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بؿم هللا الغخمً الغخیم
آیا مٗهىم همه ػبان ها عا می صاهض؟!
قىازذ همه ػبان ها
:1قىازذ همه ػبان ها یکی اػ ویژگی های زضاوهض مخٗا ٫اؾذ .همان َىع که ایً مُلب صع عوایاث آ ٫دمحم ٕ بیان قضه
اؾذ .صعهدیجه ممکً هیؿذ که مسلىقی ایً ویژگی عا صاقخه باقض؛ به ایً زاَغ که ایً به ایً مٗىاؾذ که ایً مسلى ١با
زضاوهضمخٗا ٫صع ایً مىعصمؿاوی اؾذ وباَل بىصن ایً مُلب عوقً اؾذ .به صؾذ آوعصن وقىازذ همه ػبان ها مؿئله
مدالی اؾذ وبحرون اػ جىاهایی بكغ اؾذ ،هغچىض زغصمىضی وخآٞه اوؿان ػیاص باقض .همان َىع که می گىیىض ،ػبان های
ػهضه حهان صع ایً ػمان 3هؼاع ػبان اؾذ؛ چه بغؾض به ػبان هایی که مى٣غى قضه واػ بحن عٞخه اؾذ .ختی اگغ بگىییم که
ػبان ها  1111 ِ٣ٞػبان هؿدىض وٞغى کىیم که شخصخی هغ ػباوی عا  ِ٣ٞصع 2ماه بیامىػص ،ایً به ایً مٗىاؾذ که ایً
شخو هؼاع ػبان عا صع َى 166 ٫ؾا ٫می آمىػص وایً مؿئله ای اؾذ که به نىعث ٖاصی بغای ٞغصی ممکً هیؿذ.
صعهدیجه قىازذ همه ػبان ها اػ جىان همه اوؿان ها بحرون اؾذ وختی اػ جىاهایی همه آٞغیضه ها -ختی ٞغقخگان -هحز بحرون
اؾذ .البخه بٗضاػ ایىکه ٞهمیضیم که ایً اػ ویژگی های زضاوهض مخٗا ٫اؾذ و ایىکه ایً ویژگی اؾذ که هیچ یک اػ اوؿان ها
جىاهایی به صؾذ آوعصن آن عا هضاعهض.
:2صع مىعص قىازذ بغدی اػ ػبان ها می جىان گٟذ که به صو نىعث ٢ابل جهىع اؾذ:
ا
الٞ:٠غصی حٗضاصی اػ ػبان ها عا بضاهض که اوؿان های صیگغ جىاهایی اخاَه به آن عا هضاعهض .مثال  111ػبان عا بضاهض .قىازذ
ایً م٣ضاع اػ ػبان ها بغای شخصخی اػ اوؿان ها مدا ٫اؾذ .ایً مؿئله به ایً مٗىاؾذ که ایً جىاهایی  ِ٣ٞبا اعجاػ الهی
امکان پظیغ اؾذ .معجؼه ٢اهىن الهی صاعص که بغای بغدی اػ اٞغاص ماهىض پیامبران وامامان به وحىص می آیض وگاهی او٢اث به
وحىص همی آیض .صع آیىضه بیان می کىیم که معجؼه ای که امکان جسل ٠صع آن اؾذ ،نض ١ناخب صٖىث بغ آن مخى ٠٢همی
باقض.
ا
بٞ:غصی حٗضاصی اػ ػبان ها عا بضاهض که اوؿان های صیگغ جىاهایی اخاَه به آن عا صاعهض .مثل ایىکه مثال 31ػبان عا بضاهض.
قىازذ ایً م٣ضاع اػ ػبان ها ،بغای شخصخی ویژگی زاصخی وؿبذ به صیگغان ایجاص همی کىض ،ماهىض پیامبری یا امامذ؛ به ایً
زاَغ که ایً مؿئله صع جىان همه اوؿان ها یا بغدی اػ آهان اؾذٖ .لمی که به واؾُه آن به مؼیذ زاصخی بغای ٞغصی -ماهىض
پیامبری یا امامذ -اقاعه صاعص ،بایض اػ جىاهایی اوؿان ها بحرون باقض .صع ایً نىعث اؾذ که با م ّخه ٠قضن یکی اػ اوؿان
ها به ایً ٖلم ،ایً مؿئله صلیل جاییض ایً ٞغص اػ ؾىی زضاوهض مخٗا ٫اؾذ.

صعهدیجه قىازذ بغدی اػ ػبان ها به نىعث او ٫معجؼه الهی اؾذ ومعجؼه گاهی به وحىص می آیض وگاهی به وحىص همی آیض.
ػماوی که ناخب صٖىحی ایً معجؼه عا هضاعص ،به ایً مٗىا هیؿذ که ایً ٞغص صعوٚگىؾذ .می جىاهض عاؾذ گى باقض ،ولی
زضاوهض مخٗا ٫هسىاؾخه اؾذ که ایً معجؼه به صؾذ او اجٟا ١بیٟخض وآیاث به صؾذ زضاوهض مخٗا ٫اؾذ وهه به صؾذ
ٞغؾخاصگان و امامان.
اما قىازذ بغدی اػ ػبان ها به نىعث صوم -چه به وحىص بیایض یا به وحىص هیایض -همی جىاهض به نض ١مضعی صاللذ کىض؛ به
ایً زاَغ که بغای ب٣یه اوؿان ها یا بغدی اػ آن ،امکان اهجام صاصن اؾذ .صع هدیجه همی جىاهض صلیلی باقض که به ی٣حن نض١
ناخب صٖىث الهی صؾذ پیضاکغص.
صع ایً ٢ؿمذ بغدی اػ عوایاحی عا می آوعیم که بیان می کىض ،قىازذ همه ػبان ها حؼو ویژگی های زضاوهض مخٗا ٫اؾذ .
:1ال٩لُجي في ال٩افي ج 2م :595 - 593بؿىض صخُذ ًٖ أبي بهحر ًٖ أبي ٖبض هللا ٕ٢ :ا٢" :٫ل  :اللهم ئوي أؾأل٢ ٪ى٫
الخىابحن وٖملهم و هىع ألاهبُاء ونض٢هم ...وٍا أ٦مل مىٗىث وٍا أؾمذ املُٗحن وٍا مً ً٣ٟه ب٩ل لٛت ًضعى بها وٍا مً ٖٟىه
٢ضًم وبُكه قضًض ومل٨ه مؿخُ٣م"...
به ؾىض صخیخی اػ ابىبهحر ،امام ناصٞ ٕ ١غمىص" :بگى :زضایا ،مً اػ جى سخً جىبه کىىضگان وٖمل آهان و هىعپیامبران
وعاؾتی آهان عا صعزىاؾذ می کىم ...ای کامل جغیً جىنی ٠قضه وای زضایی که عاخذ جغ می بسصخی و ای زضایی که همه
ػبان هایی که با آن صٖامی قىص ،می ٞهمض و ای زضایی که بسكل و اهخ٣امل قضیض اؾذ و ملکل اؾخىاع اؾذ"...
 :2الؿُض ابً َاووؽ في حما ٫ألاؾبىٕ م  :183بؿىضه ًٖ الخؿً بً ال٣اؾم الٗباسخي ٢ا :٫صزلذ ٖلى أبى الخؿً مىسخی
ابً حٟٗغ ٖليهما الؿالم ببٛضاص وهى ًهلى نالة حٟٗغ ٖىض اعجٟإ النهاع ًىم الجمٗت ٞلم أنل زلٟه ٞغ ٙزم عً ٘ٞضًه ئلى
الؿماء زم ٢اً": ٫ا مً ال جسٟى ٖلُه اللٛاث وال جدكابه ٖلُه ألانىاث وٍا مً هى ٧ل ًىم في قأن ًا مً ال ٌكٛله قأن ًٖ
قأن ًا مضبغ ألامىع ًا باٖث مً في ال٣بىع ًا مدحی الٗٓام"...
خؿً بً ٢اؾم ٖباسخی می گىیض :صع بٛضاصزضمذ امام مىسخی کاْم ٕ عؾیضم وایكان هىگام هیم عوػحمٗه هماػ حٟٗغ می
زىاهض .پكذ ایكان هماػ هسىاهضم .ایكان اػ هماػ ٞاع ٙقض وصؾدل عا به ؾىی آؾمان باال بغص وٞغمىص" :ای زضایی که ػبان
ها بغ او پنهان هیؿذ وای زضایی که صع نضاها اقدباه همی کىض وای زضایی که هغ عوػ صع قأوی اؾذ .ای زضایی که قأوی او
عا اػ قأن صیگغ باػ همی صاعص .ای جضبحرکىىضه کاعها .ای زضایی که اٞغاص صع ٢بر عا بغمی اهگحزاوی .ای ػهضه کىىضه اؾخسىان ها"...
پنهان هیؿذ که ایً صٖاهای قغی ٠بغ ایً صاللذ صاعص که قىازذ همه ػبان ها اػ ویژگی های زضاوهض مخٗا ٫اؾذ .

اگغ ٞغصی اقکا ٫کىض وبگىیض :هضایذ مغصم به قىازذ همه ػبان ها مخى ٠٢اؾذ .پـ اگغ ایً َىع هباقض ،پیامبر یا امام
چگىهه می جىاهض ٞغصی عا که با ػباول سخً همی گىیىض ،هضایذ وجبلی ٜکىض؟
صعپاسخ به ایً ٞغص می گىییم:
:1بیان قض که قىازذ همه ػبان ها اػ ویژگی ها ومسخهاث زضاوهض مخٗا ٫اؾذ و هیچ مسلىقی همی جىاهض به همه ایً ػبان
ها م ّخه ٠قىص .قىازذ بغدی اػ ػبان ها یا قىازتی که اػ جىاهایی اوؿان ها بحرون اؾذ ،معجؼه اؾذ ومعجؼه همیكگی
ا
هیؿذ ،مسهىنا با وحىص اؾباب َبیعی .یا قىازذ بغدی اػ ػبان ها به نىعث قىازذ بغدی اػ آن ها اؾذ که اوؿان ها
می جىاهىض به آن صؾذ پیضاکىىض وگٟخیم که ایً ِ٢ؿم همی جىاهض صلیل قىازذ ومسخهاث امام یا حجذ باقض .وبىصن آن
واحب هیؿذ.
:2دمحم م پیامبر زضا ،پیامبری بىصکه بغای همه حهاهیان ٞغؾخاصه قضه بىص .جا الان ازخال ٝوحىص صاعص که آیا ایكان زىاهضن
وهىقتن می صاوؿذ یا زحر؟! مؿلماهان بغدی ٢ائل به ٖضم آن وبغدی ٢ائل به حایؼ بىصن آن وبغدی ٢ائل به واحب بىصن آن
هؿدىض .هضاوؿتن زىاهضن وهىقتن به ایً مٗىاؾذ که ایكان اخخیاج به ٞغصی صاعص که بغای ایكان هىقخاعها عابىىیؿض
ا
وبسىاهض و جغحمه کىض .پنهان هیؿذ که ایً مؿئله باٖث اقکا ٫به پیامبری وٞغؾخاصه بىصن ایكان همی باقض؛ مسهىنا
صلیل ُ٢عی بغزال ٝایً مُلب هیامضه اؾذ؛ به خؿب جهغیخی که ؾیضمغجطخی عه می کىض(صعآیىضه آن عا می آوعیم) بىابغایً
اقکالی هضاعص که امام آمىػه های ػبان ٢ىمل عا -ماهىض زىاهضن وهىقتن -هضاهض ،چه بغؾض به ب٣یه ػبان ها.
مصخو اؾذ که دمحم پیامبر زضا م ،و٢تی که بغای پاصقاهان و عؤؾا هامه ٞغؾخاص ،باػبان ٖغبی ٞغؾخاص وهه با ػبان
زىصقان .صع ایً حا بیان مىٓىع پیامبر ومًمىن هامه های ایكان بغٖهضه مترحمحن اؾذ .ایً مؿئله به ایً مٗىاؾذ که
صع بیان هامه پیامبر یا امام می جىان به مترحمحن جکیه همىص.
أزغج الكُش الُىسخي بؿىضه ًٖ أبي بهحر ًٖ ،أبي حٟٗغ دمحم بً ٖلي بً الخؿحن ٖليهم الؿالم ًٖ ،عؾى ٫هللا م أهه ٢ا: ٫
" ...ئن هللا بٗث ٧ل هبي ٧ان ٢بلي ئلى أمخه بلؿان ٢ىمه  ،وبٗثجي ئلى ٧ل أؾىص وأخمغ بالٗغبُت  "...ألامالي (للُىسخي) ،الىو ،م:
 57عؾى ٫هللا م ٞغمىص..." :زضاوهض همه پیامبران ٢بل اػ مً عا با ػبان ٢ىمل مبٗىر کغص ومغا با ػبان ٖغبی به هغؾیاه
وؾغدی مبٗىر کغص"...
مىٓىع اػهغ ؾیاه وؾغدی ایً اؾذ که ایكان عا به ؾىی همه مغصم وبا ازخال ٝػبان هایكان ٞغؾخاص .یٗجی زضاوهض دمحم م
پیامبر زضا عاباػبان ٖغبی به ؾىی همه مغصم ٞغؾخاص وهه با ٚحرآن .صعهدیجه دمحم م پیامبر زضا با ػبان ٢ىمل به ؾىی همه
مغصم ٞغؾخاصه قض وایً به ایً مٗىاؾذ که ایكان بغای ٢ىمل خ ٤وهضایذ عا عوقً می کىض و٢ىم ایكان هؿدىض که
عؾالذ ایكان عا بغای ب٣یه مغصم -باػبان های مسخلٟكان -مىدكغمی کىىضٖ .الوه بغ ایً٢ ،غآن کغیم با آمىػه ها وهضایدل
بغای همه بكغیذ اؾذ وهه ٖ ِ٣ٞغب .وایً مؿئله ای اؾذ که هیچ مؿلماوی صع آن قک هضاعص .پـ چغا پیامبر م ٢غآن عا

به همه ػبان هایی که جکالی ٠وحٗالیم ٢غآن قامل آهان می قىص ،جغحمه هکغص؟ چغا ایً مؿئله عا بغٖهضه مترحمحن ٢غاع صاص؟
آیا ٞغصی که اقکا ٫می کىض همی گىیض که هضایذ ب٣یه مغصم ٚحر ٖغب ،مخى ٠٢بغ ٞهم مٗاوی ومًامحن ٢غآن اؾذ؟ پـ چغا
پیامبر م ٢غآن عا به ػبان آهان جغحمه هکغص؟ همه ایً مُالب صلیل بغ ایً اؾذ که ب٣یه مغصم ها مکل ٠هؿدىض که م٣ضماث
ٞهم مٗاوی وحٗالیم ٢غان عا ٞغاهم کىىض ،ماهىض جغحمه ٢غآن وؾيذ پیامبر م به ػبان زىصقانٖ .الوه بغ ایً وبه خؿب
امکان ،مىمىحن مکل ٠به مىدكغ کغصن حٗالیم ٢غآن وؾيذ پیامبر م به ػبان های صیگغ هؿدىض .هدیجه ایً که الػمه هضایذ
ب٣یه مغصم ایً هیؿذ که امام به همه ػبان های آهان آگاه باقض ،البخه ماصامی که اؾباب َبیعی باقض که ایً هض ٝعا ایجاص
می کىض .صعهدیجه اهگحزه ای بغای معجؼه هیؿذ.
بٗضاػ بیان مباخث م٣ضماحی وایىکه صاوؿتن همه ػبان ها  ِ٣ٞمسخو به زضاوهض مخٗا ٫اؾذ ،عوایاحی عا مىعص بغعسخی ٢غاع
می صهیم که اقاعه صاعص امام همه ػبان ها عا می صاهض وآن عا مىعص ه٣ض ٢غاع می صهیم:
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ابىخمؼه ههحر زاصم می گىیض :قيیضم که ابىدمحم -هه یکباع -با ٚالماول با ػبان جغکی و عومی ون٣البی سخً می گىیض .اػ ایً
مؿئله حعجب کغصم و(بازىصم) گٟخم :ایكان صع مضیىه مخىلضقضه اؾذ وهؼص هیچ ٞغصی آقکاع وكضه اؾذ جاػماوی که
ابىالخؿً ٕ اػ صهیا عٞذ وهیچ ٞغصی او عا هضیض؛ پـ چگىهه ایً َىع اؾذ؟! ایً مُلب عا بازىصم می گٟخم که ایكان عو به
مً کغص وٞغمىص" :زضاوهض جباعک وحٗالی حجدل عا اػ میان ب٣یه آٞغیضه هایل با هغ چحزی عوقً وحضا کغصه اؾذ وبه اوػبان
ها وقىازذ وؿب ها واحل ها وخاصزه عا صاصه اؾذ .اگغ ایً گىهه هبىص ،بحن حجذ ومذجىج هیچ ٞغقی هبىص"
صع ایً عوایذ چىض مىا٢كه وحىص صاعص:
مىا٢كه او:٫
ؾىض ایً عوایذ يٗی ٠اؾذ .اسخا ١و اخمض بً دمحم ا٢غٕ وههحر زاصمٖ .المه مجلسخی آن عا صع مغآة الٗ٣ى ٫جًٗی ٠کغصه
اؾذ وهمچىحن بهبىصی صع صخیذ کافی آن عا جًٗی ٠کغصه اؾذ .ایً عوایذ اػ ٞغصی عوایذ قضه اؾذ که به ایً متهم
اؾذ که مىب٘ زلِ کغصن اؾذ .بلکه به صعو ٙوحٗل کغصن متهم اؾذ .ایً ٞغص اسخا ١اؾذ!

مىا٢كه صوم:
عوایذ می گىیض" :زضاوهض جباعک وحٗالی حجدل عا اػ میان ب٣یه آٞغیضه هایل با هغ چحزی عوقً وحضا کغصه اؾذ" ْاهغ ایً
سخً مسال ٠با ٢غآن وؾيذ زابذ اؾذ .ایً عوایذ هٟی می کىض که امام با ب٣یه مسلى٢اث صع چحزی مؿاوی باقض؛ به ایً
ا
زاَغ که سخيل" :با هغ چحزی" ِاٞاصه ٖمىمیذ می کىض .صع خالی که مثال صع ٢غآن می بیيیم که جهغیذ می کىض :دمحم م
ْ
پیامبر زضا که آ٢ای امامان اؾذ ،صع بكغ بىصن ماهىض ب٣یه بكغیذ اؾذ٢ .ا ٫حٗالىْ ٢" :ل ِئ َّهما أها بكغ ِّمثلْ ٨م ًىحى ِئل َّي أ َّهما
ا
ْ
ا
ا
ْ
ِئلهْ ٨م ِئله و ِاخض ٞمً ٧ان ً ْغحى ِل٣اء عِّب ِه ٞلُ ْٗم ْل ٖمال ن ِالخا وال ٌك ِغ ِْ ٥ب ِٗباص ِة عِّب ِه أخضا " ال٨ه" .111:٠بگى :مً هم مثل
قما بكغي هؿخم و(لى)به مً وحى مىقىص ٦ه زضاي قما زضاَى ًگاهه اؾذ .پـ هغ ٦ـ به ل٣اي پغوعصگاع زىص امُض صاعص
باًض به ٧اع قاٌؿخه بپرصاػص ،و هُچ ٦ـ عا صع پغؾدل پغوعصگاعف قغٍ ٪وؿاػص"
به ایً مٗىا که ایكان ماهىض ب٣یه بكغیذ اؾذ که اػ گىقذ وزىن واؾخسىان اؾذ ومی زىعص ومی هىقض وً٢ای خاحذ
می کىض واػصواج می کىض ومی زىابض واهضوهگحن می قىص وزىشخا ٫می قىص وبیماعمی قىص واػ صهیا می عوص وزؿخه می قىص
وهحرو واهغژی مدضوصی صاعص ...الخ .پـ چگىهه صع همه چحز با ب٣یه بكغیذ مخٟاوث اؾذ؟!
پنهان هیؿذ که عوایاث مخىاجغ بیان می کىض که عوایتی که با ٢غآن وؾيذ مسالٟذ صاعص ،بایض کىاعاهضازخه قىص یا صع آن
جى ٠٢قىص.
مىا٢كه ؾىم:
همچىحن عوایذ می گىیض":وبه اوػبان ها وقىازذ وؿب ها واحل ها وخاصزه عا صاصه اؾذ .اگغ ایً گىهه هبىص ،بحن حجذ
ومذجىج هیچ ٞغقی هبىص" کلمه "ٞغ "١اؾم هکغه(صع بغابغ مٗغٞه وقىازخه قضه) اؾذ که صع ؾیا ١هٟی اؾذ وهؼص اکثر
ِاٞاصه ٖمىم می کىض .یٗجی اگغ مُالب ٢بلی هباقض ،هیچ ٞغقی بحن حجذ ومذجىج هیؿذ وایً بىابغ ْاهغ عوایذ صخیذ
هیؿذ؛ چىن بضیهی اؾذ که ٞغصی که صاهاجغیً ٞغص وؿبذ به ٢غآن وؾيذ اؾذ ومغصم عا اػ خ ٤بحرون همی آوعص وآن ها عا
واعص باَل همی کىض ،بحن ایً چىحن شخصخی وبحن ؾایغ مغصم ٞغ ١اؾذ؛ بلکه ٞغ ١بحن ػمحن جا آؾمان اؾذ...
ٖالوه بغ ایً ،قىازذ احل ها وخىاصر ،با ٢غآن مسال ٠اؾذ .زضاوهض مخٗا ٫اػ ٢ى ٫آ٢ای امامان دمحم مهُٟی م می
َّ
َّ
ْ ا
ٖا ِّم ًْ ُّ
الغؾ ِل وما أ ْص ِعي ما ً ْٟٗل ِبي وال ِبْ ٨م ِئ ْن أ َّج ِب٘ ِئال ما ًىحى ِئل َّي وما أها ِئال ه ِظًغ ُّم ِبحن" ألاخ٣ا"9:ٝ
ٞغمایضْ ٢" :ل ما ٦ىذ ِبض
"بگى :مً اػ(مُان)پُامبران ،هى صعآمضي هبىصم و همیصاهم با مً و با قما چه مٗاملهاي زىاهض قض .حؼ آهچه عا ٦ه به مً وحى
مىقىص ،پحروي همی٦ىم؛ و مً حؼ هكضاعصهىضهاي آق٩اع(بِل)هِؿخم".
صع هدیجه ایً عوایذ اػ حهذ ؾىضی وصاللتی کامل هیؿذ .پـ چگىهه قایؿخه اؾذ که یک مؿئله ٖ٣ایضی عا ایجاص کىض؟!

عوایذ صوم:
ْ ْ
َّ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
اّلل
اخمض بً مد َّمض و مد َّمض بً ًدحی ًٖ مد َّم ِض ب ًِ الخؿ ًِ ًٖ ٌٗ٣ىب ب ًِ ً ِؼٍض ٖ ًِ اب ًِ أ ِبي ٖمحر ًٖ ِعح ِال ِه ًٖ أ ِبي ٖ ْب ِض ِ
َّ ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ ْ
َّ َّ
ّلل م ِضًيخ ْح ِن ِئ ْخضاهما ِباملك ِغ ِ ١و ألازغي ِباملِ ٛغ ِب ٖل ْي ِهما ؾىع ِم ًْ خ ِضًض و
ٖلُه الؿالم ٢اِ ٫ئن الخؿً ٖلُه الؿالم ٢اِ " :٫ئن ِ ِ
ْ ْ
َّ
ٖلى ّ ٧ل واخض م ْنهما أ ْل ٠أ ْل ٠م ْ
هغإ و ِٞيها ؾ ْبٗىن أل ٠أل ِ ٠لٛت ًخ٩لم ُّ ٧ل لٛت ِب ِسال ِ ٝلِ ٛت ن ِاخ ِبها و أها أ ْٖ ِغ ٝح ِمُ٘
ِ ِ
ِ ِ ِ
ْ ْ
ُّ
ْ
ْ
َّ
اث و ما ِِ ٞيهما و ما ب ُْنهما و ما ٖل ْي ِهما حجت ٚح ِري و ٚحر الخؿح ِن أ ِدي"(ال٩افي (ٍ  -إلاؾالمُت) ،ج ،1م)463 :
اللِ ٛ
امام خؿً ٕ ٞغمىص" :زضاوهض صوقهغ صاعص که یکی اػ آن ها صع مكغ ١اؾذ وصیگغی صع مٛغب اؾذ .آن صو صیىاعی اػ آهً
صاعهض وبغ هغکضامیک اػ آن ها ،هؼاعهؼاع لىگه صعب اؾذ وصع آن ها 71هؼاع هؼاع ػبان وحىص صاعص که هغ ػباوی به زال ٝػبان
همغاهل سخً می گىیض .مً همه ػبان ها وآهچه صع آن اؾذ عا می صاهم .بغآهان حجتی ٚحر اػ مً وٚحر اػ خؿحن بغاصعم همی
باقض"
صع ایً عوایذ چىض مىا٢كه وحىص صاعص:
مىا٢كه او:٫
ؾىض ایً عوایذ به زاَغ مغؾل بىصن يٗی ٠اؾذ؛ چىن واؾُه ابً ابی ٖمحر مجهى ٫اؾذ.
مىا٢كه صوم:
ایً عوایذ اػ همه ػبان ها سخً همی گىیض؛ بلکه اػ ػبان صو قهغ -قهغمكغ ١وقهغ مٛغب -سخً می گىیض که اػ ب٣یه
ؾاکىان ػمحن صوع هؿدىضو ایً اػ مىيىٕ ما بحرون اؾذ" .ال ٠والم" صع "اللٛاث" "ػبان ها" ال ٠والم ٖهض طکغی اؾذ که به
ػبان های ما٢بلل که صو قهغ باقىض ،باػمی گغصص وال ٠والم ِاؾخٛغا(١صع بغگغٞتن) هیؿذ که قامل همه قىص.
مىا٢كه ؾىم:
ایً عوایذ جهغیذ می کىض که امام خؿً 71هؼاع هؼاع ػبان می صاهض .یٗجی 71میلیىن ػبان! بغدی اػ ٖلماء صع ایً مىعص سخً
گٟخىض .اػ ؾیضمغجطخی صع مىعص ایً عوایذ پغؾیضهض وایكان با ایً سخً پاسخ صاص:
"ایً عوایذ صع ایً مىعص آمضه اؾذ و به صخذ یا بُالن آن ی٣حن همی قىص؛ به ایً زاَغ که اػ عوایاث واخض اؾذ .صعهدیجه
به صخذ آن ی٣حن پیضاهمی کىیم"...

محرػا ابىالخؿً قٗغاوی صع حٗلی٣ل بغ کخاب قغح انى ٫کافی ماػهضعاوی می گىیض:
"سخً ایكان" :صوعهیؿذ که صو قهغ باقض" ولی بایض بگىییم که ایً جىنیٟی که صع مىعص صعب وػبان های صو قهغ صاصهض،
مبالٛه ای اؾذ که صع اجٟا٢اث صوعاػ طهً اهجام می قىص .ایً عوایذ اػ حماٖتی اػ مغصان مجهى ٫ه٣ل قضه اؾذ که اػ
آهان ه٣ل سخىان مبالٛه اهگحز صوع اػ طهً هیؿذ .اگغ گٟخه قىص :ابً ابی ٖمحر که عاوی ایً عوایذ اؾذ ،اػ حمله اٞغاصی
اؾذ که وؿبذ به صخیخی بىصن عوایاث صخیدل احمإ صاعهض ،مامی گىییم که با حؿذ وحىی کامل صع سخىان ٣ٞهاء صع
مىاعص مسخل٢ ،٠بى ٫هکغصن عوایاث ایً ها زابذ قضه اؾذ ،صعهدیجه احمإ صخیذ هیؿذ"
همچىحن می گىیض :
" ...اما صع کخاب مبالٛه هایی ه٣ل قضه اؾذ که اػ مؿائل ٖاصی صع ه٣ل اجٟا٢اث به صوع اؾذ؛ به ایً زاَغ که الػمه
هؼاعهؼاع لىگه صعب ایً اؾذ که مدیِ قهغ اػ مدیِ ؾیاعه ػمحن 5بغابغ بیكتر باقض .البخه اگغ ٞغى قىص که بحن هغ صعبی
وصعب صیگغی  411 ِ٣ٞطعإ باقض ومدیِ ػمحن بیكتر اػ  6هؼاع ٞغسخ هیؿذ ....زالنه ایً مؿائل باٖث می قىص که
ٖ٣الی مغصم ،ایً عوایذ عا یا به ٖالم مثا ٫جىحیه کىىض یا آن عا عص کىىض؛ به ایً زاَغ که خا ٫عاویان مجهى ٫اؾذ"...
عوایذ ؾىم:
ُٖىن أزباع الغيإ ج  1م  :251الكُش الهضو :١خضزىا أخمض بً ػٍاص بً حٟٗغ الهمضاوي عضخي هللا ٖىه ٢ا : ٫خضزىا ٖلي
بً ئبغاهُم بً هاقم ًٖ أبُه ًٖ أبي الهلذ الهغوي ٢ا٧ : ٫ان الغيا ٖلُه الؿالم ً٩لم الىاؽ بلٛاتهم و٧ان وهللا أٞصر
الىاؽ وأٖلمهم ب٩ل لؿان ولٛت ٣ٞلذ له ًىما ً :ا بً عؾى ٫هللا ئوي ِلعجب مً مٗغٞخ ٪بهظه اللٛاث ٖلى ازخالٞها ! ٣ٞا: ٫
"ًا أبا الهلذ أها حجت هللا ٖلى زل٣ه وما ٧ان هللا لُخسظ حجت ٖلى ٢ىم وهى ال ٌٗغ ٝلٛاتهم أو ما بل٢ ٪ٛى ٫أمحر املإمىحن
ٖلُه الؿالم  :أوجِىا ٞهل الخُاب ؟ ! ٞهل ٞهل الخُاب ئال مٗغٞت اللٛاث"
ابىنلذ هغوی می گىیض( :امام) عيا ٕ با مغصم با ػباوكان سخً می گٟذ وبه زضا٢ؿم ٞهیذ جغیً مغصم بىص وصاهاجغیً آهان
به هغ ػبان ولٛتی بىص .عوػی به ایكان ٖغى کغصم :ای ٞغػهض عؾى ٫هللا ،مً به قىازذ قما وؿبذ به ایً ػبان ها -با
ازخالفی که صاعهض -حعجب می کىم! ایكان ٞغمىص" :ای ابىنلذ ،مً حجذ زضاوهض بغ زل٣ل اؾذ .ایً گىهه هیؿذ که
زضاوهض حجتی عا بغ ٢ىمی بگحرص ،صعخالی که ػبان آن ها عا همی صاهض .آیا سخً امحراملىمىحن ٕ به جى هغؾیضه اؾذ :به ما ٞهل
الخُاب صاصه قضه اؾذ؟! آیا ٞهل الخُاب ٚحر اػ قىازذ ػبان هاؾذ"

صع ایً عوایذ چىض مىا٢كه وحىص صاعص:
مىا٢كه او:٫
هغچىض عوایذ اػ حهذ ؾىضی صخیذ یا خؿً اؾذ؛ ولی ایً عوایذ وعوایاحی که به مٗىای آن هؿدىض ،اػ زبر واخض بىصن
بیكتر هیؿدىض وهؼص آهان باٖث ٖلم وی٣حن همی قىص وصعهدیجه همی جىان به واؾُه آن٣ٖ ،ایض عا به وحىص بیاوعص.
مىا٢كه صوم:
همچىحن ایً عوایذ صاللتی هضاعص که قىازذ همه ػبان ها ،عاه ازباث قىازذ امامذ اؾذ .یٗجی قغَی بغای ازباث مضعی
ا
امامذ هیؿذ واگغ ایً قغٍ هباقض ،صلیل بُالن امامذ باقض .عوایذ انال اػ ایً سخً همی گىیض .بلکه نهایذ چحزی که می
عؾاهض ایً اؾذ که امام حجذ بایض وؿبذ به ػبان های اٞغاصی که بغآهان حجذ اؾذ ،آگاهی صاقخه باقض؛ جا سخيل عا
بٟهمىض و اوسخً ایكان عا بٟهمض وخ ٤وهضایذ و جکالیٟی که زضاوهض مخٗا ٫بیان می کىض ،به آهان بغؾاهض وایً مؿئله به
صو نىعث جهىع می قىص:
او :٫هغو٢ذ يغوعث ا٢خًاء کىض ،زضاوهض مخٗا ،٫امام حجذ عا اػ عاه معجؼه اػ ایً مؿئله آگاه می کىض .هغ ػماوی که امام
با ٢ىمی بغزىعص کىض که ػبان آهان عا همی صاهض وعاه َبیعی بغای عؾیضن سخً به آهان هباقض ،زضاوهضایكان عا اػ ػباوكان
آگاه می کىض؛ جامىٓىع زىصف عا به آهان بغؾاهض .هه ایىکه امام همیكه به ایً معجؼه مخه ٠باقض ،هغچىض هیاػی وؿبذ به
آن هباقض .ایً نىعث ممکً وحایؼ وختی واحب اؾذ .وما آن عا اهکاع همی کىیم.
صوم:
امام حجذ همیكه وبه نىعث مضاوم به ایً معجؼه م ّخه ٠اؾذ .چه به آن هیاػ صاقخه باقض یا به آن هیاػی هضاقخه باقض.
ایً مُلب که بغای معجؼه ٢اهىن وخکمتی اؾذ وٖبثی هیؿذ -خاقا که زضاوهض کاعٖبثی کىض -ما عا اػ ایً اٖخ٣اص باػ می
صاعص .معجؼه ػماوی اؾذ که صع ا٢امه حجذ یا خ ٟٔامام قکؿتی نىعث گحرص یا اؾباب َبیعی هباقض .اما ػماوی که ایً
مُلب با اؾباب َبیعی ممکً باقض ،اهگحزه ای بغای معجؼه هیؿذ .صعهدیجه ٢ ِ٣ٞؿمذ او ٫مخٗحن می قىص .وایً عوایذ
صاللذ ُ٢عی به بیكتر اػ آن هضاعص .ایً گىهه اؾذ که صاصن قىازذ ػبان های مغصم به امامان ٕ صاصه قضه اؾذ ،به ایً
مٗىا که زضاوهض اؾباب آن عا بغایكان آماصه کغصه اؾذ .هغػماوی که به آن هیاػ صاقخه باقىض ،زضاوهض مخٗا ٫آهان عا آگاه می
کىض .به زال ٝب٣یه مغصم که صاول آهان به ػبان ها ،به کؿب کغصن هیاػ صاعص .ایً با سخىان اهل بیذ ٕ صع مىعص خ٣ی٣ذ
ٖلم آهان ٕ مىا ٤ٞاؾذ .همان َىع که صع عوایاث طیل اؾذ :

ْ
َّ
ْ
اّلل ٖلُه الؿالم ٢اِ " :٫ئ َّن ِإلامام ِئطا قاء أ ْن ٌ ْٗلم أ ْٖ ِلم" امام ناصٞ ٕ ١غمىص" :هغػماوی که امام بسىاهض بضاهض،
ًٖ أ ِبي ٖ ْب ِض ِ
به او حٗلیم می قىص".
ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
ٖ ًْ ٖ َّماع َّ
اّلل ٖلُه الؿالم ٖ ًِ ِإلام ِام ٌ ْٗلم الُْ ٛب ٣ٞا " :٫ال و ل ِِ ًْ ٨ئطا أعاص أ ْن ٌ ْٗلم الصخ ْيء
اَ ّ ِي ٢ا :٫ؾألذ أبا ٖ ْب ِض ِ
الؿاب ِ
َّ
أ ْٖلمه اّلل ط ِلٖ "٪ماع ؾاباَی می گىیض :اػ امام ناص ٕ ١صع ایً مىعص پغؾیضم که آیا ٚیب عا می صاهض؟ ٞغمىص" :زحر .ولی اگغ
بسىاهض چحزی بضاهض ،زضاوهض او عا اػ آن بازبر می کىض"
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ َّ
اّلل ح َّل ِط٦غه و أ َّما ما ال ب َّض ِلل ِٗب ِاص ِم ْىه ْ ِٗ ٞىض ألا ْو ِنُ ِاء" امام با٢غ ٕ
وًٖ أبي حٟٗغ البا٢غ ٕ أهه ٢ا" :٫أ َّما ح ْملت ال ِٗل ِم ِٗ ٞىض ِ
ٞغمىص" :همه ٖلم هؼص زضاوهض -حل طکغه -اؾذ .اما ٖلمی که بىضگان به آن هیاػ صاعهض ،هؼص اونیاء اؾذ".
همه ایً عوایاث بیان می کىض که همه ٖلم بالٟٗل هؼص اهل بیذ ٕ وحىص هضاعص .بلکه هغ ػماوی که بسىاهىضچحزی بضاهىض،
زضاوهض مخٗا ٫آهان عا اػ آن بازبر می کىض.
مىا٢كه ؾىم :
صع آزغ عوایذ ٞهل الخُاب عا به قىازذ ػبان ها مدهىع می کىضْ .اهغ ایً مُلب ٢ابل جأمل اؾذ؛ به ایً زاَغ که
پنهان هیؿذ که قىازذ ٢غآن وؾيذ ومدکم ومدكابه آن ها وخکم بحن مغصم وصالیل ُ٢عی وؿبذ به صقمىان وحضایی بحن
خ ٤وباَل ...عوقً جغیً مهضاٞ ١هل الخُاب اؾذ .وهللا الٗالم.
بٗضاػ ایىکه عوایاحی که به واؾُه آن اؾخضال ٫قضه اؾذ که امام به قىازذ همه ػبان ها وصع همه خاالث جىنی ٠می
قىص ،مىعص مىا٢كه ٢غاع گغٞذ ،به عوایاحی گىف می صهیم که جهغیذ می کىض امام با بغدی اػ اٞغاص وصع مىاؾباث مصخو
با ػباوكان سخً گٟذ یا ایىکه همه ػبان ها عا می صاهض .انل همه ایً عوایاث -مگغ حٗضاص اهضکی اػ آن -صع کخاب هضایت
الکبری زهیبی و ازخهام مٟیض وبهائغالضعحاث نٟاع ومىا٢ب آ ٫ابی َالب ابً قهغ آقىب وصالئل الامامه وهٓائغ آن
اؾذ .صع وؿبذ ایً کخاب ها به مىلٟحن آن خغ ٝاؾذ .آن عا صع سخً صع مىعص زبر ػیيب کظابه وایىکه امام ؾایه ای هضاعص،
طکغ همىصم .ایً عوایاث عا بضون حٗلی ٤بغآن ها -مگغ حٗضاص اهضکی اػ آن -طکغ می کىم و ِ٣ٞبه اقاعه به صخذ یا يٗ٠
ؾىض آن ها کٟایذ می کىم.
ال٩لُجي :مد َّمض ْبً ً ْدحی ٖ ًْ أ ْخمض ْب ًِ مد َّم ِض ْب ًِ ِِٖسخی ٖ ًِ ْاب ًِ م ْدبىب ٖ ًْ ن ِال ِر ْب ًِ ؾ ْهل ٖ ًْ ِْ ٦غ ِصًً ٖ ًْ عحل ٖ ًْ أ ِبي ٖ ْب ِض
ا
ُّ ّ َّ
َّ
اّلل و أبي ح ْٟٗغ ٖلُه الؿالم ٢ا" :٫ئ َّن أمحر ْامل ْإمىحن ٖلُه الؿالم ملَّا ٞغ ٙم ًْ أ ْهل ْالب ْ
الؼ ٍِ ٞؿلمىا
هغ ِة أجاه ؾ ْبٗىن عحال ِمً
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ْ
َّ
ْ َّ ْ
ْ
َّ
ّ ْ
اّلل مسلىٞ ١أب ْىا ٖل ُْ ِه و ٢الىا أهذ هى ٣ٞا٫
ٖل ُْ ِه و ٧لمىه ِب ِلؿ ِان ِه ْم ٞغص ٖل ْي ِه ْم ِب ِلؿ ِان ِه ْم ز َّم ٢ا ٫له ْمِ :ئ ِوي لؿذ ٦ما ٢لخ ْم أها ٖبض ِ
ْ
َّ
ْ
ْ
اّلل ٖ َّؼ و ح َّل ال٢خلىکم( "...مىا٢ب آ ٫أبي َالب ٖليهم الؿالم (البً
له ْم ل ِئن ل ْم جىتهىا و ج ْغ ِحٗىا ٖ َّما ٢لخ ْم ِف َّي و جخىبىا ِئلى ِ
قهغآقىب) ،ج ،1م)265 :

امام با٢غ وناصٞ ٕ ١غمىصهض" :ػماوی امحراملىمىحن ٕ اػ اهل بهغه ٞاع ٙقض 71 ،مغص اػ ػٍ(گغوهی اػ هىض) هؼصایكان آمضهض
ػبان آن ها سخً گٟذ وایكان پاسخكان عا صاص بٗض به آهان ٞغمىص :مً همان َىع که می
وبه ایكان ؾالم کغصهض و ایكان با ِ
گىییض هیؿخم .مً بىضه زضاهؿخم .گٟخىض :جى زضاوهض هؿتی .ایكان به آهان ٞغمىص :اگغ جمامل هکىیض واػ سخىخان صعمىعص
ا
مً بغهگغصیض وبه ؾىی زضاوهض ٖؼوحل جىبه هکىیضُٗ٢ ،ا قما عا می کكم"..
ایً عوایذ به زاَغ نالر بً ؾهل يٗی ٠اؾذ وبه زاَغ مغؾل بىصن؛ چىن واؾُه کغصیً به امام ناص ٕ ١مصخو
هیؿذ .مجلسخی ایً عوایذ عا صع مغآة الٗ٣ى ٫جًٗی ٠می کىض وبهبىصی صع صخیذ الکافی هحز آن عا جًٗی ٠می کىض.
ایً عوایذ صاللتی به قىازذ امام وؿبذ به همه ػبان ها هضاعص.
الهضاًت ال٨بري للخؿحن بً خمضان الخهُبي م  :316 – 315وٖىه (الخؿً بً دمحم بً حمهىع)ًٖ دمحم بً مىسخی ال٣مي ًٖ
الخؿً بً ٖلي الىقا ٢ ،ا :٫صزلذ ًىما ٖلى ٖلي الغيا بً مىسخی ٖلُه الؿالم ٞغأًذ ٖىضه ٢ىما لم أعهم ولم أٖغٞهم وهى
ًساَبهم بالؿىضًت مثل ػ٢ؼ٢ت الؼعاػٍغ زم لُ٣ذ بٗضه ناخبىا أبا الخؿً دمحما ٖلُه الؿالم بؿامغاء وٖىضه هجاع ًهلر ٖخبت
بابه وهى ًساَبه بالؿىضًت ٦سُاب الؼعاػٍغ ٣ٞلذ في هٟسخي ال ئله ئال هللا ه٨ظا ٧ان حضه الغيا ًساَب بهظا اللؿان ٣ٞا٫
أبى الخؿً مً ٞغ ١بُجي وبحن حضي اها هى وهى اها والُىا ٞهل الخُاب ٣ٞلذ حٗلذ ٞضاء ٥وما مٗجی ٞهل الخُاب ٢ا٫
ئحابت ٧ل ًٖ لٛخه لٛت مثلها وحمُ٘ ما زل ٤هللا حٗالى"
خؿً بً ٖلی وقا می گىیض :عوػی زضمذ امام عيا ٕ عؾیضم وصیضم که هؼص ایكان گغوهی هؿدىض که آهان عا هضیضه بىصم
ووكىازخم وایكان با آهان -ماهىض آواػ پغهضگان -ؾىضی سخً می گٟذ .بٗضاػ آن با ناخبمان ابىالخؿً دمحم ٕ صع ؾامغاء
صیضاع کغصیم وهؼص ایكان هجاعی بىص که آؾخاهه صعب ایكان عا صعؾذ می کغص وایكان او عا به ؾىضی مىعص زُاب ٢غاع
صاصماهىض زُاب پغهضگان .مً با زىصم گٟخم :ال اله الا هللا؛ حضف عيا هحز ایً گىهه بىص وبا ایً ػبان مىعص زُاب ٢غاع می
صاص .ابىالخؿً ٞغمىص" :چه کسخی بحن مً وبحن حضم جٟاوث ٢ائل قضه اؾذ؟! مً او هؿخم و او مً اؾذٞ .هل الخُاب به
ؾىی ماؾذٖ .غى کغصمٞ :ضایخان قىم مىٓىع اػ ٞهل الخُاب چیؿذ؟ ٞغمىص :پاسخ ػبان هغٞغصی وؿبذ به ػباوی ماهىض
آن وهمه آهچه زضاوهض مخٗا ٫آٞغیض".
ایىجا هحز چىض مىا٢كه وحىص صاعص:
مىا٢كه او:٫
عوایذ به زاَغ خؿحن بً خمضان زهیبی ناخب کخاب هضایت الکبری وبه واؾُه دمحم بً مىسخی ٢می يٗی ٠اؾذ.

مىا٢كه صوم:
صع ایً عوایذ هه صاللتی اؾذ وهه اقاعه ای به ایً که قىازذ همه یا بغدی اػ ػبان ها ،عاهی بغای قىازذ امام اؾذ ،یا
ایىکه آن قغٍ صع ازباث امامذ اؾذ .ایىکه امام ػبان ها عا می صاهض ،مؿئله ای اؾذ وایىکه آن صلیل و عاه وقغٍ صع زبىث
امامذ اؾذ -همان َىع که پنهان هیؿذ -مؿئله صیگغی اؾذ .همچىحن بحن مىنى ٝقضن مٗهىم به ٖلم مصخو وبحن
ایىکه آن ،وكاهه حضا یا صلیل مصخو کىىضه اػ صیگغان اؾذ ،جٟاوث اؾذ .ویژگی ها صو ٢ؿمذ هؿدىض٢ :ؿمتی که به امام
مٗهىم ازخهام صاعص و٢ؿمتی که به امام مٗهىم ازخهام هضاعص .یٗجی ممکً اؾذ که صع آن ویژگی ،صیگغی با او قغیک
ا
باقض .مثال عوایاحی آمضه اؾذ که جهغیذ می کىض هؼص امامان ٖلم مىایا وبالیا اؾذ؛ صعخالی که می بیيیم که ایً ویژگی هؼص ٚحر
ا
امامان وحىص صاعص .مثال عقیض هجغی ،همان َىع که عوایاث ٖضیضه ای به آن اقاعه می کىض.
 ًٗٞئسخا ١ابً ٖماع ٢ا : ٫ؾمٗذ الٗبض الهالر ًىعى ئلى عحل هٟؿه ٣ٞ ،لذ في هٟسخي  :وئهه لُٗلم متی ًمىث الغحل مً
قُٗخه ! ؟ ٞالخٟذ ئلي قبه املًٛب ٣ٞ ،اً" : ٫ا ئسخا٢ ١ض ٧ان عقُض الهجغي ٌٗلم ٖلم املىاًا والبالًا وإلامام أولى بٗلم طل٪
 "...ال٩افي (ٍ  -إلاؾالمُت) ،ج ،1م484 :
اسخا ١بً ٖماع می گىیض :اػ ٖبضنالر قيیضم که زبر مغصی عا به او می صاص ومً با زىصم گٟخم :آیا او می صاهض که ایً مغص
اػ قیٗیاول چه ػماوی می محرص؟! ایكان به خالذ ٖهباوی به مً عو کغص وٞغمىص" :ای اسخا ،١عقیض هجغی ٖلم مىایا وبالیا
عا می صاوؿذ وامام به صاوؿتن آن ؾؼاواعجغ اؾذ"
امحراملىمىحن ٕ او عا عقیض البالیا می هامیض و او با هغ ٞغصی که صیضاع می کغص ،به او زبر می صاص که ٞالن نىعث اػ صهیا می
عوص یا ٞالن نىعث کكخه می قىص ...همان َىع که عقیض می گٟذ ،اجٟا ١می اٞخاص.
مىا٢كه ؾىم:
همچىحن عوایذ صاللذ هضاعص که امام همیكه و صع همه خاالث به ایً معجؼه مىنى ٝاؾذ .بلکه بایض به زاَغ هیاػ
ا
وايُغاع باقض .همان َىع که ٢بال گٟخیم.
٢غب الاؾىاص ،للخمحري ال٣مي م  :336 - 335دمحم بً ِٖسخی  ًٖ ،ابً ًٞاٖ ًٖ ، ٫لي بً أبي خمؼة ٢ا٦ : ٫ىذ ٖىض أبي
الخؿً ٖلُه الؿالم ئط صزل ٖلُه زالزىن مملى٧ا مً الخبل  ،و٢ض اقتروهم له ٩ٞ ،لم ٚالما منهم  -و٧ان مً الخبل حمُال -
٩ٞلمه ب٨المه ؾاٖت  ،ختی أحى ٖلى حمُ٘ ما ًغٍض وأُٖاه صعهما ٣ٞا " : ٫اِٖ أصخاب ٪هإالء ٧ ،ل ٚالم منهم ٧ل هال٫
زالزحن صعهما "  .زم زغحىا ٣ٞلذ  :حٗلذ ٞضا ، ٥ل٣ض عأًخ ٪ج٩لم هظا الٛالم بالخبكُت ٞ ،ماطا أمغجه ؟ ٢ا " : ٫أمغجه أن
ٌؿخىصخي بأصخابه زحرا  ،وَُٗيهم في ٧ل هال ٫زالزحن صعهما  ،وطل ٪أوي ملا هٓغث ئلُه ٖلمذ أهه ٚالم ٖا٢ل مً أبىاء مل٨هم ،
ٞأونِخه بجمُ٘ ما أخخاج ئلُه ٣ٞ ،بل ونُتي  ،وم٘ هظا ٚالم نض . " ١زم ٢ا " : ٫لٗل ٪عجبذ مً ٦المي ئًاه بالخبكُت ؟ ال

حعجب ٞما زٟي ٖلُ ٪مً أمغ الامام أعجب وأ٦ثر  ،وما هظا مً الامام في ٖلمه ئال ُ٦حر أزظ بمى٣اعه مً البدغ ُ٢غة مً ماء
 ،أٞتري الظي أزظ بمى٣اعه ه٣و مً البدغ قِئا ؟ ٢اٞ : ٫ان الامام بمجزلت البدغ ال ًىٟض ما ٖىضه  ،وعجائبه أ٦ثر مً طل، ٪
والُحر خحن أزظ مً البدغ ُ٢غة بمى٣اعه لم ًى٣و مً البدغ قِئا ٦ ،ظل ٪الٗالم ال ًى٣هه ٖلمه قِئا  ،وال جىٟض عجائبه".
ٖلی بً ابی خمؼه می گىیض :هؼص ابىالخؿً ٕ بىصم که  31بغصه اػ خبكه هؼص ایكان آمض وآن ها عا بغای ایكان زغیضه بىصهض.
یک ٚالم اػ آن ها سخً گٟذ واػ میان خبصخی ها ػیبا بىص .ایكان همان لخٓه با سخيل با او سخً گٟذ .جاایىکه همه
مُالبی عا که می زىاؾذ ،بیان کغص وبه او صعهمی صاعص وٞغمىص" :به ایً همغاهاهذ بضه .به هغ ٚالمی اػ آهان صع هغ
هال(٫ماه) 31صعهم بضه .بٗض بحرون عٞخىض ومً ٖغى کغصمٞ :ضایخان قىم ،صیضم که قما با ایً ٚالم به خبصخی سخً گٟخیض.
چه صؾخىعی به او صاصیض؟ ٞغمىص :به او صؾخىع صاصم که به همغاهاول ونیذ زىبی کىض و به آهان صع هغ هال(٫ماه) 31
صعهم بضهض .به ایً زاَغ که و٢تی مً به او هگاه کغصم ،صاوؿخم که او ٚالم ٖا٢لی اػ ٞغػهضان ؾغػمیيكان اؾذ .به او همه
چحزهایی که به آن هیاػ صاعص ،ونیذ کغصم .او ونیذ مغا ٢بى ٫کغص .با ایً خاٚ ٫الم عاؾذ گىیی بىص .بٗض ٞغمىص :قایض جى به
زاَغ خبصخی سخً گٟتن مً با او حعجب کغصی؟ حعجب هکً .آهچه اػ امغ امام بغ جى پنهان اؾذ ،حعجب آوع جغ وبیكتر
اؾذ .ایً مُلب هؼص امام وصع ٖلمل  ِ٣ٞبه ماهىض پغهضه ای اؾذ که با مى٣اعف اػ صعیا ُ٢غه ای عا گغٞخه اؾذ .آیا ٞکغ
می کجی که آبی که با مى٣اعف گغٞخه اؾذ ،اػ صعیا چحزی کم می کىض؟(اصامه صاص و)ٞغمىص :امام به مجزله صعیاؾذ که مُالبی
که هؼص اوؾذ ،به اجمام همی عؾض ومُالب عجیب آن ،بیكتر اػ ایً اؾذ .پغهضه ای که اػ صعیا وبا مى٣اعف ُ٢غه ای گغٞخه
اؾذ ،اػ صعیا چحزی کم هکغصه اؾذ .همچىحن اػ ٖلم ٖالم چحزی کم همی قىص ومُالب حعجب آوع او به پایان همی عؾض".
ایً عوایذ به زاَغ ٖلی بً ابی خمؼه يٗی ٠اؾذ .دمحم بً حغیغ َبری -قیعی -صع صالئل الامه م 338ایً عوایذ عا با ایً
ؾىض ه٣ل می کىض :خؿً عوایذ کغصه اؾذ وگٟذ :اخمض بً دمحم اػ دمحم بً ٖلی اػ ٖلی اػ خؿً بً ٖلی بً ابی خمؼه اػ پضعف
به ما زبر صاصه اؾذ وگٟذ... :الخ.
همچىحن عوایذ جهغیذ هضاعص که امام همه ػبان ها عا می صاهض وجهغیذ هضاعص که ایً ،صلیل قىازذ امام مٗهىم اؾذ.
صالئل إلامامت ،ملخمض بً حغٍغ الُبري (الكُعي) م  :341وعوي الخؿً ٢ ،ا : ٫خضزىا أخمض بً دمحم  ًٖ ،دمحم بً ٖلي ًٖ ،
ٖلي  ًٖ ،الخؿً ٖ ًٖ ،انم الخىاٍ  ًٖ ،ئسخا ١بً ٖماع ٢ ،ا٦ : ٫ىذ ٖىضه ئط صزل ٖلُه عحل مً أهل زغاؾان ،
٩ٞلمه ب٨الم لم أؾم٘ ٦ ِ٢الما ٧ان أعجب مىه ٧ ،أهه ٦الم الُحر ٞ ،لما زغج ٢لذ  :حٗلذ ٞضا ، ٥أي لؿان هظا ؟ ٢ا: ٫
"هظا ٦الم أهل الهحن  .زم ٢اً : ٫ا ئسخا ، ١ما أوحي الٗالم مً العجب أعجب وأ٦ثر مما أوحي مً هظا ال٨الم ٢ .لذ  :أٌٗغٝ
إلامام مىُ ٤الُحر ؟ ٢ا : ٫وٗم  ،ومىُ٧ ٤ل شخئ  ،ومىُ٧ ٤ل طي عوح"...
اسخا ١بً ٖماع می گىیض :هؼص ایكان بىصم که مغصی اػ اهل زغاؾان بغ او واعص قض وبا کالمی با ایكان سخً گٟذ که جاخاال
سخجی حعجب آوعجغ اػ آن وكيیضه بىصم .اهگاع سخً پغهضگان بىص .و٢تی بحرون عٞذ ،گٟخمٞ :ضایخان قىم ،ایً چه ػباوی بىص:

ٞغمىص" :ایً کالم مغصم چحن اؾذ .بٗض ٞغمىص :ای اسخا ،١آهچه به ٖالم صاصه قضه اؾذ ،حعجب آوع جغ اؾذ وبیكتر اػ ایً
سخً به او صاصه قضه اؾذٖ .غى کغصم :آیا امام سخً با پغهضگان می صاهض؟ ٞغمىص :بله ،همچىحن سخً هغچحزی وسخً هغ
ناخب عوحی"...
ایً عوایذ به زاَغ دمحم بً ٖلی وٖلی وخؿً يٗی ٠الؿىض اؾذ .
مًمىن ایً عوایذ بایض باجىحه به مُالبی که صع مىعص عوایاث صیگغ گٟخه قض ،جأویل قىص .اهگحزه ای بغای جکغاع هیؿذ.
مىا٢ب آ ٫أبي َالب ،البً قهغ آقىب ج  1م  :331وعوي ؾُٗض بً َغٍ ًٖ ٠الهاص ، ١وعوي أبى امامت الباهلي ٦الهما
ًٖ الىبي في زبر َىٍل واللِ ٟٔلبي امامت  :ان الىاؽ صزلىا ٖلى الىبي وهىإه بمىلىصه زم ٢ام عحل في وؾِ الىاؽ ٣ٞا : ٫بأبي
أهذ وأمي ًا عؾى ٫هللا عأًىا مً ٖلي عجبا في هظا الُىم ٢ ،ا " :٫وما عأًخم ؟ ٢ا : ٫اجِىا ٥ليؿلم ٖلُ ٪ونهىُ ٪بمىلىص٥
الخؿحن ٞذجبىا ٖى ٪واٖلمىا اهه هبِ ٖلُه مائت ال ٠مل ٪وأعبٗت وٖكغون ال ٠ملٞ ٪عجبىا مً اخهائه وٖضصه املالئ٨ت ،
٣ٞا ٫الىبي  :وا٢بل بىحهه ئلُه مخبؿما ما ٖلم ٪اهه هبِ ٖلي مائت وأعبٗت وٖكغون ال ٠مل ٪؟ ٢ا : ٫بأبي أهذ وأمي ًا عؾى٫
هللا ؾمٗذ مائت ال ٠لٛت وأعبٗت وٖكغًٍ ال ٠لٛت ٗٞلمذ انهم مائت وأعبٗت وٖكغون ال ٠مل٢ ، ٪ا : ٫ػاص ٥هللا ٖلما وخلما
ًا أبا الخؿً".
ابى امامه صع زبر َىالوی ه٣ل می کىض که مغصم زضمذ پیامبر عؾیضهض وایكان عا به مىلىصی تهىیذ صاصهض .بٗض مغصی اػ وؾِ
مغصم بلىض قض وٖغى کغص :ای عؾى ٫هللا ،پضعوماصعم به ٞضایذ ،امغوػ مُلب حعجب آوعی صیضیمٞ .غمىص" :چه چحزی صیضیض؟
ٖغى کغص :هؼص قما آمضیم جا به قما ؾالم صهیم وبه زاَغ مىلىصجان خؿحن به قما تهىیذ بگىییم ،بحن ما وقما ماوعی ایجاص
قض وصاوؿدیم که بغ او111هؼاع ٞغقخه و 24هؼاع ٞغقخه ٞغوص آمضه اؾذ واػ قماعف وحٗضاص ٞغقخگان حعجب کغصیم.
پیامبربا جبؿم نىعحل عا ؾمذ ایكان کغصو ٞغمىص :اػ کجا صاوؿتی که 124هؼاع ٞغقخه بغ جى ٞغوص آمضه اؾذ؟ ٖغى کغص:
ای عؾى ٫هللاٞ ،ضایخان قىم111 .هؼاع ػبان و24هؼاع ػبان قيیضم وصاوؿخم که آن ها 124هؼاع ٞغقخه هؿدىضٞ .غمىص :ای
ابىالخؿً ،زضاوهض ٖلم ونبرث عا ػیاص کىض".
ایً عوایذ مغؾل اؾذ.
ایً عوایذ جهغیخی به قىازذ همه ػبان ها جىؾِ امام هضاعص .و هه ایىکه آن عاه قىازذ امام باقض .ػبان های ٞغقخگان
ػبان های ملکىحی اؾذ که با ػبان مغصم صهیا -که ٢ىاهحن ماصه به آن خکم می کىض -مخٟاوث اؾذ .همچىحن عاه قىازذ آن با
ا
عاه قىازذ ػبان های مغصم صهیا جٟاوث صاعص .قایض مىٓىع اػ ػبان ها صع ایً عوایذ ،حٗضاص نضاها ووٛمه هاؾذٖ .مىما
سخً صع مىعص ػبان های ملکىحی وچگىهگی و عاه وحٗضص آن ،سخً َىالوی اؾذ واػ مىيىٕ ما بحرون اؾذ.

بهائغ الضعحاث م  :353خضزىا (أبى حٟٗغ) أخمض بً دمحم ًٖ ٖلي بً الخ٨م ًٖ خماص بً ٖبض هللا الٟغا ًٖ مٗخب اهه
ازبره ان أبا الخؿً ألاو ٫لم ًً ً٨غي له ولض ٞاجاه ًىما اسخ ٤ودمحم ازىاه وأبى الخؿً ًخ٩لم بلؿان لِـ بٗغبي ٞجاء ٚالم
ؾ٣البى ٩ٞلمه بلؿاهه ٞظهب ٞجاء بٗلى ٖلُه الؿالم ابىه ٣ٞا ٫الزىجه هظا ٖلى ابجي ًٞمىه ئلى واخضا بٗض واخض ٣ٞبلىه زم
٧لم الٛالم بلؿاهه ٞدمله ٞظهب ٞجاء بابغاهُم ٣ٞا ٫هظا ئبغاهُم ابجي زم ٧لمه ب٨الم ٞدمله ٞظهب"...
مٗخب می گىیض :بغای ابىالخؿً اوٞ ٫غػهضی هبىص .عوػی هؼص ایكان اسخا ١ودمحم وبغاصعاول آمضهض وابىالخؿً با ایكان با
ػباوی سخً می گٟذ که ٖغبی هبىصٚ .الم ؾ٣البی هؼص ایكان آمض و ایكان با ػبان او با او سخً گٟخىض .او عٞذ و ٖلی ٕ
ٞغػهضف عا آوعصهض وبه بغاصعاول ٞغمىص :ایً ٞغػهضم ٖلی اؾذ .یکی یکی او عا گغٞخىض و او عا بىؾیضهض .بٗض ٚالم با ػبان او
سخً گٟذ و او عا خمل کغص و عٞذ وابغاهیم عا آوعص وٞغمىص :ایً ٞغػهضم ابغاهیم اؾذ وبٗض با او سخً گٟذ و او عا خمل
کغص وعٞذ"....
ؾىض ایً عوایذ به زاَغ ٖلی بً خکم وخماص بً ٖبضهللا ٞغاء يٗی ٠اؾذ.
عوایذ به قىازذ همه ػبان ها جهغیذ همی کىض .وهمچىحن بغ ایً جهغیذ همی کىض که امام با قىازذ همه یا بغدی اػ ػبان ها
قىازخه می قىص.
بهائغ الضعحاث م  :353خضزىا دمحم بً ِٖسخی ًٖ ٖلي بً مهؼٍاع ٢ا ":٫أعؾلذ ئلى أبى الخؿً ٖلُه الؿالم ٚالمي و٧ان
ؾ٣المُا ٞغح٘ الٛالم ئلى مخعجبا ٣ٞلذ له مالً ٪ا بجی ٢ا ٠ُ٦ ٫ال أحعجب ما ػا٩ً ٫لمجي بالؿ٣الهُت ٧أهه واخضا مىا ٓٞىيذ
اهه ئهما صاع بُنهم".
ٖلی مهؼیاع می گىیضٚ" :الم زىص عا هؼص ابىالخؿً ٞغؾخاصم وؾ٣البی بىصٚ .الم با حعجب هؼص مً باػگكذ وبه او گٟخم:
ٞغػهضم ،چه قضه اؾذ؟ گٟذ :چگىهه حعجب هکىم صعخالی که با مً با ػبان ؾ٣البی سخً می گٟذ .اهگاع یکی اػ ماؾذ
وگمان کغصم که بحن آن ها ػهضگی کغصه اؾذ".
عوایذ به زاَغ مجهى ٫بىصن ٚالم ابً مهؼیاع يٗی ٠اؾذ؛ چىن اوؾذ که صاؾخان عا ه٣ل کغصه اؾذ ومجهى ٫اؾذ.
همچىحن ایً عوایذ بغ صاوؿتن همه ػبان ها صاللذ همی کىض یا ایىکه صلیلی بغای قىازذ امام حجذ باقض.
بهائغ الضعحاث م  :354 - 353خضزىا الخؿً بً دمحم ًٖ أبُه دمحم بً ٖلي بً قغٍٖ ًٖ ٠لي بً أؾباٍ ًٖ ئؾماُٖل بً
ٖباص ًٖ ٖامغ بً ٖلي الجامعي ٢ا٢ ٫لذ ِلبي ٖبض هللا ٖلُه الؿالم حٗلذ ٞضا ٥اها هأ٧ل طباًذ أهل ال٨خاب وال هضعي
ٌؿمىن ٖليها أم ال ٣ٞا " :٫ئطا ؾمٗتهم ٢ض ؾمىا ٩ٞلىا أجضعي ما ً٣ىلىن ٖلى طباًدهم ٣ٞلذ ال ٣ٞغأ ٧أهه ٌكبه يهىصي ٢ض
هظها (٦ظا في املتن) زم ٢ا ٫بهظا أمغوا ٣ٞلذ حٗلذ ٞضا ٥ان عأًذ أن ه٨خبها ٣ٞا ٫ا٦خب هىح اًىا اصًىىا ًلهحز مالخىا ٖالم
اقغؾىا أو عيىا بىى ًىؾٗه مىؾ ٤صٚا ٫اؾُدىا"

ٖامغ بً ٖلی حامعی می گىیض :به امام ناصٖ ٕ ١غى کغصمٞ :ضایخان قىم .ما طبیده های اهل کخاب عا می زىعیم وهمی
صاهیم که بغای آن بؿم هللا گٟخىض یا زحر؟! ٞغمىص" :اگغ قيیضیض که بؿم هللا گٟخىض ،بسىعیض .آیا می صاوی که بغ طبیده
هایكان چه می گىیىض؟! ٖغى کغصم :زحر .ایكان حمله ای ٞغمىص که اهگاع يهىصی بىص ...بٗض ٞغمىص :ایً گىهه صؾخىع صاصه
قضهضٖ .غى کغصمٞ :ضایخان قىم .احاػه بضهیض آن عا بىىیؿمٞ .غمىص :بىىیـ .هىح اًىا اصًىىا ًلهحز مالخىا ٖالم اقغؾىا أو
عيىا بىى ًىؾٗه مىؾ ٤صٚا ٫اؾُدىا"
ایً عوایذ به زاَغ خؿً بً دمحم ودمحم بً ٖلی بً قغی ٠واؾماٖیل بً ٖباص وٖامغ بً ٖلی حامعی يٗی ٠اؾذ.
همچىحن ایً عوایذ بغ صاوؿتن همه ػبان ها جىؾِ امام صاللذ همی کىض یا ایىکه صلیلی بغای قىازذ امام حجذ باقض.
بهائغ الضعحاث م :354خضزىا (الهُثم) النهضي ًٖ ئؾماُٖل بً مهغان ًٖ عحل مً أهل بحرما ٢ا٦ ٫ىذ ٖىض أبي ٖبض هللا
ٖلُه الؿالم ٞىصٖخه وزغحذ ختی بلٛذ ألاٖىم زم ط٦غث خاحت لي ٞغحٗذ ئلُه والبِذ ٚام باهله و٦ىذ أعصث ان أؾأله
ًٖ بُىى صًى ٥املاء ٣ٞا ٫لي ًاجب ٌٗجی البٌُ صٖا هامُىا ٌٗجی صًى ٥املاء بىاخل ٌٗجی ال جأ٧ل"
اؾماٖیل بً مهغان اػ مغصی اػ اهالی بحرما ه٣ل می کىض :هؼص امام ناص ٕ ١بىصم واػ ایكان زضاخآٞی کغصم وبحرون آمضم.
عؾیضم به اٖىم .بٗض مؿئله ای اػ زىصم به طهىم آمض وبه ؾىی ایكان باػگكخم .زاهه پغ اػ اٞغاص بىص ومً می زىاؾخم اػ
ایكان صع مىعص جسم مغٚابی بپرؾم .ایكان به مً ٞغمىص :یاجب .یٗجی جسم .صٖا هامیىا .یٗجی مغٚابی .بىاخل .یٗجی هسىع.
ایً عوایذ به زاَغ مجهى ٫بىصن واؾُه اؾماٖیل بً مهغان يٗی ٠اؾذ.
همچىحن بغ ایً صاللذ هضاعص که قىازذ ػبان ها جىؾِ امام یا قىازذ همه ػبان ها ،عاهی بغای قىازذ حجذ مٗهىم
اؾذ.
بهائغ الضعحاث م  :354خضزىا أخمض بً الخؿحن ًٖ الخؿً بً بغا ًٖ أخمض بً دمحم بً أبي ههغ ٢ا ٫خضزجي عحل مً
أهل حؿغ بابل ٢ا٧ ٫ان في ال٣غٍت عحل ًإطًجي وٍ٣ىً ٫ا عاٞطخي وَكخمجي و ٧ان ًل٣ب ب٣غص ال٣غٍت ٢اٞ ٫ججذ ( والٓاهغ
ٞذججذ ) ؾىت مً طل ٪الُىم ٞضزلذ ٖلى أبى ٖبض هللا ٖلُه الؿالم ٣ٞا ٫ابخضأ ٢ىٞه ما هامذ ٢لذ حٗلذ ٞضا ٥متی ٢ا٫
في الؿاٖت ٨ٞخبذ الُىم والؿاٖت ٞلما ٢ضمذ ال٩ىٞت جل٣اوي أدي ٞؿألخه ٖمً ب٣ي وٖمً ماث ٣ٞا ٫لي ٢ىٞه ما هامذ وهي
بالىُُُت ٢غصا ال٣غٍت ماث ٣ٞلذ له متی ٣ٞا ٫لي ًىم ٦ظا و٦ظا في الى٢ذ الظي ازبروي به أبى ٖبض هللا ٖلُه الؿالم.
اخمضبً دمحم بً ابی ههغ می گىیض :مغصی اػ اهالی حؿغ بابل به مً گٟذ :صع یک قهغ مغصی بىص که مغا اطیذ می کغص ومی
گٟذ :ای عاٞطخی! وبه مً ٞدل می صاص ومغا به ایً ل٣ب نضا می ػص :ای میمىن قهغ .صع یک عوػ اػ آن ؾا ٫به حج عٞخم
وزضمذ امام ناص ٕ ١عؾیضم وٞغمىص :ابخضا ٢ىٞه ماهامذٖ .غى کغصمٞ :ضایخان قىم :چه ػماوی؟ ٞغمىص :همحن الان  .آن عوػ
وؾاٖذ عا هىقخم .عماوی که به کىٞه عؾیضم بغاصعم با مً صیضاع کغص وصع مىعص اٞغاصی که هؿدىض و اٞغاصی که اػ صهیا عٞخىض

پغؾیضم .به مً گٟذ٢ :ىٞه ماهامذ و آن به ػبان هیُیه بىص :میمىن قهغ مغص .به او گٟخم :چه ػماوی؟ به مً گٟذٞ :الن عوػ
.صع همان ػماوی بىص که امام ناص ٕ ١به مً زبر صاصه بىص".
ؾىض ایً عوایذ به زاَغ اخمضبً خؿحن وخؿً بً بغا يٗی ٠اؾذ وبه زاَغ مبهم بىصن واؾُه اخمض بً دمحم بً ابی
ههغ مغؾل اؾذ.
همچىحن ایً عوایذ صاللتی بغ قىازذ همه ػبان ها جىؾِ امام صاللذ هضاعص یا ایىکه قىازخه همه ػبان ها عاه قىازذ
حجذ مٗهىم اؾذ(.بغ ایً مُلب هحز صاللذ هضاعص)
بهائغ الضعحاث م  :356 – 355خضزىا ٖبض هللا بً حٟٗغ ًٖ أخمض بً دمحم بً ئسخا ١ال٨غدي ًٖ ٖمه دمحم بً ٖبض هللا بً
حابغ ال٨غدي و٧ان عحال زحرا ٧اجبا ٧ان إلسخا ١بً ٖماع زم جاب مً طل ًٖ ٪ئبغاهُم ال٨غدي ٢ا٦ ٫ىذ ٖىض أبي ٖبض هللا ٖلُه
الؿالم ٣ٞاً ٫ا ئبغاهُم أًً ججز ٫مً ال٨غر ٢لذ في مىي٘ ً٣ا ٫له قاصعوان ٢ا٣ٞ ٫ا ٫لي حٗغُٟ٢ ٝخا ٢ا ٫ئن أمحر املإمىحن
ٖلُه الؿالم خحن احى أهل النهغوان هؼُٟ٢ ٫خا ٞاحخم٘ ئلُه أهل باصعوٍا ٞك٩ىا ئلُه ز٣ل زغاحهم و٧لمىه بالىبُُت وان لهم
ححراها أوؾ٘ أعيا وأ٢ل زغاحا ٞأحابهم بالىبُُت وٚغػَا مً ٖىص ًا ٢اٞ ٫مٗىاه عب عحؼ نٛحر زحر مً عحؼ ٦بحر".
دمحم بً ٖبضهللا بً حابغ کغدی که مغص هىیؿىضه ای هؼص اسخا ١بً ٖماع بىص وبٗض اػ ایً کاع جىبه کغص ،ایً ٞغص اػ ابغاهیم
کغدی ه٣ل می کىض که هؼص امام ناص ٕ ١بىصم وبه مً ٞغمىص" :ای ابغاهیم! کجای کغر مجز ٫صاعی؟ ٖغى کغصم :صع حایی که
به آن قاصعوان می گىیىض .عاوی گٟذ :به مً ٞغمىصُٟ٢ :خا عا می قىاسخی؟ ٞغمىص :امحراملىمىحن ٕ ػماوی که به هؼص اهالی نهغوان
عؾیض ،صع ُٟ٢خا مجز ٫گؼیض واهالی باصعویا هؼص ایكان احخمإ کغصهض و هؼص ایكان اػ ؾىگیجی مالیاحكان قکایذ کغصهض وبا
ػبان هبُیه با ایكان سخً گٟخىض .وگٟخىض که همؿایه ای صاعهض که ؾغػمیيكان بؼعگ جغ اؾذ ومالیاحكان اهضک اؾذ.
ایكان به آهان به هبُیه پاسخ صاص .وٚغػَا مً ٖىص یا ٢ا .٫مٗىایل ایً اؾذ که چه بؿیاع ٞغیاص کىچکی که بهتر اػ ٞغیاص
بؼعگ اؾذ"
ایً عوایذ به زاَغ اخمض بً دمحم بً اسخا ١کغدی ودمحم بً ٖبضهللا بً حابغ کغدی وابغاهیم کغدی يٗی ٠اؾذ.
ایً عوایذ ماهىض عوایاث ٢بلی بغ قىازذ همه ػبان ها جىؾِ امام صاللتی هضاعص یا ایىکه قىازذ همه ػبان ها عاهی بغای
قىازذ حجذ مٗهىم باقض.
بهائغ الضعحاث م  :356خضزىا دمحم بً ٖبض الجباع ًٖ الخؿً بً الخؿحن اللإلإي ًٖ أخمض بً الخؿً ًٖ ال ٌُٟبً
املخخاع في خضًث له َىٍل في أمغ أبى الخؿً ختی ٢ا ٫له هى ناخب ٪الظي ؾئلذ ٖىه ٣ٞم ٞا٢غ له بد٣ه ٣ٞمذ ختی ٢بلذ
عأؾه وٍضه وصٖىث هللا له ٢ا ٫أبى ٖبض هللا ٖلُه الؿالم اما اهه لم ًإطن له في طل٣ٞ ٪لذ له حٗلذ ٞضاٞ ٥أزبر به أخضا
٣ٞا ٫وٗم أهل ٪وولض ٥وع٣ٞائ ٪و٧ان معي أهلي وولضي و٧ان ًىوـ بً ْبُان مً ع٣ٞائي ٞلما أزبرتهم خمضوا هلل ٖلى طل٪

و٢اً ٫ىوـ ال وهللا ختی وؿم٘ طل ٪مىه و٧اهذ به عجلت مسغج ٞابخٗخه ٞلما اهتهُذ ئلى الباب ؾمٗذ أبا ٖبض هللا ٖلُه الؿالم
ً٣ى ٫و٢ض ؾب٣جي ًا ًىوـ الامغ ٦ما ٢ا ٫ل ٌُٞ ٪ػع٢ت ػع٢ت ٢ا٣ٞ ٫لذ ٢ض ٗٞلذ والؼع٢ه بالىبُُُت أي زظه ئلُ."٪
ٞیٌ بً مسخاع صع خضیث َىالوی صع مىعص امغ ابىالخؿً می گىیض... :جاایىجا که به او گٟذ :ایً ناخب جىؾذ که صع مىعص
او پغؾیضی بلىض قى وبه خ ٤او ا٢غاع کً( .اومی گىیض ):بلىض قضم جاایىکه ؾغف وصؾدل عا بىؾیضم واػ زضاوهض بغای او صٖا
کغصم .امام ناصٞ ٕ ١غمىص" :زضاوهض به او صع ایً مىعص احاػه هضاصه اؾذ .به ایكان ٖغى کغصمٞ :ضایخان قىم .آیا صع مىعص
ایكان به ٞغصی زبر صهم؟ ٞغمىص :بله ،به زاهىاصه وٞغػهضان وع٣ٞایذ زبر بضه .زاهىاصه وٞغػهضاهم با مً بىصهض ویىوـ بً
ْبیان حؼو ع٣ٞای مً بىص .ػماوی که آهان عا با زبر همىصم ،به ایً زاَغ زضا عا ؾخایل همىصهض .یىوـ گٟذ :به زضاوهض
٢ؿم زحر(ایً گىهه هیؿذ) جاػماوی که آن عا اػ قما بكىىیم ...ػماوی که به صعب عؾیض اػ امام ناص ٕ ١قيیضم که ٞغمىص:
همان َىع که به جى گٟذٞ :یٌ ػع٢ه ػع٢ه ،ایً امغ به مً ػوصجغ عؾیضه اؾذ .عاوی می گىیضٖ :غى کغصم :اهجام صاصم.
ػع٢ه به هبُیه یٗجی :آن عا بگحر".
ایً عوایذ به زاَغ خؿً بً خؿحن لىلىی اػ حهذ ؾىضی يٗی ٠اؾذ.
ایً عوایذ هحز ماهىض عوایذ های ٢بلی ،صاللتی بغ قىازذ همه ػبان ها جىؾِ امام هضاعص یا ایىکه قىازذ همه ػبان ها عاهی
بغای قىازذ حجذ مٗهىم باقض.
بهائغ الضعحاث م :353
خضزىا أخمض بً دمحم ًٖ ابً أبي ال٣اؾم وٖبض هللا بً ٖمغان ًٖ دمحم بً بكحر ًٖ عحل ًٖ ٖماع الؿاباَي ٢ا٢ ٫ا ٫لي أبى
ٖبض هللا ٖلُه الؿالم ًا ٖماع أبى مؿلم ٓٞلله ٨ٞؿاه ٨ٞسخه بؿاَىعا ٢لذ حٗلذ ٞضا ٥ما عأًذ هبُُا أٞصر مى٣ٞ ٪ا٫
ًا ٖماع و ب٩ل لؿان"
ٖماعؾاباَی می گىیض :امام ناص ٕ ١به مً ٞغمىص" :ای ٖماع .أبى مؿلم ٓٞلله ٨ٞؿاه ٨ٞسخه بؿاَىعاٖ .غى کغصم:
ٞضایخان قىم :هبُی با ٞهاخذ جغ اػ قما هضیضمٞ .غمىص :ای ٖماع وبه هغ ػباوی"
ایً عوایذ صع ازخهام مٟیض م 289با ایً ؾىض آمضه اؾذ:
أخمض بً دمحم  ًٖ ،أبي ال٣اؾم ٖبض الغخمً بً خماص ال٩ىفي  ،وٖبض هللا بً ٖمغان  ًٖ ،دمحم بً بكحر  ًٖ ،عحل ٖ ًٖ ،ماع
بً مىسخی الؿاباَي ...الخ.
ؾىض عوایذ به زاَغ ابً ابىال٣اؾم وٖبضهللا بً ٖمغان يٗی ٠اؾذ وبه زاَغ مبهم بىصن واؾُه دمحم بً بكحر به ٖماع
ؾاباَی مغؾل اؾذ

سخً ایكان" :وبکل لؿان" "به هغ ػباوی" به ایً مٗىا هیؿذ که امام همیكه ویژگی قىازذ همه ػبان ها عا صاعص .وبه ایً
مٗىا هیؿذ که قىازذ همه ػبان ها عاهی بغای قىازذ امام مٗهىم اؾذ .بلکه ایً عوایذ بایض به نىعث ٢ابل ٢بىلی جاویل
بغصه قىص .مثل ایىکه امام هغ و٢ذ بسىاهض ػباوی عا بضاهض ،زضاوهض ایً ػبان عا با باالجغیً صعحه ٞهاخذ به او می آمىػص.
وعوي في الازخهام للكُش املُٟض م  :291 – 289أخمض بً دمحم بً ِٖسخی  ًٖ ،الخؿحن بً ؾُٗض  ،ودمحم بً زالض البرقي ،
ًٖ الىًغ ابً ؾىٍض ً ًٖ ،دحی بً ٖمغان الخلبي  ًٖ ،أدي ملُذ ٢ا : ٫خضزجي أبى ًؼٍض ٞغ٢ض ٢ا٦ : ٫ىذ ٖىض أبي ٖبض هللا
ٖلُه الؿالم و٢ض بٗث ٚالما " أعجمُا " في خاحت ٞ ،غح٘ ئلُه ٞجٗل ٌٛحر الغؾالت ٞال ًدحرها ختی ْىيذ أهه ؾًُٛب ٖلُه ،
٣ٞا : ٫ج٩لم بأي لؿان قئذ ٞ ،اوي أٞهم ٖى."٪
ابى یؼیض ٞغ٢ض می گىیض :هؼص امام ناص ٕ ١بىصم وایكان ٚالم "اعجمی" عا بغای هیاػی(حایی) ٞغؾخاص .او باػگكذ ...جاحایی که
گمان همىصم بغ او زكمىاک می قىص .ایكان ٞغمىص ":به هغ ػباوی می زىاهی سخً بگى .مً مخىحه می قىم"
همچىحن نٟاع صع بهائغالضعحاث آن عا ایً گىهه ه٣ل می کىض :
خضزىا أخمض بً دمحم ًٖ الخؿحن بً ؾُٗض ًٖ الىًغ بً ؾىٍض ًٖ ًدحی الخلبي ًٖ أدي ملُذ ٢ا ٫خضزجي ٞغ٢ض ٢ا٦ ٫ىذ
ٖىض أبي ٖبض هللا ٖلُه الؿالم  ...الخ.
ؾىض ایً عوایذ به زاَغ ادی ملیذ وٞغ٢ض يٗی ٠اؾذ.
سخً ایكان ":به هغ ػباوی می زىاهی سخً بگى .مً مخىحه می قىم" به سخً ٢بلی صع حٗلی ٤بغ سخً ایكان" :وبه هغ
ػباوی" مىُب ٤می قىص .همچىحن عوایذ جهغیذ می کىض که ایً ٚالم اعجمی بىص .اعجمی ٚحرٖغبی یا همان ٞاعسخی اؾذ .صعهغ
خا ٫بغای آن ٚالم ػبان مصخصخی بىص ومی زىاؾذ با امام با ػبان ٖغبی سخً بگىیض وآن عا صعؾذ بلض هبىص .امام به او
ٞغمىص ":به هغ ػباوی می زىاهی سخً بگى .مً مخىحه می قىم" یٗجی با هغ ػباوی که می صاوی .یا ػبان اعجمی یا ػبان ٖغبی.
ا
ا
یٗجی خخما هبایض با ػبان ٖغبی سخً بگىییُٗ٢ .ا امام می صاوؿذ که ایً ٚالم ِ٣ٞ ،ػبان اعجمی می صاهض .چگىهه اػ او
صعزىاؾذ می کىض که با هغ ػباوی اػ ػبان های حهان سخً بگىیض؟!
بله ،همحن صاؾخان با الٟاّ صیگغ آمضه اؾذ" .ج٩لم بأي لؿان قئذ جدؿىه ؾىي الٗغبُتٞ ،اه ٪ال جدؿنهاٞ ،اوي أٞهم
ا
٩ٞ.لمه بالترُ٦تٞ ،غص ٖلُه الجىاب بمثل لٛخه ،ومطخی الٛالم مخعجبا" "با هغػبان ٚحرٖغبی که می زىاهی ومی صاوی ،سخً
بگى .به ایً زاَغ که ٖغبی همی صاوی .مً می ٞهممٚ .الم با او به جغکیه ای سخً گٟذ وامام ماهىض ػبان او پاسخ صاص وٚالم
مخعجباهه عٞذ "
ایً ل ٟٔهحز بغ قىازذ همه ػبان ها صاللتی هضاعص ....امام می صاوؿذ که ػبان ٚالم اعجمی اؾذ وصیض که می زىاهض با ٖغبی
سخً بگىیض وبه او ٞغمىص :با هغػباوی می زىاهی سخً بگى؛ به ایً زاَغ که مً می ٞهمم .یٗجی  ِ٣ٞبه ٖغبی الػم هیؿذ.

بلکه با ػباوی با مً سخً بگى که آن عا زىب می صاوی .وهمان َىع که صع ل ٟٔصاؾخان صوم آمضه اؾذ ،جهغیذ قضه اؾذ
که ػبان جغکیه ای اؾذ.
ا
ختی اگغ بگىییم مٗىا ایً اؾذ که با هغ ػباوی اػ ػبان های حهان سخً بگى ومً می ٞهمم .ایً يغوعجا به ایً مٗىا هیؿذ که
امام بالٟٗل وصع همه خاالث همه ػبان ها عا می صاهض .بلکه مٗىایل ایً اؾذ که زضاوهض با ّ
مكیذ زىصامام عا با ػباوی که
ٚالم با آن سخً می گىیض ،با زبر می کىض .صعهدیجه ایً مؿئله مدکىم به ٢اٖضه ای اؾذ که امامان ٕ صع مىعص چگىهگی
ْ ْ
ٖلمكان ٢غاع صاصهض ومىٓىع همان سخً امام با٢غ ٕ اؾذْ ً" :بؿِ لىا ال ِٗلم ٞى ْٗلم وٍ ْ٣بٌ ٖ َّىا ٞال و ْٗلم" "ٖلم بغای ما
بؿِ صاصه قضه اؾذ ومی صاهیم واػ ما گغٞخه قضه اؾذ وهمی صاهیم "
ا
همان َىع که ٢بال گٟخیمٖ ،لم به همه ػبان ها وبه نىعث همیكگی ،معجؼه اؾذ ومعجؼه همیكگی هیؿذ وحجیذ
مٗهىم بغ آن مخى ٠٢هیؿذ .قىازذ مٗهىم وؿبذ به ػبان ها وسخً گ ًٟبا هغ ٞغصی با ػبان زىصف مؿئله اعجاػی
اؾذ .به ایً مٗىا که امام با ػبان ٖغبی سخً می گىیض وبغای همه مغصم با ػبان هایكان جغحمه می قىص:
عوي أن أبان بً حٛلب ٢اٚ :٫ضوث مً مجزلي باملضًىت وأها أعٍض أبا ٖبض هللا ٖلُه الؿالم ٞلما نغث بالباب ،زغج ٖلي ٢ىم مً
ٖىضه لم أٖغٞهم ،ولم أع ٢ىما أخؿً ػٍا منهم ،وال أخؿً ؾُماء منهم٧ ،أن الُحر ٖلى عؤوؾهم ،زم صزلىا ٖلى أبي ٖبض هللا
ٖلُه الؿالمٞ ،جٗل ًدضزىا بدضًثٞ ،سغحىا مً ٖىضه ،و٢ض ٞهم زمؿت ٖكغ هٟغا مىا مخٟغ٢ىا ألالؿً :منها اللؿان
الٗغبي ،والٟاعسخي ،والىبُي ،والخبصخي والؿ٣لبي٢ ،ا ٫بٌٗ :ما هظا الخضًث الظي خضزىا به ؟ ٢ا ٫له آزغ مً لؿاهه ٖغبي:
خضزجي ب٨ظا بالٗغبُت و٢ا ٫له الٟاعسخي :ما ٞهمذ ئهما خضزجي ٦ظا و٦ظا بالٟاعؾُت ،و٢ا ٫الخبصخي :ما خضزجي ئال بالخبكُت،
و٢ا ٫الؿ٣لبي :ما خضزجي ئال بالؿ٣لبُتٞ ،غحٗىا ئلُه ٞأزبروه٣ٞ ،اٖ ٫لُه الؿالم :الخضًث واخض ،ول٨ىه ٞؿغ ل٨م
بألؿيخ٨م"
ابان بً حٛلب می گىیض :عوػی صع مجز ٫زىص صع مضیىه بىصم و٢هض عٞتن هؼص امام ناص ٕ ١عا صاقخم .ػماوی که حلىی صعب
عؾیضم ،گغوهی اػ هؼص ایكان بحرون آمضهض که آهان عا همی قىازخم .گغوهی زىف پىف جغ وػیباجغ اػ آهان هضیضه بىصم.
اهگاعپغهضه عوی ؾغقان بىص .بٗض هؼص امام ناص ٕ ١واعص قضم وبغای ما سخجی ٞغمىص .اػ هؼص ایكان بحرون آمضیم15 .هٟغ اػ ما
ػبان هایكان مخٟاوث بىص ،ان عا ٞهمیضهض :ػبان ٖغبی ،وٞاعسخی ،وهبُی ،وخبصخی ،وؾ٣لبی .بغدی گٟخىض :ایً سخجی که با ما
گٟذ ،چه چحزی بىص؟ ٞغص صیگغی که ػباول ٖغبی بىص گٟذٞ :الن سخً عا به ٖغبی ٞغمىصٞ .اعسخی به او گٟذ :هٟهمیضمٞ .الن
سخً عا به ٞاعسخی به مً ٞغمىص .خبصخی گٟذ :با ػبان خبصخی با مً سخً گٟذ .ؾ٣لبی گٟذ :با ػبان ؾ٣لبی با مً سخً
گٟذ .هؼص خًغث آمضهض وایكان عا با زبر هىصهض .ایكان ٕ ٞغمىص" :سخً یکی بىص ،ولی با ػبان هایخان بغایخان جٟؿحر قض"
ا
البخه امامان ٕ بغدی اػ ػبان ها عا اػ زال ٫مٗاقغث می صاوؿدىض یا به ایً زاَغ که بیكتر زاهم وماصعوحضقان انالخا
اعجمی بىصهض وایً صع زاهىاصه هایی که ایً گىهه هؿدىض ،مؿئله َبیعی اؾذ.

قایؿخه هیؿذ که هغ عوایتی عا که می قىىیم که جهغیذ می کىض مٗهىم با ػبان ٚحرٖغبی سخً می گىیض ،ایً َىع صع مىعص
آن بگىییم که با معجؼه یا الهام آن عا می آمىػص .اهگاع مٗهىم اػ کؿب کغصن بغدی اػ ػبان های ػماول مى٘ قضه اؾذ یا
ایىکه اهلیذ آمىػف بغدی اػ ػبان ها عا هضاعص .وبایض معجؼه یا الهامی عر صهض .مٗهىم  ِ٣ٞوؾیله ای بغای صعیاٞذ چحزهایی
ا
که بغایل ٞغؾخاصه می قىص هیؿذ .ایً واٗ٢ا جٟکغ ؾُخی اؾذ وصع خ٣ی٣ذ بی اصبی وؿبذ به مٗهىم اؾذ.
پیامبر م با هغ ػباوی سخً می گٟذ و می هىقذ.
بغدی اػ عوایاث آمضه اؾذ که طکغ می کىض که پیامبر م با هغ ػباوی یا با 71ػبان می زىاهض ومی هىقذ .الان صع مىعص صاللذ
ایً عوایاث سخً می گىییم:
بهائغ الضعحاث  -دمحم بً الخؿً الهٟاع  -م  :247 – 245خضزىا أخمض بً دمحم ًٖ أبي ٖبض هللا البرقي ًٖ حٟٗغ بً دمحم
الهىفي ٢ا ٫ؾألذ أبا حٟٗغ ٖلُه الؿالم دمحم بً ٖلي الغيا ٖلُه الؿالم و٢لذ له ًا بً عؾى ٫هللا لم ؾمی الىبي ألامي ؟٢ا:٫
ما ً٣ى ٫الىاؽ ؟ ٢ا٢ ٫لذ له :حٗلذ ٞضاً ٥ؼٖمىن ئهما ؾمی الىبي ألامي ِلهه لم ً٨خب٣ٞ .ا٦ :٫ظبىا ٖليهم لٗىت هللا اوى
ً٩ىن طل ٪وهللا جباع ٥وحٗالى ً٣ى ٫في مد٨م ٦خابه هى الظي بٗث في ألامُحن عؾىال منهم ًخلىا ٖليهم آًاجه وٍؼ٦يهم وَٗلمهم
ال٨خاب والخ٨مت ٧ ٠ُ٨ٞان ٌٗلمهم ما ال ًدؿً وهللا ل٣ض ٧ان عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وآله ً٣غأ وٍ٨خب بازىحن وؾبٗحن أو
ا
بثالزت وؾبٗحن لؿاها وئهما ؾمی ألامي ِلهه ٧ان مً أهل م٨ت و م٨ت مً أمهاث ال٣غي وطل٢ ٪ى ٫هللا حٗالى في ٦خابه لخىظع أم
ال٣غي ومً خىلها.
حٟٗغ بً دمحم نىفی می گىیض :اػ امام حىاص ٕ پغؾیضم وبه ایكان ٖغى کغصم :ای ٞغػهض عؾى ٫هللا ،چغا به پیامبر ا ّمی می
گىیىض؟ ایكان ٞغمىص" :مغصم چه می گىیىض؟ عاوی می گىیض :به ایكان ٖغى کغصمٞ :ضایخان قىم ،گمان می کىىض که به ایً
زاَغ پیامبر ،امی هامیضه قضه اؾذ که همی هىقذ .ایكان ٞغمىص :صعو ٙمی گىیىض .لٗىذ زضاوهض بغ آن ها .چگىهه ایً َىع
باقض ،صعخالی که زضاوهض جباعک وحٗالی صع کخاب مدکمل می ٞغمایض" :اوؾذ که صع میان امی ها ٞغؾخاصه ای اػ زىصقان
ٞغؾخاص که آیاحل عا بغ آهان جالوث کىض وآهان عا جؼکیه کىض وبه آهان کخاب وخکمذ بیامىػص" چگىهه چحزی عا به آهان بیامىػص
که زىب همی صاهض؟ به زضا٢ؿم ،عؾى ٫هللا م به  72یا  73ػبان سخً می گٟذ ومی هىقذ .به ایً زاَغ امی هامیضه قضه
اؾذ که اػ اهل مکه بىص ومکه حؼو ام ال٣غی وایً همان سخً زضاوهض مخٗا ٫صع کخابل اؾذ" :جا ام ال٣غی واٞغاص خى ٫آن
عا اهظاع صهی"
ایً عوایذ صع ایً مىاب٘ وبا ایً ؾىض هحز آمضه اؾذ :
الازخهام  -الكُش املُٟض  -م  :263أخمض بً دمحم بً ِٖسخی  ًٖ ،البرقي  ًٖ ،حٟٗغ بً دمحم الهىفي ٢ا : ٫ؾألذ أبا حٟٗغ
دمحم بً ٖلي ابً الغيا ٖليهما الؿالم ٢لذ له  ... :مثله.

ٖلل الكغائ٘  -الكُش الهضو - ١ج  - 1م  :125 – 124أبى عخمه هللا ٢ا ٫خضزىا ؾٗض بً ٖبض هللا ًٖ أخمض بً دمحم بً
ِٖسخی ًٖ ابً ٖبض هللا دمحم بً زالض البرقي ًٖ حٟٗغ بً دمحم الهىفي ٢ا .... : ٫مثله.
سخً صع مىعص ایً عوایذ ایً گىهه اؾذ:
 :1ما قىازذ پیامبر م وؿبذ به هىقتن وزىاهضن عا اهکاع همی کىیم .ولی ْاهغ ٢غآن زىاهضن وهىقتن عا ٢بل اػ پیامبری ،اػ
ْ
ُّ
ا
ایكان هٟی می کىض .زضاوهض مخٗاٞ ٫غمىص" :وما ْ ٦ىذ ج ْخلى ِم ًْ ْ ٢ب ِل ِه ِم ًْ ِ٦خاب وال جسُه ِبُ ِمُ ِىِ ٪ئطا ال ْعجاب امل ْب ُِلىن"
الٗى٨بىث"48 :و جى هُچ ٦خابى عا پِل اػ اًً همیزىاهضي و با صؾذ (عاؾذ)زىص (٦خابى) همیهىقتی ،و گغ هه باَلاهضٌكان
ا
ُٗ٢ا به ق ٪مىاٞخاصهض "
ا
امام عيا ٕ صع پاسخ به عاؽ الجالىث ٞغمىص" :و٦ظل ٪أمغ دمحم (م) وما حاء به وأمغ ٧ل هبي بٗثه هللا ومً آًاجه اهه ٧ان ًدُما
ا
ا
ا
ا
ا
٣ٞحرا عاُٖا أححرا لم ًخٗلم ٦خابا ولم ًسخل ٠ئلى مٗلم زم حاء بال٣غآن الظي ُٞه ٢هو ألاهبُاء ٖليهم الؿالم وازباعهم خغٞا
ا
خغٞا وازباع مً مطخی ومً ب٣ي ئلى ًىم الُ٣امت" "همچىحن امغ دمحم م وآهچه آوعص ،ایً گىهه بىص وامغ هغ پیامبری که
زضاوهض او عا مبٗىر کغص .اػ حمله آیاث او ایً بىص که یدیم و٣ٞحر وچىپان و اححر بىص وکخابی هیامىزذ وهؼص مٗلمی هغٞذ.
بٗض ٢غآن عا آوعص که صاؾخان های پیامبران ٕ صع آن اؾذ .وخغ ٝبه خغ ٝازباع آهان وازباع گظقخگان وآیىضگان جا عوػ
٢یامذ"
به همحن زاَغ بغدی اػ ٖلمای قیٗه ٢ائل هؿدىض که ایً مؿئله مسهىم ٢بل اػ مبٗىر ایكان اؾذ .اما بٗضاػ مبٗىر
قضوكان ،زىاهضن وهىقتن می صاوؿدىض.
(سخىان بغدی اػ ٖلمای قیٗه صع ایً مىعص که عؾى ٫هللا م ٢بل اػ مبٗىر قضوكان هه می زىاهضهض وهه می هىقدىض .اما
بٗضاػ مبٗىر قضوكان ،زىاهضن وهىقتن می صاوؿدىض).
قیش مٟیض می گىیض" :اگغ مؿئله ایً گىهه که مابیان کغصیم باقض ،زابذ می قىص که عؾى ٫هللا م بٗضاػ پیامبر قضوكان
جىؾِ زضاوهض مخٗا ٫می هىقذ .ایً مظهب گغوهی اػ امامیه اؾذ وب٣یه آهان مسال ٠هؿدىض وؾائغ اهل مظهب وٞغ٢ه
ها ،آن عا اهکاع و عص می کىىض"
ؾیضمغجطخی ٢ائل به حىاػ قضه اؾذ ،البخه بضون  ُ٘٢وؿبذ به ٖلم یا ٖضم آن .آهجا که می گىیض" :ایً آیه صاللذ می کىض
که پیامبر م ٢بل اػ پیامبری هىقتن همی صاوؿذ .اما بٗضاػ آن -مؿئله ای که به آن مٗخ٣ض هؿدیم -حایؼ اؾذ؛ چىن وؿبذ
به زىاهضن وهىقتن ٖلم صاقخه اؾذ .حایؼ صاوؿتن به ایً زاَغ اؾذ که وؿبذ به هىقتن وزىاهض ٖالم هبىصه اؾذ ،بضون
 ُ٘٢وؿبذ به یکی اػ صو مؿئله"

همچىحن بٗضاػ مُغح کغصن ایً ؾىا ،٫ایً پاسخ عا صاصه اؾذ:
"مؿئله ای که بایض صع مىعص پیامبر م مٗخ٣ض باقیم چیؿذ؟ آیا هىقتن وزىاهضن کخب می صاوؿذ یا زحر؟"
ؾیضمغجطخی با ایً سخً پاسخ صاصه اؾذ" :پاسخ :مُلبی که صع ایً مىعص بایض به آن اٖخ٣اص صاقخه باقیم ،حایؼ بىصن
اؾذ؛ به ایً زاَغ که ایكان ٕ به هىقتن وزىاهضن کخاب ها ٖالم بىص .وبه ایً زاَغ که وؿبذ به آن ٖالم هبىصه اؾذ.
بضون  ُ٘٢صاقتن وؿبذ به یکی اػ صوَغ .ٝایً مُلب عا گٟخیم؛ به ایً زاَغ که ٖلم به هىقتن حؼو ٖلىمی هیؿذ که
ا
پیامبر وامام ٕ ُٗ٢ا بایض وؿبذ به آن ٖلم صاقخه باقض"
اگغ بگىییم که ایكان م زىاهضن وهىقتن عا بٗضاػ پیامبری یا مُل٣ا(٢بل وبٗضاػ پیامبری) می صاوؿذ -همان َىع که بغدی
اػ عوایاث به آن صاللذ می کىض -آیا آن عا بضون کؿب کغصن َبیعی یا با اکدؿاب به صؾذ آوعصه اؾذ؟
اگغ بٗضاػ پیامبری باقض ومىدهغ به وحی یکباعه باقض ،اعجاػ اؾذ واگغ با جضعیج باقض -یٗجی همان َىع که مغصم هؼص
اؾاجیض می آمىػهض ،پیامبر م هحز ػبان عا اػ حبرئیل آمىزخه اؾذ -ایً مؿئله ای اؾذ که بغای همه مغصم ممکً اؾذ
واقکالی صع آن هیؿذ .ؾغٖذ یاصگحری هحز به خؿب هغ ٞغصی اؾذ .ولی اػ خالذ َبیعی بحرون همی عوص و به خض اعجاػ
کكیضه همی قىص.
اگغ ٢بل وبٗض پیامبری باقض ،مؿئله َبیعی اؾذ وجىاهایی پیامبر م بغای ایً مُلب ،بؼعگ جغ اػ جىاهایی هغ مسلى ١صیگغی
بكغ یا ٚحرآن -می باقض؛ به ایً زاَغ که جىاهایی های ٖ٣لی ایكان ٕ کامل اؾذ.صع هغ خا ،٫زىاهضن وهىقتن پیامبر به ػبان ٢ىمل یا به بغدی اػ ػبان ها مؿئله امکان پظیغی اؾذ .ولی اقکا ٫ایً اؾذ که
قىازذ پیامبر وؿبذ به همه ػبان ها یا 11ها ػبان -همان َىع که حٗبحر بغدی اػ عوایاث اؾذ -مؿئله ای اؾذ که  ِ٣ٞبا
معجؼه بىصن امکان پظیغ اؾذ .معجؼه هحز صع هىگام يغوعث اؾذ وصع همه خا ٫همی باقض.
 :2عوایاحی وحىص صاعص که با عوایاث ایىکه پیامبر با  73ػبان می زىاهض ومی هىقذ ،صع حٗاعى اؾذ .بغدی اػ ایً عوایاث
جهغیذ صاعص که پیامبر م می زىاهض وهمی هىقذ .اػ حمله ایً عوایاث:
ٖلل الكغائ٘  -الكُش الهضو ١ج 1م :126 – 125أبى عخمه هللا ٢ا ٫خضزىا ؾٗض بً ٖبض هللا ٢ا : ٫خضزجي مٗاوٍت بً خُ٨م
ًٖ أخمض بً أبي ههغ ًٖ بٌٗ أصخابه ًٖ ابً ٖبض هللا (ٕ) ٢ا٧" :٫ان مما مً هللا ٖؼ وحل ٖلى عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه
وآله اهه ٧ان ً٣غأ وال ً٨خب ٞ ،لما جىحه أبى ؾُٟان ئلى أخض ٦خب الٗباؽ ئلى الىبي نلى هللا ٖلُه وآله ٞجاءه ال٨خاب وهى في
بٌٗ خُُان املضًىت ٣ٞغأه ولم ًسبر أصخابه وأمغهم ان ًضزلىا املضًىت ٞلما صزلىا املضًىت أزبرهم"

امام ناصٞ ٕ ١غمىص" :حؼو مىذ های زضاوهض ٖؼوحل به عؾى ٫هللا م ایً بىص که ایكان می زىاهض وهمی هىقذ .ػماوی که
ابىؾٟیان به یکی اػ هامه های ٖباؽ به پیامبر م بازبرقض وهامه به پیامبر صاصه قض ،ایكان صع(کىاع) بغدی اػ صیىاعهای
مضیىه بىصهض وآن عا زىاهضهض ویاعاول عا اػ آن زبر صاع هکغصهض وبه آهان صؾخىع صاص که واعص مضیىه قىهض .ػماوی که واعص مضیىه
قضهض ،آهان عا بازبر همىص"
خضزىا دمحم بً الخؿً عضخي هللا ٖىه ٢ا : ٫خضزىا ؾٗض بً ٖبض هللا ٢ا ٫خضزىا أخمض بً دمحم بً ِٖسخی ًٖ الخؿحن بً ؾُٗض
ودمحم بً زالض البرقي ًٖ دمحم ابً أبي ٖمحر ًٖ هكام بً ؾالم ًٖ أبي ٖبض هللا " ٕ " ٢ا٧" : ٫ان الىبي (م) ً٣غأ ال٨خاب وال
ً٨خب"
امام ناصٞ ٕ ١غمىص" :پیامبر م هىقخاع می زىاهض وهمی هىقذ"
أبى عضخي هللا ٖىه ٢ا ٫خضزىا ؾٗض بً ٖبض هللا ٢ا ٫خضزىا أخمض بً دمحم بً ِٖسخی ًٖ أخمض بً دمحم بً أبي ههغ  ًٖ ،أبان بً
ٖثمان  ًٖ ،الخؿً بً ػٍاص الهُ٣ل ٢ا : ٫ؾمٗذ أبا ٖبض هللا ً٣ى٧" :٫ان مما َّ
مً هللا ٖؼ وحل به ٖلى هبُه نلى هللا ٖلُه
ا
وآله اهه ٧ان أمُا ال ً٨خب وٍ٣غأ ال٨خاب"
خؿً بً ػیاص نی٣ل می گىیض :اػ امام ناص ٕ ١قيیضم که ٞغمىص" :اػ مىذ های زضاوهض ٖؼوحل به پیامبرف م ایً بىص که
امی بىص وهمی هىقذ وهىقخاع عا می زىاهض".
ایً عوایاث نغیذ اؾذ که پیامبر م همی هىقذ ،ولی می زىاهض .با ایً خا ٫ایً عوایاث با ب٣یه عوایاث مٗاعى اؾذ .ماهىض
ایً عوایذ:
ْ
َّ
ْ َّ
احخم٘ َّ
اّلل (ٕ) ٢ا٧":٫ان ٖلي (ٕ) ٦ثح ارا ما ً٣ى ٫ما ْ
الخ ُْ ِم ُّي والٗض ِو ُّي ِٖ ْىض عؾى ِ ٫اّلل م وهى ً ْ٣غأ ِ -ئ َّها
ال٩لُجي :وٖ ًْ أ ِبي ٖب ِض
ِ
ِ
ْ
ْ
َّ
أ ْه ْؼلىاه بخس ُّك٘ وب٩اء ٣ُٞىالن ما أق َّض ع َّ٢خِ ٪له ِظه ُّ
الؿىع ِة ٣ُٞى ٫عؾى ٫اّلل م ِملا عأ ْث ٖ ُْ ِجي ووعى ٢ل ِبي و ِملا ًغي ٢لب هظا ِم ًْ
ِ
ِ
ِ
َّ ْ
َّ
َّ
ْ
ْ
ُّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
ّ
ُّ
اب ججز ٫املال ِئ٨ت والغوح ِٞيها ِب ِاط ِن ِعب ِهم ِمً ِ ٧ل أمغ"
بٗ ِضي ٣ُٞىال ِن وما ال ِظي عأًذ وما ال ِظي ًغي ٢ا٨ُٞ ٫خب لهما ِفي التر ِ
امام ناصٞ ٕ ١غمىصٖ" :لی ٕ ػیاص ایً سخً عا می ٞغمىص :جیمی وٖضوی هؼص عؾى ٫هللا م حم٘ همی قضهض ،مگغ ایىکه ایكان
ّ
با زكىٕ وگغیه (ؾىعه) اها اهؼلىاه عا می زىاهض .می گٟخىض :چه ٢ضع با ایً ؾىعه ِع٢ذ صاعیض .عؾى ٫هللا م ٞغمىص :به زاَغ
چحزی که چكمم صیض وصلم صعک کغص وبه زاَغ چحزی که ص ٫ایً ،بٗضاػ مً می بیىض .گٟخىض :چه چحزی صیضی وچه چحزی
صیض؟ عاوی می گىیض :بغایكان صع زاک هىقذ" :صع آن(قب)ٞغقخگان ،با عوح ،به ٞغمان پغوعصگاعقان ،بغاي هغ ٧اعي(٦ه
ّ
م٣غع قضه اؾذ)ٞغوص آًىض"
ایً عوایذ نغاخذ صاعص که پیامبر به ٖغبی می هىقذ .می جىان بحن همه ایً عوایاث ایً گىهه حم٘ کغص که پیامبر م هىقتن
می صاؾذ ،ولی بالٟٗل هىىقذ مگغ صع بغدی حاها .یا ایىکه عوایاث هٟی هىقتن خمل بغ ج٣یه می قىص .وهللا الٗالم.

زالنه ایىکه اقکالی هضاعص که پیامبر م به ٖغبی می زىاهض ومی هىقذ .ولی اقکا ٫ایً اؾذ که ایكان  73ػبان یا همه ػبان
ها عا همی صاوؿذ .ایً سخً عا همی جىان گٟذ ،مگغ به نىعحی که صع هکخه ؾىم وچهاعم می آیض.
:3مىٓىع اػ  73ػبان ،ػبان هایی اؾذ که صع ػمان صٖىث عؾى ٫هللا م بىص و عؾى ٫هللا م وؿبذ به آن مؿئله بالٟٗل ٖلم
هضاقخه اؾذ .بلکه زضاوهض مخٗا ٫ػباوی عا که به آن بغای جبلی ٜعؾالذ هیاػ صاعص ،به نىعث اعجاػ به او می آمىػص .سخً صع
مىعص معجؼه مى٢ذ با سخً صع معجؼه همیكگی جٟاوث صاعص .
قایض ٞغصی بگىیض که صاوؿتن  71ػبان بغای مغصم مٗمىلی مؿئله ممکجی اؾذ؛ پـ چغا قما انغاع صاعیض که ایً مؿئله
ا
معجؼه گىهه ای اؾذ .مسهىنا ایىکه عؾى ٫هللا م کامل جغیً ٖ٣ل وطهً عا صاقذ واوؿاوی با او مؿاوی هبىص .
صع پاسخ به چىحن ٞغصی می گىییم :بله ،ایً مؿئله بغای ٞغصی مثل عؾى ٫هللا م امکان صاعص .ولی همه ما می صاهیم که عؾى٫
صیضن ػبان ها جىؾِ عؾى ٫هللا م عا بغای ما ه٣ل
هللا م ایً مؿئله عا اػ مٗلمی آمىػف هضیضه اؾذ وجاعیش مؿئله آمىػف ِ
هکغصه اؾذ وایً به ایً مٗىاؾذ که ایً ػبان ها عا با آمىػف َبیعی کؿب هکغصه اؾذ .صع هدیجه مؿئله به نىعث وحی یا
الهام بىصه اؾذ وایً به مٗىای ٖامل همان معجؼه اؾذ وما معجؼه عا اهکاع همی کىیم.ولی می گىییم که مٗهىم به نىعث
همیكگی به آن مخه ٠همی باقض ومعجؼه بغای زىصف ٢ىاهحن ويغوعث هایی صاعص .همچىحن ایً چىحن معجؼه ای صع امامذ
مٗهىم قغٍ هیؿذ.
 :4گاهی او٢اث عؾى ٫هللا م به ٚحر ٖغبی سخً همی گٟذ ،ولی سخيل بغای اهل هغ ػباوی به ػبان زىصقان جغحمه می قض.
همان َىع که صع ایً عوایذ اؾذ:
خضزىا دمحم بً ئبغاهُم بً ئسخا ١الُال٣اوي عضخي هللا ٖىه ٢ا : ٫خضزىا أبى الٗباؽ أخمض بً ئسخا ١املاطعاوي بالبهغة ٢ا: ٫
خضزىا أبى ٢البت ٖبض املل ٪بً دمحم ٢ا ٫خضزىا ٚاهم بً الخؿً الؿٗضي ٢ا : ٫خضزىا مؿلم بً زالض امل٩ي ًٖ حٟٗغ ابً دمحم
ا
ا
ًٖ أبُه ٖليهما الؿالم ٢ا" :٫ما أهؼ ٫هللا حٗالى ٦خابا وال وخُا ئال بالٗغبُت ٩ٞان ً ٘٣في مؿام٘ ألاهبُاء ٖليهما الؿالم بألؿىت
٢ىمهم و٧ان ً ٘٣في مؿام٘ هبِىا بالٗغبُت ٞاطا ٧لم به ٢ىمه ٧لمهم بالٗغبُت  ٘٣ُٞفي مؿامٗهم بلؿانهم و٧ان أخضها ال ًساَب
عؾى ٫هللا بأي لؿان زاَبه ئال و ٘٢في مؿامٗه بالٗغبُت ٧ل طلً ٪ترحم حبرئُل ٕ ٖىه حكغٍٟا مً هللا ٖؼ وحل له" ٖلل
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امام با٢غ ٕ ٞغمىص" :زضاوهض مخٗا ٫هغ کخاب و وحی ای عا  ِ٣ٞبه ٖغبی ٞغؾخاص .ایً مُلب با ػبان ٢ىم پیامبران ٕ صع
گىقكان ٢غاع صاصه می قض وصع گىف پیامبر ما به ٖغبی ٢غاع صاصه قضه اؾذ .ػماوی که با ٢ىمل سخً می گٟذ ،با آهان به
ٖغبی سخً می گٟذ وصع گىقكان با ػبان زىصقان ٢غاع صاصه می قض و هغکضام اػ ما عؾى ٫هللا عا با هغ ػباوی مىعص زُاب
٢غاع می صاص ،صع گىف ایكان به ٖغبی ٢غاع صاصه می قض .همه ایً ها عا حبرئیل ٕ به زاَغ قغاٞذ زضاوهض ٖؼوحل وؿبذ به
پیامبر جغحمه می کغص".

ا
ایً مؿئله ُٗ٢ا معجؼه اؾذ وٖالوه بغ ایً با جىحه به آزغ عوایذ باال ،ایً مؿئله اػ ازخهاناث عؾى ٫هللا م بىص .ختی
با جىحه به عوایذ ،صاللتی هضاعص که صاوؿتن ػبان ها قغٍ امامذ مٗهىم اؾذ.
الان اصامه عوایاحی عا می آوعیم که صع مىعص عؾى ٫هللا م اؾذ:
خضزىا دمحم بً الخؿً عضخي هللا ٖىه ٢ا ٫خضزىا ؾٗض بً ٖبض هللا ٢ا ٫خضزىا الخؿً بً مىسخی الخكاب ٖ ًٖ ،لي بً خؿان
وٖلي بً أؾباٍ وٚحره عٗٞه ًٖ أبي حٟٗغ ٕ ٢لذ ئن الىاؽ ًؼٖمىن أن عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وآله لم ً٨خب وال ً٣غأ
٣ٞا:٫
"٦ظبىا لٗنهم هللا أوى ً٩ىن طل ٪و٢ض ً٩ىن و٢ض ٢ا ٫هللا ٖؼ وحل" :وهى الظي بٗث في ألامُحن عؾىال منهم ًخلى ٖليهم آًاجه
وٍؼ٦يهم وَٗلمهم ال٨خاب والخ٨مت و ان ٧اهىا مً ٢بل لٟي يال ٫مبحن" ٌٗ ٠ُ٨ٞلمهم ال٨خاب والخ٨مت ولِـ ًدؿً ان ً٣غأ
وٍ٨خب ٢ ،ا٢ ٫لذ ٞلم ؾمي الىبي ألامي ٢اِ ٫لهه وؿب ئلى م٨ت وطل٢ ٪ى ٫هللا ٖؼ وحل" لخىظع أم ال٣غي ومً خىلها" ٢ام
ال٣غي م٨ت ُ٣ٞل أمي لظلٖ "٪لل الكغائ٘ ج 1م125
عاوی می گىیض :به امام با٢غ ٕ ٖغى کغصم :مغصم گمان می کىىض که عؾى ٫هللا م همی هىقذ وهمی زىاهض ،ایكان ٞغمىص:
"صعو ٙمی گىیىض ،زضاوهض آهان عا لٗىذ کىض .اػ کجا ایً مُلب عا می گىیىض؟! صعخالی که زضاوهض ٖؼوحل ٞغمىص" :اوؾذ که
صع میان امی ها ٞغؾخاصه ای اػ زىصقان ٞغؾخاص ،جا آیاحل عا بغآهان جالوث کىض وآهان عا پاک همایض وبه آهان کخاب وخکمذ
ا
بیامىػص .هغچىض ٢بال صع گمغاهی آقکاع بىصهض" چگىهه به آهان کخاب وخکمذ می آمىزذ ،صعخالی که زىاهضن وهىقتن عا
صعؾذ همی صاوؿذ؟ عاوی می گىیضٖ :غى کغصم :چغا پیامبر امی هامیضه قضه اؾذ؟ ٞغمىص :چىن به مکه مىدؿب قضه اؾذ
وایً سخً زضاوهض ٖؼوحل اؾذ" :جا ام ال٣غی وصوعف عا اهظاع صهی" ام ال٣غی مکه اؾذ وبه همحن زاَغ امی هامیضه می
قىص".
نهایذ چحزی که ایً عوایذ بغ آن صاللذ می کىض ایً اؾذ که عؾى ٫هللا م هم می هىقذ وهم می زىاهض .ایً مُلب بغ یک
ا
ػبان هحز صاللذ می کىض وَبٗا ػبان ٖغبی اؾذٞ .غصی که بیكتر اػ ایً گمان می کىض ،بایض صلیل بیاوعص.
خضزىا أخمض بً دمحم بً ًدحی الُٗاع عخمه هللا ٢ا : ٫خضزىا ؾٗض بً ٖبض هللا ٢ا: ٫خضزىا ٖبض هللا بً ٖامغ ًٖ ٖبض الغخمً
بً أبي هجغان ًٖ ًدحی بً ٖمغ ًٖ أبُه ًٖ أبي ٖبض هللا ٖلُه الؿالم اهه ؾئل ًٖ ٢ى ٫هللا جباع ٥وحٗالى وأوحى ئلى هظا
ال٣غآن ِلهظع٦م به ومً بل٢ ٜا:٫
"ب٩ل لؿان"ٖ .لل الكغائ٘ ج 1م125
اػ امام ناص ٕ ١صع مىعص سخً زضاوهض جباعک وحٗالی ؾىا ٫قض" :ایً ٢غآن به مً وحی قض جا به واؾُه آن قما واٞغاصی که
جبلی ٜمی قىهض عا اهظاع کىم" ایكان ٞغمىص" :به هغ ػباوی"

قایض گٟخه قىص که ایً عوایذ بغ ایً صاللذ می کىض که عؾى ٫هللا٢ ،غآن عا با همه ػبان ها جبلی ٜکغص وعؾاهض.
چىض پاسخ به ایً عوایذ صاصه می قىص:
 :1ایً عوایذ همی گىیض که عؾى ٫هللا م ٢غآن عا با ػبان ٚحرٖغبی جبلی ٜکغص ،چه بغؾض به همه ػبان ها.
:2قایض مىٓىع اػ "هغػباوی" ػبان های امامان واونیاء ٕ جاعوػ ٢یامذ اؾذ ،همان َىع که ایً صو عوایذ آحی بغ ایً مُلب
ْ
ْ
وحي ِئل َّي هظا الْ ٣غآن ِله ِظعْ ٦م ِبه وم ًْ بل" "ٜایً ٢غآن به مً وحی قض جا به واؾُه آن قما
صع جٟؿحر سخً زضاوهض مخٗا" :٫وأ ِ
واٞغاصی که جبلی ٜمی قىهض عا اهظاع کىم" صاللذ می کىض:
ْ
ْ
ْ
َّ
ْ َّ
ال٩لُجي :الخؿ ْحن ْبً مد َّمض ٖ ًْ مٗلى ْب ًِ مد َّمض ٖ ًِ الىق ِاء ٖ ًْ أ ْخمض ْب ًِ ٖا ِئظ ٖ ًِ ْاب ًِ أط ًْىت ٖ ًْ م ِال ٪الج َِه ّ ِي ٢ا٢ ٫لذ ِل ِبي
ْ
َّ
ْ
َّ
ْ
وحي ِئل َّي هظا الْ ٣غآن ِله ِظعْ ٦م ِبه وم ًْ بل٢ "ٜا:٫
ٖ ْب ِض اّلل (ٕ) ٢ىله ٖؼ وح َّل " :وأ ِ
ْ
ا
َّ
ْ
"م ًْ بل ٜأ ْن ً٩ىن ِئماما ِم ًْ ِآ ٫مد َّمض ٞهى ً ْى ِظع ِبالْ ٣غ ِآن ٦ما أهظع ِبه عؾى ٫اّلل م"
ایً سخً زضاوهض ٖؼوحل" :ایً ٢غآن به مً وحی قض جا به واؾُه آن قما واٞغاصی که جبلی ٜمی قىهض عا اهظاع کىم" عا به
امام ناصٖ ٕ ١غى کغصم ،ایكان ٞغمىصٞ" :غصی که(به صعحه ای) عؾیضه باقض که امامی اػ آ ٫دمحم باقض ،با ٢غآن اهظاع می
کىض؛ همان َىع که عؾى ٫هللا م به واؾُه آن اهظاع همىص".
ْ
ْ
ْ
َّ
ال٩لُجيْ :
أخمض ٖ ًْ ٖ ْب ِض الٗ ِٓ ُِم ٖ ًِ ْاب ًِ أط ًْىت ٖ ًْ م ِال ٪الج َِه ّ ِي ٢ا٢ ٫لذ ِل ِبي ٖ ْب ِض اّلل ٕ ... :مثله ؾىاء"
صعهدیجه مىٓىع اػ "هغػباوی" همه ػبان ها هیؿذ؛ بلکه مىٓىع همه ػبان های امامان واونیای آ ٫دمحم ٕ جا عوػ ٢یامذ اؾذ.
همه آن ها با ٢غان اهظاع می صهىض و ِ٣ٞپیامبر م اهظاع همی صهض .صعهدیجه عوایذ "هغ ػباوی" اػ مىيىٕ ػبان ها به کلی
احىبی اؾذ .البخه مُلب ی٣یجی ایً اؾذ که صع صولذ ٖض ٫الهی همه صهیا با ٢غآن اهظاع صاصه می قىص .می زىاهض ٢غآن به
ػبان آن ها جغحمه قىص یا همه صهیا٢ ،غآن عا با ػبان ٖغبی می آمىػهض .ایً به ایً مٗىا هیؿذ که امام مهضی ٕ همه ػبان های
صهیا عا می صاهض ،بلکه ایً مؿئله هدیجه جالف امذ هضایذ قضه اؾذ وامغ به نىعث جضعیجی اؾذ وهه هاگهاوی ویک صٗٞه
ای.
خضزىا الخؿً بً ٖلي ًٖ أخمض بً هال ًٖ ٫زل ٠بً خماص ًٖ ٖبض الغخمً بً الدجاج ٢ا٢ ٫ا ٫أبى ٖبض هللا ٖلُه
الؿالم":ان الىبي نلى هللا ٖلُه وآله ٧ان ً٣غأ وٍ٨خب و ً٣غأ ما لم ً٨خب" الهٟاع في بهائغ الضعحاث
امام ناصٞ ٕ ١غمىص" :پیامبر م می زىاهض ومی هىقذ وچحزی عا که همی هىقذ ،می زىاهض".
ایً عوایذ بیكتر اػ ایً هیؿذ که پیامبر م می زىاهض ومی هىقذ .ما ایً عوایذ عا اهکاع همی کىیم والان مىيىٕ ما هیؿذ.

خضزىا املٟٓغ بً حٟٗغ بً املٟٓغ عضخي هللا ٖىه ٢ا ٫خضزىا حٟٗغ بً دمحم بً مؿٗىص  ًٖ ،أبُه ٢ا ٫خضزىا دمحم بً ههحر ،
ًٖ الخؿً بً مىسخی ٢ا ٫عوي أصخابىا ًٖ الغيا ٕ أهه ٢ا ٫له عحل أنلخ ٪هللا  ٠ُ٦نغث ئلى ما نغث ئلُه مً املأمىن
٩ٞان أه٨غ طلٖ ٪لُه ٣ٞا ٫له أبى الخؿً ً":ا هظا ئهما أًٞل الىبي أو الىصخي ؟"٣ٞا :٫ال بل الىبي٢.اٞ" :٫أًما أًٞل مؿلم
أو مكغ ٥؟"٢ا :٫ال بل مؿلم٢.اٞ" :٫ان الٗؼٍؼ ٖؼٍؼ مهغ ٧ان مكغ٧ا و٧ان ًىؾ ٕ ٠هبُا وان املأمىن مؿلم واها وصخی
وٍىؾ ٠ؾأ ٫الٗؼٍؼ ان ًىلُه خحن ٢ا ٫احٗلجي ٖلى زؼائً ألاعى اوى خٖ ُٟٔلُم واملأمىن أحبروي ما أها ُٞه و٢ا ٕ ٫في ٢ىله
حٗالى "احٗلجي ٖلى زؼائً ألاعى اوى خٖ ُٟٔلُم" ٢ا ٫خا ٔٞملا في ًضي ٖالم ب٩ل لؿان" ُٖىن أزباع الغيا ٕ ج 1م238
خؿً بً مىسخی می گىیض :اصخاب ما اػ امام عيا ٕ ه٣ل می کىىض که مغصی به او ٖغى کغص :زضاوهض انالخخان همایض.
چگىهه به چحزی که الان به وؿبذ مامىن هؿتی ،عؾیضی وایً مغص ایً مُلب عا بغای ایكان اهکاع می کغص(و اقدباه می
صاوؿذ)؟! ابىالخؿً(امام عيا ٕ) به او ٞغمىص" :ای ٞالوی پیامبر باالجغ اؾذ یا وصخی؟ ٖغى کغص :زحر ،پیامبرٞ .غمىص:
مؿلمان باالجغ اؾذ یا مكغک؟ ٖغى کغص:زحر ،مؿلمانٞ .غمىصٖ :ؼیؼ مهغ مكغک بىص ویىؾ ٕ ٠پیامبر بىص ومامىن مغا
مجبىع به ایً کاع کغص ومً وصخی هؿخم .یىؾ ٠اػ ٖؼیؼ(مهغ) صعزىاؾذ کغص ،آن حا که می ٞغمایض" :مغا بغ زغوث های
ػمحن(مؿئى٢ )٫غاع بضه .مً خ ٟٔکىىضه صاها هؿخمٞ ".غمىص :خ ٟٔکىىضه آهچه صع صؾخاهم اؾذ وصاهای وؿبذ به همه ػبان
ها".
خضزىا دمحم بً الخؿً عخمه هللا ٢ا : ٫خضزىا ؾٗض بً ٖبض هللا بً دمحم بً الخؿحن بً أبي الخُاب ًٖ قغٍ ٠بً ؾاب٤
الخٟلِسخي  ًٖ ،الًٟل بً أبي ٢غة ًٖ أبي ٖبض هللا ٕ في ٢ىً ٫ىؾ ٠ئحٗلجي ٖلى زؼائً ألاعى اوى خٖ ُٟٔلُم ،
٢ا":٫خ ُٟٔبما جدذ ًضي ٖلُم ب٩ل لؿان" ٖ .لل الكغائ٘ ج 1م 125
امام ناص ٕ ١صع مىعص سخً یىؾ "٠مغا بغ زغوث های ػمحن(مؿئى٢ )٫غاع بضه .مً خ ٟٔکىىضه صاها هؿخمٞ ".غمىص :خٟٔ
کىىضه آهچه صع صؾخاهم اؾذ وصاهای وؿبذ به همه ػبان ها"
سخً صع مىعص ایً صو عوایذ ایً گىهه اؾذ:
 :1نهایذ چحزی که ایً صو عوایذ بغ ایً صاللذ می کىض ،ایً اؾذ که پیامبر زضا یىؾ ٕ ٠به همه ػبان هایی که صع مهغ یا
صع قهغهای خى ٫آن صاها بىص .صعهدیجه به قىازذ همه ػبان ها صاللذ همی کىض؛ به ایً زاَغ که اصاث ولٖ ٟٔمىم "کل"
"همه" همیكه بغ ٖمىمیذ صاللذ همی کىض .صع اصاث والٟاّ ٖمىم 3هٓغ وحىص صاعص :بغدی می گىیىض که صاللذ بغ ٖمىمیذ
صاعص وصع خ٣ی٣ذ بغ ٖمىمیذ صاللذ می کىض وصع زهىنیذ مجاػ اؾذ .بغدی می گىیىض که صاللذ بغ زهىنیذ آن
خ٣ی٣ذ اؾذ وزام بىصن آن مجاػ اؾذ .بغدی ٢ائل به جى ٠٢هؿدىض که می گىیىض بحن ٖمىمیذ وزام بىصن مكترک
اؾذ وبا ٢غیىه به یکی اػ ایً ها بغمی گغصص .ایً ٖحن سخً ؾیضمغجطخی عه اؾذ :

"ٞهلی صع طکغ صاللذ ایىکه بغای ٖمىمیذ قامل قضه لٟٓی هیؿذ که مسخو به آن باقض وایً الٟاْی که اصٖای قامل
قضن همه می قىص ،مكترک اؾذ .ایً مُلب بغ ایً صاللذ می کىض که ایً الٟاْی که اصٖای قامل قضن آن می کىىض،
گاهی صع زام بىصن اؾخٟاصه می قىص وگاهی صع ٖمىمیذ ...ایً حمله ا٢خًای اقتراک ایً الٟاّ صاعص وهم اخخما٫
ٖمىمیذ صاعص وهم اخخما ٫زام بىصن صاعص وایً هٓغی اؾذ که ما آن عا ٢بى ٫صاعیم".
 ِ٣ٞؾیضمغجطخی ایً هٓغ عا ٢بى ٫هضاعص ،بلکه قیش مٟیض عه هحز ایً هٓغ عا ٢بى ٫صاعص .آن حا که صع مىعص امامذ امام حىاص
و مهضی ٕ می گىیض" :بغای ٖمىمیذ هؼص ما نیٛه ای هیؿذ ".
یٗجی نیٛه های ٖمىم  ِ٣ٞبغای ٖمىم ٢غاع هضاصه قضه اؾذ ،بلکه گاهی صع ٖمىم اؾخٟاصه می قىص وگاهی صع زام بىصن
وچحزی که آن عا حٗیحن می کىض٢ ،غیىه یا صلیل اؾذ .ختی قیش َىسخی ایً هٓغ عا به بیكتر قیٗه ازخهام صاصه اؾذ..." :
صع هٓغبیكتر اصخاب ما بغای ٖمىم نیٛه ای هیؿذ".
قیش مٟیض عه وؿبذ به اٞغاصی که الٟاّ ٖمىم عا به ٖىىان ٖمىم ٢بى ٫صاعهض ،بغدی اػ حمالحی عا که بغ ؾغ آن کل همه آمضه
ْ
ّ ْ
ْ
اؾذ ،عص همىصه اؾذ ،ماهىض سخً زضاوهض مخٗاٞ" :٫ل َّما وؿىا ما ط ِ٦غوا ِب ِه ٞخ ْدىا ٖل ْي ِه ْم أ ْبىاب ّ ِ ٧ل شخ ْيء خ َّتی ِئطا ِ ٞغخىا ِبما
ْ ا
ْ ْ
أوجىا أزظهاهم بٛخت ِ ٞاطا هم ُّم ْب ِلؿىن" ألاوٗام"44:پـ چىن آهچه عا ٦ه بضان پىض صاصه قضه بىصهض ٞغامىف ٦غصهض ،صعهاي
هغ چحزي(اػ وٗمذ ها)عا بغ آهان گكىصًم ،جا هىگامى ٦ه به آهچه صاصه قضه بىصهض قاص گغصًضهض؛ هاگهان(گغٍبان)آهان عا
گغٞخُم ،و ً٨باعه هىمُض قضهض" آهجا که می گىیض" :هه صعب های بهكذ بغای آهان باػقضه اؾذ وهه صعب های آحل"
ّ
احٗ ْل ٖلى ّ ٧ل حبل ّم ْنه ًَّ ح ْؼ اءا ز َّم ْاصٖه ًَّ ً ْأجِى ٪ؾ ْٗ اُا و ْ
همچىحن سخً زضاوهض مخٗا ..." :٫ز َّم ْ
اٖل ْم أ َّن اّلل ٖ ِؼٍؼ خ ُِ٨م"
ِ
ِ
ِ
الب٣غة" 261:ؾپـ بغ هغ ٧ىهى پاعهاي اػ آن ها عا ٢غاع صه؛ آهگاه آن ها عا ٞغا زىان ،قخابان به ؾىي جى مىآًىض ،و بضان ٦ه
زضاوهض جىاها و خُ٨م اؾذ" ایً چىحن می گىیض" :مىٓىع بغدی اػ کىه هاؾذ" ؾپـ سخيل عا ایً گىهه کامل می کىض:
"وماهىض سخً گىیىضه" :حائىا ٞالن ب٩ل عجُبت" "ٞالوی با همه عجایب هؼص ما آمضه اؾذ" مثا ٫ها صع ایً مىعص بؿیاع
هؿدىض"...
مدل قاهض یىؾ ٕ ٠وآگاهی او به هغ ػباوی اؾذ وایً صاللذ بغ همه ػبان ها همی کىض؛ بلکه مىٓىع ػبان هایی اؾذ که
مجبىع به آن بىص وصع اصاعه زغوث های ػمحن صع آن ػمان وصع مهغ به آن مبخال بىص.
 :2ایً صو عوایذ بغ ایً صاللذ هضاعص که قىازذ همه ػبان ها قغٍ ازباث امامذ مٗهىم اؾذ.
:3صع عوایتی اػ امام ناص ٕ ١آمضه اؾذ که ابىَالب ٕ با همه ػبان ها اؾالم آوعص:

َّ
َّ
َّ
ال٩لُجيِ ٖ :ل ُّي ْبً مد َّم ِض ْب ًِ ٖ ْب ِض اّلل ومد َّمض ْبً ً ْدحی ٖ ًْ مد َّم ِض ْب ًِ ٖ ْب ِض اّلل عٗٞه ٖ ًْ أ ِبي ٖ ْب ِض اّلل ٕ ٢اِ " :٫ئ َّن أبا َ ِالب أ ْؾلم
ْ
اب الج َّم ِل ٢اِ ٫بّ ِ ٩ل ِلؿان"
ِب ِدؿ ِ
امام ناصٞ ٕ ١غمىص" :ابىَالب به خؿاب حمل اؾالم آوعص .به هغػباوی گٟذ"
آیا ایً عوایذ به ایً مٗىاؾذ که ابىَالب ٕ قهاصجحن عا با هغ ػباوی گٟذ؟!
ٞغصی همی جىاهض مضعی قىص وایً مُلب عا زابذ کىض؛ بلکه چحزی که می جىاهیم بگىییم ایً اؾذ که با ػبان ٖغبی اؾالم آوعص
وزبری اؾذ که بیان می کىض ،ایكان با (ػبان)خبصخی ایمان آوعص .امام همه ػبان ها زحر.
صعهدیجه "کل" "همه" همیكه به مٗىای ٖمىم هیؿذ.
 :4هغ صو عوایذ اػ حهذ ؾىضی يٗی ٠اؾذ.
مىا٢ب ابً قهغآقىب :جٟؿحر الى٢ ُ٘٦ا :٫خضزجي ؾُٟان ًٖ ،مىهىع ًٖ ،ئبغاهُم ًٖ ،أبُه ًٖ ،أبي طع الٟٛاعي ٢ا: ٫
"وهللا الظي ال ئله ئال هى ما ماث أبى َالب ختی أؾلم بلؿان الخبكت و٢ا ٫لغؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وآله :أج٣ٟه الخبكت ؟
ا
٢اً :٫ا ٖم ئن هللا ٖلمجي حمُ٘ ال٨الم٢ ،اً" :٫ا دمحم اؾضن ملهاٞا ٢اَاالها" ٌٗجي أقهض مسلها :ال ئله ئال هللاٞ ،ب٩ى عؾى٫
هللا نلى هللا ٖلُه وآله و٢ا :٫ئن هللا أ٢غ ُٖجي بأبي َالب"
ابىطع ٟٚاعی گٟذ" :به زضایی که مٗبىصی به حؼ او هیؿذ ،ابىَالب اػ صهیا هغٞذ ،جاایىکه به ػبان خبصخی اػ صهیا عٞذ وبه
عؾى ٫هللا م ٖغى کغص :آیا (ػبان) خبصخی عا می ٞهمی؟ ٞغمىص" :ای ٖمى ،زضاوهض به مً همه ػبان ها عا آمىػف صاصٖ .غى
کغصً :ا دمحم اؾضن ملهاٞا ٢اَاالها .یٗجی مسلهاهه قهاصث می صهم که الاله الا هللا .عؾى ٫هللا م گغیه کغص وٞغمىص :زضاوهض
چكماهم عا با ابىَالب هىعاوی کغص".
:1ایً عوایذ ٖامی (اهل ؾيذ) واػ حهذ ؾىضی يٗی ٠اؾذ.
 :2صع لٖ ٟٔمىمیذ "حمی٘" "همه" آهچه صع "کل" "همه" بىصه اؾذ ،احغا می قىص .صعهدیجه صاللذ آن بغ ٖمىم مخى ٠٢بغ
٢غائً خالیه وم٣الیه اؾذ وهمیكه بغ ٖمىمیذ صاللذ همی کىض.
 :3همچىحن آهچه صع بغدی اػ عوایاث ٢بل گظقذ ،صع سخً ایكان که ٞغمىص" :حمی٘ الکالم" "همه سخىان" حغیان صاعص.
ایىکه قىازذ همه ػبان ها بال٣ىه اؾذ وهه بالٟٗل .یٗجی زضاوهض به مٗهىم هغ ػباوی عا که به آن هیاػ صاعص و ٖلذ َبیعی
بغای قىازذ یا جغحمه یا ب٣یه صلیل ها هباقض ،می آمىػص .

ا
:4گاهی او٢اث ایً مؿئله به نىعث معجؼه ای اؾذ .همان َىع که ٢بال گٟخیم .ایىکه عؾى ٫هللا م با ٖغبی سخً می گٟذ
وسخىاول با ػبان های قىىهضگان جغحمه می قض .همچىحن سخً ٞغصی که با ایكان سخً می گٟذ(و ٖغبی هبىص) به ٖغبی
جغحمه می قض .معجؼه همیكه قغٍ ازباث امامذ مٗهىم هیؿذ.
 :5ایً عوایذ ٢بل صاللذ بغ ایً هضاعص که قىازذ همه ػبان ها قغٍ ازباث امامذ مٗهىم اؾذ وایىکه بغ مٗهىم واحب
باقض که با هغػباوی که اػ او زىاؾخه می قىص ،سخً بگىیض.
و٢ا ٫الهاصٖ ١لُه الؿالم :
"وأُٖي ؾلُمان بً صاوص م٘ ٖلمه مٗغٞت املىُ ٤ب٩ل لؿان ومٗغٞت اللٛاث ومىُ ٤الُحر والبهاًم والؿبإ ٩ٞان ئطا قاهض
الخغوب ج٩لم بالٟاعؾُت وئطا ٗ٢ض لٗماله وحىىصه وأهل ممل٨خه ج٩لم بالغومُت وئطا زال بيؿائه ج٩لم بالؿغٍاهُت والىبُُت وئطا
٢ام في مدغابه ملىاحاة عبه ج٩لم بالٗغبُت وئطا حلـ للىٞىص والخهماء ج٩لم بالٗبراهُت" جٟؿحر ال٣مي ج 2م129
امام ناصٞ ٕ ١غمىصٖ" :الوه بغ ٖلم ؾلیمان بً صاوص به او ،قىازذ همه ػبان ها وقىازذ ػبان ها وسخً گٟتن با پغهضگان
وخیىاهاث صاصه قضه اؾذ .و٢تی حىگ ها عا می صیض ،به ٞاعسخی سخً می گٟذ وػماوی که هؼص کاعگؼاعان وؾغباػان اهل صولدل
می وكؿذ ،به عومی سخً می گٟذ وػماوی که با زاهم هایل زلىث می کغص ،با ؾغیاوی وهبُی سخً می گٟذ وػماوی که
بغای مىاحاث پغوعصگاعف صع مدغاب می عٞذ ،به ٖغبی سخً می گٟذ وػماوی که بغای(پظیغایی اػ) کاعوان ها وصقمىان می
وكؿذ ،به ٖبراوی سخً می گٟذ".
ا
 :1ایً عوایذ مغؾل اؾذ وانال ؾىض هضاعص.
ا
 :2صع سخً ایكان ٕ ":بکل لؿان" "با هغػباوی" آهچه ٢بال گٟخیم ،حغیان صاعص؛ ایىکه ایً ٖباعث صع عوایاث ٢بلی هحز آمضه
اؾذ ومٗىای آن کلی بىصن هیؿذ وبال٣ىه به آن صاللذ صاعص وهه بالٟٗل.
 :3ایً عوایذ صاللذ بغ ایً هضاعص که ٖلم به ػبان ها اػ قغایِ امامذ اؾذ.
زالنه سخً صع مىعص عوایاحی که اػ قىازذ مٗهىم به همه یا بیكتر ػبان ها سخً می گىیض ،ایً اؾذ که صع ایً عوایاث
اػ حهذ ؾىضی یا صاللتی زضقه واعص اؾذ وصع بغدی یا بیكتر اػ آهان( ،هکاعه)هکغه وهاقىازخه بىصن وحىص صاعص.
بٗضاػ پاسخ به ایً اقکاالث ایً گىهه می گىییم:
٢غاع صاصن هغچحز مٗیجی بغای صلیلی بغ قىازذ یا حٗیحن حجذ زضاوهض بغ مغصم بایض اػ حهذ نضوعی وصاللتی به نىعث
ی٣یجی زابذ قىص؛ به ایً زاَغ که ٖ٣ایض اػ ًْ وگمان ها گغٞخه همی قىص ،بلکه صع ٖ٣ایض حؼم وی٣حن قغٍ اؾذ که صع

م٣ابل آن ،اخخما ٫مسال ٠هیؿذ .اگغ ٞغصی بگىیض :ما صع امام قغٍ می صاهیم که همه ػبان ها عا بكىاؾض واگغ ایً گىهه
هباقض ،امام هیؿذ! صعپاسخ می گىییم:
 :1ایً مؿئله ٖ٣ایضی اؾذ و ِ٣ٞبا صلیل ُ٢عی الهضوع والضالله زابذ می قىص .آیا قىازذ امام وؿبذ به همه ػبان ها با
صلیل ُ٢عی الضالله والثبىث زابذ قضه اؾذ جا به واؾُه آن صع ٖ٣ایض ٖمل کىیم؟!
پاسخ :هغگؼ چىحن هیؿذ ،همان َىع که مى ٘٢آوعصن عوایاحی که بغ ایً مُلب اؾخضال ٫می کىىض ،بیان می کىیم .
بٗض آیا احماعی اػ ٖلمای مخ٣ضم صع ایً مُلب وحىص صاعص؟!
پاسخ :هغگؼ ...سخً قیش مٟیض عه عا صع مىعص ػبان ها می قىىیم:
"سخً صع مىعص قىازذ امامان ٕ به همه کاعها وؾایغ ػبان ها ،صع ایً مىعص می گىیم که ایً مؿئله بغای آهان ممخى٘ هیؿذ
واػ حهذ ٖ٣ل و ٢یاؽ ایً مُلب بغای آهان واحب هیؿذ .ازباعی اػ ؾىی اٞغاص عاؾذ گى به ما عؾیضه اؾذ که امامان آ٫
دمحم م ایً مُلب عا می صاوؿدىض .اگغ ایً ازباع زابذ قىص ُ٘٢ ،وؿبذ به آن اػ حهذ زابذ بىصن واحب اؾذ .بىضه صع
مىعص  ُ٘٢وؿبذ به ایً مُلب هٓغی صاعم(وآن عا ٢بى ٫هضاعم) زضاوهض به کاع هیک جىٞی ٤می صهض .ایً سخً بىضه عا گغوهی
اػ ٖلمای امامیه ٢بى ٫صاعهض .بجی هىبسذ -زضاوهض آهان عا عخمذ کىض -صع مىعص ایً مؿئله مسالٟذ کغصهض وایً مؿئله عا
ا
ا
ٖ٣ال و٢یاؾا واحب کغصهض وهمه مٟىيه و ب٣یه ٚالث صع ایً مؿئله با آن ها مىا٣ٞذ کغصهض"
سخً قیش مٟیض صع ایً نغاخذ صاعص که قىازذ امامان ٕ به ب٣یه ػبان ها ،ممخى٘ هیؿذ .همچىحن اػ حهذ ٖ٣ل واحب
الخد ٤٣هیؿذ وعوایاحی اػ مٗهىمحن آمضه اؾذ که ایً مؿئله عا صع آن ها زابذ می کىض ،ولی صع  ُ٘٢صاقتن وؿبذ به ایً
مؿئله هٓغ وحىص صاعص؛ یٗجی  ُ٘٢صع آن به وحىص هیامضه اؾذ .مجمىٖه ای اػ ٖمای امامیه با هٓغ قیش مٟیض هؿدىض
وبىىهىبسذ ومٟىيه وٚالث صع ایً مؿئله با آن ها مسالٟذ کغصهض؛ اػ ایً حهذ که ی٣حن کغصهض که امامان ٕ ب٣یه ػبان ها عا
می صاهىض.
پنهان هیؿذ که ٞغص مٗخض ٫ومدکم ،قیش مٟیض وب٣یه ٖلمای قیٗه هؿدىض که با ایكان مىا ٤ٞهؿدىض؛ هه اٞغاصی که
جٟىیٌ وٚلى صاعهض.
زالنه سخً قیش مٟیض ایً اؾذ که قىازذ امامان وؿبذ به همه ػبان ها ممخى٘ هیؿذ ،ولی قغٍ صع زبىث امامذ اهل
بیذ ٕ همی باقض؛ به ایً زاَغ که صالیل ُ٢عی وی٣یجی بغ ایً مؿئله وحىص هضاعص .یٗجی ایً مؿئله هه واحب وهه قغٍ اؾذ.
یٗجی ازباث امامذ امامان ٕ بغ آن مخى ٠٢هیؿذ وجد ٤٣آن صع ایكان قغٍ هیؿذ جا امامذ بغایكان زابذ قىص.

همچىحن سخً ؾیضمغجطخی صع ایً مىعص وصعزهىم عؾى ٫هللا م عا می قىىیم:
ؾیضمغجطخی ٢-ضؽ هللا عوخه -می گىیض" :ایً آیه بغ ایً مُلب صاللذ صاعص که پیامبر م ٢بل اػ پیامبری هىقتن عا همی
صاوؿذ .امابٗضاػ پیامبری مُلبی که صع ایً مىعص به آن مٗخ٣ض هؿدیم ،حىاػ اؾذ؛ به ایً زاَغ که ایكان به زىاهضن
وهىقتن آگاه بىصه اؾذ .حایؼصاوؿتن به ایً زاَغ اؾذ که ایكان به زىاهضن وهىقتن آگاه -به نىعث ٚحر مُ٣ىٕ وؿبذ
به یکی اػ صو مؿئله -هبىصه اؾذْ .اهغ آیه ا٢خًای ایً عا صاعص که هٟی به ٢بل اػ پیامبری مخٗل ٤اؾذ وهه مابٗضاػ آن عا .وبه
ایً زاَغ که حٗلیل صع ایً آیه ا٢خًای هٟی به ٢بل اػ پیامبری عا صاعص؛ به ایً زاَغ که اگغ پیامبر م ٢بل اػ پیامبری
هىقتن می صاوؿذ ،مىکغیً صع پیامبری ایكان م قک می کغصهض .اما بٗضاػ پیامبری قک وتهمذ به او مخىحه هیؿذ .حایؼ
اؾذ که آن عا بٗضاػ پیامبری اػ حبرئیل ٕ آمىزخه باقض".
قىازذ هىقتن وزىاهضن به ػبان ٖغبی هؼص ٖلماء مؿلم ومىعص اجٟا ١هیؿذ .وؾیضمغجطخی بغ یکی اػ ایً مؿئله
صعهدیجه
ِ
ی٣حن هضاعص .بٗضاػ ایً آیه می جىاهض پیامبر زىاهضن وهىقتن عا بضاهض ومی جىاهض اػ آن آگاه هباقض.
الان سخً صیگغی اػ ؾیضمغجطخی عا می آوعیم که قامل پیامبر وامامان ٕ می قىص:
ایً ؾىا ٫بغ ایكان مُغح قضه اؾذ:
"اٖخ٣اصی که بایض صع مىعص پیامبر م صاقخه باقیم چیؿذ؟ آیا اػ هىقتن وزىاهضن کخاب ها آگاه بىص یا زحر؟"
ؾیضمغجطخی با ایً سخً پاسخ صاص:
"پاسخ :جىٞی ٤بغای زضاوهض اؾذ .مُلبی که صع ایً مىعص بایض اٖخ٣اص صاقخه باقیم ،حىاػ اؾذ؛ به ایً زاَغ که ایكان به
هىقتن وزىاهضن کخاب ها آگاه بىص وبه ایً زاَغ که به ایً(زىاهضن وهىقتن) آگاه هبىص ووؿبذ به یکی اػ ایً صو مؿئله ی٣حن
هضاعیم .به ایً زاَغ ایً مؿئله عا گٟخیم که آگاهی به هىقتن اػ ٖلىمی هیؿذ که ی٣یجی باقض که پیامبر وامام ٕ بایض به آن
آگاه باقض وآن عا صاقخه باقض .به ایً زاَغ که ما صع مىعص پیامبر وامام ی٣حن صاعیم که ایً صو بایض به زضاوهض مخٗا ٫واخىا٫
وویژگی هایل آگاه باقىض وآهچه بغایل حایؼ اؾذ وآهچه بغایل حایؼ هیؿذ وبه همه خاالث صیً ها وبه ؾایغ اخکام قغیٗذ
که پیامبر آن عا بیان کغصه اؾذ که امام ٕ اػ آن مدآٞذ کىض ....جاحایی که بغ آن ها مُلبی که صع پاسخ به آن هیاػ صاعهض،
پنهان هماهض .همان َىع که مظهب مسالٟحن ما ایً اؾذ.
اما ب٣یه چحزها اػ حمله نىٗذ ها وخغٞه ها ،واحب هیؿذ که پیامبر یا امام چحزی اػ آن عا بضاهض .هىقتن ماهىض وؿاجی
وعهگغػی نىٗذ اؾذ .همان َىع که صاوؿتن اهىإ نىٗذ ها واحب هیؿذ ،هىقتن هحز ایً چىحن اؾذ .ایً مؿئله عابیان
کغصیم وجمام پاسخ ها صع ایً مىعص عا صع مؿئله مٗیجی آوعصیم که پاسخ ؾىا ٫بغدی اػ عوؾاء صع ایً مىعص بىص وبه نهایذ آن
عؾیضیم.

وگٟخیم که واحب کغصن ایً مؿئله باٖث واحب کغصن ٖلم به ؾائغ آمىػه های ٚائب وخايغ می قىص وایىکه پیامبر وامام
به همه آمىػه های زضاوهض مخٗا ٫اخاَه صاقخه باقىض....
اگغ ٞغصی بگىیض :جٟاوث صع نىٗذ ها وبحن هىقتن ایً اؾذ که هىقتن به اخکام قغٕ مخٗل ٤اؾذ وب٣یه نىٗذ ها ایً
گىهه هیؿذ.
ما صع پاسخ می گىییم :هیچ نىٗتی اػ حمله وؿاجی یا ؾازتن یا ٚحرآن ها هیؿذ مگغ ایىکه -ماهىض هىقتن -خکم قغعی به آن
مخٗل ٤اؾذ.
آیا همی بیجی که ٞغصی که صعؾازخمان بالخهىصخی اححر قضه اؾذ وهمچىحن وؿاجی هحز ازخال ٝصع آن حایؼ اؾذ .ؾاػهضه
ا
می گىیض :کاعی عا که بغایل اححر قضم ،کامال اهجام صاصم ومؿخاحغ می گىیض :ایً مؿئله عا کامل اهجام هضاصی.
اگغ امام به جمام نىٗذ ها آگاه هباقض وبه نهایذ آن هغؾیضه باقض ،همی جىاهض بحن صوٞغص مسخل ٠خکم همایض.
اگغ گٟخه قىص :صع مؿئله ازخالفی به اهل آن نىٗذ مغاحٗه می کىض.
صع پاسخ می گىییم :هىقتن هم ایً گىهه اؾذ"...به پایان عؾیض.
اگغ صع امام حایؼ باقض که به زىاهضن وهىقتن به ٖغبی آگاه هباقض ،چگىهه صع او قغٍ اؾذ که به همه ػبان ها آگاه باقض؟!
همچىحن ؾیضمغجطخی می گىیض" :پىاه بغ زضا که بغای امام ٖلمی عا واحب کىیم مگغ ٖلمی که والیدل به آن ا٢خًاء صاعص
واخکام قغعی به آن اؾخىاع اؾذ ...واحب هیؿذ که امام خغٞه ها وقٛل ها ونىٗذ ها عا بضاهض وب٣یه مؿائلی که به
قغیٗذ مغجبِ هیؿذ .صع ایً مؿائل به مخسههیيل مغاحٗه می قىص .امام واحب اؾذ که اخکام عا بضاهض وصع ٖلم به آن
مؿخ٣ل باقض وصع قىازذ آن به ٚحرزىصف هیاػ هضاقخه باقض؛ به ایً زاَغ که او ؾغپغؾذ ا٢امه واحغای آن اؾذ"
الان سخً قیش َىسخی عا می آوعیم که به نىعث ٖمىمی به مُلىب ما صاللذ می کىض:
قیش َىسخی می گىیض:
"به ایً زاَغ گٟخیم که "امام واحب اؾذ که صع مؿئله ای که امام اؾذ ،بایض اًٞل باقض" به ایً زاَغ که حایؼ اؾذ
که صع میان مغصم ٞغصی باقض که صع مؿئله ای که ایكان امام هیؿذ ،اًٞل باقض؛ ماهىض بؿیاعی اػ نىٗذ ها وقٛل ها
و ...امام بایض صع مؿئله ای که امام اؾذ ،اًٞل باقض .به همحن زاَغ به ٞغصی که ایً سخً عا می گىیض" :پیامبر م ٖمغو
ٖام عا بغ بهتریً یاعان م٣ضم کغص و ػیض عا بغ حٟٗغ م٣ضم کغص ،صعخالی که اػ او بغجغ بىص وهمچىحن زالض عا بغ حٟٗغ بغجغی
صاص" ایً گىهه پاسخ می صهیم :ایً به ایً زاَغ اؾذ که همه ایً ها صع ؾیاؾذ حىگ وجضبحر ؾغباػان م٣ضم قضهض وایً ها
اػ اٞغاصی که به آن ها م٣ضم قضهض ،بغجغ هؿدىض .هغچىض آن ها صع ویژگی های صیجی یا صهیىی بغجغ باقىض .صعهدیجه اٖتراى

ؾا ِ٢می قىص....به خکم ٖ٣ل ،واحب اؾذ که امام به جضبحر مؿئله ای که صع آن امام اؾذ ،آگاه باقض .اػحمله ؾیاؾذ
مغصم وص٢ذ صع مهالر آن ها وب٣یه مؿائل .وواحب اؾذ که بٗضاػ قغٕ به همه قغائ٘ آگاه باقض؛ به ایً زاَغ که صع همه
آن خکم می کىض ...الػمه ٖالم بىصن امام صع مؿئله ای که امام اؾذ ،به ایً مٗىا هیؿذ که صع مؿئله ای که امام هیؿذ
ٖالم باقض ،ماهىض نىٗذ ها وب٣یه مؿائل .به ایً زاَغ ایكان صع آن مؿائل عئیـ هیؿذ .هغ ػماوی که صع ایً مؿئله
هؼاعی عر صهض ،بایض به اهل زبره مغاحٗه کىىض جا صع آن خکم کىض "....به پایان عؾیض.
صعهدیجه مٗغو ٝجغیً ٖلمای مخ٣ضم -مٟیض وَىسخی ومغجطخی٢ -ائل به وحىب آگاهی امامان ٕ به همه ػبان ها هیؿدىض .بلکه
قغٍ اؾذ که آن ها صع مؿئله ای که امام هؿدىض ،صاهاجغ باقىض وآن قغیٗذ وهضایذ مغصم اػ حهذ ٖ٣یضحی و٣ٞهی
وازالقی می باقض .خضا٢ل چحزی که می جىان گٟذ ،ایً اؾذ که صعمؿئله آگاهی مٗهىم به همه ػبان ها ِاحماعی اػ ؾىی
ا
ٖلمای مخ٣ضم هبىصه اؾذ٢ .بال هحز گٟخیم که ایً مؿئله اػ ویژگی های زضاوهض مخٗا ٫اؾذ ،یٗجی همان آگاهی به همه ػبان
ا
ها .اما آگاهی به بغدی اػ ػبان ها٢ ،بال گٟخیم که به صونىعث می باقض :یا آگاهی اػ حٗضاصی اػ ػبان هاؾذ که اوؿان ها هحز
می جىاهىض آن عا بیامىػهض .و ایً صلیل بغ امامذ همی باقض؛ به ایً زاَغکه آگاهی اػ آن بغای ٞغص خ ٤وباَل امکان صاعص .یا
آگاهی اػ حٗضاصی اػ ػبان هاؾذ که اوؿان اػ یاصگحری آن هاجىان اؾذ وایً معجؼه اؾذ و قغٍ هیؿذ که امامان ٕ صع ٚحر
ٖلم قغیٗذ وهضایذ ،معجؼه بیاوعهض .گاهی معجؼاث بغای امامان به وحىص می امض وگاهی به وحىص همی آمض .یٗجی ٖضم
خهى ٫معجؼه به مٗىای هٟی امامذ ایكان هیؿذ؛ به ایً زاَغ که معجؼه صع ازباث امامذ آن ها قغٍ وواحب هیؿذ.
ایً مُلبی اؾذ که قیش مٟیض عه با سخيل ٢ائل به آن اؾذ:
"اما ْهىع معجؼاث بغای آن ها واٖالم کغصن ،امکان صاعص و اػ حهذ ٖ٣لی واحب هیؿذ واػ حهذ ٢یاسخی ممخى٘ همی باقض....
ا
حمهىع امامیه با مً هؿدىض وبىىهىبسذ صع ایً مؿئله مسالٟذ کغصهض واػ آن ِاباء کغصهض .وبؿیاعی اػ امامیه آن عا ٖ٣ال
واحب کغصهض ،همان َىع که بغای پیامبران واحب همىصهض .همه مٗتزله با ما مسال ٠هؿدىض ،مگغ ابً ازكیض وصهباله عوهای
او که ٢ائل به حىاػ هؿدىض .و همه اصخاب خضیث ایً مؿئله عا بغای هغ اوؿان قایؿخه اهل ج٣ىا وایمان حایؼ می صاهىض".
ا
مٗىای سخً ایكان عه ایً اؾذ که عوایاث جد ٤٣معجؼاث عا بغا امامان ٕ زابذ همىصه اؾذ ،ولی ٖ٣ال واحب هیؿذ .یٗجی
زبىث امامذ امامان به آوعصن معجؼه هیؿذ .آوعصن معجؼه هه ممخى٘ اؾذ وهه واحب .گاهی او٢اث مد ٤٣می قىص وگاهی
مد ٤٣همی قىص .بلکه بىىهىبسذ که اػ مخ٣ضمحن قیٗه هؿدىض ،جد ٤٣معجؼاث بغای امامان ٕ عا عص می کىىض ،همان َىع که
اػ سخً مٟیض عه ٞهمیضه می قىص.

اػ ؾیضمغجطخی عه پغؾیضهض :آیا همه امامان ٕ به مؿئله ای ٢بل اػ و٢ىٕ آن زبر می صاصهض یا زحر؟
ایً گىهه پاسخ صاص:
"قغٍ امامذ هیؿذ که اػ مؿئله ای ٢بل اػ و٢ىٖل زبر بضهض؛ به ایً زاَغ که ایً معجؼه اؾذ وگاهی او٢اث آقکاع
کغصن معجؼاث بغ صؾخان امامان ٕ حایؼ اؾذ وگاهی او٢اث آقکاع کغصن آن بغ صؾخاوكان حایؼ هیؿذ .ولی عوایاث
مكهىعی وحىص صاعص که ایكان ٕ به مؿائل پنهاوی زبر صاصهض .صعهدیجه مخىحه می قىیم که زضاوهض مخٗا ٫آهان عا به آن
بازبر همىصه اؾذ".
ایً سخً نغاخذ صاعص که جد ٤٣معجؼه به صؾذ امام قغٍ هیؿذ .گاهی او٢اث به وحىص می آیض وگاهی او٢اث به وحىص همی
آیضٖ .ضم خهى ٫آن ،امامذ امامی عا که به آن هو قضه اؾذ ،هٟی همی کىض.
قهیض ؾیض دمحم دمحم ناص ١نضع عه صع سخجی که صع مىعص امام مهضی ٕ وْهىعف اؾذ ،می گىیض:
"...عاه صٖىث الهی با معجؼاث اؾخىاع همی قىص؛ به ایً زاَغ که هضایذ وٖضلی که اػ معجؼه به وحىص می آیض ،اػ هضایذ
وٖضلی که اػ عاه َبیعی آن ها خانل می قىص ،پایحن جغاؾذ .هغ هدیجه ای که جد ٤٣یاٞتن آن با عاه های َبیعی ممکً باقض،
اػ عاه معجؼه به وحىص همی آیض .بلکه امغ آن با آن عاه ها اهجام می قىص ،هغچىض ػمان َى ٫بکكض ِ٣ٞ .صعحایی که جنها عاه آن
به وحىص آمضن معجؼه باقض.وبه ایً زاَغ که هضٖ ٝام مىٖىص بكغی با عاه های َبیعی به وحىصمی آیض وایً عاه ها صع به
ا
وحىص آمضول به ػمان َىالوی هیاػ صاعص -همان َىع که ٢بال گٟخیم -صعهدیجه به وحىص آمضن وٖضه با عاه َبیعی به وحىص می
آیض"....
ؾیضَباَبایی صع جٟؿحرف صع مىعص آوعصن معجؼاث می گىیض :
ْ
" ِئ َّهما أهذ م ْى ِظع و ِلّ ِ ٩ل ْ ٢ىم هاص"
اًً حمله حىابى اؾذ ٦ه زضاوهض حٗالى به عؾى ٫گغامِل ًاص مىصهض جا به اٌكان ابال٦ ٙىض ،و اگغ زُاب عا مخىحه عؾى٫زضا م همىص هه آن ها ،و هٟغمىص ٦ه اًً حىاب عا به اٌكان ابال٦ ٙىض ،و زالنه اگغ اؾمی اػ اٌكان هبرص بغاي اًً بىص ٦ه به
آهان حٗغٌٍ همىصه بٟهماهض ٦ه اؾخد٣ا ١حىاب هضاعهض ،چىن هه ٖلم صاعهض و هه آن م٣ضاع ٖ٣ل و ٞهمی ٦ه الػم اؾذ ،ػٍغا
اػ اًً ٦ه اػ زىص معجؼه پِكنهاص مى٦ىىض -به َىعي ٦ه اػ بِكتر آًاحى ٦ه ا٢تراخاث اٌكان عا خ٩اًذ مى٦ىض بغمىآًض -چىحن
اؾخٟاصه مىقىص ٦ه اٌكان زُا ٫مى٦غصهاهض عؾى ٫باًض ٢ضعث ُٚبیاي بُىع مُل ٤صاقخه باقض٦ ،ه هغ چه عا بسىاهض
بخىاهض اًجاص ٦ىض و هغ چه عا اػ او بسىاهىض به وحىص آوعص.

و خا ٫آه٨ه عؾى ،٫حؼ بكغي مثل زىص آهان هِؿذ ،و جٟاوحل همحن اؾذ ٦ه زضا او عا به ؾىي اٌكان ٞغؾخاصه جا اػ
ٖظاب او اهظاعقان ٦ىض و اػ اًى٨ه اػ ٖباصث او اؾخ٨باع بىعػهض و صع ػمحن ٞؿاص ٦ىىض ػنهاعقان صهض ،چىن ؾيذ الهی صع
مسلى٢احل همىاعه بغ اًً حغٍان صاقخه ٦ه زل ٤زىص عا بؿىي ٦ما ٫مُلىبل هضاًذ ٦ىض و بغ آهچه ٦ه نالح مٗاف و
مٗاص اٌكان اؾذ صاللذ ٞغماًض.
پـ عؾى ،٫زىصف به زىصي زىص بكغي اؾذ مثل آهان ٌٗجی او هحز هماهىض آهان مال ٪ه ٟ٘و يغع و مغگ و خُاث و وكىع
زىص هِؿذ ،و حؼ جبلُ ٜعؾالذ پغوعصگاع زىص وُْٟهاي هضاعص ،و اما معجؼاث ،امغف به صؾذ زضاؾذ ،او اؾذ ٦ه اگغ
بسىاهض آًاث و معجؼاث عا مىٞغؾخض ،پـ صعزىاؾدكان اػ عؾى ٫اػ هاصاوى مدٌ اؾذ.
بىا بغ اًً ،مٗىاي آًه چىحن مىقىص :اٌكان -با اًى٨ه ٢غآن بؼعگترًً و بهترًً معجؼاث اؾذ و صع ازخُاع اٌكان هؿذ -اػ جى
معجؼهاي بغ َب ٤صلخىاه زىص مىزىاهىض با اًى٨ه جى صع باعه معجؼه هُچ٩اعهاي ،جى جنها هضاًذ ٦ىىضهاي هؿتی ٦ه اٌكان عا
اػ عاه اهظاع هضاًذ مى٦جی ،چىن ؾيذ زضاوهض صع بىضگاول بغ اًً حغٍان ًاٞخه ٦ه صع هغ مغصمى ً ٪هٟغ هاصي و عاهىما
مبٗىر ٦ىض جا اٌكان عا هضاًذ هماًض".
اهل بیذ ٕ بیان کغصهض که بلىض مغجبه بىصن هؼص زضاوهض مخٗا ٫صع ػبان یا مخ ً٣بىصن خغ ٝها واٖغاب هیؿذ .بلکه با
هىعاهیذ ص ٫وجغؽ اػ زضاوهض مخٗا ٫اؾذ:
َّ
ْ ْ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ
اّلل ٖلُه الؿالم ٢ا٫
ال٩لُجي :مد َّمض بً ًدحی ًٖ أخمض ب ًِ مد َّمض ًٖ ٖ ِل ّ ِي ب ًِ ًٞاِ ٖ ًٖ ٫ل ّ ِي ب ًِ ٖ٣بت ًٖ ٖ ْمغو ًٖ أ ِبي ٖ ْب ِض ِ
ْ
ا ْ ا
َّ
ْ ا
ْ
الل ُْ ِل ْامل ْٓ ِلم و ج ِجض َّ
٢ا ٫لىا طاث ً ْىم" :ج ِجض َّ
الغحل ال
هٗ٣ا و ل٣لبه أق ُّض ْلمت ِمً
الغحل ال ًس ُِئ ِبالم و ال واو ز ُُِبا ِم
ِ
ٌ ْؿخُُ٘ ٌٗ ّبر ٖ َّما في ْ ٢لبه بلؿاهه و ْ ٢لبه ً ْؼهغ ٦ما ً ْؼهغ ْ ِامل ْ
هباح"
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ٖمغو می گىیض :عوػی امام ناص ٕ ١به ما ٞغمىص" :مغصی عا می بیجی که صع (خغ)ٝالم و واو اقدباه همی کىض وزُیب وبلیٜ
اؾذ؛ صعخالی که صلل اػ قب جاعیک هحز جاعیک جغ اؾذ ومغصی عا می بیجی که آهچه که صع صلل می باقض عا همی جىاهض به
ػباول بیاوعص؛ ولی صلل ماهىض جابیضن چغا ٙمی صعزكض."....
امام ناص ٕ ١صع ونیدل به دمحم بً وٗمان اخى ٫می ٞغمایضً :ا ابً الىٗمان لِؿذ البالٚت بدضة اللؿان ،وال ب٨ثرة الهظًان،
ول٨نها ئنابت املٗجی و٢هض الدجت"
"ای ٞغػهض وٗمان ،بالٚذ صع ػبان وػیاصی سخً هیؿذ .بالٚذ عؾاهضن مٗىا و٢هضحجذ اؾذ".

والخمضهلل عب الٗاملحن
ونلی هللا ٖلی
دمحم وآ ٫دمحم
الائمت واملهضیحن
ا ا
وؾلم حؿلیما کثحرا

