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و الحمد هلل رب العالمین
و صلّی اهلل یلی محمد و ل محمد امئةمو و المهدنین و ملم لیلیما
اصل دین
اصل دنن نا یقیده الهی در انن زمین ،همان امتخالف (خالفت الهی) امت؛ از ن هنگامیکه
خداوند حضرت دم  ،اولین انیان زمینی را فرند ،او را خلیف خود در زمین قرار داد.
ْیهدُ فیهها وَ
وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالةِكَوِ إِنِّی جایِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَوً قالُوا أَ لَجْعَهلُ فیهها مَهنْ نُف ِ
نَیْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُیَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّی أَیْلَمُ ما ال لَعْلَمُون

()7

(و هنگامیک پروردگارت ب فرشتگان فرمود :من در زمین خلیف ای قهرار مهیدهم .فرشهتگان
گفتند :نا کیی را در ن قرار میدهی ک فیاد و خونرنزی کند؟! در حالیک ما ب ومیل حمد لهو
لیبیح میگونیم و لو را لقدنس میکنیم؟ فرمود :من چیزی میدانم ک شما نمیدانید).
وَ یَلَّمَ دَمَ الْأَمْماءَ کُلَّها ثُمَّ یَرَضَهُمْ یَلَه الْمَالةِكَهوِ فَقهالَ أَنْبِئُهونی بِأ َْمهماءِ ههُُالءِ إِنْ کُنْهتُمْ
صادِقین

()6

(و خداوند ب دم ن نامها را موخت؛ مپس ن نامها را بر فرشتگان یرض کرد؛ پهس فرمهود:
مرا ب نامهای اننان خبر دهید اگر در گفتار خود صادق هیتید).
قالُوا مُبْحانَكَ ال یِلْمَ لَنا إِالَّ ما یَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلیمُ الْحَكیم

()4

(فرشتگان گفتند :لو منزهی؛ ما هیچ یلمی ندارنم مگر نکه لهو به مها مهوختی .لهو دانهای
حكیمی).
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قالَ نا دَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَمْماةِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَمْماةِهِمْ قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّی أَیْلَمُ غَیْبَ الیَّماواتِ
وَ الْأَرْضِ وَ أَیْلَمُ ما لُبْدُونَ وَ ما کُنْتُمْ لَكْتُمُون

()7

(خداوند فرمود :ای دم ،ب فرشتگان از نامهای نها خبر ده .هنگامیک دم  ب فرشتگان
از نامهانشان خبر داد ،خداوند فرمود :مگر ب شما نگفتم ک من غیب ممانها و زمین را مهیدانم
و نچ شما شكار کنید و پنهان کنید را میدانم)؟
انن همان چیزی امت ک بین دم  و فرشتگان و جنیّان بهود؛ چهون فرشهتگان و جنیّهان
ب خودی خود قادر ب لحصیل معرفتی ک دم ب دمت می ورد نبودند؛ لذا اننک دم  خلیفه
شود امری محتوم بود؛ زنرا او فقط قادر بود ک نها را ب نچ نمیدانند شهنا کنهد .انیهان به
بعضی از ن قابلیت و امتعدادی ک خداوند در او ودنع نهاده بود ،یمل کرد .چون او انیان بهود و
انیان دارای قابلیتی ومیعلر و یظیملر بود؛ وی بر صورت خدا خلق شده ،نعنی بر معرفهت امهماء
خدا مرشت شده و قابلیت شكار کردن نامهای خداوند برای خلق در او ب ودنع نهاده شده امت:
(اللَّ ُ خَلَقَ دَمَ یَلَ صُورَلِ ِ)( )6(،خداوند دم را بر شكل و صورت خودش فرند).
اما در میان مردم نا خود فرزندان دم ،قطعاً نها در یمل و اخالص نكیان نییتند ،یالوه بهر
اننک بیشترشان از یمل کردن غافلاند؛ در نتیج الزم شد نکس ک یالم و یارف ب خدامهت
بر کیی ک نیبت ب او جاهل امت خلیف گردد؛ بنابرانن نخیتین خلیف حقیقی -در یوالم بهاال-
محمد  و مپس ل محمد  مپس اشخاصهی ماننهد نهها هیهتند؛ امها در انهن یهالم
جیمانی ،محمد  یالملرنن خلق و خداشناسلرنن نها در هر زمانی امت.
بنابرانن در اننجا م موضهو مطهرم میشهود :میهتخلِ( (خهدانی که خلیفه را قهرار داده)،
میتخلَ( ( نک ب خالفت خداوند برگزنده شده) و یلمی ک نهزد خلیفه خهدا به ودنعه نههاده
میشود .ب ایتبار صفات خلیف و شانیتگی یملش نا لكلیفش از ناحی خدا ،میلوانیم او و نچه
ک حمل میکند و همچنین میتخلِ( او را وص( کنیم ،نعنی بگونیم :به ایتبهار اننكه او اخبهار
 .1قرآن کریم ،سوره بقره ،آیه .00
 .2الکافی ،ج  ،1ص 101؛ التوحید (صدوق) ،ص .130
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غیب را میگیرد ،نبی امت ،نعنی خبرهانی درنافت میکنهد و در اصهل ،فهردی که به او وحهی
میکند ،ب او خبر میدهد و ب انن خاطر ک حامل رمالتی امت ،پس او رمول و فرمتادهای امت
ک رمالتی را از مرمِل (فرمتندهاش) ب دوش میکشد؛ در نتیج اصل دنن (امتخالف) م اصهل
را در برمیگیرد :میتخلِ( (خدا) ،خلیف (نبی و رمول) ،یلم؛ و ب بیان دنگهر :مُنبِهو و خبردهنهده
مرمهل و
(خدا) ،نبی (صاحب و حامل نبأ و خبر غیبی) ،نبأها و اخبهار غیبهی؛ نها به لعبیهر دنگهرِ :
فرمتنده (خدا) ،رمول و فرمتاده ،رمالت و پیام الهی؛ و نیز اگر انن رمول دارای مقام امامت باشد،
میلوانیم او را امام نیز بنامیم.
انن اصل (امتخالف) ،اصل دنن و متون و محور ن امت ک هرکس ن را نقه
الهی را نق

کنهد دنهن

کرده و چیزی از دنن را باقی نگذاشت امت .ب همین مبب اةم اطهار  و امام

صادق  لأکید کردند کیانی ک حق امیرالمُمنین  را غصب کنند ،بیشهترنن مههم را در
شكیتن و نق

امالم دارند ،ن فقط ب خاطر غصب حق امیرالمُمنین  ،بلك ب انهن مهبب

ک انن غصب ،یبارت امت از نق

همان اصلی ک هم دنن بر محهور ن میگهردد و نهمهان

خالفت الهی امت؛ و بایث شدند مردم از انن اصل ک همهان دنهن الههی از اله( ن لها نهاء ن
میباشد ،منحرف شوند.
امام جعفر بن محمد صادق  فرمود( :اِنَّ الدِّننِ وَ أَصْلَ الدِّننِ هُوَ رَجُلٌ وَ ذَلِهكَ الرَّجُهلُ هُهوَ
الْیَقِینُ وَ هُوَ الْإِنمَانُ وَ هُوَ إِمَامُ أُمَّتِ ِ وَ أَهْلِ زَمَانِ ِ فَمَنْ یَرَفَ ُ یَرَفَ اللَّ َ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ أَنْكَرَ اللَّ َ وَ دِننَه ُ
وَ مَنْ جَهِلَ ُ جَهِلَ اللَّ َ وَ دِننَ ُ وَ حُدُودَهُ وَ شَرَاةِعَ ُ بِغَیْرِ ذَلِكَ الْإِمَامِ کَذَلِكَ جَرَى بِهأَنَّ مَعْرِفَهوَ الرِّجَهالِ
دِننُ اللَّ ِ وَ الْمَعْرِفَوُ یَلَ وَجْهِ ِ مَعْرِفَوٌ ثَابِتَوٌ یَلَ بَصِیرَةٍ نُعْرَفُ بِهَا دِننُ اللَّ ِ وَ نُوصَلُ بِهَا إِلَه مَعْرِفَهوِ
اللَّ ِ).

()7

(دنن و اصل دنن ،مردی امت و انن مرد ،همان نقین امت و او همان انمان امت و او همهان
امام امت و اهل زمانش امت .هر فردی ک او را بشنامد ،خداوند را شناخت امت و هر فردی که
 .1بصائر الدرجات (محمد بن حسن صفار) ،ص 915؛ مختصر بصائر الدرجات (حسن بن سلیمان حلی) ،ص 22؛ خاتمة
المستدرک (میرزای نوری) ،ج  ،1ص 112؛ بحار األنوار ،ج  ،12ص .253
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او را انكار کند ،خداوند و دننش را انكار کرده امت و هر فردی ک نیهبت به او نا گهاهی داشهت
باشد -بدون انن امام -نیبت ب خداوند و دنن و حدود و شرانع او نا گهاهی دارد .اننچنهین امهت
ک شناخت مردان ،دنن خدامت و شناخت ب شكل ن ،شناخت ثابت و با بصیرلی امهت که به
وامط اش ،دنن خداوند شناخت میشود و ب وامط اش ب شناخت خداوند رمیده میشود).
رمولاهلل بر همین امر در حدنث فرق ناجی  ،ک در کتب اهل منت مشهور امهت ،لأکیهد
کردند:
(لفترق هذه امئمو یلی ثالث و مبعین فرقو کلها فی النار اال فرقو واحدة .قیل نا رمهولاهلل مها
هذه الفرقو؟ قال من کان یلی ما أنا یلی الیوم و أصحابی).
(انن امت بر هفتاد و م فرق متفرق میشوند ک همگی در لش هیتند به جهز نهك فرقه .
گفت شد :ای رمول خدا ن فرق کدام امت؟ فرمود :نها ک بر همان روشی هیهتند که امهروز
من و اصحابم بر ن هیتیم).
(لفترق أمتی یلی ثالث و مبعین فرقو کلهم فی النار إال واحدة .قیل :نا رمولاهلل و مهن ههی؟
قال :من کان یلی مثل ما أنا یلی الیوم و أصحابی).

()7

(امتم بر هفتاد و م گروه متفرّق میشوند ک همگی در لش هیتند ب جهز نكهی .گفتنهد ای
رمول خدا و ن کدام امت؟ فرمود :نها ک ب طرنق ای مثل نچ ک امروز من و اصهحابم بهر
ن هیتیم ،باشند).
بنابرانن ،در حقیقت رمولاهلل  صفت فرق ناجی را اننگون معهین کهرده که انهن فرقه ،
همان گروهی امت ک رهبری برگزنده شده ،از موی خدا مانند رمولاهلل  داشت باشهد و به
انن رهبری الهی ک معرّف خدا و حاکمیت خدامت ،مانند اصحاب رمهولاهلل  انمهان داشهت
باشند.

 .1این عبارت را ابن تیمیه در کتاب «مجموع الفتاوی» ،ج  ،21ص  172 - 171ذکر کرده و آن را مشهور خوانده است.
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بنابرانن حق ،نگون ک رمولاهلل  بیان فرمودند ،همان فرق ای امت ک در ن ارلبهاطی
مانند ارلباط بین پیامبر  و اصحابش وجود داشت باشد ،نعنی انمان ب خالفت الهی .در واقهع
نجا خلیف ای امت ک از موی خدا منصوب شده باشد و مُمنانی ب انن خلیف و به انهن اصهل
خالفت ک اصل دنن الهی امت وجود دارند.
شیخ صدوق  نیز نزدنك ب همین مضمون را اننگون روانت کرده امت:
(حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ لَمِیمٍ الیَّرَخْیِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو لَبِیدٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِنسَ الشَّامِیُّ
قَالَ حَدَّثَنَا إِمْحَاقُ بْنُ إِمْرَاةِیلَ قَالَ حَدَّثَنَا یَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْإِفْرِنقِیُّ یَهنْ
یبداهلل بْنِ نَزِندَ یَنْ یبداهلل بْنِ یُمَرَ قَالَ قَالَ رمولاهلل  مَیَأْلِی یَلَ أُمَّتِی مَها أَلَه یَلَه بَنِهی
إِمْرَاةِیلَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ وَ إِنَّهُمْ لَفَرَّقُوا یَلَ اثْنَتَیْنِ وَ مَبْعِینَ مِلَّوً وَ مَتُفَرَّقُ أُمَّتِی یَلَ ثَلَاثٍ وَ مَبْعِینَ مِلَّهوً
لَزِندُ یَلَیْهِمْ وَاحِدَةً کُلُّهَا فِی النَّارِ غَیْرَ وَاحِدَةٍ قَالَ قِیلَ نَا رمولاهلل وَ مَا لِلْكَ الْوَاحِدَةُ قَالَ هُوَ مَا نَحْنُ
یَلَیْ ِ الْیَوْمَ أَنَا وَ أَصْحَابِی).

()7

(رمول خدا  فرمود :ب زودی بر امتم مانند نچ ک بر بنیامراةیل رخداده امهت ،موبه مو
الفاق خواهد افتاد ،همانا بنیامراةیل بر هفتاد و دو ملت لقییم شدند و ب زودی امت من بر هفتهاد
و م ملت لقییم میشوند ک نك فرق بیش از بنیامراةیل هیتند ،همگی نها در لش هیتند
جز نك فرق  .ب رمولاهلل  یرض شد :ای رمول خدا و ن نك فرقه کهدام امهت؟ فرمهود:
همان فرق ای ک ب طرنقتی امت ک امروز من و اصحابم بر ن هیتیم).

 .1معانی األخبار (صدوق) ،ص .020
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اصول سهگانه:
اصل اول :مستخلِف (خدا)
میتخلِ( ،خدای مبحان نا همان حقیقت امت.
دو طرنق برای لصدنق ب وجود ن حقیقت غانب شاهدی ک انن یهالم را خلهق کهرده امهت،
دارنم:

اول :طریق وحی
قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نُوح إِلَیَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِل ٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ نَرْجُوا لِقاءَ رَبِّ ِ فَلْیَعْمَلْ یَمَهالً
صالِحاً وَ ال نُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّ ِ أَحَداً

()7

(بگو ک من فقط بشری مثل شما هیتم؛ ب من وحی میشود ک خدای شما خدای نكتامهت؛
پس نک امید ب لقای پروردگارش دارد باند یمل شانیت انجام دهد و ههیچکس را در پرمهتش
پروردگارش شرنك قرار ندهد).
هر انیانی باند انن را بفهمد ک منطقی نییت ک گوشش را از شنیدن صدای پشت دنوار ببندد
و مپس از روی یناد و لجبازی ،ب کیانی ک میشنوند بگوند :چیزی پشت دنهوار نییهت؛ چهون
الزم امت ک اول گوش خود را باز کنم و معی کنم بشنوم و در ن هنگام اگر نچه که نهها
شنیدند را نشنیدم ،میلوانم حكم ب انن بدهم ک چیزی پشت دنوار وجود ندارد.
در حقیقت ،طرنق وحی راه برلر و شرن(لری امت و غازش لصدنق ب وجود حقیقهت (خهدای
مبحان) امت ،ولی ب مراحل بعد از لصدنق نعنی معرفت که یلهت فهرننش امهت نیهز کشهیده

 .1سوره کهف ،آیه .113
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میشود )7(.غاز انن راه از مادگی برای شنیدن حقیقت شرو میشود ،پس از ن ب ومیل لجهرّد و
اخالص برای ن حقیقتی ک انن جهان را ب وجود ورده لا جانی میرمد ،ک روم انیان میتقیماً
از ن حقیقت حكیم می شنود و برانش وجود و حكمت ثابت میشود و از ن ب بعد ،مهفر خهود را
ب ممت معرفت غاز کند؛ ب انن لرلیب از خدا و رموالنش از طرنق وحی در رؤنا و کش( بشنود،
بلك کار ب جانی میرمد ک انیان حتی صدای جمادات را هم می شهنود )6(.انهن همهان طرنهق
انبیاء و اولیاء الهی امت؛ و فرض ن امت ک هم فرزندان دم باند همین طرنق را بپیماننهد ،امها
متأمفان نها از خداوند رو بر میلابند ،و درحالیک خداوند نها را فهرا میخوانهد ،مشهغول دنیها
گشت و غافل میشوند؛ و چ بیا ایمال خبیثی مانند دشمنی با اولیاء الهی انجام دهنهد لها زنگهار،
هم دلشان را فرا بگیرد و در نتیج چیزی نشنوند و چیهزی درك نكننهد :کَهالَّ بَهلْ رانَ یَله
قُلُوبِهِمْ ما کانُوا نَكْیِبُونَ( )4(چنین نییت ،بلك نچ میکردند دلشان را چون زنگار در برگرفت
امت).
از نجا ک انن طرنق ،همچنان ک بیان شد ب مراحل بعد از لصدنق نیز کشیده میشود ،پهس
ناچار باند اندکی درباره میئل معرفت ک یلت فرننش انیان امت بیشتر بدانیم.
معرفت
وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِیَعْبُدُون

()3

(جن و انس را نیافرندم مگر برای اننک مرا بپرمتند).
 .1وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِیَعْبُدُون( ذاریات( )95 ،جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا بپرستند) ،یعنةی
مرا بشناسند.
 .2جمادات یا بهطور کلی همه مواد ،منشأ حیات باکتریایی و گیاهی و حیوانی هستند .همچنین همه مظاهر حیةات (نسةو و
رشد و حرکت) اگر در حدود همین عالم مادی به آنها نگریسته شود ،چیزی جز عملیةات شةیمیایی نیسةتند و در نتیجةه
تفاوت حقیقی بین نبات و حیوان و باکتری و جماد وجود ندارد؛ و تفاوت تنها در نوع ترکیب این مواد است ،بهگونهای کةه
آن ماده را شایسته عملیات تولید مثل (تبدل و تغیر) و نتایج عملیات تکامل میکند.
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انیان اماماً بر معرفت خدا مرشت شده امت ،چون بر صورت و شكل خدا خلهق شهده امهت؛
نعنی انیان لجلی اهلل در یوالم فرننش امت .همانطور ک میدانیم صورت و شكل هر چیهز لها
اندازهای حكانتگر و بیانگر حقیقت ن چیز امت ،اما هنگامیک یمهوم مهردم از راه خهدا ایهراض
کرده و مشغول دنیا گشت و از پروردگارشان غافل شده و متذکران گروه خاص و اندکی شدند که
در ممان لارنك مانند متاره میدرخشند ،مشیّت و اراده خدا ب مبب رحمتش ب انن لعلق گرفت
ک رموالنی را از بین همین گروه خاص و اندکی ک شنیدند و متذکر شدند ،انتخاب کند؛ و نهها
را فرمتاد لا غافالن و مشغوالن ب دنیا را متذکّر شوند و راه را ب نها نشهان داده و نهها را به
ممت خدا حرکت دهند لا بعضی از انن غافالن نجات نابند و متذکر شوند و فضل خهدا و برلهری
انن نجاتنافتگان نخیت را درنابند.
بنابرانن ،اصل انن امت ک هم مردم متذکر شوند و نیازمند کیی نباشند ک نهها را به نهاد
خدا بیندازد؛ اگر خداوند رمولی مبعوث کند ،فرض انن امت ک بهدون معرفهی خهودش به ینوان
رمول ،مردم او را بشنامند.
وَ الَّقُوا اللَّ َ وَ نُعَلِّمُكُمُ اللَّ ُ وَ اللَّ ُ بِكُلِّ شَیْءٍ یَلیمٌ

()7

(و از خدا پروا کنید و خدا ب شما می موزد و خدا ب هم چیز دانامت).
قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نُوح إِلَیَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِل ٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ نَرْجُوا لِقاءَ رَبِّ ِ فَلْیَعْمَلْ یَمَهالً
صالِحاً وَ ال نُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّ ِ أَحَداً

()6

(بگو ک من فقط بشری مثل شما هیتم؛ ب من وحی میشود ک خدای شما خدای نكتامهت؛
پس نک امید ب لقای پروردگارش دارد باند یمل شانیت انجام دهد و ههیچکس را در پرمهتش
پروردگارش شرنك قرار ندهد).
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حتی اگر مردم غافل شدند ،باز هم واجب امت ک ن متذکّر -رمهولی که خهدا به مونشهان
فرمتاده لا نها را ب راهی ببرد ک ب مبب غفلتشان ،نرا ضانع کردهاند -برای لذکر نها به
رمالت خونش ،ب چیز زنادی نیاز نداشت باشد.
بلك فرض انن امت ک خلیف خدا ب چیزی بیش از معرفی خود نیهاز نهدارد؛ و مفهروض انهن
امت ک مردم قادر بر شناخت انن میئل باشند که او خلیفه پروردگهار و خهدای نهامهت که
خودشان میلوانند ب او متصل شده و درباره انن شخص (رمول) از او مُال کنند .انن همان اصل
و اماس امت ،اگر مردمی باشند ک مراقب اصل فطرت و انیانیتشان بودند ،هرچند غافهل شهده
باشند.
برای همین قر ن کرنم بیان کرده ک انبیاء و ابراهیم  ب چیزی بیش از ایهالم رمهالت و
دیوتشان نیاز نداشتند و انن همان اذان امت:
وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ نَأْلُوكَ رِجاالً وَ یَل کُلِّ ضامِرٍ نَأْلینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ یَمیقٍ

()7

(و مردم را نداى حج ده لا پیاده و مواره بر مرکبههای مهبكرو از ههر راه دوری ب مهوی لهو
بیانند).
انن ن روشن امت ،نعنی ای ابراهیم ،ندا ده و مردم باند با شتاب ب ممت لو بیانند ،ب مح
اننک بفهمند ک لو دیوت الهی ک حاملش هیتی را ایالم کردی )6(،چون نها ب زودی متهذکر
 .1قرآن کریم ،سوره حج ،آیه .27
 .2این سخن همان چیزی است که وارثان ابراهیم گفتند ،یعنی گروه خاصةی از ذریةه ابةراهیم کةه بةرای خةدا
خالصشده بودند ،زیرا ابراهیم  آنان را به امر خدا در نزدیک بیتالحرام ساکن کرده بود تا امامان مردم باشند؛ همان
امامانی که مردم را به حج و اقامه نماز ندا میدهند ،یعنی دین خدا را بعد از پدرشان ابراهیم  بپا میدارنةد؛ پةس بةر
مردم واجب است که به نزد آنها بیایند ،همچنان که درگذشته واجب بود به نزد پدرشان ابراهیم  بیایند :رَبَّنةا إِنِّةی
أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی بِوادٍ غَیْرِ ذی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِیُقیمُوا الصَّالةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوی إِلَةیْهِمْ وَ ارْزُقْهُةمْ
مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ یَشْکُرُونَ( ابراهیم( )07/پروردگار ما ،من بعضی از فرزندانم را در بیابانی غیر حاصلخیز در نزد خانةه
حرام تو ساکن نمودم تا نماز را بپا دارند؛ پس قلوب بخشی از مردم را عاشق آنها قرار بده و آنها را از ثمرات و میوهها
روزی بده تا بلکه سپاسگزار باشند).
در کافی (کلینی) ،ج  ،1ص  052ة  050روایتشده:
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شده و ب پروردگارشان متصهل میشهوند و از نهزد خهدا امهر و والنهت ن رمهول و حقهانیتش را
مینابند؛ بلك واجب امت ک نها مانند خود رمول متذکر باشند و لهو را قبهل از نکه ادیهای

(عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَ َ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ  قَالَ :نَظَرَ إِلَى النَّةاسِ یَطُوفُةونَ
حَوْلَ الْکَعْبَ ِ فَقَالَ هَکَذَا کَانُوا یَطُوفُونَ فِی الْجَاهِلِیَّ ِ إِنَّمَا أُمِرُوا أَنْ یَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ یَنْفِرُوا إِلَیْنَا فَیُعْلِمُونَةا وَلَةایَتَهُمْ وَ مَةوَدَّتَهُمْ وَ
یَعْرِضُوا عَلَیْنَا نُصْرَتَهُمْ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَ َ -فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ.)
امام باقر  به مردم در حال طواف خانه کعبه نگاه کرد و به فضیل فرمود( :در زمةان جاهلیةت هةم همینگونةه طةواف
میکردند .آن ها فقط امر به طواف این کعبه شدند تا به سمت ما کوچ کنند و ما را از والیتمداری و عشقشان باخبر کنند
و یاریشان را بر ما عرضه نمایند) .سپس این آیه را خواند:فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ.
(الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ 
ْضةوا تَفَةثَهُمْ وَ
وَ رَأَى النَّاسَ بِمَکَّ َ وَ مَا یَعْمَلُونَ قَالَ فَقَالَ فِعَالٌ کَفِعَالِ الْجَاهِلِیَّ ِ أَمَا وَ اللَّهِ مَا أُمِرُوا بِهَذَا وَ مَا أُمِةرُوا إِلَّةا أَنْ یَق ُ
لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ فَیَمُرُّوا بِنَا فَیُخْبِرُونَا بِوَلَایَتِهِمْ وَ یَعْرِضُوا عَلَیْنَا نُصْرَتَهُمْ).
ابی عبیده میگوید از امام باقر  شنیدم هنگامیکه به مکه و اعمال مردم نگاه میکرد فرمود( :کارهایی مانند کارهةای
جاهلیت است .آگاه باش به خدا قسم که امر به این کار نشدهاند و امر نشدهاند ،جز اینکه چرک و زوایةد را از خةود دور
کنند و نذرشان را وفا کنند و از کنار ما بگذرند و به ما از والیتمداری خود خبر دهند و نصرت و یاریشان را بر ما اهلبیت
عرضه کنند).
ِیسةى عَةنِ ابْةنِ
(عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْةنِ ع َ
فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَمِیلَ َ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  وَ هُوَ دَاخِلٌ وَ أَنَا خَارِجٌ وَ أَخَذَ بِیَدِی ثُم
اسْتَقْبَلَ الْبَیْتَ فَقَالَ یَا سَدِیرُ إِنَّمَا أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَأْتُوا هَذِهِ الْأَحْجَارَ فَیَطُوفُوا بِهَا ثُمَّ یَأْتُونَا فَیُعْلِمُونَا وَلَایَتَهُمْ لَنَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّةهِ
سةدِیرُ فَأُرِیةکَ
وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى .ثُمَّ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ إِلَى وَلَایَتِنَا ثُةمَّ قَةالَ یَةا َ
الصَّادِّینَ عَنْ دِینِ اللَّهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَبِی حَنِیفَ َ وَ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ وَ هُمْ حَلَقٌ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الصَّادُّونَ
عَنْ دِینِ اللَّهِ بِلَا هُدًى مِنَ اللَّهِ وَ لَا کِتَابٍ مُبِینٍ إِنَّ هَؤُلَاءِ  ...لَوْ جَلَسُوا فِی بُیُوتِهِمْ فَجَالَ النَّاسُ فَلَمْ یَجِدُوا أَحَداً یُخْبِرُهُمْ عَةنِ
اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَ عَنْ رَسُولِهِ  حَتَّى یَأْتُونَا فَنُخْبِرَهُمْ عَنِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَ عَنْ رَسُولِهِ .)
سدیر میگوید از امام باقر  شنیدم درحالیکه داخل بیتاهلل الحرام شده بود و من در حال خارج شدن بودم ،دستم را
گرفت و سپس به خانه خدا رو کرد و فرمود( :ای سدیر ،مردم فقط به این امر شدند که به سمت این سنگها بیایند و دور
آنها طواف کنند و سپس نزد ما بیایند و والیتمداری خود را به ما بگویند .این همان آیه قرآن است :وَ إِنِّی لَغَفَّةارٌ لِمَةنْ
تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى( طه( ،)22/من بخشنده هستم کسی را که توبه کرده و ایمان بیاورد و عمل شایسته
کند و سپس راهنمایی و رهبری شود) .سپس به سینه مبارکش اشاره کرده و فرمود :یعنی به والیةت مةا رهبةری شةود.
سپس فرمود :ای سدیر ،پس آنها که از دین خدا مانع می شوند را به تو نشان دهم؟ سپس به سمت ابوحنیفه و سةفیان
ثوری در آن زمان نگاه کرد که حلقهای در مسجد تشکیل داده بودند؛ پس فرمود :اینها همان موانع دین خدا هستند کةه
فاقد هدایت الهی و کتاب آشکارند .ایکاش  ...در خانههای خود بنشینند که مردم اینجا بهسادگی بگردنةد و بچرخنةد و
کسی را پیدا نکنند که درباره خدا و رسول  به آنها بیاموزد تا اینکه مردم به نزد ما بیایند و ما درباره خدا و رسولش
 به آنها بیاموزیم).
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رمالت کنی بشنامند ،اما متأمفان مشغول دنیا شدند لا جانی ک رمول ،نها را لذکر میدههد لها
بیدار شوند.
بنابرانن ،خداوند ب ابراهیم  میفرماند :مردم ب مح

نک ایالم رمالت کردی باند نزد

لو بیانند ،اما انیاننماها نا همان کیانی ک فطرتشان را وارون و لهوده کردهانهد به نحویکه
دنگر نمیلوان نها را انیان نامید ،قطعاً انن ایالم و ایالن و اذان برانشان مودی نهدارد و ههیچ
کار دنگری هم برانشان مودمند نییت .بین مردم و بین اصحاب فطرتهای وارون شهده ،بیهیار
هیتند کیانی ک فطرت و جانشان را لا اندازهای لوده کردهاند ،لذا نیازمند چیزهای دنگری غیهر
از ایالم و اذان هیتند؛ ک همان چیزی امت ک ما ب ن میگونیم ادل شناخت خلیفه خهدا نها
قانون معرفت حجت.
اما خداوند ب مبب رحمتش ب فرمتادن رموالن اکتفا نكرد ،بها اننکه همهین ارمهال ،نیهز از
فضل امت ،بلك بیش از انن ،ب رموالنش امر کرد ک دیوت خونش را ایالن کننهد ،یلهیرغهم
نچ ک رموالن و اولیای خدا از دشمنان خدا ب مبب همین ادیا متحمّهل میشهوند؛ بلكه به
مبب مع رحمتش ب انن هم نیز اکتفا نكرد لا اننک با رموالنش نات و بیّنات (دالنل شهكار
روشن برای هر طالب حقیقتی) فرمتاد لا دنگر یذر و حجتی برای کیی باقی نماند ،هرچنهد انهن
یذر بیاماس و ن حجت باطل باشد.
رُمُالً مُبَشِّرننَ وَ مُنْذِرننَ لِئَالَّ نَكُونَ لِلنَّاسِ یَلَ اللَّه ِ حُجَّهوٌ بَعْهدَ الر ُُّمهلِ وَ کهانَ اللَّه ُ یَزنهزاً
حَكیماً

()7

(رموالنی بشارتدهنده و هشداردهنده فرمتادنم لا برای مهردم ،حجتهی بهر خهدا بعهد از انهن
رموالن باقی نماند و خداوند صاحب یزت و حكمت امت).
با وجود اننک -همانطور ک بیان کردنم -هیچ حجت و یذر حقیقی برای مردم وجود ندارد ،اما
خداوند کرنم و مهربان ،ب مبب یظمت کرامتش انن بهان های واههی را ههم حجهت شهمرد؛ در
 .1قرآن کریم ،سوره نساء ،آیه .159
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نتیج رموالن را با نات و بیّنات فرمتاد لا رنش انن حجت و یذر موهوم را قطهع کننهد .بها انهن
هم باز هم متأمفان انن متمرّدان و مرکشان بیحیاةی ک بارها خداوند بدون هیچگون امتحقاق
و شانیتگی ب نها فرصت ینانت کرد ،فرصت دنگری میطلبند:
قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَ أَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَایْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِل خُرُوجٍ مِنْ مَبیلٍ

()7

(گفتند :پروردگارا ،دو بار ما را میراندی و دو بار ما را زنده کردی؛ پس ما ب گناهان خود ایتراف
کردنم؛ پس نا راهی برای برون رفت هیت؟).
برای اننک میئل را بیشتر و بهتر لصور کنیم ،انن مثال را ذکر میکنم :اگر شما کاری داشهت
باشی و شخص معیّنی را مكلّ( ب انجام ن کنی ،در حالیک او به مهبب اهمهال و لنبلهی ن را
انجام نمیدهد و هنگامیک از او بپرمی ک چرا کارت را انجام نهدادی ،برانهت یهذر و بهانه های
واهی و غیر حقیقی می ورد و مثالً میگوند :برای انن کار ب فالن و بهمان نیازمندم؛ و شما برای
اننک یذر و بهان های واهی او را رنش کن کنی (با اننک میدانی بهانه هانی واههی و دروغهین
هیتند) نیازمندیهانش را برانش فراهم میکنی ،ب گون ای ک گونا ن بهان ها را یذری حقیقهی
حیاب کردهای ،همچنان ک در ضربالمثل معروف یربی میگونند:
(البع الكذاب إلی یتبو الباب)
( دم دروغگو را لا پشت در دنبال کن).
وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِ ِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ ال أَرْمَلْتَ إِلَیْنا رَمُوالً فَنَتَّبِعَ نالِكَ مِنْ قَبْهلِ أَنْ
نَذِلَّ وَ نَخْزى

()6

(و اگر ما قبل از ن ،نها را با یذابی نابود کرده بودنم ،هر نن میگفتند ک چرا ب مهمت مها
رمولی نفرمتادی لا از نات لو لبعیّت کنیم قبل از نک ذلیل و خوار شونم؟).

 .1قرآن کریم ،سوره غافر ،آیه .11
 .2قرآن کریم ،سوره طه ،آیه .101

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

بنابرانن ،میئل از انن باب امت و هیچکس لصور نكند ک مردم واقعاً بر خهدا حجتهی حقیقهی
دارند ،خواه رموالنی فرمتاده باشد نا نفرمتاده باشد و خواه ن رموالن نهات و بیّنهات و دالنلهی
داشت باشند نا دمتشان خالی از هر دلیلی جز ناد خدا باشد.
بنابرانن ،مطلوب امت ک هر انیانی خودش متذکر و اهل ناد خدا و اخالص باشد لها خهودش
نبی گردد و ب او وحی شود و حقیقت و نچ خدا از او میخواههد (لكلهیفش) را بشنامهد ،چهون
خداوند او را بر همین ونژگی و امتعداد مرشت و امتحان میگردد لا ک چنین شود:
وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِیَعْبُدُونِ

()7

(و جن و انس را نیافرندم مگر برای اننک یبادلم کنند).
وَ الَّقُوا اللَّ َ وَ نُعَلِّمُكُمُ اللَّ ُ وَ اللَّ ُ بِكُلِّ شَیْءٍ یَلیمٌ

()6

(و لقوای خدا پیش کنید و خداوند شما را می موزد و خدا بر هم چیز دانامت).
قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نُوح إِلَیَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِل ٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ نَرْجُوا لِقاءَ رَبِّ ِ فَلْیَعْمَلْ یَمَهالً
صالِحاً وَ ال نُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّ ِ أَحَداً

()4

(بگو ک من فقط بشری مثل شما هیتم؛ ب من وحی میشود ک خدای شما خدای نكتامهت؛
پس نک ب لقای پروردگارش امید دارد باند یمل شانیت انجام دهد و ههیچکس را در پرمهتش
پروردگارش شرنك قرار ندهد).
اما متأمفان بیشتر مردم ب ظلمت انن یالم جیمانی روی می ورنهد و از پروردگارشهان غفلهت
میکنند؛ در نتیج انن طرنق (طرنق وحی الهی) را جز گهروه انهدکی ماننهد انبیهاء و اولیهاء الههی
نمیپیمانند .ب همین مبب ،خداوند برای دنگر فرزندان دم ،راه وامط نا خلیفه ای که نهها را
برماند و با خدا شنا کند ،گشود .با گشانش طرنق وامط و خلیف  ،دو اصل دنگهر که مهرلبط بها
 .1قرآن کریم ،سوره ذاریات ،آیه .95
 .2قرآن کریم ،سوره بقره ،آیه .222
 .0قرآن کریم ،سوره کهف ،آیه .113
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میتخلِ( (خدانی ک شناختش واجب امت) نیز شكار شد و ن دو اصل همانها خلیفه و رمهالتی
امت ک او برای معرفی خدا حمل میکند.
دوم :طریق عقلی
طرنقی امت ک اثبات وجود خدا نا حقیقت و اثبات صهفالش را بررمهی میکنهد ،امها معرفهت
حقیقی ک یلت فرننش امت را محقق نمیمازد.
قر ن کرنم برخی از ادل یقلی ،مانند دلیهل نظهام و حكمتهی که انیهان در جههان میبینهد و
همچنین برهان «یدم ،خالق نییت» را اراةه داده امهت .به زودی برخهی از انهن ادله را بیهان
میکنیم لا بلك بر کیانی ک ادیا میکنند ک در مقام امتدالل ملتزم به یقهل هیهتند ،حجهت
باشد.
در غاز باند امر مهمی را مشخص و محدود کنیم لها در ههر بحثهی که از دلیهل یقلهی بههره
گرفتیم ،همراه ما باشد .ن مقدم انن امت ک یقهل ،میهزان و لرازومهت ،نه وزنه ! یقهل بهین
معلومالی ک ب ن داده میشود قیاس کرده و نچ در نهامت و منگینی و مبكی نا حتی یدم
نا فقدان ارزش ن را نشان میدهد .ب همیندلیل برای اننك وظیف یقل ب شكل صهحیح انجهام
گیرد ،باند وزن های منجش حقیقی ثابت و نقینی وجود داشت باشد لها مرجعهی جههت مقانیه و
موازن یقلی شود ،وگرن نچ در نك کف لرازو نا یقل گذاشت میشود ،صرفاً وهمی امهت که
هیچ ارلباطی با حقیقت ندارد و در نتیج دچار اشتباه میشونم .متأمفان انن امری واقعهی امهت و
ب شكل گیترده در حوزه یقاند و احكام انتشار پیدا کرده امت.
از نجا ک مخن ما درباره اثبات وجود حقیقت خالق انن جهان نا همان میتخلِ( (خدا) امت،
لذا وزن ها و منگ محكهای ما در لرازوی یقلی نمیلواند شریی و دننی باشد ،چون اننجا
درصدد اثبات اصلی هیتیم ک دنن ب ن برمیگردد؛ پس ب ناچار انن وزن ها باند از امور ثابت و
بدنهی بینیاز از امتدالل باشد ،مثالً محال بودن اننک چیزی در نك ن ،هم موجود باشد و هم
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معدوم )7(،و محال بودن لیلیل و لوالی موجودات متناهی در ملیل نامتناهی از هر حیث و
جهت( )6و محال بودن خالق بودن یدم ( )4و امثال انن بدنهیات ثابت یقلی.
برخی از ادل یقلی ک خداوند مبحان با نها بر ملحدان (خدا ناباوران) در قر ن( )3امتدالل
کرده ،ب انن شرم هیتند:
أ .عدم ،خالق نیست و هر اثر ،داللت بر مؤثر دارد.
خداوند میفرماند:
أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَیْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ

()7

 .1این اصل در منطق و فلسفه بهعنوان بدیهیترین بدیهیات اولیه تصدیقی محسوب میشود( :النقیضان او المتناقضان ال
یجتمعان و ال یرتفعان) .دو نقیض باهم جمع نمیشوند و رفع نیز نمیشوند؛ مثالً یکچیز نمیتوانةد در همةان حةال کةه
موجود است معدوم باشد (اجتماع دو نقیض) یا اینکه نه موجود باشد و نه معدوم (ارتفاع دو نقیض)( .مترجم)
 .2این اصل از بدیهیات ثانوی فلسفی است که مورد اتفاق همه فالسفه میباشد؛ مثالً اگر علت «ألف»« ،ب» باشد و علت
«ب»« ،ج» باشد و علت «ج»« ،د» باشد و «د» نیز علت دیگری داشته باشد و این سلسله تا بینهایت ادامه داشته باشد و
هیچ گاه به علتی نرسد که خودش معلول علت دیگر نباشد ،تسلسل محال و باطل پیش میآید .فالسةفه میگوینةد علةت
بطالن و استحاله تسلسل نامتناهی این است که فرض تسلسل به معنای فرض عدم علیّت است ،یعنی در حلقه اول هیچ
علت حقیقی وجود ندارد که این سلسله به آن برسد و در نتیجه همه این سلسله معلوالت درنهایةت از یةک «ال شةیء» و
«ناچیز» و «عدم مطلق» به وجود آمدهاند ،درحالیکه «ال شیء» و «عدم مطلق» نمیتواند منتِج و علت موجود باشد ،چةون
عدم مطلق وجودی ندارد که به شیء دیگر وجود بدهد (به هر معنای قابل فرض)( .مترجم)
 .0در مباحث امور عامه فلسفه مبحثی تحت عنوان «ال شیئی للعدم من حیث العدم» داریم ،به این معنا که «نةاچیز» و «ال
شیء مطلق» چیزی نیست و هیچ حظ و بهره ای از هستی ندارد تا به چیز دیگری هستی بدهد .همچنین اصل دیگری کةه
در معنا شبیه به همین اصل میباشد این است که« :فاقد الشیء ال یعطی الشیء» ،یعنی آنکه خودش چیزی را ندارد بةه
طریق اولی نمی تواند آن چیز را به دیگری افاضه کند .مثالً اگر شما علم حدیث نداشته باشید قطعاً نمیتوانید کسی دیگر
را علم الحدیث بیاموزید؛ همچنین اگر علت ،فاقد یک کمال و خاصیت وجودی (هرچند به نحو تمامتر و کاملتر و اشرف و
اعلی) باشد نمی تواند آن را به معلول خود افاضه کند .اصل دیگری که شبیه همین اصل عقلی است ،اصل «لزوم سةنخیت
بین علت و معلول» است ،یعنی هر علتی موجِد و موجِب هر معلولی نمی شود و معلول و علت بایةد یةک نحةو سةنخیت و
همخوانی و هماهنگی باهم داشته باشند و هر معلولی از هر علّتی حاصل نمیشود( .مترجم)
 .1وقتی در اینجا سخن از آیات قرآن میرانیم به این معنی نیست که در دالیل عقلی ،آیات قرآن حجت هستند .بلکه بةه
این اعتبار آنها را مطرح میکنیم که این آیات ،دالیلی عقلی را پیش میکشند .بنابراین مخالفان هم حق ندارند این دالیل
را صرفاً چون از قرآن آمده است و آنها دین و قرآن را قبول ندارند ،رد کنند .ما نیز آنها را ملزم نمةیکنیم کةه چةون ایةن
دالیل قرآنی هستند ،آنها را بپذیرند ،بلکه به این علت که دلیل عقلی برایشان آوردهایم .بنابراین اگر ایةن دلیةل عقلةی را
نمیپذیرند باید آن را با دالیل عقلی نقض کنند.
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( نا از ناچیز (ال شیء و یدم) فرنده شدهاند نا خودشان فرندگار هیتند؟!).
انن یالَم (یوالم) ازلی نییت ،بلك حادث امت؛ چون متغیّر امت و هر حادثی میبوق ب یدم
حدِث و پدند ورندهای دارد ،چون یدم مطلق ،هیچ شیئیتی ندارد و در نتیج
امت؛ پس ب ناچار مُ ْ
خالق نییت .محال امت ک چیزی از ناچیز و یدم مطلق پدند بیاند .هیتی نا هیتیها نا وجود
حادِث ،چیزی امت؛ در نتیج امكانپذنر نییت ک از یدم مطلق مده باشد .بنابرانن وجود حادث
(هیتی نا هیتیها) ثابت میکند ک از وجودی ازلی ک از معلول خود و غیر ن بینیاز امت پدند
مده امت.
در نتیج اگر ما میگونیم :مُحْدِث و پدند ورنده ن ،قدنم و ازلی و غیر میبوق ب یدم امت،
()6

وجود خداوند مبحان را اثبات کردهانم.

اما اگر بگونیم حادث امت ،ب ناچار خودش نیز ب مُحْدِث و پدند ورندهای نیاز دارد و نمیلواند
خود معلول اول باشد ،چون معنانش انن میشود ک نكچیز در نك ن ،هم موجود امت و هم
معدوم .همچنین درصورلیک یلت دنگری داشت باشد میتلزم لیلیل امت و در هر حیث و
جهت ،ممكن نییت ک انن لیلیل و لوالی نامتناهی باشد ،زنرا یالَم حادث و متناهی امت و
قطعاً غازی دارد و چون انن ملیل دمتکم از جهت غازدار بودنش متناهی امت ،پس باند ب
نك محدِث ازلی قدنم منتهی شود و ب همین طرنق وجود خداوند مبحان اثبات شد.
 .1قرآن کریم ،سوره طور ،آیه .09
 .2خداوند متعال فرمود:
وَ کَذلِکَ نُری إِبْراهیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْمُوقِنینَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأى کَوْکَباً قةالَ هةذا رَبِّةی
فَلَمَّا أَفَلَ قالَ ال أُحِبُّ الْآفِلینَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّی فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ یَهْدِنی رَبِّی لَأَکُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّینَ
* فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَ ً قالَ هذا رَبِّی هذا أَکْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ یا قَوْمِ إِنِّی بَریءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ * إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّةذی
فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنیفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکینَ( انعام 79/ة )75
(و اینگونه به ابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را نشان میدهیم و برای اینکه از اهل یقین باشد * پس هنگامیکه شب
او را فراگرفت ستارهای دید گفت که این پروردگار من است .پس هنگامیکه افول کرد گفت من افول کنندگان را دوست
ندارم * پس هنگامیکه ماه را تابان دید گفت این پروردگار من است .پس هنگامیکه افول کرد گفت اگر پروردگارم مرا
هدایت نکند از قوم گمراهان خواهم بود * پس هنگامیکه خورشید را تابان دید گفت :ایةن پروردگةار مةن اسةت .ایةن
بزرگتر است .پس هنگامیکه خورشید افول کرد گفت ای قوم همانا من از آنچه شریک میگزینید بری و بیزارم * مةن
با ایمان خالص روى بهسوى خدایى آوردم که آفریننده آسمانها و زمین است و من هرگز از مشرکان نیستم).
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منظور ما از ازل ،ازل زمانی نییت ،بلك ب معنای غیر میبوق ب یدم امت ،با صرفنظر از بُعد
زمان و موجودنت نا یدم موجودنت انن بعد.
منظور ما از نامتناهی مطلق نیز چیزی امت ک از هر حیث و جهتی نامحدود باشد ،نعنی ن
غازی دارد و ن پانانی ،با صرفنظر از بعد زمان و مكان و موجودنت نا یدم موجودنت انن دو
بعد .منظور ما بینهانت در بعضی معادالت نییت ،مثل:

پس طرف چپ معادل اگرچ لها بینهانهت ادامه دارد ،امها غهاز و ابتهدای مشخصهی دارد؛ و
همچنین جهان میطح و صاف ک گرچ فرض شده ک گیتره ن هیچ پانان و نهانتی ندارد ،امها
غازی داشت ک از نجا شرو شده امت.
حادث بودن هیتیِ انن یالم جیمانی نا جهان جیمانی ک ما در ن زندگی میکنیم ،بر اماس
بحثهای فیزنكی پیشرفت هم ثابتشده امت .اگر یالم جیمانی ازلی بود ،باند در حالت امهتقرار
و لوازن بود ،ن اننک مانند حال فعلیاش مضطرب و در حال لغییر و حرکت پیومت باشد .فهرض
انن امت ک امروز ملحدان (خدا ناباوران) نیز ب حدوث یالم و یدم ازلیت ن ملتهزم باشهند ،زنهرا
برحیب ادیای خودشان ،اهل لطبیق هیتند و ب نچه که دانهش طبیعهی و قهوانین ن اقهرار
میکنند ایتراف دارند.
من انن را با هدف اقام دلیل بر خدا ناباوران میگونم ،زنرا نها فقط ب یالم جیمانی ملتهزم
هیتند ،با اننک مخن ما در باب اثبات حدوث جهان شامل مانر یوالم ههم میشهود و به یهالم
جیمانی اختصاص ندارد.
ب .ویژگی اثر ،داللت بر ویژگی مؤثر دارد
برای بیان انن دلیل در اننجا بخشی از کتاب «لوهم الحاد» را نقل میکنم و کیانی ک طالب
لفاصیل ن هیتند ،باند ب کتاب مزبور مراجع کنند.

عقاید اسالم و از تو درباره روح میپرسند11 .................................................................

ختم کالم :تکامل هدفمند است
ژنها ،جهش ژنتیكی و قانون بقای ژن برلر نا ب یبارت دنگر ،موجود برلر را در اختیار دارنهم.
لفاوت میان ژن و جاندار همچون لفاوت میان نقش ماختمان و خود ماختمان امت .قانون بقهای
ژن برلر ،انن ژنها را جال و صیقل میدهد .اکنون با کمال اطمینان میدانیم ک لت بقای موجود
شانیت لر در زندگی زمینی ،ب طورکلی همان ابزار هوشمندی نا مغز وی میباشد .یلیرغم اننک
هزنن اقتصادی ابزار هوشمندی نا مغز برای موجود زنده باالمت لا جانی ک ب غذای بیشتر نیهاز
دارد ولی لكامل مجبور امت در مییر انن رونكرد نعنی پیشرفت دادن ابزار هوشمندی گام بردارد.
از نجانیک جهش ژنی از همان غاز وجود داشت امت؛ بنابرانن بانهد ژنههای مهاخت ابهزار
هوشمندی (برای مثال مغز) دنر نا زود ب وجود نند؛ هرچند جهش ژنهی کهامالً بهیههدف للقهی
گردد.
از نجا ک در روند لكامل ،قانون بقای ژنهای برلهر نها بقهای موجهود برلهر( )7حهاکم امهت،
میلوانیم قاطعان بگونیم ک ممت و موی حرکت لكامل از غاز مشخص بهوده و ههدف ن نیهز
لولید ژنهای ابزار هوشمند و نا موجود باهوش بوده امت؛ بنابرانن لكامل هدفمند میباشد.
ب نظر من انن امتدالل لام و لمام ،برای رد نظرن الحادی دکتر داوکینز ( نجها که میگونهد
زندگی زمینی بر پان لكامل ،در درازمدت بیهدف امت) کافی میباشد.
در حقیقت اگر بخواهیم حكم پیشین را گیتردهلر کنیم و ب همه نهو حیهات فرضهی لعمهیم
دهیم ،میلوانیم بر اماس قانون لكامل ک بر جهش همانندمازها ،نا ابزار نیخ برداری و انتخهاب
برلرننِ نها امتوار امت ،قاطعان نظر خود را چنین بیان کنیم :هر نو زندگی ،خواه زندگی زمینی
ما باشد (ک بر ب ،کربن ،نیتروژن و دنگر مواد شیمیانی امتوار امت) خهواه زنهدگی در مهیاره نها
جهانی دنگر (ک ب جای ب بر مونیاك نا ب جای کربن بر میلیكون متكی باشد ،چراک میلواند
زنجیرههای طوالنی همچون کربن را ب وجهود ورد) نتیجه حتمهی ن ،انجهاد ابهزار هوشهمندی
 .1رابطه ژنها با جاندار ،مانند رابطه نقشه ساختمان و خود ساختمان است .ژنها نقشه هستند و جاندار دستاورد اجرای
نقشه.
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خواهد بود و بر اماس قانونی ک اکنون میشنامیم ،انن همان هدف حتمی لكامل امهت و ههیچ
حیات نا همانندمازی نا ابزار نیخ برداری و لكامل نمیلواند دنر نا زود از رمهیدن به ن برکنهار
بماند.
میدانیم ک انتظار میرود هر نو حیات در جهان ما باند بر ب و کربن امتوار باشهد ،زنهرا ب
مانعی بییار منامب برای میزبانی زندگی امت ،چراک هنگام انجماد جرم حجمیاش کم میشهود
و نخ روی مطح ب می ند و ب انن لرلیب نخ انن اجازه را میدهد که زنهدگی در ب جهاری در
زنرش همچنان ادام نابد .انن یناصر چهارگان هیدروژن ،اکییژن ،نیتروژن و کهربن ،به میهزان
بیشتری در جهان نافت میشوند .کربن ب لنهانی قادر امت زنجیرههای ضعیفی را به وجهود ورد
ک برخالف زنجیرههای میلیكونی ب راحتی شكیت میشود و برای متابولییم و زنهدگی منامهب
میباشد.
ب انن لرلیب ،بر اماس نظرن لكامل ب مخن نهانی و حل اختالف در خصوص امكان اثبهات
وجود پروردگار نا خدا میرمیم .ثابت کردنم ک زندگی هدف دارد و هدفمند امت و لكامل نیز به
همین صورت هدفمند امت .ب انن خاطر ک صفت و ونژگی اثر ،بر صهفت مهُثر داللهت دارد ،در
نتیج برای مُثر ،انن صفت ثابت می شود ک هدفمند ،یاقل و دانامت؛ و بها انهن میهئل وجهود
مُثری هدفمند ،یاقل و دانا را ثابت نمودنم .در نتیج وجود پروردگار نا خدا اثبات میگردد ،خهواه
ب طور میتقیم ،مُثر باشد نا نكی از ثارش بر انن صفت داللت کند؛ نعنی هدفمندی باشهد .انهن
موضو ب خودیخود برای رد نظرن الحادی جدند ،مبنی بر اننک لكامل فاقد ههدفی درازمهدت
امت کفانت میکند.
ب انن خاطر ک صفت و ونژگی اثر ،بر صفت موثِر داللت دارد ،در نتیج برای مُثِر انن صهفت
ثابت می شود ک هدفمند و یاقل و دانامت .و باانن میئل وجود مُثِری هدفمند و یاقل و دانها را
ثابت نمودنم.
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ابزار هومشندی
گفتم ک هدف لكامل ،رمیدن ب ابزار هوشمندی امت ،چراک ابهزار هوشهمندی همهان ابهزار
بقای شانیت لر در لناز شدند ژنها برای بقا میباشهد .امهروزه وجهود میلیاردهها انیهان بهر روی
زمین ،برای اثبات انن حقیقت کافی امت ،ولی برای روشن شدن مطلب ،بد نییت انن حقیقهت را
ب اختصار بررمی کنیم .حتی اگر فرض کنیم جهش ژنی از همان ابتدا لصادفی بهوده امهت ،بانهد
ژنی را فراهم نماند ک قابلیت انجاد ابزار هوشمندی را دارا باشد .منظور از ابهزار هوشهمندی ،مغهز
فعلی انیان و حیوانات نییت ،بلك مراد ،هر چیز قابللصوری امهت که بتهوانیم ن را به ینوان
نخیتین مرحل ماخت مغز در نظر بگیرنم ،مثل نك ملول یصبی .میلماً جانهدارانی که از ابهزار
هوشمندی بهرهمندند ،در لناز پیروزند و بهره نها برای بقا بیشتر امت؛ بنابرانن اگر لنهاز بهین
موجودالی باشد ک همگی دارای ابزار هوشمندی باشند ،نهانی ک هوشمندی بیشتری دارند ،در
انن پیكار پیروزی بیشتری ب دمت می ورند؛ و ب همین لرلیب ادام مینابد؛ بنابرانن در لكامهل،
مر غاز انجاد ابزار هوشمندی ،موضویی حتمی امت؛ همچنین بهبود و پیشرفت ابهزار هوشهمندی
همراه با گذر زمان نیز فر نندی حتمی ب شمار میرود .ب اننلرلیب میلهوانیم بگهونیم که ابهزار
هوشمندی هدف حتمی لكامل میباشد؛ نعنی هدف از لكامل ب اختصهار ،رمهیدن به هوشهمندی
امت.
مانلم ب انن نكت اشارهکنم ک من نمیگونم هر لنازیی بین افراد ب وجود می ند نتیج اش ب
مود فرد هوشمند میباشد .من در مورد لنازیی ک حتی بین انوا نیهز رخ میدههد چنهین نظهری
ندارم .مخن من انن امت :ن ژنی ک مازنده ابزار هوشمندی امت ،در انن پیكهار دمهت برلهر را
داشت و قطعاً در رقابت پیروز میشود.
گاهی پیش می ند ک فرد هوشمندلر و نا جانداری ک از ابزار هوشمندی برلری بهرهمند امت،
از کیی ک هوشمندی کمتری دارد نا کیی ک از ابزار هوشمندی پانینلری برخوردار بهوده و نها
حتی اصالً فاقد ابزار هوشمندی امت شكیت میخورد .انهن وضهعیت پیامهد ونژگیهها و شهرانط
رونارونی طرفهای درگیر امت .گاهی در لناز بقا ،نویی ک از ابزار هوشهمندی برلهر برخهوردار

...................................................................... 11انتشارات انصار امام مهدی 

امت در مقابل نویی ک ابزار هوشمندی ضعی(لری دارد ،شكیت میخهورد ،زنهرا از ونژگیهها و
شرانط خاصی برخوردار امت.
البت هر وقت ک ژن انجادکننده ابزار هوشهمندی انجهاد شهود و وارد مجمویه ای از ژنههای
مازنده موجودات زنده گردد ،ممكن نییت در لناز در برابر ژنهای دنگر شكیت بخورد و امكان
ندارد از مجموی ژنهای یامل در ماختن موجودات زنده خارج شود ،بلك پهیش خواههد رفهت و
هنگ رو ب جلو با گذر زمان پیشرفت خواهد کرد .انن نتیج از نجا ناشی میشود ک میان انهن
ژن و دنگر ژنها در لناز بقا نا پیشرفت و رمیدن ب جانگاه نخیت ،لفاوت بییاری وجود دارد.
رقابت میان ژنها ،فقط ب لناز بقا محدود نمیشود ،بلك میان ژنها برای لقدّم و صدرنشینی
در مجموی ژنهانی ک جیم موجودات زنده را میمازند نیز رقابت وجود دارد .هر ژن میکوشهد
لا لعداد بیشتری داشت باشد .رقابت کردن انن ژن ب شكلی نا گاهانه و غیهر هوشهیاران نییهت،
بلك انن رقابت و لناز  ،از خالل قانون یمومی لكامل میگذرد و لابعی از ن ب شمار میرود.
دالیل عقلی که قرآن برای اثبات وجود اهلل ارائه میدهد
نچ در انن فصل اراة شد برای اثبات اننک لكامل هدفمند امت و در نتیجه بهرای اثبهات
اننک در پشت ن ،کیی وجود دارد ک خواهان رمیدن ب انن هدف امهت ،کهافی میباشهد .مها
ضمن قانون «صفت اثر دال بر صفت مُثر» وجود خداوند را اثبات کردنم و ثابت نمودنم که اثهر
نعنی همان زندگی زمینی ،هدفمند امت؛ و ب اننلرلیب روشن کردنم ک مهُثر ن دارای گهاهی
بوده و هدفی را دنبال میکند .بر انن منوال ،وجود خداوندی گاه و دانا را ثابت کردنم .با اننوجود،
من در ادام انن فصل ،انن مطلب را بررمهی و بهر ن لأکیهد خهواهم کهرد که لكامهل حتهی از
دندگاهی ک ن را جزء جزء میکند نیز هدفمند امت ،زنرا اگرچ زنیتشنامان بر بخش بخهش
کردن لكامل ایتماد میکنند و از میان نها زنیتشنامان ملحد اصرار دارنهد که لنهها از زاونه
بخش بخش کردن ب ن بنگرند ،یلیرغم اننک من انن دندگاه را با نگاه کهردن بها نكچشهم،
میاوی میبینم.
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در خصوص امتدالل «یدم ،خالق نییت» باند ب انن موضو لوج نمود ک اثهری که بهرای
داللت بر اهلل ب ینوان مُثر باند مورد بررمی قرار دهیم ،همان اصل و مبدأ جهان مادی و مها بعهد
ن میباشد و در انن خصوص ،بحث فقط ب نظرن دارونن و یلم زنیتشنامی محدود نمیشهود،
بلك میلوان ن را ب صورت یلمی در محدوده مباحث و لئوریهای فیزنكی ک ب جهان هیهتی
و کیفیت پیدانش ن اختصاص دارد ،مورد بحث و بررمی قرار داد .انن مبحث را در فصهل ششهم
ب طور مفصل بیان خواهیم نمود.
دلیل خنست بر وجود خداوندگار مطلق :صفت اثر ،دال بر صفت مؤثر است.
از جمل انن امتداللها ،دلیل قانونگذاری امت .وجود قوانین در اثر ،بر قانونگهذاری مهُثرش
داللت دارد و در نتیج دال بر یالم بودن مُثر امت ،ک اثبات ن مورد نظر مامت.
از جمل انن امتداللها ،دلیل نظم امت .وجود نظم در اثر ،بر نظمدهندگی مُثرش داللت دارد
و لذا دال بر یالم بودن مُثر امت ک اثبات ن مورد نظر مامت.
از جمل انن امتداللها ،دلیل هدف امت .وجود هدف برای اثهر ،بهر ههدفدار بهودن مهُثرش
داللت دارد و در نتیج دال بر یالم بودن مُثر امت ک اثبات ن مورد نظر مامت.
از جمل انن امتداللها ،دلیل حكمت امت .موصوف بودن اثر ب حكمت ،خواه در مخن باشهد
و خواه در یمل ،بر حكیم و دانا بودن مُثرش داللت دارد ک اثبات ن مورد نظر مامت.
خالص امتدالل چنین امت:
با دندن شیء منظم میفهمیم ک مُثر ن دانا و قادر ب نظمدهی امت .در نتیج وجهود مهُثر
نظمدهنده و دانا اثبات میشود .هنگامیک با مخن نا یملی حكیمان روبرو شونم ،میدانیم ک از
فردی حكیم صادرشده امت و وجود مُثری حكیم اثبات میشود .مثالً هنگامیک مجمویه ای از
درختان میوهدار را ک بانظم خاصی کاشت شده ببینیم ،حكم میکنیم کیی که نهها را کاشهت ،
حتماً نظمدهنده و هدفدار بوده و از همین رو میگونیم ک او نیبت ب نچه انجهام داده دانها و
گاه امت و ب ینوانمثال خواهیم گفت ک او نك انیان میباشد؛ ولی هنگامیک با جنگلی پر از
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درختان نامنظم و بدون نظم و لرلیب مواج شونم ،صفت بینظمی درختان ،ما را به انهن مطلهب
راهنمانی میکند ک انیان انن درختان را نكاشت امت.
انن دلیل یموماً میلواند در حیط حیات زمینی قابل لطبیق باشد و نمونه های ن خصوصهاً در
مورد انیان بییار زناد هیتند ،چراک انیان ب ونژگیهای خاصی وص( میشود ک داللت بر ن
دارد ک مُثر اصلی و پدند ورنده دانا و لوانا بر نظمدهی و هدفدار امت .ب همین یلت ،انن دلیل
ب نظرن لكامل ارلباط دارد.
در جهانی که در آن زندگی میکنیم صفت اثر ،دال بر صفت مؤثر دارد
بیلردند مجموی ای از قوانین فیزنكی بر انن جهان حاکم امت و وجود قانون نعنی وجود نك
قانونگذار .همچنین قانون ،بیشك منجر ب نظام میگهردد و نظهام نعنهی اننکه نظمدهنهدهای
وجود دارد.
برای لوضیح بیشتر ،مثالی بیان میکنم:
وقتی میبینیم که در چههارراهی بهرای لنظهیم یبهور و مهرور الومبیلهها از چهراغ راهنمهانی
امتفادهشده امت ،میدانیم ک نیرونی گاه ،دانا و نظمدهنده برای انن نظهام وجهود دارد و اومهت
ک انن چراغ را قرار داده .ب همین منوال میگونیم :قانون جاذب دال بهر وضهعکننده ن امهت و
همچنین نیروهای الكترومغناطییی و نیروهای ضعی( و قوی هیت ای در مطح وجودی خود و ب
میزان لوان خود ،بر وجود وضعکننده خونش داللت دارند .هم اننها قوانین یبور و مرور جهان را
لعیین میکنند ،همانگون ک در چهارراه مذکور ،ب ن اشاره کردنم .اگر نها در انن مقادنر و در
انن جانگاه نبودند ،هیچ مادهای ب وجود نمی مد و ما در انن جهان پدندار نمیشدنم .نا یاقالنه
امت ک ما وقتی نك چراغ راهنمانی ماده را ببینیم ب وجود پلیسراه نا شهرداری حكم کنیم ک
او انن یالةم راهنمانی و رانندگی را در لقاطع برای لنظیم یبور و مرور قرار داده و حكم کنیم که
در پشت انن پلیس ،حكومتی وجود دارد ک یملكرد ن را لنظیم میکند ،ولهی حكهم نكنهیم که
نیرونی حكیم و دانا وجود دارد ک او وضعکننده قوانین جهان امت (همان قهوانینی که شهاهدش
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هیتیم و یلم ،نها را برای ما اثبات نموده امت) و نا نباند گفت ک اومت که یبهور و مهرور و
حرکت را در کل جهان لنظیم میکند و مشخص میمازد؟!
بیلردند فرد یاقل ب وجود نظمدهندهای حكم میکند ک انن قوانینِ نظمدهنده جهان را وضع
کرده امت ،اما اصرار کیی ک بر انكار نظمدهندهای حكیم و دانا مُصر امت ،فقط برخامت از یناد
و لجاجتی مغرضان امت ک نشان میدهد او با کیانی ک بر نچرخیدن زمین اصرار داشتند لفاوت
چندانی ندارد.
نا کل انن نظام ،بدون نظمدهنده امت؟! ب خدا موگند لعجب میکنم از کیی ک به چنهین
چیزی باور دارد و با انن وجود میگوند کیی ک چراغ راهنمانی را نصبکرده ،پلیس راه نها مرکهز
مدنرنت راههامت .او باند با خونشتن خونش منص( باشد و یدم ایتقاد خود ب نظهم را در اننجها
نیز ابراز کند و بگوند :چراغ راهنمانی خودب خود ماخت شده و خودبه خود از چههارراه مهر در ورده
امت .نا یاقالن امت ک ما نظام و قوانینی را در جانی ببینیم و بگونیم :نظمدهندهای وجهود دارد
و نظام و قوانینی را در جانگاهی دنگر ببینیم و بگونیم نظمدهنهدهای دانها نهها را وضهع نكهرده
امت؟!
صه( به
اگر امتدالل «صفت اثر ،داللت بر صفت مُثر دارد» و درنتیج دال بر وجود مهُثر مُتَّ ِ
ن صفت امت را خالص کنیم ،میگونیم:
هنگامیک ما و ملحدان ب دادگاه یقل انیانی رجو کنیم ،موارد زنر را مینابیم:
اثر = جهان هیتی؛ صفت جهان = قانونمندی و نظام ،صفت مهُثر = نظمدهنهدگی و دانهانی؛
مُثر = ناشناخت .
ما جهان هیتی را در یلوم جدند بررمی نمودنم و صفت ن را شناختیم و انن صفت ،ما را به
صفت موصوفی ک وجود شكاری دارد راهنمانی کرد .از صفتش مشخص امت ک او نظمدهنهده
(قانونگذار) امت و ب دنبال ن ،گاه و دانامت.
اکنون ثابت شد مُثری وجود دارد ک ب صفات نظمدهندگی ،گاهی و دانانی مُتَّصِ( میباشد.
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بنابرانن ما وجود نظمدهندهای دانا را ثابت کردنم ک قوانین جهان هیتی را وضع کهرده امهت
(و همان چیزی امت ک اثبالش مطلوب ما بوده امت).
در زندگی زمینی ،صفت اثر دال بر صفت مؤثر میباشد
بیشك ،مجموی ای از قوانین فیزنكی جهان هیتی بر زمین و نچ در روی زمین امهت نیهز
حاکم هیتند؛ و از همین رو شانیت امت ک انن قضی نیز ب ینوان دلیل و امتدالل مطرم شهود.
قوانین ،دلیل ب وجود مدن انن نظام نتیج بخش هیتند و طبیعتی ک دمت به انتخهاب میزنهد
چیزی جز نتیج همین قوانین نییت .ب اننلرلیب انن طبیعت مبتنی بر قهوانینی قطعهی امهت و
قانونمند میباشد و نمیلوان ن را لصادفی و بیقانون ب شهمار ورد .در نتیجه انتخهاب اَشهكال
منامب نا منامبلر لومط طبیعت ،قانونمند نا مبتنی بر قوانین میباشد .مادامیک قوانین فیزنكی
ک حداقل برای ما شكارند و ب اندازهای قابللوج  ،در مهطح المهی و غیهر المهی وجهود دارنهد و
زندگی بر پان انن مطح امتوار امت و زندگی بر روی زمین را شكل میدههد ،قانونگهذاری نیهز
وجود دارد؛ و انن همان چیزی امت ک ب دنبال ن هیتیم.
انن موضو کامالً بدنهی امت؛ بنابرانن در اننجا ب همین مقدار بیهنده مهیکنیم و در جهانی
دنگر ب لشرنح ن خواهیم پرداخت .در ادام ب مراغ م موضهو دنگهر که به طور خهاص به
زندگی زمینی مرلبط امت میرونم:
نقش ژنتیكی (ژنوم).
قانون لكامل نا ارلقاء ب ومیل انتخاب طبیعی.
هدف از لكامل نا ارلقاء ب ومیل انتخاب طبیعی.
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در اننجا خدا ناباوران اشكالی بدنن شرم مطرم میکننهد :وقهو زلزله ها در زمهین و برخهورد
بعضی منگها نا شهابمنگها ب زمین در زمانهای گذشت  ،...همگی نشان میدهد ک نچه
وجود دارد نك نظام منظم نییت ،بلك لصادفی امت.
انن مخن در حقیقت فقط مانند اشكال گرفتن شخص نادان نیبت ب چیزی امت ک نمیداند؛
چون وجود نظام فراگیر مولّد و ثبوت ن و ثبوت هدفمند بودن ن ،هیچ منافالی با وجهود حهوادثی
ک ظاهراً با نظام فراگیر هماهنگ نییت ندارد .برای لبیین بیشتر میئل ب انن مثال لوج کنید:
اگر باغ منظمی با درختان منظم و با نهانت دقت و لنظیم از جهت انوا و فاصل بینشان وجود
داشت باشد و در ومط همین باغ لك زمینی ببینیم ک درختانش کندهشده و خاکش شیهت شهده
باشد ،نا انن حادث و جهل ما ب شانیتگیهانش اجازه میدهد ک حكم کنیم ک انن بهاغ ،نهك
جنگل نا نك باغ نامنظم امت ،باوجود اننهم نظمی ک میبینیم که از ههر جههت انهن قطعه
زمین خراب را در برگرفت امت؟!
واقعیت انن امت ک ما در قل پوچی خواهیم بود ،اگر حكم کنیم ک انن باغ نك جنگل امت،
ب انن دلیل ک ما در ومطش لك ای زمین خراب دندنم ،با اننک نمیدانیم مهبب ن چییهت و
شاند یلتش انجاد نك خان برای مكونت در ومط باغ نا انجاد نك امتخر برای پرورش ماهی نا
گاوداری نا چراگاه روباز نا دهها یلت محتمل دنگر بوده باشد.
دلیل نظم در زمین و یالم فرننش امهت منطبهق

همین میئل بر الفاقالی ک میگونند ناق

میشود؛ نعنی از نجاک نظاممندی یالم ،روشن امت و با ادل ثابت شده امت ،با الفاقهات جزةهی
ک یلتش را ب شكل کامل نمیدانیم نق

نمیشود و چ بیا اگر یلت انن حوادث را میدانیتیم

میگفتیم ک انن نهانت نظم و حكمت امت.
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جهلی بزرگلر از انن نییت ک موجودی ک یمرش در بهتهرنن حالهت از صدمهال نمیگهذرد
(مثل انیان) درباره الفاقی ک اثرش بعد از او لا هزاران نا صدها هزار نا حتی چندنن میلیون مهال
 .1وجود ناپایداریهای کوانتومی در خأل برای رد این تصور کافی است که :انسان میتواند احاطه کامل به اسباب و علةل
داشته باشد.
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ادام دارد حكم صادر کند .نا انن لماماً مثل انن نییت ک نك موش کهور زنرزمینهی که همه
یمرش را در موراخی زنر زمین میگذراند ،درباره کیانی ک پانه های مهمانخراش را در زمهین
حفر میکنند ،حكم کند ک کارشان ونرانگری و پوچی امهت و نیرونهی غیهرمنظم و بهدون یقهل
میباشد ،ب انن دلیل ک ب ینوان مثال حفاری نان ،بایث از بین رفتن حفره او شده امت؟
چ کیی میگوند هر الفاقی ک مخال( مصالح مادی و جیمانی بعضی از موجودات در پارهای
از زمان شود کاری پوچ و غیریاقالن امت؟ نا ممكن نییت هدفش اصالم بعضهی از نفهوس نها
لحقق مصلحت هم باشد؟ نا قوانین یادالن ای ک همگی ب ن اقرار دارند ک لصرنح ب یقهاب
مجرم (مثالً قالل نا دزد) میکند ،پوچ و نشاندهنده یدم نظم و یدم یقالنیت امت ،چون موجب
میب رماندن ب برخی از انیانها میشود؟! نا اننکه انهن یقوبهت ،نهانهت حكمهت و نظهام و
یقالنیت امت ،با اننک میتلزم لل( شدن جهان نها مهال یهدهای میشهود و به برخهی مهیب
میرماند؟!
در حقیقت ،نظم امر ثابتی امت و در نتیج  ،نظمدهنده حكیم هم برای کیی که طالهب حهق
باشد بییار روشن و ثابت امت؛ و اننگون اشكاالت هرگز دلیل نظهم را نقه

نمیکنهد بلكه در

نهانت ،صرف اشكااللی امت ک نشاندهنده شكیت صاحب اشكال در اثبات یقاندش میباشهد؛
و ب همیندلیل پس از اننك ب نالوانیاش از مقابل با دلیل اقرار نمود ،ب موی اشكال رفت.
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اشکاالتی که خدا ناباوران میتراشند
خدای رحیم مطلق ،چرا با آتش عذاب میکند؟
پیش از هر چیز باند ب انن نكت لوج داشت ک امكان ندارد مالك حقیقی ب مبب لصهرّف در
ملك و دارانیهای خونش ،ظالم شمرده شود؛ و در نتیج یذاب نا لش جهنم ههیچ لعارضهی بها
مفهوم یدل ندارد.
سةک بةه
 .1میبینیم که هر ناتوانی که عقیدهای خالف اعتقادش به او عرضه شود ،همینگونه عمةل میکنةد ،یعنةی مُتِمَّ ِ
شبهات میشود ،بلکه نفس خویش را برای تمسک به عقیده باطلش قانع کند.
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بل  ،ممكن امت ب مبب فهم غلط از معنای یذاب نا لش ،کیی اشكال بگیرد ک انن امر بها
رحمت خداوند لعارض دارد ،نا اشكال بگیرد ک انن امر ،پوچ و بیفانده و نویی بازی امت ،چهون
هیچ حكمت و رحمتی در انن نییت ک خداوند نخیهت بنهدگانش را بیافرننهد و مهپس نهها را
یذاب دهد؛ پس مقتضای حكمت و رحمتش انن بود ک اماماً نها را از اول نیافرنند.
پاسخ اشکال
یذاب نا لش جهنم ،چیزی جز پردهبرداری از حقانق دنیوی برای کیانی ک انن زندگی دنیا را
انتخاب کرده و دلبیت ن شدند ،نییت .پس انن امر (یذاب و جهنم) چیزی فرالر از انن نییهت
ک ب شخص همان چیزی را ک برای خودش خوامت (ماندن و جاودانگی در انهن زنهدگی دنیها)
ایطا کنیم ،ولی با پرده برداشتن از حقیقت انتخابش؛ در نتیج انن همان یدل و رحمت و احیهان
امت ،چون او زندگی دنیا را اختیار کرد و خداوند نیز نچ ک خوامت و اختیار کرده را ب او ایطها
کرد .کجای انن کار ظلم نا قیاوت در حق کیی امت؟
خدای متعال فرمود:
ال لَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِل ما أُلْرِفْتُمْ فی ِ وَ مَیاکِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ لُیْئَلُون
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(فرار نكنید و ب ناز و لنعم و خان هاى خونش بازگردند لا بازخوامت گردند).
نَیْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحیطَوٌ بِالْكافِرنن

()6

(از لو طلب شتاب در یذاب میکنند ،در حالی ک جهنم هماکنون ب کافران احاط دارد).
قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَوً یِنْدَ اللَّ ِ مَنْ لَعَنَ ُ اللَّ ُ وَ غَضِبَ یَلَیْ ِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ
الْخَنازنرَ وَ یَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّ یَنْ مَواءِ الیَّبیلِ

 .1قرآن کریم ،سوره انبیاء ،آیه .10
 .2قرآن کریم ،سوره عنکبوت ،آیه .91
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(بگو نا شما را از کیان ک کیفرشان نزد خدا بدلر امت ،خبر دهم؟ کیهان هیهتند که خهدا
لعنتشان کرده و بر نان خشهم گرفته و برخه از نهان را ب صهورت بوزننه و خهوك در ورده و
طاغوت را پرمتیدند؛ انشان هیتند ک جانگاه و منزلتشان بدلر و از راه رامت گمراهلرند).
انن همان حقیقت امت؛ خداوند ب هر انیانی شاهکلیدی یطها کهرده که همه درهها را بهاز و
انیانیتش را ثابت میکند؛ لذا با همین شاهکلید میلواند هم درها را نكی پس از دنگری باز کنهد
لا از نوری ب نوری یظیملر منتقل شود لا ب مواجه با نور مطلقی ک هیچ ظلمتی در ن نییهت
برمد؛ و همچنین میلواند ب مانی همان کلید را ب زمین بیندازد و ب حیوانیت خود برگهردد و به
چیزی برگردد ک همیان میمون و بوزنن شود ،همچنان ک در ن قر ن لصرنحشده:
وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ
هیچ ظلمی در ماحت خداوند نییت؛ پس لش ،همان دنیانی امت ک انتخابش کردند و طالب
ماندن در ن شدند .فقط ب زودی پرده از چشمشان برداشت میشود لا حقیقت نرا بیابند ،که بها
ایمال و ظلم و فیادشان روشن و گداخت شده امت؛ و یقربهای حیدشان و اندنش های وحشی
و جراةم و حقانق حیوانیِ بَهیمان شان ،ن را پر کرده امت ک ب روشنی برانشان شكار میشود ،و
زمانی ک پرده کنار رود برخی از نان ب وامط برخی دنگر و ب وامط انن حقانق خبیهث ،مهورد
یذاب قرار میگیرند .ظلم و متمی در ماحت خداوند راه ندارد؛ هرک طالهب مانهدن در دنیها شهود
ب زودی ب رزونش میرمد و همانجا ک دومت دارد میمانهد؛ فقهط پهرده از جلهوی چشهمانش
برداشت میشود لا حقانق را نگون ک هیتند ،ببیند:
ال لَرْکُضُوا وَ ارْجِعُوا إِل ما أُلْرِفْتُمْ فی ِ وَ مَیاکِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ لُیْئَلُونَ 

()7

(فرار نكنید و ب ناز و لنعم و خان هاى خونش بازگردند لا بازخوامت گردند).
خداوند در هم چیز یادل امت؛ بلك او اهل احیان و کرامت امهت لها حهدّی که نمیلهوانیم
کرامت و احیانش را بفهمیم و اننگون نییت ک فقط یادل باشد .برای همین او هیچکس را زار
 .1قرآن کریم ،سوره انبیاء ،آیه .10
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و یذاب نمیدهد ،بلك شدندلرنن یقوبتش انن امت ک اختیهار و انتخهاب خهود انیهان را به او
بدهد ،ک البت معموالً هالکت ابدی انیان در همان امت.
بنابرانن ،معنای ن  :وَ لَقَدْ یَلِمْتُمُ الَّذننَ ایْتَدَوْا مِنْكُمْ فِی الیَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خامِئینَ
 )7( و همچنین فرموده خداوند :قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَوً یِنْدَ اللَّه ِ مَهنْ لَعَنَه ُ اللَّه ُ وَ
َضهلُّ یَهنْ َمهواءِ
غَضِبَ یَلَیْ ِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازنرَ وَ یَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ َشهرٌّ مَكانهاً وَ أ َ
الیَّبیلِ )6(و همچنین فَلَمَّا یَتَوْا یَنْ ما نُهُوا یَنْ ُ قُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خامِئینَ

()4

نعنی اننک نها خودشان شاهکلیدها را از دمتشان انداختند و روم انیانی خود را ک خداونهد
در پدرشان دم  دمیده و نها را لشونق ب لحصیل ن کرده بود ب زمین انداختند و چیهزی
برانشان جز روم حیوانی باقی نماند؛ پس ب همان اصل طبیعی خودشان ،نعنی حیوانات و بههاةمی
ک هرگز هیچ مخنی را نمیفهمند ،برگشتند.

()3

و چ بیا در اننجا اشكالی ب انن شرم مطرم شود:
انن انیان نیبت ب حقیقت انتخابش جاهل امت و در نتیج در معرض فرنهب قهرار میگیهرد،
نعنی نمیداند ک حقیقتی پنهان ،پشت انن صورت ظاهری ک انیان در دنیا میبیند وجهود دارد و
نمیداند ک انن حقانق بییار زشتاند و زندگی در ن همراه با دندن و احیهاس نهها ب صهورت
یذابی بزرگ خواهد بود ک قابل لحمل نییت .لذا اگهر انهن نتیجه را میدانیهت ،هرگهز چنهین
انتخابی نمیکرد.
انن اشكال ،مبتنی بر انن پان امت ک انیان هیچ یلمی ب نتیج انتخاب و اختیهارش نهدارد؛
ب همیندلیل انن اشكال درمتی نییت .بل اگر خداوند او را ب حقیقت انتخهاب و اختیهارش خبهر
نداده بود ،شاند انن اشكال وارد میشد ،اما خداوند او را خبر و هشدار داده بود.
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ناتوانی و بیماری
اشكال دنگری ک خدا ناباوران مطرم میکنند ب انن شرم امت:
گناه کیی ک نالوان و معلول ب دنیا می ند چییت؟ اگر خهدانی وجهود داشهت باشهد ن خهدا
متمكار امت ،ب انندلیل ک او ،انن موجود را معلول فرنهده امهت که در طهول زنهدگیاش در
زمین ،بایث یذاب شدندی برانش میشود؛ لا حدی ک برخی از نها مرگ را هم برای خود برلر
از چنین حیالی میدانند.
پاسخ اشکال
مشكالت بهداشتی و پزشكی نتانجی طبیعی هیتند ،زنرا جیم انیان فقط نك جیهم حیهوانی
لكاملنافت بر روی زمین امت و انده ل و مصون نییت؛ بلك مانند هر جیم حیهوانی نها گیهاهیِ
زنده دنگری بر روی زمین ،از مواد شیمیانی لشكیلشده امت؛ و در خهالل شهكلگیری ،مهثالً در
نتیج نقص ژنتیكی نا حتی بعد از شكل گرفتنش در اثر هر حادث ای در معرض نقص و خلل قرار
دارد؛ در نتیج انن اشكال هیچ معنانی ندارد ،مگر اننک گفت شود :چرا خداونهد ،یهالَم را انهده ل
خلق نكرده امت لا اننک وضعیتی انده ل انجاد کند؟ پامخ انن اشكال بییار ماده امهت .جههان
فرننش دارای ظلمت و لارنكی امت و نور مطلق نمیباشد و نقهص و خلهل از ملزومهات ظلمهت
امت و انن امكانی حتمی و غیرقابل اجتناب امت؛ پس انن امر ب خودیخود محهال امهت و به
همین مبب هرگز از خداوند صادر نمیشود .غیرممكن امت ک یالم ،مخلوق باشد و در یینحهال
نوری باشد ک ظلمت در ن نباشد ،زنرا نور مطلق ،فقط الهوت مطلق امهت و در نتیجه  ،جههان
فرننش چیزی جز نور و ظلمت نییت و انن ظلمت همواره در ن بوده امت .پس ناچار باند لهأثیر
ن را مانند نك ظلمت ببینیم و درك کنیم و انن ظلمت همان نقص و یجز و مخالفت و لعارضی
امت ک مالزم با هم یوالم مخلوق امت.
اما انن اشكال ک حتی صرفنظر از حدود نقص در انهن یهالم ،طراحهی ژنتیكهی ههم خلهل و
اشكاالت قابللوج و شكاری دارد ،پامخش انن امت ک :
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یامل فرننش ،الهوت مطلق نییت ،بلك یامل فرننشِ انن اجیام ،همان مخلوقهالی هیهتند
ک الهوت مطلق نها را فرنده امت:
وَ الیَّماءَ بَنَیْناها بِأَنْدٍ وَ إِنَّا لَمُومِعُون

()7

(و ممان را با دمتانی برافراشتیم و حقاً ک ما ومعتدهنده هیتیم).
أَ وَ لَمْ نَرَوْا أَنَّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا یَمِلَتْ أَنْدننا أَنْعاماً فَهُمْ لَها مالِكُون

()6

( نا ندندهاند ک با دمت قدرت خونش برانشهان چهارپانهان را فرنهدنم و اکنهون مالهكشهان
هیتند؟).
امكانپذنر نییت ک برای الهوت مطلق ،دمتانی باشد ک جزةی از ن امت ،وگرنه الههوت
بودنش از بین میرود .در نتیج  ،دمتان خدا همان خلقهی امهت که خداونهد فرنهد و نهها به
فرننش خلقِ پانینلر از خود ،مانند یالم جیمانی ک موضو اشكال فعلی امهت ،پرداختنهد .انهن
وص( بییار شانع امت؛ پس معموالً ب شخصی ک ب کار شخصی دنگر ب نیابهت از او مبهادرت
میکند ،میگونند ک دمت اومت و همچنان ک کیی ب دنگری گفت « :أنت ندی التهی اصهول
بها» ،نعنی لو دمت من هیتی ،ک ب ومیل ن چیزی کیب میکنم.
رونكرد دوم :میلوان نظرن طراحی هوشمند را ب صورت مازگار بها لكامهل للّقهی نمهود .انهن
رونكرد در پی ن امت ک از طرنق لرکیب ،پیچیدگی و دقت ب کار رفت در مییتم اجیام زنده و
اندامها و بخشهای ن ثابت کند ک موجودات زنده ب گون ای هدفمند طراحی و لكامل نافت اند و
ب اننلرلیب در پشت نها خدانی وجود دارد ک ب دنبال رماندن ن ب هدفی میباشد.
نواقص موجود در طراحی ،اشكالی امت ک بر هر دو رونكرد وارد میشود ،زنرا طرام مهوردنظر
(خدا) از یلم و قدرت مطلق برخوردار امت و کیی ک اننگون باشد قطعاً باند طراحیاش کامل و
امتوار بوده و از نواقص بزرگی چون ضع( متون فقرات در انیان ب دور باشد .دلیل انهن ضهع(
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ن امت ک اندام مزبور برای بدنی طراحیشده ک دارای انحنامت و برای جیم رامتقامت مانند
جیم انیان ،ناکامل و ناقص محیوب میگردد .ب همین دلیل بییاری از انیهانهای موجهود بهر
روی کره زمین حداقل در دورهای از زندگی خود از دردهانی در ناحی کمر رنج میبرند .همچنهین
یصب حنجره و کشیدگی نک برخی از دانشمندان کالبدشنامی لطبیقی ن را اشتباه در طراحهی
لقب میدهند ،بر همین منوال میباشد؛ زنرا نمیلوان ن را طراحیشده برای هم گون ها دانیت؛
چراک درازی یصب حنجره ن لنها هیچ مود واقعی ب دنبال ندارد ،بلك ب حال جاندار زنانبخش
نیز میباشد ،چراک با انن طول و درازی ،احتمال اننک جاندار در معرض میب قرار گیرد ،بیشهتر
امت ،در حالیک اگر یصب کولاه میبود و درازنش ب انهدازهی نیهاز بهود ،انهن احتمهال کهاهش
مینافت.
کیانی ک قاةل ب فرننش نكباره هیتند ،نمیلوانند انن اشكال را ب شیوهای منطقی برطرف
کنند ،زنرا اشتباه ب وجود مده در یصب حنجره اشتباهی بزرگ امت و ب همین دلیل برای نق
طراحی هوشمند در هم اندامها و بخشهای بدن و برای هم گون ها کفانت میکنهد .نمیلهوان
انن خلل ،نهم در انن مطح دور بودن از طراحی هوشمند را لفییر کرد ،مگهر اننکه یبهارت از
نك ارث لكاملی باشد.
اما کیانی ک قاةل ب لكامل هیتند و در یینحال طراحی هوشمند را قبول دارند ،اگر بگوننهد
ک طرام ،الهوت مطلق امت و از یلم و قدرلی مطلق برخوردار میباشد ،اشكال مزبهور همچنهان
پابرجا و مطرم خواهد ماند ،زنرا بروز نقص و انراد در طراحی موجودات زنهده ،در واقهع نفیکننهده
یلم مطلق طرام محیوب میشود ،ولی اگر همان چیزی را بگونند ک خداونهد در قهر ن فرمهوده
مبنی بر اننک فرننش نا طراحی و اجرای خلقت با دمتان خدا نعنی ب وامط مخلوقهات خداونهد
مبحان صورت پذنرفت امت ،در انن حالت میلوان بر نقص طراحی ،دلیل اقام کهرد و میلهوان
بروز خطانی کوچك در طراحی در زمهان غهاز لكامهل را در نظهر گرفهت که در نتیجه لكامهل
گیترشنافت امت؛ لا جانی ک ارثبری لكامل انباشتی ،ب بروز خطانی شكار در طراحهی منجهر
گشت امت.
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انن خود کامالً بیان کننده ن امت ک خالق اصلی و اصیل ،همان اهلل ،خداوندگار مطلق امت؛
ولی خالق میتقیم ،خداوند مبحان نییت ،بلكه چنهین خهالقی ،مخلوقهالی شانیهت هیهتند که
ب فرمان خداوند ،میئولیت فرننش را یهدهدار شدهاند و نقص خونش را در انن فرننش مهنعكس
ماخت اند ،زنرا خود ،مخلوقالی نورانی هیتند ک دارای ظلمت نیز میباشند .لنها نوری که در ن
ظلمت نییت ،همان خدای مبحان (أحین الخالقین) امت .اومت که یقهل اول نعنهی حضهرت
محمد  را فرند و از او نخیتین انوار را خلق کرد؛ مپس او با حهول و قهوه خهودش نهها را
نگون ک اراده فرموده بود ،ب فرننش فرمان داد .ب همین دلیل خداوند فرموده امت:
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْیانَ مِنْ مُاللَوٍ مِنْ طینٍ * ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَوً فی قَرارٍ مَكین * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَهوَ
یَلَقَوً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَوَ مُضْغَوً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَوَ یِظاماً فَكَیَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقهاً خَهرَ فَتَبهارَكَ
اللَّ ُ أَحْیَنُ الْخالِقینَ

()7

(هر نن ما انیان را از یصارهای از گل فرندنم * مپس او را نطف ای در جانگاهی امتوار قهرار
دادنم * نگاه از ن نطف  ،لخت خونی فرنهدنم و از ن لخته خهون ،پهاره گوشهتی و از ن پهاره
گوشت ،امتخوانها فرندنم و امتخوانها را با گوشت پوشاندنم؛ مپس او را فرننشی دنگر دادنم.
در خور لعظیم امت خداوند ،بهترنن فرننندگان).
ب مفرد و جمع در ن فوق بنگرند« :خلقنا ،جعلناه ،خلقنا ،فخلقنها ،فخلقنها ،فكیهونا ،أنشهأناه».
مپس ن با بیان انن مطلب ک مهیمن و میلطی ک بر فرننندههای میتقیم خلق مان افكنهده،
همان خداوند مبحان امت ،پانان مینابد :فَتَبارَكَ اللَّ ُ أَحْیَنُ الْخالِقینَ( درخهور لعظهیم امهت
خداوند ،بهترنن فرننندگان).
همچنین خداوند ،وضعیت انن فرننندهها را لوصی( کهرده امهت و میفرمانهد اننهها دمهتان
خداوند هیتند؛ نعنی کیانی ک خداوندِ «أحین الخالقین» ب وامط نها اقدام ب فرننش نمود:
وَ الیَّماءَ بَنَیْناها بِأَنْدٍ وَ إِنَّا لَمُومِعُونَ
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(و ممان را با دمتانی برافراشتیم و حقاً ک ما ومعتدهنده هیتیم).
شاند برخی از نها بگونند :ممكن امت برای وضعیت متون فقرات در انیان ب انهن شهكل و
نیز نقش یصب حنجره در بدن ب انن صورت ،فواند خاصی در مییر لكامل نها حتهی در مراحهل
معینی از یمر وجود داشت باشد .در حقیقت انن امر حتی اگر صحیح باشد و شكی در ن راه نیابهد،
باز هم انن مطلب را ک چنین چیزهانی ارثی لارنخی لكامل بوده و نفیکننهده فهرننش نكبهاره
میباشد ،رد نمیکند.
همچنین انن قضی را ک «چنین طراحی ،از یالِم قادر مطلق صادر نشهده امهت» رد نمیکنهد،
چراک میلوان لصور کرد طرحی بهتر از ن میلوانیهت وجهود داشهت باشهد و انهن خهود به ن
معنامت ک طراحی فعلی برلرنن و رمانیلرنن و کامللرنن نبوده امت و در نتیجه از اذیهان به
نچ خداوند در قر ن بیان فرموده مبنی بر اننک دمهتان خداونهد در فهرننش نقهش داشهت اند،
گرنزی نییت.
اشکال :عمر نوح نبی 
مفاد اشكال انن امت ک  :زندگی جیم انیان از نظر ژنتیكی معلوم و معیّن امت؛ پهس چگونه
جیم نوم  در انن حیات مادی دنیا ن دوران طوالنی ک قر ن نا نص دننهی بیهان میکنهد،
زندگی کرده امت؟
پاسخ اشکال
از نجا ک با ادل یلمی ضرورت وجود خدا را اثبات کردنم و الحاد یلمهی را نیهز در چهارچوب
یلم مورد مناقش قرار دادنم ،لذا بانیتی هر ملحد ک الحاد را در پیشگرفت و به وجهود خهدا بها
امتدالل یلمی کفر ورزنده ،ب مناقش و امتدالل یلمی و ب صورت یلمی درمت و دقیهق پامهخ
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دهد ،نا اننک ب نچ اثبات کردهام اقرار کند .در غیر انن صورت معاندی متیزهجو خواههد بهود
ک طالب شناخت حقیقت نییت ،بلك شخصی پوچگرامت ،ن بیشتر.
اما یمر انیان در گذشت از نظر یلمی و ب دقت معروف امت :از نجاک ژنهای انیان امروزه
لا حدود قابل قبولی شناخت شدهاند و دانشمندان یلل ژنتیكهی را میداننهد و میفهمنهد که چهرا
ملولها پیر میشوند و بدن انیان لجزن میشود .همهین دانشهمندان لحقیقهالی را جههت انجهاد
جهش ژنتیكی برای طوالنی کردن یمر انیان انجام میدهند .دمتیابی ب انن امر نك روز ممكن
امت ب نتیج برمد .دانشمندان نیز ب صورت قطعی میدانند ک انیان در زمان نوم  و قبهل
از ن هزار مال نا حتی نزدنك ب انن مقدار زندگی نمیکهرد ،دقیقهاً همانگونه که شهما طهول
خطکشی ک در دمت داری را ب دقت میدانی.
اما میئل یمر نوم  و دنگر میهاةلی که بها واقعیتههای یلمهی موجهود مخهال( امهت،
نمیلواند نچ را ک ما اثبات کردنم (وجود خدا) دچار اشكال کند ،چون ما میلوانیم ب طور خیلی
مختصر بگونیم :هیچ اشكالی وجود ندارد ک خداوند معجزالی را انجام دهد ،گرچ برخی از نهها
مخال( واقعیات یلمی موجود باشد ،زنرا ن معجزات ،حاالت امتثنانی هیهتند که میخواههد در
ابتدا انیان غازنن را در مییر انمان ب خدانی ک خالق جهان امت قرار دهد؛ به طبهع بعضهی از
انن امور اماماً معجزه نییت ،بلك گزارههانی امت ک فههم ن بهر کیهانی که زبهان مهتكلّم را
نمیدانند دشوار امت ،چرا ک کیانی ک یوالم باال ک قهر ن از نجها نازلشهده را نمیشنامهند،
زبان قر ن را نیز نمیدانند.
برای لوضیح یلمی میئل ب اختصار باند بگونم :نچ ک نك ناظر خارجی منظومه فیزنكهی
میبیند با نچ نك ناظر داخلی میبیند متفاوت امت و در نتیج مثالً هنگام ومعت نها انقبهاض
در منظوم فیزنكی ،قیاسهای ناظر موجود در داخل منظوم کهامالً از قیاسههای نهاظر خهارجی
جدامت ،چون ناظر داخلی خود جزةی از منظومه امهت و در نتیجه مشهمول انبیهاط و انقبهاض
منظوم امت؛ پس امباب و یوامل قیامش نیز مشمول همین کشش و انقباض منظومه هیهتند.
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انن فرانند بایث میشود ک او از شناخت نا قیاس هر لغییر کلی ک شامل هم منظومه میشهود
یاجز باشد.
انن امر مانع انن نمیشود ک از لحاظ روحی-اگهر ب ماننهد مها حیهات نفیهانی داشهت باشهد-
احیاس کند ک لغییر در منظوم رخداده امت نا افزانش مریت نا کهاهش مهریتی وجهود دارد،
همچنان ک امروز بییاری از مردم احیاس میکنند ک زمان شتاب گرفت  ،با اننک نهها وقتهی
زمان را اندازهگیری میکنند ،درمینابند ک چیزی لغییر نكرده امت.
برای لوضیح انن مخن مثالی ذکر میکنم :فرض میکنیم که انیهانی در نهك الهاق زنهدگی
میکند و ومیل ای برای منجش طول (مثالً خطکش) در اختیار داشت باشد و از او بخهواهیم که
طول میزی را ک در الاق امت اندازه بگیرد و قد خودش را با طول و ارلفا ن بینجد .بعهد از ن
اگر فرض کنیم ک الاق و نچ در ن امت ب صورت فراگیهر کشهیده شهود که از همه جههات
میاوی باشد ،اننك اگر از او بخواهیم ک مجدداً ن میز را انهدازهگیری و مقانیه کنهد ،به انهن
نتیج میرمد ک اندازه اش لغییر نكرده و اگر از او بخواهیم ک قد خودش را با طول و ارلفها ن
جدول مقانی کند ،بازهم هیچ لغییری را حس نمیکنی ،زنرا خهودش و انهدازه ن خطکهش ههم
دقیقاً ب همان نیبت میز کشیده شدهاند.
اگر انن مطلب روشن شد ،میلوان فهمید ک هر ناظری ک میلواند از خهارج منظومه یهالمی
ک در ن زندگی میکنیم ،انن جهان را کنترل کنهد ،انهدازهگیریهانش قطعهاً از انهدازهگیریهای
خود ما ک در درون انن یالم زندگی میکنیم ،متفاوت و مختل( خواهد بود .پس اگر رونهد جههان
مادی ب طورکلی لغییری کند ،مثل اننک زمان (ب ینوان بُعد چهارم جهان) کشیده نا کولاه شهود،
نا ب بیان مادهلر کند نا لند شود ،ما ک در درون انن جهان زندگی میکنیم نمیلوانیم انن لغییهر
را بینجیم نا بشنامیم ،اما ناظری ک از بیرون منظوم جهانی ک در ن زندگی میکنیم میلوانهد
اوضا جهان را کنترل کند ،ب ما ارقامی خواهد داد ک با اندازهگیریهای ما بییار متفاوت امت.
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انن موضو ب اختصار برای ما روشن میکند ک ناظر خارجی (مثالً خدای مبحان نها مالةكه )
هنگامیک درباره یمر نوم  و قومش از نها مُال کنید نا خودشان مخن بگونند ،به شهما
یددی میدهند ک از نچ ک شما در داخل انن منظوم فهرننش انهدازهگیری کردهانهد بیهیار
متفاوت امت؛ و هنگامیک از او بخواهی یمر انیان امروزی را با یمر انیهان  70111مهال قبهل
مقانی کند ،ب شما ایهداد مختلفهی خواههد داد ،بها اننکه شهما ههیچ اخهتالف ملمومهی را در
اندازههای مادی و حدودش ک در ن زندگی میکنیم نمینابید.

اصل دوم :خلیفه
اننک خداوند در هر زمانی خلیف نا رمولی برگزنند( )7و اننک او دانالرنن مردم امهت و همه
مكلّفان مأمور ب اطایتش هیتند ،امری حتمی در هر زمانی امت؛ بنابرانن برگزندن خلیف در ههر
زمان الزم امت.
دالنلی ک انن مطلب را اثبات میکند یبارتاند از:
اوالً :هدف خلقت همانا معرفت امت( )6و انن هدف در انن یالم برای یمهده مخلوقهات هرگهز
محقق نمیشود ،مگر اننک ناقل یلم برگزنده شود ک وظیف او شنا کردن مهردم به ن امهت.
انجام ندادن نچ ک هدف را محقق میکند ،با وجود قدرت بر ن ب معنای نق
انن نق

غرض امت؛ و

غرض از حكیم مطلق صادر نمیشود .پس از نجا ک برگزندن خلیف خدا (ک معرفهی

کننده خدا و دنن و اراده خدا ب مردم امت) محقق کننده غرض خلقهت امهت ،به همهین خهاطر
گرنزی از ن نییت.

 .1فرستادگان خدا صرفاً بشری مانند دیگران هستند ،اما برای خدا خالصشدهاند و سخن او را شنیده و ندایش را اجابت
کردهاند .در نتیجه خداوند سبحان بر آنها تفضّل کرده و آنها را جانشینان خود در زمةین قةرار داده و بهسةوی خلقةش
فرستاده است تا حق را به آنها معرّفی کنند ،همان حقی که خودشان شناختند و به آن رسیدهاند.
 .2وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِیَعْبُدُون( ذاریات( ،)95/ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای اینکةه مةرا بپرسةتند)،
یعنی عالم شوند ،پس عبادت کنند ،پس عارف شوند.
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با وجود قابل و پذنرنده ،خالی بودن زمان از خلیف صحیح نییت ،زنرا در انن صورت مخلوقات،
دنن خدا و اراده خدا را نخواهند شناخت و نخواهنهد دانیهت و یبهادت نخواهنهد کهرد و معرفهت
نخواهند داشت و هدف از فرننش نق

میشود .چنانک در مباحث ننده خواهد مهد؛ همچنهین

ممكن نییت ک زمان از خلیف خدا خالی باشد حتی اگر قابل و پذنرندهای وجود نداشت باشد ،زنرا
ب ومیل او رشت یذر و بهان منكران برنده میشود .انن برگزندن و ضرورلش را هم کیهانی که
فقهاء نا اوصیاةی بر دنن نصبکرده لا برانشان قانونگذاری کنند ،ب صورت یملی اقرار میکننهد،
اگرچ در زبان ن را انكار کنند؛ نگاهک ب نصب الهی و نکیی ک دنهن خهدا را برانشهان نقهل
میکند کافر شدند و خودشان کیانی را نصب کردند که بهرای نهها از طرنهق ظهن و گمهان و
خوامت های نفیانی ،در نچ ک نص صهرنحی از مهوی خهدا نزدشهان وجهود نهدارد لشهرنع و
قانونگذاری کنند .همچنین با انن رفتارشان ب ضرورت نصب خلیف خدا اقرار کردند و نیاز خهود را
ب ن خلیف جهت نقل یلم الهی و حكم حقیقی خدا در هر میئل ای ایالم کردند.
ثانیاً :مالك مطلق یالم ،باند مكلّفانی ک در ملك او کار میکنند را ب لحقّق اراده خهودش امهر
کند ،چون او ب صالم و مصلحت ملكش و اهل مملكتش دانالر امت )7(،وگرنه نهها در اجهرای
نادانی خود در ملك خدا معذور خواهند بود و در انن صورت حكمت ب مفاهت لبهدنل میشهود و
انن فرض از حكیم مطلق درمت نییت .برای لحقّق انن غرض ناچار باند امر و اراده خهود را به
مكلّفان مملكتش برماند لا بر اماس ن یمل کنند.
باوجود مُلك و غیاب مالك از نزد مكلفان( )6یامل در ملك او )7(،جهت لحقّق اراده مالك ههیچ
راهی نییت ،جز ب وامط کیی ک نزد مالك حاضر امت (کیی ک مالك ب او وحی میکنهد و
 .1حتی خود مکلّفان عامل در ملک خدا نیز خودشان جزئی از ملک خةدا هسةتند ،چةون خداونةد خةالق و مالةک حقیقةی
آنهاست .پس حتی تصرّف آنها در جان خود شان نیز باید به امر خداوند باشد ،چون خداوند مالک آنهةا و مالةک همةه
امور تحت سلطه آنهاست ،به نحو ملکیت حقیقی.
 .2غیاب خداوند حقیقی نیست ،بلکه مربوط به خود آنهاست که به سبب تقصیر و غفلتشان از خةدا پیشآمةده ،وگرنةه
خداوند شاهد غایب است و هر انسانی میتواند خود را خالص کرده و با پروردگارش مرتبط شةود و اراده او را بفهمةد ،از
این طریق که خداوند او را بر غیب مطلّع کند ،یعنی یا خودش خلیفه خدا در زمین شود که خداوند همةهچیزهایی کةه او و
دیگران به آن نیاز دارند را برحسب اقتضای حال و مقامش به او عنایت کند ،یا اینکه از بندگان خاصی شود کةه خداونةد
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با او در ارلباط امت و اراده مالك را میشنامهد) .پهس ممكهن نییهت که مالهك ،نصهب چنهین
جانشینی را ک وامط بین مالك و مكلفان کارگر در مُلك اومت ،لرك کند؛ با اننكه قهدرت بهر
نصب چنین جانشینی را دارد؛ زنرا انن کار نق

غرضی امت ک مالك اراده میکند و ن غهرض

همانا اجرای اراده او در ملك و ملطنتش امت.
پس هنگامیک مالكِ یالمِ حكیمِ مطلق ،در ملك خونش جانشینی برای خود برگزند ،ک بها او
در ارلباط بوده و اراده مالك را میداند و میلواند دنگر مكلفان را نیز از اراده مالك مطلع کنهد ،در
انن هنگام ممكن امت ک هرنك از مكلفین هر نچ را ک اراده مالك امت ،اجرا کنند و حجت
بر غافالن اقام میشود و یذر و بهان منكران و متكبران قطع میگردد .خداوند مبحان در قهر ن
کرنم ،ب همین امر اشارهکرده:
رُمُالً مُبَشِّرننَ وَ مُنْذِرننَ لِئَالَّ نَكُونَ لِلنَّاسِ یَلَ اللَّه ِ حُجَّهوٌ بَعْهدَ الر ُُّمهلِ وَ کهانَ اللَّه ُ یَزنهزاً
حَكیما

()6

(پیامبران ک مژدهرمان و بیمدهنده بودند لا مردم را پس از فرمتادن پیامبران ،یذر و بهانه و
حجت نباشد؛ و خدا همواره لواناى شكیتناپذنر و حكیم امت).
همچنین ن شرنف :

آنها را با مقداری از غیب آشنا میسازد؛ و البته فرض بر آنهاست که از این مقدار برای شناخت خلیفه خةدا در زمةین و
اطاعت از او بهره ببرند ،چون این بندگانِ اهل غیب نیز جز مقدار اندکی از غیب نمیدانند و برای تکامل خود همچنان بةه
خلیفه خدا محتاج باقی میمانند :عالِمُ الْغَیْبِ فَال یُظْهِرُ عَلى غَیْبِهِ أَحَدا * إِالَّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ یَسْلُکُ مِةنْ بَةیْنِ
یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً * لِیَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَیْهِمْ وَ أَحْصى کُلَّ شَیْءٍ عَةدَداً( جةن،)22 -25/
(داناى غیب است و هیچکس را بر غیب خود آگاه نمىکند * مگر پیامبرانى را که برگزیده است ،پس نگهبانانی از پةیش
رو و پشت سرشان مىگمارد * تا مشخص کند که پیامهاى پروردگارشان را [بهطور کامل به مردم] رسةاندهانةد و او بةه
آنچه نزد آنان است احاطه دارد و همهچیز را از جهت عدد ،شماره و احصا کرده است).
 .1برای بیان این امر ،مثال کشتی و صاحب آن را میزنیم .اگر صاحب کشتی بخواهد که دریاهةا را بةرای انجةام کةاری
درنوردد ،حکمت اقتضاء میکند که اوالً :داناترین و حکیمترین شخص را بهعنوان کشتیبان (ملوان) انتخةاب کنةد .ثانیةاً
این ملوان را از میان خدمه آشنا به کار انتخاب کند .ثالثاً همه کارکنان را به اطاعت از این ملوان برگزیده امر کند .اگر هةر
یک از این سه امر را تخلف کند ،از حکمت دور شده و به بیخردی گرویده است.
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وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِ ِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ ال أَرْمَلْتَ إِلَیْنا رَمُوالً فَنَتَّبِعَ نالِكَ مِنْ قَبْهلِ أَنْ
نَذِلَّ وَ نَخْزى

()7

(و اگر نان را پیش از ن هالك میکردنم ،قطعاً م گفتند :پروردگارا! چرا رمهول ب مهوی مها
نفرمتادى لا پیش از نك خوار و رموا شونم ،نات لو را پیروى کنیم).
بنابرانن یدم برگزندن معرف اراده مالك ،یلیهرغم غیهاب او از مكلّفهان و بها وجهود قابلیهت در
مكلّفان نا با وجود اننک انن برگزندن موجب اقام حجت بر مكلفهان و رنشه کن شهدن یهذر و
بهان منكران میشود ،نویی دوری از حكمت و نق

غرض خواهد بهود که نیهبت دادن چنهین

چیزی ب حكیم مطلق درمت نییت )6(،همچنان ک دوری از رحمت و مهربهانی خواههد بهود که
قطعاً از رحیم مطلق صادر نمیشود.

()4

اما میئل ایلم بودن خلیف در بین مردم )3(،از نجا ک برگزندن شخصی بها یلهم کهم بهاوجود
شخص ایلم و دانالر ،میتلزم لضییع قیمتی از یلم موجهود در شهخص ایلهم امهت و در نتیجه
مكلّفان ب ن بخش از یلم موجود در نزد شخص ایلم نمیرمند و انن امر مخال( حكمت امهت،
در نتیج مالك ناگزنر هم یلوم الزم برای ادای رمالت را ب خلیف خود یطا میفرماند؛ و ب طور
یام ،خلیف همیش دانالرنن امت ،زنرا او اراده مالك را میداند ،ن کیی دنگر؛ و ب ومهیل همهین

 .1قرآن کریم ،سوره طه ،آیه .101
 .2چون نقض غرض بهمثابه دوری از حکمت است و چنین کاری ناقض حکمت مطلق خداوند و بالتبع ناقص الهوت مطلق
است و فقر و نیاز الهوت مطلق را اثبات میکند که خداوند از چنین اموری متعالی و منزّه است.
 .0ازآنجاکه عدم اجرای رحمت با عدم وجود مانع و وجود قابلیت برای آن رحمةت (درحالیکةه آن مةردم قابةل هنگةام
فرستادن یک خلیفه خدا برایشان ،متذکّر خدا میشوند) اثباتکننده نقض رحمت خداوند رحةیم و عةدم کامةل بةودن آن
رحمت است .درنتیجه مطلق بودن رحمت خدا و بالتبع الهوت مطلقش را نقض میکند که خداوند متعةالی و برتةر از ایةن
عیوب است .در قرآن کریم آمده :قُلْ لِمَنْ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ کَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَ َ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلى یَةوْمِ
الْقِیامَ ِ ال رَیْبَ فیهِ الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ ال یُؤْمِنُونَ( انعام( )12/بگو :مالکیت و فرمانروایى آنچه در آسةمانهةا و
زمین است در سیطره کیست؟ بگو :در سیطره خداست که رحمت را بر خود الزم و مقرّر کرده؛ یقینةاً همةه شةمارا در روز
قیامت که تردیدى در آن نیست جمع خواهد کرد .فقط کسانى که سرمایه وجودشان را تباه کردهاند ،ایمان نمىآورند).
 .1بهزودی بحث مفصلی درباره آن علمی که خلیفه خدا در زمین باید دارای آن باشد خواهد آمد.
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وج لمانز (یلم) ،خلیف خدا راه را بهتر میشنامد و بر ادای وظیف و رمیدن به ههدف و لحقهق
مقصود و اجرای غرض لوانالر امت.
اما میئل حتمیت امر یاملین ب طایت خلیف ه باوجود قابل و پذنرنده ه ب انن مبب امت که
لرك انن امر ب مثاب لعطیل کارکرد و وظیف ای امت که از خلیفه خهدا خوامت شهده( )7و چنهین
چیزی از حكیم مطلق صادر نمیشود.
در صورت یدم وجود قابل نیز ممكن امت ک خلیف نا رمولی وجود داشت باشد که از مهوی
خدا برگزنده شده باشد و حق لعالی او را با یلم مهیا کرده باشد ،اما او را امهر به لبلیهم نمیکنهد،
نعنی خلیف ای منزوی امت .وجود چنین خلیف ای در چنین حالتی ب نقین موافق حكمت پروردگار
امت ،زنرا اقام حجت بر مردم و نفی یذر و بهان بر منكران در ن حاصل امت و مردم با وجهود
چنین رمولی حجتی نزد پروردگار ندارند:
لِئَالَّ نَكُونَ لِلنَّاسِ یَلَ اللَّ ِ حُجَّوٌ بَعْدَ الرُّمُلِ

()6

(لا برای مردم حجتی بر خدا نباشد) ،انن زمان ،زمان فترت امت که رمهول و فرمهتاده در ن
وجود دارد ک خلیف خداوند در زمین و حجتش بر بندگانش امت .اما مأمور ب لبلیم نییت ،نعنهی
منزوی امت ،هرچند انن فترت طوالنی باشد و رموالن متعددی در انن زمان بیانند .خدای متعالی
ب همین امر چنین اشارهکرده امت:
نا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَکُمْ رَمُولُنا نُبَیِّنُ لَكُمْ یَل فَتْرَةٍ مِنَ الرُّمُلِ أَنْ لَقُولُوا ما جاءَنا مِنْ بَشیرٍ وَ
ال نَذنرٍ فَقَدْ جاءَکُمْ بَشیرٌ وَ نَذنرٌ وَ اللَّ ُ یَل کُلِّ شَیْءٍ قَدنرٌ

()7

 .1زیرا هدف از نصب خلیفه ،اقامه حجت و نفی عذر و بهانه است و این مسئله همیشه جاری است ،چه قابلی وجود داشته
باشد یا نداشته باشد .همچنین هدف از نصب خلیفه ،نجات مکلفان از غفلتشان بهوسیله یادآوری آنهاست تا اراده خدا را
قبول کنند؛ همان ارادهای که از سوی خلیفه خدا در زمین به آنها میرسد؛ و این امر محقق نمیشود مگر بةاوجود قابةل.
برای همین هنگامیکه قابلی وجود نداشته باشد ،اشکالی در تخلّف جزء آخر قانون (تبلیغ مکلفان نسبت به اطاعت خلیفةه
خدا در زمین) وجود ندارد ،چه این تبلیغ از ناحیه خلیفه خدا باشد هنگامیکه مطالبه برپایی حاکمیت خدا را میکند ،چةه از
طرف خدا و فرستادگانش بهصورت مستقیم نسبت به مکلفان باشد ،همانگونه که در رؤیا محقق میشةود ،یةا از سةوی
خلیفه گذشته خدا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (باوجود فاصله میان دو خلیفه گذشته و حال) باشد.
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(اى اهل کتاب! ب لردند رمول ما پس از روزگار فترت ب موی شما مد ک براى شما بیان کند
ک نگونید براى ما هیچ مژده دهنده و بیمرمانی نیامد ،نقیناً مژده دهنده و بیمرمهان به مهونتان
مد؛ و خدا بر هر کارى لوانامت).
ب مبب یدم وجود قابل ،ممكن امت مكانها و مناطقی نیز وجهود داشهت باشهند که رمهولی
برانشان فرمتاده نشده باشد و همچنین اقوامی وجود داشت باشند ک اصالً رمالتهای ممانی ب
نان نرمیده باشد:
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ یِنْدَ اللَّ ِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِننَ لَا نَعْقِلُونَ * وَلَوْ یَلِمَ اللَّ ُ فِیهِمْ خَیْهرًا لَأ َْمهمَعَهُمْ وَلَهوْ
أَمْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ

()6

(قطعاً بدلرنن جُنبندگان نزد خدا ،کران و الالن هیتند ک نم اندنشند * اگر خدا خیرى در ن
میدانیت ،نقیناً انشان را شنوا م کرد و اگر نان را شنوا کند ،باز ایراضکنان روى م گردانند).
با وجود خلیف خدا در زمین ،حجت بر هم انن مردم اقام شده و نان و دنگران با وجود خلیف
خدا هیچ حجتی بر خدا ندارند ،هرچند ن خلیف ب مبب یدم وجود قابل در بین نهها مهأمور به
لبلیم نشده باشد؛ خداوند حال نان را میداند و برای امثال نها رموالنی فرمتاده و پامخ نان نیز
داةماً لكذنب و طلب معجزات قهری بوده ک مجبورشان کند انمان بیاورند ،نهم بها نهك دلیهل
مادی مح

ک هیچ بهره و مهمی برای غیب باقی نگذارد:

وَلَوْلَا أَنْ لُصِیبَهُمْ مُصِیبَوٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَنْدِنهِمْ فَیَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْمَلْتَ إِلَیْنَها ر َُمهولًا فَنَتَّبِهعَ نَالِهكَ
وَنَكُونَ مِنَ الْمُُْمِنِینَ * فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ یِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُولِیَ مِثْلَ مَا أُولِیَ مُومَ أَوَلَمْ نَكْفُرُوا
بِمَا أُولِیَ مُومَ مِنْ قَبْلُ قَالُوا مِحْرَانِ لَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ کَافِرُونَ
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(هرگاه مجازات و مصیبتی بر اثر ایمالشان ب نان میرمید ،میگفتند :پروردگارا! چهرا رمهولی
برای ما نفرمتادی لا از نالت پیروی کنیم و از مُمنان باشیم؟! * ولی هنگامی ک حق از نهزد مها
برای نها مد گفتند :چرا مثل همان چیزی ک ب مومی داده شد ب انن پیامبر داده نشده امهت؟!
مگر بهان جونانی همانند نان ،معجزالی را ک در گذشت ب مومی داده شد ،انكار نكردند و گفتنهد:
انن دو نفر ماحرند ،ک دمت ب دمت هم دادهاند و ما ب هر دو کافرنم؟!).
علت مهیشگی و ختلفناپذیر ارسال رسول ،اقامه حجت است.
از نچ گذشت ،روشن شد ک ارمال رمول در هر زمهانی حتمهی امهت؛ زنهرا غهرض خلقهت
(معرفت) ب ومیل ن لحقق مینابد و اجرای اراده مالهك حقیقهی در ملكهش ب ومهیل او محقهق
میشود ،چون رمول نا خلیف اقدام ب انجام انن مهم و وظیف میکند؛ همچنین دانیتیم ک صرفاً
با فرمتادن نك رمول ،حجت اقام شده و یذر و بهان رنش کن میشود؛ حتی اگر رمول و خلیف
در برخی از زمانها منزوی بوده و ب دلیل یدم وجود قابل ،مهأمور به لبلیهم نباشهد؛ پهس یلهت
همیشگی و لخل(ناپذنر فرمتادن رمول ،قطع یذر و بهان امت ،زنرا انن یلت پیومت وجود دارد،
خواه قبول کنندگانی برای دیوت رمول وجود داشت باشند نا ن :
لِئَلَّا نَكُونَ لِلنَّاسِ یَلَ اللَّ ِ حُجَّوٌ بَعْدَ الرُّمُلِ وَکَانَ اللَّ ُ یَزِنزًا حَكِیمًا

()7

(لا مردم را پس از فرمتادن پیهامبران ،یهذر و بهانه و حجته نباشهد؛ و خهدا همهواره لوانهاى
شكیتناپذنر و حكیم امت).
بلك حتی در حالتی ک هم مردم ب رمول انمان بیاورند نیز همین اقام حجت و قطع یهذر و
بهان  ،همچنان ب ینوان یلت ارمال رمول باقی میماند ،زنرا معرفت و یمل نها ب مبب لقصیر
و کولاهی خودشان بازهم دمتخوش نقص امت و ب همین یلت وجهود رمهول برانشهان حجهت
امت.
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استخالف ،سنت خداست
از نظر یقلی روشن کردنم ک برگزندن خلیف موافق حكمت و رحمت امت و لخل( از انن کار
هرگز از رحیم و حكیم مطلق (خدای مبحان) صادر نمیشود .اکنون به نصهوص و متهون دننهی
میرمیم لا ببینیم در یالم واقع چه چیهزی محقهق شهده و کتابههای مهمانی در اننبهاره چه
میگونند:

خنست :قرآن:
 .7میبینیم ک خداوند ،نخیتین انیانی( )7ک در انن زمین زندگی کرده (حضهرت دم  )را
ب ینوان خلیف خودش در زمین برگزند و فرشتگان را امر ب اطایت و فراگیری یلم از او کرد:
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالةِكَوِ إِنِّی جَایِلٌ فِی امئرْضِ خَلِیفَوً قَالُوا أَلَجْعَلُ فِیهَا مَنْ نُفْیِدُ فِیهَا وَنَیْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُیَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّی أَیْلَمُ مَا ال لَعْلَمُونَ * وَیَلَّمَ دَمَ امئمْمَاءَ کُلَّهَا ثُهمَّ
یَرَضَهُمْ یَلَ الْمَالةِكَوِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَمْمَاءِ هَُُالءِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ * قَالُوا مُبْحَانَكَ ال یِلْهمَ لَنَها
إِال مَا یَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ * قَالَ نَا دَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَمْمَاةِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَمْمَاةِهِمْ قَالَ أَلَهمْ
أَقُلْ لَكُمْ إِنِّی أَیْلَمُ غَیْبَ الیَّمَاوَاتِ وَامئرْضِ وَأَیْلَمُ مَا لُبْدُونَ وَمَا کُنْتُمْ لَكْتُمُونَ * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالةِكَهوِ
امْجُدُوا آلدَمَ فَیَجَدُوا إِال إِبْلِیسَ أَبَ وَامْتَكْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْكَافِرِننَ

()6

(و چون پروردگار لو ب فرشتگان گفت من در زمین جانشین خواهم گماشت [فرشتگان] گفتند
نا کی را در ن م گمارى ک فیاد انگیزد و خونها برنزد و حال نک ما با متانش لو [لهو را]
لنزن میکنیم و ب لقدنیت میپردازنم .فرمود من چیزى میدانم ک شما نمهیدانیهد * و [خهدا]
هم [معان ] نامها را ب دم موخت مپس نها را بر فرشتگان یرض نمود و فرمهود اگهر رامهت
 .1منظور از نوع امروزی از جهت نفس می باشد؛ چون از نظر نوع جسمانی یا هوموساپینس ،آدم نخستین فةرد از ایةن
نوع نیست.
 .2قرآن کریم ،سوره بقره ،آیات  03ة .01
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میگونید از امام اننها ب من خبر دهید* گفتنهد منزهه لهو ،مها را جهز نچه [خهود] به مها
موخت اى هیچ دانش نییت ،لون داناى حكیم* فرمود اى دم ،انشان را از امام نان خبر ده و
چون [ دم] انشان را از امامیشان خبر داد فرمود :نا ب شما نگفتم ک من نهفت ممانها و زمین
را میدانم و نچ را شكار میکنید و نچ را پنهان میداشتید مه دانهم* و چهون فرشهتگان را
فرمودنم براى دم مجده کنید پس ب جز ابلیس ک مر باز زد و کبر ورزند و از کافران شد [هم ]
ب مجده در افتادند).

نات کامالً روشهن هیهتند؛ خداونهد از غهاز و از روز اول ،دم  را به ینوان جانشهین
خونش در زمین برگزند و ب فرشتگان ابالغ کرد ک اطهایتش کننهد؛ هنگامیکه ایتهراض و
جدل کردند ،خداوند برانشان بیان کرد ک نیبت ب نچ میپرمند نادان هیهتند و از اننجها
بود ک یلم دم  ک در او ب ودنع نهاده بود را روشن ماخت و در نتیج شانیهتگی دم
 را درنافت و برای حق خضو کردند .مپس خداوند هم نهها را امهر به مهجده کهرد.
فرشتگان نیز او را ب ینوان امام و معلم و قبل ب ممت خدا ،ک خدا را ب نان معرفی میکند،
الخاذ کردند.
در لفییر انن ن روانتی وارد شده امت:
َیهنِ یَهنِ ابْهنِ
(الْحُیَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ یَنْ مُعَلَّ بْنِ مُحَمَّدٍ یَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یبداهلل یَنِ الْح َ
أَبِی یُمَیْرٍ یَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِمْحَاقَ بْنِ یمار قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی الْحَیَنِ الْأَوَّلِ  أَ لَها لَهدُلُّنِی إِلَه مَهنْ
خُذُ یَنْ ُ دِننِی فَقَالَ هَذَا ابْنِی یَلِیٌّ إِنَّ أَبِی أَخَذَ بِیَدِی فَأَدْخَلَنِی إِلَ قَبْرِ رمولاهلل  فَقَالَ نَا بُنَیَّ
إِنَّ اللَّ َ یَزَّ وَ جَلَّ قَالَ إِنِّی جایِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَوً وَ إِنَّ اللَّ َ یَزَّ وَ جَلَّ إِذَا قَالَ قَوْلًا وَفَ بِ ِ).

()7

(محمد بن امحاق بن یمار میگوند به امهام کهاظم  یهرض کهردم :نها مهرا راهنمهانی
نمیکنی ک دننم را از چ کیی بگیرم؟ فرمود :انن پیرم یلی .همانا پدرم دمت مرا گرفت و به

 .1الکافی ،ج  ،1ص .012
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مزار رمولاهلل  وارد کرد و فرمود :پیرم ،خدا فرموده ک من در زمهین خلیفه قهرار مهیدهم.
وقتیک خداوند چیزی بگوند ب ن وفا میکند).
 .6خداوند ب ابراهیم ملطنت و حكومت الهی داد و او را خلیف خودش در زمین قرارداد:
 أَلَمْ لَرَ إِلَ الَّذِی حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِی رَبِّ ِ أَنْ لَاهُ اللَّ ُ الْمُلْكَ إِذْ قَهالَ إِبْهرَاهِیمُ رَبِّهیَ الَّهذِی نُحْیِهی
وَنُمِیتُ قَالَ أَنَا أُحْیِی وَأُمِیتُ قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَإِنَّ اللَّ َ نَأْلِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْهرِبِ
فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرَ وَاللَّ ُ ال نَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِین

()7

( نا ننگرنیت ب کی ک چون خدا او را پادشاه داده بود با ابراهیم دربهاره پروردگهارش به
مجادل و متیز و گفتگوى ب منطق پرداخت؟! هنگامیک ابراهیم گفت :پروردگارم کی امت ک
زنده م کند و م میراند[ .او] گفت :من هم زنده م کنم و م میرانم .ابراهیم گفهت :میهلماً خهدا
خورشید را از مشرق بیرون م ورد ،لو ن را از مغرب بر ور! پس نك کهافر شهده بهود ،متحیهر و
مبهوت شد؛ و خدا گروه متمگر را هدانت نمیکند).
 .4خداوند نبیاهلل داود  را ب ینوان خلیف اش در زمین برگزند:
ُضهلَّكَ یَهنْ
نَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَوً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا لَتَّبِعِ الْهَوَى فَی ِ
مَبِیلِ اللَّ ِ إِنَّ الَّذِننَ نَضِلُّونَ یَنْ مَبِیلِ اللَّ ِ لَهُمْ یَذَابٌ شَدِندٌ بِمَا نَیُوا نَوْمَ الْحِیَابِ

()6

(اى داود! همانا لو را در زمین جانشین قراردادنم؛ پس میان مردم ب حق داورى کن و از خوامت
خود پیروى مكن ک لو را از راه خدا منحرف م کند .به لردنهد کیهان که از راه خهدا منحهرف
م شوند ،چون روز حیاب را فراموش کردهاند ،یذاب مخت دارند).
همچنین در ن دنگری فرمود:

 .1قرآن کریم ،سوره بقره ،آیه .292
 .2قرآن کریم ،سوره ص ،آیه .25
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َشهاءُ وَلَهوْال دَفْهعُ
فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّ ِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَ لَاهُ اللَّ ُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَوَ وَیَلَّمَ ُ مِمَّا ن َ
اللَّ ِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْ ٍ لَفَیَدَتِ امئرْضُ وَلَكِنَّ اللَّ َ ذُو فَضْلٍ یَلَ الْعَالَمِینَ

()7

(پس نان را ب لوفیق خدا شكیت دادنهد؛ و داود جهالوت را کشهت و خهدا او را فرمهانروان و
حكمت داد و از نچ م خوامت ب او موخت؛ و اگر خدا برخ از مردم را ب ومیل برخه دنگهر
دفع نم کرد ،قطعاً زمین را فیاد فرا میگرفت؛ ول خدا نیبت ب جهانیان داراى فضل و احیهان
امت).
 .3قر ن کرنم در جای دنگر میفرماند:
وَنَقُولُ الَّذِننَ کَفَرُوا لَوْال أُنْزِلَ یَلَیْ ِ نَوٌ مِنْ رَبِّ ِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

()6

(و کافران م گونند :چرا از موى پروردگارش معجزهاى بر او نازل نشده؟ لو فقط بیمدهنهدهاى
و برای هر قوم هدانتکنندهاى هیت).
انن ن کرنم ب وضوم بیان میکند ک هر قومی چ درگذشت نعنی قبل از رمولاهلل محمهد
 و چ در ننده پس از او ،هدانتگری دارند.
رمول خدا  در احادنثی ک اهل منت در کتبشان نقل کردهاند ،انن هدانتگر را ب شهخص
معینی از بنیهاشم لفییر کرده و در روانتی نیز نكی از مصادنق ن را امام یلی  ذکهر کهرده
امت:
 ابن جرنر طبری در کتاب جامع البیان (ج  74ص  )736ب مند خهود از ابهن یبهاس روانهتکرده ک هنگامیک انن ن نازلشد ،رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم دمتش را بر مین خود قهرار
داد و فرمود( :من همان بیمدهنده هیتم؛ و هر قومی هدانتگری دارند و با دمتش اشاره ب شهان
یلی کرد و فرمود :ای یلی ،هدانت نافتگان پس از من ب ومیل لو هدانت میشوند).

()4

 .1قرآن کریم ،سوره بقره ،آیه .291
 .2قرآن کریم ،سوره رعد ،آیه .7
 .0ابن حجر عسقالنی در کتاب فتح الباری ،ج  2ص  229میگوید این حدیث به سند نیکو روایتشده است.
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 ابن ابی حالم در لفییرش (ج  1ص  6660شماره روانهت  )76706از امهام یلهی  نقهلمیکند ک فرمود( :هر قومی نك هدانتگر دارند ،نعنی هدانتگرشان مردی از بنیهاشم امت .ابهن
ابی حهالم میگونهد که ابهن الجنیهد گفهت :ن شهخص بنیهاشهم همهان یلهی بهن ابیطالهب
امت).

()7

حاکم نیشابوری در میتدرك الصحیحین (ج  ،4ص  )741ب مند خهود از یلهی بهن ابیطالهب
روانت میکند ک دربهاره نه محهل بحهث فرمهود( :رمهول خهدا صهلی اهلل یلیه و مهلم منهذر
(هشداردهنده) بود و من هدانتگرم).
حاکم نیشابوری در ذنل انن روانت مینونید :انن حدنث صحیح الیهند امهت ،امها ن دو نفهر
(بخاری و میلم) نقل نكردهاند!
 .1ابن أبی حاتم در مقدم تفسیرش (ج  1ص  )11تصریح کرده که در ایةن کتةاب صةحیحترین روایةات را جمةعآوری
کردهام:
(گروهی از ب رادران از من خواستند تا تفسیری برای قرآن بنویسم که مختصر بوده و حاوی صحیحترین سةندها باشةد...
پس من درخواست آنها را اجابت کردم و توفیق از خداست و از او یاری میخواهیم و حول و قوتی نیست مگةر از خةدا.
پس شایسته دانستم که چنین تفسیری را با صحیحترین اخبار از حیث سند و شبیهترین آنها بهحق از حیث متن تدوین
کنم .پس هنگامیکه تفسیری از خود رسولاهلل صلی اهلل علیه و سلم یافتم دیگر همراه او هیچ یک از صحابه (کةه چنةین
خبری را نقل کرده) روایت نکردم؛ و هنگامیکه حدیثی را از صحابه یافتم ،اگر همگی در نقل آن متفق بودند من آن حدیث
را از بلندمرتبهترین آنها با صحیح ترین سندها نقل کردم و موافقان و دیگر راویان و صحابه را صرفاً نةام بةردم؛ و اگةر
اختالف داشتند ،من اختالفشان را ذکر کردم و برای هریک از آنها سند جداگانهای بیان نمودم و موافقانش را بةا حةذف
اسناد نام بردم .پس اگر حدیثی از صحابه نیافتم و بلکه از تابعین به دستم رسیده بود ،در آن احادیث نیز همان روشی که
با صحابه عمل کردم را پیدا نموده و به همین شکل با اتباع تابعین و اتباع آنها .)...
این عبارت شهادتی از سوی اوست ،نسبت به صحت همه روایات و اخباری که در تفسیرش جمع نموده و ایةن شةهادت
در توثیق روایت یادشده کافی است.
به عالوه ،دیگر محدّثان و علمای اهل سنت نیز حدیث مزبور را در کتب خود ذکر کردهاند؛ مثالً:
طبرانی در المعجم االوسط ج  2ص  51و ج  9ص  190ة .191
مسند احمد بن حنبل ج  1ص  .125احمد محمد شاکر در تعلیقه و حاشیه خود بر کتاب مسند احمد (ج  2ص  12ة )15
این روایت را تصحیح کرده و میگوید ( :سندش صحیح است .مطلب بن زیاد بن ابی زهیر ثقفی کوفه ثقةه اسةت ،چةون
احمد و ابن معین و دیگران او را توثیق کردهاند و بخاری در کتاب الکبیر ( )1/2/2احوال او را ذکر کرده و هةیچ مةذمت و
عیبی درباره او نگفته است...؛ و این حدیث از اضافات عبداهلل بن احمد است).
هیثمی در مجمع الزوائد ج  7ص  ،11سپس درباره این روایت گفته( :عبد اهلل بن احمد و طبرانةی در المعجةم الصةغیر و
المعجم االوسط آن را نقل کردهاند و رجال و راویان مسند احمد همگی ثقه (معتبر و مورد اعتماد) هستند).
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 .0قر ن کرنم میفرماند:
قل لِّمَن مَّا فِی الیَّمَاوَاتِ وَامئَرْضِ قُل لِلّ ِ کَتَبَ یَلَ نَفْیِ ِ الرَّحْمَوَ لَیَجْمَعَنَّكُمْ إِلَ نَوْمِ الْقِیَامَهوِ
الَ رَنْبَ فِی ِ الَّذِننَ خَیِرُواْ أَنفُیَهُمْ فَهُمْ الَ نُُْمِنُونَ

()7

(بگو :مالكیت و فرمانروان ِ نچ در ممانها و زمین امت در میطره کییت؟ بگو :در مهیطره
خدامت ک رحمت را بر خود الزم و مقرر کرده امت؛ نقیناً هم شما را در روز قیامت ک لردنهدى
در ن نییت جمع خواهد کرد .فقط کیان ک مرمان وجودشان را لباه کردهاند ،انمان نم ورند).
خداوند رحمت را بر خودش واجب کرده و میدانیم ک قرار دادن خلیف و جانشینی که حهدود
خدا را در زمین اجرا کند از رحمت الهی امت؛ پس خداوند امتخالف خلیف را بهر خهودش فهرض
کرده امت .انن امتدالل قر نی را در گذشت ب صورت دلیل یقلی نیز بیان کردنم.
دوم .روایات درباره خلیفهاهلل املهدی
رمول خدا  خبر داده ک مهدی خلیف خدامت و انن امری امت ک در نزد شهیعیان ههیچ
اختالفی در ن نییت و روانات ن بییار امت .اصل مذهب لشیع انن امهت که زمهین هیچگهاه
خالی از حجت (خلیف خدا) نمیشود.
اما در کتب اهل منت نیز انن امر ب روشنی روانتشده و درنتیج  ،نها نیز ملزَم به قبهول ن
هیتند:
* در منن ابن ماج  ،محمد بن نحیی و احمد بن نوم( مهیگوننهد که یبهدالرزاق از مهفیان
الثوری از خالد الحذاء از ابی قالبو از ابی امماء رحبی از ثوبان نقل کهرد که رمهولاهلل صهلی اهلل
یلی و ملم فرمود:

 .1قرآن کریم ،سوره انعام ،آیه .12
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(نقتتل یند کنزکم ثالثو .کلهم ابن خلیفو .ثم ال نصیر إل واحد منهم .ثم لطلع الرانات الیهود
من قبل المشرق .فیقتلونكم قتال لم نقتل قوم .ثم ذکر شیئا ال أحفظ  .فقال فإذا رأنتمهوه فبهانعوه
ولو حبوا یل الثلج .فإن خلیفو اهلل ،المهدی).
(نزد گنج شما م نفر کشت میشوند ک همگی فرزند خلیف هیتند .مپس خالفهت به ههیچ
نك از ن م نمیرمد .مپس پرچمهای مهیاه از مشهرق خهارج میشهوند و به طهرزی شهما را
میکشند ک هیچ گروهی لاکنون اننگون نكشت امت .مپس رمول خدا چیزی فرمود که نهادم
نییت .مپس فرمود :پس هنگامیک او را دندند با او بیعت کنید حتی مین خیز بر روی برف ،زنرا
او خلیف خدا مهدی امت).

()7

 .1سنن ابن ماج نوشته محمد بن یزید قزوینی متوفای  270ه.ق با تحقیق و شمارهگذاری و پاورقی محمد فؤاد  -عبةد
الباقی ،چاپ دار الفکر للطباع والنشر والتوزیع :ج  2 -ص  1057ح 1321؛
المستدرک على الصحیحین ،نوشته حاکم نیشابوری متوفای  139ه.ق با اشراف یوسف عبد الرحمن المرعشةلی :ج  1ص
151 – 150؛
البحر الزخار ،المعروف بمسند البزاز ،نوشته أبی بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتیکةی البةزاز متوفةای  252ه.ق بةا
تحقیق عادل بن سعد ،چاپ مکتب العلةوم والحکةم ،مدینةه منةوره ،چةاپ اول سةال  1121ه  2330 -م/1057/2( ،ح
)1321؛
السنن الواردة فی الفتن وغوائلها والساع وأشراطها ،نوشته أبی عمرو عثمان بن سعید المقرئ الدانی متوفای  111ه.ق با
تحقیق دکتور رضاء الدین بن محمد بن ادریس المبارکفوری ،چةاپ دار العاصةم للنشةر والتوزیةع :ج  9 -ص  1302ح
912؛
دالئل النبوة ،نوشته بیهقی متوفای  192ه.ق با تحقیق :دکتر عبد المعطی قلعجی ،چاپ دار الکتب العلمی  ،بیةروت لبنةان،
چاپ اول  1139 -ه :ج  5ص 915 - 919؛
تاریو مدین دمشق ،نوشته ابن عساکر ،متوفای  971ه.ق .ج  02ص 221 - 223؛
کتاب التذکرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة ،نوشته أبیعبد اهلل محمد بن أحمد بن أبی بکر األنصاری الخزرجةی األندلسةی
القرطبی متوفای  571ه.ق با تحقیق دکتر الصادق بن محمد بن إبراهیم ،چاپ مکتبةه دار المنهةاج بالریةاض ،چةاپ اول،
 1129ه.ق :ج  0ص  ،1231باب فی المهدی وذکر من یمهد له ملکه ،ح 1؛
النهای فی الفتن والملحم ،نوشته أبی الفداء عماد الدین إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی الدمشقی متوفای  771ه.ق بةا
تحقیق عصام الدین الصبابطی ،چاپ دار الحدیث ،القاهرة :ج  1ص 12؛
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البدای والنهای  ،نوشته ابن کثیر ،تحقیق علی شیری ،چاپ دار احیاء التراث العربی ،بیةروت لبنةان ،چةاپ اول 1132 ،ه -
 1522م :ج  5ص 275 - 279؛
زوائد ابن ماج على الکتب الخمس  ،نوشته احمد بن أبیبکر بن إسةماعیل البوصةیری ( 213ه) ،تصةحیح وتعلیةق شةیو
محمد مختار حسین ،چاپ یازدهم سال  1111ه  1550 -م ،چاپ دار الکتةب العلمیة  ،بیةروت-لبنةان :ص 922 - 927
شماره حدیث 1073؛
جمع الجوامع ،نوشته جالل الدین السیوطی ،چاپ األزهر الشةریف 1125 ،ه  2339 -م :ج  10ص  297شةماره حةدیث
22325 / 1195؛
الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ،نوشته جالل الدین السیوطی :ج  5ص 92؛
األربعون حدیثا فی المهدی ،نوشته أبی نعیم األصبهانی (ت  103ه) ،تحقیق علی جالل باقر :حدیث  .02سةیوطی نیةز در
کتاب الحاوی این حدیث را نسبت داده به أبی نعیم؛ ر.ک :الحاوی للفتاوی ،نوشته لسیوطی ،دار الکتةب العلمیة  ،بیةروت
لبنان 1130 - ،ه  1520 -م :ج  2ص 53؛
مسندالرویانی ،نوشته أبی بکر محمد بن هارون الرویانی (ت  037ه) ،ضبط وتعلیق أیمن علی أبو یمانی ،مؤسس قرطبة ،
چاپ اول 1115 ،ه  1559 -م :ج  1ص  112 - 117حدیث شماره 507؛
کنز العمال ،نوشته متقی هندی (ت  579ه) :ج  11ص  250 -حدیث شماره 02592؛
البرهان فی عالمات مهدی آخرالزمان ،نوشته متقی هندی ،ص 17؛
إمتاع األسماع ،نوشته تقی الدین أحمد بن علی بن عبد القادر المقریزی (ت  219ه) ،تحقیق محمد عبد الحمید النمیسی،
دار الکتب العلمی  ،بیروت لبنان ،چاپ اول 1123 ،ه  1555 -م :ج  12ص 257 - 255؛
ینابیع المودة لذوی القربى ،نوشته شیو سلیمان بن إبراهیم القندوزی الحنفةی (ت  1251ه) ،تحقیةق سةید علةی جمةال
أشرف الحسینی ،دار األسوة ،چاپ اول 1115 ،ه :ج  0ص 051؛
عقد الدرر فی أخبارالمنتظر ،نوشته یوسف بن یحیى المقدسی الشافعی السلمی؛ از علمای قرن هفتم هجری ،تحقیق دکتر
عبد الفتاح محمد الحلو ،مکتب عالم الفکر القاهرة ،چاپ اول 1055 ،ه  1575 -م :ص .97
برخی از علمای اهل سنت که این حدیث را تصحیح کردهاند:
أ .بزاز فی البحر الزخار :ج  2ص  1057ح  1321حدیث را نقل کرده و در تصةحیح آن میگویةد ...( :مةا ایةن حةدیث را
انتخاب کردیم زیرا صحیح است و ثوبان جلیلالقدر است و اسناد او صحیح است).
ب .حاکم نیشابوری در المستدرک :ج  1ص  151 - 150این حدیث را به سند دیگری به سفیان الثةوری نسةبت داده و
میگوید( :این حدیث طبق میزان شیخین (بخاری و مسلم) صحیح است).
ج .قرطبی فی التذکرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة :ج  0ص  1231باب المهدی و ذکر من یمهةد لةه ملکةه ،ح  1از ابةن
ماج  ،حدیث را نقل کرده و میگوید( :اسنادش صحیح است).
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* حاکم نیشابوری در میتدرك ب مند دنگری از مفیان ثوری نقل میکند:
ابویبداهلل صفار از محمد بن ابراهیم بن ارومو از حیین بن حفص از مفیان از خالد حذاء از ابی
قالبو از ابی امماء از ثوبان روانت میکند ک رمول خدا صلی اهلل یلی و ملم فرمود:
(نقتتل یند کنزکم ثالثو کلهم ابن خلیفو ثم ال نصیر إل واحد منهم ثم لطلهع الرانهات الیهود
من قبل المشرق فیقاللونكم قتاال لم نقالل قوم ثم ذکر شیئا فقال إذا رأنتموه فبانعوه ولو حبوا یلی
الثلج فإن خلیفو اهلل المهدی) .هذا حدنث صحیح یل شرط الشیخین.

()7

(نزد گنج شما م نفر کشت میشوند ک همگی فرزند خلیف هیتند؛ مپس خالفهت به ههیچ
نك نمیرمد؛ مپس پرچمهای میاه از ممت مشهرق خهارج میشهوند؛ پهس بها شهما ب گونه ای
میجنگند ک هیچ گروهی اننطور نجنگیدهاند .مپس چیزی فرمود و مپس گفت :هنگامیکه او
را دندند با او بیعت کنید حتی مین خیز بر روی نخ ،زنرا او خلیف خدا مهدی امت).
حاکم نیشابوری میگوند :انن حدنث طبق معیار شیخین صحیح امت.
* حاکم نیشابوری در میتدرك الصحیحین روانت میکند :حیین بن نعقوب بن نومه( یهدل از
نحیی بن ابیطالب از یبد الوهاب بن یطاء نقل میکند ک خالد الحذاء خبر داد از ابی قالب از ابی
امماء از ثوبان  میگوند:
د .ابن کثیر عن ابن ماج فی النهای فی الفتن والملحم :ج  1ص  ،12همین حدیث را نقل کرده و میگوید( :ابن ماجه تنها
کسی است که این طریق حدیث را نقل کرده و این اسناد قوی و صحیح است).
ه .بوصیری فی زوائد ابن ماج على الکتب الخمس  :ص  922 - 927ح  ،1073همین حدیث را نقل کرده و میگوید :این
إسناد صحیح اس ت و راویانش همگی ثقه هستند .حاکم نیشابوری در مستدرک از طریق حسین بن حفص از سفیان نقةل
کرده و میگوید( :این حدیث بر طبق میزان شیخین (مسلم و بخاری) صحیح است).
و .سیوطی فی الجامع الصغیر :ج  1حدیث شماره  ،512نیز این حدیث را تصحیح کرده است.
ز .ذهبی نیز با حاکم نیشابوری در کتاب تلخیص المستدرک موافقت کرده که حق با اوست ،یعنی این حدیث طبق میةزان
شیخین صحیح است.
 .1المستدرک على الصحیحین ،نوشته حاکم نیشابوری (ت  139 -ه) ،با إشراف یوسف عبد الرحمن المرعشلی :ج  1ص
.151 – 150
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(إذا رأنتم الرانات الیود خرجت من قبل خرامان فالوها ولو حبوا فإن فیهها خلیفهو اهلل المههدی
هذا حدنث صحیح یل شرط الشیخین ولم نخرجاه).

()7

(هنگامیک دندند پرچمهای میاه از ممت خرامان خارجشده ،پس ب موی نها بشتابید؛ چون
خلیف خدا مهدی در بین نهامت).
حاکم نیشابوری میگوند ک انن حدنث طبهق معیهار شهیخین صهحیح امهت ،امها ن را بیهان
نكردهاند!
* در میند احمد بن حنبل روانت میکند از یبداهلل از ابی ثنا وکیع از شرنك از یلی بن زند از ابی
قالبو از ثوبان ک رمول خدا صلی اهلل یلی و ملم فرمود:
(إذا رأنتم الرانات الیود قد جاءت من قبل خرامان فاةتوها فإن فیها خلیفو اهلل المهدی).

()6

(هنگامیک دندند پرچمهای میاه از ممت خرامان می نند ب ممتش بروند ،چون خلیف خهدا
مهدی در میان نهامت).
 .1المستدرک على الصحیحین ،حاکم النیسابوری :ج  1ص 932؛ مسند أحمد بن حنبل ،أحمد بن حنبل (ت  211ه) :ج 9
ص 277؛ الفتن ،نعیم بن حماد المروزی (ت  :)225ص 122؛ دالئل النبوة ،بیهقی (ت  192ه) ،تحقیةق :د .عبةد المعطةی
قلعجی ،دار الکتب العلمی  ،بیروت لبنان ،الطبع األولةى  1139-ه :ج  5ص 915 – 919؛ البدایة والنهایة  ،ابةن کثیةر،
تحقیق علی شیری ،دار إحیاء التراث العربی ،بیةروت لبنةان ،ط  1132 ،1 -ه  1522 -م :ج  5ص 275 - 279؛ مشةکاة
المصابیح ،محمد بن عبد اهلل الخطیب التبریزی (ت  711ه) ،تحقیق محمد ناصر الدین األلبانی ،المکتب الْسلمی للطباعة
والنشر :ج  0کتاب الفتن ص  1930حدیث شماره 9151؛ هدای الرواة إلى تخریج أحادیث المصابیح والمشکاة ،ابن حجر
العسقالنی (ت  292ه) ،تحقیق علی بن حسن عبد الحمید الحلبی ،دار ابن القیم دار ابن عفان ،ط  1122 ،1 -ه 2331 -
م :ج  9ص  120حدیث شماره 9025؛ جمع الجوامع ،جالل الدین سیوطی :ج  1ص  052حدیث شةماره 1227 / 572؛
الجامع الصغیر فی أحادیث البشیر النذیر ،جالل الدین عبةد الةرحمن بةن أبةی بکرالسةیوطی (ت  511ه) :ج  1ص 133
حدیث شماره 512؛ األربعون حدیثا فی المهدی ،أبی نعیم األصبهانی :حدیث  .25سیوطی فی الحاوی همین حدیث را به
أبی نعیم نسبت داده؛ ر.ک :الحاوی للفتاوی ،سیوطی :ج  2ص 50؛ کنةز العمةال ،متقةی هنةدی :ج  11ص  251حةدیث
شماره 02591؛ البرهان فی عالمات مهدی آخرالزمان ،متقی هندی ،تحقیق ودراس قسم التحقیةق بالةدار ،دار الصةحاب
للتراث بطنطا ،ط  1112 ،1ه  1552 -م :ص 75؛ سبل الهدى والرشاد فی سیرة خیر العباد ،محمد بن یوسةف الصةالحی
الشامی (ت  512ه) ،تحقیق شیو عادل احمد عبد الموجود و شیو علی محمد معوض ،دار الکتب العلمی  ،بیروت لبنان ،ط
  1111 ،1ه  1550 -م :ج  13ص 171؛ ینابیع المودة لذوی القربى ،قندوزی :ج  0ص 295؛ البدء والتاریو ،أحمد بةنسهل البلخی ( 937ه) :ج  2ص 171؛ عقد الدرر فی أخبار المنتظر ،یوسف بن یحیى مقدسی :ص 129؛ و . ...
 .2مسند أحمد بن حنبل ،أحمد بن حنبل (ت  211ه) :ج  9ص .277
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* ابن حجر ییقالنی در کتاب القول المیدّد از یبداهلل بن میعود روانت میکند ک رمول خدا
صلی اهلل یلی و ملم فرمودند:
(إذا أقبلت الرانات الیود من خرامان فاةتوها فإن فیها خلیفو اهلل المهدی).

()7

(هنگامیک پرچمهای میاه از خرامان رو کردند ،پس ب ممت نها بروند چهون خلیفه خهدا
مهدی در میان نهامت).
أبو نعیم امئصبهانی در کتاب امئربعین الحدنث فی المهدی در حدنث شماره  72از یبهداهلل بهن
یمر نقل میکند ک رمول خدا صلی اهلل یلی و ملم فرمود:
(نخرج المهدی ویل رأم یمامو ،فیها مناد ننادی :هذا المهدی خلیفو اهلل فالّبعوه).

()6

(مهدی خروج میکند در حالیک بر روی مرش یمام ای امت؛ در ن یمام ندادهندهای نهدا
میدهد :انن مهدی خلیف خدامت؛ پس از او پیروی کنید).
بنابرانن نتیج کلی از قر ن و منت نبوی انن امت:
از نخیتین روز برای بشر در انن زمین ،خلیف منصوبی از موی خدا وجهود داشهت و او همهان
دم  بود و داود  بود ک مالهای طوالنی بعد دم  مد و در قر ن کرنم او را خلیف
خدا خوانده امت؛ بلك حقیقت انن امت ک من معتقد نییتم ک کیی مُمن ب انبیاء  باشهد
و بر خلیف خدا بودن نها مانند دم  ،در زمین ایتراض داشت باشهد؛ و مههدی  که در
ختام می ند نیز خلیف خدا در زمین میباشد.
بنابرانن اگر دنن خدا را ب شكل کتابی لصور کنیم و صفح اول ن را باز کنیم و ببینیم ک در
ن نوشت امت :دم خلیف خدامت؛ اگر صفح ومطش را باز کنیم و ببینیم ک در ن نوشت باشد
 .1القول المسدد فی الذب عن مسند أحمد ،ابن حجر :ص .55
 .2الحاوی للفتاوی ،سیوطی :ج  2 -ص  .51عقد الدرر فی أخبار المنتظر ،تحقیق الشیو مهیب بن صالح البورینی ،ب  5ح
 212ص  .239نور األبصار ،شبلنجی ،المطبع المحمودی بمصر سن  1010 -ه ،ط  ،1ص  ،192همچنةین میگویةد کةه
ابونعیم و طبرانی و دیگران نیز این روایت را نقل کردهاند.
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داود خلیف خدامت؛ و اگر صفح خرش را بگشانیم و ببینیم ک در ن نوشت باشد مهدی خلیفه
خدامت؛ از انن کتابی ک اول و ومط و خرش خلیف خدا دنهده میشهود ،چه چیهزی میلهوانیم
بفهمیم؟ انن کتاب درباره چ چیزی مخن میگوند؟ نا واقعاً روشن نییت ک هم انهن کتهاب از
خلیف خدا مخن میگوند؟ نا اکنون واضح نشده ک لنصیب خلیف خدا نك منت همیشگی الهی
در انن زمین بوده و هیت؟ میدانیم ک منت خداوند لبدنل و لغییر ندارد و امكان ندارد ک زمان،
از خلیف خداوند در زمین خالی باشد .اکنون برای کیی ک طالب حق باشد نا کامالً واضح نییت
ک دنن خدا همان خلیف خدامت؟
همچنان ک امام صادق  فرمود:
(اِنَّ الدِّننِ وَ أَصْلَ الدِّننِ هُوَ رَجُلٌ وَ ذَلِكَ الرَّجُلُ هُوَ الْیَقِینُ وَ هُوَ الْإِنمَانُ وَ هُوَ إِمَامُ أُمَّتِه ِ وَ أَهْهلِ
زَمَانِ ِ فَمَنْ یَرَفَ ُ یَرَفَ اللَّ َ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ أَنْكَرَ اللَّ َ وَ دِننَ ُ وَ مَنْ جَهِلَ ُ جَهِلَ اللَّه َ وَ دِننَه ُ وَ حُهدُودَهُ وَ
شَرَاةِعَ ُ بِغَیْرِ ذَلِكَ الْإِمَامِ کَذَلِكَ جَرَى بِأَنَّ مَعْرِفَوَ الرِّجَالِ دِننُ اللَّ ِ وَ الْمَعْرِفَوُ یَلَ وَجْهِ ِ مَعْرِفَوٌ ثَابِتَهوٌ
یَلَ بَصِیرَةٍ نُعْرَفُ بِهَا دِننُ اللَّ ِ وَ نُوصَلُ بِهَا إِلَ مَعْرِفَوِ اللَّ ِ).

()7

(دنن و اصل دنن ،مردی امت و انن مرد ،همان نقین امت و او همان انمان امهت و او همهان
امام امت و اهل زمانش امت .هر فردی ک او را بشنامد ،خداوند را شناخت امت و هر فردی که
او را انكار کند ،خداوند و دننش را انكار کرده امت و هر فردی ک نیهبت به او نا گهاهی داشهت
باشد  -بدون انن امام  -نیبت ب خداوند و دنن و حدود و شرانع او نا گاهی دارد .اننچنین امهت
ک شناخت مردان ،دنن خدامت و شناخت ب شكل ن ،شناخت ثابت و با بصیرلی امهت که به
وامط اش ،دنن خداوند شناخت میشود و ب وامط اش ب شناخت خداوند رمیده میشود).
اهل منت هم در صحیح میلم روانت کردهاند ک محمد رمولاهلل  فرمود:

 .1بصائر الدرجات محمد ،بن الحسن الصفار :ص 915؛ مختصر بصائر الةدرجات ،حسةن بةن سةلیمان الحلةی :ص 22؛
خاتم المستدرک ،میرزا نوری :ج  1ص 112؛ بحار األنوار المجلسی :ج  12ص .253
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(من خلع ندا من طایو لقی اهلل نوم القیامو ال حجو ل  ،ومن مات ولیس فی ینق بیعهو مهات
میتو جاهلیو)

()7

( نک دمت از طایت خدا بكشد ،در حالی خداوند را مالقات میکند ک حجت و بهان ای ندارد
و نک بمیرد در حالیک در گردنش بیعتی نییت ،ب مرگ جاهلیت (کفر) از دنیا رفت امت).
پر واضح امت ک بیعت مخصوص امام و خلیف امت؛ در نتیج معنای حدنث انهن امهت که :
نک بیعت نكند ب مرگ جاهلیت از دنیا رفت امت ،نعنی روزه و نماز و یبادت و حتی انمانش ب
محمد رمولاهلل  هیچ مودی ندارد ،اگر در گردنش بیعتی برای شخص معینی وجهود نداشهت
باشد.
بنابرانن طبق صحیح میلم هم دنن ،پیرامون بیعت با نك مهرد و اطایهت از او در ههر زمهان
میچرخد؛ زنرا انن حدنث ،خطاب ب هر میلمانی لا روز قیامهت امهت و بهر همه مهردم لكلیه(
میکند ک با شخص معینی بیعت کنند نا ب مرگ کفر و جاهلیت بمیرند.
میدانیم ک والنت و حاکمیت بر خلق ،اصالتاً مخصوص و منحصر ب خدامت:
ْضه إِلَیْهكَ وَحْیُه ُ وَقُهلْ رَبِّ زِدْنِهی
فَتَعَالَ اللَّ ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا لَعْجَلْ بِالْقُرْ نِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُق َ
یِلْمًا

()6

(منزّه امت خدای فرمانرواى حق؛ و پیش از نك وح قر ن بر لهو پانهان گیهرد در خوانهدنش
شتاب مكن و بگو :پروردگارا ،دانش مرا بیفزاى).
فَتَعالَ اللَّ ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ال إِل َ إِالَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرنمِ

()4

(پس برلر امت خداوندی ک فرمانروای حق امت؛ هیچ معبودى جز او نییت ،پروردگار یهرشِ
کرنم امت).
 .1صحیح مسلم :ج  5ص 22
 .2قرآن کریم ،سوره طه ،آیه .111
 .0قرآن کریم ،سوره مؤمنون ،آیه .115
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بنابرانن انتقال فرمانروانی و حاکمیت ب غیرش و خلیف قرار دادن ن نیز محتاج دلیل قطعی
لشخیصی امت.
ب همین دلیل باند جیتجو کنیم ک والنت الهی ب چ کیی منتقلشده و خداوند چ کیهی
را ب ینوان خلیف و امام برگزنده امت لا با او بیعهت کنهیم و از مهرگ جاهلیهت و کفهر اجتنهاب
نمانیم.
اما برگزندن هرکس دنگری از ناحی خودش نا مردم -هرک میخواهد باشد -چیزی جز ورود
و دخالت بیجا و لجاوز بر حرنم فرمانروانی و حاکمیهت خهدا بهدون اجهازه از طهرف او نییهت.
بدننمان هر مذهبی ک قاةل ب نصب نا خالفت فردی ب جز شخص منصوب از طهرف خهدا و
بیعت با او و وجوب اطایت از او باشد ،باطل میشود.
اما اننک همین حدنث محهل بحهث را به ینهوان دلیهل وجهوب بیعهت و اطایهت شهخص
غیرمنصوب بگیرند و اننک بدون چنین بیعتی (بیعت با شخص غیرمنصوب از موی خدا) انیان
با مرگ جاهلی از دنیا میرود ،ادیانی امت ک دمت کشهیدن به شهاخ پهر خهار از اثبهات ن
مادهلر امت .چراک همین حدنث نشان میدهد ک اطایت و خالفت برای کیی نخواههد بهود،
جز برای شخص لعیینشده ب ینوان جانشین؛ بنابرانن حدنث مزبور اوالً پیش از هر چیز و طبهق
واقع حال و شرانطی ک حدنث در ن صادرشده ،شامل زمان رمولاهلل محمد  میشود و در
ن زمان بیعت مخصوص رمولاهلل  بوده ک از موی خداوند برگزنده شده بود:
ْیه ِ
إِنَّ الَّذِننَ نُبَانِعُونَكَ إِنَّمَا نُبَانِعُونَ اللَّ َ نَدُ اللَّ ِ فَوْقَ أَنْدِنهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا نَنْكُهثُ یَلَه نَف ِ
وَمَنْ أَوْفَ بِمَا یَاهَدَ یَلَیْ ُ اللَّ َ فَیَیُُْلِی ِ أَجْرًا یَظِیمًا  ...لَقَدْ رَضِیَ اللَّه ُ یَهنِ الْمُهُْمِنِینَ إِذْ نُبَانِعُونَهكَ
لَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ الیَّكِینَوَ یَلَیْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِنبًا

()7

(ب نقین کیان ک با لو بیعت م کنند ،جز انن نییت ک با خدا بیعت مه کننهد؛ دمهت خهدا
باالى دمتان نهامت .پس کی ک پیمان م شكند فقط ب زنان خود م شكند و کی که به

 .1قرآن کریم ،سوره فتح ،آیات  13ة .12

...................................................................... 11انتشارات انصار امام مهدی 

پیمان ک با خدا بیت امت وفا کند ،خدا ب زودی پاداش بزرگ به او مه دههد ...نقینهاً خهدا از
مُمنان هنگامیک زنر ن درخت با لو بیعت م کردند خشنود شد و خدا نچه را در دلهانشهان
بود م دانیت ،در نتیج رامش را بر نان نازل کرد و پیروزى نزدنك را ب نان پاداش داد).
در اننجا بیعت شونده از موی خداوند مبحان برگزنده شده امت؛ پهس اگهر کیهی بخواههد
شروط بیعت شونده و حالت او را از اصل خود لغییر دهد ،باند دلیل قطعهی بیهاورد .اههل مهنت،
شروط بیعت شونده را بدون هیچ دلیلی لغییر و لبدنل کردند؛ اما نان ک بر همان اصل نخیتین
باقی ماندند دلیلشان انن امت ک انن بیعت بر همان اصل اولی که حهدنث دربهاره ن صهادر
شده ،باقی امت و ن اصل انن امت ک بیعت مخصوص خلیف برگزنده شده از موی خدامهت،
همچنان ک انن بیعت در غاز برای اولین کیی بود ک حدنث مزبور شامل او میشد و او همان
رمولاهلل محمد  بود ک از موی خداوند برگزنده شده بود .انن همان یقیده مامت که به
ن قاةل هیتیم و انن همان فصل الخطاب و مخن نهانی امت.
سوم .آنچه در عهد قدیم (تورات) نقلشده:
میبینیم ک همین منت الهی ک قر ن و دنن امالم ن را روانت کردهاند ،ب روشنی در یههد
قدنم نیز بدان اشارهشده امت .برای نمون ب بعضی از انن متون لوج کنید:
*(پروردگار ب مومی گفت :ک انن روزگار لو نزدنك امت لا ب مرگ برمی .نشهو (نوشهع
بن نون) را در خیم محل اجتما بخوان لا او را وصیت کنم .پهس مومهی و نشهو رفتنهد و در
خیم اجتما انیتادند * پس پروردگار در خیم در متون ابر دنده شد ،و متون ابر بر درب خیم
انیتاد).

()7

انن گفت واضح امت در اننک نشو نا نوشع همان وصی مومی  بود.
* (و انن همان برکتی امت ک مومی مرد خدا قبل از مرگش ب بنیامراةیل ینانهت کهرد *
پس فرمود :پروردگار از میناء مد و از ماییر برانشان نورافشانی کرد و از کوه فاران درخشید و از
 .1تورات ،سفر تثنیه ،اصحاح .02
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مرزمینهای قدس مد در حالیکه از مهمت رامهتش لهش و شهعل احكهام و شهرنعتی بهرای
نهامت * پس مردم را دومت دارم ،هم قدنسهانش در دمت لو انهد و نهها نهزد پهای لهو
نشیت اند و مخنانت را میپذنرند).

()7

انن یبارت ،مومی  ،یییی  و محمد  را ناد میکنهد .میلوانیهد به نچه در
لفییر دیای ممات بیان کردهام مراجع کنید.
*(فرمانروا داود گفت :صادوق کاهن و ناثان نبی و بناناهو فرزند نهونادا را نزد من بخوانید.
پس ب پیش فرمانروا داخل شدند * فرمانروا ب نها گفت ک بندگان موالنتان را با خود ببرند و
فرزندم ملیمان را بر قاطر من موار کنید و او را در جیحون منزل دهید * نجا صادوق کاهن و
ناثان نبی باند ب ینوان پادشاه بنیامراةیل میحش کنند؛ شیپور بزنید و بگونید ک ملك و
حكومت ب ملیمان می ند * و پشت مر او باال میروند؛ پس او می ند و بر لخت من مینشیند و
ب جای من فرمانروا میشود و فقط ب او وصیت کردهام ک بر بنیامراةیل و نهودا رنامت کند *
پس بناناهو فرزند نهونادا فرمانروا پامخ داد و گفت :مین .پروردگار ،خدای قا و فرمانروای من
اننگون میگوند * همچنان ک پروردگار با قای فرمانروای من بود ،همینطور باند با ملیمان
()6

باشد و لختش را بزرگلر از لخت قانم فرمانروا داود قرار دهد).

* (و هنگامیک انام وفات داود رمید ب پیرش مهلیمان وصهیت کهرد و گفهت * مهن همه
راههای زمین را رفتم .پس محكم باش و مرد باش * شعارهای پروردگار و خهدانت را حفهک کهن
هنگامیک در راههای او حرکت میکنی و فراة

و وصانا و احكام و شههادتهای او را پامهداری

میکنی همانگون ک در شرنعت مومی نوشت شده لا رمتگار و پیروز شهوی در ههر کهاری که
میکنی و ب هر ممتی ک رو میکنی * لا پروردگار اقام کند کالمش را که بها ن دربهاره مهن
مخن گفت ،هنگامیک فرمود :فرزندانت راهشان را پامداری کردند و پیشاپیش من به امانهت از

 .1تورات ،سفر تثنیه ،اصحاح .00
 .2سفر پادشاهان ،اول ،اصحاح .1
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صمیم قلبشان و یمق جانشان ملوك کردند ،هیچ مردی برای لهو از لخهت امهراةیل از دمهت
نمیرود).

()7

دو متن فوق ب روشنی بیان میکنند ک نبیاهلل ملیمان  وصی نبیاهلل فرمهانروا داود 
بود و نچ داود  ب ملیمان  وصیت کرد لماماً ب امر خداوند مبحان بود.
چهارم .آنچه در عهد جدید (اجنیل) نقلشده:
* ( 70 :67پس بعد از نک غذا خوردند ،نیو (یییی) ب ممعان پطرس فرمود :ای مهمعان
فرزند نونا ،نا مرا بیش از اننها دومت داری؟ فرمود :بل ای پروردگار ،لو مهیدانهی که دومهتت
دارم .یییی ب او فرمود :گومفندانم را چرا کن.
 72 :67برای بار دوم یییی ب ممعان گفت :ای ممعان بن نونا ،نا مرا دومهت داری؟ گفهت:
ری ای پروردگار ،لو میدانی ک دومتت دارم .ب او گفت :گومفندانم را چرا ببر.
 71:67بار موم ب او گفت :ای ممعان بن نونا ،نا مرا دومت داری؟ پس پطرس ناراحهت شهد،
زنرا یییی م بار ب او گفت بود ک نا مرا دومهت داری؟ گفهت :ری پروردگهار .لهو همه چیز را
میدانی .لو میدانی ک من دومتت دارم .یییی ب او گفت :گومفندانم را چرا ببر).

()6

روشن امت ک ممعان پطرس (شمعون الصفا) همان وصی بعد از یییی  امت.

()4

پس یییی  نا نیو  ،گومفند و گل نداشت و مقصود از انهن یبهارات همهان رییهت او و
مُمنان هیتند ک شمعون را مأمور نگهداری نها کرد.

 .1سفر پادشاهان ،اول ،اصحاح .2
 .2إنجیل یوحنا.
 .0روایاتی که بیان میکنند که پطرس همان وصی عیسی  بوده در ضمیمه شماره  1آمده است.
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استخالف (تعیین جانشین) ،سنتی مهیشگی است که در عامل خارج ،از آن
ختلف نشده است.
خدای مبحان مالك زمین و اهل ن امت و در ملهك خهودش حاکمیهت مطلهق دارد و بهرای
اننک انن حاکمیت در ملك او ب دنگری منتقل شود ،باند خود خداوند (مالك اصهلی و حقیقهی)
فرد مشخصی را ب ینوان خلیف و جانشین لعیین کرده و به او رهنمهود مهازد؛ پهس کیهی که
دخالت بیجا کرده و خودش نا دنگری را در حوزه مالكیت خداوند ب ینوان رهبر برگزنند ،غاصب
خالفت الهی و ظالم و متجاوز بر فرمانروانی و پادشاهی خداوند محیوب میشود.
ما میبینیم ک منت خدا انن بود ک قبل از رمولاهلل محمد  نیز خلفانی را در زمین خهود
برگزنده بود و رمولاهلل محمد  را نیز برگزند و بدون شك ،مردم را پهس از رمهولاهلل 
نیز بدون برگزندن خلیف ای رها نكرده امت ،همچنان ک در قر ن کرنم مده امت:
وَنَقُولُ الَّذِننَ کَفَرُوا لَوْال أُنْزِلَ یَلَیْ ِ نَوٌ مِنْ رَبِّ ِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

()7

(و کافران میگونند :چرا از موى پروردگارش معجزهاى بر او نازل نشده؟ لو فقط بیم دهندهاى
و براى هر قوم هدانتکنندهاى امت).
اما کیی ک قاةل ب لخل( منت میتمر الهی ،بعد از رمولاهلل  امت ،باند انهن امهتدالل
مبتنی بر اننک «ملك و حكومت برای خدامت و لصرف ن بدون اجازه او و نص لشخیصیاش،
جانز نییت» را نق

کند .مپس باند دلیل قطعی بر لخل( انن منت الهی ک در طول مییر دنن

الهی از دم لا محمد  ادام داشت امت بیاورد.
حاکمیت در مقام قانونگذاری و اجرا خمصوص خداست.
از نچ گذشت روشن شد ک یقیده خالفت خدا در زمینش همان یقیده حق امهت و خداونهد
خلفای خود را در هر زمانی میفرمتد ،چ شكار و ایهالن کننهده باشهند که برخهی از مهردم در
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صورت وجود قابل ،نها را ناری کنند ،چ در صورت یدم وجود قابل ،پنهان و منزوی باشند؛ پس
در هر صورت ب ومیل انن خلفای الهی حجت بر مردم اقام شهده و یهذر نهها منتفهی میشهود:
لِئَالَّ نَكونَ للنّاس یلی اهلل حُجَّوٌ بَعدَ الرُّمُل.

()7

انن خلفای الهی یلت فرننش ،نعنی معرفت را محقق میکنند و ب ومیل اننها خوامت خهدا
در حكومت و ملكش اجرا میشود ،زنرا نها لنها راه رمیدن ب انن مقصد هیتند ،چون دنگهران
از شناخت اراده خدا یاجزند؛ پس چگون ن اراده را در قلمروی ملك خدا اجرا کنند؟!
در اننجا الزم ب ذکر امت ک انن یقیده حقی ک قبالً بیان کردنم ،با اصهلی که ههر مهُمن
یاقلی ن را درك میکند هماهنگ امت .ن اصل انن امت ک  :مالك حقیقهی زمهین و اههل ن
فقط خدامت و هیچکس در ملك خدا بدون اجازه او والنت و حق لصرف ندارد ،در حالیک ایتقاد
ب حاکمیت مردم چ در مقام لشرنع و قانونگذاری و چ در اجرا و یمل ،ب معنای امكان لخلّه(
از انن قایده کلی و یقلی امتخالف امت؛ نعنی غیر از خدا نیز در ملك او بدون اجازه او ،والنت و
حاکمیت و حق لصرف دارند و بدنهی امت ک انن یقیده باطهل امهت و چ بیها که به ابطهال
الهوت مطلق خداوند منجر میشود.
بدنن ومیل قول اهل منت و دنگران ک میگونند لنصیب خلیف و امام ب دمت مهردم امهت
(ب ومیل شورا نا بیعت اهل حل و یقد نا غلب و چیرگی و فرادمهتی نها بقیه ابزارهها و راههها)...
باطل میشود.
زمین و اهل ن و ممانها و نچ در نهامت ،همگی مخلوق خداونهد هیهتند و او مالهك
هم نهامت .پس مُلك ،مُلك خدامت و فهی البداهه ثابهت امهت که لصهرف در ههر ملكهی
مخصوص مالك حقیقی ن امت و هیچکس حق لصرف در ملك دنگری را ندارد ،مگر بها اجهازه
خود او.
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اننک اهل منت حق لصرف در ملك خدا را ب مردم لفون

کردند و حاکمیت در ملك خهدا

را ب دمت مردم دادند و اننک میگونند مردم حق دارند ک هرکیی را ک بخواهند ن هم بدون
نص و دلیل قطعی ،ب ینوان حاکم در زمین قرار دهند ،در حقیقت غصهب حهق خهدا و لجهاوز بهر
خدای مبحان امت و هیچ راه گرنزی ندارند مگهر اننکه اقهرار کننهد که حاکمیهت مخصهوص
خدامت و لنصیب امام و خلیف لنها ب دمت خداوند مبحان امت.
بدنن طرنق ثابت میشود ک حق با ل محمد  امت ،مگر اننک نظرن پردازان اهل منت
دلیل قطعی اقام کنند ک خداوند ب مردم اجازه داده ک هرک را بخواهند ب ینوان امهام و رهبهر
نصب کنند ،در حالیک چنین دلیلی وجود ندارد؛ یقاند از ادل قطعی اخهذ میشهود و نهها ههیچ
دلیل قطعی بر صحت نظرشان ،در دمت ندارند.
بد نییت انن امر را ب شكل دنگری بیان کنیم:
اصل در والنت بر مردم ،انن امت ک مخصوص خدامت و امتخالف (جانشینی) فر بهر انهن
اصل امت .لذا خلیف خدا والنتش فر بر والنت خدامت و کیی حق ندارد والنت خدا را ب کس
دنگری منتقل کند مگر با دلیل شریی قطعی.
بنابرانن اصل انن امت ک والنت بر مردم فقط برای خدا ثابت امت و هیچ انیانی بهر انیهان
دنگری مگر با دلیل قطعی ،والنت ندارد؛ اما اننک بگونند حاکم (هرکدام از خلفانشان) بهر مهردم
والنت ندارد ،ب انن معنامت ک اصل حكومت و حهاکمیتش نقه

شهده و باطهل میگهردد؛ امها

اننک بگونند ک والنت او بر مردم مانند والنت شخص نصبشده از جانب خدامهت ،پهس بانهد
دلیل قطعی و نص لشخیصی از موی خدا برای هر فردی ک مدیی خالفت و والنتش بهر مهردم
امت ،بیاورند.
زمانهای فرتت
مكلفانی ک با هر فرمتادهای (خلیف ) مواج میشوند ک قبل از او زمان فترت بوده ،ب شناخت
حال مردم گذشت  ،در زمان فترت قبل از انن خلیف مرمَل زمان خودشان مكلّ( نییتند ،نا اننک
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یاقبت نها چ شده و جهنمی شدهاند نا بهشتی ،و اننک باند چ چیزهانی را ناد میگرفتند؛
زنرا ن زمان گذشت امت و نها قومی بودند ک از دنیا رفتند و زمان لكلی(شان مپری شد.
لكلی( کیانیک با فرمتاده خدا مواج میشوند ،انن امت ک درباره دلیل ادیای او جیتجو کنند،
ن اننک مشغول ب مُال از حال گذشتگان و یاقبت نها شوند و اننک چ چیزهانی را باند
میدانیتند و نا مقصر بودند نا ن  ،نا اننک نا لقصیرشان نها را اهل جهنم کرده بود نا ن ؟
فریون هنگامیک دیوت حضرت مومی  را شنید ،چنین مُال و اشكالی مطرم کرد:
قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُول 

()7

(گفت :پس حال امتهاى پیشین چگون امت؟).
پامخی ک خداوند بر زبان مومی  جاری کرد انن امت ک :
قَالَ یِلْمُهَا یِنْدَ رَبِّی فِی کِتَابٍ لَا نَضِلُّ رَبِّی وَ لَا نَنْیَ 

()6

(موم گفت :یلم ب [حال] نان در کتاب نزد پروردگار من امهت ،که پروردگهارم نه اشهتباه
م کند و ن از ناد م برد).
انن پامخ الهی ب فریون ک بر زبان مومی  جاری شد ،معنانش انن امت ک لو ب قصد
مبكشماری قوم خودت ب ومیل انن اشكال ،از امتهای گذشت مُال نكن ،چون در حال حاضر
مُال از ن اقوام ،هیچ ارلباطی با موضو طرم شده کنونی نعنی صحت بعثت مومی  و
بطالن یقیده فریون و قومش ندارد.
مُال (لكلی( امتهای گذشت چ میشود؟ نا اننک مردم قبل از مدن لو باند چ
میکردند؟) پرمش نا اشكالی امت ک یلمای گمراه ،همیش برای لأنید روش باطل خودشان ب
کار میگرفتند لا بگونند ک امر دنن منحصر ب روش نها بوده و الغیر ،ب گون ای ک هیچ
جانگزننی از موی خدا قبل از بعثت رمول ،وجود ندارد و اگر خطانی در انن میان بود ،چرا خداوند
قبل از لو رموالنی را برای اصالم انن خطا نا گمراهی نفرمتاد؟
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چرا اصالم دننی در هم انن مدت لأخیر افتاد و گناه گذشتگان چ بهوده که از انهن اصهالم
دننی محروم شدند؟
احناف و نهودنان و مییحیان نیز دقیقاً ب همین روش و با همین اشكال با محمد  ب
متیز برخامتند؛ نعنی اگر روش مرجعیّت یلما باطل بوده ،پس جانگزنن الهی در زمانهای گذشت
چییت؟ چرا قبل از لو در انن مدت طوالنی هیچ رمولی فرمتاده نشد؟ اصالً چرا زمان فترت
وجود دارد؟
نَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَمُولُنَا نُبَیِّنُ لَكُمْ یَلَ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّمُلِ أَنْ لَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِیرٍ وَ
لَا نَذِنرٍ فَقَدْ جَاءَکُمْ بَشِیرٌ وَ نَذِنرٌ وَاللَّ ُ یَلَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِنرٌ

()7

(اى اهل کتاب! ب لردند رمول ما پس از روزگار فترت و خأل پیامبران ب موى شما مد ،براى
شما بیان م کند ک نگونید :براى ما هیچ مژدهدهنده و بیمرمان نیامد ،نقیناً مژدهدهنده و
بیمرمان ب مونتان مد؛ و خدا بر هر کارى لوانامت).
لتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ بَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ

()6

(لا مردم را بیم ده ک پدرانشان را بیم ندادهاند و ب انن یلت ب خبرند).
همین اشكاالت امروز هم لكرار شدهاند.
بنابرانن با وجود انن ،اشكالی ندارد ک معنای فترت و یلت (مبب) ن و همچنین حال مردمان
گذشت ک پیش از ارمال رموالن در زمان فترتها بودند را بیان کنیم.
فترت :زمانی امت ک فرمتادهای ک مأمور ب لبلیم رمالت برای مردم باشد وجود نداشت امت.
در زمان فترت ممكن امت رمولی منصوب از موی خدا موجود باشد ک او را با یلم مهیا کرده
باشد ،اما ب مبب یدم وجود قابل ،خداوند او را امر ب لبلیمِ دیوت نمیکند:
لتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ بَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ...وَ مَوَاءٌ یَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْلَهُمْ أَمْ لَمْ لُنْذِرْهُمْ لَا نُُْمِنُونَ

()4
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(لا مردم را بیم ده ک پدرانشان را بیم ندادهاند و ب انن یلت ب خبرند ...برای نان نكیان
امت چ انذارشان کنی نا نكنی ،انمان نمی ورند!).
لبلیم چنین کیانی ک هیچ قابلی در بین نها وجود ندارد و هیچ نتیج امیدبخشی از لبلیم ب
دمت نمی ند ،حكیمان نییت .وجود رمول در چنین حالتی موافق حكمت امت ،چون فرمتادن
رمول ،اقام حجت بر مردم امت و مردم با وجود رمول حجتی ندارند .ب انن زمان ،زمان فترت
میگونند ک رمول در ن وجود دارد ،و او همان خلیف خدا در زمین و حجتش بر مردم ،نا فرد
منصوب از طرف او در زمان غیبت نا رفع او میباشد )7(،اما مأمور ب لبلیم نییت ،هرچند انن فترت
بییار طوالنی بوده و بیش از نك رمول در ن زمان وجود داشت باشد .خداوند مبحان ب همین
زمان فترت اشاره کرده و میفرماند:
نَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَمُولُنَا نُبَیِّنُ لَكُمْ یَلَ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّمُلِ أَنْ لَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِیرٍ وَ
یءٍ قَدِنرٌ
لَا نَذِنرٍ فَقَدْ جَاءَکُمْ بَشِیرٌ َو نَذِنرٌ وَ اللَّ ُ یَلَ کُلِّ َش ْ

()6

(اى اهل کتاب! ب لردند رمول ما پس از روزگار فترت و خأل پیامبران ب موى شما مد؛ براى
شما بیان م کند ک نگونید براى ما هیچ مژدهدهنده و بیمرمان نیامد ،نقیناً مژده دهنده و
بیمرمان ب مونتان مد؛ و خدا بر هر کارى لوانامت).
کلم فترت در انن ن ب معنای انقطا لام نییت ،بلك ب معنای ضع( و میتی امت ،نعنی
رموالن در زمان فترت موجود هیتند ،اما فترت و مكونی در وظیف رمالت نها وجود دارد ک
در یدم لكلی( ب لبلیم رمالت الهی شكار میشود؛ ب انن معنا ک الاقل روشن شود ک انن
رموالن حجت بر بقی مردم و بیانگر اراده خداوند متعال هیتند .مبب و یلت یدم لكلی( نها ب
لبلیم ،یالوه بر یدم وجود قابل ،رحمت و لرحم بر مردم نیز بوده امت ،نعنی اننک مُمنان بیشتر
حق را قبول دارند و اندکی ب باطل گرانش دارند و متأمفان در امتقبال فرمتادگان از غیب نیز
کولاهی کردند ،میتلزم انن نییت ک حتما در لش جهنم ابدی باشند؛ بلك مقتضای رحمت الهی
در گذشت انن بوده ک چون قابلی برای رمالت و دیوت رمول وجود نداشت  ،خداوند ب نها رحم
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کرده و رمول ماده را مأمور لبلیم نها نكرده و اجازه نداده ک دیوت خونش را برای یام مردم
یلنی کند ،چون اگر نها را لبلیم کرده بود و قبول نمیکردند ،نتیج انن میشد ک میتحق
جهنم میشدند و ب همین یلت ،خداوند نها را ب مبب رحمتش رها کرده و رمول خود را امر ب
لبلیم ننموده امت و مردم نیز ب انن مبب ،در زمان فترت منتظر و امیدوار ب امر خدا هیتند.
وَ خَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّ ِ إِمَّا نُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا نَتُوبُ یَلَیْهِمْ وَ اللَّ ُ یَلِیمٌ حَكِیمٌ

()7

(و گروه دنگر کارشان موقوف ب مشیّت خدامت ،نا نان را یذاب م کند نا لوب نان را
م پذنرد؛ و خدا دانا و حكیم امت).
نعنی مبب و یلت فترت همانا یدم وجود قابل بوده امت همچنین انن فترت نشاندهنده
رحمت و لرحم خداوند نیبت ب مردم بوده امت.
میبینیم ک خدای مبحان ب روشنی لمام ،در جای دنگری از قر ن کرنم ،میئل فترت و
حالت مردم در ن زمان ،و اننک چرا رموالنی ب ممت نها نفرمتاده و اننک حال نها در
صورت ارمال رموالن چ میشد ،را بیان نموده امت.
لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ بَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ * لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ یَلَ أَکْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا نُُْمِنُونَ * إِنَّا
ن بَیْنِ أَنْدِنهِمْ مَدًّا وَ مِنْ
جَعَلْنَا فِی أَیْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِیَ إِلَ الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ * وَ جَعَلْنَا ِم ْ
خَلْفِهِمْ مَدًّا فَأَغْشَیْنَاهُمْ فَهُمْ لَا نُبْصِرُونَ * وَ مَوَاءٌ یَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْلَهُمْ أَمْ لَمْ لُنْذِرْهُمْ لَا نُُْمِنُونَ * إِنَّمَا
لُنْذِرُ مَنِ الَّبَعَ الذِّکْرَ وَخَشِیَ الرَّحْمَنَ بِا ْلغَیْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ کَرِنمٍ * إِنَّا نَحْنُ نُحْیِی الْمَوْلَ َو
یءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِینٍ
نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ ثَارَهُمْ وَ کُلَّ شَ ْ

()6

(لا مردم را بیم ده ک پدرانشان را بیم ندادهاند و ب انن یلت [از حقانق] ب خبرند * نقیناً
ن مخن بر بیشترشان ثابت شدهامت ،پس انمان نم ورند * میلم ًا ما غلهان بر گردنشان
نهادهانم ک لا چان هانشان قرار دارد ب طورى ک مرهانشان باال مانده امت * و از پیش رونشان
حانل و از پشت مرشان حانل قرار دادهانم ،و ب صورت فراگیر دندگانشان را فرو پوشاندهانم ،ب
انن خاطر حقانق را نم بینند * و براى نان نكیان امت چ بیمشان ده نا بیمشان نده ،
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انمان نم ورند * بیم دادنت فقط براى کی ثمربخش امت ک از قر ن پیروى کند و در نهان از
خداى رحمان بترمد ،پس او را ب مرزش و پاداش نیكو و با ارزش مژده ده * ب لردند ما
مردگان را زنده م کنیم و نچ را پیش فرمتادهاند و [خوب ها و بدىهاى] بر جا مانده از انشان
را ثبت م کنیم و هم چیز را در امامی روشن برشمردهانم).
انن نات همچنانک فترت و یلت ن و یدم وجود قابل را بیان میکند ،همچنین ب روشنی
بیان میکند ک یلت اننک اکنون پس از ن فترت گذشت رمولی را مأمورنت داده و ب ممت
نها فرمتاده انن امت ک اکنون قابلی برای دیوت رمول الهی وجود دارد :إِنَّمَا لُنْذِرُ مَنِ الَّبَعَ
الذِّکْرَ وَ خَشِیَ الرَّحْ َمنَ بِا ْلغَیْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ کَرِنمٍ.
در هر دو حالت ،یامل اصلی ارمال و لبلیم نا یدم ارمال و لبلیم ،همانا رحمت مطلق الهی و
یلم او ب حال بندگانش بود:
إِنَّا نَحْنُ نُحْیِی ا ْلمَوْلَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا و ثَارَهُمْ وَکُلَّ شَیْ ٍء أَحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِینٍ.
برای همین ،مقتضای رحمت الهی انن امت ک هنگامیک قابلی وجود ندارد ،فرمتاده خود را
امر ب بیم دادن و لبلیم نكند ،بلك بندگانش را ب مبب رحمتش رها کند ک منتظر امر خدا باشند،
در حالیک وقتی ک قابل پیدا شود ،بیمدهنده و مبلغی را میفرمتد لا اولیاء او بااللرنن درجات را
کیب کنند و رموالن و امر خدا و حاکمیت خدا را ناری کنند.
از مونی قر ن کرنم بیان میکند ن رموالنی ک دیوتهانشان را لبلیم و ایالم میکنند،
برگزندگانی از یموم رمل بودند.
مَا کَانَ اللَّ ُ لِیَذَرَ الْمُُْ ِمنِینَ یَلَ َما أَنْتُمْ یَلَیْ ِ حَتَّ نَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ وَ مَا کَانَ اللَّ ُ
ن لُُْمِنُوا وَ لَتَّقُوا
لِیُطْلِعَكُمْ یَلَ الْغَیْبِ وَلَ ِكنَّ اللَّ َ نَجْتَبِی مِنْ رُمُلِ ِ مَنْ نَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّ ِ وَ ُرمُلِ ِ وَ إِ ْ
فَلَكُمْ أَجْرٌ یَظِیمٌ

()7

(خدا بر ن نییت ک مُمنان را بر انن [وضع ] ک شما بر ن قرار دارند [ک منافق از مُمن،
و خوب از بد مشخص و معلوم نییت] واگذارد[ ،بر ن امت] لا پلید را از پاك [ب مبب
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زمانشهاى مختل(] جدا مازد .و خدا بر ن نییت ک شما را بر غیب گاه کند؛ ول خدا از میان
فرمتادگانش هرکس را بخواهد برم گزنند ،پس ب خدا و فرمتادگانش انمان ورند .و اگر انمان
ورند و لقوا پیش کنید ،براى شما پاداش بزرگ خواهد بود).
میئل رها کردن مردم ب صورت مرجون مئمر اهلل (منتظران امر و لصمیم خدا) ،صرفاً ب زمان
فترلی ک رمول هیچ ایالنی نیبت ب رمالتش برای مردم نداشت امت اختصاص ندارد ،بلك
گاهی رمولی ،بعضی از مردم را از رمالتش با خبر میکند ،اما ن رمالت را ب برخی از مردم ب
مبب مصلحت نا فانده بزرگتری مثل لقی نا محافظت از جان نها نا هر امر دنگری ک خدا
اراده فرموده یلنی نمیکند و انن امر حتی برای برخی از فرزندان اةم  نیز الفاق افتاده
()7
امت.
در ذنل ،روانتی( )6درباره مناقش زند بن یلی و مُمن الطاق و اقرار امام صادق  برای
مُمن الطاق ک بیان میکند ک امام مجاد  پیرش زند را منتظر امر خدا رها کرد و امكان
برخورداری از شفایت امام را برانش باقی گذاشت:
ین مُُْمِن الطَّاق وَ امْمُ ُ مُحَمَّدُ بْنُ یَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ( ،قَالَ :کُنْتُ یِنْدَ أَبِی یَبْدِ
ی أَنْتَ الَّذِی لَزْیُمُ أَنَّ فِی لِ ُمحَمَّ ٍد إِمَام ًا
حمَّدَ ْبنَ یَلِ ٍّ
ل لِی نَا مُ َ
ن یَلِیٍّ فَقَا َ
اللَّ ِ  فَدَخَلَ زَنْدُ بْ ُ
ن أَنْ
مُفْتَرَضَ الطَّایَوِ مَعْرُوفاً بِ َعیْنِ ِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ کَانَ أَبُوكَ أَحَدَهُمْ ،قَالَ وَنْحَكَ فَمَا کَانَ نَمْنَعُ ُ مِ ْ
خذِهِ وَ نَتَنَاوَلُ الْبَضْعَوَ فَیُبَرِّدُهَا ثُمَّ
نَقُولَ لِی؟ فَوَ اللَّ ِ لَ َقدْ کَانَ نُُْلَ بِالطَّعَامِ ا ْلحَارِّ فَ ُیقْعِدُنِی یَلَ فَ ِ
نُلْقِمُنِیهَا ،أَ فَتَرَاهُ کَانَ نُشْفِقُ یَلَیَّ مِنْ حَرِّ الطَّعَامِ وَ لَا نُشْفِقُ یَلَیَّ مِنْ حَرِّ النَّارِ قَالَ قُلْتُ کَرِهَ أَنْ
نَقُولَ لَكَ فَتَكْفُرَ فَیَجِبَ مِنَ اللَّ ِ یَلَیْكَ الْوَیِیدُ وَ لَا نَكُونَ لَ ُ فِیكَ شَفَایَوٌ ،فَتَرَکَكَ مُرْجِوٌ لِلَّ ِ فِیكَ
الْمَشِیئَوُ وَ لَ ُ فِیكَ الشَّفَا َیوُ).

()4

 .1هنگامیکه مصلحتی اقتضاء کند ،هیچ اشکالی ندارد که امام ،بعضی از فرزندانش را از امامت خود بیخبر بگذارد ،و
کسی نمیتواند ادعا کند که مصلحت را بهتر از امام خود میداند ،چون امام متصل به خداست و از سوی خدا به او وحی
میشود.
 .2ر.ک :ضمیمه .1
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مُمن الطاق (ک نامش ابوجعفر احول ،محمد بن یلی بن نعمان) بود میگوند( :نزد امام صادق
 بودم؛ پس زند بن یلی بر حضرت وارد شد و ب من گفت :ای محمد بن یلی ،لو همان
کیی هیتی ک گمان میکنی ک در بین ل محمد امام واجباالطای معروف و معینی هیت؟
گفتم :بل ؛ پدرت نكی از نها بود .زند گفت :وای بر لو .پس چ چیزی مانع او میشد ک انن
حقیقت را ب من بگوند؟ پس ب خدا قیم در کودکی ،غذای داغ ب او داده میشد؛ پس مرا روی
پای خود مینشاند و لقم میگرفت و ن را مرد میکرد و مپس ب دهان من میگذاشت .نا
گمان میکنی ک او در مورد داغی غذا بر من شفقت داشت و در مورد داغی لش جهنم نیبت
ب من هیچ ینانتی نداشت امت؟ مُمن الطاق میگوند ب او گفتم :پدرت دومت نداشت ک انن
را ب لو بگوند ک کافر شوی و یذاب خدا بر لو واجب شود و دنگر نتواند لو را شفایت کند .ب
همین مبب لو را منتظر امر و لصمیم خدا رها کرد و میلواند لو را شفایت کند).
همچنین از مُمن الطاق روانت شده ک گفت:
(قَالَ زَنْدُ بْنُ یَلِیٍّ نَا مُحَمَّدَ بْنَ یَلِیٍّ بَلَغَنِی أَنَّكَ لَزْیُمُ أَنَّ فِی لِ مُحَمَّدٍ إِمَامهاً مُفْتَهرَضَ الطَّایَهوِ
قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَ کَانَ أَبُوكَ یَلِیُّ بْنُ الْحُیَیْنِ أَحَدَهُمْ ،فَقَالَ وَ کَیْ(َ وَ قَدْ کَانَ نُهُْلَ بِلُقْمَهوٍ وَ هِه َ
ی
حَارَّةٌ فَیُبَرِّدُهَا بِیَدِهِ ثُمَّ نُلْقِمُنِیهَا ،أَفَتَرَى أَنَّ ُ کَانَ نُشْفِقُ یَلَیَّ مِنْ حَرِّ اللُّقْمَوِ وَ لَا نُشْفِقُ یَلَیَّ مِنْ حَهرِّ
شهیئَوُ ،فَقَهالَ
النَّارِ قَالَ قُلْتُ لَ ُ کَرِهَ أَنْ نُخْبِرَكَ فَتَكْفُرَ فَلَا نَكُونَ لَ ُ فِیكَ الشَّفَایَوُ لَا وَ اللَّ ِ فِیكَ الْمَ ِ
أَبُو یَبْدِ اللَّ ِ أَخَذْلَ ُ مِنْ بَیْنِ نَدَنْ ِ وَ مِنْ خَلْفِ ِ فَمَا لَرَکْتَ لَ ُ مَخْرَجاً).

()7

زند بن یلی ب من گفت( :ای محمد بن یلی ،ب من خبر رمیده ک لو گمان میکنی ک در
ل محمد امام واجباالطای وجود دارد؟ گفتم :بل و پدرت یلی بن الحیین  نكی از نها
بود .زند گفت :پس چگون چنین چیزی ممكن امت ،در حالیک لقم غذای داغ را خودش مرد
میکرد و مپس ب دهان من میگذاشت؟ نا گمان میکنی ک او درباره داغی لقم غذا بر من
یطوفت داشت و نیبت ب داغی لش جهنم یطوفت نداشت؟ مُمن الطاق میگوند ب او گفتم:
پدرت دومت نداشت ک لو را خبر کند پس لو کفر بورزی و دنگر نتواند لو را شفایت کند .ن ب
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خدا قیم ،لو فقط ب اراده خدا واگذار شدهای .امام صادق  فرمود :از هر طرف راه او را بیتی
و راه فراری برانش باقی نگذاشتی).
همچنین در روانت دنگری مده:
ن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ِد بْنِ یِییَ َینْ یَلِیِّ بْنِ ا ْلحَكَمِ یَنْ أَبَانٍ قَالَ:
یِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا یَ ْ
(أَخْبَرَنِی الْأَحْوَلُ أَنَّ زَنْدَ بْنَ یَلِیِّ بْنِ الْحُیَیْنِ  بَعَثَ إِلَیْ ِ وَ هُوَ مُیْتَخْ(ٍ قَالَ فَأَلَیْتُ ُ فَقَالَ لِی
نَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا لَقُولُ إِنْ طَرَقَكَ طَارِقٌ مِنَّا أَ لَخْرُجُ مَعَ ُ قَالَ فَقُلْتُ لَ ُ إِنْ کَانَ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ خَرَجْتُ
ل قُلْتُ لَا مَا أَفْعَلُ جُعِلْتُ
مَعَ ُ قَالَ فَقَالَ لِی فَأَنَا أُرِندُ أَنْ أَخْرُجَ أُجَاهِدُ هَُُلَاءِ الْقَوْمَ فَاخْرُجْ مَعِی قَا َ
فِدَاكَ قَالَ فَقَالَ لِی أَ لَرْغَبُ بِنَفْیِكَ یَنِّی قَالَ قُلْتُ لَ ُ إِنَّمَا هِیَ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ کَانَ لِلَّ ِ فِی
الْأَرْضِ حُجَّوٌ فَالْمُتَخَلِّ(ُ یَنْكَ نَاجٍ وَ الْخَارِجُ َمعَكَ هَالِكٌ وَ إِنْ لَا لَكُنْ لِلَّ ِ حُجَّوٌ فِی الْأَرْضِ
فَالْمُتَخَلِّ(ُ یَنْكَ وَ الْخَا ِرجُ مَعَكَ مَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ لِی نَا أَبَا جَعْفَرٍ کُنْتُ أَجْلِسُ مَعَ أَبِی یَلَ ا ْلخِوَانِ
ن حَرِّ النَّا ِر
ی اللُّقْمَوَ الْحَارَّ َة حَتَّ لَبْرُدَ شَفَقَوً یَلَیَّ َو لَمْ نُشْفِقْ یَلَیَّ مِ ْ
یمِینَوَ وَ نُبَرِّدُ لِ َ
فَیُلْقِمُنِی الْبَضْعَوَ ال َّ
إِذاً أَخْبَرَكَ بِالدِّننِ وَ لَمْ ُنخْبِرْنِی بِ ِ فَقُلْتُ لَ ُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ شَفَقَتِ ِ یَلَیْكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ لَمْ نُخْبِرْكَ
خَافَ یَلَیْكَ أَنْ لَا لَقْبَلَ ُ فَتَدْخُلَ النَّارَ وَ أَخْبَرَنِی أَنَا َفإِنْ قَبِلْتُ نَجَوْتُ وَ إِنْ لَمْ أَقْبَلْ لَمْ نُبَالِ أَنْ أَدْخُلَ
النَّارَ ثُمَّ قُلْتُ لَ ُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْتُمْ أَفْضَلُ أَمِ الْأَنْبِیَاءُ قَالَ بَلِ الْأَنْبِیَاءُ قُلْتُ نَقُولُ نَعْقُوبُ لِیُومُ(َ نا
بُنَیَّ ال لَقْصُصْ رُؤْناكَ یَل إِخْوَلِكَ فَیَكِیدُوا لَكَ کَیْداً لِمَ لَمْ نُخْبِرْهُمْ حَتَّ کَانُوا لَا نَكِیدُونَ ُ وَ
ك لِأَنَّ ُ خَافَ یَلَیْكَ قَالَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّ ِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ
لَكِنْ کَتَمَهُمْ ذَلِكَ فَكَذَا أَبُوكَ کَتَمَ َ
صحِیفَوً فِیهَا قَتْلِی وَ صَلْبِی
حَدَّثَنِی صَاحِبُكَ بِالْمَدِننَوِ أَنِّی أُقْتَلُ َو أُصْلَبُ بِالْكُنَامَوِ وَ إِنَّ یِنْدَهُ لَ َ
ل لِی أَخَذْلَ ُ مِنْ بَیْنِ نَدَنْ ِ وَ مِنْ
فَحَجَجْتُ فَحَدَّثْتُ أَبَا یَ ْبدِ اللَّ ِ  بِمَقَالَوِ زَنْدٍ َو مَا قُلْتُ لَ ُ فَقَا َ
خَلْفِ ِ وَ یَنْ نَمِینِ ِ وَ یَنْ شِمَالِ ِ وَ مِنْ فَوْقِ رَأْمِ ِ َو مِنْ لَحْتِ قَدَمَیْ ِ وَ لَمْ لَتْرُكْ لَ ُ مَیْلَكاً نَیْ ُلكُ ُ).

()7

ابان بن لغلب میگوند( :مُمن الطاق خبرم داد ک زند بن یلی  کیی را ب ممتش
فرمتاد در حالیک مخفی بود .مُمن الطاق میگوند ب نزد زند رفتم؛ پس ب من گفت :ای
اباجعفر ،چ میگونی اگر کیی از ما ل محمد  در شما را بكوبد و شما را ب ناری بطلبد ،نا
با او خروج میکنی؟ گفت ب او گفتم :اگر پدرت (امام مجاد) نا برادرت (امام باقر) باشد ،با او
 .1الکافی ،ج  ،1ص .171
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خروج میکنم .زند گفت :پس من میخواهم خروج کنم و با انن جمایت بجنگم .نا با من خارج
میشوی؟ مُمن الطاق میگوند گفتم :ن  ،فدانت شوم چنین کاری نمیکنم .زند گفت :نا جان
خودت را بر من لرجیح میدهی؟ گفتم :من فقط نك جان دارم؛ پس اگر خداوند در زمین خلیف ای
داشت باشد ،کییک از لو لخل( کند نجات پیدا کرده و کییک با لو خارج شود هالك شده
امت ،اما اگر در زمین حجتی نباشد ،پس نک از لو لخل( کند و نک با لو خروج کند فرقی
ندارند .زند گفت :ای اباجعفر ،من با پدرم کنار مفرهها مینشیتم؛ پس از روی یطوفت و شفقتش
لقم های چرب را ب من میداد و لقم های داغ را برانم مرد میکرد لا خنك شود ،اما اگر لو را از
امر دنن خبر داده باشد و ب من خبر نداده باشد ،نعنی در مورد داغی لش جهنم ب من یطوفت و
شفقت نداشت امت .مُمن الطاق میگوند ب زند گفتم :فدانت شوم ،انن هم ب مبب شفقت او
نیبت ب شما از لش جهنم بوده ک لو را خبر نداده ،چون بر لو لرمیده ک قبولش نكنی؛ پس
وارد جهنم شوی .پدرت انن امر را ب من خبر داد ،در حالیک اگر قبول میکردم نجات مینافتم و
اگر قبول نمیکردم برانش مهم نبود ک من داخل جهنم باشم .مپس ب زند گفتم :فدانت شوم،
نا شما برلرند نا انبیاء؟ زند گفت :بلك انبیاء برلرند .گفتم :نعقوب ب فرزندش نوم( گفت :نا
بُنَیَّ ال لَقْصُصْ رُؤْناكَ یَل إِخْوَلِكَ فَیَكِیدُوا لَكَ کَیْداً( )7(ای پیرکم ،رؤنانت را بر برادرانت
بازگو مكن ،چون با لو مكر می ورزند) .چرا نعقوب فرزندانش را مطلع نكرد لا با نوم( مكر
نورزند ،بلك انن امر را از نها کتمان کرد؟ پس پدر لو نیز همینطور امر امامت امام باقر را بر لو
پنهان کرد ،چون بر لو میلرمید .زند گفت :اگر لو انن را ب من میگونی ،ب خدا قیم صاحبت
(امام باقر) ب من در مدنن گفت ک من کشت میشوم و در کُنام ب دار ونخت میشوم و نزد او
صحیف ای امت ک در ن خبر کشت شدن و ب دار ونخت شدن من نوشت شده امت .مُمن
الطاق میگوند :پس من ب حج رفتم و با امام صادق  درباره گفتگوی خودم با زند مخن
گفتم .حضرت فرمود :از هم طرف راه را بر او بیتی و راهی برانش نگذاشتی).

 .1قرآن کریم ،سوره یوسف ،آیه .9
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فرتت قبل از ظهور مهدی 
امام منتظِر است ،نه منتظَر
انن همان حقیقتی امت ک هم مُمنان ب روانات محمد و ل محمد  ب شكلی ب ن
اقرار دارند و الاقل هنگامیک میگونند ک امام ،منتظر ماده شدن  474مرد امت لا قیام کند،
ب انن مطلب اقرار کردهاند و انن بیان را پذنرفت اند ،اگرچ مابقاً و قبل از انن بیان ،معنای انن
مخن را نفهمیده باشند ،بلك هرک میگوند گروهی برای ناری منجی برگزنده شدهاند
(همانگون ک در انجیل مده)( )7ب انن موضو اقرار دارد.
در نتیج ن پرمش لكراری گذشت و حال و لالش برای لنزن و لطهیر امتمرار مییر غلط و
انحرافی( )6با گفتن اننک "لكلی( و حال مردمان گذشت نا پیشینیان ما چ بوده" «احوال اقوامی
( .1پس هنگامیکه لرزه ویرانی که دانیال نبی درباره آن سخن گفت را مشاهده کردید که در مکان مقدس محقق شده
( )15در آن هنگام یهودیان به کوهها فرار میکنند ( )17و کسیکه روی پشت بام است پایین نمیآید تا از خانهاش
چیزی بردارد ( )12و کسیکه در زمین کشاورزی است به پشت خود برنمیگردد تا لباسش را بردارد ( )15و وای بر زنان
حامله و شیرده در آن ایام ( ) 23و نماز بخوانید تا فرار شما در زمستان یا تعطیلی (شنبه) نباشد ( )21چون در آن هنگام
تنگنای عظیمی خواهد بود که مانند آن از آغاز عالم تا کنون نبوده و نخواهد بود ( )22و اگر آن روزها کوتاه نباشد هیچ
جسدی خالص نمیشود ،اما بهخاطر آن برگزیدگان ،آن ایام کوتاه میشود ( )20در آن هنگام اگر کسی به شما گفت که
مسیح اینجا یا آنجاست پس تصدیقش نکنید ( )21زیرا در آن هنگام مسیحهای دروغین و انبیای دروغین قیام میکنند
و نشانهها و عجایب بزرگی میآورند تا اینکه همه را گمراه کنند و حتی اگر امکان داشت ،آن برگزیدگان را نیز گمراه
میکردند)( .إنجیل متى ،اصحاح .)21
(پس هنگامیکه لرزه ویرانی که دانیال نبی درباره آن سخن گفت را دیدید که در جایی که شایسته نیست محقق شد،
پس در آن هنگام اهل یهود باید به کوهها فرار کنند ( )19و آنکه در پشت بام است به سمت خانه پایین نمیآید و چیزی
از خانهاش برنمیدارد ( )15و آنکه در مزرعه است به پشت برنمیگردد تا لباسش را بگیرد ( )17و وای بر زنان حامله و
شیرده در آن ایام ( )12و نماز بخوانید تا فرار شما در زمستان نباشد ( )15چون در آن ایام تنگنایی هست که مثل آن
هرگز از ابتدای خلفت خدا تا امروز نبوده و نخواهد بود ( )23و اگر پروردگار آن ایام را کوتاه نکند هیچ جسدی خالص
نمیشود ،اما بهخاطر آن برگزیدگانی که خداوند انتخابشان کرده آن روزها را کوتاه میکند ( )21در آن هنگام اگر کسی
به شما گفت که آن مسیح در اینجا یا آنجاست ،پس تصدیقش نکنید ( )22چون بهزودی مسیحهای دروغین و انبیای
دروغینی قیام میکنند و نشانهها و عجایبی می آورند تا حتی اگر امکان داشته باشد آن برگزیدگان را هم گمراه کنند).
(إنجیل مرقس ،اصحاح .)10
 .2حقیقت این است که حال مُرَوِّجان عقیده وجوب تقلید از غیر معصوم ،امروز مصیبتبار است؛ پس بعد از سقوط علمی
مسلک وجوب تقلید از غیر معصوم که آن را ترویج کرده و بر مردم فرض میکردند و پس از آنکه دانستند که این عقیده
صرفاً اوهامی است که هیچ دلیلی جز هوای نفس آنها ندارد ،شروع به چسبیدن به شبهات کردند و یکی از آن شبهات
همین است که اگر مسلک ما غلط بوده ،پس در گذشته مردم باید چه میکردند؟
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پس به خدا سوگند آنها بدعتگذارند و پیروان بدعت هستند .اگر بطالن این عقیده را در گذشته نمیدانستند ،پس امروز
به برکت دعوت حق مهدوی فهمیدهاند که عقیدهشان بدعتی بیش نبوده است .آنها وجوب تقلید از غیر معصوم را از
عقاید میشمارند ،همچنانکه شیو محمدرضا مظفر در کتاب «عقائد اإلمامی » که اکنون کتاب درسی و رسمی حوزههای
علمیه است ،این مسئله را تصریح میکند .از طرفی میگویند که عقیده نیاز به دلیل قطعی دارد ،یعنی روایت واحد حتی
اگر صحیحالسند هم باشد (طبق مسلک آنها) کفایت نمی کند و همچنین آیه غیر محکم و غیر واضح الدالله از قرآن نیز
برای اثبات عقیده کفایت نمی کند .بلکه حتی اگر منکر برشمردن بدعت وجوب تقلید غیر معصوم از عقاید شوند ،باز هم
این مسئله نزد آنها الاقل یک اصل شرعی محسوب میشود که در اصول شرعی (مثل وجوب نماز و روزه) نمیتوان تقلید
کرد و در نتیجه باید دلیل قطعی بر آن اقامه کنند و ظن و وهم برای اثبات این اصل شرعی کفایت نمیکند .با این حال،
باز هم با دست خالی میآیند ،چون هیچ آیه محکم واضحالدالله و روایت واحد مُسند صحیحالسند و محکمالمعنی برای
اثبات مدّعایشان وجود ندارد ،با اینکه آنها طبق مسلک خودشان به روایات متعددی که مفید تواتر یا قطع باشد نیاز
دارند .آنان فقط اوهامی را می آورند و اگر بخواهیم کوتاه بیاییم باید بگوییم که ظنون و گمانهایی میآورند ،نه بیشتر؛
پس قطعیت مورد ادعای آنها کجاست؟ و قطعیت به این عقیده را از کجا آوردهاند که به مردم مستضعف و عوام
میگویند :عمل شخص عامی بدون تقلید باطل است و اگر کسی از آنها تقلید نکند ،اعمال و نماز و روزهاش باطل خواهد
بود؟
به عالوه اساساً آنچه از اهل بیت  روایت شده ،نه تنها مؤید عقیده باطل آنها نیست ،بلکه دقیقاً معارض اوهام
آنهاست .برای مثال امام صادق  فرمود:
(إیاکم والتقلید فإنه من قلد فی دینه هلک ،إن اهلل تعالى یقول :اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْبابا مِنْ دُونِ اهللَّ .فال و اهلل
ما صلوا لهم و ال صاموا ولکنهم أحلوا لهم حراما وحرموا علیهم حالالً ،فقلدوهم فی ذلک فعبدوهم وهم ال یشعرون).
(تصحیح اعتقادات اإلمامی  ،شیو مفید ،ص )70
(بپرهیزید از تقلید ،چون آنکه در دینش تقلید کند نابود میشود .خداوند میفرماید :آن یهودیان و مسیحیان ،احبار و
رهبان خود را به جای خدا بهعنوان رب برگزیدند .پس به خدا قسم آنها برای علمای خود نماز نخواندند و روزه نگرفتند،
بلکه حاللی را برایشان حرام کرده و حرامی را برایشان حالل کردند؛ پس عوام نیز در آن مسائل از آنها تقلید کردند و در
نتیجه بدون آنکه خودشان بفهمند آنها را پرستیدند).
اما دلیل عقلی که برای اثبات وجوب تقلید ادعا میکنند ،همانا اصل لزوم رجوع جاهل به عالم است .این اصل عقلی
صحیح است ،اما بر فقهای غیر معصوم منطبق نمیشود ،چون همه بحث در کلمه «عالم» است ،یعنی عالم چه کسی است
و آیا این کلمه بر فقهاء یا مراجع منطبق میشود ،در حالیکه طبق اصطالح خودشان مراجع و فقهاء صرفاً «ظانّ و
گمانکننده» هستند و آنچه که به مردم ارائه میدهند چیزی جز ظن و گمان و حدس نیست .خود مراجع میگویند که
آنچه ما ارائه میدهیم ظن است و علم نیست ،بلکه احکام ظنّی است .پس آیا عقل میگوید که جاهل باید به ظانّ و
گمانکننده مراجعه کند؟
عالمی که قاعده «وجوب رجوع جاهل به عالم» بر آن تطبیق میکند فقط حجت خداست ،همان حجتی که از روی علم و
یقین فتوا میدهد ،نه اینکه مانند این فقهاء بر اساس ظن و گمان باشد.
مصیبت این است که آنها تالش می کنند که مردم مسکین و مستضعف را با پیش کشیدن مثال رجوع بیمار به پزشک
فریب بدهند ،در حالیکه خودشان را به غفلت میزنند که در آن مثال ،بیمار به یک پزشک ظانّ و گمانکننده مراجعه
میکند ،نه به یک عالم .پس طبیب ادّعا نمیکند که او عالم است و صد در صد به نسخهاش یقین دارد ،یعنی درباره
دستورش و نسخه اش ،ضمانتِ موافقتِ صد در صد نمی دهد و در نتیجه قاعده عقلی «وجوب رجوع جاهل به عالم» بر
این مثال تطبیق نمیکند .بنابراین ،پس بر شما الزم است که بگویید :قاعده عقلیای که بر مورد شما تطبیق میکند همان
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ک پیش از ما زنیت اند چگون امت و چگون باند ب دنن یمل میکردند» ،همگی مبتنی بر انن
مغالط امت ک گمان میکنند مردمان گذشت هیچ لقصیری نداشتند و در نتیج ن مییری ک
در ن بودهاند هم حق و حقیقت مطلق بوده امت ،اما انن مخن چنانک بیان شد ،درمت
نییت .انن میئل ک در روانات مده ،نعنی اننک فرج در گرو ماده شدن  474مرد امت ،بیانگر
همین انتظار امام مهدی  امت ،نعنی انن روانات بیان میکنند ک فترت پیش از قیام قاةم
 زمانی امت ک  474شخص ماده برای امتقبال مهدی  در ن نافت نمیشود )7(،نعنی
قابلی و پذنرندهای برای خلیف خدا در زمین و رمالت اصالحی ک او ب دوش میکشد وجود
ندارد و ب همین مبب غیبت کبری پیش مده امت؛ و همچنانک در روانت بیان شده حجت
خدا از میان نها ب یلت لقصیرشان گرفت شد )6(،و مدن مهدی اول ب انن یالم جیمانی لا
زمان مهیا شدن قابل ،ب لأخیر افتاد.

«رجوع جاهل به ظان» است ،در حالی که این قاعده جدید توهم محض است؛ پس شما از کجا کشف کردید که مردم باید
به اهل ظن و حدس و گمان و ظنون او در دین خدای سبحان مراجعه کنند؟
این در صورتی است که بخواهیم در مورد آنها کوتاه بیاییم و بگوییم که آنها ظن به مسائل شرع دارند ،اما اگر بخواهیم
به دقت درباره داشته ها و ادله علمی آنان مناقشه کنیم ،روشن خواهد شد که ظانّ هم نیستند ،بلکه در بسیاری از
فتواهایشان مثل مسئله تلقیح مصنوعی و شبیه سازی و اوقات نماز در قطب و مناطق نزدیک به آن صرفاً متوهماند و بس.
اما تالش برخی از جاهالن برای خلط بین وجوب تقلید از غیر معصوم با نظر دیگری یعنی جواز تقلید از غیر معصوم یا
اخذ حکم شرعی از غیر معصوم و تالش برای این که جواز تقلید از غیر معصوم را هم عین وجوب تقلید از غیر معصوم
بشمارند ،پس صرفاً مغالطهای است که میخواهند خودشان را بعضی اوقات با آن توجیه کنند ،و در حقیقت ،صرفاً تالش
برای فرار و گریزی است که تنها بر زیانکاری و بیآبرویی آنها میافزاید و ما پاسخی داریم که برای نفی مسئله جواز
تقلید غیر معصوم هم کافی است ،اما فعالً آن پاسو را ارائه نمیکنیم ،چون آنها اکنون قائل به این امر نیستند ،بلکه قائل
به وجوب تقلید از غیر معصوم هستند.
به طورکلی هرگاه از این سخن کوتاه آمده و قائل به جواز تقلید از غیر معصوم شوند ،در آن هنگام با آنها درباره رأی
جدیدشان بحث میکنیم ،به شرطی که به آن تصریح کنند ،همچنانکه به نظریه بدعت و باطل اولشان در کتب فقهی و
اعتقادی تصریح کردند.
همچنین تأسف آور است که کسانی هستند که بین این سخن که وجوب تقلید از غیر معصوم بدعت است ،با این سخن
که فتوا دادن غیر معصوم جایز یا حرام است ،فرق و تمییز نمیگذارند ،بلکه میان فتوا دادن غیر معصوم با استناد به قول
معصوم ،با فتوا دادن مستند به اجماع و عقل نیز فرق و تمییز نمیگذارند؛ و با این حال مدّعی فقاهت هستند و دیگران را
به تقلید و اطاعت از خود دعوت میکنند.
 .1بعضی از این روایات در ضمیمه شماره  1خواهد آمد.
 .2امام باقر  فرمود( :إِنَّ اللَّهَ إِذَا کَرِهَ لَنَا جِوَارَ قَوْمٍ نَزَعَنَا مِنْ بَیْنِ أَظْهُرِهِمْ)( ،خداوند وقتی دوست نداشته باشد کةه مةا
همسایه قومی باشیم ،ما را از بین آنها برمیدارد و میگیرد)( .علل الشرایع ،ج  ،1ص .)211
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انن روانت ب روشنی بیان می کند ک زمان غیبت (و رفع امام مهدی  )چیزی جهز زمهان
فترت نییت؛ همچون زمان فترلی ک پیش از بعثت رمول خدا ،محمد  وجود داشت امهت و
یییی در ن زمان ،مرفو بود؛ بلك ب وضوم بیان میدارد ک ن مهدی ک زمین را پر از یهدل
میکند ،همان مهدی اول  امت ک پس از فترلی از اةم  مبعوث میشود ،چهون امهام
مهدی محمد بن الحین  پس از فترلی از اةم  مبعوث نشد ،بلك بعثهت و فرمهتادن و
ایالم رمالتش میتقیماً بعد از شهادت پدرش امام حین ییكری  بوده امت:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَعْقُوبَ الْكُلَیْنِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَحْیَ یَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِنسَ یَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَحْمَدَ یَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْقَامِمِ یَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَزَّازِ یَنِ الْوَلِیدِ بْنِ یُقْبَوَ یَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِنَادٍ یَنْ
شُعَیْبٍ یَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ( :دَخَلْتُ یَلَ أَبِی یَبْدِ اللَّ ِ  فَقُلْتُ لَ ُ أَنْتَ صَاحِبُ هَذَا امئَمْهرِ؟ فَقَهالَ:
لَا .فَقُلْتُ فَوَلَدُكَ؟ فَقَالَ :لَا .فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدِكَ؟ فَقَالَ :لَا .قُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدِ وَلَدِكَ؟ قَهالَ :لَها .قُلْهتُ فَمَهنْ
هُوَ؟ قَالَ :الَّذِی نَمْلَأُهَا یَدْلًا کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً لَعَلَ فَتْرَةٍ مِنَ الْأَةِمَّو نَهأْلِی کَمَها أَنَّ النَّبِهیَّ 
بُعِثَ یَل فَتْرَةٍ مِنَ الرُّمُلِ).

()7

ابوحمزه میگوند بر امام صادق  وارد شدم و پرمیدم ( :نا شما صاحب انن امر (نعنی قاةم
مویود) هیتید؟ فرمود :ن  .یرض کردم :پیهر شمامهت؟ فرمهود :نه  .یهرض کهردم :پیهر پیهر
شمامت؟ فرمود :ن  .یرض کردم :پیر پیر پیهر شمامهت؟ فرمهود :نه  .یهرض کهردم :پهس او
کییت؟ فرمود :نک زمین را پر از یدل میکند همانطور ک پر از ظلم و متم شده ،بر فترلی از
اةم  می ند ،همچنان ک پیامبر  بر فترلی از رموالن مبعوث شد).
اما در رابط با کیانیک میگونند مهدی فقط همهان کیهی امهت که در خرالزمهان متولهد
میشود و ایتقادی ب امام مهدی محمد بن الحین  و غیبت او ندارند ،همان یلهت گذشهت
درباره نها نیز صادق امت ،نعنی ب نها میگونیم ک لهأخیر والدت مههدی مویهود  به
خرالزمان ،مببش چیزی جز یدم وجود قابل در زمانهای گذشت نبوده امت .اگهر قهابلی وجهود
داشت ،خداوند ن مهدی را پیش از انن در انن یالم جیمانی خلق میکرد و او را میفرمهتاد لها

 .1غیبت نعمانی ،ص .125
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یدل و قیط را منتشر کند و منت رمول خدا  را ،همانطور ک رمولاهلل  بشارت داده
بود از نو باز گرداند.
بلك حتی اگر وظیف مهدی - یلیرغم اننک نزد همین اهل منت نیز مهدی 
خلیف خدامت )7(-را صرفاً اقام خالفت راشده بدانند ،باز هم همان یلت گذشت جاری امت،
چون خالفت راشده نزد اهل منت با خالفت یلی  نا حین  بیش از هزار مال قبل
لمام شده امت .پس اگر انن امر همان گون ک بیان کردم مربوط ب قابل نبوده ،چرا ظهور
خلیف خدا مهدی  انن هم ب لأخیر افتاده امت؟!
از آنچه گذشت دانستیم:
ب روشنی درنافتیم ک فاصل بین رفع امام مهدی محمد بن الحین  و مدن مهدی اول
نا نمانی  ،زمان فترت محیوب میشود ،همچنانک زمان بین رفع یییی  و بعثت
محمد  )6(فترت رموالن بوده امت و یلت فترت همانگون ک بیان کردم ،یدم وجود قابل
امت ،و ب مبب شدت رحمت خداوند ب مردم ،نها را منتظر امر و لصمیم خود رها کرده لا
رحمتش شامل نها شود.
همچنین ب وضوم ،یلت غیبت بلك حتی یلت لأخیر و لعونق والدت مهدی اول  و
خلقت او در انن یالم جیمانی نیز روشن شد.
 .1در سنن ابن ماجه ،ثوبان از رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم روایت کرده که فرمود( :نزد گنج شما سه نفر کشته
میشوند که همگی فرزند خلیفه هستند؛ سپس خالفت به هیچیک از آنها نمیرسد .سپس پرچمهای مشکی از سمت
مشرق خارج میشوند؛ پس به روشی شما را میکشند که تا کنون هیچ قومی نکشته است؛ ثوبان میگوید :سپس چیزی
فرمود که یادم نیست و سپس فرمود :هنگامیکه او را دیدید پس با او بیعت کنید ،چون او خلیفه خدا مهدی است).
در کتاب المستدرک علی الصحیحین ،ثوبان میگوید( :هنگامیکه پرچمهای سیاه را دیدید که از سمت خراسان خارج
میشود ،پس حتی به شکل سینهخیز روی یوها به سمتش بروید ،چون خلیفه خدا مهدی در بین آنهاست) .حاکم
میگوید :این حدیث طبق میزان شیخین (مسلم و بخاری) صحیح است ،اما آن را ذکر نکردهاند!
در کتاب مسند أحمد بن حنبل نیز ثوبان از رسول خدا صلی اهلل علیه و سلم نقل میکند که فرمود( :وقتی دیدید که
پرچمهای سیاه از سمت خراسان میآیند پس به سمتشان بشتابید ،چون خلیفه خدا مهدی در آنهاست).
در کتاب «القول المسدّد» نوشته ابن حجر ،عبد اهلل بن مسعود از پیامبر صلی اهلل علیه و سلم نقل میکند که فرمود:
(هنگامیکه پرچمهای سیاه از خراسان رو کردند ،پس به سمتشان بشتابید ،چون خلیفه خدا مهدی در آنهاست).
 .2در زمان فترت نیز بر حسب شرایط فترت ،رسول وجود داشتهاست ،یعنی قبل از رسولاهلل محمد  رسولی که آماده
تبلیغ بوده فرستاده خداوند بوده است ،اما در غیبت امام مهدی  آن فرستاده آماده ،از سوی امام مهدی  است.
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همچنین در نچ بیان کردنم ،پامخ انن شبه ک غیبت نا رفع حجت با وجود احتیاج مهردم
ب او ،مخال( یدل و حكمت الهی امت همچنانک وهابیت نا ملفیها ادیا میکننهد ،نیهز بیهان
شد.
همچنین در مباحث گذشت معنای روانالی ک میگونند هر پرچمی قبل از قاةم  پرچم
طاغوت امت )7(،نیز روشن شد ،چون نها پرچمهانی در زمان فترت پیش از ظهور هیتند و در
نتیج حامل بخشی از باطل هیتند ،اگرچ بخشی از حق با نها همراه شده باشد.
بنابرانن امام مهدی  ب دلیل یدم وجود قابل ،در حقیقت مُغیَّب (ب غیبت فرمتاده شده)
ن بَیْنِ
و لرك شده امت ،امام باقر  فرمود« :إِنَّ اللَّ َ إِذَا کَرِ َه لَنَا جِوَارَ قَوْمٍ نَزَیَنَا مِ ْ
أَظْهُرِهِمْ»( )6(،خداوند هنگامیک دومت نداشت باشد ما اهل بیت همیان و مجاور قومی باشیم،
ما را از بین نها میمتاند).

 .1امام صادق  فرمود( :کل رای ترفع قبل قیام القائم  فصاحبها طاغوت یعبد من دون اهلل عز و جل)( ،هر پرچمی
قبل از قیام قائم  برافراشته شود پس صاحب آن پرچم ،طاغوتی است که به جای خداوند پرستیده میشود)( .الکافی،
ج  2ص  259؛ وسائل الشیع  ،الحر العاملی :ج  19ص .)92
امام باقر  فرمود( :کل رای ترفع قبل رای القائم  صاحبها طاغوت)( ،هر پرچمی قبل از پرچم قائم  برافراشته
شود ،صاحب آن پرچم ،طاغوت است)( .الغیب للنعمانی ،ص  119؛ مستدرک الوسائل ،ج  11ص .)01
مالک بن اعین جهنی میگوید از امام باقر  شنیدم که فرمود( :کل رای ترفع قبل قیام القائم  صاحبها طاغوت)،
(هر پرچمی قبل قیام از قائم  صاحبش طاغوت است) .الغیب للنعمانی ،ص .119
مالک بن اعین جهنی میگوید از امام باقر  شنیدم که فرمود( :کل رای ترفع أو تخرج قبل قیام القائم  صاحبها
طاغوت»( ،هر پرچمی قبل از قیام قائم  بلند شود یا خروج کند ،صاحبش طاغوت است)( .الغیب للنعمانی ،ص .)119
امام سجاد  فرمود« :و اهلل ال یخرج واحد منا قبل خروج القائم صلوات اهلل وسلمه علیه إالَّ کان مثله مثل فرخ طار من
وکره قبل أن یستوى جناحاه فأخذه الصبیان فعبثوا به»( ،به خدا سوگند کسی از ما قبل از خروج قائم  خروج نمیکند،
مگر این که مثل او مثل گنجشکی است که قبل از فراگیری پرواز از النه بیرون بپرد؛ پس نوزادان با او بازی میکنند).
(الکافی ،ج  2ص  251ح  022؛ وسائل الشیع  ،ج  19ص .)91
امام باقر  فرمود« :مثل خروج القائم منا کخروج رسولاهلل  و مثل من خرج منا أهل البیت قبل قیام القائم  مثل
فرخ طار و وقع من وکره فتلعب به الصبیان»( ،مثل خروج قائم ما  مانند خروج رسولاهلل  است و هرکه از ما اهةل
بیت قبل از قیام قائم  خروج کند ،مثلش مانند بچه گنجشکی است که قبل از بلوغ و فراگیری پرواز ،از النهاش بیرون
بپرد و در نتیجه نوزادها با او بازی کنند)( .الغیب للنعمانی ،ص  235؛ شرح األخبار القاضی المغربی ،ج  0ص .)95
 .2علل الشرایع ،ج  ،1ص .211
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بنابرانن هیچ کس نمیلواند یدم وجود قابل در زمان غیبت نا پیش از قیام و اقام یدل در
زمین را انكار کند ،زنرا حداقل قابلی ک در روانات برای ظهور و قیام قاةم  ذکر شده همان
 474نفر میباشند؛ پس قابل در طول فترت غیبت وجود نداشت ( )7و امام مهدی  مغیَّب بوده
امت ،ن غانب.
آیه اکمال الدین
خدای لعالی فرمود:
ل لِغَیْرِ اللَّ ِ بِ ِ وَ ا ْلمُنْخَنِقَوُ وَ الْمَوْقُوذَةُ َو
حُرِّمَتْ یَلَیْكُمُ الْمَیْتَوُ وَ الدَّمُ وَ َلحْمُ الْخِنْزِنرِ وَ مَا أُهِ َّ
ب وَ أَنْ لَیْتَقْیِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُ ْم
الْمُتَرَدِّنَوُ وَ النَّطِیحَوُ َو مَا َأکَلَ الیَّبُ ُع إِلَّا مَا ذَکَّیْتُمْ وَ مَا ذُبِحَ یَ َل النُّصُ ِ
ت
شوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَكُمْ دِننَكُمْ وَأَلْمَمْ ُ
فِیْقٌ الْیَوْمَ نَئِسَ الَّذِننَ کَفَرُوا مِنْ دِننِكُمْ فَلَا لَخْ َ
خمَصَوٍ غَیْرَ مُتَجَانِ(ٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّ َ غَفُورٌ
ضطُرَّ فِی مَ ْ
یَلَیْكُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ َلكُمُ الْإِمْلَامَ دِننًا فَمَنِ ا ْ
رَحِیمٌ

()6

(گوشت مردار ،و خون ،و گوشت خوك ،و حیوانالی ک ب غیر نام خدا ذبح شوند ،و حیوانات
خف شده ،و ب زجر کشت شده ،و نها ک بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند ،و نها ک ب ضرب
شاخ حیوان دنگری مرده باشند ،و باقیمانده صید حیوان درنده مگر نک ن را مر ببرند و
حیوانالی ک روی بتها (نا در برابر نها) ذبح میشوند ،بر شما حرام شدهامت؛ و (همچنین)
قیمت کردن گوشت حیوان ب ومیل چوب های لیر مخصوص بخت زمانی؛ لمام انن ایمال،
 .1این قابالن همان کسانی هستند که رسالت مهدی  را قبول میکنند که عبارت از تصحیح و اصالح دینی ،عقایدی،
شرعی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است که مهدی  آن رسالت را حمل میکند و مخالف با قواعد و داشتههای قبلی
آن هاست؛ و این پذیرش برایشان گوارا و ساده نیست ،چون این اصالحات در زمان ظهور به معنای مخالفت با موروث
دینی فاسد و مخالفت با همه مرجعیات دینی پابرجا هنگام ظهور مهدی  است.
اینها قومی هستند که می پذیرند از مکان متعفن آکنده از بوی کثیفی که به استنشاق آن مانند سایر مردم عادت
کردهبودند ،خارج شده و به هوای آزاد بروند تا بوی پاکیزه استنشاق کنند و سپس اوج کثافت و عفونت و نجاست آن
هوایی که استنشاق می کردند را مورد تحقیق و تبیّن و تمییز قرار دهند .این کار هم آسان و هم بسیار دشوار است؛ آسان
است که انسان چند قدم حرکت کند تا هوای پاکیزه استنشاق نماید؛ و دشوار است که اعتراف کند که قبالً در مکانی
عفونی و متعفن و آکنده از بوی نجس زندگی میکرده ،بدون اینکه خودش بفهمد تا مسیر صحیح اول (هوای پاکیزه) را
انتخاب کند.
 .2قرآن کریم ،سوره مائده ،آیه .0
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فیق و گناه امت .امروز کافران از نین شما مأنوس شدند؛ بنابرانن از نها نترمید و از من
بترمید .امروز ،دنن شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما لمام نمودم؛ و امالم را ب ینوان
نین شما قرار دادم ،اما نها ک در حال گرمنگی ،دمتشان ب غذای دنگری نرمد ،و متمانل ب
گناه نباشند( ،مانعی ندارد ک از گوشتهای ممنو بخورند) خداوند مرزنده و مهربان امت).
بر حیب انن ن نچ کامل شده ،دنن امت و دنن همان شرنعت و یقیده امت؛ و قاةل شدن
ب کامل نبودن هرکدام از ن دو ،با ظاهر ن در لعارض امت ،همانگون ک یدم کامل بودن هر
کدام از نها در واقع و در نگرش هرنك از طواة( امالمی بدنن معنامت ک ن طاةف بر حق
نییت ،چون واقعیت امر نها با ظاهر روشن قر ن مخال( امت.
ملفیّون نا وهابیّون و ب طور یموم اهل منت در گذشت و حال ،بدون داشتن نصّی از معصوم
در بییاری از حوادث و روندادهای جدند زندگی ک نیاز ب حكم لعبّدی دارند از خود حكم شریی
صادر میکنند ،مانند نماز در مناطق نزدنك ب قطب .در نهانتِ امر ،واقعیت احوال نها حاکی از
ن امت ک دنن نزد نها کامل نییت و ب همین مبب ناچار شدند ب هنگام نبود نص ،طبق
راء و نظرات خود لشرنع نمانند ،همانطور ک نها نیز در یقیده میان خود اختالف زنادی دارند؛
مثالً ملفیّون نا وهابیّون ب وجود دو چشم و دو دمت و انگشت حقیقی برای خداوند معتقد
هیتند .و اشایره ،همچون اشایره اَزْهَر ب انن معتقد نییتند ،بلك معتقدند ک ایتقادات ملفیّون نا
وهابیون باطل امت.
اما نزد ل محمد  دنن با لنصیب خلیف الهی کامل میشود؛ از نجانیک رمول خدا
مكلّ( ب بیان یقیده درمت و لشرنع ب امر خدا بودند ،در نتیج هیچ شكاف و لناقضی میان انن
یقیده و ظاهر ن اکمال دنن دنده نمیشود.
بنابرانن دنن با لنصیب ناطق از طرف خداوند نا خلیف خدا بعد از رمولاهلل  کامل میشود
و بدنن ومیل دنن از لحاظ یقیده و لشرنع کامل میگردد ،و هیچ شكافی در چنین دننی نافت
نمیشود ک فقهای غیر معصوم با راء و هواهای خود ن را کامل کنند؛ درمت همانند حال و
وضع ایتقاد اهل منت ک با ظاهر ن در لعارض امت.
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اما درباره میئل غیبت معصوم ،ما میگونیم ک  :غیبت معصوم یبارت امت از غانب کردن او،
ن هم ب دلیل یدم وجود قابل نیبت ب امام مهدی ؛ و طرم الهی همانگون ک هیت،
میباشد ن همانگون ک منتظران نظرن پرداز ن را فرض میکنند و در خیال خود میپرورانند؛ و
در نتیج هیچ لعارضی بین انن یقیده و ظاهر ن اکمال دنن وجود ندارد.
ری ،لعارض با ن اکمال دنن نزد کیانی امت ک معتقدند معصوم غانب شده و لشرنع را رها
نموده لا فقهای غیرمعصوم داوطلب شوند و با نظرات خود در دنن الهی و در حوادث و روندادهای
زمان حكم شریی صادر نمانند ،مپس مشكالت را دو چندان کرده و یقیده وجوب لقلید از غیر
معصوم و نیابت از معصوم را بر مُمنان لحمیل نمانند.
در حقیقت راهی برای یدم لعارض با ظاهر ن اکمال دنن وجود ندارد ،مگر نچ ب ن قاةل
هیتیم و ایتقاد دارنم ک دنن با لنصیب خلفای خدا بعد از رمولاهلل  و کیانیک لشرنع
میکنند و ن را از خدا ب مردم میرمانند کامل گردند .و اننک امام ب یلت یدم وجود پذنرنده
غیبت کردند و انن ک زمان قبل از ظهور مهدی اول  ک در وصیت رمولاهلل  ذکر
شدهاند ،همان بازهی زمانی امت ک مردم در ن موقوف ب فرمان خدانند و امتحقاق درنافت
ثواب را ندارند بلك ب وامط رحمت خداوند پاداش میگیرند.
بنابرانن ،ن اکمال دنن ،باطل بودن هر راه و َمنِشی همانند منش منی نا ملفی وهابی ک
قاةل ب جواز فارغ بودن زمان از خلیف خدامت را ثابت میکند؛ و همچنین بطالن هر راه و مَنِشی
ک قاةل ب غیبت معصوم بدون لقصیر و کولاهی امت و یدم وجود پذنرنده را نیز ثابت میکند.
بنابرانن ن با انن روشها از رنش در لعارض امت.
در حقیقت ،دنن نزد نان و بر حیب واقعیت یملی نان ،با لنصیب خلیف خدا ک از جانب خدا
برگزنده میشود و نا افرادی همانند مفراء ک برای ارلباط با مردم انتخاب میشوند کامل نشده
امت ،بلك نزد نان کاملکننده دنن ،فقهانی غیر معصوم هیتند ک داوطلبان و کورکوران در
بره ای از زمان با ظن و گمان ب لشرنع بپردازند و احكامی را اراة نمانند ک خود قاةل ب یدم
مطابقت نها با احكام واقعی خداوند هیتند.
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و در نهانتِ امر ،ناخوامت اقرار میکنند ک دنن نزد نها و بر حیب باورهانشان ناقص بوده و
کامل نشده امت .و متعاقباً خود نان بدون اننک بدانند اقرار میکنند ک باورهای یقاةدی نها با
ن اکمال دنن در لعارض امت.
در اننجا باند ب امر بییار مهمی لوج نمود و ن اننک هر دو راه و روش ،لقصیر را ب خدا و
خلیف او نا امام معصوم نیبت میدهند ،چون خیال میکنند ک خداوند متعال دنن را ب نان
واگذار نموده لا در هر روندادی ک بدان نیاز و احتیاج دارند احكام شریی صادر نمانند؛ پس ب جای
اننک اقرار ب لقصیر خود نمانند -چرا ک نان از قبول خلیف خداوند نا (نانب انشان) امتنا
میورزند -فرض را بر انن گذاشت اند ک خداوند متعال ،دنن را برای افرادی غیر معصوم و غیر
منصوب از جانب معصوم ،واگذار نموده لا هرنك از نها با رأی و نظر خود و بدون داشتن هر
گون حكم شریی ،لشرنع نمانند.
انن امر در حقیقت طعن زدن شكار ب حكمت الهی امت؛ یالوه بر ن ،همچنانک بیان شد با
فرموده خداوند مبحان مبنی بر کامل شدن دنن در لعارض امت.
بنابرانن ،در انن بحث کولاه و مختصر ب انن نتیج رمیدنم ک :
در انن میان راه و روشی وجود دارد ک ب خالی شدن زمین از حجت الهی معتقد امت؛ مانند
روش منی نا ملفی ،همانگون ک قبالً بیان شد ،انن راه و روش با ظاهر نص قر نی و از جمل
ن اکمال دنن لعارض دارد.
اما روش دنگر اقرار میکند ک زمان از حجت الهی خالی نمیگردد ،اما انن حجت با وجود
قابل ،ممكن امت غانب شود؛ بدون اننک کیی را لنصیب و لعیین کند لا ییناً ب جای او باشد و
انن نانب ،حكم واقعی خدا را ب مردم برماند؛ و در نتیج انن نقص در دنن را فقهانی پُر میکنند
ک از طرف حجت خدا لعیین نشده و خودشان داوطلب شدهاند ،ک لعارض انن روش با ن اکمال
دنن واضح و روشن امت؛ و بر حیب واقع احوالشان ،خداوند دنن را کامل نكردهامت .ب همین
دلیل راه حل نزد نان انن امت ک فقهانی ب ناحق ،ک هیچگون نصی مشخص بر نها وجود
ندارد برای پُر کردن انن نقص با احكام و فتواهانی ک هیچ ارلباطی با حكم واقعی خداوند ندارند
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داوطلب شوند ،ک در حقیقت انن روش با روش قبلی (روش ملفیون) چندان لفاولی ندارد و هر دو
با ن اکمال دنن در لعارضاند.
اما روش موم ک ما ن را مطرم کردنم انن امت ک زمان از حجت الهی خالی نمیشود و
صحیح نییت ک حجت بدون نک فردی را ب نیابت لعیین کند ،غانب شود؛ و هنگامیک بدون
نک فردی را ب طور یلنی لنصیب کند غانب شود ،در ن حال هم امت مقصر بوده و از حق
منحرف شدهاند و کیی ک قابلیت پذنرش روش الهی صحیح را داشت باشد ،وجود ندارد .در انن
حال با لعیین فرمتاده نا نانب ،حجت اقام میشود ،اما ب دلیل یدم وجود قابل از او خوامت
نمیشود ک مردم را مطلع مازد و با نها مرلبط شود.
در انن حالت ،امت مُمن ب خلفای خدا در زمان فترت خواهند بود:
نَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَکُمْ رَمُولُنَا نُبَیِّنُ لَكُمْ یَلَ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّمُلِ أَنْ لَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِیرٍ وَ
یءٍ قَدِنرٌ
لَا نَذِنرٍ فَقَدْ جَاءَکُمْ بَشِیرٌ َو نَذِنرٌ وَ اللَّ ُ یَلَ کُلِّ َش ْ

()7

(اى اهل کتاب! ب لردند رمول ما پس از روزگار فترت و خأل پیامبران ب موى شما مد ،بهراى
شما بیان م کند ک نگونید :براى ما هیچ مژدهدهنهده و بهیمرمهان نیامهد ،نقینهاً مهژدهدهنهده و
بیمرمان ب مونتان مد؛ و خدا بر هر کارى لوانامت).
حال مردم در زمان فترت اننگون امت ک موقوف و منتظر فرمان و لصمیم خدا هیتند:
وَ خَرُونَ مُرْجَوْنَ مئَمْرِ اللَّ ِ إِمَّا نُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا نَتُوبُ یَلَیْهِمْ وَ اللَّ ُ یَلِیمٌ حَكِیمٌ

()6

(و گروه دنگر کارشان موقوف ب مشیّت خدامت ،نا نان را یذاب م کند نا لوب نان را
م پذنرد؛ و خدا دانا و حكیم امت).
مانند حال احناف( )7قبل از بعثت رمولاهلل محمد  و حال شیعیان قبل از بعثت مهدی اول
 ک در وصیت رمولاهلل  ذکر شده امت.

 .1قرآن کریم ،سوره مائده ،آیه .15
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در کتاب غیبت نعمانی روانت شده:
ن
حمَّدِ ْب ِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّ ُد بْنُ نَعْقُوبَ ا ْلكُلَیْنِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا ُمحَمَّ ُد بْنُ نَحْیَ َینْ أَحْمَدَ بْنِ إِ ْدرِنسَ یَنْ مُ َ
ن یُقْبَوَ یَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِنَادٍ َینْ
أَحْمَدَ یَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْقَا ِممِ یَنْ مُحَ َّمدِ بْنِ الْوَلِیدِ ا ْلخَزَّازِ یَنِ الْوَلِیدِ بْ ِ
ل( :دَخَلْتُ یَلَ أَبِی یَبْدِ ال َّل ِ  فَقُلْتُ لَ ُ أَنْتَ صَاحِبُ هَذَا امئَمْرِ؟ فَقَالَ لَا.
شُعَیْبٍ یَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَا َ
فَقُلْتُ فَوَلَدُكَ؟ فَقَالَ لَا .فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدِكَ؟ فَقَالَ لَا .قُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدِ وَلَدِكَ؟ قَالَ لَا .قُلْتُ فَمَنْ هُوَ؟
قَالَ الَّذِی َنمْلَأُهَا یَ ْدلًا َکمَا ُملِئَتْ ظُلْم ًا َو جَوْراً لَعَ َل فَتْرَةٍ مِنَ ا ْلأَةِمَّو نَأْلِی کَمَا أَنَّ النَّبِیَّ  بُعِثَ
یَل فَتْرَةٍ مِنَ الرُّمُلِ).

()6

ابوحمزه میگوند( :بر امام صادق  وارد شدم و پرمیدم :نا شما صاحب انن امر هیتید؟
فرمود :ن  .یرض کردم :پیر شمامت؟ فرمود :ن  .یرض کردم :پیر پیر شمامت؟ فرمود :ن .
یرض کردم :پیر پیر پیر شمامت؟ فرمود :ن  .یرض کردم :پس او کییت؟ فرمود :نک زمین
را پر از یدل میکند همانطور ک پر از ظلم و متم شده ،بعد از فترلی از اةم می ند ،همچنانک
پیامبر  بعد از فترلی از رموالن مبعوث شد).
خالص  :هیچ روشی وجود ندارد ک ماحت الهی را از لقصیر و کولاهی منزه بدارد و همچنین با
ن اکمال دنن مطابقت داشت و با ن متعارض نباشد ،ب جز روشی ک ما ن را مطرم کردنم و
ن انن امت ک زمان خالی نخواهد شد از:
حجتی شكار ک با مردم ب طور میتقیم ،نا در صورت وجود مانع از طرنق مفیرانی با نها در
ارلباط باشد ،نا حجتی غانب ک با مردم در ارلباط نییت ،و در چنین حالتی زمان ،همان زمان
فترت ب مبب یدم وجود یدهای ک قابلیت پذنرش او را داشت باشند خواهد بود و مُمنین در انن
امر مقصر بوده و حال نها موکول ب فرمان و لصمیم خدامت.
[ .1احناف جمیع حنیف و به معنای کسانی است که پیرو ملت و دین حنیف ابراهیم  بودند؛ احناف غالباً در حجاز ساکن
بودند و اساس دینشان توحید و اطاعت از خلیفه خدا بود ،اما متأسفانه رفتهرفته کیش حنیف ابراهیمی را تحریف کرده و
کعبهای که مقرّ یکتاپرستی بود را به بتخانه تبدیل کردند ،در حالیکه هنوز اصل سنتها و شرایع ابراهیمی مانند حج و
نماز و قربانی و ماه های حرام و  ...را قبول داشتند ،اما اساس دین که اطاعت از خلیفه خدا و یکتاپرستی است را کامالً
استحاله کردند(].مترجم)
 .2غیبت نعمانی ،ص .125
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خلیفه خدا در زمین چگونه شناخته میشود؟
چنانک بیان شد امتخالف ،امری حتمی امت ،چون لرك ن مخال( حكمت و یقل و مخال(
رحمت امت ،و از ن جهت ک انیان کامللرنن نو بین مخلوقات امت ،لذا حتماً انتخاب خلیف
از میان افراد انن نو انیانی خواهد بود.
خداوند ب ینوان لعیینکننده جانشین نا میتخلِ( ،اشاره کرده امت ک انیهان یبهارت امهت از
قانون امتخالف و ب گون ای مرشت شده ک بتواند خلیف خدا شود:
وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِ ْلمَلَاةِكَ ِو إِنِّی جَایِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَوً

()7

(و هنگامیک پروردگارت ب فرشتگان فرمود :من در زمین خلیف ای قرار میدهم).
همچنین در روانت مده امت:
(اللَّ خَلَقَ دَمَ یَل صُورَلِ ِ).

()6

(خداوند دم را ب صورت خود فرند).
در لورات نا یهد قدنم مده امت:
* (و خداوند فرمود :انیان را بر صورت و شبی خودمان خلق می نمانیم).

()4

* (پس خداوند انیان را بر صورت خود فرند .بر صورت خداوند او را خلق نمود).

()3

بنابرانن با چنین وصفی ،از حتمیات امت ک خداوند در هر زمان ،انیانی را انتخاب کند لا
خلیف او در زمین باشد ،بلك حتی هنگامیک خلیف مجبور ب غیبت شود ،ب ناچار ب همان مبب
باند کیی جانشین او شود .بنابرانن ما در اننجا ،خلیف را از بین یموم مخلوقات مشخص کردنم
و گون ن را معین کردنم و اننک انیان امت .چون انیان بر صورت الهوت فرنده و مرشت
شده امت.
 .1قرآن کریم ،سوره بقره ،آیه .03
 .2الکافی ،ج  ،1ص 101؛ التوحید (صدوق) ،ص .130
 .0تورات ،سفر پیدایش ،اصحاح .1
 .1تورات ،سفر پیدایش ،اصحاح .1
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چیزی ک باقی میماند انن امت ک فردی از انن نو را در یالم خارج مشخص کنیم .در
اننجا نیاز ب قانونی دارنم ک همیش بتوانیم با ن خلیف را از دنگران لمییز دهیم ،وگرن هدف
امتخالف ک همانا هدانت مردم و شنا کردنشان با خدا و اوامر و نواهی و اراده اومت نق
میشود و در نتیج ما نیازمند قانونی هیتیم ک حجت خدا را ب ما معرفی کند و انن قانون باند از
نخیتین روز بعثت خلیف لا هنگام قیام قیامت و انقضای امتحان در انن دنیا ماری و جاری باشد،
چون مردم همواره مكل( ب انمان ب خلفای خدا در هنگام بعثتشان و پس از بعثتشان هیتند و
مكل( ب شناخت حق و یقیده صحیح از نها و فرهنگ و ثار و کلمات نها و التزام ب محتوای
دیوت نها هیتند ،لا زمانی ک ب ومیل دیوت رمول بعد نیخ نشود.
بنابرانن حداقل انن قانون باند در طول مدلی از زمان امتداد داشت باشد لا وقتی ک فانده و نفع
رمالتی ک ن فرمتاده با ن ارمال شده لمام شود؛ مثالً نیبت ب حضرت محمد  انن
قانون لا امروز جاری امت.
قانون معرفت حجت و ارکان سهگانه آن
قانونی ک موافق یقل و حكمت باشد ،لماماً همان ارکان م گان ای امت ک قبالً بیان کردنم،
ک برای اثبات لنصیب خلیف خدا در زمین حتمی و قطعی امت و باند از حكیم و رحیم مطلق
صادر شود و ن م رکن یبارلند از :لنصیب خلیف  ،ایلم بودن او ،و امر مكلّفان ب اطایت از او؛
اما در اننجا انن م فقره را در مرحل دنگری بیان میکنیم ک ن ،مرحل رابط خلیف با مكلفین
امت و اننک چگون انن م رکن ،دلیل خلیف در مقام احتجاج و امتدالل بر مكلفین خواهد
()7

بود.

 .1اگر مسئله را به این شکل تصور کنی :مستخلِف (خدا) و سپس خلیفه (حجت خدا) و سپس مکلفین (بندگان خدا) به
ترتیب پشت سر هم قرار دارند ،پس سخن گذشته ما در اثبات حتمی بودن استخالف مربوط به رابطه مستخلِف (خدا) با
خلیفه خدا بود .اما کالم ما در اینجا مربوط به رابطه بین خلیفه و مکلّفین است.
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اول :نص
اثبات لنصیب خلیف برای مكلفین از طرنق نص ممكن امت؛ و ما چون همیش لنصیب خلفای
خدا در زمین را از طرنق نص نافتیم ،ثابت شده ک قانون الهی ثابت و منت داةمی الهی در
لنصیب خلفای خدا در زمینش ،همان نص از موی خدا نا از موی خلیف قبلی ب شكل میتقیم نا
غیر میتقیم امت و منت خدا لغییر و لحولی ندارد .خدای متعالی فرمود:
مُنَّوَ مَنْ قَدْ أَرْمَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُمُلِنَا وَ لَا لَجِدُ ِلیُنَّتِنَا لَحْوِنلًا

()7

(منتی امت ک همواره درباره پیامبران ک پیش از لو فرمتادنم [جارى] بوده امت ،و هرگز
برای منت ما لغییر و دگرگونی نخواهی نافت!).
ت
امْتِكْبَارًا فِی الْأَرْضِ وَ مَكْرَ الیَّیِّوِ وَ لَا نَحِیقُ الْمَكْرُ الیَّیِّوُ إِلَّا بِأَهْلِ ِ فَهَلْ نَنْظُرُونَ إِلَّا مُنَّ َ
جدَ لِیُنَّوِ ال َّل ِ لَبْدِنلًا وَ لَنْ لَجِدَ لِیُنَّوِ اللَّ ِ لَحْوِنلًا
الْأَوَّلِینَ فَلَنْ لَ ِ

()6

(انن نفرت ب مبب گردنکش و لكبّر نان در زمین و نیرنگ زشتشان بود؛ و نیرنگ زشت
جز اهلش را احاط نم کند .پس نا جز منت پیشینیان را انتظار دارند؟ پس هرگز براى منت خدا
لبدنل نم ناب  ،و هرگز براى منت خدا دگرگون نخواه نافت).
جدَ لِیُنَّوِ اللَّ ِ لَبْدِنال
مُنَّوَ اللَّ ِ فِی الَّذِننَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ لَ ِ

()4

(خدا شیوه و روش خود را درباره کیان ک پیشلر در گذشتند ،اننگون قرار داده امت ،و براى
شیوه و روش خدا هرگز لغییر و دگرگون نخواه نافت).
مُنَّوَ اللَّ ِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَ لَنْ لَجِ َد لِیُنَّوِ اللَّ ِ لَبْدِنلًا

()3

(خدا روش ثابت و قطع مقرّر کردهامت ک از پیش جارى بوده امت ،و هرگز براى روش خدا
لغییر و لبدنل نخواه نافت).
 .1قرآن کریم ،سوره اسراء ،آیه .77
 .2قرآن کریم ،سوره فاطر ،آیه .10
 .0قرآن کریم ،سوره احزاب ،آیه .52
 .1قرآن کریم ،سوره فتح ،آیه .20
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میئل با نص از موی خداوند مبحان و متعال و ب شكل میتقیم ،بر حجت اول  -دم - 
غاز شده امت؛ ب انن خاطر ک اولین حجتهامت .مپس میئل ب نص از موی حجت پیشین،
بر حجت بعدی لبدنل شده امت؛ میخواهد میتقیم باشد نا غیرمیتقیم؛ ب انن خاطر ک حجتی
وجود دارد ک با نص و وصیتش ب فردی ک پس از او می ند ،دلیل روشنی بر لشخیص اومت.
میئل اول ک نص از خداوند بر حجت امت ،باقی امت و از بین نرفت امت؛ بلك ب ینوان دلیل
لشخیص خلیف خداوند ،با نصِ از موی خلیف پیشین باقی مانده امت.
و ناچار باند نصّ الهی موافق با نص خلیف مابق باشد؛ بنابرانن کییک مدّیی نص از خدا نا
شهادت الهی بر خالف نا بدون نص از خلیف مابق باشد ،دروغگومت .نص از خلیف مابق برای
یموم مردم واضحلر و روشنلر از شهادت خدا در ملكوت امت ،چون نها از ملكوت خدا غافلند و
در یالم ماده غوط ور شدهاند و با ن خو گرفت اند ،لذا نصی را میطلبند ک از یالَم خودشان ب
نها برمد ،ن از یالم ملكوت ک نیبت ب ن جاهل و غافلاند.
نص میتقیم از خدای مبحان ب ومیل وحی امت ،همانگون ک خداوند ب فرشتگان ،خالفت
دم  را وحی کرد و طرنق وحی در اختیار هم مردم قرار گرفت و نچ ک هم مردم
میلوانند بشنوند همان رؤنامت؛ اما نص از خلیف مابق ب ومیل وصیت امت ،خواه میتقیم نا
غیرمیتقیم بر او نص شده باشد .ما ب زودی ب راههای م گان نص خواهیم پرداخت و در صورت
نیاز ب لفصیل ،ن را بررمی خواهیم کرد.
 .1نص از سوی خدای سبحان
اننگون نص ،بییار مهم بوده و دلیل بر خالفت امت ،چون میتقیماً از موی خداوند امت و
در هر زمانی حضور دارد( )7و برای هم مردم( )6قابل دمتیابی امت.

 .1از اولین لحظه بعثت خلیفه یا رسول تا آخرین لحظه حیات او ،بلکه این نص و این دلیل بعد از وفات خلیفه نیز برای
هرکسکه طالب این شناخت باشد حاضر است.
 .2از آن جهت که شهادت خدا و نص الهی بر خلیفهاش برای مردم از طریق رؤیا محتاج پشتوانه دینی معینی است ،پس
برای هرکسکه به وجود خدا ایمان دارد ،خواه یهودی یا مسیحی یا مسلمان یا بودا یا هندو یا از هر دیانتی باشد که به
وجود حقیقت فراتر از عالم جسمانی معتقد است ،این دلیل حاضر است ،بلکه این دلیل ملکوتی حتی برای ملحدان نیز
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امكان ندارد ک نص میتقیم الهی با نص خلیف در صورلی ک وجود داشت باشد ،مخالفت کند،
چون هر دو نص الهی هیتند؛( )7رؤناها (نصوص الهی) ک میلوان ب نها احتجاج کرد ،رؤناهای
متوالری هیتند ک نمیلوان مدیی دندن نها را لكذنب کرد ،و با نص الهی رمیده از موی
خلیف مابق ب صورت میتقیم نا با نص لشخیصی غیرمیتقیم از موی خلیف ک موصوف ب
«بازدارنده از گمراهی» میباشد ،موافق باشد.
از نظر عقلی :انن چنین دلیلی موافق حكمت و رحمت امت؛ پس حكیم و رحیم مطلق ن را
لرك نمیکند؛( )6ما هنگامیک وجود خدای مبحان را اثبات کردنم و ثابت کردنم ک او حكیم و
حاضر است ،اما به عنوان یک مقدمه برای شهادت خدا به خلیفهاش؛ چون خداوند برای شخص ملحد به حقانیت و وجود
خودش شهادت میدهد تا نخست وجود خود را برایش اثبات کند.
 .1پس کسیکه مد عی نص الهی (از طریق رؤیا و کشف) مخالف نص خلیفه سابق خداست ،دروغ میگوید و نیازی به
بررسی ادعای او نیست .همانند این گروه دروغگو کسانی نیز هستند که رؤیاهای دروغینی ضد دعوت خلیفه خدا در زمین
گردآوری میکنند و همچنین مد عیان دروغین و باطل خالفت الهی .پس هر دو گروه ممکن است دروغ بگویند و رؤیاهای
دروغینی گردآوری کنند یا این توهم را به خود القاء و تلقین کنند که خوابی طبق هوای نفس خود دیدهاند ،اما این اوهام،
دلیل کذب خود را با خودش حمل میکند ،چون مخالف نصّ خلیفه گذشته خداست.
 .2مقصود از مطلق یعنی محدود به هیچ حدی نیست؛ پس رحمت مطلق آن است که گستره آن هیچ حدی ندارد و حکمت
مطلق آن است که هیچ نهایتی ندارد .خداوند فرمود :عَذَابِی أُصِیبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ فَسَأَکْتُبُهَا
لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ الَّذِینَ هُم بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ( .األعراف( ،)195 ،عذابم را به هر کس بخواهم مىرسانم و
رحمتم همه چیز را فرا گرفته است ،پس بهزودى آن را براى کسانى که پرواگری میکنند و زکات مىپردازند و به آیاتم
ایمان مىآورند ،مقرّر و الزم مىدارم).
پس رحمت خداوند همه چیز را در برگرفته و کافرِ مستحق جهنم نیز یک چیز است و در نتیجه رحمت خداوند او را در
بر گرفته و وارد شدن و ماندن در جهنم همان خواسته او بوده که وسایل ماندن در آن را فراهم میکرده :ال تَرْکُضُوا وَ
ارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِیهِ وَمَسَاکِنِکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْأَلُونَ( األنبیاء( ،)10،فرار نکنید ،و به سوى زندگى مرفّهى که در آن
نازپرورده بودید و به خانههایتان بازگردید تا مورد سؤال قرار بگیرید).
پس جهنم چیزی نیست جز همان عالم دنیایی که این کافران و اعمالشان را در بر گرفته بود :فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِی وَ قُودُهَا
النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ( البقرة( ،)21،پس از [آتشى] که هیزمش مردم و سنگهایند ،بپرهیزید؛ آتشى که
براى کافران آماده شده است).
در آیه شریفه وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ فَسَأَکْتُبُهَا لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَ الَّذِینَ هُم بِآیَاتِنَا یُؤْمِنُونَ روشن
است که رحمت خدا به وسیله کسانیکه برای آنها مقرّر شده و در آنجا تجلّی کرده شناخته میشود و آنها همان
کسانی هستند که آیه شریفه میفرماید رحمت خود را برای آنها نوشته و مقرّر کردهام؛ و آنها انبیاء و اوصیاء هستند که
رحمت الهی برایشان واجب شده و در آنها ظاهر گشته و رحمت خود آنها نیز ،شکلی از رحمت خداست؛ و به وسیله
رحمت آنها رحمت خداوند شناخته میشود؛ اما تفسیر آیه به این شکل که معنای وجوب رحمت برای متقیان این است
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رحیم مطلق امت و هیچ نقصی در ماحت او راه ندارد و حتمی بودن امتخالف را نیز ب مبب
موافقت با حكمت و رحمت مطلق او اثبات کردنم ،بالتبع ثابت میشود ک نچ موافق با حكمت
و رحمت مطلق اومت همانا نص و لصرنح میتقیم از موی خود او بر امامت خلیف و جانشین
اومت و همواره روش او همین بوده امت؛ و از نجا ک طرنق نص میتقیم از او ،همان وحی
امت و ن طرنق وحی ک بین او و مخلوقالش نعنی مردم باز امت همان رؤنامت ،ثابت میشود
ک او حتماً بر خلیف خود از انن طرنق نصّ میکند و برای او ب ومیل وحی از طرنق رؤنای
صادق در خواب و بیداری شهادت میدهد ،وگرن اگر انن طرنق نصّ را لرك میکرد ،مخال(
رحمت و حكمت مطلق او بود ،چون راهی را لرك کرد ک هدف از فرننش خلق (نعنی معرفت) با
ن محقّق میشد و در نتیج الوهیت مطلق او نق
امت.

میگردند .خداوند از انن نقص مبرّا و منزّه

از نظر نقلی :انن طرنق ب وضوم و ب صورت قطعی ثابت شده امت:
خدای مبحان انن طرنق را در قص برگزندن حضرت دم  ب ینوان اولین خلیف خدا در
زمین بیان کرده امت .ب همین طرنق نص بر خلیف خود در زمینش را غاز نمود .ب مالةك وحی
کرد ک دم خلیف اومت:
وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَاةِكَ ِو إِنِّی جَایِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَوً قَالُوا أَلَجْعَلُ فِیهَا مَنْ نُفْیِدُ فِیهَا وَ نَیْفِكُ
ن
الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُیَبِّحُ بِحَمْ ِدكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّی أَیْلَمُ مَا لَا لَعْلَمُو َ

()7

که فقط شامل آنها می شود ،پس ظلم و تجاوز است؛ زیرا در این صورت آغاز آیه ناقض آخر آن است ،چون آغاز آیه
میفرماید که رحمت خدا همه چیز را در بر گرفته است و آخر آن (طبق این تفسیر به رأی غلط) میگوید که این رحمت
فقط برای پرواگران پاکیزه است که به آیات خدا ایمان دارند ،یعنی از ملکوت خدا میشنوند و به آن ایمان دارند .اما
حقیقت همانگونه که بیان کردم این است که رحمت خداوند بر پرواگران پاکیزهای که ایمان به ملکوت آسمانها و آیات
الهی گذشته و آینده دارند و کلمات خدا را می شنوند نوشته شده یعنی تجلّی و ظهور کرده و حقیقت این است که تجلّی
رحمت در این افراد تحصیل حاصل است ،چون انسان بر صورت خدا سرشته شده است؛ پس اگر اخالص داشته باشد
این صورت در او تجلی میکند و هرچه اخالصش عظیمتر باشد تجلی این صورت و ظهور آن در این شخص عظیمتر و
آشکارتر میشود.
 .1قرآن کریم ،سوره بقره ،آیه .03
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(و هنگام ک پروردگارت ب فرشتگان فرمود :میلماً من جانشین در زمین قرار خواهم داد.
گفتند :نا کی را در ن قرار م ده ک فیاد م کند و خون م رنزد؟! در حال ک ما لو را
همراه با مپاس و متانشت لیبیح م گونیم و لقدنس م کنیم .فرمود :من چیزی م دانم ک شما
نم دانید).
همچنین در قضی برگزندن حضرت نوم(  انن امر را بیان کرده امت .ب نوم( 
وحی کرد ک لو خلیف من در زمین خواهی بود:
الشهمْسَ وَ الْقَمَهرَ رَأَنْهتُهُمْ لهی
َشهرَ کَوْکَبهاً وَ َّ
إِذْ قالَ نُومُ(ُ لِأَبی ِ نا أَبَهتِ إِنِّهی رَأَنْهتُ أَحَهدَ ی َ
ماجِدننَ

()7

( نگاه ک نوم( ب پدرش گفت :پدرم! من در خواب دندم نازده متاره و خورشید و ماه بهرانم
مجده کردند).
در اننجا رؤنا دلیل لشخیصی خلیفو خدا نوم(  بود و از مخن نعقوب  واضح امت
ک انن رؤنا دلیلی برای لشخیص خلیف خدا در زمین بود؛ چون نوم(  را از نقل انن رؤنا
برای برادرانش برحذر داشت لا اننک پس از شنیدن رؤنا ،مصیبتهای هابیل لكرار نشود ،وقتی
بفهمند ک نوم(  از بین نها ب ینوان خلیف خدا مشخص شده امت:
ْیهانِ یَهدُوٌّ
الشهیْطَانَ لِلْإِن َ
قَالَ نَا بُنَیَّ لَا لَقْصُصْ رُؤْنَاكَ یَلَ إِخْوَلِهكَ فَیَكِیهدُوا لَهكَ کَیْهدًا إِنَّ َّ
مُبِینٌ

()6

(نعقوب  گفت :اى پیرك من! خواب خود را براى برادرانت مگو ک نقش اى خطرناك بر
ضد لو ب کار م بندند ،بدون شك شیطان براى انیان دشمن شكار امت).
خدای مبحان انن دلیل را همچنین در قص برگزندن حضرت مومی  نیز بیان کرده
امت .خداوند با رؤنا ب مادر مومی  ک خودش از مكلفان بود وحی کرد و شهادت داد ب
اننک مومی خلیف خدا در زمین امت:

 .1قرآن کریم ،سوره یوسف ،آیه .1
 .2قرآن کریم ،سوره یوسف ،آیه .9
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وَ أَوْحَیْنَا ِإلَ أُمِّ مُومَ أَنْ أَرْضِعِی ِ فَإِذَا خِفْتِ یَلَیْ ِ فَأَلْقِی ِ فِی الْیَمِّ َو لَا َلخَافِی وَ لَا لَحْزَنِی إِنَّا
ن
ن الْمُرْمَلِی َ
رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَ جَایِلُوهُ مِ َ

()7

(و ب مادر موم وحی کردنم ک  :او را شیر بده ،و هنگامی ک بر او لرمیدی ،وی را در درنا
بیفكن ،و مترس و غمگین مباش ک ما حتماً او را ب لو باز م گردانیم ،و او را از پیامبران قرار
م دهیم).
همچنین در قص برگزندن حضرت داود  انن دلیل را بیان کرد و ب داود  فرمود ک
لو خلیف ما در زمین هیتی:
ُضهلَّكَ یَهنْ
نا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَوً فِی امئرْضِ فَاحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَال لَتَّبِعِ الْهَوَى فَی ِ
مَبِیلِ اللَّ ِ إِنَّ الَّذِننَ نَضِلُّونَ یَنْ مَبِیلِ اللَّ ِ لَهُمْ یَذَابٌ شَدِندٌ بِمَا نَیُوا نَوْمَ الْحِیَابِ

()6

(اى داود! همانا لو را در زمین جانشین قرار دادنم؛ پس میان مردم ب حق داورى کن و از هواى
نفس پیروى مكن ک لو را از راه خدا منحرف م کند .به لردنهد کیهان که از راه خهدا منحهرف
م شوند ،چون روز حیاب را فراموش کردهاند ،یذاب مخت دارند).
انن میئل را در قص برگزندن حضرت یییی  نیز بیان کرده امت ،نعنی خداوند ب
حوارنون وحی کرد ک حضرت یییی  خلیف اومت:
ن
وَ إِذْ أَوْحَیْتُ إِلَ الْحَوَا ِرنِّینَ أَنْ مِنُوا بِی وَ بِرَمُولِی قَالُوا مَنَّا وَ اشْهَدْ بِأَنَّنَا مُیْلِمُو َ

()4

(و هنگام ک ب حوارنون وح کردم ک ب من و فرمتاده من انمان بیاورند .گفتند :انمان
وردنم و شاهد باش ک ما لیلیم هیتیم).
نا روشنی بیش از انن ،درباره موضو رؤنا در دنن خداوند وجود دارد ک ب وضوم در ن
میبینیم؟!

 .1قرآن کریم ،سوره قصص ،آیه .7
 .2قرآن کریم ،سوره ص ،آیه .25
 .0قرآن کریم ،سوره مائده ،آیه .111
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نا در ن  ،گواهی خداوند ب حوارنون ،از راه وحی روشن نییت؟ دو راه وحی ،رؤنا در خواب و
رؤنا در بیداری امت .نا روشنی بیشتر از انن وجود دارد ک رؤنا ،راه گواهی خداوند ب خلیف اش
در زمین امت و نزد هم بندگان ک خوامتار گواهی خداوند هیتند .نا روشنی بیشتر از انن ،وجود
دارد ک رؤنا ،راه نص خداوند بر خلیف اش در زمین امت؛ راهی ک هر نك از مردم ک بخواهند
بشنود ،می شنوند ،بدون قید وشرطی.
خداوند انن امر را ب وضوم و بدون هیچ شبه ای در مورد دیوت حضرت محمد  بیان
فرمود ،ب طوری ک خداوند خود را شاهدی برای او ،برای هرکییک خوامتار شهادت خداوند
مبحان امت معرفی میکند.
ن مَیِّئَوٍ فَمِنْ نَفْیِكَ وَ أَرْمَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَمُولًا َو
مَا أَصَابَكَ مِنْ حَیَنَوٍ فَمِنَ اللَّ ِ وَ مَا أَصَابَكَ مِ ْ
کَفَ بِاللَّ ِ شَهِیداً

()7

( نچ از نیك ب لو رمد ،از موى خدامت و نچ از بدى ب لو رمد ،از موى خود لومت .و
لو را براى مردم ب پیامبرى فرمتادنم ،و گواه بودن خدا [بر پیامبرىِ لو] کاف امت).
لَكِنِ اللَّ ُ نَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَیْكَ أَنْزَلَ ُ بِعِلْمِ ِ وَ الْمَلَاةِكَوُ نَشْهَدُونَ َو کَفَ بِال َّل ِ شَهِیداً

()6

(ول خدا ب نچ بر لو نازل کرده گواه م دهد ک ن را ب یلم و دانش خود نازل کرده ،و
فرشتگان هم گواه م دهند ،گرچ گواه خدا کاف امت).
وَنَقُولُ الَّذِننَ کَفَرُوا َلیْتَ مُرْمَلًا قُلْ کَفَ

بِاللَّ ِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ وَ مَنْ یِنْدَهُ یِلْمُ

الْكِتَابِ

()4

(کافران میگونند :لو فرمتاده [خدا] نییت  .بگو :کاف

امت ک خدا و کی

امیرالمُمنین یل بن اب طالب] ک دانش کتاب نزد اومت ،میان من و شما گواه باشند).

 .1قرآن کریم ،سوره نساء ،آیه .75
 .2قرآن کریم ،سوره نساء ،آیه .155
 .0قرآن کریم ،سوره رعد ،آیه .10
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قُلْ کَفَ بِاللَّ ِ شَهِیدًا بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ إِنَّ ُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِیرًا بَصِیراً

()7

(بگو :کاف امت ک خدا میان من و شما شاهد باشد؛ چون او ب بندگانش گاه و بینامت).
قُلْ کَفَ بِاللَّ ِ بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ شَهِیدًا نَعْلَمُ مَا فِی الیَّمَاوَاتِ وَ امئرْضِ وَا َّلذِننَ مَنُوا بِالْبَاطِلِ َو
ن
کَفَرُوا بِاللَّ ِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَامِرُو َ

()6

(بگو :کاف امت ک خدا میان من و شما شاهد باشد[ ،او] نچ را در ممانها و زمین امت
م داند ،و نان ک ب باطل گرونده و ب خدا کفر ورزندهاند همان زنانكاراناند).
هُوَ الَّذِی أَرْمَلَ رَمُولَ ُ بِالْهُدَى وَ دِننِ ا ْلحَقِّ لِیُظْهِرَهُ یَلَ الدِّننِ کُلِّ ِ وَ کَ َف بِاللَّ ِ شَهِیداً

()4

(اومت ک پیامبرش را با هدانت و دنن حق فرمتاد لا ن را بر هم ادنان پیروز کنهد ،و کهاف
امت ک خدا شهادت بدهد).
انن شهادت و اننگون نص الهی از روز اول برای ایالم دیولش همراه خلیف خدامت ،بلك
قبل از دیولش نیز همراه اومت.
خداوند در گذشت برای خلفای خود نزد مكلفان شهادت داد و خود را همیش ب ینوان شاهدی
برای خلفای خودش نزد مكلفان معرفی میکند؛ لذا انن امر ،منت خدامت و در نتیج همانطور
ک بیان شد لبدنل و لغییری ندارد؛ بنابرانن چگون ممكن امت خدا برای مردم ب غیر از طرنق
وحی ،خواه میتقیم نا ب وامط بعضی از مخلوقالش مانند اروام و مالةك شهادت دهد؟ و کدام
طرنق وحی همیش بین خدا و مكلفان ،بجز رؤنای صادق از موی خدا باز امت؟ اما کییک
منكر انن طرنق (وحی از راه رؤنا) برای نص الهی باشد ،کفر خود را ب قیمتی از قر ن ایالن
میکند نا اننک باند طرنق دنگری برای شهادت دادن خداوند برای هم مكلفان انجاد کند.
خداوند در رد کیانی ک طالب نات نا معجزات هیتند پامخ میدهد ک اگر انمان حقیقی ب
وجود خدا داشت باشند ،شهادت خدا برانشان کافی امت و نیازی ب معجزه ندارند.
 .1قرآن کریم ،سوره اسراء ،آیه .55
 .2قرآن کریم ،سوره عنکبوت ،آیه .92
 .0قرآن کریم ،سوره فتح ،آیه .22
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وَ قَالُوا لَوْال أُنْزِلَ یَلَیْ ِ نَاتٌ مِنْ رَبِّ ِ قُلْ إِنَّمَا اآلنَاتُ یِنْدَ اللَّ ِ  ...قُلْ کَفَ بِاللَّه ِ بَیْنِهی وَ بَیْهنَكُمْ
شَهِیداً نَعْلَمُ مَا فِی الیَّمَاوَاتِ وَ امئرْضِ ...

()7

(و گفتند چرا معجزالی از پروردگارش بر او نازل نمیشود؟ بگو معجزات فقط نزد خدا هیتند ...
بگو اننک خدا بین من و شما شهادت میدهد کفانت میکند؛ او نچ در ممانها و زمین امت
را میداند).
بنابرانن ،از نات قر ن ب روشنی پیدامت ک خداوند برای مكلفان جهت خلفای خود از طرنق
وحی با رؤنا شهادت داده امت؛ رؤناهانی مانند رؤناهای حوارنون یییی  و رؤناهای اصحاب
محمد  ،و انن منت خدامت .هرکس منكر ن نا مدیی لبدنل و لغییر ن امت ،باند بیّن و
دلیل اقام کند( )6و نک مدیی یدم کفانت شهادت خدا با وحی از طرنق رؤنای صادق امت،
باند معنای دنگری برای کلم «کفی» (کفانت میکند) ک در نات گذشت بارها لكرار شده امت
پیدا کند.
وَ أَرْمَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَمُولًا وَ کَفَ بِاللَّ ِ شَهِیداً
لَكِنِ اللَّ ُ نَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَیْكَ أَنْزَلَ ُ بِعِلْمِ ِ وَ الْمَلَاةِكَوُ نَشْهَدُونَ وَ کَفَ بِال َّل ِ شَهِیداً

 .1قرآن کریم ،سوره عنکبوت ،آیات  93ة .92
 .2باید به مسیر خالفت الهی از آدم  تا مهدی  بنگریم تا سنت الهی را در خالفت بشناسیم :آدم خلیفه خداست
 ...نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و همه انبیاء خدا و رسوالن او خلفای منصوب خدا در زمین هستند ...محمد خلیفه
منصوب خداست و مهدی خلیفه منصوب خداست.
رسول خدا  فرمود( :نزد گنج شما سه نفر کشته میشوند که همگی فرزند خلیفه هستند؛ سپس خالفت به هیچ یک از
آنها نمیرسد؛ سپس پرچمهای سیاه از سمت مشرق خارج میشوند؛ پس به شکلی با شما میجنگند که تا کنونی هیچ
قومی این گونه نجنگیده است؛ سپس چیزی را یاد کرد و سپس فرمود :وقتی او را دیدید؛ پس با او بیعت کنید حتی سینه
خیز روی یو ،چون او خلیفه خدا مهدی است)( .المستدرک ،ج  1ص  )151این حدیث بر شرط شیخین (مسلم و بخاری)
صحیح است .و فکر نمیکنم که مسلمانانی که اعتقاد به خالفت الهی بعد از محمد  ندارند ،در خالفت الهی آدم  و
انبیاء و داود  و محمد  که در قرآن آمده ،شبهه و اشکالی داشته باشند .و مهدی نیز طبق روایات ،خلیفه خدا در
زمین است ،یعنی مسیر دین الهی از اول تا آخرش ،عبارت است از تنصیب خلیفه خدا در زمین به وسیله خود خداوند؛
یعنی این سنتی الهی است که تبدیل و چرخش ندارد و در نتیجه کسیکه مدعی تحول و تبدیل سنت الهی است باید
ادعایش را با دلیل اثبات کند ،نه اینکه ادعا کنند که دین خدا بیهوده و غیر روشمند است و خداوند امر خالفت بعد از
رسولاهلل محمد  را رها کرده و سنت الهی بدون هیچ دلیلی چرخیده و تبدیل شده ،بلکه دلیل بر عکس قول و اعتقاد
آنان را اثبات میکند.
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یتَ مُرْمَلًا قُلْ کَفَ بِاللَّ ِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ
وَ نَقُولُ الَّذِننَ کَفَرُوا لَ ْ
قُلْ کَفَ بِاللَّ ِ شَهِیدًا بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ إِنَّ ُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِیراً بَصِیراً
قُلْ کَفَ بِاللَّ ِ بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ شَهِیدًا نَعْلَمُ مَا فِی الیَّمَاوَاتِ َو امئرْضِ َو ا َّلذِننَ مَنُوا بِالْبَاطِلِ َو
ن
کَفَرُوا بِاللَّ ِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَامِرُو َ
معنای انن نات بییار روشن امت ،نعنی شهادت خدا از طرنق رؤنا در خواب نا بیداری برای
یموم مردم ک خداوند خود را برای نها ب ینوان شاهد معرفی کرده امت ،برای لشخیص
مصداق خلیف خدا در زمین کفانت میکند.
بنابرانن طبق نچ گذشت ،رؤنای صادق و کش( صادق ک در ن خداوند ب حقانیت
خلیف اش برای مكلفان شهات میدهد ،نصّی از جانب خدای مبحان امت و ایراض از ن ب
معنای ایراض از نص میتقیم خدای مبحان امت.
اما حدود حجیّت انن نص ،نعنی اننک نا انن نص فقط بر صاحبش حجت امت نا اننک بر
غیر صاحبش نیز حجت امت؛ نا اننک اگر قاةل ب حجیت ن شونم ،نا ممكن امت ک انن نص
الهی حجت بر غیر صاحبش باشد ،ب ایتبار اننک حجیتش بر صاحب خودش ثابت امت؟
در حقیقت ،قر ن کرنم متكفّل بیان انن امر شده و ب روشنی بیان کرده ک نص الهی حجت بر
غیر صاحبش نیز هیت؛ حضرت نعقوب  رؤنای حضرت نوم(  را دلیل بر خالفت او
در زمین قرار داد و ب همین مبب او را از لعرن( ن رؤنا برای برادرانش منع کرد ،چون برادران
نوم(  پیامبرزاده بودند و شرنعت را ب خوبی میشناختند و جانگاه رؤنا در دنن خدا و اننک
ن رؤنا نصّی الهی بر خالفت حضرت نوم(  در زمین امت را ب خوبی میدانیتند و در
نتیج با شنیدن ن رؤنا میفهمند ک معنانش مشخص کردن نوم(  ب ینوان مصداق
خلیف خدا در زمین امت؛ لذا نعقوب  لرمید ک بر نوم(  حیادت کنند و قص قدنمی
دو فرزند حضرت دم  درباره حضرت نوم(  و برادرانش لكرار شود و انن مطلب برای
کییک در نات قر ن لدبّر کند و با خونش منص( باشد واضح امت:
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إِذْ قَالَ نُومُ(ُ لِأَبِی ِ نَا أَبَتِ إِنِّی رَأَنْتُ أَحَدَ یَشَرَ کَوْکَبًا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَنْتُهُمْ لِی مَاجِدِننَ *
قَالَ نَا بُنَیَّ لَا لَقْصُصْ رُؤْنَاكَ یَلَ إِخْوَلِكَ فَیَكِیدُوا لَكَ کَیْدًا إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلْإِنْیَانِ یَدُوٌّ مُبِینٌ

()7

( نگاه ک نوم( ب پدرش گفت :پدرم ،من در خواب دندم نازده متاره و خورشید و ماه برانم
مجده کردند .گفت :اى پیرك من ،خواب خود را براى برادرانت مگو ک نقش اى خطرناك بر ضد
لو ب کار م بندند ،بدون شك شیطان براى انیان دشمن شكار امت).
نعنی برانت نقش میکشند ،همانطور ک قابیل برای هابیل  ،هنگامیک فهمید او وصی
دم  امت ،نقش کشید.
بنابرانن ،همچنانک از قر ن کرنم روشن میشود ،نصّ الهی ب انن طرنق (رؤنا) ،بر صاحبش
و دنگران حجت امت.
اما اگر دنگران احتمال بدهند ک صاحب رؤنا دروغ میگوند ک رؤنا دنده ،نا احتمال بدهند ک
نچ دنده احالم شیطانی امت ،نا از هوای نفس خود اومت ،در انن هنگام رؤنای مزبور بر
دنگری حجت نییت و در اننجا نیازمند ب بررمی و لحقیق در باره اموری هیتیم:
 .1احتمال دروغ گفنت کسیکه میگوید رؤیا دیده است:
انن امر مردود خواهد بود ،وقتی ک رؤناها زناد و میتمر باشد و اشخاص متفرق ن را ببینند،
ک هیچ ارلباطی بین نها قبل از انمانشان ب دیوت کننده حق وجود نداشت باشد ،لا کییک
رؤناهای نها را میشنود لصور کند ک نها لبانی بر دروغ کردهاند؛ در انن صورت دنگر کیی
نمیلواند انن یده بییار را متهم ب کذب کند ،مگر اننک متكبر و غیر منطقی باشد؛ چون از نظر
یقلی ،لبانی انن یده با انن اوصاف بر دروغ امكان ندارد و ب انن مبب ،مجموی رؤناهای نها
حجت بر مانر مردم خواهد بود و چنانچ کیانیک رؤناهانی در لشخیص مصداق خلیف خدا
دندهاند از مشربها و پیشین ها و یقاند گوناگون باشند ،در انن هنگام حجت یظیملر خواهد بود و
هیچ راهی برای رد و انكار شهادت نها درباره نچ ک در ملكوت با شهادت و نص خدا درباره
خلیف اش دنده و شنیدهاند ،باقی نمیماند.
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 .4احتمال اینکه رؤیا از ناحیه شیطان باشد:
انن میئل  ،اننگون رد میشود ک در رؤنا ،خلیف خداوند در زمین باشد ک خالفتش برای
بیننده ثابت شده امت ،نا فرشت ای از فرشتگانش ،نا در ن نامی از نامهای خداوند باشد ،نا ن ای
از کتاب ممانی ک برای بیننده ثابت باشد ،نا اننك در رؤنا ،رمزهای حكیمان ای باشد ک
امكانپذنر نییت ک از مفیهانی همچون شیطان و مربازانش صادر شود.
خداوند مبحان در قر ن کرنم انن فرضی را ک میگفتند شهیاطین قهر ن را نهازل کردهانهد ،رد
کرده امت:
وَ مَا لَنَزَّلَتْ بِ ِ الشَّیَاطِینُ * وَ مَا نَنْبَغِی لَهُمْ وَ مَا نَیْتَطِیعُونَ

()7

(قر ن را شیاطین نازل نكردهاند ،و مزاوار نان نییت ،و قدرت ندارند).
پس خداوند میفرماند ن  ،شیاطین لیلط و قدرلی بر قراةت قر ن ندارند؛ لذا نگون ک در
قر ن دیوت ب صالم میشود ،برای شیطان شانیت نییت ک دیوت ب صالم کند ،وگرن چطور
برای شیطان پانگاهی امتوار باشد در حالیک بخواهد دیوت ب صالم و اخالق کرنم و ناد خدا
بكند؟!
اگر انن اموری ک در قر ن ذکر شده را شیطان ورده باشد ،پس چطور و کجا و چ وقت
دیوت ب شر میکند؟ نا شیطان با خودش در جنگ امت؟ قطعاً ک چنین نمیکند.
همچنانک شیطان نمیلواند کلمات خدا را لالوت کند نا ب شكل رموز ملكوت ممانها نا
خلفای خدا و مالةك و امماء الهی شود؛ و اگر انن کارها برانش ممكن بود ،پس دنگر نباند
ملكوت ب دمت خداوند شمرده میشد ،بلك باند ب دمت شیطان قلمداد میگردند و دنگر مجالی
برای اطمینان ب هیچ چیزی ک از ملكوت بیاند باقی نمیماند ،و در انن صورت بر هم
رمالتهای ممانی و هم خلفای الهی طعن و انراد وارد میشد ک شاند هم لوهم بوده و نچ
دندهاند شیطان بوده و خود شیطان برانشان ب صورت مالةك ظهور کرده و کالمی را ب ینوان
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کالم خدا برانشان میخوانده و ....؛ و ب همین خاطر خداوند مبحان ب همین مقدار اکتفا کرده و
فرموده :وَ مَا نَنبَغِی لهُمْ وَ مَا نَیْتطِیعُون ،نعنی قراةت قر ن برانشان ممكن نییت؛ پس چطور
انن قر ن را نازل کرده باشند؟!
پس وقتی از وحی قر ن نا بعضی از نات قر ن یاجز هیتند ،پس چطور ممكن امت ک
شخصی مدییِ یلم از روی جهالتش بگوند ک شیاطین ب صورت رمولاهلل  در رؤنا نمانان
میشوند؟! نا یقل قبول میکند ک شیطان از لنزنل قر ن و قراةت ن یاجز باشد ،اما بر نمانان
شدن ب صورت محمد  قادر باشد ،در حالیک محمد  کلم لام خدا و قر ن ناطق امت؟
ب خدا موگند! انن میئل  ،قیمت نایادالن امت.
نا کار ب جانی رمیده ک بر رمول خدا  دروغ ببندند و ب ومیل چنین امر یظیمی بر او
جرأت و گیتاخی کنند و مدییان یلم بگونند ک شیطان ب شكل رمولاهلل  در می ند ،بدون
اننک دلیلی داشت باشند ،بلك صرفاً ب جهت رد و انكار دیوت حق انن مخنان را میگونند:
مَا لَهُمْ بِ ِ مِنْ یِلْمٍ وَ لَا لِآبَاةِهِمْ کَبُرَتْ کَلِمَوً لَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ نَقُولُونَ إِلَّا کَذِبًا

()7

(ن نان ب انن نقین و دانش دارند و ن پدرانشان؛ مخن بزرگی از دهانشان خارج میشود؛
نان جز دروغ نمیگونند).
نا چنین شخصی خود را یاقل و صاحب یلم میداند ک میگوند شیطان میلواند ب شكل
انبیاء و اوصیاء و فرشتگان در ند؟ اگر شیطان امكان لَمَثُّههل ب اروام طاهره را داشت باشد ،چ
چیزی از دنن خدا باقی میماند و چگون انبیاء و رموالن  وحی خدا را لمییز دادند و دانیتند
ک از ناحی خدامت ن از ناحی شیطان؟ و ن کییک برانشان وحی میکند فرشت امت ،ن
شیطان؟!
در انن صورت حضرت محمد  چطور دانیت نک با او مخن میگوند جبرةیل  امت
ن شیطان؟! بر حیب مخن نها شیطان میلواند ب شكل جبرةیل  نیز در ند ،چون نها
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لمثل شیطان ب صورت محمد  را جانز میدانند ،در حالیک بلند مرلب لر از جبرةیل 
امت!
همچنین طبق نظر نها ،نا انبیاء  موظ( بودند ک از هر فرشت ای ک با نان مخن
میگوند و ب نها وحی میکند ،معجزهای طلب کنند لا بفهمند ک فرشت و از جانب خدامت ،ن
شیطان؟! نگاه در مواقعی ک وحی برای انبیاء  از طرنق رؤنا بوده ،چطور لمییز میدادند ک
انن وحی از خدامت ،ن شیطانی ک ب صورت فرشت ب مراغشان مدهامت؟!
ب خدا موگند کیانیک میگونند شیطان میلواند ب شكل محمد  و اوصیاء  و
فرشتگان در ند ،باب بزرگی برای شیطان و مربازان ملحد و خداناباورش باز کرده ک دنگر هیچ
چیزی از دنن خدا را باقی نمیگذارد و اگر بفهمند ،با همین مخن باطل ،شیاطین و ملحدنن را بر
گُرده خود موار کردهاند.
نا مدییان یلم ،بزرگی انن جرمی ک مرلكب شدهاند را میفهمند؟ اکنون ب هم کتابهای
ممانی و مصداق هم انبیاء و رموالن و قر ن از ال( لا ناء ن طعن و انراد وارد کردند .کییک
بر دنن خدا و بر رمول خدا محمد  جرأت و گیتاخی کرده و گفت امت ک شیطان ب
صورت محمد  و انبیاء و اوصیاء متمثل میشود ،باند ب خدا برگردد و از پروردگارش
امتغفار کند ،چون انن حقانق ،روزی برای مردم روشن خواهد شد و مردم روز ب روز اننها را
خواهند شناخت و لقلب و جهالت و گیتاخی اهل باطل و جرأت نها بر خدا و ملكوت و رموالن
و اةم  برانشان روشن خواهد شد.
بنابرانن ،رؤنا نی ک حاوی ذکر خدا نا خلفای خدا نا مالةك الهی باشد ،هرگز از جانب شیطان
نییت ،بلك از ناحی خدا و از ممت ملكوت الهی و مالةك الهی و اروام پاکیزه امت.
هم میلمانان روانت کردهاند ک شیطان نمیلواند ب صهورت رمهولاهلل محمهد  نمانهان
شود و انن نمون ای از ن امت:
ن مُومَ الرِّضَا  أَنَّ ُ قَالَ لَ ُ
حیَنُ بْنُ یَ ِلیِّ بْنِ فَضَّالٍ َینْ أَبِی ا ْلحَیَنِ یَلِیِّ بْ ِ
* وَ رَوَى الْ َ
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَامَانَ( :نَا ابْنَ رمولاهلل رَأَنْتُ رمولاهلل  فِی الْمَنَامِ َکأَنَّ ُ نَقُولُ لِی کَیْ(َ أَنْتُمْ
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إِذَا دُفِنَ فِی أَرْضِكُمْ بَضْعَتِی وَ امْتُحْفِظْتُمْ وَدِنعَتِی وَ غُیِّبَ فِی ثَرَاکُمْ نَجْمِی فَقَالَ لَ ُ الرِّضَا  أَنَا
ف مَا
ن نَبِیِّكُمْ وَ أَنَا الْوَدِنعَوُ وَ النَّجْمُ أَلَا فَ َمنْ زَارَنِی وَ هُوَ نَعْرِ ُ
الْمَدْفُونُ فِی أَرْضِكُمْ وَ َأنَا بَضْعَوٌ مِ ْ
أَوْجَبَ اللَّ ُ یَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حَقِّی وَ طَایَتِی فَأَنَا وَ بَاةِی شُفَعَاؤُهُ نَوْمَ الْقِیَامَوِ وَ مَنْ کُنَّا شُفَعَاءَهُ نَجَا َو لَ ْو
ن وَ الْإِنْسِ وَ لَقَ ْد حَدَّثَنِی أَبِی یَنْ جَدِّی یَنْ أَبِی ِ  أَنَّ رمولاهلل
کَانَ یَلَیْ ِ مِثْلُ وِزْرِ الثَّقَلَیْنِ الْجِ ِّ
 قَالَ مَنْ رَ نِی فِی مَنَامِ ِ فَقَدْ رَ نِی لِأَنَّ الشَّیْطَانَ لَا نَتَمَثَّلُ فِی صُورَلِی وَ لَا فِی صُورَةِ أَحَدٍ مِنْ
()7
أَوْصِیَاةِی وَ لَا فِی صُورَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ شِیعَتِهِمْ وَ إِنَّ الرُّؤْنَا الصَّادِقَوَ جُزْءٌ مِنْ مَبْعِینَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ).
ی بن فضال روانت میکند ک شخصی از اهل خرامان ب حضرت رضا 
حین بن یل ّ
یرض کرد( :ای فرزند پیامبر ،رمول خدا  را در خواب دندم ک گونا ب من میگوند :حال
شما چطور امت هنگامی ک در زمین شما پاره لن من دفن شود و حافک امانت من شوند و متاره
من در خاك شما نهان شود؟ امام رضا  ب او فرمود :من در زمین شما دفن میشوم و من
پاره لن پیامبرلان هیتم و من ن امانت و متارهام .گاه باشید ک هرکس زنارلم کند در حالیک
نچ خدا از حقم و اطایتم واجب کرده را بشنامد ،من و پدرانم شفیع او در روز قیامت هیتیم و
هرک ما شفیع او شونم نجات مینابد ،اگرچ مانند بار هم ثقلین (جن و انس) بر دوش او باشد؛ و
پدرم از جدم از پدرش روانت کرد ک رمول خدا  فرمود :هرک مرا در خوابش ببیند ،پس خودِ
مرا دنده امت ،چون شیطان ب صورت من و هیچ نك از اوصیاء من و هیچ نك از شیعیان نها
نمانان نمیشود؛ و همانا رؤنای صادق جزةی از هفتاد جزء نبوت امت).
اما مخن برخی از انن مدییان( )6ب انن مضمون ک مقصود از حدنث ،فقط کیانی هیتند ک
رمولاهلل  را در دنیا دنده و شكل مادی او را میشنامند ،همین روانت ناد شده مخن نها
را نق

میکند ،چون امام رضا  ب نقین میداند ک انن شخصی ک رؤنا را برانش نقل

میکند ،قطعاً رمولاهلل  را ندنده و با انن حال ،حضرت فرمود :هرک رمولاهلل  را ببیند
 .1من ال یحضره الفقیه ،ج  ،2ص 921؛ األمالی (صدوق) ،ص 51؛ عیون أخبار الرضا  ج  ،2ص 297؛ بحار األنوار ،ج
 ،15ص .220
 .2علیرغم اینکه این سخن ساده و سفیهانهای است که از شخصی که حتی اندکی علم داشته باشد صادر نمیشود ،اما
متأسفانه همین سخن از مدعیان علم و شیوخی که در شبکههای ماهوارهای ظاهر میشوند (چنانکةه بعضةی از مةؤمنین
برایم نقل کرده اند) صادر شده و به همین سبب پاسو این اشکال را دادم تا مردم را فریب ندهند ،همچنین برای اینکةه
سطحی بودن این مدعیان و اوج جهل و اشتباه آنها برایشان آشکار شود و همچنین برای اینکه شاید توبةه و اسةتغفار
کنند پس از آنکه برایشان حق روشن شد و فهمیدند که قول آنها باطل بودهاست.
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خود او را دنده ،چون شیطان ب صورت او ظاهر نمیشود ،در حالیک امام رضا  روی مخنش
با اومت و ب طور خاص ،رؤنای او را اراده کرده امت ک رمول خدا  را در بیداری ندنده
امت.
بنابرانن ،شرطی ک بعضی از نها قرار دادهاند -اننک صاحب رؤنا باند قبالً رمول خدا 
را در زندگی جیمانی دنده باشد -با انن روانت و با نچ قبالً بیان کردنم ،نق میشود ،بلك
انن گفت اماماً شرطی از هواهای نفیانی و اوهام نهامت و هیچ دلیلی نزد نها جز یناد و
لكبر ندارد.
بنابرانن ،نا معقول امت قبول کنیم ک هرکس بدون دلیل شریی ،شروطی در امور دننی و
ایتقادی بگذارد؟! بلك اماماً دلیل بر ضد انن شرط جعلی دارنم.
نگاه انن مدییان ک چنین شرطی را درباره رمول خدا  قرار دادند ،نا درباره مالةك نیز
همین شرط را قاةل هیتند؟ نعنی میگونند کییک مالةك را در رؤنا میبیند باند نها را در
همین زندگی مادی دنده باشد ،وگرن نها شیاطین هیتند؟!
هم انبیاء و از جمل حضرت محمد  غاز رمالتشان اننگون بوده ک مالةك را در رؤنا
و کش( میدندند و با نها مخن میگفتند و ن کش( و رؤنا نخیتین رؤنت نها بوده امت؛
پس کیانی ک امروز خود را یلمای امالم مینامند اگر در زمان انبیای گذشت (ک ب نها انمان
دارند) زندگی میکردند ،نا با همین مخن و اشكال روبروی نها قرار میگرفتند ،نعنی ب انبیاء
میگفتند ک شما از کجا میدانید و شاند انن شیطان باشد ک برای شما ب صورت مالةك نمانان
شده امت نا ب رمولاهلل محمد  میگفتند ک شیطان نزد لو و اصحابت مده و ب صورت
مومی  و یییی  نمانان شده ،چون لو و اصحابت هرگز مومی  را در انن زندگی
مادی ندندهاند؟!
نا یلمای گمراهی میدانند ک انن ،مخنی امت ک افراد مشاب نان ،با محمد  و پیامبران
پیش از انشان مُواج شدند؟ درنتیج گواهی خداوند ،نیبت ب بندگانش را رد کردند و نص
خداوند ،نیبت ب محمد  پیامبرش را رد کردند ،ک با رؤنانی بود ک مردم ،ن را دندند و
مانند مخن امروز نان را بیان کردند:
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ن
بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَایِرٌ فَلْیَأْلِنَا بِآنَوٍ کَمَا أُرْمِلَ الْأَ َّولُو َ

()7

(گفتند :بلك خوابهان شفت و پرنشان امت ،بلك ن را ب دروغ بربافت  ،بلك او شایرِ
[خیالپردازى] امت[ ،اگر فرمتاده خدامت] باند براى ما معجزهاى بیاورد مانند معجزههان ک
پیامبران گذشت را [با نها] فرمتادند).
حقیقتی ک انن گروه ب ن جاهل هیتند انن امت ک شیاطین جرأت ندارند و نمیلوانند ب
کیی رؤنا نشان دهند ،ب انن ک او خلیف خدا در زمین امت نا ک فالن شخص ،خلیف خدا در
زمین امت ،بلك رؤناهای شیطان (نعوذ باهلل) ،همان خوابهای ناراحتکننده و مفیهان امت.
 .3احتمال اینکه رؤیا از تلقین و خواسته نفسانی باشد:
انن امر نیز ب همان دلیلی ک در مورد اول گفتم مردود امت ،زنرا در حقیقت ،دروغ امت ،چون
اصالً چیزی ب انن ینوان وجود ندارد ک شخصی رؤنا نا کشفی از خودش ببیند ک خلیف خدامت
نا فالن انیان خلیف خدامت؛ بلك حقیقت امر انن امت ک انن شخص ب خودش لوهم القاء
میکند ک رؤنا دنده ،در حالیک ندنده و در حقیقت ،لنها نك لوهم امت ک ب خودش القاء
میکند و ب همین جهت گفتم :هوای نفس؛ چون در حقیقت نگون ک میگونند« :دروغی را
ماخت و لصدنقش کرد» ،نعنی او یمداً ب خودش چیزی را القاء میکند ک دومت دارد و با
()6

هوای نفیش موافق امت و همان وهم خود را لصدنق میکند ک انگار حقیقت امت.
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 .2انسان در بیداری و خوابش همیشه بین سه امر است و چیزی بیرون از اینها نیست :نور ،نفس ،ظلمت یا به عبارت
دیگر :خدا ،نفس ،جهل؛ یا به عبارت دیگر :فرستادگان خدا یعنی فرشتگان و ارواح پاکیزه ،نفس ،شیطان و سربازانش.
بنابراین سه جهت وجود دارد :جهتی که همان نفس انسان است و جهتی که خیر است و جهتی که شرّ است؛ پس حتی
بدون هیچ رؤیا یا کشفی ،هر انسانی هنگامیکه در ذهنش افکاری میچرخد ،یا خیر و دعوت کننده به خیر است که در
این صورت از سمت خداست ،یا شر و دعوت کننده به شرّ است که در این صورت از شیطان است ،یا اوهام و تخیالتی
است ،پس از هوای نفس است .چیزی غیر از این سه یافت نمیشود .همین جهات سهگانه در رؤیا و کشف در بیداری نیز
جاری است؛ پس انسان در خوابش بین همین سه جهت است .برای همین ،کسیکه با نام و یاد خدا و خیر و نور
میخوابد ،اگر خدا بخواهد چیزی از جانب خداوند میبیند و آنکه با غفلت از یاد خدا بخوابد ،چه بسا امر ناراحتکنندهای
از شیطان میبیند که در عرف ،عوام به آن کابوس میگویند و آنکه در طلب جاه و منصب بخوابد ،چه بسا اوهامی به خود
القاء می کند که مناسب با خواسته خود او برای جلب رضایت أنا و منیت دمیده شده در درون اوست .همین سه امر در
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بنابرانن نتیج انن امت ک رؤناهای صادق همان وحی و نص الهی نزد فرندگان امت ک
ب ومیل ن خلیف خدا در زمین را میشنامند و ب ایتبار اننک وحی الهی محیوب میشود ،در
صورت لحقق شروط ،دلیل میتقلی برای شناخت خلیف خدا ب شمار میرود.
بعد از دم  هر خلیف ای ناچار باند نصّی از خلیف گذشت داشت باشد ،چون انن امر برانش
در دمترس امت؛ پس اگر حامل چنین نصّی نباشد ،رؤنای ادیا شده ،صرفاً دروغهانی امت ک
دروغگونان برای لأنید مذهب خود و دنن منحرفشان -ک مخال( دنن حق و یقیده حق امت-
بر ن جمع شدند .انن نص خلفای خداوند در زمین ،نیبت ب نكدنگر امت .همانطور ک دروغ
بودن ن ،مثالً از خالل امكان همدمتی مدییان دروغ ب رؤنا امكانپذنر امت.
الزم نییت ب رؤناهای ادیانی کیی در نفی خالفت الهی لوج کرد ،چون با دلیل شریی ثابت
شده ک رؤنا ب ینوان نك دلیل لشخیصی می ند ،اما از دلیل شریی ثابت نشده ک رؤنا ب مثاب
نك دلیل معارض نا نفی خالفت نك شخص بیاند .همچنین الزم نییت ب رؤناها در لعیین
احكام فقهی و یقاند لوج کرد ،مگر در صورلی ک خلیف خدا ب ن احكام و یقاند خاص اقرار
کند ،چون دنن خدا همان امت ک خلیف خدا ک ب امر پروردگار ،قاةم ب ن امت بیان میکند.
تالش عاجزانه
ن
بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَایِرٌ فَلْیَأْلِنَا بِآنَوٍ کَمَا أُرْمِلَ الْأَ َّولُو َ
(گفتند :بلك خوابهان

()7

شفت و پرنشان امت ،بلك ن را ب دروغ بر بافت  ،بلك او شای ِر

[خیالپردازى] امت[ ،اگر فرمتاده خدامت] باند براى ما معجزهاى بیاورد مانند معجزالی ک
پیامبران گذشت را [با نها] فرمتادند).

بیداری از طریق کشف نیز در دسترس است ،یعنی ممکن است انسان در زمان بیداری کشفی از ناحیه خداوند ببیند یا
اینکه شیطان چیزی را به او نشان دهد یا اینکه از هوای نفس خود و تلقینات و تخیالت خود چیزی ببیند یا بشنود.
 .1قرآن کریم ،سوره انبیاء ،آیه .9
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انن مخن را کافران ب ملكوت ممان و لكذنبکنندگان رموالن خدا در هر زمان و در مقابل
رمالت هر رمولی لكرار میکنند ،ب طوری ک گونا همدنگر را ب گفتن انن کالم و لكرارش
لوصی کردهاند.
نكی از لالشهای یاجزان نها برای اثبات اننک رؤنای مُمنان خوابهای پرنشان امت،
انن امت ک بر خدا دروغ میبندند و خوابهای دروغینی لعرن( میکنند:
ل
ل مَأُنْزِ ُ
ی َولَمْ نُومَ إِلَیْ ِ شَیْءٌ وَ َمنْ قَا َ
ل أُوحِیَ إِلَ َّ
وَ َمنْ أَظْلَمُ مِ َّمنِ افْتَرَى یَلَ اللَّ ِ کَذِبًا َأوْ قَا َ
مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّ ُ َو لَوْ لَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِی َغمَرَاتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلَاةِكَوُ بَا ِمطُو أَنْدِنهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُیَكُمُ
الْیَوْمَ لُجْزَوْنَ یَذَابَ الْهُونِ بِمَا کُنْتُمْ لَقُولُونَ یَلَ اللَّ ِ غَیْرَ الْحَقِّ وَ کُنْتُمْ یَنْ نَالِ ِ لَیْتَكْبِرُونَ

()7

(چ کی متمکارلر از کی امت ک ب خدا دروغ م بندد ،نا میگوند :ب من وح شده؛ در
حال ک چیزى ب او وح نشده امت ،و نیز کی ک بگوند :من ب زودى مانند نچ خدا نازل
کرده نازل میکنم؟! اى کاش متمكاران را هنگام ک در مخت ها و شداند مرگاند ببین در
حال ک فرشتگان دمتهاى خود را [ب موى نان] گشوده [و فرناد م زنند] جانلان را بیرون
کنید ،امروز ب مبب مخنان ک ب ناحق درباره خدا م گفتید و از پذنرفتن نات او لكبّر م کردند،
ب یذاب خوارکنندهاى مجازات م شوند).
انن میئل ای امت ک نزد خداوند ،بزرگ امت .ولی نزد انن افراد وارون  ،مان امت .نان
ب راحتی ،اقدام ب درمت کردن رؤناهای دروغین ،یلی خلیف خداوند در زمانشان میکنند؛ و انن
کارشان ،لالش نا امیدان ای برای طعن زدن ب گواهی خداوند ،در مقابل مُمنین امت؛ درحالی ک
نان میگونند ب رؤنا ایتقاد ندارند و اننك دلیل لشخیص خلیف خداوند در زمین باشد .انن
میئل  ،از دروغ نان پرده بر میدارد و لالش میکنند ک از مُلزم شدن ب هزاران رؤنای روشن و
موافق با نصّ لشخیصی خلیف خداوند فرار کنند .همان چیزی ک لعدادی از مردم ،ن را دندند ک
همدمتی نان بر دروغ ممتنع امت.
همچنین انن افراد هنگامیک دروغ میگونند و خوابهای دروغینی را گرد وری میکنند ،ب
انن امر لوج ندارند ک کش( انن امر بعد از حضرت دم  بییار ماده گشت  ،چون نصّی از
 .1قرآن کریم ،سوره انعام ،آیه .50
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خلیف گذشت ک همان نص خدامت وجود دارد؛ پس نص خداوند بر خلیف اش از طرنق رؤنا حتما
مطابق با نص خداوند بر خلیف اش از طرنق خلیف مابق امت و امكان ندارد ک مخال( ن باشد؛
و در نتیج  ،هرکس رؤنای دروغینی گرد وری میکند ک مخال( نص خلیف گذشت امت ،همان
()7
مخن و ادیای رؤنانش نشان میدهد ک او ب خدا دروغ میبندد.
ب طورکلی انن مدییان از انن دروغگونی ب دنبال طعن زدن ب رؤنا و اهمیت ن هیتند.
گونی میخواهند بگونند ک رؤناهای دروغین نها ناق

رؤناهای صادق مُمنان امت؛ لذا

حجیت رؤناهای مُمنان نیز ماقط میشود ،نعنی نها لالش میکنند ک ملكوت ممانها را از
طرنق دروغ بیتن بر ملكوت ممانها نفی کنند ،نعنی ب طرنق ای ک نهانت خبث و شیطنت
امت .میخواهند بگونند اخباری ک از ملكوت ممانها می ند در لضاد با هم هیتند در نتیج از
ایتبار ماقط میشوند ،نعنی نها از اماس معتقد ب بطالن رؤناها هیتند و میگونند ک رؤناها و
اخبار ملكولی هیچ ارزشی و هیچ حجیتی ندارند.
نک ایتقاد ب انن دارد ک رؤناها از ملكوت ممانهامت و ن رؤناها کالم خداوند امت،
قطعاً و نقیناً میداند ک هم رؤناها از نكجا ناشی میشوند و ب نك حقیقت اشاره میکنند ،چون
همگی کلمات خدا هیتند و در نتیج لعارض واقعی بین نها نییت .البت لعارضی بین رؤناهای
حقیقی و دروغها و اوهام و مفاهتهای شیطانی وجود دارد ک با طعن زدن ب رؤنای مُمنان
شرو میشود و مپس طعن زدن ب ملكوت ممانها و در نهانت ب لكذنب قر ن منتهی میشود
ک فرموده امت:

 .1گاهی این دروغگویان اشکال میگیرند و میگویند :از کجا معلوم است که رؤیای مخالف ما دروغ نباشد؟!
پاسو این نیز تنها با عرضه کردن رؤیای آنها و رؤیای مخالفانشان بر نص خلیفه گذشته خدا که موصوف به «بازدارنده
از گمراهی» است روشن میشود؛ پس رؤیاهایی که موافق با آن نص تشخیصی و وصیت خلیفه قبل باشد صادق است،
چون خدا یکی است و کالم او نیز یکی است؛ و آن رؤیاهایی که مخالف با نص و وصیت خلیفه سابق است ،دروغین بوده
یا صرف اوهام نفس شیطانی است.
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وَ قَالُوا لَوْال أُنْزِلَ یَلَیْ ِ نَاتٌ مِنْ رَبِّ ِ قُلْ إِنَّمَا اآلنَاتُ یِنْدَ اللَّ ِ  ...قُلْ کَفَ بِاللَّ ِ بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ
شَهِیدًا نَعْلَمُ مَا فِی الیَّمَاوَاتِ وَ امئرْضِ وَ الَّذِننَ مَنُوا بِالْبَاطِلِ وَ کَفَرُوا بِاللَّ ِ أُولَئِكَ هُمُ
ن
الْخَامِرُو َ

()7

(و گفتند چرا معجزالی از پروردگارش بر او نازل نمیشود؟ بگو معجزات فقط نزد خدا هیتند...
بگو اننک خدا بین من و شما شهادت میدهد کفانت میکند؛ او نچ در ممانها و زمین امت
را میداند).
بلك منجر ب لكذنب واقعیتی ک لارنخ درباره شهادت خداوند برای مُمنان ب یییی  و
محمد  و یلی  و حین  و حیین  و  ...نقل کرده امت میشود.
ب طور کلی میئل بییار روشن و راه برای لكذنبکنندگان بیت امت؛ و همانطور ک بیان
کردم ،ب رؤناهانی ک ادیا میشود در نفی خالفت الهی شخصی دندهاند نباند لوج کرد ،چون
نچ از نظر شریی ثابت امت اننک رؤنا ب ینوان دلیلی برای لشخیص مصداق خلیف خدا
می ند ،ن اننک دلیلی برای معارض نا رد کیی ک نص شریی از موی خلیف مابق در حق او
ثابت شده باشد ب کار رود.
کوچک مشردن رؤیای حکیمان توسط سفیهان
رؤنا در دنن خدای مبحان طرنقی برای وحی محیوب میشود .رؤنا ب دو نو لقییم
میگردد :رؤنا در خواب ،و رؤنا در بیداری ک در اصطالم یرف ب کش( در بیداری (نا وحی) ناد
میشود ،ب انن معنا ک انیان پرده از چشمش برداشت شده و چیزی را ک مردم نمیبینند او
میبیند .هر دو نو رؤنا ب ینوان روند الصال انیان با یوالم باال محیوب میشوند .وحی انبیاء
 نیز ب همین دو طرنق انجام میشود ،نعنی نا رؤنا در خواب امت نا در بیداری.
انن میئل باقی میماند ک فردی ک در مقابل رؤنامت ،شأن و جانگاه رؤنا را مشخص
می کند .ممكن امت ک رؤنا ،وحی میتقیم از موی خداوند و از پشت حجاب باشد نا اننك وحی
از فرمتادهای امت ک خداوند او را میفرمتد؛ و ممكن امت ک انن فرمتاده ،فرشت بزرگی مانند
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جبرةیل نا نكی از فرشتگان رؤنا نا اننك از اروام پیامبران پیشین باشد .همانطور ک
ماهیت رؤنا ،مشخص میکند ک

نا انن رؤنا ،وحی لبلیغی امت ،مانند حالت پیامبران و

اوصیاء نا اننك گواهی الهی نزد انیان امت ،مانند حالت مكلفین انمان نیبت ب پیامبران و
فرمتادگان در زمانی ک خداوند مبحان و متعال برانشان گواهی میدهد ،نا اننك خبر دادن با
میئل غیبی ،پس از مدلی امت ،مانند حالت پیامبران و غیر پیامبران.
پس لالش برخی مفیهان برای مبك شمردن رؤنانی ک خداوند در ن برای خلیف اش
شهادت میدهد ،انكار وحی خدا و شهادت پروردگار امت ،بلك کفر ب قر نی امت ک در ن خدا
را ب ینوان شاهدی برای هم مردم معرفی کرده امت؛ و نا ومیل الصالی واضحلر از رؤنا بین
خدا و هم مردم وجود دارد ک انن مفیهان ن را ب لمیخر میگیرند؟
بنابرانن رؤنانی ک ب حقانیت خلیف خدا در زمین شهادت میدهد ،یبارت امت از کالم و وحی
و شهادت و نصّ خداوند .نکیی ک نص و شهادت و وحی خدا را ب خاطر رضای هوای نفیش
مبك بشمارد ،ب چ چیز ممكن امت وص( شود؟! جز اننک در حقیقت کافر ب خدامت و
انمانی ک ادیا میکند صرفاً نك انمان ظاهری امت؛ و اال نا ممكن امت کیی ک کالم
شخصی را مبك بشمارد و او را مورد لمیخر قرار دهد ،مُمن ب ن انیان نا حداقل اننک ب ن
شخص احترام میگذارد وص( کنیم؟ نا اننک او در حقیقت کافر ب ن شخص امت و او را
مبك میشمارد و ب همین مبب کالم او را میخره میکند .کیانیک رؤنا را ک شهادت خداوند
برای حقانیت خلیف اومت مورد لمیخر قرار میدهند دقیقاً اننگون اند؛ نعنی کالم خداوند ک ب
بندگانش از طرنق رؤنای میتقیم نا ب وامط مالةك و اروام طیب وحی کرده را میخره میکنند
و در نتیج حقانق و باطن و اروام انن افراد کافر ب خدامت .ب همین خاطر چارهای ندارند جز
اننک کالم خدا را بر فراز منابر و پیش روی مردم مورد رنشخند قرار دهند ،میخره کنند و ب ن
بخندند؛ و متأمفان کیانی ک ایتراضی ب نها نمیکنند نیز جزو نها و مُمن ب یقیده و
مذهب باطل نها شمرده میشوند:
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قُلْ کَفَ بِاللَّ ِ بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ شَهِیدًا نَعْلَمُ مَا فِی الیَّمَاوَاتِ وَ امئرْضِ وَا َّلذِننَ مَنُوا بِالْبَاطِلِ َو
ن
کَفَرُوا بِاللَّ ِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَامِرُو َ

()7

(بگو :کاف امت ک خدا [نیبت ب حقانیت نبوت من] میان من و شما شاهد باشد[ ،او] نچه
را در ممانها و زمین امت م داند ،و نان ک ب باطل گرونده و ب خدا کفهر ورزنهدهانهد همهان
زنانكاراناند).
وقتی ک شهادت خداوند بر حقانیت خلیف اش برای بندگان ب ومیل وحی از طرنق رؤنامت،
پس ن «باطل» ک در ن شرنف ذکر شده و با شهادت خدا مقابل میکند ،چ کیی امت؟ قُلْ
کَفَ بِاللَّ ِ بَیْنِی وَبَیْنَكُمْ شَهِیدًا  ...وَالَّذِننَ مَنُوا بِالْبَاطِلِ ...نا واضح نییت ک منظور از انن باطل
همان کیانی هیتند ک رؤنا را مورد رنشخند قرار داده و بالتبع شهادت خداوند را میخره
میکنند؟!
بخوانید ک خداوند کیانیک ب اهل انن باطل گوش داده و مخنشان و لمیخرشان ب
رؤنانی ک شهادت خداوند در حق خلیف امت را قبول میکنند ،چگون وص( میکند :وَ ا َّلذِننَ
ن ( ،نانک ب باطل انمان ورده و ب خدا کافر
مَنُوا بِالْبَاطِلِ وَ کَفَرُوا بِال َّل ِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَامِرُو َ
شدهاند ،نها همان زنانكاران هیتند).
مپس در نات قبلی همین موره ینكبوت لدبر کنید:
وَ قَالُوا لَوْال أُنْزِلَ یَلَیْ ِ نَاتٌ مِنْ رَبِّ ِ قُلْ إِنَّمَا اآلنَاتُ یِنْدَ اللَّ ِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِنرٌ مُبِینٌ * أَوَلَمْ
نَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا یَلَیْكَ الْكِتَابَ نُتْلَ یَلَیْهِمْ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَرَحْمَوً وَذِکْرَى ِلقَوْمٍ نُُْمِنُونَ * قُلْ کَفَ
ك
یمَاوَاتِ وَ امئرْضِ وَالَّذِننَ مَنُوا بِالْبَاطِلِ وَ کَفَرُوا بِاللَّ ِ أُولَئِ َ
بِاللَّ ِ بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ شَهِیدًا نَعْلَمُ مَا فِی ال َّ
ن
هُمُ الْخَامِرُو َ

()6

(گفتند :چرا از موى پروردگارش معجزال بر او نازل نم شود؟ بگو :انن معجزات فقط در اختیار
خدامت و من فقط بیمدهندهاى شكارم * نا براى نان کاف نبوده امت ک ما انن کتاب را ک
بر نان خوانده م شود بر لو نازل کردنم؟! همانا در انن کتاب رحمت امت و پندى براى مردم
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ک انمان م ورند * بگو :کاف امت ک خدا [نیبت ب حقانیت نبوت من] میان من و شما شاهد
باشد[ ،او] نچ را در ممانها و زمین امت م داند ،و نان ک ب باطل گرونده و ب خدا کفر
ورزندهاند همان زنانكاراناند).
فقهای گمراه ک مقابل انبیاء بودند همیش همین حرف را میزدند ک ما فقط ب معجزه مادی
انمان می ورنم ،بلك میخواهند ک حتماً ن معجزه مادی قاهری(مجبور کننده) باشد ک با دندن
ن امكان انكار رمالت رمول را نداشت باشند و هرنك از نها میخواهد ک ن معجزه مادی
قاهر را ببیند و شهادت مُمنانی ک ن را دندهاند را قبول نمیکنند :وَ قَالُوا لَوْال أُنْزِلَ یَلَیْ ِ نَاتٌ
مِنْ رَبِّ ِ
ن ،نعنی ن نات و
پامخ قر نی انن امت ک  :قُلْ إِنَّمَا اآلنَاتُ یِنْ َد اللَّ ِ َو إِنَّمَا أَنَا نَذِنرٌ مُبِی ٌ
معجزات ،نزد خدامت (در دمت من نییت) و من فقط هشدار دهندهای شكارم .معنای ن انن
امت ک خداوند ن معجزات را برای هرکیی ک بخواهد و هرگاه ک بخواهد و ب هر کیفیتی ک
بخواهد و موافق حكمت و یدل او باشد میفرمتد ،ب گون ای ک کیی را مجبور بر انمان نكند و
هنگامیک نك معجزه قاهری(مجبور کننده) باشد فقط برای مُمنین خواهد بود و در نتیج نها
را نیز ب انمان وادار نمیکند ،بلك بر نقین و امتواری نها بر حق میافزاند ،چون نها اماماً
مُمن هیتند و اگر برای غیر مُمنان نا کفار و منكران باشد ،معجزه از ن نو معجزالی خواهد
بود ک امكان لأونل دارد لا مجالی برای انمان ب غیب نها باقی بماند:
ُومه
فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ یِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُولِیَ مِثْلَ مَا أُولِیَ مُومَ أَوَلَمْ نَكْفُرُوا بِمَا أُولِهیَ م َ
مِنْ قَبْلُ قَالُوا مِحْرَانِ لَظَاهَرَا وَ قَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ کَافِرُونَ

()7

(پس هنگام ک حق از موى ما براى نان مد گفتند :چرا مانند نچ ب موم دادند ب او
ندادهاند؟ نا پیش از انن ب نچ ب موم داده شد ،کفر نورزندند؟! گفتند :دو جادوگرند ک
پشتیبان نكدنگرند!! و گفتند :ما منكر هر دو هیتیم).
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أَوَلَمْ نَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا یَلَیْكَ الْكِتَابَ نُتْلَ
نُُْمِنُونَ

یَلَیْهِمْ إِنَّ فِی ذَلِكَ لَرَحْمَوً وَ ذِکْرَى لِقَوْمٍ

()7

( نا برای نان کافی نییت ک انن کتاب را بر لو نازل کردنم ک پیومت بر نها لالوت
میشود؟! در انن ،رحمت و لذکری امت برای کیانی ک انمان می ورند (و انن معجزه بییار
واضحی امت)).
قُلْ کَفَ بِاللَّ ِ بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ شَهِیدًا نَعْلَمُ مَا فِی الیَّمَاوَاتِ وَ امئرْضِ وَا َّلذِننَ مَنُوا بِالْبَاطِلِ َو
ن
کَفَرُوا بِاللَّ ِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَامِرُو َ

()6

(بگو کاف امت ک خدا [نیبت ب حقانیت نبوت من] میان من و شما شاهد باشد[ ،او] نچ را
در ممانها و زمین امت م داند ،و نان ک ب باطل گرونده و ب خدا کفر ورزندهاند همان
زنانكاراناند) ،نعنی هم نچ ک گذشت ایم از طلب کردن معجزه مادی قاهر وَ قَالُوا لَوْال
أُنْزِلَ یَلَیْ ِ نَاتٌ مِنْ رَبِّ ِ و همچنین نشان یلمی ک خداوند ب مبب رحمتش ب شما ینانت کرد
أَ وَ لَمْ نَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا یَلَیْكَ ا ْلكِتَابَ نُتْ َل یَ َلیْهِمْ انن میئل امام ًا نیبت ب میئل ای ک
فرمتاده برانتان ورده امت ،اضافی امت؛ و در غاز :گواهی خداوند ،نیبت ب او و نزد شما ،با
وحی در رؤنا و مكاشف امت .قُلْ کَفَ بِاللَّ ِ بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ شَهِیدًا
خدانی ک شاهد بر هم چیز و بر ایمال بندگان امت ،همان کیی امت ک برای شما گواهی
میدهد ،همان خدانی ک هرچ در ممانها و زمین امت را میداند؛ و شیطان هیچ لیلطی بر
ملكوت خدا ندارد لا مفیهان ب شما انن لوهم را القاء کنند ک انن رؤناهای ملكولی از موی
ض.
شیطان امت :نَعْلَمُ مَا فِی الیَّمَاوَاتِ وَ امئرْ ِ
ای مردم بیدار شوند؛ ب درمتی ک رؤناها از ملكوت هیتند:
وَ کَذَلِكَ نُرِی إِبْرَاهِیمَ مَلَكُوتَ الیَّمَاوَاتِ وَ ا ْلأَ ْرضِ وَ لِیَكُونَ مِنَ ا ْلمُوقِنِینَ

()4

(و اننگون ملكوت ممانها و زمین را ب ابراهیم نشان میدهیم لا از اهل نقین شود).
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و ملكوت ،ملكوت خدامت:
قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَكُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ نُجِیرُ وَ لَا نُجَارُ یَلَیْ ِ إِنْ کُنْتُمْ لَعْلَمُونَ

()7

(بگو :اگر معرفت و شناخت دارند ،کییت ک ملكوت هم چیز ب دمت اومت و او پناه دهد و
در پناه کیی قرار نگیرد).
و شیطان لیلطی بر ملكوت خدا ندارد:
فَیُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَ َلكُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَ إِلَیْ ِ لُرْجَعُونَ

()6

(منزّه امت خدان ک ملكوت هم چیز ب دمت اومت ،و ب موى او بازگردانده میشوند).
پس باطل شما را فرنب ندهد ،هرچند ب رمول خدا  شبی باشد و از منبر رمول خدا 
ن .نا
ن مَنُوا بِالْبَاطِلِ َو کَفَرُوا بِاللَّ ِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَامِرُو َ
نا امام حیین  باال برود :وَ الَّذِن َ
رمول خدا  خبر نداده ک ب زودی مانند بوزنن بر منبرش میجهند؟ وقتیک بر منبر محمد
 ک برلرنن خلق خدامت مانند بوزنن جهیدند ،نا گمان میکنید همچون بوزنن بر منبر
حیین  نمیجهند؟
الشهجَرَةَ
وَ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْنَا الَّتِی أَرَنْنَاكَ إِلَّها فِتْنَهوً لِلنَّهاسِ وَ َّ
الْمَلْعُونَوَ فِی الْقُرْ نِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَمَا نَزِندُهُمْ إِالّ طُغْیَانًا کَبِیرًا

()4

(و هنگام ک ب لو گفتیم :نقیناً پروردگارت ب مردم احاط کامل دارد و ن خواب را ک ب لو
نشان دادنم و نیز درخت لعنت شده در قر ن را جز براى زمانش مردم قرار ندادنم؛ و ما نان را
هشدار م دهیم ،ول در نان جز طغیان بزرگ نم افزاند!).
نها بر روی منبر رمول خدا  ب گمراهی حیین  فتوا دادند و مردم را گمراه کردند
و کاری کردند ک مردم با حیین  بجنگند .نا گمان میکنید ک امثال نها امروز بر منبر
حیین  فتوا ب گمراه بودن مهدی  نمیدهند و مردم را گمراه نمیکنند و کاری
 .1قرآن کریم ،سوره مؤمنون ،آیه .22
 .2قرآن کریم ،سوره یس ،آیه .20
 .0قرآن کریم ،سوره اسراء ،آیه .53
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نمیکنند ک مردم با مهدی  بجنگند؟! بیدار شوند خدا شما را رحمت کند؛ بیدار شوند و
بخوانید و بیاموزند و نگذارند کیی شما را فرنب دهد و ن الفاق دوباره لكرار شود؟

()7

نا متوج

نشدند ک شما را کجا میبرند؟ و انن مفیهان ک بیحیاب اشتباه میکنند و رؤناها و ملكوت
ممانها را مفیهان میخوانند ،شما را کجا میخواهند ببرند؟ نا هشیار نمیشوند لا ب نها
بگونید :انن قر ن در دمتان مامت و خداوند در ن میگوند ک خدا برای مردم ب حقانیت خلیف
خودش شهادت داده و نص میکند:
وَ أَرْمَلْناكَ لِلنَّاسِ رَمُوالً وَ کَف بِاللَّ ِ شَهیداً

()6

(و لو را برای مردم ب ینوان رمول فرمتادنم و اننک خدا شهادت میدهد کافی امت).
شهادت خدا برای یام مردم (مُمن و کافر و صالح و طالح نها) چگون خواهد بود؟ نا از
طرنق وحی نییت؟ و کدام طرنق وحی غیر از رؤنا بین خدا و یموم گشوده شده امت؟!
چکیده مسئله رؤیا
 .7رؤناها دلیلی برای لشخیص مصداق خلیف خدا هیتند و دلیل قر نی امتوار انن مطلب ،ن
امت ک رؤناهای صادق همان وحی و نصّ الهی برای خلق هیتند ک ب ومیل نها خلیف خود
را ب مردم معرفی میکند و از ن جهت ک انن رؤنا وحی الهی محیوب میشود ،دلیل خالفت
شخص هیتند؛ البت در صورلی ک شرانط اصلی ن ک موجب میشود دلیل لشخیص خلیف خدا
باشد محقق گردند .ن شرانط یبارلند از:
أ .چون با نصّ الهی لشخیصی ک از خلیف قبلی خدا صادر شده مطابقت دارد ،رؤناهای ادیانی
هر شخصی بعد از دم  ک نص و وصیت نداشت باشد هیچ ارزشی ندارد و اصالً نیازی ب
بررمی ن رؤناها نییت چون بعد از دم  هر خلیف ای بر وصی نا اوصیای بعدی خود نصّ و
وصیت میکرده امت.
ب .لوالر ن رؤناها نزد مردمی ک لبانی نها بر دروغگونی محال باشد.
 .1ر.ک :ضمیمه شماره  :9روایات علمای آخرالزمان و کسانیکه مهدی  را یاری میکنند.
 .2قرآن کریم ،سوره نساء ،آیه .75
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ج .در بر گرفتن رؤنا بر نچ ک شیطانی بودن ن را نفی کند ،مثل وجود معصوم نا قر ن نا
اخبار غیبی.
د .ب طورکلی در نص کردن بر شخص معینی ،محكم و امتوار باشد.
 .6برای رؤناهای در مقابل نص ،هیچ حجیتی نییت ،چون با وجود نص -همچنانک از بعد
دم  لا قیامت همواره چنین امت -رؤناها همیش لابع ن نصوص هیتند و هر رؤنانی ک از
نص خلیف گذشت بیرون باشد ،نا لخیالت و هواهای نفیانی امت نا از ناحی شیطان امت نا
دروغهانی امت ک صاحب ن گرد وری میکند و اصالً خوابی ندنده امت .بعد از دم 
همیش همراه هر خلیف ای باند نص و وصیتی از خلیف گذشت باشد و اگر دارای چنین نصی نبود،
رؤناهانی ک صاحبانش مدیی دندن نها هیتند ،صرفاً لخیالت و اوهام نفیانی نا وحی از ناحی
شیاطین نهامت و خوابهانیک ادیا میشود درباره کذابینی ک فاقد دلیل شریی دنده شده،
لنها دروغهانی هیتند ک یدهای دروغگو برای لأنید مذهب و دنن انحرافی خود بر ن لبانی
کردهاند.
 .4رؤنا در نفی خالفت الهی کیی ک حجت بودن او با دلیل قطعی؛ نعنی نص الهی رمیده از
خلیف قبلی ب شكل میتقیم نا غیر میتقیم ک لوضیحش خواهد مد ثابت شده ،هیچ حجیتی
ندارد.
 .3رؤنا در دنن خدا ،ایم از یقاند و احكام حجیتی ندارد ،مگر در موردی ک نص (قر ن و
روانات) ن را اثبات کند و ن مورد خاصی ک رؤنا حجیت دارد (همچنانک بیان کردنم) در
میئل لشخیص مصداق خلیف خدا در زمین امت؛ پس رؤناهای ادیانی در لأنید هر ادیا نا ایتقاد
غیر مبتنی بر دلیل ،هیچ ارزش شریی ندارد ،مثل یقیده لقلید از غیر معصوم و خالفت رمولاهلل
 با شوری نا حجیت فالنی ک خلیف خدا نییت؛ و یقاند انحرافی مشاب ک اصحاب ن
یقاند هیچ دلیل شریی نا حتی دلیل یقلی قابل ایتمادی برای اثبات نها اقام نكردهاند.

عقاید اسالم و از تو درباره روح میپرسند011 .................................................................

دوم :نص مستقیم از خلیفه گذشته بر شخص برگزیده شده ی منصوص علیه
انن امری امت ک هم مُمنان ب خلفای الهی بر ن الفاق دارند؛ بنابرانن نص میتقیم بر
وصی او ب صورت معین ،بر هم کیانیک ن لصرنح و وصیت را میشنوند و بر کیانیک انن
نص ب نها میرمد حجت امت .خداوند بر مُمنان واجب کرده ک یدهای از خود را راهی کنند
لا انن امر را از خلیف خدا در زمانشان بشنامند و خبرش را برای نها بیاورند .خدای متعال
فرمود:
وَ مَا کَانَ الْمُُْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّوً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهوٍ مِهنْهُمْ طَاةِفَهوٌ لِیَتَفَقَّهُهوا فِهی الهدِّننِ َو
لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ نَحْذَرُونَ

()7

(و مُمنان را نیزد ک همگ بیرون روند؛ چرا از هر جمعیت گروه کوچ نم کنند لا در دنهن
گاه نابند و قوم خود را هنگام ک ب موى نان بازگشتند ،بیمدهنده باشند ک بپرهیزند).
شكی نییت ک انن نص ب خودی خود ،دلیل میتقلی بر مصداق خلیف خدامت.
سوم :نص غیر مستقیم از خلیفه گذشته برای شخص برگزیده ی منصوص علیه
نصّ غیر میتقیم از خلیف گذشت نیز شخص منصوص یلی را لعیین میکند ،ب شرطی ک
ونژگیها و راهنمانیهانی در خود نص نا نصوص دنگر باشد ک مانع انطباق نص بر غیر از نك
نفر هنگام ادیا باشد؛ مانند وصیت رمول خدا  در شب وفالش ک پیغمبر  ن را ب
نوشت بازدارنده از گمراهی برای متمیكان ب ن وص( کرده امت.
در اننجا میگونیم ک  :یاِلم قادر صادق حكیم مطلق ،باند انن نصّی را ک ب ینوان «بازدارنده
از گمراهی برای متمیكان ب ن» وص( شده ،حفک کند و نگذارد ک هیچ مدیی باطلی ن را
ادیا کند ،لا اننک خود صاحبش بیاند و مدیی ن شود و غرض از ن وصیت محقق شود ،وگرن
خداوند (العیاذ باهلل) نا جاهل خواهد بود نا یاجز نا کذاب فرنبكار امت و یامل گمراهی کیانیک
ب قول او لمیك کردهاند شده امت؛ و محال امت ک خداوند جاهل نا یاجز باشد ،چون او یالم
و قادر مطلق امت و محال امت ک دروغ از ماحت حق لعالی صادر شود ،چون او صادق و حكیم
 .1قرآن کریم ،سوره توبه ،آیه .122
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امت و وص( دروغگونی درباره او ممكن نییت ،وگرن درباره هیچ چیزی نمیلوان ب گفت او
ایتماد کرد و اماس دنن نق

میشود.

نص خلیف خدا در زمین بر وصی بعد از خودش با وص( انن ک ن نص ،برای هرکیی ک ب
ن چنگ زند بازدارنده از گمراهی امت ،ب ینوان نك نص الهی باند از ناحی خداوند ،محفوظ از
ادیای دروغگونان و مدییان باطل باشد ،لا زمانیک صاحبش مدیی ن شود؛ وگرن همان نص،
دروغ و یامل گمراهی مكلفان در لبعیت نها از باطل خواهد بود و چنین چیزی از یالم صادق
قادر حكیم مطلق ،هرگز صادر نمیشود.

()7

خداوند در قر ن کرنم و در روانالی ک از اهل بیت  نقل شده ،خود را میئول حفاظت از
نص الهی از دمتبرد و ادیای اهل باطل کرده امت؛ اهل باطل از ادیای ن باز داشت شدهاند و
همچنانک خداوند میفرماند چنین امری ممتنع امت:
وَ لَوْ لَقَوَّلَ یَلَیْنَا بَعْ َ امئقَاوِنلِ * مئخَذْنَا مِنْ ُ بِالْیَمِینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْ ُ الْوَلِینَ

()6

(و اگر پارهاى از گفت ها را ب دروغ بر ما م بیت * ما او را ب شدت م گرفتیم * مپس رگ
()4

قلبش را پاره م کردنم).

 .1برای توضیح بیشتر :اگر انسانی که علم غیب دارد و بازگشتگاه و مسئول امور است به شما بگوید که اگر میخواهی
آب بنوشی ،پس از این قسمت بنوش و من ضامنم که شما هرگز از اینجا سم نمینوشی؛ سپس شما از همان محدوده
سم بنوشی ،پس ضامن چه چیزی است؟ یا او جاهل بوده ،یا از اساس دروغگو بوده یا از ضمانت دادن و اجرای ضمانت
خود عاجز بوده یا خلف وعده کرده است .پس آیا ممکن است از کسیکه ایمان به خدا دارد ،بپذیریم که خداوند را وصف
به جهل یا دروغ یا عجز یا خلف وعده کند؟! خداوند منزّه از این نواقص و عیوب است.
 .2قرآن کریم ،سوره الحاق  ،آیات  11ة .15
 .0مطلق تقوّل و دروغبستن نسبت به خداوند ،همیشه وجود دارد؛ ولی این مسئله به وجود نیامد که خداوند ،او را بازداشته
باشد .ضروری نیست که خداوند ،مستقیماً دروغگویان را هالک کند .بلکه خداوند سبحان تا مدتی ،به آنان فرصت
میدهد .این مسئله را همه افرادی که در دعوتهای ظاهر البطالن جستوجو کرده اند ،میدانند؛ مانند دعوت مسیلمه.
پس قطعاً منظور از آیه ،مطلق دروغ بستن به خدا نیست ،بلکه منظور ،دروغ بستن بر خدا با ادعای آن سخن خداست که
حجت با آن اقامه می شود .در این هنگام حتمی است که خداوند دخالت کند تا از آن سخن الهی که حجت با آن اقامه
میشود دفاع کند و آن سخن همان نص الهی است که خلیفه خدا برای تشخیص خلیفه بعد از خودش به ما میرساند و
متصف به «بازدارنده از گمراهی» است ،چون عدم دخالت خداوند در این هنگام ،مخالف با حکمت است و نمونه این گفته
یا نص ،همان وصیت عیسی  به رسولاهلل محمد  و وصیت رسولاهلل  به ائمه و مهدیین  است .آیه
بیانگر این است که چنین دروغ بستنی محال است و در نتیجه این نص برای صاحبش محفوظ است و غیر او مدعی آن
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امام صادق  میفرماند:
(إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا نَدَّیِی ِ غَیْرُ صَاحِبِ ِ إِلَّا لَبَّرَ اللَّ ُ یُمرَهُ).

()7

(کیی غیر صاحبش مدّیی انن امر نمیشود مگر اننک خداوند یمرش را قطع کند).
بنابرانن ،مدیی باطل از ادیای وصیت الهی ک موصوف ب «بازدارنده متمیكان از گمراهی»
امت ،باز داشت شده امت ،نا اننک ادیای او ب وصیت مقارن با نابودی اومت ،پیش از نک
برای مردم ادیای خود را شكار کند ،چون مهلت دادن او با اننک مدیی وصیت شده ،نا ب
معنای جهل نا یجز نا دروغگونی کیی امت ک ب متمیكان ب ن ویده داده ک ب ومیل انن
وصیت گمراه نمیشوند و هم انن امور نیبت ب ماحت حق مطلق (مبحان و لعالی) محال امت
و ب همین مبب فرمود :أخَذْنَا مِنْ ُ بِالْیَمِینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْ ُ الْوَلِینَ و امام صادق  فرمود:
«خدا یمرش را قطع میکند».
برای لوضیح بیشتر میگونم :انن ن با امتدالل یقلی مابق مطابق امت ،نعنی ادیای وصیت
لومط مدیی باطل محال امت ،چون خداوند میفرماند :وَ لَوْ لَقَوَّلَ یَلَیْنَا بَعْ َ امئقَاوِنلِ *
نمی شود ،چون آن نصی الهی است که ناچار خداوند باید آن را حفظ کند تا به دست صاحبش برسد؛ پس آن نصی الهی
محفوظ از دخالت هر عامل مؤثری است ،خواه این دخالت در مرحله انتقال دادنش به خلیفهای باشد که آن را خواهد
رساند یا در مرحله یا مراحل رسیدنش به خلیفهای باشد که به زودی مدعی آن میشود.
روایاتی وجود دارد که این حقیقت را بیان میکند که دروغ بستن در این آیه مربوط به مسئله نص الهی است:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ قَالَ( :سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ .قَالَ
یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا وَلَایَ َ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ بِأَفْوَاهِهِمْ .قُلْتُ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ .قَالَ وَ اللَّهُ مُتِمُّ الْإِمَامَ ِ  ...قُلْتُ قَوْلُهُ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ
کَرِیمٍ .قَالَ یَعْنِی جَبْرَئِیلَ عَنِ اللَّهِ فِی وَلَایَ ِ عَلِیٍّ  قَالَ قُلْتُ وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِیلًا ما تُؤْمِنُونَ قَالَ قَالُوا إِنَّ مُحَمَّداً کَذَّابٌ
عَلَى رَبِّهِ وَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهَذَا فِی عَلِیٍّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ بِذَلِکَ قُرْآناً فَقَالَ إِنَّ وَلَایَ َ عَلِیٍّ تَنْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ .وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا
مُحَمَّدٌ بَعْضَ الْأَقاوِیلِ .لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمِینِ .ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِینَ)( .الکافی ،ج  ،1ص )100
(محمد بن فضیل از امام کاظم  در باره آیه یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ ،سؤال کرد .فرمود :یعنی میخواهند
والیت امیرالمؤمنین  را با دهانهایشان خاموش کنند .پرسیدم :وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ؟ فرمود :یعنی خدا امامت را به
اتمام میرساند ...پرسیدم :إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کَرِیمٍ؟ فرمود :یعنی جبرئیل  از خداوند درباره والیت علی 
میگوید .پرسیدم :وَ ما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ * قَلِیلًا ما تُؤْمِنُونَ؟ فرمود :یعنی گفتند که محمد  بر خدا دروغ میبندد و
خداوند چنین دستوری درباره جانشینی علی  نداده است .پس خداوند به این سبب قرآنی فرستاد و فرمود :همانا
والیت علی « تَنْزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِینَ» ،تنزیلی از ناحیه پروردگار جهانیان است .وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا مُحَمَّدٌ بَعْضَ
الْأَقاوِیلِ ،یعنی اگر محمد  چنین سخنانی بر ما بسته بود ،او را به شدت میگرفتیم و رگ گردنش را قطع میکردیم).
 .1الکافی ،ج  ،1ص .070
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مئخَذْنَا مِنْ ُ بِالْیَمِینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْ ُ الْوَلِینَ ،نعنی میدانیم ک هالکت و نابودی رمولاهلل 
محال امت ،چون دروغ بیتن او بر خدا محال امت ،نعنی اگر اهل دروغ بیتن بود قطعاً نابود
شده بود .انن ن با کیانی مخن میگوند ک ب محمد  و قر ن انمان ندارند .در نتیج
احتجاج با انن مخن در ن ب انن خاطر نییت ک انن ن کالم خدامت ،چون نها ب انن ن
هم انمان ندارند ،بلك احتجاج و امتدالل ب مضمون ن امت ،نعنی امتدالل با چیزی ک نزد
نها ثابت و میلم امت و ن مطلب از نظر یقلی انن امت ک نص الهی موصوف ب «بازدارنده
متمیكان ب ن از گمراهی» ممكن نییت مورد ادیای کیی غیر صاحبش قرار بگیرد ،زنرا
پذنرش اننک کیی غیر صاحب ن نص میلواند مدیی ن شود ،میتلزم نیبت دادن جهل نا
یجز نا دروغ ب خداوند مبحان امت.
بنابرانن از جهت یقلی و قر نی و روانی ممكن نییت مدیی باطلی ادیای نص لشخیصی الهی
موصوف ب «بازدارنده از گمراهی برای متمیكانش» را بكند؛ نعنی انن نص ،از ادیای دنگران
محفوظ امت لا وقتی ک صاحبش مدیی ن شود لا هدف از نص ک همانا جلوگیری از گمراهی
مكل( متمیك ب نص ،همانگون ک خداوند ویده داده امت محقق شود.

()7

 .1آنکه مدعی منصب الهی است:
ة یا مدعی نص تشخیصی موصوف به «نگهدارنده از گمراهی برای متمسک به آن» است که در این صورت ،مدعی حق
است و امکان ندارد که دروغگو یا باطل باشد ،چون این نص قطعاً از ادعای کذابان و مبطالن محفوظ است ،وگرنه
خداوند مردم را امر به تمسک به چیزی کرده که آنها را گمراه میکند و با این حال این نص را به عنوان «بازدارنده از
گمراهی» وصف کرده و این دروغی است که محال است از خداوند صادر شود.
ة یا مدعی منصب الهی است ،اما مدعی نص تشخیصی موصوف به «بازدارنده از گمراهی برای متمسک به آن» نیست ،و
این مدعی یا ادعایش به گونهای است که برای بعضی از مکلفان بهسبب جهلشان به پارهای از امور ،شبهات و
اشتباهاتی به همراه دارد  .چه بسا خداوند این آیه قرآن را درباره او اجرا کرده و از باب رحمت به بندگان نابودش کند؛
هرچند مدتی بعد از اعالم ادعایش باشد ،در حالیکه حجت و عذری برای پیروان او نیست ،یا اینکه او ،احتمال ندارد
کسی را در شبهه بیندازد مگر اینکه خودش طالب باطل باشد و در نتیجه از کسی بدون هیچ نص تشخیصی اطاعت کند
و با این حال ،سفاهتهای زیادی از او صادر میشود و خداوند ،باطل او را برای مردم آشکار میسازد ،اما هیچ دلیلی وجود
ندارد که آیه شریفه بر او منطبق شود ،بلکه چه بسا خداوند او را زمانی طوالنی مهلت بدهد؛ پس او رها میشود برای
کسانیکه با سفاهت خود دنبال باطل هستند.
برای توضیح بیشتر مثالی میزنم:
سه دایره وجود دارد :سفید ،خاکستری و سیاه.
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باند لوج داشت باشید ک مخن ما درباره ادیای نص لشخیصی موصوف ب «بازدارنده از
گمراهی» امت ،ن درباره ادیای منصب الهی ب طور یام؛ چون ادیای منصب الهی نا نبوت نا
خالفت الهی در زمین ب صورت باطل و مفیهان و بدون امتدالل ب وصیت (نص لشخیصی)
بییار حاصل شده و چ بیا مدیی باطل امامت مدتها نیز زنده مانده امت؛( )7پس ادیای بدون
شهادت خدا و نص الهی و بدون وصیت هیچ ارزشی ندارد و ادیای مفیهان ای امت؛ بنابرانن
کییک چنین مدیی باطلی را لصدنق کند ،هیچ یذر و بهان ای نزد خدا ندارد.
بنابرانن ،مقصود ما منع مطلق ادیا از موی مدییان نییت؛ بلك نها را از ادیای نص
لشخیصی موصوف ب «بازدارنده از گمراهی برای متمیكان ب ن» باز داشت امت ،ک همان
وصیت حجت برای مردم امت و انن ممتنع بودن ک با یقل اثبات کردنم و نص قر نی و روانی
نیز ن را لأکید میکند؛ واقعیت خارجی نیز بر ن مهر لأنید میزند؛ چون صدها مال از انن نص
لشخیصی گذشت بدون نك کیی مدیی ن شود و همین برای اثبات انن حقیقت کافی امت.
بر وصیتهای انبیاء در لورات و وصیت یییی  صدها مال گذشت و کیی غیر از محمد
 و اوصیای بعد از او مدیی نها نشدند ،همچنانک کیی غیر از اةم  مدیی وصیت
پیامبر  نشد و امام رضا  با همین واقعیت بر جاثلیق نصرانی امتدالل کرد ،نعنی بعد از
بیان نص انبیاء گذشت بر رمولاهلل محمد  از لورات و انجیل ،جاثلیق نصرانی امتدالل کرد
ک انن نصوص ممكن امت بر بیش از نك شخص منطبق شود ،اما پامخ و احتجاج امام رضا
دایره سفید ،حفاظت شده و حمایت شده است و هیچ دروغگویی وارد آن نمیشود و در نتیجه هرکه داخل آن شود مدعی
صادق است و باید تصدیقش کنیم .آیات شریفه :وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِیلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَةا مِنْةهُ
الْوَتِینَ بر این دایره قطعاً منطبق است.
دایره خاکستری ،در برابر ورود دروغگویان به آن حفاظت نشده؛ پس آیا میتوان بر هرکسی که در آن بود اعتماد کرد و
تصدیقش نمود؟! البته ممکن است بعضی اوقات از ورود افراد دروغگو حفاظت شود؛ آن هم صرفاً به سبب رحمت الهی
نسبت به بندگان ،با اینکه هیچ عذری برای اطاعت از کسانیکه داخل آن هستند ندارند؛ پس آیه شریفه ممکن است بر
این دایره منطبق باشد ،اما لزوماً نباید بر آن صدق کند.
دایره سوم ،سیاه است و به هیچ وجه از ورود دروغگویان به آن حفاظت نمیشود ،بلکه اساساً این دایره متعلق به
دروغگویان است و روشن است که این دایره برای کذابان است ،پس هیچ دلیلی برای حمایت و حفاظت آن از
دروغگویان وجود ندارد ،نه قبل از ورودشان و نه پس از ورودشان .در نتیجه جایگاه آیه شریفه این دایره نیست.
 .1مسیلمه کذاب نمونهای از اینهاست .در زمان حیات رسولاهلل  مدّعی نبوت شد و تا بعد از وفةات رسةولاهلل 
همچنان زنده بود.
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 بر جاثلیق انن بود ک چنین چیزی نعنی ادیای وصیتهای انبیاء لومط مدییان باطل
لاکنون حاصل نشده امت .انن بخش از روانت را مالحظ کنید:
(...وَ لَكِنْ لَمْ نَتَقَرَّرَ یِنْدَنَا بِالصِّحَّوِ أَنَّ ُ مُحَمَّدٌ هَذَا .فَأَمَّا امْمُ ُ فَمُحَمَّدٌ فَلَا نَجُوزُ لَنَا أَنْ نُقِرَّ لَكُمْ
بِنُبُوَّلِ ِ وَ نَحْنُ شَاکُّونَ أَنَّ ُ مُحَمَّدُکُمْ  ....فَقَالَ ال ِّرضَا  :احْتَجَجْتُمْ بِالشَّكِّ؟! فَهَلْ بَعَثَ اللَّ ُ مِن
ن دَمَ إِ َل نَوْمِنَا هَذَا نَبِیّاً امْمُ ُ مُحَمَّدٌ؟ أَ ْو لَجِدُونَ ُ فِی َشیْءٍ مِنَ الْكُتُبِ الَّذِی أَنْزَلَهَا
قَبْلُ أَوْ مِن بَعْدُ مِ ْ
()7

جمُوا یَنْ جَوَابِ ِ.)...
اللَّ ُ یَلَ جَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ غَ ْیرَ مُحَمَّدٍ؟ فَأَحْ َ

جاثلیق گفت( :میدانیم ک در کتاب مقدس نام محمد مده ،اما برای ما ب طرنق صحیح ثابت
نشده ک منظور همان محمد شما باشد .اما اننک صرفاً نامش محمد امت ،ما نمیلوانیم ب
نبولش اقرار کنیم در حالیک شك دارنم ک نا او همان محمد شمامت؟ امام رضا  فرمود:
ب شك احتجاج کردند؟! نا خداوند قبل نا بعد از حضرت دم  لا امروز ،پیامبری را مبعوث
کرده ک نامش محمد  باشد؟! نا در هیچ نك از کتبی ک خدا بر هم انبیاء نازل کرده غیر از
پیامبر ما محمد  را نافت اند؟ در اننجا بود ک نها از جواب امام رضا  درماندند).
بنابرانن احتجاج اوصیای گذشت ب انن نص ،حجتی امت بر کیانیک ب نها انمان دارند و
یییی  و محمد  ب نصّ انبیای گذشت احتجاج کردند؛ یییی  ب نص انبیای
گذشت امتدالل کرد ،با اننک از نظر زمانی با نها فاصل داشت:
* (پس مِفر (کتاب) اشعیای نبی را ب او مپرد و هنگامیک ن مفر را گشود ،جانی را نافت
ک در ن نوشت شده * روم پروردگار بر فراز من امت ،چون او مرا میح کرده لا ب میكینان
بشارت دهم؛ مرا فرمتاده لا دلشكیت ها را شفا دهم ،لا امیران را ندای زادی و کوران را ندای
بینانی دهم و ربوده شدهها را در زادی بفرمتم * و پند دهم ب روش مقبول پروردگار * مپس ن
مِفر را در هم پیچید و ب خادم لیلیم کرد ،در حالیک هم کیانیک در ن جمع بودند
چشمانشان ب ممت او خیره شد * پس شرو کرده و ب نها گفت :امروز انن نوشت در

 .1بحار األنوار ،ج  ،15ص 75؛ اثبات الهداه ،ج  ،1ص  151ة .159
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گوشهای شما ب المام رمید * و هم او را مشاهده میکردند و از کلمات نعمت ک از دهانش
()7

خارج میشد لعجب میکردند و میگفتند :نا انن فرزند نوم( نییت؟).

محمد  همچنانک در قر ن ذکر شده ب نص یییی  و نص انبیای قبل از او احتجاج
فرمودند.
وَ إِذْ قَالَ یِییَ ابْنُ مَرْنَمَ نَا بَنِی إِمْرَاةِیلَ إِنِّی رمولاهلل إِلَیْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ نَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ
ن بَعْدِی امْمُ ُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا هَذَا مِحْرٌ مُبِینٌ
وَ مُبَشِّرًا بِرَمُولٍ نَأْلِی مِ ْ

()6

(و هنگام ک ییی پیر مرنم گفت :اى بن امراةیل ،ب نقین من فرمتاده خدا ب موى
شمانم ،لورات را ک پیش از من بوده لصدنق م کنم ،و ب پیامبرى ک بعد از من م ند و نامش
«احمد» امت ،مژده م دهم .پس هنگام ک دالنل روشن براى نان ورد ،گفتند :انن جادون
امت شكار).
الَّذِننَ نَتَّبِعُونَ الرَّمُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی نَجِدُونَ ُ مَكْتُوبًا یِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِیلِ نَأْمُرُهُمْ
ضعُ یَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
ل لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَ نُحَرِّمُ َیلَیْهِمُ الْخَبَاةِثَ وَ نَ َ
ف وَ نَنْهَاهُمْ یَنِ الْمُنْكَرِ وَ نُحِ ُّ
بِالْمَعْرُو ِ
وَ الْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ یَلَ ْیهِمْ فَالَّذِننَ مَنُوا بِ ِ وَ یَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ َو الَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَ ُ أُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

()4

(همان کیان ک از انن رمول و پیامبر امی که او را نهزد خهود در لهورات و انجیهل نگاشهت
م نابند ،پیروى م کنند؛ پیامبرى ک نان را ب کارهاى شانیت فرمان م دهد ،و از ایمال زشهت
باز م دارد ،و پاکیزهها را بر نان حالل م نماند ،و ناپاكها را بر نان حهرام مه کنهد ،و بارههاى
لكالی( منگین و زنجیرهها ک بر دوش یقل و جان نان امت برمه دارد؛ پهس کیهان ک به او
انمان وردند و او را حمانت کردند و نارنش دادند و از نورى ک بر او نهازل شهده پیهروى نمودنهد،
اننان همان رمتگارانند).

 .1انجیل لوقا  17( ،1ة )22
 .2قرآن کریم ،سوره صف ،آیه .5
 .0قرآن کریم ،سوره اعراف ،آیه .197
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و خداوند در قر ن بیان کرده ک اگر ادیای محمد  باطل بود (العیاذ باهلل) او را رها نمیکرد
لا مدیی انن نص شود ،چون خداوند یهدهدار حفاظت و صیانت ن نص از ادیای مدییان باطل
امت و خداوند یهدهدار بازداشتن نها از نص امت:
وَ ال طَعَامٌ إِال مِنْ ِغیْلِینٍ * ال نَأْکُلُ ُ إِال ا ْلخَاطِئُونَ * فَال أُقْیِمُ بِمَا لُبْصِرُونَ* وَمَا ال
لُبْصِرُونَ *إِنَّ ُ لَقَوْلُ رَمُولٍ کَرِنمٍ * وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَایِرٍ قَلِیال مَا لُُْمِنُونَ * وَ ال بِقَوْلِ کَاهِنٍ قَلِیال
مَا لَذَکَّرُونَ * لَنْزِنلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِینَ * وَ لَ ْو لَقَوَّلَ یَلَیْنَا بَعْ َ امئقَاوِنلِ * مئخَذْنَا مِنْ ُ بِالْیَمِینِ * ثُمَّ
لَقَطَعْنَا مِنْ ُ الْوَلِینَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ یَنْ ُ حَاجِزِننَ * وَ إِنَّ ُ لَتَذْکِرَةٌ لِ ْلمُتَّقِینَ * وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ
حقُّ الْیَقِینِ*فَیَبِّحْ بِامْمِ رَبِّكَ الْعَظِیمِ
مُكَذِّبِینَ * وَ إِنَّ ُ لَحَیْرَةٌ یَلَ الْكَافِرِننَ * وَ إِنَّ ُ لَ َ

()7

(و ن غذان مگر چرکاب و کثافات * ک ن را جز خطاکاران نم خورند * پس موگند ناد
م کنم ب نچ م بینید * و نچ نم بینید * ب لردند انن قر ن ،گفتار فرمتادهاى بزرگوار
امت * و ن گفتار نك شایر نییت ،ول جز اندک انمان نم ورند * و گفتار کاهن هم نییت،
ول جز اندک متذکر نم شوند * نازل شده از موى پروردگار جهانیان امت * و اگر پارهاى از
گفت ها را ب دروغ بر ما م بیت * ما او را ب شدت م گرفتیم * مپس رگ قلبش را پاره
م کردنم * در ن صورت هیچ کدام از شما مانع یذاب او نبود * ب لردند انن قر ن ،ومیل پند و
لذکرى براى پرهیزکاران امت * و ما ب نقین م دانیم ک از میان شما انكارکنندگان هیت * و
انن انكار قطعاً مان حیرت کافران امت * و ب لردند انن قر ن ،حق نقین امت * پس ب نام
پروردگارت لیبیح گوى).
دوم :علم
خلیف ی خدا همان یالمی امت ک میلواند از غیر خودش بینیاز باشد و هیچنك از مردم از او
و یلمش بینیاز نییت ،چون خداوند هرچ ک در دنن حادث شود و هرچه که اههل زمهانش در
امور دنن نیاز دارند را ب او وحی میکند .منظور از یلمی ک بانهد همهراه خلیفه ی خهدا باشهد در
اننجا همان یلم دنن امت ک خلیف ی خدا مكل( ب لبلیم ن برای مردم امت؛ بنابرانن خلیف ی
 .1قرآن کریم ،سوره الحاق  ،آیات  05ة .92

عقاید اسالم و از تو درباره روح میپرسند001 .................................................................

خدا باند ب پروردگار متصل باشد و خداوند نچ او در لبلیم رمالتش و رماندن دنهن حهق مهورد
رضای خدا و احكام جدند الهی و فصل الخطاب و رفع اختالفات مردم نیاز دارد را ب او بیاموزد.
همین امر -یلم ب امور جدند و فصل الخطاب و رفع اختالفات یلمی مهردم -میلوانهد بهرای
شخص طالب حق ،دلیلی بر معرفت خلیف ی خدا باشد ک دلیل نص و وصیت را لأنیهد کنهد .الزم
نییت ک خلیف ی خدا ب یلوم امتقراةی نا لجربی نا حتی یلوم دننی گذشهت مثهل رمهالتهای
خلفای گذشت گاه باشد ،بلك فقط یلم الزم برای خلیف ی خدا انن امت ک متصل ب خدا بوده و
پروردگار متعال نخیتین چیزی ک او در رمالتش ب ن نیاز دارد را ب او بیاموزد ،ن ب انهن معنها
ک باند لزوماً ب رمالتهای خلفای گذشت نا یلوم لجربی و امتقراةی جاهل باشد ،اما دانیهتن ن
امور و لفاصیل نها برانش واجب نییت؛ پس ممكن امت او گاهی نها را از طرنق لحصهیالت
نا حتی با الهام الهی نا از هر دو طرنق بداند ،نعنی مانند بقی مردم نها را مهثالً بها خوانهدن فهرا
بگیرد ،اما خداوند بر او منت میگذارد ب انن معنا ک چون او خلیف ی خدامت ب او الهام میکنهد،
مخصوصاً اگر قضی متعلق ب امر دنن باشد ،مانند اثبات وجود خداوند مبحان نا ب طور کلی دفا
از دنن باشد.
اما ایتقادات مضحك برخی از حاشی پردازان ک میگونند خلیف ی خدا باند هم زبانها را
بداند و در زبان ،معصوم باشد و یقاند جاهالن مشاب انن ک بگونند هنگامیک بر روی منگی راه
میرود ،بر روی ن لأثیر بگذارد و جای پانش باقی بماند و  ، ...ب زودی پامخ انن ایتقادات باطل
و جهالت کیانیک معتقد ب انن امور هیتند بیان خواهد شد.
چ بیا خلیف ی خدا در بره ای از زمان خالفتش مجبور ب مكوت شود .همچنانکه در حهال
فترت اننگون امت ،یلمش را شكار نكند و قبالً میئل ی فترت و یلهت ن را بیهان کهردم که
یبارت بود از یدم وجود قابل برای دیوت حق ،نا ممكن امت بهرای ضهرورلی که خداونهد اراده
کرده ماکت باشد ،گونی اننک وظیف ی اول خود نعنی مهیاکردن کیهیک بانهد خالفهت به او
برمد را انجام دهد ،چون لیلیم خالفت الهی ،امانتی امت ک خداوند خلیف ی خود را مكله( به
ن کرده و باند هم نچ ک برانش امكان دارد را مهیا کند لا انن امهر (لیهلیم امانهت خالفهت
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الهی) ب بهترنن شكلی ک حجت بر مردم اقام شود ،انجام گیرد و برای شخص متخل( از نهها
یذری در اطایت از مییر شیطان و لخل( از دنن خدا نا خلیف ی ننده باقی نماند.
خدای متعالی فرمود:
﴿إِنَّ اللَّ َ نَأْمُرُکُمْ أَنْ لَُُدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ لَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّه َ
نِعِمَّا نَعِظُكُمْ بِ ِ إِنَّ اللَّ َ کَانَ مَمِیعًا بَصِیرًا﴾

()7

(خدا ب شما فرمان م دهد ک امانتها را ب صاحبانش بازگردانیهد و هنگام که میهان مهردم
حكمرانی م کنید ،ب یدالت حكومت و داورى کنید .نقیناً نیكو چیزى امت ک خدا شما را به ن
مویظ م کند؛ ب لردند خدا همواره شنوا و بینامت).
مراد از انن ن همان لیلیم خالفت الهی ب خلیف ی بعد امت ،وظیف ای ک خلیفه ی گذشهت
باند ن را ب کامللرنن وج انجام دهد؛ چون امانتی الهی بر گردن اومت و ب همین مبب گاهی
مجبور ب مكوت میشود لا جان خودش را حفک کند لا زمانیک بعضی امور متعلهق به خلیفه ی
بعد ،نا الاقل لا زمان والدلش مهیا شود .روانات ذنل انن میئل را لبیین می کند:
(الْحُیَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ یَنْ مُعَلَّ بْنِ مُحَمَّدٍ یَنِ الْحَیَنِ بْنِ یَلِیٍّ الْوَشَّاءِ یَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَاةِذٍ یَنِ ابْهنِ
أُذَنْنَوَ یَنْ بُرَنْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ :مَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  یَنْ قَوْلِ اللَّ ِ یَزَّ وَ جَلَّ ﴿إِنَّ اللَّ َ نَأْمُرُکُمْ أَنْ لَُُدُّوا
الْأَماناتِ إِل أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ لَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ قَالَ إِنَّانَا یَنَ أَنْ نَُُدِّیَ الْأَوَّلُ إِلَه
الْإِمَامِ الَّذِی بَعْدَهُ الْكُتُبَ وَ الْعِلْمَ وَ الیِّلَامَ وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ لَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ الَّذِی فِهی
أَنْدِنكُمْ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ ﴿نا أَنُّهَا الَّذِننَ مَنُوا أَطِیعُوا اللَّ َ وَ أَطِیعُوا الرَّمُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِهنْكُمْ﴾ إِنَّانَها
یَنَ خَاصَّوً .أَمَرَ جَمِیعَ الْمُُْمِنِینَ إِلَ نَوْمِ الْقِیَامَوِ بِطَایَتِنَا فَإِنْ خِفْتُمْ لَنَازُیاً فِی أَمْرٍ ﴿فَرُدُّوهُ إِلَ اللَّه ِ
وَ إِلَ الرَّمُولِ وَ إِلَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ کَذَا نَزَلَتْ وَ کَیْ(َ نَأْمُرُهُمُ اللَّ ُ یَزَّ وَ جَلَّ بِطَایَوِ وُلَهاةِ الْهأَمْرِ وَ
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نُرَخِّصُ فِی مُنَازَیَتِهِمْ إِنَّمَا قِیلَ ذَلِكَ لِلْمَأْمُورِننَ الَّذِننَ قِیلَ لَهُمْ ﴿أَطِیعُهوا اللَّه َ وَ أَطِیعُهوا الر َُّمهولَ وَ
أُولِی امئَمْرِ مِنْكُمْ﴾).

()7

بُرند یجلی میگوند :از امام باقر  درباره ن (خداوند شما را امر میکند ک امانتهها را به
اهلش برمانید و هنگامیک بین مردم حكم میکنید ب یدالت حكم کنید) پرمیدم .فرمود :فقط ما
را اراده کرده ک هر امام باند ب امام بعد از خودش کتب و یلم و مهالم را بدههد( .و هنگامیکه
بین مردم حكم میکنید ب یدالت حكم کنید) نعنی نچ ک در دمتان شمامت .مپس خداوند ب
مردم فرموده امت( :ای مُمنان از خدا و رمول و اولیای امرلان اطایت کنید) .از انن ن فقط ما را
اراده کرده و هم ی مُمنان را لا روز قیامت امر ب اطایت ما کرده امت .پس اگر لرمیدند که در
چیزی لناز و اختالف پیدا کنید( ،پس ن را ب خدا و رمهول و ولهی امرهانتهان برگردانیهد) .نه
اننگون نازل شده و چطور ممكن امت ک خداوند امر ب اطایت از والیان امهر بكنهد ،امها دربهاره
منازیات و درگیریها و اختالفاتشان نها را ب والیان امر ارجا ندهد؟ انن فقط ب مكلفان گفت
شده امت ،همان مكلفانی ک ب نها فرموده( :اطایت کنید از خهدا و اطایهت کنیهد از رمهول و
والیان امر خود).
الْحُیَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ یَنْ مُعَلَّ بْنِ مُحَمَّدٍ یَنِ الْحَیَنِ بْنِ یَلِیٍّ الْوَشَّاءِ یَهنْ أَحْمَهدَ بْهنِ یُمَهرَ قَهالَ:
(مَأَلْتُ الرِّضَا  یَنْ قَوْلِ اللَّ ِ یَزَّ وَ جَلَّ ﴿إِنَّ اللَّ َ نَأْمُرُکُمْ أَنْ لَُُدُّوا الْأَماناتِ إِل أَهْلِها﴾ قَالَ هُمُ
الْأَةِمَّوُ مِنْ لِ مُحَمَّدٍ  أَنْ نَُُدِّیَ الْإِمَامُ الْأَمَانَوَ إِلَ مَنْ بَعْدَهُ وَ لَا نَخُصَّ بِهَها غَیْهرَهُ وَ لَها نَزْوِنَهَها
یَنْ ُ).

()6

احمد بن یمر :از امام رضا  درباره ن (خداوند شما را فرمان میدهد ک ن امانتها را به
اهلش برمانید) .مُال کرد .حضرت فرمود ( :نها همان امامان از ل محمد هیتند که ههر امهام
باند امانت را ب امام بعد از خودش برماند و ب کس دنگری اختصاص ندهد و از صاحبش ب جای
دنگری نبرد).
 .1الکافی ،ج  ،1ص .275
 .2الکافی ،ج  ،1ص .275
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ُضهیْل یَهنْ أَبِهی
مُحَمَّدُ بْنُ نَحْیَ یَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَنِ الْحُیَیْنِ بْنِ مَعِیدٍ یَنْ مُحَمَّدِ بْهنِ الْف َ
الْحَیَنِ الرِّضَا ( :فِی قَوْلِ اللَّ ِ یَزَّ وَ جَلَّ ﴿إِنَّ اللَّ َ نَأْمُرُکُمْ أَنْ لَُُدُّوا الْأَماناتِ إِل أَهْلِهها﴾ قَهالَ
هُمُ الْأَةِمَّوُ نَُُدِّی الْإِمَامُ إِلَ الْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ وَ ال نَخُصُّ بِهَا غَیْرَهُ وَ لَا نَزْوِنهَا یَنْ ُ).

()7

محمد بن فضیل :از امام رضا  درباره ن (خداوند شما را فرمان میدهد ک ن امانتهها را
ب اهلش برمانید) .پرمید .حضرت فرمود ( :نها همان اةم  هیتند ک هر امامی باند امانت
را ب امام بعد از خودش برماند و ب کسدنگری اختصاص ندهد و امانت را ب جای دنگری نبرد).
مُحَمَّدُ بْنُ نَحْیَ یَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِنَانٍ یَنْ إِمْحَاقَ بْنِ یَمَّارٍ یَهنِ ابْهنِ أَبِهی
نَعْفُورٍ یَنِ الْمُعَلَّ بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ( :مَأَلْتُ أَبَا یَبْدِ اللَّ ِ  یَنْ قَوْلِ اللَّ ِ یَزَّ وَ جَلَّ ﴿إِنَّ اللَّ َ نَأْمُرُکُمْ
أَنْ لَُُدُّوا الْأَماناتِ إِل أَهْلِها﴾ قَالَ أَمَرَ اللَّ ُ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ أَنْ نَدْفَعَ إِلَ الْإِمَامِ الَّهذِی بَعْهدَهُ کُهلَّ َشهیْءٍ
یِنْدَهُ).

()6

معلّی بن خُنیس میگوند :از امام صادق  درباره انن ن پرمیدم (خداونهد به شهما فرمهان
میدهد ک ن امانتها را ب اهلش برمانید) .حضرت فرمود( :خدا امام را امر کرده ک نچه نهزد
خود دارد را ب امام بعد از خودش بیپارد).
رَوَى مُعَلَّ بْنُ خُنَیْسٍ یَنِ الصَّادِقِ  قَالَ( :قُلْتُ لَ ُ قَوْلُ اللَّ ِ یَزَّ وَ جَلَّ ﴿إِنَّ اللَّه َ نَهأْمُرُکُمْ أَنْ
لَُُدُّوا الْأَماناتِ إِل أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ لَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ قَالَ یَلَ الْإِمَامِ أَنْ نَهدْفَعَ مَها
یِنْدَهُ إِلَ الْإِمَامِ الَّذِی بَعْدَهُ وَ أُمِرَتِ الْأَةِمَّوُ أَنْ نَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ نَتَّبِعُوهُمْ).

()4

معلّی بن خنیس از امام صادق  روانت میکند( :دربارهی ن (خداوند شما را فرمان میدهد
ک ن امانتها را ب اهلش برمانید و هنگامیک بین مردم حكم کردند ،ب یهدالت حكهم کنیهد).
حضرت فرمود :بر امام واجب امت ک نچ نزد خهود دارد را به امهام بعهد از خهودش بیهپارد و
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همچنین انن ن  ،اةم را امر کرده ک ب یدالت حكم و حكومت کنند و مردم را امر کهرده که از
نها اطایت کنند).
مُحَمَّدُ بْنُ یَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ یَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُیَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ یَنْ صَفْوَانَ بْنِ نَحْیَه یَهنْ
أَبِی الْمِعْزَى یَنْ إِمْحَاقَ بْنِ یَمَّارٍ یَنِ ابْنِ أَبِی نَعْفُورٍ یَنْ مُعَلَّ بْنِ خُنَیْسٍ یَنْ أَبِهی یَبْهدِ اللَّه ِ 
قَالَ( :قُلْتُ لَ ُ قَوْلُ اللَّ ِ یَزَّ وَ جَلَّ ﴿إِنَّ اللَّ َ نَأْمُرُکُمْ أَنْ لَُُدُّوا الْأَماناتِ إِل أَهْلِهها وَ إِذا حَكَمْهتُمْ بَهیْنَ
النَّاسِ أَنْ لَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ قَالَ یَلَ اإلِمَامِ أَنْ نَدْفَعَ مَا یِنْدَهُ إِلَ اإلِمَامِ الَّذِی بَعْدَهُ وَ أُمِرَتِ امئَةِمَّهوُ
بِالْعَدْلِ وَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ نَتَّبِعُوهُمْ).

()7

محمد بن یلی بن محبوب از محمد بن حیین بن ابی الخطهاب از صهفوان بهن نحیهی از ابهی
المعزی از امحاق بن یمار از ابن ابی نعفور از معلی بن خنیس از امام صادق  نقهل میکنهد:
(ک میگوند یرض کردم معنی انن ن چییت؟ ﴿إِنَّ اللَّ َ نَأْمُرُکُمْ أَنْ لَُُدُّوا الْأَماناتِ إِله أَهْلِهها وَ
إِذا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ لَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ فرمود :بر امام واجب امت ک نچ نزد خود دارد را ب
امام بعد از خودش بیپارد و همچنین انن ن اةم را امر کرده ک ب یدالت حكم و حكومت کننهد
و مردم را امر کرده ک از نها اطایت کنند).
بنابرانن ،ن ی شرنف ﴿إِنَّ اللَّ َ نَأْمُرُکُمْ أَنْ لَُُدُّوا الْأَماناتِ إِل أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ
لَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ نعنی اننک خلیف ی خدا نا امام باند امانت را ب امام بعد از خودش بیپارد و انن
لكلی( نخیت اومت و برای همین ،چ بیا یلمش را اظهار نكنهد و بها مهردم مهخن نگونهد لها
زمانیک لكلی( اولش نعنی مهیاکردن خلیف  ،بعد از حمل رمالت الهی را انجام دههد و انهن امهر
برای امام رضا  واقع شد:
(أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ یَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَلِیٍّ یَنْ أَبِی الْحَكَمِ الْأَرْمَنِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی یَبْدُ اللَّه ِ بْهنُ إِبْهرَاهِیمَ
بْنِ یَلِیِّ بْنِ یَبْدِ اللَّ ِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ یَنْ نَزِندَ بْنِ مَلِیطٍ الزَّنْدِیِّ قَالَ أَبُو الْحَكَهمِ وَ أَخْبَرَنِهی
یَبْدُ اللَّ ِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یُمَارَةَ الْجَرْمِیُّ یَنْ نَزِندَ بْنِ مَلِیطٍ قَالَ :لَقِیتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ  وَ نَحْهنُ نُرِنهدُ
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الْعُمْرَةَ فِی بَعْ ِ الطَّرِنقِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ لُثْبِتُ هَذَا الْمَوْضِعَ الَّذِی نَحْنُ فِی ِ قَالَ نَعَهمْ فَهَهلْ
لُثْبِتُ ُ أَنْتَ قُلْتُ نَعَمْ إِنِّی أَنَا وَ أَبِی لَقِینَاكَ هَاهُنَا وَ أَنْتَ مَعَ أَبِی یَبْدِ اللَّ ِ  وَ مَعَ ُ إِخْوَلُكَ فَقَالَ لَ ُ
أَبِی بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی أَنْتُمْ کُلُّكُمْ أَةِمَّوٌ مُطَهَّرُونَ وَ الْمَوْتُ لَا نَعْرَى مِنْ ُ أَحَدٌ فَأَحْدِثْ إِلَیَّ َشهیْئاً أُحَهدِّثُ
بِ ِ مَنْ نَخْلُفُنِی مِنْ بَعْدِی فَلَا نَضِلَّ قَالَ نَعَمْ نَا أَبَا یَبْدِ اللَّ ِ هَُُلَاءِ وُلْدِی وَ هَذَا مَیِّدُهُمْ وَ أَشَارَ إِلَیْكَ وَ
قَدْ یُلِّمَ الْحُكْمَ وَ الْفَهْمَ وَ الیَّخَاءَ وَ الْمَعْرِفَوَ بِمَا نَحْتَاجُ إِلَیْ ِ النَّاسُ وَ مَا اخْتَلَفُوا فِی ِ مِنْ أَمْرِ دِنهنِهِمْ وَ
دُنْیَاهُمْ وَ فِی ِ حُیْنُ الْخُلُقِ وَ حُیْنُ الْجَوَابِ وَ هُوَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ اللَّ ِ یَزَّ وَ جَلَّ وَ فِی ِ أُخْرَى خَیْرٌ مِنْ
هَذَا کُلِّ ِ فَقَالَ لَ ُ أَبِی وَ مَا هِیَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی قَالَ  نُخْرِجُ اللَّ ُ یَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ُ غَوْثَ هَذِهِ الْأُمَّهوِ
وَ غِیَاثَهَا وَ یَلَمَهَا وَ نُورَهَا وَ فَضْلَهَا وَ حِكْمَتَهَا خَیْرُ مَوْلُودٍ وَ خَیْرُ نَاشِوٍ نَحْقُنُ اللَّ ُ یَزَّ وَ جَلَّ بِ ِ الهدِّمَاءَ
ُشهبِعُ بِه ِ الْجَهاةِعَ وَ
وَ نُصْلِحُ بِ ِ ذَاتَ الْبَیْنِ وَ نَلُمُّ بِ ِ الشَّعْثَ وَ نَشْعَبُ بِ ِ الصَّدْ َ وَ نَكْیُو بِ ِ الْعَارِیَ وَ ن ْ
صهمْتُ ُ
نُُْمِنُ بِ ِ الْخَاةِ(َ وَ نُنْزِلُ اللَّ ُ بِ ِ الْقَطْرَ وَ نَرْحَمُ بِ ِ الْعِبَادَ خَیْرُ کَهْلٍ وَ خَیْرُ نَاشِوٍ قَوْلُ ُ حُكْهمٌ وَ َ
یِلْمٌ نُبَیِّنُ لِلنَّاسِ مَا نَخْتَلِفُونَ فِی ِ وَ نَیُودُ یَشِیرَلَ ُ مِنْ قَبْلِ أَوَانِ حُلُمِ ِ فَقَالَ لَ ُ أَبِی بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی
وَ هَلْ وُلِدَ قَالَ نَعَمْ وَ مَرَّتْ بِ ِ مِنُونَ قَالَ نَزِندُ فَجَاءَنَا مَنْ لَمْ نَیْتَطِعْ مَعَ ُ کَلَاماً قَالَ نَزِندُ فَقُلْتُ لِهأَبِی
إِبْرَاهِیمَ  فَأَخْبِرْنِی أَنْتَ بِمِثْلِ مَا أَخْبَرَنِی بِ ِ أَبُوكَ  فَقَالَ لِی نَعَمْ إِنَّ أَبِهی  کَهانَ فِهی
َضهحِكَ أَبُهو إِبْهرَاهِیمَ
زَمَانٍ لَیْسَ هَذَا زَمَانَ ُ فَقُلْتُ لَ ُ فَمَنْ نَرْضَ مِنْكَ بِهَذَا فَعَلَیْ ِ لَعْنَوُ اللَّه ِ قَهالَ ف َ
ضَحِكاً شَدِنداً ثُمَّ قَالَ أُخْبِرُكَ نَا أَبَا یُمَارَةَ إِنِّی خَرَجْتُ مِنْ مَنْزِلِی فَأَوْصَیْتُ إِلَ ابْنِی فُلَانٍ وَ أَشْرَکْتُ
مَعَ ُ بَنِیَّ فِی الظَّاهِرِ وَ أَوْصَیْتُ ُ فِی الْبَاطِنِ فَأَفْرَدْلُ ُ وَحْدَهُ وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیَّ لَجَعَلْتُ ُ فِی الْقَامِمِ ابْنِهی
َشهاءُ وَ لَقَهدْ جَهاءَنِی بِخَبَهرِهِ
لِحُبِّی إِنَّاهُ وَ رَأْفَتِی یَلَیْ ِ وَ لَكِنْ ذَلِكَ إِلَ اللَّ ِ یَزَّ وَ جَلَّ نَجْعَلُه ُ حَیْهثُ ن َ
رمولاهلل  ثُمَّ أَرَانِی ِ وَ أَرَانِی مَنْ نَكُونُ مَعَ ُ وَ کَذَلِكَ لَا نُوصَ إِلَ أَحَدٍ مِنَّا حَتَّ نَهأْلِیَ بِخَبَهرِهِ
رمولاهلل  وَ جَدِّی یَلِیٌّ  وَ رَأَنْتُ مَعَ رمولاهلل  خَالَماً وَ مَیْفاً وَ یَصًا وَ کِتَاباً وَ یِمَامَوً
فَقُلْتُ مَا هَذَا نَا رمولاهلل فَقَالَ لِی أَمَّا الْعِمَامَوُ فَیُلْطَانُ اللَّ ِ یَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الیَّیْ(ُ فَعِزُّ اللَّ ِ لَبَهارَكَ وَ
لَعَالَ وَ أَمَّا الْكِتَابُ فَنُورُ اللَّ ِ لَبَارَكَ وَ لَعَالَ وَ أَمَّا الْعَصَا فَقُوَّةُ اللَّ ِ وَ أَمَّا الْخَالَمُ فَجَامِعُ هَذِهِ الْأُمُورِ ثُهمَّ
قَالَ لِی وَ الْأَمْرُ قَدْ خَرَجَ مِنْكَ إِلَ غَیْرِكَ فَقُلْتُ نَا رمولاهلل أَرِنِی ِ أَنُّهُمْ هُوَ فَقَالَ رمولاهلل  مَها
رَأَنْتُ مِنَ الْأَةِمَّوِ أَحَداً أَجْزَ َ یَلَ فِرَاقِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْكَ وَ لَوْ کَانَتِ الْإِمَامَهوُ بِالْمَحَبَّهوِ لَكَهانَ إ ِْمهمَایِیلُ
أَحَبَّ إِلَ أَبِیكَ مِنْكَ وَ لَكِنْ ذَلِكَ مِنَ اللَّ ِ یَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَهالَ أَبُهو إِبْهرَاهِیمَ وَ رَأَنْهتُ وُلْهدِی جَمِیعهاً
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الْأَحْیَاءَ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتَ فَقَالَ لِی أَمِیرُ الْمُُْمِنِینَ  هَذَا مَیِّدُهُمْ وَ أَشَارَ إِلَ ابْنِی یَلِیٍّ فَهُوَ مِنِّهی وَ
أَنَا مِنْ ُ وَ اللَّ ُ مَعَ الْمُحْیِنِینَ قَالَ نَزِندُ ثُمَّ قَالَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ  نَا نَزِندُ إِنَّهَا وَدِنعَوٌ یِنْدَكَ فَلَا لُخْبِهرْ
بِهَا إِلَّا یَاقِلًا أَوْ یَبْداً لَعْرِفُ ُ صَادِقاً وَ إِنْ مُئِلْتَ یَنِ الشَّهَادَةِ فَاشْهَدْ بِهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّ ِ یَزَّ وَ جَهلَّ ﴿إِنَّ
اللَّ َ نَأْمُرُکُمْ أَنْ لَُُدُّوا الْأَماناتِ إِل أَهْلِها﴾ وَ قَالَ لَنَا أَنْضاً ﴿وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهادَةً یِنْدَهُ مِهنَ
اللَّ ِ﴾ قَالَ فَقَالَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ  فَأَقْبَلْتُ یَلَ رمولاهلل  فَقُلْتُ قَدْ جَمَعْتَهُمْ لِهی بِهأَبِی وَ أُمِّهی
ُصهیبُ فَلَها
َیهمَعُ بِفَهْمِه ِ وَ نَنْطِهقُ بِحِكْمَتِه ِ ن ِ
فَأَنُّهُمْ هُوَ فَقَالَ هُوَ الَّذِی نَنْظُرُ بِنُورِ اللَّ ِ یَزَّ وَ جَلَّ وَ ن ْ
نُخْطِوُ وَ نَعْلَمُ فَلَا نَجْهَلُ مُعَلَّماً حُكْماً وَ یِلْماً هُوَ هَذَا وَ أَخَذَ بِیَدِ یَلِیٍّ ابْنِی ثُمَّ قَالَ مَها أَقَهلَّ مُقَامَهكَ
مَعَ ُ فَإِذَا رَجَعْتَ مِنْ مَفَرِكَ فَأَوْصِ وَ أَصْلِحْ أَمْرَكَ وَ افْرُغْ مِمَّا أَرَدْتَ فَإِنَّكَ مُنْتَقِهلٌ یَهنْهُمْ وَ مُجَهاوِرٌ
غَیْرَهُمْ فَإِذَا أَرَدْتَ فَادْ ُ یَلِیّاً فَلْیُغَیِّلْكَ وَ لْیُكَفِّنْكَ فَإِنَّ ُ طُهْرٌ لَكَ وَ لَا نَیْتَقِیمُ إِلَّا ذَلِكَ وَ ذَلِهكَ ُمهنَّوٌ
ِیهعاً فَإِنَّه ُ قَهدِ
قَدْ مَضَتْ فَاضْطَجِعْ بَیْنَ نَدَنْ ِ وَ صُ(َّ إِخْوَلَ ُ خَلْفَ ُ وَ یُمُومَتَ ُ وَ مُرْهُ فَلْیُكَبِّهرْ یَلَیْهكَ ل ْ
امْتَقَامَتْ وَصِیَّتُ ُ وَ وَلِیَكَ وَ أَنْتَ حَیٌّ ثُمَّ اجْمَعْ لَ ُ وُلْدَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ فَأَشْهِدْ یَلَیْهِمْ وَ أَشْهِدِ اللَّ َ یَهزَّ وَ
جَلَّ وَ کَف بِاللَّ ِ شَهِیداً قَالَ نَزِندُ ثُمَّ قَالَ لِی أَبُو إِبْرَاهِیمَ  إِنِّی أُوخَذُ فِی هَذِهِ الیَّنَوِ وَ الْأَمْرُ هُهوَ
ُیهیْنِ
إِلَ ابْنِی یَلِیٍّ مَمِیِّ یَلِیٍّ وَ یَلِیٍّ فَأَمَّا یَلِیٌّ الْأَوَّلُ فَعَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ أَمَّا الْآخِرُ فَعَلِیُّ بْهنُ الْح َ
 أُیْطِیَ فَهْمَ الْأَوَّلِ وَ حِلْمَ ُ وَ نَصْرَهُ وَ وُدَّهُ وَ دِننَ ُ وَ مِحْنَتَ ُ وَ مِحْنَوَ الْآخِرِ وَ صَبْرَهُ یَلَ مَا نَكْهرَهُ
ْضهعِ وَ
وَ لَیْسَ لَ ُ أَنْ نَتَكَلَّمَ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ هَارُونَ بِأَرْبَعِ مِنِینَ ثُمَّ قَالَ لِی نَا نَزِندُ وَ إِذَا مَرَرْتَ بِهَذَا الْمَو ِ
لَقِیتَ ُ وَ مَتَلْقَاهُ فَبَشِّرْهُ أَنَّ ُ مَیُولَدُ لَ ُ غُلَامٌ أَمِینٌ مَأْمُونٌ مُبَارَكٌ وَ مَیُعْلِمُكَ أَنَّكَ قَدْ لَقِیتَنِی فَأَخْبِرْهُ یِنْدَ
ذَلِكَ أَنَّ الْجَارِنَوَ الَّتِی نَكُونُ مِنْهَا هَذَا الْغُلَامُ جَارِنَوٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ مَارِنَهوَ جَارِنَهوِ رمهولاهلل  أُمِّ
إِبْرَاهِیمَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ لُبَلِّغَهَا مِنِّی الیَّلَامَ فَافْعَلْ قَالَ نَزِندُ فَلَقِیتُ بَعْدَ مُضِیِّ أَبِی إِبْرَاهِیمَ  یَلِیّهاً
 فَبَدَأَنِی فَقَالَ لِی نَا نَزِندُ مَا لَقُولُ فِی الْعُمْرَةِ فَقُلْتُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی ذَلِكَ إِلَیْهكَ وَ مَها یِنْهدِی
ْضهعِ فَابْتَهدَأَنِی
نَفَقَوٌ فَقَالَ مُبْحَانَ اللَّ ِ مَا کُنَّا نُكَلِّفُكَ وَ لَا نَكْفِیكَ فَخَرَجْنَا حَتَّ انْتَهَیْنَا إِلَ ذَلِكَ الْمَو ِ
َصهتُ یَلَیْه ِ
فَقَالَ نَا نَزِندُ إِنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ کَثِیراً مَا لَقِیتَ فِی ِ جِیرَلَكَ وَ یُمُومَتَكَ قُلْتُ نَعَهمْ ثُهمَّ قَص ْ
الْخَبَرَ فَقَالَ لِی أَمَّا الْجَارِنَوُ فَلَمْ لَجِوْ بَعْدُ فَإِذَا جَاءَتْ بَلَّغْتُهَا مِنْ ُ الیَّلَامَ فَانْطَلَقْنَا إِلَ مَكَّوَ فَاشْتَرَاهَا فِی
لِلْكَ الیَّنَوِ فَلَمْ لَلْبَثْ إِلَّا قَلِیلًا حَتَّ حَمَلَتْ فَوَلَدَتْ ذَلِكَ الْغُلَامَ قَالَ نَزِندُ وَ کَانَ إِخْوَةُ یَلِیٍّ نَرْجُونَ أَنْ
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نَرِثُوهُ فَعَادُونِی إِخْوَلُ ُ مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُمْ إِمْحَاقُ بْنُ جَعْفَرٍ وَ اللَّ ِ لَقَدْ رَأَنْتُ ُ وَ إِنَّ ُ لَیَقْعُدُ مِنْ أَبِهی
إِبْرَاهِیمَ بِالْمَجْلِسِ الَّذِی لَا أَجْلِسُ فِی ِ أَنَا).
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نزند بن ملیط زندى (ک کنی اش ابا یماره امت) گوند( :در بین راه ک ب یمره میرفتیم ب
موم بن جعفر  برخوردم و یرض کردم :قربانت گردم ،انن مكان را ک ما در ن هیتیم به
ناد م ورند؟
فرمود :رى ،لو هم نادت م ند؟ یرض کهردم :رى ،مهن و پهدرم شهما را در اننجها مالقهات
کردنم و امام صادق  و برادران شما هم بودند .پدرم ب امام صادق  یرض کهرد :پهدر و
مادرم فدانت ،شما هم امامان پاك هیتید ،ول کی از مرگ بر کنار نمیماند .به مهن مطلبه
بفرمانید ک ب خلَ( و فرزندم بازگونم لا گمراه نشود.
فرمود :رى اى ابایبداللَّ ؛ (کنی پدر زند امت) اننان پیران من هیتند و انن مهرور نهامهت
(و ب شما اشاره کرد) .اومت ک حكم و فهم و مخاوت و شنامان احتیاجات و اختالفات مهردم را
در امر دنن و دنیاشان میداند و اخالق و پامخ دادنش نیكومهت ،و او درى از درههاى خدامهت و
امتیاز دنگرى دارد ک از هم ی اننها بهتر امهت ،پهدرم یهرض کهرد :پهدر و مهادرم فهدانت ،ن
چییت؟ حضرت فرمود :خداى یزوجل ،فرنادرس و پناه و یلم و نور و فضیلت و حكمت انن امهت
را از صلب او بیرون ورد .او بهترنن مولود و بهترنن کودك امت ،خهداى متعهالی به ومهیل او از
خونرنزى جلوگیرى کند ،و میان مردم شت دهد و پراکنده را گرد ورد و رخنه را اصهالم کنهد،
برهن را بپوشاند و گرمن را میر کند و هرامان را انمن مازد .خدا ب برکت او باران فرمهتد و بهر
بندگان لرحم کند ،او بهترنن پیران و بهترنن جوانان امت ،گفتارش حكمت و مكولش یلم امت.
نچ مردم در ن اختالف دارند ،خالم دهد و پیش از بلوغش بر یشیره خهودش مهرورى کنهد.
پدرم یرض کرد :پدر و مادرم فدانت ،او متولد شده؟ فرمود :رى ،چند مال ههم از مهنش گذشهت
امت .نزند گوند :در نهنگام شخص وارد شد ک با بودن او نمیلوانیتیم مهخن گهونیم .نزنهد
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گوند ب موم بن جعفر  یرض کردم :مانند خبرى ک پدرت امام صادق  ب من فرمود،
شما هم بفرمانید .امام فرمود :رى ،پدرم در زمان بود ک مانند انن زمان نبود (نعن در انن زمهان
باند لقی کرد) .ب حضرت یرض کردم :هرک ب انن جواب قنایت کند ،لعنهت خهدا بهر او باشهد.
حضرت را خنده مخت گرفت ،مپس فرمود:
اى ابا یماره ب لو خبر دهم ک من از منزلم بیرون رفتم و ب فالن پیهرم وصهیت کهردم و در
ظاهر پیران دنگرم را هم با او شرنك کردم ،ول در باطن و خلوت لنها ب او وصیت کهردم .اگهر
کار دمت من بود ،امامت را ب پیرم قامم میدادم ک او را دومت دارم و نیهبت به او مهربهانم،
ول انن اختیار با خداى مبحان امت و هرکجا بخواهد قرار میدهد.
خبر امامت او از رمول خدا  ب من رمیده و خود او و معاصهرننش را به مهن نشهان داده
امت ،و او نیز لا از پیغمبر  و جدم یل  خبر نرمد ،ب کی از ما وصیت نكند و مهن در
خواب دندم ک همراه پیغمبر  انگشتر و شمشیر و یصا و کتاب و یمام اى بود .یرض کردم:
نا رمولاهلل ،اننها چییت؟ فرمود :یمام رمز ملطنت خدامت و شمشیر رمز یزت او و کتاب رمز
نور او و یصا رمز قوت و نیروى خدامت و انگشتر رمز جامع هم ی انن امور امت .مهپس رمهول
خدا  ب من فرمود :امر امامت از لو بیرون رفت و ب دنگرى رمیده امهت .یهرض کهردم :نها
رمولاهلل ب من نشان بده ک او کییت! فرمود :من هیچنك از امامان را ندندم ک از مفارقت امهر
امامت ،مانند لو بیلاب کند .اگر امر امامت از روى محبت و دومت بود که امهماییل از لهو نهزد
پدرت محبوبلر بود ،ول امام از جانب خداى مبحان لعیین میشود ،مپس موم بن جعفر 
فرمود :من لمام فرزندان زنده و مردهام را ب نظر وردم؛ نگاه امیرالمُمنین  ب پیهرم یله
اشاره کرد و فرمود :انن مرور نهامت :او از من و من از اونم و خدا با نیكوکاران امت.
مپس موم بن جعفر  فرمود :اى نزند ،انن مطالب نزد لو امانت باشد ،جز ب دم یاقل نا
بندهی خدان ک او را رامتگو لشخیص دادی مگو ،و اگر از لو گواه خوامتند گواه بده ،چون
خداى مبحان میفرماند( :خدا ب شما فرمان میدهد ک امانتها را ب صاحبانش برمهانید)؛ و نیهز
ب ما فرموده امت (متمگرلر از نک شهادت خدا را نزد خونش پنهان کند کییت؟).
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موم بن جعفر  گوند :من (در خواب) متوج رمول خدا  شدم و یرض کردم :پهدر و
مادرم فدانت ،شما هم ی فرزندانم را نكجا گفتید ،بفرمانید کدامشان امام هیت؟ فرمهود :نکه
با نور خدا نگاه میکند و با فهمش میشنود و با حكمتش مخن میگوند ،درمت میرود و اشهتباه
نمیکند ،یلم دارد و لذا نادان نمیکند ،حكمت و یلم ب او موخت شده امت .نگاه دمت پیهرم
یل را گرفت و فرمود :او انن امت.
مپس فرمود :چ کم همراه او هیت ! (نعن وفالت نزدنك شده) وقتی از مفر (مك ) بازگشهت
وصیت کن و کارهانت را مامان ده و از هرچ خواه فراغت جو ،زنرا لو از انشان جدا میشوى و
همیان دنگران خواهی شد .چون خوامت (وصیت کن ) یل را بطلب لا لو را غیل دهد و کفهن
پوشد ،زنرا غیل دادن او لو را پاك کند و جز ن درمت نباشد و انن منت امت ک از پیش ثابت
شده امت؛ و باند (هنگام نماز میت) لو در برابرش بخواب و برادران و یموهانش را پشهت مهر او
ب ص( کن و ب او دمتور ده ک  9لكبیر بر لو بگوند ،زنرا وصیت او پابرجا شده و در حهال زنهده
بودنت متصدى کارهاى لو باشد .مپس فرزندانت را که بعهد از او هیهتند گهرد ور و بهرای او از
انشان گواه بگیر و خدا را هم گواه بگیر و همان خدا براى گواه کافیامت .نزند گوند :مهپس
موم بن جعفر  ب من فرمود :مرا امیال میگیرند و امر امامت با پیرم یل امت ک همنام
دو یل (از امامان گذشت ) امت :یل اول ،یل بن اب طالب  و یل دوم یل بن الحیهین
 امت .فههم و خونشهتندارى و نصهرت و دومهت و دنهن و محنهت یله اول و محنهت و
شكیباة بر نامالنمات یل دوم ب او داده شده امت ،و لا چهار مال بعهد از مهرگ ههارون زادى
زبان ندارد و نباند چیزی بگوند.
مپس ب من فرمود :اى نزند ،هرگاه گذرت ب اننجا افتاد و او را مالقات کردى (که مالقهات
هم خواه کرد) ب او مژده بده ک خدا پیرى ب او خواهد داد ،امین ،مورد ایتماد و مبهارك؛ و او
ب لو خبر میدهد ک مرا در اننجا مالقات کردهاى .نهنگام لو ب او خبر ده ک ن کنیزك مادر
ن پیر کنیزیامت از خاندان مارن کنیز رمول خدا  و مادر ابراهیم ،و اگر لوانیت مالم مرا
ب ن کنیز هم برمان  ،برمان .نزند گوند :بعهد از وفهات مومه بهن جعفهر  یله  را
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مالقات کردم .از من غاز نمود و فرمود :اى نزند ،براى رفتن ب یمره چه نظهری دارى؟ یهرض
کردم :پدر و مادرم فدانت ،اختیار با شمامت؛ من خرج ندارم ،فرمود :مبحان اللَّ ؛ ما لها یههدهدار
خرج لو نشونم ک لكلی( نمیکنیم .ب راه افتادنم لا ب ن مكان رمیدنم .حضرت مخن غاز کرد
و فرمود :در اننجا بارها همیانگان و یموهانت را مالقات کردهاى (نزند از فرزندان زند بن یله
بوده ک با امام ششم و هفتم پیر یمو م شود و پیر یمو در حكم یمومت) .یرض کهردم :رى.
مپس دامتان را براى او شرم دادم .ب من فرمود :اما ن کنیز هنوز نیامده؟! مد مالم ن حضرت
را ب او میرمانم .مپس ب مك رفتیم و در همهان مهال ن کنیهز را خرنهدارى فرمهود و مهدل
نگذشت ک حامل گشت و ن پیر را زاةید .نزند گوند :برادران یل  امید داشتند که وارث و
وصی موم بن جعفر  باشند و بیگناه با من دشمن شهدند .امهحاق ابهن جعفهر به انشهان
میگفت :من دندم ک نزند در مجلس موم بن جعفر  در جان م نشیت ک من در نجها
نم نشیتم).
سوم :دعوت به حاکمیت خدا
زمین هرگز از هدانت و حق خالی نخواهد شهد ،و اگهر از پهرچم برافراشهت ای که دیهوت به
حاکمیت خدا بكند خالی باشد ،باند بگونیم ک در ن هنگام زمین از هدانت و حق لهی امت .پس
دیوت ب حاکمیت خدا ب خصوص هنگامیک دایی ب ممت حق (خلیف خدا) لنها کیهی امهت
ک ب ن دیوت میکند ،دلیلی برای طالبان شناخت حق امت ک دلیل نص و وصهیت پیشهین را
لأنید میکند ،نعنی دیوت ب حاکمیت خدا با انضمام ب نص ،دلیلی بر حقانیت خلیف ی خدا خواهد
بود ،نعنی دلیلی امت ک نص را ناری میکند و نقین مُمنان ب حقانیت او را فزونی میبخشد.
البت مقصود از حاکمیت خدا ،لنها در حد قانونگذاری نییت ،بلك در مطح اجرا و حكومت نیز
هیت ،با اننک اماماً امكان ندارد کیی قاةل به حاکمیهت خهدا در مهطح قانونگهذاری ،بهدون
حاکمیت در مطح اجرا و حكومت باشد ،چون قانونگذاری امری متجدد و ب روز امت؛ پس ناچهار
باند درنچ ای متصل ب خدا باشد لا حكم هر میئل ی جدند و حادثی را خداونهد به او برمهاند؛ و
الزم نییت ک خلیف ی خدا میتقیماً خودش متولّی حكومت شود ،بلك الزم امهت که بهر نظهام
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حكومت و ب خصوص بر جان مردم میلط باشد ،مانند میاةل ونژهی مربوط ب لصمیمات جنگ و
صلح نا قصاص ،نعنی احكام ایدام.
معجزهی مادی جسمانی و جایگاه آن در دین خداوند
یلت ورود ب انن یالم جیمانی ،امتحان و زمانش مردم امت .خداوند متعال فرمود:
﴿الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیبْلُوَکُمْ أَنكُمْ أَحْیَنُ یَمَالً وَ هُوَ الْعَزنزُ الْغَفُور﴾
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( نک مرگ و زندگی را فرنهد ،لها شهما را بیازمانهد که کهدامتان نیكوکارلرنهد  ،و او لوانهای
شكیتناپذنر و بییار مرزنده امت).
وقتی مردم در انن دنیا برای امتحان وارد شدند ،از امتحانگیرندهی حكیمِ مطلق ،صحیح نییت
ک برخی از نان را در بدو ورود ب انن امتحان ،بدون هیچ یلتی ،بر برخی دنگر برلری دهد؛ و لغو
کردن امتحان برخی از نان و دادن برلرنن نتیج  ،بدون هیچ یلت نها مقهدمالی که ن را انجهام
دهند ،صحیح نییت.
معجزهی مادیِ جیمانی ،اگر در ن هیچ اشتباه و شبه ای از موی مخهالفین نباشهد ،قهاهر و
مجبورکننده امت و محدودهی غیب را از بین میبرد و برای انمان ب غیب ،محدودهای نمیگذارد
و امتحههان برخههی از امتحاندهنههدگان را لغههو میکنههد و نتیجهه ی ن ،برلههری دادن برخههی از
امتحاندهندگان بر برخی دنگر ،بدون هیچ یلتی میباشد.
ب انن لرلیب ک انن نو معجزه ،بر فرض وقو  ،امتحهان را بهرای فهردی که بهرانش الفهاق
صهرف خواههد بهود و نیهبت
میافتد ،از بین میبرد .از انن جهت ک انمان انن فرد ،انمان مادیِ ِ
غیب در ن ،صفر امت و میبینیم فردی ک برانش انن معجزه الفاق میافتد ،بر دنگهری برلهری
داده شده و بدون هیچ امتحانی ب بهشت دمت پیدا کرده امهت .در نتیجه یهدالت بهین دو فهردِ
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امتحاندهنده محقق نمیشود .ب همین دلیهل مهیگهونیم :اگهر معجهزهی مهادی بیانهد ،بانهد در
محدودهی حدودی باشد ک منت الهی را در انمان ب غیب از بین نبرد.
اگر در نصوص دننی ک در اختیاردارنم جیتجو کنیم ،انن موارد را میبینیم:
در قرآن
اول :نالی ک بیان میکند پیامبران با اجازهی خداوند معجزه می ورند و چ بیا خداوند اجازهی
معجزه را ندهد:
نشهعِرُکُمْ
﴿وَ أَقْیَمُوا بِاللَّ ِ جَهْدَ أَنمانِهِمْ لَئِنْ جاءَلْهُمْ نوٌ لَیُْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآناتُ یِنْدَ اللَّ ِ وَ ما ْ
أَنَّها إِذا جاءَتْ ال نُْمِنُون﴾

()7

(با مختلرنن موگندهانشان ب خدا موگند خوردند ک اگر معجزهی دلخواهشهان بهرای نهان
ند ،قطعاً ب ن انمان می ورند ،بگو  :معجزات فقط در اختیار خدامت ،و شما چه مهیدانیهد [که
حقیقت چییت؟] حقیقت انن امت ک اگر ن معجزه هم بیاند ،انمان نمی ورند).
﴿وَ قالُوا لَوْ ال أُنْزِلَ یَلَی ِ ناتٌ مِنْ رَبِّ ِ قُلْ إِنَّمَا الْآناتُ یِنْدَ اللَّ ِ وَ إِنَّما أَنَا نَذنرٌ مُبِینٌ﴾

()6

(گفتند  :چرا از موی پروردگارش معجزالی [مانند معجزات پیامبران پیشین] بر او نازل نمیشود
 .بگو :معجزات فقط در اختیار خدامت و من فقط بیمدهندهای شكارم).
دوم :نالی ک بیان میکند اگر معجزات ب صورت قهاهر و مجبورکننهده بیاننهد و بهرای غیهب
چیزی باقی نگذارند ،انمان از طرنق ن پذنرفت نمیشود:
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﴿هَلْ ننْظُرُونَ إِالَّ أَنْ لَأْلِیهُمُ الْمَالةِكَوُ أَوْ نأْلِی رَبُّكَ أَوْ نأْلِی بَعْ ُ ناتِ رَبِّكَ نوْمَ نهأْلی بَعْه ُ
ناتِ رَبِّكَ ال ننْفَعُ نَفْیاً إنمانُها لَمْ لَكُنْ مَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَیَبَتْ فی إنمانِها خَیراً قُهلِ انْتَظِهرُوا إِنَّها
مُنْتَظِرُون﴾

()7

( نا جز انن انتظار دارند ک فرشتگان به مونشهان بیاننهد نها پروردگهارت بیانهد نها پهارهای از
نشان های پروردگارت بیاند[ .اما] روزی ک پارهای از نشان های پروردگارت [پدند] نهد کیهیکه
قبالً انمان نیاورده بود ،نا خیری در انمان وردن خود ب دمت نیاورده بود ،انمان وردنش مهودی
نمیبخشد .بگو منتظر باشید ک ما [هم] منتظرنم).
ن روشن امت( :روزیک پارهای از نشان های پروردگارت [پدند] نهد کیهیکه قهبالً انمهان
نیاورده بود ،نا خیری در انمان وردن خود ب دمت نیاورده بود ،انمان وردنش مود نمیبخشد).
وقتی برخی از نات نا معجزات بیاند ،خداوند انمان را نمیپذنرد .با وجود اننک انن حقیقت را
میدانیم ک لوب لا خرنن نفس قبول میشود .بنابرانن لنها حالت ممكن انن امت ک انن نات و
معجزات ،امتحان را لغو کرده امت؛ ب صورلیک حالت انیان ،ماننهد مهردهای امهت که از دنیها
بیرون رفت امت و انمان و یملی از او پذنرفت نمیشود .نعنی او امتحان خود را لغو کهرده امهت.
ب یبارت دنگر پامخهای امتحان با وقو معجزهی قاهر ب روشنی جلوی وی قرار گرفت امهت و
معنانی برای پامخ او نیبت ب پرمش مطرم شده وجود ندارد.
﴿وَ جاوَزْنا بِبَنی إِمْراةیلَ الْبَحْرَ فَأَلْبَعَهُمْ فِرْیَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْیاً وَ یَدْواً حَتَّی إِذا أَدْرَکَه ُ الْغَهرَقُ قهالَ
مَنْتُ أَنَّ ُ ال إِل َ إِالَّ الَّذی مَنَتْ بِ ِ بَنُوا إِمْراةیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُیْلِمینَ * لْآنَ وَ قَدْ یَصَیتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ
مِنَ الْمُفْیِدننَ * فَالْیوْمَ نُنَجِّیكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ نوً وَ إِنَّ کَثیراً مِهنَ النَّهاسِ یَهنْ نالِنها
لَغافِلُونَ﴾

()6

(و فرزندان امراةیل را از درنا گذراندنم پس فریون و مپاهیانش از روی متم و لجهاوز نهان را
دنبال کردند لا وقتیک در شرف غرق شدن قرار گرفت ،گفت انمان وردم ک هیچ معبهودی جهز
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نک فرزندان امراةیل ب او گروندهاند نییت و من از لیلیمشدگانم .نا اکنون؟ در حالیک پهیش
از انن نافرمانی میکردی و از لب کاران بودی؟ پس امروز لو را با بدنت نجات میدهیم ،لها بهرای
کیانیک از پی لو می نند یبرلی باشد و بیگمان بییاری از مردم از نشان های ما غافلند).
در بیان معنای انن نات در گذشت مطالبی نوشهت ام .مهیلوانیهد به کتهاب «لفیهیر نه ای از
مورهی نونس» مراجع نمانید.
موم :نالی ک روشن میکنند خداوند انمان افرادی ک هنگهام فهرو فرمهتادن معجهزه انمهان
می ورند ،را میپذنرد و انمان نان صحیح امت:
الصهالِحاتِ
﴿فَأُلْقِی الیَّحَرَةُ مُجَّداً قالُوا مَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَ مُومی  ...وَ مَنْ نأْلِ ِ مُُْمِناً قَهدْ یَمِهلَ َّ
فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلی جَنَّاتُ یَدْنٍ لَجْری مِنْ لَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدننَ فیهها وَ ذلِهكَ جَهزاءُ مَهنْ
لَزَکَّی﴾

()7

(پس ماحران ب مجده در افتادند .گفتند به پروردگهار مومهی و ههارون انمهان وردنهم ... .و
هرکس ک مُمن ب نزد او رود ،در حالی ک کارهای شانیت انجام داده باشد ،برای نهان درجهات
واال خواهد بود .بهشتهای یدن ک از زنهر [درختهان] ن جونبارهها روان امهت .جاودانه در ن
میمانند و انن امت پاداش کییک ب پاکی گراند).
یلت پذنرش انمان نان انن امت ک ب پامخ کامل دمهت پیهدا نكردنهد؛ بلكه به برخهی از
پامخها دمت نافتند؛ نعنی مانند فردی ک راهنمانیها و نشان هانی ب او میدهی ،لا برای پامهخ
ب پرمشهایِ امتحان ب او کمك کند .انن فرد هرچند در مطحی پانینلر از دنگهری امهت که
بدون کمك پامخ داده امت ،ولی در نتیج پامخ از او نیز پذنرفت میشود؛ ب انن خاطر ک ثابهت
شد ک نزد انن فرد ب اندازهای شناخت وجود دارد ک بایهث شهده امهت لها ههرچنهد بها کمكهی
مشخص ،ب پامخ دمت پیدا کند .نعنی امتحان انن افراد ،از بین نرفت امت و پامخ پرمهشهای
امتحان ،مقابل نان قرار داده نشد لا اننك پامخ نان ،بدون ارزش باشد .اننچنین امت که نهان
مانند حال گروه «دوم» از امتحان بیرون نرفتند.
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چهارم :نالی ک نشان میدهند در معجزات باند مقداری اشتباه و پوشش باشد:
﴿وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُالً وَ لَلَبَیْنا یَلَیهِمْ ما نلْبِیُونَ﴾

()7

(و اگر او را فرشت ای قرار میدادنم ،حتماً وی را [به صهورت] مهردی در مهی وردنهم و امهر را
همچنان بر نان مشتب میماختیم).
خالص ی مطالب پیشین :نات و معجزات با اجازهی خداوند می نند ،ن با درخوامت مهردم .در
نتیج درخوامت معجزه لومط مردم و مرباز زدن فرمتاده از وردن ن ،ب انهن معنها نییهت که
فرمتاده حقانیت ندارد .همچنین معجزالی امت ک وقتی بیانند و انیان ن را ببیند ،انمان انیهان
پذنرفت میشود و نیز معجزالی وجود دارد که وقتهی بیاننهد ،انمهان انیهان پذنرفته نمهیشهود.
همچنین ،چنانک گفتیم ،خداوند میفرمانهد :وقتهی نه ای را مهیفرمهتم در ن شهبه ای قهرار
میدهم:
﴿وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُالً وَ لَلَبَیْنا یَلَیهِمْ ما نلْبِیُونَ﴾
(و اگر او را فرشت ای قرار میدادنم ،حتماً وی را [به صهورت] مهردی در مهی وردنهم و امهر را
همچنان بر نان مشتب میماختیم).
بنابرانن نشان ای ک انمان از خالل ن پذنرفت میشهود ،نشهان ای امهت که در ن شهبه و
پوشش باشد ،همان معجزهای ک فرصتی برای انمان ب غیب ب جای گذاشت باشد .اما معجزهای
ک انمان از خالل ن پذنرفت نمیشود ،معجزهای امت ک شبه ای در ن نییت و کیی فرصت
ندارد لا در ن طعن بزند .انن میئل از دامتان مومی  روشن امت؛ وقتی یصا لبدنل ب مهار
شد ،فریون لوانیت در معجزهی یصا طعن زده و شك وارد کند.
﴿قالَ مَنْتُمْ لَ ُ قَبْلَ أَنْ ذَنَ لَكُمْ إِنَّ ُ لَكَبیرُکُمُ الَّذی یَلَّمَكُمُ الیِّحْرَ﴾

()6

([فریون] گفت :نا پیش از نک ب شما اجهازه دههم ،به او انمهان وردنهد؟ قطعهاً او بهزرگ
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شمامت ک ب شما محر موخت امت).
﴿فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ یِنْدِنا قالُوا لَوْ ال أُولِی مِثْلَ ما أُولِهی مُومهی أَ وَ لَهمْ نكْفُهرُوا بِمها أُولِهی
مُومی مِنْ قَبْلُ قالُوا مِحْرانِ لَظاهَرا وَ قالُوا إِنَّا بِكُلٍّ کافِرُونَ﴾

()7

(پس چون حق از جانب ما برانشان مد ،گفتند :چرا نظیر نچ ب مومی داده شهد ،به او داده
نشده امت؟ نا ب نچ قبالً ب مومی داده شد ،کفر نورزندند؟ گفتند :دو ماحر با هم ماخت اند و
گفتند :ما هم را منكرنم).
ولی او از لشكیك در معجزهی شكافت شدن درنا نالوان و رام شد و لصدنق کرد و گفت :انمان
وردم:
﴿وَ جاوَزْنا بِبَنی إِمْراةیلَ الْبَحْرَ فَأَلْبَعَهُمْ فِرْیَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْیاً وَ یَدْواً حَتَّی إِذا أَدْرَکَه ُ الْغَهرَقُ قهالَ
مَنْتُ أَنَّ ُ ال إِل َ إِالَّ الَّذی مَنَتْ بِ ِ بَنُوا إِمْراةیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُیْلِمینَ﴾

()6

(و فرزندان امراةیل را از درنا گذراندنم پس فریون و مپاهیانش از روی متم و لجهاوز نهان را
دنبال کردند ،لا وقتیک در شرف غرقشدن قرار گرفت ،گفت انمان وردم ک ههیچ معبهودی جهز
نک فرزندان امراةیل ب او گروندهاند ،نییت و من از لیلیمشدگانم).
ولی انمان او پذنرفت نمیشود؛ ب انن خاطر ک انمان ب معجزهی قاهری(مجبور کننده) امت
ک شبه ای در ن نییت و لشكیك نمیپذنرد:
﴿ لْآنَ وَ قَدْ یَصَیتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِنَ الْمُفْیِدننَ * فَالْیوْمَ نُنَجِّیكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ نهوً
وَ إِنَّ کَثیراً مِنَ النَّاسِ یَنْ نالِنا لَغافِلُونَ﴾

()4

( نا اکنون؟ درحالیک پیش از انن نافرمانی میکردی و از لبهكاران بودی؟ پس امروز لو را بها
بدنت نجات میدهیم ،لا برای کیانیک از پی لو می نند یبرلی باشد و بیگمان بییاری از مهردم
از نشان های ما غافلند).
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حتی در مطح نالی ک درخوامت معجزه از محمد رمول خهدا  لومهط مخالفهان را بیهان
میکند ،ظاهراً با معجزالی ک در امناد لارنخی از انشان نقل شده امت ،مخالفت دارد .مانند مخن
خداوند متعال:
﴿وَ قَالُوا لَوْ الَ أُنْزِلَ یَلَی ِ ناتٌ مِنْ رَبِّ ِ قُلْ إِنَّمَا اآلناتُ یِنْدَ اللَّ ِ وَ إِنَّما أَنَا نَذنرٌ مُبینٌ﴾

()7

(و گفتند :چرا بر او از جانب پروردگارش معجزالی نازل نشده امت؟ بگو معجزات نزد خدامت و
من لنها هشدار دهندهای شكارم).
امكان دارد ک برخی افراد از انن ن چنین برداشت کنند ک انشان معجزهای نیاورده امت و ب
همین خاطر نان از انشان درخوامت معجزه نمودند و انشان امتدالل مهینمهود که معجهزه نهزد
خداوند امت.
در حقیقت انن موضو  ،نزد افرادی که به امهالم و صهحت پیهامبری رمهولاهلل  طعنه
میزنند ،لعارض شكاری امت و الاقل مخالفت روشنی بین نص قر نهی و مطالهب نقهل شهده در
مورد ادیای الفاق افتادن معجزات برای محمد  میباشد .ولی درحقیقت هیچ لعارضهی وجهود
ندارد؛ چرا ک معجزات در محدودهی قانون یمومی و منت الهی در انمان ب غیب واقع مهیشهود.
نعنی انمان مورد پذنرش ،همان انمان ب غیب امت .در نتیج معجزالی ک فرمتادگان ،و از جمل
محمد  ،برای مخالفانی ک دیوت ب انمان میشوند ،می ورند ،معجزات قهاهر و مجبورکننهده
نییت .در حالیک انكارکنندگان ،معجزات قاهری(مجبور کننده) درخوامت میکنند که شهبه ای
در ن نباشد.
اگر معجزه ،قاهر باشد و برای غیب جانی باقی نگذارد ،انمان از طرنق ن پذنرفت نمیشود .به
همین دلیل ،معجزهی قاهر برای انن نمی ند ک فهرد دشهمن از طرنهق ن انمهان بیهاورد .بلكه
معجزهی قاهر در انن موارد الفاق میافتد:
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 -7برای مُمنین ،در انن حالت هدف معجزه انن نییت ک نان ب غیب انمان بیاورند .ب انن
خاطر ک نان قبالً انمان وردهاند .بلك انن معجزه بر نقین نان میافزاند و حجتی میشود
برای افرادی ک برانشان نقل میشود.
 -6برای افرادی ک نزدنك انمان و اقرار ب حق هیتند .در نتیج محدودهی غیب را در انمان
نان از بین نبرده امت؛ چرا ک نان ب برلری دیوت الهی رمیدهاند و لا اندازهای ،مُمن ب
دیوت الهی هیتند؛ اگرچ انمان خود را شكار نكردهاند.
 -4برای کافرانی ک با معجزه یذاب میشوند .مانند معجزهی طوفان نوم  و معجزهی
شكافتن درنا برای مومی .
معموالً اگر معجزه برای هم الفهاق بیفتهد نها بهرای انكارکننهدگانی که بهرای انمهان وردن،
درخوامت معجزه دارند ،ن معجزه باند دارای محدودهای از غیب باشهد و در ن شهبه باشهد .به
همین خاطر کافران نچ را ک با دیوت محمد  همراه بود ،معجزه نمهیشهمردند؛ چهرا که
نان معجزات نقل شده از محمد  لومط مُمنان را ،ک برای مُمنهان الفهاق مهیافتهاد ،دروغ
میدانیتند و مواردی را ک برای خودشان نا افرادشان رخ میداد ،صرفاً جادو نا اوهام میشمردند.
﴿وَ لَوْ فَتَحْنا یَلَیهِمْ باباً مِنَ الیَّماءِ فَظَلُّوا فی ِ نعْرُجُونَ لَقالُوا إِنَّما مُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَهلْ نَحْهنُ قَهوْمٌ
مَیْحُورُون﴾

()7

(و اگر دری از ممان بر نان میگشودنم ک همواره از ن باال میرفتنهد .قطعهاً مهیگفتنهد در
حقیقت ما چشمبندی شدهانم بلك ما مردمی هیتیم ک افیون شدهانم).
نان گاهی نیز معجزات را صرفاً کجفهمیها و لأونلهانی برای الفاقات طبیعی روزمهره قلمهداد
میکردند .مثالً وقتی خداوند فردی را میتقیماً با نك امب هالك میکرد ،نا او را در لش که او
را ب موی لش میکِشاند نا منگی بر او میافتاد و ب خهاطر بهیاحترامهی به محمهد  او را
میکشت ،نان انن موضو را حادث ای طبیعی مینامیدند و میگفتند ک مرگ جرنهان دارد و ههر
روزه الفاق میافتد .وقتی خبر شنیده شدن صدای نال ی متون میجد رمهولاهلل  از مُمنهان
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ب مخالفان رمید ،ن را دروغ شمردند و گفتند مُمنان با انن دروغها قصد دارند برای محمد 
بازارگرمی کنند.
ب انن لرلیب فر نند پامخ ب معجزات غیرقاهر ،ک برای غیب ،جانی باقی میگذارند ،ادام پیدا
میکند؛ و انن مخن نان امت:
﴿وَ قَالُوا لَوْ الَ أُنْزِلَ یَلَی ِ ناتٌ مِنْ رَبِّ ِ قُلْ إِنَّمَا اآلناتُ یِنْدَ اللَّ ِ وَ إِنَّما أَنَا نَذنرٌ مُبینٌ﴾

()7

(و گفتند :چرا از جانب پروردگارش بر او معجزالی نازل نشده امت؟ بگو معجزات نزد خدامت و
من لنها هشدار دهندهای شكارم).
نعنی نان نات قاهر روشنی میخواهند ک شبه ای در ن نباشد و برای انمان ب غیب ،جهانی
باقی نگذارد .انن خالص ی درخوامت نان امت ک لا امروز ادام دارد؛ درحالیک مخال( یقهل و
نص دننی و منت الهی امت .قبالً الفاق نیفتاده امت و بعداً نیز الفاق نخواهد افتاد؛ چراک معنهای
ن لغو کردن امتحان برخی از مخلوقالی امت ک ب دنیای امتحان وارد شدهاند؛ و انن بهیخهردی
از حكیمِ مطلق صادر نمیشود .چگون مردم وارد امتحان شوند و مهپس امتحهان برخهی از نهان،
بدون هیچ دلیل و مببی لغو شود ،بدون اننک در انن میان لمانزی بین کیی ک امتحهانش لغهو
شده و کیی ک امتحان داده امت وجود داشت باشد؟
چگون فردی ک امتحانش لغو شده امت ،وارد بهشت شود؛ در حالیک اگر فرد امتحانشهونده در
امتحان شكیت بخورد ،وارد لش میشود؟ پس طبق انن مخن و دروغ ب خداوند ،یدالت خداوند
مبحان و متعال کجامت؟!
نتیج ای ک از قر ن و یقل با نكدنگر گرفت میشود ،انن امت که موضهو معجهزه حهدود و
قیدهانی دارد و نگون ک یلمای بییمل لصور میکنند ،بهازی و بهیههدف نییهت؛ مخصوصهاً
اننک نان با پیامبران و اوصیاء  در هر زمان روب رو میشوند.
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همانطورک روشن شد ،معجزه ب درخوامت فرمتاده و خوامت مكلفان به وقهو نمیپیونهدد،
بلك دمتور خداوند امت ک هر وقت بخواهد و هرجا بخواهد ،ن را انجام میدهد .اگهر معجهزهی
مادی بیاند ،الزم امت ک محدودهی غیب را از میان نبرد؛ چراک قانون الهی و منت الهی همهان
انمان ب غیب امت .در حالیک متأمفان بیشتر مردم در طول زمهان ،معجهزهههانی را درخوامهت
میکنند ک نان را مجبور ب انمان میکنهد و ههیچ محهدودهای را بهرای لأونهل نها شهك بهاقی
نمیگذارد .در نتیج نان انمان مادیِ مح

را درخوامت میکنند که جهانی بهرای غیهب در ن

نییت و انن انمان مورد پذنرش قرار نمیگیرد .در نتیج نان درخوامت بیخردانه ای دارنهد که
خداوند ن را برانشان انجام نمیدهد؛ چراک او حكیم مطلق امت و با بیخردان در بیخردی نان
همراهی نمیکند.
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در اجنیل
یییی  و معجزه ،نگون ک در انجیل مده امت:
( نگاه یدهای از یلمای دنن و فَرنییان ب او گفتند :امتاد ،مهیخهواهیم نتهی از لهو ببینهیم.
پامخ داد :نیل شرارتپیش و زناکار نتی میخواهند! اما نتی ب انشان داده نخواهد شهد .جهز
نت نونس نبی؛ زنرا همانگون ک نونس م شبان روز در شكم ماهی بزرگ بود ،پیر انیهان
نیز م شبان روز در دل زمین خواهد بود).

()7

(فرنییان نزد یییی مدند و با او ب مباحث نشیتند .نها برای زمانش ،نتی از او خوامتند.
اما یییی هی از دل بر ورد و گفت :چرا انن نیل خوامتار نت امت؟ حق را ب شما میگونم،
هیچ نتی ب نها داده نخواهد شد .مپس انشان را لرك گفت).

()6

همانطورک در انن دو متن از انجیل مالحظ میکنهیم ،یییهی (نیهو ) مهیفرمانهد( :نیهل
شرارتپیش و زناکار نتی میخواهند! اما نتی ب انشان داده نخواهد شد) .و میفرماند( :چهرا انهن
نیل خوامتار نت امت؟ حق را ب شما میگونم ،هیچ نتی ب نها داده نخواهد شد).
در هر دو متن ،لأکید شده امت ک ن نا معجزهای ک نان درخوامت کردنهد ،رخ نمیدههد .و
معنای ن انن امت ک نان معجزهای از نو «قاهر» و غیر از معجزالی ک مده امت ،درخوامت
میکنند وگرن مخنان یییی در انجیل متناق

میشود.

در انجیل متونی هیت ک بیان میکند ک نات نا معجزات الفاق افتاده امهت .بعضهی از انهن
متون ب ینوان مثال از قرار زنر هیتند:
(او هنوز مخن میگفت ک یدهای از خان ی نانروس ،رةیس کنیی مدنهد و گفتنهد :دختهرت
مرد! دنگر چرا امتاد را زحمت میدهی؟ یییی چون مخن نها را شنید ،ب رةیس کنیی گفهت:
مترس! فقط انمان داشت باش؛ و اجازه نداد جز پطرس و نعقهوب و نوحنها ،بهرادر نعقهوب ،کیهی
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دنگر از پی او برود .چون ب خان ی رةیس کنیی رمیدند ،دنهد غوغهانی به پامهت و یهدهای بها
صدای بلند میگرنند و شیون میکنند .پس داخل شد و ب نها گفت :انن غوغها و شهیون بهرای
چییت؟ دختر نمرده ،بلك در خواب امت .اما نها ب او خندندند .پس از اننک همه ی نهها را
بیرون کرد ،پدر و مادر دختر و همچنین شاگردانی را ک همراهش بودند ،بها خهود برگرفهت و به
جانی ک دختر بود ،داخل شد .نگاه دمت دختر را گرفت و ب وی گفهت :لالیتها کهوم! نعنهی ای
دختر کوچك ،ب لو میگونم :برخیز! او بیدرنگ برخامت و راه رفتن غهاز کهرد .ن دختهر دوازده
مال بود .نها از انن واقع بینهانت شگفت زده شدند .یییی ب نان دمتور اکید داد ک نگذارند
کیی از انن واقع گاه شود و فرمود چیزی ب ن دختر بدهند).

()7

(در همان حال ک یییی انن مخنان را برای نان بیان میکرد ،رةییی نزد وی مد و در برابهرش
زانو زد و گفت :دخترم هم اکنون مرد .با انن حال بیا و دمت خود را بر او بگذار که زنهده خواههد
شد .یییی برخامت و ب الفاق شاگردان خود با او رفت .در همان هنگام ،زنی که دوازده مهال از
خونرنزی رنج میبرد ،از پشت مر ب یییی نزدنك شد و لب ی ردای او را لمس کهرد .او بها خهود
گفت بود :اگر حتی ب ردانش دمت بزنم ،شفا خواهم نافت .یییهی برگشهت ،او را دنهد و فرمهود:
دخترم ،دل قویدار .انمانت لو را شفا داده امت .از ن مایت ،زن شفا نافت).

()6

(چون یییی لمامی گفتار خود را با مردم ب پانان رمانید ،ب کَفَرناحوم در مد .نجا نهك نظهامی
رومی بود ک غالمی بس یزنز داشت .غالم ،بیمار و در متان ی مرگ بود .نظامی چون دربهارهی
یییی شنید ،لنی چند از مشانخ نهود را نزدش فرمتاد لا از او بخواهنهد بیانهد و غالمهش را شهفا
دهد .نها نزد یییی مدند و با التماس بییار ب او گفتند :انن مرد مزاوار امهت انهن لطه( را در
حقش بكنی؛ زنرا قوم ما را دومت میدارد و کنیی را نیهز برانمهان مهاخت امهت .پهس یییهی
همراهشان رفت .ب نزدنكی خان ک رمید ،ن نظامی چند لن از دومتانش را نزد یییی فرمهتاد،
با انن پیغام ک  :مرورم! خود را زحمت مده؛ زنرا شانیت نییتم ک زنر مق( من نی .از همهینرو
حتی خود را النق ندانیتم نزد لو نم .فقط مخنی بگو ک خدمتكارم شفا خواهد نافت .زنهرا مهن
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خود فردی هیتم زنر فرمان .مربازانی نیز زنر فرمان خود دارم .ب نكی میگونم :برو ،میرود .به
دنگری میگونم :بیا ،می ند .ب غالم خود میگونم :انن را ب جای ر ،ب جهای مهی ورد .یییهی
چون انن را شنید ،از او در شگفت شد و ب جمعیتی ک از پیاش می مدند ،روی کرد و گفهت :به
شما میگونم :چنین انمانی حتی در امراةیل هم ندندهام .چون فرمتادگان ب خان بازگشتند ،غالم
را مالمت نافتند .چندی بعد یییی رهیپار شهری شد ب نام ناةین .شاگردان و جمعیتی انبوه نیهز
او را همراهی میکردند .ب نزدنكی دروازهی شهر ک رمید ،دند مردهای را میبرند ک نگان پیهر
بیوه زنی بود .بییاری از مردمان شهر نیز ن زن را همراهی میکردنهد .خداونهد چهون او را دنهد،
دلش بر او بیوخت و گفت :گرن مكن .مپس نزدنك رفت و لابوت را لمس کرد .کیانیک ن را
حمل میکردند ،انیتادند .یییی گفت :ای جوان ،لو را میگونم :برخیهز! مهرده رامهت نشیهت و
مخن گفتن غاز کرد! یییی او را ب مادرش مپرد .لرس و هیبت بر هم ی نان مُیهتولی شهد و
درحالیک خدا را متانش میکردند ،میگفتند :پیامبری بزرگ در میان ما ظهور کرده امت .خدا ب
ناری قوم خود مده امت .خبر انن کهار یییهی در لمهام نهودنه و نهواحی اطهراف منتشهر شهد.
شاگردان نحیی او را از هم ی وقانع گاه ماختند).

()7

همانطور ک مشاهده میکنیم معنای مشترك در متون باال ،ک زندهکردن مردگان امت ،انهن
امت ک بین مردن لا زنده شدن نان فقط چند مایت فاصل بوده امت .مثالً :دخترم اآلن از دنیها
رفت امت .پس زنده شدن نان پیش از انن بوده ک نان را دفن کنند .ب همین دلیل فهردی که
راه شبه را در پیش گرفت امت ،ب مادگی میلواند امتدالل کند ک انن افراد بیهوش بودند .نا
هر یذر دنگری برای طعن زدن ب معجزهای ک رخ داده بود .همچنین درمان و شفا نافتن بر انهن
مبنا امكانپذنر امت.
اما متونی ک در انجیل نا لورات ،معجزهی قاهر را روانت مینماند ،ما به صهحت انهن متهون
ایتقاد ندارنم .حتی برای خود مییحیان نیز الزم امت ک ب صحت لك لك متون ،ایتقاد نداشت
باشند؛ چراک نان برای بعضی از روندادها نا معجزات ،بیش از نك متن لارنخی دارنهد که قطعهاً
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برخی از نها ،دمت کم دقیق نییت .بنابرانن اگر دو متن مثالً در انجیهل متهی و نوحنها بها ههم
مخالفت داشت باشند ،نمیلوان ب هر دو متن انجیل متی و نوحنا ایتماد کرد.
خالص  :معجزهی مادی ک امكان وردنِ ن از موی خداوند وجود دارد و خداوند انمان فهردی
را ک ب انن خاطر ب ن انمان بیاورد ،میپذنرد ،معجزهی مهادی غیهرقهاهر امهت؛ ماننهد لبهدنل
یصای مومی  ب مار )7(،شنیدن نال ی متون برای رمولاهلل  لومط برخی از مُمنهان و
نیز اطعام جمعیتی زناد لومط محمد رمول خدا  با غذانی اندك و هالکهت برخهی از افهرادی
ک در کربال بودند ،با دیای امام حیین  ،و پیروزی مظلومیت حیهین و شهفا و درمهان
برخی از بیماران و بقی ی معجزات پیامبران و اوصیاء .انن معجزات لا حدی برای بیشتر افرادی ک
با ن روب رو شدند ،دارای شبه بوده امت؛ زنرا نمیلوان ن را صددرصد لشخیص داد؛ البت اگهر
میئل همانطور باشد ک فریون گفت :مِحْرَانِ لَظَاهَرَا( دو جادونند ک پشتیبان نكدنگرنهد).
نا اننک بگونیم :نچ مومی ورد ،معجزه و نچ ماحران وردند ،فقهط مهحر امهت؛( )6و انهن
 .1این برخالف معجزهای مانند شکافتنِ دریةا بةرای موسةی اسةت؛ چةرا کةه معجةزهی شةکافتن دریةا معجةزهی
قاهره(مجبور کننده) است و ایمان فردی که به خاطر آن ایمان بیاورد ،مورد پذیرش قرار نمیگیرد .همانطور که خداونةد،
ایمان فرعون را به خاطر این معجزهی قاهره نپذیرفت﴿ :وَ جاوَزْنا بِبَنیإِسْرائیلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَ جُنُودُهُ بَغْیاً وَ عَدْواً
حَتَّی إِذا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِالَّ الَّذی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمینَ * آآلنَ وَ قَدْ عَصَیتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ
مِنَ الْمُفْسِدینَ * فَالْیوْمَ نُنَجِّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَنْ خَلْفَکَ آی ً وَ إِنَّ کَثیراً مِةنَ النَّةاسِ عَةنْ آیاتِنةا لَغةافِلُونَ﴾ (و فرزنةدان
اسرائیل را از دریا گذراندیم پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تجاوز آنان را دنبال کردند تا وقتیکه در شرف غرق
شدن قرار گرفت ،گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز آنکةه فرزنةدان اسةرائیل بةه او گرویدهانةد ،نیسةت و مةن از
تسلیمشدگانم .آیا اکنون؟ درحالیکه پیش از این نافرمانی میکردی و از تبهکاران بودی؟ پس امروز تو را با بدنت نجات
میدهیم ،تا برای کسانیکه از پی تو میآیند عبرتی باشد و بیگمان بسیاری از مردم از نشانههای ما غافلند).
 .2یعنی چگونه برای شخصیکه به عصای ساحران و عصای موسی  نگاه میکند ،امکان دارد که تمایز دهةد و حکةم
کند که کار ساحران ،سحر است و کار موسی ،معجزه است؟ همان مسئلهی بلعیدن مارهای آنان توسط عصای موسی یةا
مار موسی را فرعون به راحتی پاسو داد که :سِحْرَانِ تَظَاهَرَا (دو جادویند که پشتیبان یکدیگرند) .و موسی  سةاحری
بزرگ است و به همین خاطر سحرش بر سحر ساحران برتری دارد؛ زیرا او بزرگ آنان است:
﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْالَ أُوتِی مِثْلَ مَا أُوتِی مُوسَی أَوَلَمْ یکْفُرُوا بِمَا أُوتِی مُوسَی مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا
وَقَالُوا إِنَّا بِکُلٍّ کَافِرُونَ﴾ (پس هنگامیکه حق از سوی ما برای آنان آمد گفتند :چرا مانند آنچةه بةه موسةی دادنةد ،بةه او

ندادهاند؟ آیا پیش از این به آن چه به موسی داده شد ،کفر نورزیدند؟! گفتند :دو جادویند که پشتیبان یکدیگرند!! و گفتند:
ما منکر هر دو هستیم!( (قصص﴿ )12 :قَ الَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَکُمْ إِنَّهُ لَکَبیرُکُمُ الَّذی عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ﴾ ([فرعون] گفةت:
آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم ،به او ایمان آوردید؟ قطعاً او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است)( .طه71 :
و شعرا)15 :
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بدنن معنا خواهد بود ک معجزهای ک قاهر نییت ،ب خودی خود دلیل اصلی نییت و لأنیدکننهده
و دلیلی امت ک نص را محكم میکند.
اما افرادی ک معجزهای را ک قاهر نییت ،دلیل اصلی میدانند ،بااللرنن چیزی ک با امهتفاده
از ن امتدالل میکنند ،انن امت ک اگر معجزه لومط فردی مهدیی باطهل انجهام شهود ،بایهث
گمراهی مردم میشود و انن کاری امت ک لومط حكیمِ مطلق انجام نمیشود .امها نهان متوجه
نییتند ک مخن در همین امت ک اثبات شود کاری ک انجام میشود ،برای افهرادی که بها ن
مواج میشوند ،معجزه میباشد .انن موضو محل لردند امت و همهانطهور که قهر ن لصهرنح
نموده امت ،در ن شبه وجود دارد )7(،چنانک بیان نمودم و همانطور که در همه ی معجهزات
پیامبران برای غیرمُمنان ،و نیز معجزهای ک موضو بحهث امهت ،نعنهی یصهای مومهی ،
روشن امت.
بنابرانن جانگاه معجزه در دنن خداوند انن امت ک معجزات ،لأنیدکننهده و دلیهل غیهرمیهتقل
هیتند و با قرارگرفتن در کنار دالنل دنگر معنا پیدا میکنند .نعنی اگر معجزه همراه با دلیل اصلی
و میتقل بیاند ،بیشتر از حد نیاز امت و جانگاه ن در دنن خداوند ،برای افزانش نقهین و لشهونق
مردم نیبت ب انمان ب خلیف ی خداوند در زمین امت ،ک با دلیل «نص» مده امت.
انن همچنین ب انن معنامت ک راه شناخت امام مهدی  ،ک از هزار مهال پهیش غانهب
امت ،برای افرادی ک دلیلشان برای انشان انن امت ک با معجزه می ند ،بیت امت.
حبثی پیرامون برخی از سخنان در مورد معجزه
یالم حلّی میگوند:
(موم :امام باند دارای نص باشد؛ ب انن خاطر ک یصمت جزو میاةل باطنی امت ک فقط خداوند
متعال ن را میداند .پس باند فردی ک یصمت او را میداند ،در مهورد او نهص داشهت باشهد ،نها
﴿ .1وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَکاً لَجَعَلْناهُ رَجُالً وَ لَلَبَسْنا عَلَیهِمْ مَا یَلْبِسُونَ﴾ (و اگر او را فرشتهای قرار میدادیم حتماً وی را [به صورت]
مردی در میآوردیم و امر را همچنان بر آنان مشتبه میساختیم)( .انعام)5 :
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معجزهای در دمتان او شكار شود ک دلیل بر رامتگونی او باشد).

()7

مقداد میوری در حاشی بر مخن حلّی میگوند:
(میگونم :انن اشاره ب راه لعیین امام دارد و اجمها وجهود دارد که نهص از مهوی خداونهد و
رمولش و امام پیشین ،راه میتقلی در لعیین امام  امت .و اختالف امت ک نها لعیهین او از
راهی ب غیر از نص انجام میشود نا خیر .اصحاب امامی  ،مطلقاً از انن موضهو منهع نمودهانهد و
میگونند :هیچ راهی ب جز نص نییت؛ ب انن خاطر ک ما بیان کهردنم که یصهمت ،شهرط در
امامت امت .و یصمت میئل ای پنهانی امت ک هیچ فردی جز خداونهد از ن گهاهی نهدارد .در
نتیج در هر شخصی ک باشد ،ب ن گاهی پیدا نمیشود ،مگر اننک دانای غیب ایهالم کنهد؛ و
ن از دو راه ب دمت می ند :اول :ایالم ن لومط معصوم ،مانند پیامبر  ک ما را از یصهمت
امام  گاه کند و انشان را لعیین نماند .دوم :شهكار شهدن معجهزه به دمهت او که دال بهر
رامتگونی وی در ادیای امامت دارد).

()6

در مطالب پیشین بیان نمودم ک نص از موی حجت پیشهین ،میهتقیم نها غیرمیهتقیم ،دلیهل
لشخیص خلیف ی خداوند در زمین امت .اما معجزه ،لأنیدکننده امت .اما مخن حلّی و میوری در
مورد معجزه فاقد دلیل امت؛ مگر اننک بنا بر انن باشد ک وقتی معجزه می ند ،شكار باشد و به
صورلی باشد ک شبه ای در ن نباشد و هدف انن معجزه افرادی امت ک با ن مواج میشهوند؛
و انن موضویی امت ک در واقعیت ،در معجزالی ک هنگام شكار شدن برای فردی که انمهانش
با معجزه پذنرفت شده امت ،وجود ندارد؛ ب انن خاطر ک باند در معجزه شبه باشد ،لا محدودهی
انمان ب غیب را از بین نبرد.

 .1الباب حادی عشر ،عالمه حلّی.
 .2تعلیق علی الباب حادی عشر ،مقداد سیوری ،صص  133و .131
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﴿وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُالً وَ لَلَبَیْنا یَلَیهِمْ ما نلْبِیُونَ﴾

()7

(و اگر او را فرشت ای قرار میدادنم ،حتماً وی را [به صهورت] مهردی درمهی وردنهم و امهر را
همچنان بر نان مشتب میماختیم).
بنابرانن در واقع نمیلوان قایدهی یقلی پیشین را ب جز بر معجزهی قهاهر هنگامیکه بهرای
مردم شكار میشود لطبیق داد ب انن خاطرک جانی بهرای اشهتباه و شهبه بهاقی نمهیگهذارد و
همانطورک گفتیم ،موضو بحث ،انن نییت .ضهمناً همانگون که از راه یقلهی و نقلهی گفتهیم،
هدف از انن نو معجزه ،انمان نییت و انمان فردی ک با ن انمان بیهاورد ،مهورد پهذنرش قهرار
نمیگیرد.
حقیقت انن امت ک مشكلی ک انن فقهاء با ن روب رو شدند و بایث شهد لها در انهن اشهتباه
بیفتند ،انن امت ک نان نمیلوانند بین معجزهی قاهر ،ک اگر فردی ب خاطر ن انمهان بیهاورد،
انمانش پذنرفت نییت ،چنانک لومط مومی  هنگام شكافتن درنا برای فریون روی داد ،با
معجزهی غیرقاهر ک اگر فردی با ن انمان بیاورد ،انمانش پذنرفت امت ،لمییز دهند؛ همانطهور
ک برای ماحران هنگام لبدنل یصای مومی  ب مار الفاق افتاد و ن مار یصهاهای نهان را
ک مردم ن را ب صورت مار خزنده میدندند ،بلعید .معجزه در انهن مثهال مشهتب امهت و در ن
پوشش وجود دارد و انن برای افرادیک با ن روب رو میشوند ،معجزهی صددرصد شكار نییت.
خالفت حممد 
اول :نص
خالفت خداوند در زمین از زمان بر انگیخت شهدن دم لومهط خداونهد ادامه دارد .مها در
اننجا ب اثبات خالفت خلفای پیش از محمد  نمیپردازنم و فقط به اثبهات خالفهت محمهد
 میپردازنم .از انن جهت ک اثبات خالفت هر خلیف ی الهی ب نص نیازمند امت ،ب همهین

 .1قرآن کریم ،سورهی انعام ،آیهی .5
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دلیل ب متون کتب الههی مهورد ایتمهاد در ادنهان ابراهیمهی پهیش از امهالم ،نعنهی نهودنهت و
مییحیت ،لكی میکنیم .انن کتابها ،یهد قدنم و یهد جدند میباشند.
پیدانش ،باب ( :67بامدادان ،ابراهیم برخامت ،نان و مَشكی از ب گرفت و ب هاجر داد ،و نها را
بر دوش وی نهاد ،و او را با پیر روان کرد .پس رفت ،و در بیابان بئرشهبع میگشهت؛ و چهون ب
مشك لمام شد ،پیر را زنر بول ای گذاشت .و لا فاصهل ی دوری از او به میهافت پرلهاب لیهری
رفت ،رو ب او بنشیت ،زنرا میگفت :مرگ پیرم را نبینم .و رو ب او نشیت ،واز خود را بلند کرد
و گرنیت .و خدا واز پیر را شنید و فرشت ی خدا از ممان ،هاجر را نهدا داد و وی را گفهت« :ای
هاجر ،لو را چ شد؟ لرمان مباش ،زنرا خدا واز پیر را در نجانی که او هیهت ،شهنیده امهت.
برخیز و پیر را بردار ،او را ب دمت خود بگیر ،زنرا ک از او امتی یظیم ب وجهود خهواهم ورد» .و
خدا چشمان او را باز کرد لا چاه بی دند .پس رفت ،مشك را از ب پر کهرد و پیهر را نوشهانید .و
خدا با ن پیر میبود .و او رشد کرد ،ماکن صحرا شد ،و در لیراندازی بزرگ گردند و در صحرای
فاران ،ماکن شد).
بییاریِ لعداد ،نزد خداوند جلوه امت بزرگ نییت .منظور از امهت یظهیم و بهزرگ  -و بزرگهی
برای خداوند مبحان امت  -همان پیامبران و اوصیا هیتند؛ نعنی منظور از امت یظیم و بزرگ از
امماییل  همان پیامبران و اوصیا از فرزندان انشان هیتند .نها مخصوصاً همهان محمهد و
ل محمد  ،خلفای خداوند در زمیناند .امروز امت بزرگ معهروف از فرزنهدان امهماییل بهن
ابراهیم فقط انشان هیتند .هر فردی نان را انكار کند ،نچ را که لهورات به ن بشهارت داده
امت ،انكار کرده امت و مهملرنن مِفر ن را ،ک مِفر پیدانش امت ،انكار نموده امت.
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حبقوق ،باب ( :4دیای حَبَّقُوق نبی بر شُجونُوت .ای خداوند چون خبر لو را شنیدم لرمان گردندم.
ای خداوند یمل خونش را در میان مالها زنده کن! در میان مالها ن را معروف ماز و در حهین
غضب ،رحمت را ب ناد ور .خدا از لیمان مد و قدّوس از جبلِ فاران ،مِاله .جالل او ممانهها را
پوشانید و زمین از لیبیح او مملُ گردند .پرلوِ او مثل نور بود و از دمت وی شعا ماطع گردنهد .و
متر قوّت او در نجا بود .پیش روی وی وبا میرفت و لش لب نزد پاهای او میبود).
لیمان نعنی نمن و فاران نعنی مك  .در نتیج معنای متن باال انن امت:
خدا از لیمان مد :خداوند از نمن مد.
قدّوس از جبلِ فاران :قدوس از مك مد.
خداوند بااللر از انن امت ک ب مدن از ممان لوصی( شود ،پس چگون از زمین می ند؟! به
انن خاطر ک الزم ی رفت و مد حرکت امت و در نتیج الزم ی ن ،حدوث امت و بایث نفهی
قدنم بودن و اَزلی بودن میشود؛ و در نتیج موجب نفی الوهیّت مطلق او میگردد .پس نمیلوان
اننطور ب حیاب ورد ک فردی ک از لیمان نا نمن می ند ،نا کییک از فاران می نهد ،خداونهد
مبحان و متعال امت؛ انن یالوه بر ونژگیهای دنگری مانند دمت و پامهت که خداونهد بیهیار
بااللر از اننهامت.
(پرلوِ او مثل نور بود و از دمت وی شعا ماطع گردند .و متر قوّت او در نجا بهود .پهیشروی
وی وبا میرفت و لش لب نزد پاهای او میبود).
در نتیج فردی ک مده امت و ونژگی متن بهاال کهامالً بهر او منطبهق امهت ،بنهدهی خهدا و
فرمتادهی او محمد  و پس از او خاندان او هیتند؛ از انن جهت که نهان از مكه «فهاران»
مدهاند و محمد و ل محمد  نمانی نیز هیتند؛ ب انن خاطر که مكه از لهامه و لهامه از
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نمن نا لیمان امت .مدن محمد  همان مدن خداوند امت؛ ب انن خهاطر که محمهد ،
اهلل در خلق امت .همانطورک قبالً انن موضو را در کتاب «لوحید» بیان نمودهام.

()7

اننک لیمان ب معنای نمن امت ،در انجیل بر زبان یییی  نیز مده امت؛ وقتهی انشهان
پادشاه نمن را پادشاه «لیمن» نا «لیمان» نامید.
انجیل متی ،باب( :76ملك ی لیمن (جنوب) در روز داوری با انن فرق برخواهد خامت و بر انشان
حكم خواهد کرد .زنرا ک از اَقصای زمین مد لها حكمهت مهلیمان را بشهنود ،و اننهك ،شخصهی
بزرگتر از ملیمان در اننجامت).
انجیل لوقا ،باب( :77ملك ی لیمن (جنوب) در روز داوری با مردم انن فرق برخواهد خامهت و بهر
انشان حكم خواهد کرد .زنرا ک از اَقصای زمین مد لا حكمت ملیمان را بشنود).
اشعیا ،باب( :77و نهالی از لن ی نیی بیرون مده ،شاخ ای از رنش هانش خواههد شهكفت .و روم
خداوند بر او قرار خواهد گرفت ،نعنی روم حكمت و فهم و روم مشورت و قهوّت و روم معرفهت و
لرس خداوند؛ و خوشی او در لرس خداوند خواهد بود و موافق رؤنت چشهم خهود داوری نخواههد
کرد و بر وفق ممع گوشهای خونش لنبی نخواهد نمهود .بلكه میهكینان را به یهدالت داوری
خواهد کرد و ب جهت مظلومانِ زمین ب رامتی حكم خواهد نمود؛ و جههان را به یصهای دههان
خونش خواهد زد و شرنران را ب نفخ ی لبهای خود خواهد کُشهت؛ و کمربنهد کمهرش یهدالت
خواهد بود و کمربند میانش امانت؛ و گرگ با بره مكونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواههد
 .1از آنرو که خداوند ،کاملی است که برای بازداشتن کمبود و به دست آوردن کمال به او پناه برده میشود ،به طور کلةی
موصوفشدن به صفت الوهیت به خداوند (سبحانه و تعالی عما یشرکون) منحصر نیست .بله ،الوهیت مطلق منحصةر بةه
خداوند سبحان و متعال است .کلمهی «الَ إِلهَ إِالَّ اهللُ» کلمهی توحید است؛ به این خاطر که منظةور از آن ،الوهیةت مطلةق
است .به طور کلی صفت الوهیت ،شامل مخلوق کامل او نیز میشود که غیر آن به سوی آن پناه میبرند تةا کمةال را بةر
آنها روانه دارد و کمبودشان را باز دارد .در نتیجه محمد  که صورت و تصویر خداوند سبحان و متعةال اسةت ،اهلل در
خلق است .ولی تفاوت بین موصوف شدن محمد  به صفت الوهیت و بین الوهیت خداوند سبحان و متعال ایةن اسةت
که موصوف شدن محمد  به صفت الوهیت ،به قید کمبود و نیاز به خداوند سبحان و متعال مقیَّد اسةت .ولةی الوهیةت
خداوند سبحان و متعال ،الوهیت مطلق است .و به همین خاطر این وصف «صمد» آمده است .یعنی فةردی کةه شةکاف و
کمبودی در آن نیست؛ به خاطر تسبیح و منزه دانستن او؛ و برای بیان اینکه الوهیت خداونةد سةبحان و متعةال ،منةزّه و
تسبیح شده است و شکافی در آن نیست و کمبودی در آن نیست.
نقل شده از کتاب توحید .برای تفصیل بیشتر در این مورد میتوانید به کتاب «توحید» مراجعه کنید.
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خوابید و گومال و شیر و پرواری با هم ،و طفل کوچك نها را خواهد راند؛ و گاو با خرس خواهد
چرند و بچ های نها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد؛ و طفل شیرخواره بهر
موراخ مار بازی خواهد کرد و طفلِ از شیر بازداشت شده دمت خهود را بهر خانه ی افعهی خواههد
گذاشت؛ و در لمام کوه مقدس من ،ضرر و فیادی نخواهند کرد .زنراک جهان از معرفهت خداونهد
پر خواهد بود .مثل بهانی ک درنا را میپوشاند؛ و در ن روز واقع خواهد شد ک رنشه ی نیهی
ب جهت یَلَمِ قومها برپا خواهد شد و امّتها ن را خواهند طلبید و مالمتی او با جالل خواهد بود.
و در ن روز واقع خواهد گشت ک خداوند بار دنگر دمت خود را دراز کند لا بقی ی قوم خهونش را
ک از شور و مصر و فتروس و حبش و ییالم و شنعار و حَمات و از جزنرههای درنها بهاقی مانهده
باشند باز ورد؛ و ب جهت امّتها یَلَمی برافراشت  ،راندهشدگان امهراةیل را جمهع خواههد کهرد ،و
پراکندگان نهودا را از چهار طرف جهان فراهم خواهد ورد).
متن باال از یهد قدنم امت ک از منجی در خرالزمهان مهخن مهیگونهد .میهیحیان ن را به
یییی ( نیو ) لفییر کردند؛ ولی لفییر مییحیان در مورد اننک شاخ  ،همان یییی 
امت ،صحیح نییت؛ از اننجهت ک انن متن ،با لفییر نان لطبیق نمیکند و بها یقیهدهی نهان
مخالفت دارد .یییی  براماس یقیدهی نان همان پروردگار مطلق امت .چگون از پروردگهار
میلرمد و خوشی او در لرس از پروردگار امت؟!! شاند بخواهنهد به یقیهدهی باطهل و متنهاق
اقانیم م گان (لثلیث) پناه بیاورند ک باطل بودن ن را بها ذکهر دلیهل در کتهاب «لوحیهد» بیهان
کردهام.
همانطور ک یییی  حكومت نكرد و بین مردم قضاوت ننمود ،اقام ی یهدل نها انصهاف
نیبت ب متمكاران امكان نداشت .پس چگون متن باال بر انشان منطبق میشود؟!
در زمان یییی  مطلبی ک متن ب لصونر میکِشد ،محقهق نمهیشهود .اننکه زمهین از
شناخت پروردگار پر میشود ،همانطورک از ب درناها پر شده امهت .انهن شهناخت ،نشهان هانی
دارد :اننک ثرولمندان با فقیران همدردی میکنند و فرد نیرومند ،فرد ضعی( را ناری مهیدههد و
زمین لقرنباً از متم خالی میشود .انن حتی در محدودهی منطق نا شههر کهوچكی محقهق نشهده
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امت .انشان راندهشدگان امراةیل (نعقوب نزد انشان) را جمهع نكهرده امهت و پراکنهدگان نههودا
(فرزند نعقوب نزد نان) را از چهار طرف جهان فراهم نیاورده امت .اگر گفت شود :نان را با انمان
وردن ب خودش جمع کرده امت ،باز هم صحیح نییت؛ ب انن خاطر ک دیوت یییهی  لها
زمان مرفو شدن انشان از محدودهی شهرهای اندکی ،در مطح لبلیم نها ،بیشتر نشهده امهت،
چ برمد ب انمان و ایتقاد ب ن .در حالیک متن میگوند :انن فرد پراکندگان نهودا را از اطهراف
زمین جمع میکند .نعنی معنای متن انن امت :در زمان برانگیخت شدن انن فرد ،مردم بیهیاری از
دولتهای یالم و از دولت های دور از مكان برانگیخت شدنش ،مخصوصاً «اطراف زمهین» ،به او
انمان و ایتقاد دارند.
(و ب جهت امّتها یَلَمی برافراشت  ،راندهشدگان امراةیل را جمع خواهد کرد ،و پراکندگان نهودا را
از چهار طرف جهان فراهم خواهد ورد).
کلم ی «نهودا» در یربی ب معنای «حمد» نا «احمد» امت.
لورات ،مفر پیدانش ،باب ( :69و بار دنگر حامل شده ،پیری زانید و گفت« :انن مرلب خداونهد را
حمد میگونم» .پس او را نهودا نامید .نگاه از زانیدن باز انیتاد).

()7

کلم ی «امراةیل» در یربی «یبداهلل» امت.
در نتیج متن اننطور میشود( :و ب جهت امّتها یَلَمی برافراشت  ،راندهشدگان امراةیل (یبداهلل)
را جمع خواهد کرد ،و پراکندگان نهودا (احمد) را از چهار طرف جهان فراهم خواهد ورد).
در قر ن مده امت ک محمد هنگام برانگیخت شدنش ،احمد نا «نهودا» امت ک در کتاب به
او بشارت داده شده امت .نعنی انشان ادیا کهرده امهت که انهن مهتن بهر او منطبهق مهیشهود.
همانطور ک محمد  فرمود( :من یبداهلل هیتم و من امراةیل هیتم و هر نچه او را قصهد
نموده امت ،مرا نیز قصد نموده امت).
 .1در قاموس کتاب مقدس در شرح کلمهی «یهودا بن یعقوب» گفته است« :نام عبری است که معنایش حمةد اسةت و
چهارمین فرزند یعقوب از لیئه میباشد .و در بینالنهرین متولد شده است» .و این نام به خاطر تشکر مادرش در هنگةام
والدتش به او داده شده است.
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بنابرانن ،احمد «نهودا» و یبداهلل «امراةیل» ک در کتاب مقدس ب او بشارت داده شده امهت،
مده امت و نص را مدیی شده امت و او محمد  امت.
همچنین در امالم« ،پراکندگان» ک مانند رنختن برگ درختان پانیزی از اطراف زمهین بهرای
ناری قاةم (مهدی اول ،احمد) جمع میشوند ،همان انصار امام مهدی  در خرالزمان هیهتند،
همانطور ک از روانات محمد و ل محمد  مشخص امت.
اما نص از جانب خداوند مبحان و متعال ،خداوند در قر ن بیان کهرده امهت که او ،مهبحان و
لعالی ،برای افرادی ک نصی از جانب خداوند مبحان درخوامت نمودنهد ،نیهبت به محمهد 
نص و لصرنح کرده امت .و خودش را نیبت ب افرادی که درخوامهت گهواهی او میکننهد ،به
ینوان گواه قرار داده امت .نعنی رؤنای محكمی ک انیان ن را میبیند و راه حهق از ن روشهن
میشود.
خداوند متعال فرمود:
﴿قُلْ کَفَی بِاللَّ ِ شَهِیدًا بَینِی وَبَینَكُمْ إِنَّ ُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِیرًا بَصِیرًا﴾

()7

(بگو :کافی امت ک خدا میان من و شما شاهد باشد؛ چون او ب بندگانش گاه و بینامت).
﴿وَنقُولُ الَّذِننَ کَفَرُوا لَیْتَ مُرْمَلًا قُلْ کَفَی بِاللَّ ِ شَهِیدًا بَینِی وَبَینَكُمْ وَمَنْ یِنْدَهُ یِلْمُ الْكِتَابِ﴾

()6

(کافران میگونند :لهو فرمهتاده [خهدا] نییهتی .بگهو :کهافی امهت که خهدا و کیهی [چهون
امیرالمُمنین یلی بن ابیطالب] ک دانش کتاب نزد اومت ،میان من و شما گواه باشند).
هر فردی ک گواهی خداوند ب محمد  را میطلبد ،خداوند دنروز و امروز و فردا خهودش را
ب ینوان شاهد برای محمد و ل محمد  قرار میدههد .فقهط بهر انیهان الزم امهت که در
درخوامت شناخت حق ،اخالص داشت باشد؛ خداوند ب زودی با او ،با رؤنها و به ومهیل راهههای

 .1قرآن کریم ،سورهی اسراء ،آیهی .55
 .2قرآن کریم ،سورهی رعد ،آیهی .10
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ملكولی روحی مخن میگوند و حق را و اننک خداوند با محمد و ل محمد  امت ،بهرانش
روشن میمازد.
در زمان رمولاهلل  بییاری از مردم ،گواهی خداوند را بر انشان با رؤنا درخوامت نمودند؛ و
خداوند برای نان گواهی داد و درنتیج ی رؤناهای محكمی ک دندند ،انمان وردند؛ رؤناهانی ک
خداوند در ن برای نان ،حق محمد و ل محمدرا روشن میکنهد .انهن برخهی از رؤناههانی
امت ک خداوند در ن ب محمد رمول خدا  گواهی داده امت.
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جابر بن یبداهلل انصاری گوند( :جُندَب بن جُناده نهودی از خیبر نزد رمولاهلل  مهد و یهرض
کرد :ای محمد ،از نچ خداوند ندارد و از نچ خداوند نمیکند و از نچ خداوند نمیدانهد ،به
من خبر ده .رمولاهلل فرمود :اما چیزی ک خداوند ندارد ،خداوند شرنكی ندارد .اما نچه خداونهد
نمیکند ،خداوند متمی ب بندگان نمیکند .اما چیزی ک خداوند نمهیدانهد ،انهن مهخن شهما ای
جمایت نهود امت« :یُزنر فرزند خداوند امت»؛ و خداوند برای خودش فرزندی نمیدانهد .جنهدب
یرض کرد :شهادت میدهم ک خدانی ب جز اهلل نییت و لو به حهق رمهولاهلل هیهتی .مهپس
یرض کرد :ای رمولاهلل! من دنشب در خواب ،مومی بن یمران را دندم ک ب مهن فرمهود:
ای جندب! ب دمت محمد  امالم بیاور و ب اوصیای مابعدش لمیُّك بجوی.)...

()7

ابن ییاکر در دامتان امالم وردن معد بن ابی وقاص با مند خودش ورده امت:
یانش دختر معد گوند( :از پدرم شنیدم ک گفت :م روز پیش از امالم وردن ،در خهواب دنهدم:
انگار در لارنكی هیتم ک چیزی نمیبینم .ناگهان ماهی برای من لابید و دنبال ن رفتم .انگار ب
فردی نگاه میکنم ک پیش از من ب انن ماه رمیده امهت .به زنهد بهن حارثه و به یلهی بهن
ابیطالب و ب ابوبكر نگاه میکنم .انگار از نان میپرمم :چ زمهانی به اننجها رمهیدند؟ گفتنهد:
همین مایت .ب من رمیده امت ک رمولاهلل  پنهانی ب امهالم دیهوت مهیکنهد .بها او در
«درهی اجیاد» دندار کردم و ب انشان یرض کردم :ب چ چیز دیوت میکنی؟ فرمود :نا گهواهی
میدهی ک خدانی جز اهلل نییت و من رمولاهلل هیتم؟ یرض کردم :گواهی میدهم ک خهدانی
جز اهلل نییت و لو محمد رمولاهلل هیتی).

()6

ابن معد و حاکم و غیر نان روانت نمودند :محمد بن یبداهلل بن یمر بهن یثمهان گونهد( :امهالم
خالد بن معید ،قدنمی بود و در میان برادرانش اولین کیی بهود که امهالم ورد .غهاز امهالمش
اننگون بود ک در رؤنا دند ک در دهان ی لش انیتاده امت .از ومعت ن چیزی را ذکر میکرد
ک خداوند ب ن دانالر امت؛ و در خواب دنهد که پهدرش او را در ن مهیکِشهاند و رمهولاهلل را
 .1کفای األثر ،خزاز قمی :ص  97تا 92؛ بحار األنوار ،مجلسی :ج  05ص .031
 .2تاریو مدین دمشق ابن عساکر ،ج  ،23ص 255؛ أسد الغاب  ،ابن األثیر ،ج  2ص 252؛ الوافی بالوفیات ،الصةفدی ،ج
 ،19ص .51
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میبیند ک کمربندش را گرفت امت لا در لش نیفتد .با لرس از خواب برمیخیزد و میگوند :قیم
ب خدا ک انن رؤنا حق امت ...با رمولاهلل  در حالی ک در "اجیاد" بهود ،دنهدار مهیکنهد و
یرض میکند :ای محمد ،ب چ چیزی دیوت مهیکنهی؟ فرمهود :به خداونهدی که نكتامهت و
شرنكی ندارد ،دیوت میکنم و اننک محمد بنده و فرمتادهاش امت؛ و اننک از پرمتش مهنگی
ک نمیشنود و نمیبیند و زنان نمیرماند و مودی نمیرماند و بین فردی ک او را مهیپرمهتد از
فردی ک او را نمیپرمتد لمیز نمیدهد ،از هم ی اننها دمت بهرداری .خالهد یهرض کهرد :مهن
گواهی میدهم ک خدانی جز اهلل نییت و گواهی میدهم ک لو رمولاهلل هیتی .رمولاهلل 
از امالم او خوشحال شد.)...

()7

همچنین معجزالی ک خداوند با نها دیوت محمد  را لأنید نمود ،ب نص افزوده میشود.
دوم :علم و حکمت
در کتاب مقدس ،حكمهت و یلهم و دیهوت به حاکمیهت خداونهد وجهود دارد و بیهان اننکه
دیوتکنندگان ب شیطان با بیخردی مخن میگونند ،در حالیک دیوتکنندگان ب خداونهد ،به
حكمت مخن میگونند و محمد  با حكمت و یلم مده امت.
مخنان یییی :
( ...یییی ،شیطانی الل را از کیی بیرون میکرد .چون شیطان بیرون رفت ،مردِ الل لوانیهت
مخن بگوند و مردم در شگفت شدند .اما برخی گفتند :او شیطانها را به نهاری بَعَلزِبهول ،رةهیس
شیاطین ،بیرون میکند .دنگران نیز ب قصد زمودن او ،خوامتار نتی ممانی شدند .او افكار نهان
را درك کرد و ب انشان گفت :هر کشوری ک بر ضد خود لجزن شهود ،نهابود خواههد شهد و ههر
خان ای ک بر ضد خود لجزن شود ،فرو خواهد رنخت .اگر شیطان نیز بر ضد خهود لجزنه شهود،
چگون حكومتش پابرجا بماند؟.)...

()6

 .1الطبقات الکبری ،ابن سعد ،ج  ،1ص 51؛ المستدرک ،الحاکم ،ج  ،0ص 212؛ أسد الغاب  ،ابن األثیر ،ج  ،2ص .22
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فردی ک ب انجیل انمان دارد ،باند متونی از قر ن را بخواند و با انصاف در ن لدبّر نمانهد .بهر
اماس متن پیشین انجیل ،نا امكان دارد ک انن متون را شیطانی بدانند ،همانطور ک افرادی ک
از محمد  کین ب دل دارند ،انن کار را انجام میدهند؟
و انن مثالهانی از متون قر نی امت:
﴿اُدْ ُ إِلی مَبیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَوِ وَ الْمَوْیِظَوِ الْحَیَنَوِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی هِی أَحْیَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَیْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ یَنْ مَبیلِ ِ وَ هُوَ أَیْلَمُ بِالْمُهْتَدننَ﴾

()7

(با حكمت و اندرز نیكو ب راه پروردگارت دیوت کن و با نان ب ن [شیوه ای] ک نیكولر امت
مجادل نمای .در حقیقت پروردگار لو ب [حال] کییک از راه او منحرف شده امت ،دانالر و او به
[حال] راهنافتگان [نیز] دانالر امت).
﴿وَ ایْبُدُوا اللَّ َ وَ ال لُشْرِکُوا بِ ِ شَیئاً وَ بِالْوالِدَننِ إِحْیاناً وَ بِهذِی الْقُرْبهی وَ الْیتهامی وَ الْمَیهاکینِ وَ
الْجارِ ذِی الْقُرْبی وَ الْجارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ الیَّبیلِ وَ ما مَلَكَهتْ أَنمهانُكُمْ إِنَّ اللَّه َ ال
نحِبُّ مَنْ کانَ مُخْتاالً فَخُوراً﴾

()6

(و خدا را بپرمتید و چیزی را با او شرنك مگردانید و ب پهدر و مهادر احیهان کنیهد و دربهارهی
خونشاوندان و نتیمان و میهتمندان و همیهان ی خهونش و همیهان ی بیگانه و همنشهین و در
راهمانده و بردگان خود [نیكی کنید] ک خهدا کیهی را که متكبهر و فخهرفهروش امهت ،دومهت
نمیدارد).
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﴿وَ ال لُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ ال لَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّ َ ال نحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ﴾

()7

(و از مردم [ب نخوت] رخ برمتاب و در زمهین خرامهان راه مهرو که خهدا خودپیهند الفزن را
دومت نمیدارد).
﴿لِكَیال لَأْمَوْا یَلی ما فالَكُمْ وَ ال لَفْرَحُوا بِما لاکُمْ وَ اللَّ ُ ال نحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُور﴾

()6

(لا بر نچ از دمت شما رفت اندوهگین نشوند و ب [مبب] نچ ب شما داده امت شهادمانی
نكنید و خدا هیچ خودپیند فخرفروشی را دومت ندارد).
انن نات را از مورهی امراء بخوانند و از خودشان بپرمند:
نا شیطان ب پرمتشِ خداوند ب لنهانی دیوت میکند؟ نا شیطان ب اخالق نیكو و نیكهی به
پدر و مادر و فقرا و انفاق مال و کمك ب فرد نیازمند دیوت میکند؟ و از کشتار و زنا و لجهاوز به
مال نتیم باز میدارد و ب وفای ب یهد و کاملکردن پیمان دمتور میدهد؟
اگر شیطان ب انن اخالق پاك دیوت میکند ،پس ب نظر نان ،خداوند مبحان و متعال ب چ
چیزی دیوت میکند؟
نا انن وصیتهای هم ی پیامبران و حكمت نان نبود ک از موی خداوند ن را بیاورند:
﴿لَا لَجْعَلْ مَعَ اللَّ ِ إِلَهًا خَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا * وَقَضَی رَبُّكَ أَلَّا لَعْبُهدُوا إِلَّها إِنهاهُ وَبِالْوَالِهدَننِ
إِحْیَانًا إِمَّا نبْلُغَنَّ یِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا لَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا لَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِنمًها
* وَاخْفِ ْ لَهُمَا جَنَامَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَوِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیانِی صَغِیرًا * رَبُّكُمْ أَیْلَمُ بِمَها فِهی
نُفُومِكُمْ إِنْ لَكُونُوا صَالِحِینَ فَإِنَّ ُ کَانَ لِلْأَوَّابِینَ غَفُورًا * وَ تِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّ ُ وَالْمِیْكِینَ وَابْنَ الیَّبِیلِ
ِضهنَّ
الشهیطَانُ لِرَبِّه ِ کَفُهورًا * وَإِمَّها لُعْر َ
وَلَا لُبَذِّرْ لَبْذِنرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِننَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیاطِینِ وَکَانَ َّ
یَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَوٍ مِنْ رَبِّكَ لَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَییُورًا * وَلَا لَجْعَلْ ندَكَ مَغْلُولَوً إِلَی یُنُقِكَ وَلَها
لَبْیُطْهَا کُلَّ الْبَیْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْیُورًا * إِنَّ رَبَّكَ نبْیُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ نشَاءُ وَنقْدِرُ إِنَّ ُ کَهانَ بِعِبَهادِهِ

 .1قرآن کریم ،سورهی لقمان ،آیهی .12
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خَبِیرًا بَصِیرًا * وَلَا لَقْتُلُوا أَوْلَادَکُمْ خَشْیوَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِناکُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْئًا کَبِیرًا * وَلَا
لَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّ ُ کَانَ فَاحِشَوً وَمَاءَ مَبِیلًا * وَلَا لَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّ ُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا
فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِی ِ مُلْطَانًا فَلَا نیْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّ ُ کَانَ مَنْصُورًا * وَلَا لَقْرَبُوا مَالَ الْیتِیمِ إِلَّها بِهالَّتِی هِهی
أَحْیَنُ حَتَّی نبْلُمَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَیْئُولًا * وَأَوْفُوا الْكَیلَ إِذَا کِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِیْطَاسِ
َصهرَ وَالْفُهَُادَ کُهلُّ
الیهمْعَ وَالْب َ
الْمُیْتَقِیمِ ذَلِكَ خَیرٌ وَأَحْیَنُ لَأْوِنلًا * وَلَا لَقْ(ُ مَا لَیسَ لَكَ بِ ِ یِلْمٌ إِنَّ َّ
أُولَئِكَ کَانَ یَنْ ُ مَیْئُولًا * وَلَا لَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ لَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ لَبْلُمَ الْجِبَالَ طُولًها
* کُلُّ ذَلِكَ کَانَ مَیئُ ُ یِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا * ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَی إِلَیكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَوِ وَلَا لَجْعَلْ مَهعَ
اللَّ ِ إِلَهًا خَرَ فَتُلْقَی فِی جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا﴾

()7

(معبود دنگری با خدا قرار مده لا نكوهیده و وامانده بنشینی .و پروردگار لو مقرر کرد ک جهز او
را نپرمتید و ب پدر و مادر [خهود] احیهان کنیهد .اگهر نكهی از ن دو نها ههر دو در کنهار لهو به
مالخوردگی رمیدند ب نها [حتی] اوف مگو و ب نان پرخاش مكن و با نها مهخنی شانیهت
بگوی؛ و از مر مهربانی بال فرولنی بر نان بگیتر و بگو پروردگارا ن دو را رحمت کهن چنانکه
مرا در خُردی پروردند .پروردگار شما ب نچ در دلهای خود دارند ،گهاهلر امهت .اگهر شانیهت
باشید ،قطعاً او مرزندهی لوب کنندگان امت؛ و حق خونشاوند را ب او بده و میتمند و در راهمانهده
را [دمتگیری کن] و ولخرجی و امراف مكن .چراک امرافکاران ،برادران شیاطیناند؛ و شهیطان
همواره نیبت ب پروردگارش نامپاس بوده امت؛ و اگر ب امید رحمتی ک از پروردگهارت جونهای
نی ،از انشان روی میگردانی ،پس با نان مخنی نرم بگوی؛ و دمتت را ب گردنت زنجیر مكن و
بییار [هم] گشادهدمتی منما ،لا مالمتشده و حیرتزده بر جای مانی .بیگمان پروردگار لو برای
هرک بخواهد روزی را گشاده نا لنگ میگرداند؛ در حقیقت او ب [حال] بندگانش گاه بینامهت؛ و
از بیم لنگدمتی فرزندان خود را مكشید .مانیم ک ب نها و شما روزی میبخشهیم .ری کشهتن
نان همواره خطانی بزرگ امت .و ب زنا نزدنك نشوند؛ چراک ن همواره زشت و بد راهی امهت.
و نفیی را ک خداوند حرام کرده امت جز به حهق نكشهید و ههرکس مظلهوم کشهت شهود ،به
 .1قرآن کریم ،سورهی اسراء ،آیات  22تا .05
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مرپرمت وی قدرلی دادهانم .پس [او] نباند در قتل زنادهروی کند؛ زنرا او [از طرف شهر ] نهاری
شده امت؛ و ب مال نتیم جز ب بهترنن وج نزدنك نشوند لا ب رشد برمد و ب پیمان [خود] وفها
کنید؛ زنراک از پیمان پرمش خواهد شد .و چون پیمان میکنید پیمان را لمام دهید و بها لهرازوی
درمت بینجید ک انن بهتر و خوشفرجاملر امت؛ و چیزی را ک ب ن یلم نداری ،دنبال مكهن؛
زنرا گوش و چشم و قلب ،هم مورد پرمش واقع خواهند شد .و در [روی] زمین ب نخوت گام بهر
مدار؛ چراک هرگز زمین را نمیلوانی شكافت و در بلندی ب کوهها نمیلوانی رمهید .همه ی انهن
کارهای بد نزد پروردگار لو ناپیند امت .انن [مفارشها] از حكمتهانی امت ک پروردگهارت به
لو وحی کرده امت و با خدای نگان  ،معبودی دنگر قرار مده و گرن حیرتزده و مطرود در جهنم
افكنده خواهی شد).
حضرت یییی  میفرماند:
(هر حكومتی ک بر ضد خود لجزن شود ،نابود خواهد شد و هر خان ای ک بهر ضهد خهود لجزنه
شود ،فرو خواهد رنخت .اگر شیطان نیز بر ضد خود لجزن شود ،چگون حكومتش پابرجا بماند؟)
نا الزم نییت ک مییحیان انن مخن را مالك قرار دهند و مطالب قر ن را مقانیه کننهد لها
دانیت شود ک قر ن از موی خداوند امت؟
نا انن همان مقانی ی حضرت یییی  نییت؟ پس چرا از ن رویگهردان هیهتند؟ جهز
نک ب قیمتی از کتاب ،انمان داشت باشند و ب قیمتی دنگر کفر ورزند؟
قر ن مرشار از حكمت و دیوت ب خوبی و زننت ب اخالق پاك کرنمه امهت .چگونه چنهین
چیزی میلواند از شیطان بیخرد باشد ک همیش ب بدی و اخالق مهذموم دیهوت مهیکنهد؟ نها
شیطان بر ضد خودش لجزن میشود؟ نا حكومت شیطان ،بر ضد خودش لقییم میشود؟
نا جز انن امت ک شیطان با انن خصوصیت شناخت میشود ک دیوت ب برپاداشتن حكومهت
خود میکند ،ن مُنهدم کردن ن؟
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فكر میکنم مردم اگر بخواهند ،انن لوانانی را دارند ک بین حكمت و بهیخهردی لمهانز قاةهل
شوند؛ بین خوبی و بدی؛ بین اخالق خوب و اخالق مذموم.
حكومت شیطان بر ضد خودش لجزن نمیشود .او ب خوبی دیوت نمهیکنهد؛ بلكه به بهدی
دیوت میکند .ب اخالق کرنم دیوت نمیکند؛ بلك ب اخالق نكوهیده دیوت میکند.
حضرت یییی  میفرماند:
(هر حكومتی ک بر ضد خود لجزن شود ،نابود خواهد شد و هر خان ای ک بهر ضهد خهود لجزنه
شود ،فرو خواهد رنخت .اگر شیطان نیز بر ضد خود لجزن شود ،چگون حكومتش پابرجا بماند؟).
یالوه بر انن ب لصحیح یقیدلی و بازگشت ب لوحید و از بین بردن یقیدهی لثلیث ک محمهد
 و اوصیای مابعدش وردند ،دقت کنیم .از خود انجیل ،بیان نمودم ک چگون انن یقیده باطل
و اشتباه امت .فردی ک حق را می ورد ،شانیتگی بیشتری دارد ک از او لبعیت شود .فهردی که
یقیدهی کلییا را از کتاب مقدس ب شكل شفاف و بدون شهك و شهبه ای ،باطهل کهرده امهت،
شانیتگی بیشتری دارد ک از او لبعیت شود.
هر فرد منصفی ک قر ن را بخواند ،میبیند ک یلم و حكمتی ک محمهد  در قهر ن ورده
امت ،حكمت رمانی امت ک فقط میلواند از موی خداوند مبحان باشد.

()7

 .1عقیدهی الوهیت مطلق عیسی را به صورت عقلی باطل نمودم .همچنین بطالن آن را در کتاب توحیةد ،از متةون انجیةل
بیان نمودم (سخن نهایی از انجیل :عیسی  نسبت به ساعت نادانی دارد .عیسی در مورد خودش میگوید :نسبت بةه
ساعتی که قیامت صغری در آن است ،نادانی دارد« .ولی از آن روز و سةاعت ،غیةر از پةدر هةیچکس اطةالع نةدارد ،نةه
فرشتگان در آسمان و نه پسر هم» (مرقس ،باب  )10نادانی نوعی کمبود است ،در حالیکه الهوت مطلةق ،کامةل مطلةق
است که کمبود و نادانی در آن راه ندارد؛ به این خاطر که نوری است که ظلمتی در آن نیست .نادانی بةه ایةن خةاطر بةه
مخلوق می رسد که در صفحه وجودش ،ظلمتی وجود دارد.
بنابراین عیسی  ترکیبی از نور و ظلمت است؛ و این ثابت میکند که عیسی الهوت مطلق نیست؛ بلکه بندهی مخلوقی
مرکب از ظلمت و نور است و نوری که ظلمتی در آن نیست ،نمیباشد و خداوند بسیار از این باالتر است.
در این سخن نهایی ،بیان و پند برای صاحبان خرد است و این متن سخن عیسی  است ،همةانطةور کةه در انجیةل
مرقس میباشد« :ولی از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچکس اطالع ندارد ،نه فرشتگان در آسمان و نه پسةر هةم .پةس
برحذر و بیدار شوید و دعا کنید ،زیرا نمیدانید که آن وقت کی میرسد .مثل کسی که عازم سةفر شةود ،خانةهی خةود را
واگذارد و خادمان خود را قدرت دهد ،هر یکی را به شغلی خاص مقرر نماید و دربان را امر فرماید که بیةدار بمانةد .پةس
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سوم :حاکمیت خداوند
حضرت محمد  حاکمیت خداوند را طلب نمود .بلك حتی وقتی فرصت برانش انجاد شهد،
حاکمیت خداوند را در مدنن ی منوره ،مپس در مك و حجاز اجرا کرد .او ب روشنی بیان کرد که
حق در حاکمیت خداوند امت و هم ی فرق های میلمانان ک از حاکمیت خداونهد بیهرون برونهد،
فرق های گمراه هیتند .حدنث فرق ی ناجی و صفت ن ،از لش بر فراز کوه مشهورلر امت.
رمولاهلل  فرمود( :بر مر امت من ،وجب ب وجب چیزهانی می ند ک بر مر بنی امهراةیل
مده امت؛ حتی اگر نكی از نان شكارا با مادرش میزش کرده باشد ،در امت من نیز کیهی انهن
کار را انجام میدهد .بنیامراةیل بر  16نین لقییم شدند و امت من بر  14نین لقییم میشهوند
ک هم ی نان در لش هیتند ،مگر نك نین .یهرض شهد :ای رمهولاهلل! ن چییهت؟ فرمهود:
نچ من و نارانم بر ن هیتیم).

()7

رمولاهلل  فرمود( :امت من بر  14فرق لقییم میشوند ک هم ی نان در لش هیتند ،مگر
نكی از نان .یرض کردند :ن فرق چییت؟ فرمود :نچ من و نارانم امروز بر ن هیتیم).

()6

رمولاهلل  فرمود( :بر امت من نچ بر بنیامراةیل مده امت ،ب مانند ن می نهد .نهان بهر
 16نین لقییم شدند و امت من ب  14نین لقییم میشوند ک نكهی از نهها بیشهتر هیهتند و
هم ی نان ب جز نكی در لش هیتند .یرض شد :ای رمولاهلل ،ن نكی چییت؟ فرمود :نچ
ما و نارانم امروز بر ن هیتیم).

()4

بنابرانن ونژگی فرق ناجی  ،انن امت ک فرق ای امت ک در ن ارلبهاطی ماننهد ارلبهاط بهین
محمد رمول اهلل و نارانش میباشد .رمولاهلل محمد  رهبری امت ک از مهوی خداونهد
برگزنده شده امت و نارانش ب انن رهبری الهی انمان دارند.
بیدار باشید؛ زیرا نمیدانید که در چه وقت صاحب خانه میآید ،در شام یا نصف شب یا بانةگ خةروس یةا صةبح .مبةادا
ناگهان بیاید و شمارا خفته یابد .اما آنچه به شما میگویم ،به همه میگویم ،بیدار باشید!» (مرقس ،باب )12
نقل شده از کتاب توحید .برای تفصیل بیشتر در این مورد میتوانید به کتاب «توحید» مراجعه کنید.
 .1سنن الترمذی ،ج  ،1ص .109
 .2مجمع الزوائد ،الهیثمی ،ج  ،1ص .125
 .0معانی األخبار ،الصدوق :ص .020
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موضو اشكال و جدال باقی میماند .فردی میگوند :چرا محمد انهن کهار را انجهام داد و چهرا
اننچنین گفت .اگر او واقعاً فرمتادهی خدامت ،چرا انن را گفت و چرا ن را انجهام داد .قهر ن بها
قواید یربی و نحو مطابقت ندارد و در ن اشتباه و ضهع( در بالغهت وجهود دارد .اشهكااللی که
ممكن امت ب هر فرمتاده نا کتاب نا دنن الهی دنگهری وارد شهود و انهن اشهكاالت پامهخ داده
شدهاند.
در حالیک ما باند لوج کنیم فردی ک پیش از پامخ ب دلیل و نق

ن و بیهان اننکه انهن

دلیل ،دلیل نییت ب اشكاللراشی روی می ورد ،در حقیقت ب دلیل و یقیدهای ک نیهبت به ن
اشكال میگیرد ،اقرار و ن را لأنید کرده امت .انن فرد با اشكال خودش در مرحل ی روشن شدن
و شكار کردن ن امت؛ چون اشكاالت از حد اشكال نمیگذرند و در حقیقت ارزشی ندارنهد؛ ولهی
انن اشكاالت ابزاری جهت مبكمغز شمردن در دمت طاغوت امت ک یلمای گمراه و طواغیهت
برای مبكمغز شمردن پیروانشان و نگاهداشتن نان بر پیروی از خودشان و لقلیهد کورکورانه  ،از
ن امتفاده میکنند لا مقامات و دنیای خود را حفک کنند.
نان پس از اننک یقیدهی باطلشان منهدم شهود و همه ی اشكاالتشهان از بهین بهرود ،به
بیاهمیتلرنن اشكاالت بازمیگردند ک هدفشان از ن ،برانگیختن یواطه( پیروانشهان بهرای
پدران و گذشتگانشان میباشد .اشكال نان همان اشكال فریون بر پیامبر خهدا حضهرت مومهی
 امت ،ک از وی پرمید:
﴿فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولی﴾

()7

(پس حال امتهای پیشین چگون امت؟).
پامخ مومی  انن بود:
﴿یِلْمُهَا یِنْدَ رَبِّی فِی کِتَابٍ لَا نضِلُّ رَبِّی وَلَا ننْیَی﴾

()7

(یلم ب [حال] نان در کتابی نزد پروردگار من امت ،ک پروردگارم ن اشتباه میکند و ن از ناد
 .1قرآن کریم ،سورهی طه ،آیهی .91
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میبرد).
پامخ ب انن اشكال را در موضو زمان فترت و وضعیت مردم در ن زمان ،بیان نمودم.
استمرار خالفت خداوند در زمین ،پس از حممد رسول خدا 
ختم نبوت
نبوت ب معنای شناخت برخی از خبرهای ممانی امت و مخصوص خلفهای خداونهد در زمهین
نمیباشد .بلك انن موضو در دمترس هم ی مخلوقات و افرادی امت ک برای خداوند اخهالص
بورزند .ممكن امت خداوند درب شناخت برخی اخبار ممان را برای فردی باز کند .ب همینخاطر
او ب انن معنا نبی و پیامبر امت .نعنی از برخی اخبار ممان گاه امت .نبوت ب انهن معنها حتمهاً
برای هم ی خلفای خداوند  در دمترس امت؛ ب اننخاطر ک نهان مهرور مخلصهان بهرای
خداوند مبحان و متعال هیتند و مرور خلفای خداوند پس از محمد  همان ل محمهد 
هیتند .پس انن فهم ک ختم نبوت ،ب معنای یدم وحی ب انشان  امت ،نادرمت امت.
بنابرانن ختم نبوت پس از محمد  چ معنانی دارد؟
درحقیقت نبولی ارمالی از موی خداوند ،همان چیزی امت ک با محمد  ب پانان
رمیده امت؛ و یلت انن ختم ،برانگیخت شدن خلیف ی کامل خداوند ،محمد  و رمیدن
فرننش ب هدف خلقت امت ،ک همانا خلیف ی کامل خداوند ،محمد  میباشد ،ک در
ارمال و فرمتادن ،در جانگاه خداوند امت .ب همینخاطر ن نو از نبوت ک فرمتادن از
موی محمد  انجام میشود ،از او غاز شده امت .انن لغییر پس از اننک نوبت ب
خلیف ی کامل خداوند ،محمد  رمید ،حتمی امت؛ چراک او جلوهی الهوت در خلق
()6
امت.
خلفای خداوند پس از محمد رمول خدا - خلیف ی کامل خداوند -جانگاه نبوت دارند .ولی
نان فرمتادگانی از موی محمد  هیتند .فرمتنده و پشتیبان نهان محمهد  امهت .انهن
 .1قرآن کریم ،سورهی طه ،آیهی .92
 .2برای تفصیل بیشتر به کتاب «نبوت خاتم» مراجعه نمایید.
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موضو  ،معنای روانالی را ک نبوت نان را منتفی میکند ،و نیز روانات دنگری ک ثابت مهیکنهد
ک ب انشان وحی میشود ،را روشن میمازد .چیزی ک پس از محمد  منتفی امت؛ نبوت از
موی خداوند مبحان و متعال امت ،ن مطلق نبوت.
بصاةرالدرجات :یلی بن یبدالعزنز ب نقل از پدرش میگوند :به امهام صهادق یهرض کهردم:
(فدانتان شوم؛ مردم گمان میکنند ک رمولاهلل  یلی  را ب نمن فرمتاد لها بهین نهان
قضاوت نماند .یلی  فرمود :هر میئل ای ک برای من پیش می مد ،در ن با حكم خداونهد و
حكم رمولش  حكم نمودم .امام فرمود :رامت میگونند .یرض کردم :انن چگون امت،
در حالیک هم ی قر ن فرمتاده نشده بود و رمهولاهلل  نیهز از او پنههان بهود؟ فرمهود :روم
القدس ب انشان القا میکرد).

()7

کافی :حارث بن مغیره گوند :امام باقر  فرمهود( :یلهی مُحَهدَّث بهود .یهرض کهردم :نها
میفرمانید ک پیامبر بودند؟ دمت خودش را اننگون حرکهت داد و مهپس فرمهود :ماننهد همهراه
ملیمان نا همراه مومی نا مانند ذوالقرنین نا نچ ب شما رمیده امت ک [یلی] گفهت :در میهان
شما نیز مانند او (ذوالقرنین) هیت).

()6

باند لوج نمود ک ختم نبوت ارمالی از موی خداوند و غاز نبوت ارمالی از موی محمهد 
ب معنای برلری پیامبران پیشین نمیباشد؛ ب اننخاطر ک انن موضو در حهد خهود ،به معنهای
برلری مشخصی نییت؛ چراک رمالت از موی محمد  ،در واقع همان رمالت از موی خداوند
مبحان و متعال امت .ارمال پیشین از موی خداوند و از راه محمد ( حجاب نزدنكلر) بهود؛
چراک او هنوز برانگیخت نشده بود .ارمال بعدی نیز از مهوی خلیفه ی کامهل ،محمهد  و بها
دمتور خداوند امت ،نهم بعد از برانگیخت شدن او.
حال در مهورد یلهم خلفهای خداونهد در زمهین که همهان وحهی لحظه به لحظه در مهورد
نیازمندیهای مردم در میاةل دنن نان امت ،مخن میگونیم.
 .1بصائر الدرجات ،صفار ،ص .172
 .2کافی ،کلینی ،ج  ،1ص .255
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اکنون روانتی را در مورد منبع یلم نان می ورم ک با جانگاه منامبت دارد ،ک امام در ن بیان
میکند ک انشان فرمتادگانی از موی محمد  هیتند و فردی ک ب نهان مهوزش میدههد،
همان رمولاهلل محمد  میباشد .طبعاً در مورد خلفای خداونهد پهس از یلهی بهن ابهیطالهب،
یلی همان درب محمد  امت ک شهر یلم میباشد .مانعی نییت ک انشان نیز راه یلم
نان باشد:
منصور بن حازم گوند( :از امام صادق  شنیدم ک فرمود :نزد ما صحیف ای امت که حتهی
دن ی خراش هم در ن هیت .یرض کردم :انن یلم امت .فرمهود :انهن یلهم نییهت .انهن ارث
امت .یلم چیزی امت ک هر روز و شب از رمولاهلل  و از یلی بهن ابهیطالهب  انجهاد
میشود).

()7

اصل ،خالفت اهلی است
فرمانروانی مخصوص خداوند امت و هیچ فردی حق دخالت در فرمانروانی خداونهد را نهدارد،
مگر با اجازهی او .هرکس بخواهد فرمانروانی را از خداوند ب مردم منتقهل کنهد ،لها مهردم دارای
والنت نصب خلیف نا حاکم باشند -همانطور ک ایتقاد اهل منت امت -باند دلیلهی بیهاورد که
خداوند اجازه انن کار را ب او داده امت؛ درغیر اننصورت میئل بر همهان اصهل خهود مهیمانهد.
اننک والنت برای خداوند امت و فقط با اذن خداوند مبحان و متعال منتقل میشهود و منصهوب
کردن حاکم لنها از موی خداوند مبحان و متعال جانز امت.
اصل ثابت ،همان خالفت خداوند در زمین با لعیین الهی امت و اننک در هر زمانی ،خداوند در
زمین جانشینی دارد ک خودش او را لعیین میکند.
انن موضو  ،منت خداوند مبحان و متعال امت .خداوند متعال فرمود:
﴿مُنَّوَ اللَّ ِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ لَجِدَ لِیُنَّوِ اللَّ ِ لَبْدِنالً﴾

()7

(خدا روشی ثابت و قطعی مقرر کرده امت ک از پیش جاری بوده امت ،و هرگهز بهرای مهنت
 .1بصائر الدرجات ،صفار ،ص .011
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خدا لغییر و لبدنلی نخواهی نافت).
هر فردی میخواهد ن را نق

کند ،ب دلیل نق

نیازمند امت ،ک البت ن را دارا نییت.

انن لعیین ،از روز اول برحضرت دم  لطبیق نافت؛ خداوند دم را جانشین خهود در زمهین
قرار داد و او را ب ینوان خلیف ی خودش در زمین لعیین کرد:
یهدُ فیهها وَ
﴿وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالةِكَوِ إِنِّی جایِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَوً قهالُوا أَ لَجْعَهلُ فیهها مَهنْ نفْ ِ
نیْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُیَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّی أَیْلَمُ ما ال لَعْلَمُون﴾

()6

(و هنگامیک پروردگارت ب فرشتگان فرمود :من در زمین خلیف ای قرار مهیدههم .فرشهتگان
گفتند :نا در زمین کیی را قرار میدهی ک در زمین فیاد میکند و خونها میرنزد ،در حالیکه
ما ب ومیل حمد لو لیبیح میگونیم و لو را لقدنس میکنیم؟ فرمود :من چیزی میدانم ک شهما
نمیدانید).
و یلم دنن را لوش ی او نمود:
﴿وَ یَلَّمَ دَمَ الْأَمْماءَ کُلَّها ثُمَّ یَرَضَهُمْ یَلَهی الْمَالةِكَهوِ فَقهالَ أَنْبِئُهونی بِأ َْمهماءِ ههُُالءِ إِنْ کُنْهتُمْ
صادِقین﴾

()4

(و خداوند ب دم ن امماء را موخت؛ مپس ن امماء را بر فرشتگان یرض کرد؛ پس فرمهود:
مرا ب امماء اننها خبر دهید اگر رامتگو هیتید).
و مخلوقات را ب اطایت از او دمتور داد (اجرای حاکمیت خداوند):

 .1قرآن کریم ،سورهی فتح ،آیهی .20
 .2قرآن کریم ،سورهی بقره ،آیهی .03
 .0قرآن کریم ،سورهی بقره ،آیهی .01

عقاید اسالم و از تو درباره روح میپرسند008 .................................................................

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالةِكَوِ امْجُدُوا آلدَمَ فَیَجَدُوا إِال إِبْلِیسَ أَبَی وَامْتَكْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْكَافِرِننَ﴾

()7

(و هنگامیک ب فرشتگان گفتیم :دم را مجده کنید ،هم مجده کردند جز ابلیس ،ک مر بهاز
زد و برلری جیت؛ و او از کافران بود).
انن میئل لا محمد  ب ینوان منت الهیِ جاری ادام داشت امت و پهس از محمهد 
نیز ادام دارد؛ لا اننک خداوند ،زمین و افرادی را ک بر ن هیتند ،ب ارث ببرد و خالفت الهی با
وجود خرنن مكلفین در انن زمین ب پانان رمد.
احادنث اهل منت در مورد انن موضو :
احادیث در مورد جانشینی علی  برای حممد رسول خدا 
(یلی هدانت کننده پس از محمد رمولاهلل  امت).

()6

انن نمون هانی از انن روانات امت :ابن جرنر طبری در کتاب جامع البیان (ج  74ص  )736به
مند خود از ابن یباس روانت کرده( :هنگامیک ن ی ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾(( )4لو فقط
بیمدهندهای و برای هر قومی هدانتکنندهای امهت) .نهازل شهد ،رمهولاهلل  دمهتش را بهر
مین ی خود قرار داد و فرمود :من همان منذر و هشداردهنده هیتم؛ و هر قومی هدانتگری دارند.
مپس با دمتش ب شهان ی یلهی اشهاره کهرد و فرمهود :ای یلهی ،ههدانتگهر لهو هیهتی.

 .1قرآن کریم ،سورهی بقره ،آیهی .01
 .2در منابع زیر وارد شده است:
 مستدرک ،حاکم نیشابوری ،ج  ،0ص  ،125از علی آمده است. کنزالعمال ،متقی هندی ،ج  ،2ص  ،111از علی. نظم درر السمطین ،زرندی حنفی ،صص  25تا  ،53از ابی برزه اسلمی و ابن عباس. تفسیر طبری ،ج  ،10ص  ،112از ابن عباس. تاریو مدین دمشق ،ابن عساکر ،ج  ،12صص  095و  ،053از عبد خیر و عبداهلل اسدی.با لفظ «رَجُلٌ مِن بَنِی هَاشِم» (مردی از بنیهاشم) در منابع زیر آمده است:
 مسند احمد ،ج  ،1ص  ،125از علی آمده است. معجم الصغیر ،طبرانی ،ج  ،1ص  ،251و معجم االوسط ،ج  ،2ص  ،55و ج  ،9ص  ،190و ج ، 7ص .075 مجمع الزوائد ،هیثمی ،ج  ،7ص  ،11از عبداهلل. .0قرآن کریم ،سورهی رعد ،آیهی .7
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هدانتنافتگان ،پس از من ب ومهیل ی لهو ههدانت میشهوند))7(.حهاکم نیشهابوری در میهتدرك
الصحیحین (ج  ،4ص  )741ب مند خود از یلی بن ابیطالب  روانت میکنهد که دربهارهی
ن ی فوق فرمود( :رمول خدا  منذر (هشداردهنده) بود و من هدانتگرم).

()6

ابن ابیحالم در لفییرش (ج  1ص  6660شماره روانت  )76706از امام یلی نقل میکند
ک فرمود( :هر قومی هدانتگری دارند ،نعنی هدانتگرشان مردی از بنیهاشم امت .ابن ابیحالم
میگوند ک ابنالجنید گفت :ن شخص بنیهاشم همان یلی بن ابی طالب  امت).

()4

همچنین از طرق شیع انن روانات را میلوان ذکر کرد :کلینی در کهافی ج  ،7ص  797و 796
با مند صحیح نا حَیَن( :از امام باقر در مورد ن ی ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَهوْمٍ هَهادٍ﴾(( )3لهو
فقط بیمدهندهای و برای هر قومی هدانتکنندهای امت) .فرمود :رمولاهلل  بیمدهنده امت و
برای هر زمان ،از ما هدانتکنندهای امت ک نان را ب موی نچ پیامبر خدا  ورد ،هدانت
میکند .هدانتکنندگان پس از او یلی  میباشد ،مپس نك نك اوصهیا) .همچنهین در ج ،7
ص  796با مندش ورده امت( :ابوبصیر گوند :از امام صهادق  در مهورد نه ی مهورد بحهث
پرمیدم .فرمود :رمولاهلل  بیمدهنده امت و یلی  هدانتکننده امت .ای ابومحمهد! نها
امروز هدانت کنندهای دارد؟ یرض کردم :بل  ،فدانتان شوم .همیش هدانتکنندهای نكی پهس از
 .1ابن حجر عسقالنی در کتاب فتح الباری ،ج  ،2ص  229میگوید :این حدیث به سند حَسَن روایت شده است.
 .2حاکم نیشابوری در ذیل این روایت مینویسد :این حدیث صحیحالسند است ،اما آن دو نفةر (بخةاری و مسةلم) نقةل
نکردهاند!
 .0محدثان دیگری از اهل سنت نیز حدیث مزبور در را کتب خود ذکر کردهاند؛ مثالً:
طبرانی در المعجم االوسط ج  ،2ص  ،51و ج  ،9صص  190تا .191
مسند احمد بن حنبل ج  ،1ص .125
احمد محمد شاکر در تعلیقه و حاشیهی خود بر کتاب مسند احمد (ج  ،2ص  12و  )15این روایت را تصحیح کرده است و
میگوید« :سندش صحیح است .مطلب بن زیاد بن ابیزهیر ثقفی کوفی ثقه است ،چون احمد و ابن معین و دیگران او را
توثیق کردهاند و بخاری در کتاب الکبیر ( )1/2/2احوال او را ذکر کرده است و هیچ مذمت و عیبی دربارهی او نگفته است
 ...و این حدیث از اضافات عبداهلل بن احمد است».
هیثمی در مجمع الزوائد ،ج  ،7ص  11دربارهی این روایت گفته است« :عبد اهلل بن احمد و طبرانی در المعجم الصةغیر و
المعجم االوسط آن را نقل کردهاند و رجال و راویان مسند احمد همگی ثقه (معتبر و مورد اعتماد) هستند».
 .1قرآن کریم ،سورهی رعد ،آیهی .7
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دنگری از میان شما بوده امت لا اننک ب شما لحونل داده شده امت .پس فرمود :ای ابومحمهد!
خداوند لو را رحمت کند .اگر ن بر مردی فرمتاده شود ،مپس ن مرد بمیرد ،ن میمیرد؟ کتهاب
میمیرد؟ ولی کتاب زنده امت و در افراد باقی مانده امت و جرنان دارد ،همانطور ک در گذشهت
جرنان داشت امت).
همچنین در ج  ،7ص  796با مندش ورده امت :امام باقر  در مورد نه ی فهوق فرمهود:
(رمولاهلل  بیمدهنده و یلی هدانتکننده امت .گاه باشید .ب خدا قیهم! از میهان مها نرفته
امت و همیش لا مایت در میان مامت).
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حدیث من کنت مواله فعلی مواله

()7

انن نمون هانی از انن حدنث در برخی از منابع امت:
میند احمد :زاذان بن یمر گوند( :از یلی در رحب شنیدم ک با مهردم در مهورد افهرادی مهخن
میگفت ک روز غدنر خم با رمولاهلل  حاضر بودند .و انشان مخن خود را فرمود .میزده مرد
انیتادند و گواهی دادند ک از رمولاهلل  شنیدند ک فرمود :هرکس ک من موالی او هیهتم،
یلی موالی اومت).

()6

میند احمد :یبدالرحمن بن ابیلیلی گوند( :شاهد بودنم ک یلی در رحبه از مهردم پرمهید:
 .1این حدیث در منابع زیر آمده است:
 مسند احمد ،ج  ،1صص  21و  112و  115و  192و ج  ،1صص  221و  073و  070و ج  9صص  055و  070و ،115و از علی و زاذان بن عمر و سعید بن وهب و زید بن یثیع و عبدالرحمن بن ابی لیلی و براء بن عازب و ابو طفیل و زید
بن ارقم و ریاح بن حرث نقل شده است.
 سنن ابن ماجه ،ج  ،9ص  ،257از سعد ابن ابی وقاص.سنن ترمذی ،ج  ،9ص  ،275از ابوسریحه یا زید بن ارقم. مستدرک ،حاکم نیشابوری ،ج  ،0صص  135و  113و  071و  ،900از زید بن ارقم و بریده اسلمی. مصنف ،ابن ابیشیب کوفی ،ج  ،7صص  159و  155و  155و  930و  ،935از جابر بن عبداهلل و رباح بن حارث و سعدو زید بن یثیع و براء و بریده.
 سنن کبری ،نسائی ،ج  ،9ص  19و  132و  103و  101و  102و  101و  ،105از بریده و سعد بن ابیوقاص و عمیةرهبن سعد و سعید بن وهب و زید بن یثیع و ابوطفیل و عمرو ذو مر.
 مسند ابییعلی ،ج  ،1ص  125و ج  ،11ص  ،037از عبدالرحمن بن ابیلیلی و ابو یزید اودی. صحیح ابن حبان ،ج  ،19ص  ،075از ابو طفیل. مجمع الزوائد ،هیثمی ،ج  ،5ص  ،130باب سخن ایشانصلی اهلل علیه و سلم «من کنت مواله فعلی مواله» از علی ورباح بن حارث و عمرو ذو مر و زید بن ارقم و ابوطفیل و سعید بن وهب و زید بن بثیع و عبدالرحمن بن ابولیلی و ابن عمر
و ملک بن حویرث و حبشی بن جناده و جریر و زیاد بن مطرف و نذیر و سعد بن ابیوقاص و زادان ابیعمر و عماره و ابن
عباس و عمیره بنت سعد و عمیر بن سعد و ابیسعید و عبداهلل بن مسعود و بریده.
و منابع بسیار دیگر.
آلبانی میگوید« :حدیث من کنت مواله فعلی مواله .اللهم وال من وااله و عاد من عاداه بسةیار صةحیح اسةت .از طریةق
گروهی از صحابه آمده است که احادیث  7نفر از آنان آمده است و برای برخی از آنان بیشتر از یک طریق است و همةهی
آنها را آوردم و سندهای آن را کامل نمودم»( .سلسل االحادیث الصحیحه ،ص  ،1793سنت ابن ابیعاصم ،ظةالل الجنة
فی تخریج السن  .محمد ناصر آلبانی ،ص)992
 .2مسند أحمد ،ج  ،1ص .21
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چ کیی شنید ک رمولاهلل  در روز غدنر خم فرمود :هرکسک من مهوالی او هیهتم ،یلهی
موالی اومت؟ یبدالرحمن گوند :دوازده نفر از اهل بدر را دندم که برخامهتند و گفتنهد :شههادت
میدهیم ک رمولاهلل  در روز غدنر پرمید :نا من بر مُمنهان از خودشهان اولیلهر نییهتم و
زنانم مادرانشان نییتند؟ گفتیم :بلی .فرمود :هرکس ک من موالی او هیتم ،یلی موالی اومهت.
خدانا ،کیی ک والنت او را دارد ،دومت دار ،و کیی ک او را دشمن دارد ،دشمن بدار).

()7

میند احمد :یلی فرمود( :پیامبر  روز غدنرخم فرمود :هر فردی موالی او هیتم ،یلهی
موالی اومت .پس از ن ،مردم انن یبارت را اضاف کردند :هرکس ک والنهت او را دارد ،دومهت
بدار .و هر فردی ک با او دشمنی میکند ،با او دشمنی کن).

()6

میند احمد :براء بن یازب گوند( :در مفری با رمولاهلل  بودنم .در غدنر خم فرود مهدنم .در
میان ما برای نماز جمایت صدا زدند؛ و زنر دو درخت برای رمولاهلل  لمیز شد .انشهان نمهاز
ظهر را خواند و دمت یلی را گرفت و فرمود :نا میدانید که مهن از مُمنهان به خودشهان
مزاوارلر هیتم؟ یرض کردند :بل  .دمت یلی را گرفت و فرمود :ههر فهردی که مهن مهوالی او
هیتم ،یلی موالی اومت .خدانا! هر فردی ک والنت او را دارد ،دومت بدار و هر فردی ک بها او
دشمنی میکند ،دشمن بدار .راوی گوند :یمر پس از ن ،با انشان دندار کرد و ب او یهرض کهرد:
ای فرزند ابوطالب! گوارانت باد .موالی هر مرد و زن مُمنی شدی).

()4

میند احمد :ابیطفیل میگوند( :یلی  مردم را در رحب جمع کرد .مپس ب نان فرمود :چه
کیی از شما میلمانان مخنی را ک رمولاهلل  در غدنر خم فرمود ،شنید؟ می نفهر از مهردم
بلند شدند .ابونعیم گوند :مردم بییاری بلند شدند و شهادت دادند ک وقتی رمولاهلل  دمتش
را گرفت ،ب مردم فرمود :نا میدانید ک من از مُمنان ب خودشان مزاوارلر هیتم؟ یرض کردند:
بل ای رمول خدا .فرمود :هرکس ک من موالی او هیتم ،یلی موالی اومت .خدانا! ههر فهردی
ک والنت او را دارد ،دومت بدار و هر فردی ک با او دشمنی میکنهد ،دشهمن بهدار .راوی گونهد:

 .1مسند أحمد ،ج  ،1ص .115
 .2مسند أحمد ،ج  ،1ص .192
 .0مسند أحمد ،ج  ،1ص .221
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بیرون رفتم و انگار در درونم چیزی بود .بها زنهد بهن ارقهم دنهدار نمهودم و به او گفهتم :مهن از
یلی شنیدم ک انن چنین میفرمود .گفت :چرا انكار میکنی؟ من از رمولاهلل  شهنیدم
ک در مورد او اننچنین فرمود).

()7

میند احمد :ابویبداهلل گوند( :نزد زند بن ارقم بودم ک مردی از دورلرنن مكان فیطاس مهد و از
او در مورد دردی پرمید .گفت :رمولاهلل  فرمود :نا مهن از مُمنهان به خودشهان مهزاوارلر
نییتم؟ یرض کردند :بل  .فرمود :هر فردی ک من موالی او هیتم ،یلی موالی اومهت .میمهون
گوند :برخی از قوم ،از زند برای من حدنث نمودند ک رمولاهلل  فرمود :خدانا! هر فردی که
والنت او را دارد ،دومت بدار و هر فردی ک با او دشمنی میکند ،دشمن بدار).

()6

میند احمد :ابوامحاق گوند :از معید بن وهب شنیدم ک مردم را قیم میداد .پنج نا شش نفهر از
ناران پیامبر برخامتند و شهادت دادند ک رمولاهلل  فرمود( :ههر فهردی که مهن مهوالی او
هیتم ،یلی موالی اومت).

()4

میند احمد :زند بن ارقم گوند( :مردم را شاهد گرفت و گفت :مردی مردم را قیم داد ک از پیامبر
 شنید ک فرمود :هر فردی ک من موالی او هیتم ،یلی موالی اومت .خدانا! هر فردی که
والنت او را دارد ،دومت بدار و هر فردی ک با او دشمنی میکند ،دشمن بدار .شهانزده مهرد بلنهد
شدند و شهادت دادند).

()3

میند احمد :رنام بن حرث گوند( :گروهی در رحب نزد یلی مدند و یرض کردند :ای موالی مها!
درود بر شما .فرمود :چگون من موالی شما هیتم ،در حالیکه شهما گروههی از یهرب هیهتید؟
یرض کردند :ما از رمولاهلل  در روز غدنر شنیدنم ک فرمود :ههر کهس که مهن مهوالی او
هیتم ،یلی موالی اومت .رنام گوند :وقتی رفتند ،در پِی نهان رفهتم و در مهورد نهان پرمهیدم.
گفتند :چند نفر از انصار هیتند ک ابو انوب انصاری نیز در میان نان امت).
 .1مسند أحمد ،ج  ،1ص .073
 .2مسند أحمد ،ج  ،1ص .070
 .0مسند أحمد ،ج  ،9ص .055
 .1مسند أحمد ،ج  ،9ص .073
 .9مسند أحمد ،ج  ،9ص .115

()0
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منن ابن ماج  :معد بن ابیوقاص گوند( :در نكی از مفرهای حج معاون  ،معد بر او وارد شد .یلی
را ناد کردند .معاون ب او اهانت کرد .مهعد خشهمگین شهد و گفهت :نها انهن را در مهورد مهردی
میگونی ک از رمول اهلل صلی اهلل یلی و ملم شنیدم که فرمهود :ههرکس که مهن مهوالی او
هیتم ،یلی موالی اومت .و شنیدم ک فرمود :لو نزد من مانند ههارون به مومهی هیهتی ،مگهر
اننک پیامبری پس از من نییت .و شنیدم ک فرمود :امروز پرچم را ب دمت مردی میدههم که
خداوند و رمولش او را دومت دارند؟).

()7

منن لرمذی :ملمو بن کهیل گوند :از ابوطفیل شنیدم ک از ابیمرنح نا زند بن ارقهم از پیهامبر
صلی اهلل یلی و ملم حدنث میگوند ک فرمود( :هرکس ک من موالی او هیهتم ،یلهی مهوالی
اومت) .انن حدنث حَیَن و غرنبی امت.
میتدرك ،حاکم نیشابوری :زند بن ارقم گوند( :وقتی رمهولاهلل صهلی اهلل یلیه و مهلم از
حجوالودا بازگشت و در غدنر خم فرود مد ،فرمود ک از درختان مانبان بلندی بیازند .ن را بهر
پا کردند .مپس فرمود :گونا من خوانده شدهام و باند اجابت کنم .من در میان شما دو چیز گرانبها
را نهادم ک نكی از نها بزرگلر از دنگری امت .کتاب خداوند متعال و یترت من .نگاه کنید ک
چگون پس از من با نان رفتار میکنید .ن دو از نكدنگر جدا نمیشوند ،لا اننک نزد حهوض به
من بازگردند .مپس فرمود :خداوند یزوجل موالی من امت و من موالی هر مُمنی هیتم .مپس
دمت یلی را گرفت و فرمود :هرکس ک من موالی او هیتم ،یلی مهوالی اومهت .خهدانا!
هرکس ک والنت او را دارد ،دومت بدار و هرکس ک با او دشمنی میکند ،دشمن بدار) .و حدنث
را با طوالنی بودنش ذکر نمود .انن حدنث صحیحی ب شرط شهیخین امهت و ن را بها طهوالنی
بودنش ذکر نكردند.
شاهد ن ،حدنث ملموبنکهیل از ابوطفیل امت ک ب شرط انن دو صحیح امت ... .زند بن ارقم
گوند( :رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم بین مك و مدنن نزد درختان فرود مد .پنج درخت بزرگ
بود .مردم زنر درختان را لمیز کردند .انشان در ن نشیت و نماز گزارد .مپس برای خطب
برخامت .خداوند را متانش کرد و ذکر نمود و ب مردم اندرز داد .مپس نچ را خداوند
 .1سنن ابن ماج  ،ج  ،1ص .19
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میخوامت ،فرمود .مپس فرمود :ای مردم! من در میان شما دو چیز را باقی گذاشتم ک اگر از ن
دو پیروی کنید ،هرگز گمراه نمیشوند .ن دو ،کتاب خداوند و اهل بیت من ،یترت من هیتند.
مپس فرمود :نا میدانید ک من از مُمنان ب خودشان مزاوارلر هیتم؟ م مرلب انن را فرمود و
م بار گفتند :بلی .رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم فرمود :هرکس من موالی او هیتم ،یلی
موالی اومت) .حدنث برنده املمی ب شرط شیخین صحیح امت.
میتدرك ،حاکم نیشابوری :برنده املمی گوند( :با یلی در راه نمن در جنگ شرکت کردنم.
از انشان نا رامی دندم .نزد رمولاهلل صلی اهلل یلیه و مهلم رمهیدم و یلهی را نهاد نمهودم و او را
ناقص شمردم .دندم ک صورت رمولاهلل لغییر کرده امت و فرمود :ای برنده! نا من از مُمنان ب
خودشان مزاوارلر هیتم؟ یرض کردم :بل  ،ای رمولاهلل .فرمود :هرکس ک من موالی او هیتم،
یلی موالی اومت .و حدنث را ذکر نمود) .انن حدنث ب شرط میلم صحیح امهت و ن دو ،ن را
نیاوردند.

()7

رفایو بن اناس از پدرش از جدش گوند( :با یلی در روز جمل بودنم .انشان ب مهوی طلحهو ابهن
یبیداهلل فرمتاد ک با من دندار کن .طلحو نزد انشان مد .انشان فرمود :لو را ب خدا قیهم! نها از
رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم نشنیدی ک فرمود :هرکس ک من موالی او هیتم ،یلی مهوالی
اومت .خدانا! هرکس ک والنت او را دارد ،دومت بدار و هرکس ک با او دشمنی میکند ،دشهمن
بدار؟ یرض کرد :بل  .فرمود :پس چرا با من میجنگی؟ یرض کرد :نادم نییت .راوی گوند :طلح
بازگشت).

()6

میتدرك ،حاکم نیشابوری :زند بن ارقم گوند( :با رمولاهلل صهلی اهلل یلیه و مهلم بیهرون
رفتیم لا اننک ب غدنر خم رمیدنم .انشان دمتور لوق( داد .در روزی که گهرملهر از ن بهر مها
نیامده بود ،زمین را لمیز کردند .مپس خدا را متانش کرد و ثنای او گفت و فرمود :ای مردم! هیچ
پیامبری برانگیخت نشد ،مگر اننک نص( یمری ک فرد پیشین او زندگی کرده بود ،نكهرده بهود.
من نیز نزدنك امت ک خوانده شوم و باند پامخ دهم .من در میان شما چیزی را مهیگهذارم که
 .1المستدرک ،حاکم نیشابوری ،ج  ،0ص  135و .113
 .2المستدرک ،حاکم نیشابوری ،ج  ،0ص .071
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پس از ن هرگز گمراه نمیشوند .کتاب خداوند یزوجل .مپس انیتاد و دمت یلی را گرفت
و فرمود :ای مردم! چ فردی از خودلان ب شما مزاوارلر امت؟ یرض کردند :خداونهد و رمهولش
دانالرند .فرمود :هرکس ک من موالی او هیتم ،یلی موالی اومهت) .انهن حهدنثی امهت که از
جهت مند ،صحیح امت و ن دو ،ن را نیاوردند.

()7

مصن( ،ابن ابی شیب  :جابر بن یبداهلل گوند( :در جحف غدنر خم بودنم که رمهولاهلل صهلی اهلل
یلی و ملم بر ما بیرون مد و دمت یلی را گرفت و فرمود :هرکس ک من موالی او هیتم ،یلی
موالی اومت).
مصن( ،ابن ابی شیب  :ربام بن حارث گوند( :وقتی یلی در رحب نشیت بود ،مردی ک نشان ههای
مفر در او بود ،مد و یرض کرد :ای موالی من ،درود بر لو .فرمود :انن چ کیی امهت؟ یهرض
کردند :انن ابو انوب انصاری امت .ابوانوب گفت :من از رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم شنیدم ک
فرمود :هرکس ک من موالی او هیتم ،یلی موالی اومت).

 .1المستدرک ،حاکم نیشابوری ،ج  ،0ص .900
 .2المصنف ،ابن ابیشیبه ،ج  ،7ص  159و .155
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نسبت تو به من ،مانند هارون به موسی است.

()7

نمون هانی از انن حدنث:
صحیح بخاری :پیامبر صلی اهلل یلی و ملم ب یلی فرمود ( :نا راضی نمیشوی ک نزد من به
منزل ی هارون ب مومی باشی؟).

()6

صحیح بخاری :مصعب بن معد از پدرش گوند( :رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم ب لبوك رفت
و یلی را ب ینوان جانشین خودش قرار داد .یرض کرد :نا مرا در میان کودکان و زنهان جانشهین
خودت قرار میدهی؟ فرمود :نا راضی نمیشوی ک نزد من ب منزل ی هارون نیهبت به مومهی
باشی؟ جز ن ک هیچ پیامبری پس از من نییت).

()4

صحیح میلم :رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم ب یلی فرمود( :لو نزد من ب منزل ی هارون نیبت
ب مومی هیتی .جز ن ک هیچ پیامبری پس از من نییت).

()3

صحیح میلم :معد بن ابیوقاص گوند( :رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم یلی بن ابهی طالهب را در
غزوهی لبوك جانشین خودش قرار داد .انشان یرض کرد :ای رمول خدا ،نا مرا در میان کودکان
 .1حدیث با جملههای مشابه در منابع زیر آمده است:
 صحیح بخاری ،ج  ،1ص  ،232باب مناقب مهاجرین و فضیلت آنان آمده است .و ج  ،9ص  ،125باب غزوهی تبوک ازسعد.
 صحیح مسلم ،ج  ،7ص  123و  ،121باب من فضائل علی عن سعد بن ابیوقاص. مسةةند احمةةد ،ج  ،1ص  173و  170و  179و  177و  175و  122و  121و  129و  ،001ج  ،0ص  02و  ،002ج ،5صص  055و  102از سعد بن مالک و سعد بن ابیوقاص و ابن عباس و ابوسعید خدری و جابر بن عبداهلل و اسماء بنةت
عمیس.
 سنن ابن ماجه ،ج  ،1ص  12و  ،19از سعد. سنن ترمذی ،ج  ،9ص  031و  ،031از سعد و جابر بن عبداهلل. فضائل الصحاب  ،نسائی ،ص  10و  ،11از سعد بن ابیوقاص. مستدرک ،حاکم نیشابوری ،ج  ،2ص  ،007از علی ،ج  ،0صص  132و  100از سعد و ابن عباس. سنن کبری ،بیهقی ،ج  ،5ص  13از سعد. .2صحیح بخاری ،ج  ،1ص  ،232باب مناقب المهاجرین وفضلهم.
 .0صحیح بخاری ،ج  ،9ص  ،125باب غزوة تبوک.
 .1صحیح مسلم ،ج  ،7ص  ،123باب من فضائل علی .
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و زنان جانشین خودت قرار میدهی؟ فرمود :نا راضی نمیشوی ک نزد من به منزله ی ههارون
نیبت ب مومی باشی؟ جز نک هیچ پیامبری پس از من نییت).

()7

صحیح میلم :معد بن ابیوقاص ب نقل از پدرش گوند( :معاون بن ابهیمهفیان به مهعد گفهت:
چ چیز مانع میشود ک ب ابولراب لوهین کنی؟ گفت :نا م موضو را که رمهولاهلل صهلی اهلل
یلی و ملم ب یلی فرمود ،نادت نییت؟ لا زمانی ک نكی از نهها را داشهت باشهم ،به او نامهزا
نمیگونم و انن از شتران مرخمو برانم بهتر امت .از رمولاهلل صلی اهلل یلی و مهلم شهنیدم که
انشان را در برخی از غزوههانش جانشین خود قرار داد و یلی ب انشان یرض کرد :ای رمهولاهلل!
نا مرا در میان کودکان و زنان جانشین خودت قرار میدهی؟ فرمود :نا راضی نمیشوی که نهزد
من ب منزل ی هارون نیبت ب مومی باشی؟ جز نک هیچ پیامبری پس از من نییت .و شهنیدم
ک روز خیبر فرمود :پرچم را ب دمت مردی میدهم ک خداوند و رمولش را دومت دارد و خداوند
و رمولش ،او را دومت دارند .ما پرچم را برای انشان وردنم .فرمود :یلی را نزد من بیاورند .ارمهد
او را ورد .انشان ب دهانش را بر چشمان یلی مالید و پرچم را ب او داد .خداوند برانش گشهانش
انجاد کرد .و زمانیک انن ن فرمتاده شد﴿ :فَقُلْ لَعَالَوْا نَدْ ُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ﴾ (بگو بیانید بخهوانیم
پیرانمان و پیرانلان را) .رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم ،یلهی و فاطمه و حیهن و حیهین را
فراخواند و فرمود :خدانا اننها خانوادهی من هیتند).

()6

صحیح میلم :پیامبر صلی اهلل یلی و ملم ب یلی فرمود ( :نا راضی نمیشهوی که نهزد مهن به
منزل ی هارون نیبت ب مومی باشی؟).

()4

 .1صحیح مسلم ،ج  ،7ص  ،123باب من فضائل علی .
 .2صحیح مسلم ،ج  ،7ص  ،123باب من فضائل علی .
 .0صحیح مسلم ،ج  ،7ص  ،121باب من فضائل علی .

...................................................................... 119انتشارات انصار امام مهدی 

میند احمد( :یانش بنت معد از پدرش نقل کرد ک  :یلی با پیامبر صهلی اهلل یلیه و مهلم
بیرون رفتند لا اننک ب ثنیو الودا رمیدند و یلی گرن میکرد و یرض میکرد :نا مهرا در
لخل(کنندگان جانشین مینمانی؟ فرمود :نا راضی نمیشوی ک نزد من ب منزل ی هارون نیبت
ب مومی باشی؟ مگر در مورد پیامبری).

()7

هارون برادر و وصی مومی بود .قطعاً منظور از منزلت و جانگاه انن نییت ک بهرادرش امهت.
معنا ندارد ک رمول خبر بدهد ک یلی ب او نزدنك امت .انن موضو برای همه شهكار و حهل
شده امت و نیاز ب خبر دادن نا ایالم کردن و بیان انشان ندارد؛ چهرا که موضهو انهن حهدنث
پاداشی الهی امت؛ چرا ک نزدنكی ب خودی خود مبب پاك نمودن کیی نمیشود و پاداش الهی
شمرده نمیشود .ب ینوان مثال ابولهب یموی پیامبر امت .معنای باقیمانده انن امت ک منظور از
منزلت ،همان وصانت و خالفت خداوند بر زمین امت .همانطور ک هارون وصی مومی بود ،یلی
نیز وصی محمد امت .ب همین خاطر در ادام ی برخی از احادنث نقلشده ،نبوت ارمالی از مهوی
خداوند از یلی امتثنا شده امت .انن موضو را در کتاب «نبوت خالم» مورد بحهث قهرار دادهام و
بیان کردهام ک چرا نبوت ارمالی از موی خداوند ب پانان رمیده و نبوت ارمالی از مهوی محمهد
 غاز شده امت و وجود انشان کامللرنن جلوهی الهوت در مخلوقات امت.
نتیج  :معنانی ک انن احادنث بر ن داللت دارد ،انن امت ک یلهی بهن ابهیطالهب ،خلیفه ی
خداوند پس از محمد رمول خدا  در میان مخلوقات امت.
احادیثی در مورد خالفت امامان اهل بیت حممد رسول خدا 
(مَثَل اهلبیت من ،مَثَل کشتی نوم امت ک هر فردی موار ن شود ،نجات و رهانی مینابد و هر
فردی از ن مر باز زند ،غرق میشود).
اننها نمون هانی از انن حدنث هیتند:

()6

 .1مسند احمد ،ج  ،1ص .173
 .2این حدیث با بیشتر از یک طریق و با الفاظ واقعاً نزدیکی روایت شده است و همانطور که آمده است:
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 مستدرک ( :آگاه باشید .مَثل اهلبیت من ،مثل کشتی نوح است که هرکس سوار آن شةود ،نجةات و رهةایی مییابةد وهرکس از آن سر باز زند ،غرق میشود)( .مَثل اهلبیت من ،مثل کشتی نوح است که هةرکس سةوار آن شةود ،نجةات و
رهایی مییابد و هرکس از آن سر باز زند ،غرق میشود).
 مجمع الزوائد( :مَثل اهلبیت من ،مثل کشتی نوح است که هرکس سوار آن شود ،نجات و رهایی مییابد و هرکس از آنسر باز زند ،غرق میشود .هرکس که به همراه ما در آخرالزمان بجنگد ،مانند کسی است که با دجال میجنگد) .از بةزاز و
طبرانی سند آن دو از ابوذر.
(مَثل اهلبیت من ،مثل کشتی نوح است که هرکس سوار آن شود ،نجات و رهایی مییابد و هرکس از آن سةر بةاز زنةد،
غرق میشود) .از بزاز به سندش از عبداهلل بن زبیر.
(مَثل اهلبیت من ،مثل کشتی نوح است که هرکس سوار آن شود ،نجات و رهایی مییابد و هرکس از آن سةر بةاز زنةد،
غرق میشود) .از بزاز و طبرانی با سندشان از ابن عباس.
(مَثل اهل بیت من ،مثل کشتی نوح است که هر کس سوار آن شود ،نجات و رهایی مییابد و هرکس از آن سر بةاز زنةد،
غرق میشود؛ و مثل اهلبیت من در میان شما مانند درب حطه در بنیاسرائیل است .هرکس در آن وارد شةود؛ آمرزیةده
میشود) .از طبرانی با سندش از ابو سعید خدری.
 جامع الصغیر سیوطی( :همانا مَثل اهلبیت من ،مثل کشتی نوح است که هرکس سوار آن شود ،نجات و رهایی مییابد وهرکس از آن سر باز زند ،غرق میشود)( .مَثل اهلبیت من ،مثل کشتی نوح است که هةرکس سةوار آن شةود ،نجةات و
رهایی مییابد و هرکس از آن سر باز زند ،غرق میشود .و مثل اهلبیت من در میان شما مانند درب حطه در بنیاسةرائیل
است .هر فردی در آن وارد شود ،آمرزیده میشود).
و نزدیک به این الفاظ .حال منابع را ذکر میکنیم:
فضائل الصحابه ،احمد بن حنبل ،ج  ،2ص  ،527ح 1132؛ بحةر الزخةار ،بةزاز ،ج  ،11ص  ،025ح 9112؛ المسةتدرک،
حاکم نیشابوری ،ج  ،0ص  193نا  ،191ج  ،2ص  010و در مورد آن گفته است« :این حدیث صحیح بةه شةرط مسةلم
است و آن دو ،آن را نیاورده اند».؛ معجم کبیر ،طبرانی ،ج  ،0ص  19تا  ،15ح  ،2505ح ،2507ح2502؛ نوادر االصةول،
حکیم ترمةذی ،ج  ،2ص  ،213ح1100؛ جةامع الصةغیر ،سةیوطی ،ج  ،1ص  ،070ح  ،2112ج  ،2ص ،900ح 2152؛
احیاء المیت ،سیوطی ،ص 23و  ،21ح  21از ابن زبیر ،ح  29از ابن عبةاس ،ح  25از ابةوذر ،ح  27از ابوسةعید خةدری؛
کنزالعمال ،متقی هندی ،ج  ،12ص  51تا  ،55ح  ،01111ح  ،01191ح  ،01155ح 01173؛ مجمع الزوائد ،هیثمةی ،ج
 ،5ص 152؛ صواعق المحرقه ،ابن حجر هیتمی ،ج  ،2باب األمان ببقائهم ،ص  ،237و می گوید« :از طریقهای بسةیاری
آمده است که برخی ،برخی دیگر را تقویت می کند« .مثل اهلبیت من» و در روایتی« :همانا تنها مثل اهلبیةت مةن» و در
دیگری« :همانا مثل اهلبیت من» و در روایتی( :آگاه باشید که همانا مَثل اهلبیت من ،مثل کشتی نوح اسةت کةه هةرکس
سوار آن شود ،سالمت مییابد و هرکس از آن سر باز زند ،غرق میشود) .و در روایتی( :هرکس سوار آن شةود ،نجةات و
رهایی مییابد و هرکس از آن سر باز زند ،غرق میشود .و مثل اهلبیت من در میان شما مانند درب حطه در بنیاسةرائیل
است .هر فردی در آن وارد شود ،آمرزیده میشود) .سبل الهدی و الرشاد ،صةالحی شةامی ،ج  ،11صةص  11و  12و در
مورد آن گفته است« :حافظ ابو الخیر سخاوی میگوید :برخی از طرق این حدیث ،برخی دیگر را تقویت میکند» .نظم درر
السمطین ،زرندی حنفی ،ص 209؛ ینابیع الموده لذوی القربی ،قنةدوزی ،ج  ،1ص  52تةا  ،51ج  ،2ص 53؛ المؤتلةف و
المختلف ،دارقطنی متوفی  029ه ،تحقیق دکتر موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر ،دارالغرب االسالمی ،بیةروت ،ط 1135 ،1
ه 1552 ،م ،ج  ،2ص 1315؛ ذخائر العقبی للمحب ،طبری ،ص 23؛ کفای الطالب ،گنجی شافعی ،صةص  072تةا 075؛
رشف الصادی ،ابوبکر حضرمی ،ص  75تا 23؛ فتح الکبیر للنهبانی ،دارالکتاب العربی ،بیةروت ،ج  ،0ص 100؛ بلةدانیات،
محمد بن عبدالرحمن سخاوی ،متوفی 532ه ،تحقیق حسام بن محمةد قطةان ،دار العطةاء ،ط 1122 ،1ه2331 ،م ،ص
 125تا  127و در مورد آن گفته است« :این حدیث حَسَن است»؛ سپس در پاسو به سخن بزاز در سخن او به تک بودن
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میتدرك ،حاکم نیشابوری :با مندش از ابوذر .رمولاهلل  فرمود ( :گاه باشید .مَثهل اههلبیهت
من ،مثل کشتی نوم امت ک هرکس موار ن شود ،نجات و رهانی مینابد و ههرکس از ن مهر
باز زند ،غرق میشود).
بزاز با مندش از یبداهلل بن زبیر( :مَثل اهلبیت من ،مثل کشتی نوم امت که ههرکس مهوار ن
شود ،مالمت مینابد و هرکس از ن مر باز زند ،غرق میشود).
بزاز و طبرانی با مندشان از ابن یباس( :مَثل اهلبیت من ،مثل کشتی نوم امت ک هرکس موار
ن شود ،نجات و رهانی مینابد و هرکس از ن مر باز زند ،غرق میشود).
طبرانی با مندش از ابو معید خدری( :مَثل اهلبیت من ،مثل کشتی نوم امت ک ههرکس مهوار
ن شود ،نجات و رهانی مینابد و هرکس از ن مر باز زند ،غرق میشود و مثل اهلبیهت مهن در
میان شما مانند درب حطّ در بنیامراةیل امت .هر فردی در ن وارد شود ،مرزنده میشود).
روانات نقلشده از رمولاهلل  ،اهلبیت را ک ن ی لطهیر در موردشان نازل شده امت ،ک
یلی و فرزندان انشان  هیتند ،اننگون لوصی( میکنند ک نان مانند کشتی نهوم هیهتند،
ک هرکس ب ن وارد شود ،رهانی مینابد؛ بنابرانن ،محمهد رمهول خهدا  به روشهنی بیهان
میکند ک فردی ک ب اهلبیت ملحق شود ،قطعاً حق را شناخت امت و از یذاب خداوند رههانی
نافت امت .همانطور ک موارشدگان در کشتی نوم ،از یذاب الههی رههانی نافتنهد؛ و ههرکس از
اهلبیت لخل( کند و مخن نان در دنن را نپذنرد ،در یذاب خداوند هالك شده امت .همانطهور
ک افرادی ک مخن نوم  را لرك کردند ،هالك شدند و از او اطایت ننمودند .ملحهق شهدن
ب اهلبیت ،در واقع همراهی با نان و انمان ب دیوتشان و پذنرش مخن نهان امهت و اننکه
نان اوصیای محمد رمول خدا  هیتند ک بر نها نص نموده امت و نیبت ب اولهین نهان،
«یلی» ،با نصوص بییاری ب صورت روشن و شكار لصرنح کرده امت .و انن نكهی از مهواردی

ابوذر در روایت این حدیث ص  122تا  125میگوید« :اینچنین نیست .بلکه در همین باب از ابن عباس نیز حدیث است
سةن شةمردم».
و ابن زبیر و ابو سعید خدری و برخی از آنها برخی دیگر را تقویت میکند و به همین خاطر آن را حَ َ
دارالسحابه ،شوکانی ،ب  ،0ف  ،1ص  ،252ح12؛ سراج المنیر بشةرح الجةامع الصةغیر ،عزیةزی ،ج  ،0ص  275و در
مورد آن گفته است« :سندش حَسَن است».
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امت ک مخالفان را مرگردان کرده امت ک چگون داللت روشن ن را بپوشانند ک یلهی همهان
خلیف ی خداوند و امام واجب االطای پس از رمولاهلل  میباشد.
احادیث خلفا از قریش
در احادنث مده امت ک محمد رمول خدا  خلفانی دارد که از قهرنش هیهتند و محمهد
خلیف ی خداوند امت و هر فردی را محمد ب شكل شریی ک نزد خداوند مورد رضانت امت ،به
حاکمیت منصوب کند ،از موی خداوند لعیین شده امت؛ ب انن خاطر ک فرمانروانی برای خداوند
مبحان و متعال امت و فقط امامان دوازدهگان مدیی منصوب شدن الهی شهدند ،نه غیهر نهان؛
همانطور ک نصوص دنگر بر ن داللت دارد.
صحیح بخاری :یبدالملك میگوند( :از جابر بن ممرة شنیدم ک گوند :از پیامبر صلی اهلل یلیه
و ملم شنیدم ک فرمود :دوازده امیر هیتند .کلم ای فرمود ک ن را نشنیدم .پدرم گفهت :انشهان
فرمود :هم ی نان از قرنش هیتند).

()7

صحیح میلم :رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم فرمود( :لا زمانیک دو نفر از مردم باشند ،همیش
انن امر در میان قرنش امت).

()6

صحیح میلم :معد بن ابیوقاص گوند( :با غالم خودم ب جابر بن ممرة نگاشتم ک به مهن از
میئل ای خبر بدهد ک از رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم شنیدم .برای من نوشت ک از رمهولاهلل
صلی اهلل یلی و ملم شنیدم ک جمع شب فرمود( :دنن همیش پابرجامت لا اننک مایت بر پها
شود نا برای شما دوازده خلیف باشد ک هم ی نان از قرنش هیتند).

 .1صحیح بخاری ،ج  ،2ص  ،127کتاب األحکام.
 .2صحیح مسلم ،ج  ،5ص  ،0باب الناس تبع لقریش والخالف فی قریش.
 .0صحیح مسلم ،ج  ،5ص  ،1باب الناس تبع لقریش والخالف فی قریش.

()4
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احادیث خلفای راشدین
احادنث در مورد خلفای راشدنن مانند احادنث پیشین امت ک داللت بر انن دارند که خلفهای
محمد رمول خدا  از موی خداوند مبحان و متعال نصب شدهاند .خداونهدی که فرمهانروای
مُلك امت و هیچ فردی بدون اذن او ،حق دخالت در مُلك و فرمانروانی او را ندارد.
میند احمد بن حنبل :یرباض بن مارنو گوند( :رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم ب ما پندی داد ک
اشكها رنخت شد و دلها لرمان گشت .یرض کردنم :ای رمولاهلل! انن پند خهداحافظی امهت.
چ یهدی از ما میگیرند؟ فرمود :شما را بر مپیدیای رها کردم ک شب ن ،مانند روزش روشهن
امت ک پس از من فقط فرد هالكشونده منحرف میشهود .ههرکس پهس از مهن زنهدگی کنهد،
اختالف بییاری میبیند .بر شما باد ب منت من و منت خلفای راشدنن مهدنین و بر شما بهاد به
اطایت از نان ،اگرچ بردهای حبشی باشند ،ک مانند دندانهای میا ،دهان بر ن امهتوار گهردد.
مُمن مانند شتر مطیع امت ک ب هر مكانی برده شود ،میرود).

()7

میند احمد بن حنبل( :یرباض بن مارنو گوند :رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم نماز صبح را خواند.
مپس رو ب موی ما نمود و پندی ب ما داد ک دلها لرمان شد و اشكها رنخت .یرض کردنم:
ای رمولاهلل! گونا پند خداحافظی امت .ب ما وصیت کن .انشان فرمود :شما را ب لقوای خداوند و
شنیدن و اطایت لوصی میکنم .هرچند بندهای حبشی ب شما دمتور دهد .اگر فردی از شما بعهد
از من زندگی کند ،اختالف بییاری خواهد دند .بر شما باد ب منت من و مهنت خلفهای راشهدنن
مهدنین ،ک مانند دندانهای میا دهان ب نها امتوار شده امت .از میاةل جدند ب دور باشهید،
چراک هر میئل ی جدندی بدیت امت و هر بدیتی ،گمراهی امت).

()6

میتدرك حاکم نیشابوری( :یرباض بن مارنو گوند :رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم نماز صهبح را
خواند .مپس رو ب موی ما نمود و پندی ب ما داد ک دلها لرمان شد و اشكها رنخت .یهرض
کردنم :ای رمولاهلل! گونا پند خداحافظی امت .ب ما وصیت کن .انشان فرمود :شما را ب لقهوای
 .1مسند احمد ،ج  ،1ص .125
 .2مسند احمد ،ج  ،1ص .125
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خداوند و شنیدن و اطایت لوصی میکنم .هرچند بندهای حبشی ب شما دمتور دهد .اگر فهردی از
شما زندگی کند ،اختالف بییاری خواهد دند .بر شما باد ب مهنت مهن و مهنت خلفهای راشهدنن
مهدنین ،ک مانند دندانهای میا دهان ب نها امتوار شده امت .از میاةل جدند ب دور باشهید،
چراک هر بدیتی گمراهی امت).

()7

منن کبری بیهقی :یرباض بن مارنو گوند( :رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم نماز صهبح را خوانهد.
مپس رو ب موی ما نمود و پندی ب ما داد ک دلها لرمان شد و اشكها رنخت .یرض کردنم:
ای رمولاهلل! گونا پند خداحافظی امت .ب ما وصیت کن .انشان فرمود :شما را ب لقوای خداوند و
شنیدن و اطایت لوصی میکنم .هرچند بندهای ب شما دمتور دهد .اگر فردی از شما زندگی کند،
اختالف بییاری خواهد دند .بر شما باد ب منت من و منت خلفای راشهدنن مههدنین ،که ماننهد
دندانهای میا دهان ب نها امتوار شده امت .از میاةل جدند ب دور باشید ،چراک ههر بهدیتی
گمراهی امت).

()6

 .1المستدرک ،حاکم نیشابوری ،ج  ،1ص .5
 .2السنن الکبری ،بیهقی ،ج  ،13ص .111
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فرد جتدیدکنندهای که دين را از حتريف باز ميدارد

()7

برای اننک فردی دنن را لجدند نماند و حق دنن را ب جانگاهش بازگرداند و لحرن( را از ن
برطرف نماند ،باند ب خداوند متصل باشد لا خداوند ب او ،جانگاههای لصحیح و لجدند را بفهماند؛
وگرن او لحرن(کنندهای امت مانند دنگر لحرن(کنندگان دنن ،ن بیشتر.
از جمل ی احادنث مشهور نزد اهل منت ،روانتی امت ک ابوهرنره از رمولاهلل صلی اهلل یلیه
و ملم روانت میکند ک فرمود( :خداوند برای انن امت در مر هر صد مالی ،فهردی را میفرمهتد
ک دننش را لجدند نماند).

()6

خلیفهی خداوند ،مهدی
روانت کردهاند ک مهدی خلیف ی خداوند در زمین امت .انن مخن ب هیچ لوضیح و لفیهیری
نیاز ندارد .انن حدنث نصی برای نكی از خلفای رمول امت ،ک لصرنح نموده امهت که انشهان
خلیف ی خداوند امت .لا زمانیک خداوند فردی را لعیین نكند و بر او نص نكند ،صحیح نییت ک
 .1در تفسیر عیاشی روایت شده است که جابر گوید :از امام باقر در مورد تفسیر این آیه﴿ :وَ لِکُلِّ أُمَّ ٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ
رَسُولُهُمْ قُضِی بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال یظْلَمُونَ﴾ (یونس( )17 ،و هر امتی را فرستادهای است .پس چةون فرسةتادهشةان

بیاید ،میانشان به عدالت داوری شود و بر آنان ستم نرود) .پرسیدم .ایشان فرمود :تفسیر باطنی آن این اسةت کةه هةر
قرنی از این امت ،فرستادهای از آل محمد دارد که به سوی مردم آن قرن فرستاده شده است .آنان اولیاء هسةتند و آنةان
فرستادگان هستند .اما سخن خداوند﴿ :فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِی بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (پس چون فرستادهشان بیاید ،میانشان
به عدالت داوری شود) معنای آن این است که فرستادگان با عدل قضاوت میکنند و همانطور که خداونةد فرمةود ،سةتم
نمی کنند.
 .2سنن ابیداود ،ج  ،2ص 011؛ مستدرک ،حاکم :ج  ،1ص 992؛ معجم االوسط ،طبرانی ،ج  ،5ص 021؛ جامع الصغیر،
سیوطی ،ج ص  ،222ح 1219؛ کنزالعمال ،متقی هندی ،ج ،12ص  ،150ح 01520؛ کشةف الخفةا ،عجلةونی ،ج  1ص
 ،210ح  713و در مورد آن میگوید« :ابوداود آن را از ابوهریره از رسولاهلل صلی اهلل علیه و سلم روایةت کةرده اسةت و
طبرانی آن را از او با سندش از ثقهها آورده است و حاکم آن را از حدیث ابن وهب آورده است و آن را تصحیح کرده است
و امامان به این حدیث اعتماد کردند» .مقاصد الحسنه ،سخاوی ،تصحیح و تعلیق عبداهلل محمد صدیق ،دارالکتب العلمیه،
بیروت ،لبنان ،ط 1575 ،1م ،ص  121تا  ،122ح  202و در مورد آن می گوید« :طبرانی آن را در اوسط مانند اولی آورده
است و سندش صحیح است و همهی رجالش ثقه هستند» .مختصرالمقاصد ،زرقانی ،تحقیةق محمةد بةن لطفةی صةباغ،
بیروت ،ط  ،1مکتب اسالمی1525 ،م ،ص  ،27ح  219و در مورد آن میگوید« :صحیح است» .سلسل الصحیح  ،آلبانی،
ج  ،2ص  ،112ح  955و در مورد آن گفته است« :سندش صحیح است و رجالش ثقه هستند و رجال مسلم هستند».
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شخصی را خلیف خداوند بدانیم .منن ابن ماج  :ثوبان میگوند :رمولاهلل صهلی اهلل یلیه و مهلم
فرمود( :نزد گنج شما م نفر کشت میشوند ک همگی فرزند خلیف هیتند .مپس خالفت ب هیچ
نك از ن م نمیرمد .نگاه پرچمهای مهیاه از مشهرق خهارج میشهوند و به طهوری شهما را
میکشند ک هیچ گروهی لا کنون انن گون نكشت امت .مپس رمول خدا صلی اهلل یلی و مهلم
چیزی فرمود ک نادم نییت .مپس فرمود :پس هنگامی ک او را دندنهد بها او بیعهت کنیهد حتهی
مین خیز بر روی برف ،زنرا او خلیف ی خدا مهدی امت).

()7

حاکم ن را در میتدرك با مندی دنگر از مفیان ثوری ورده امت :رمولاهلل صلی اهلل یلیه و
ملم فرمود( :نزد گنج شما م نفر کشت میشوند ک همگی فرزند خلیف هیتند؛ پس خالفت به
هیچنك نمیرمد؛ مپس پرچمهای میاه از ممت مشرق خارج میشوند؛ پس با شما به گونه ای
میجنگند ک هیچگروهی انن طور نجنگیده امت .مپس چیزی فرمود و مپس گفت :هنگامیکه
او را دندند با او بیعت کنید حتی مین خیز بر روی نخ ،زنرا او خلیف ی خدا مهدی امت).

()6

در کتابهای شیعه
روانات در کتب شیع در اثبات ادام ی خالفت الهی پس از محمد رمول خدا  بییار امت.
از جمل ی نها می لوان روانات زنر را برشمرد:
وصیت حممد رسولاهلل 
شیخ طومی :ابو یبداهلل جعفر بن محمد از پدرش باقر از پدرش ذی الثفنهات مهید العابهدنن از
پدرش حیینِ زکی شهید از پدرش امیرالمُمنین  فرمود :رمولاهلل  در شبی ک وفهالش
بود ،ب یلی  فرمود :ای ابوالحین! صهحیف و دوالهی حاضهر کهن .رمهولاهلل  وصهیت
خودش را اِمال نمود ،لا اننک فرمود( :ای یل ! بعد از مهن دوازده امهام میباشهند و بعهد از نهها
 .1سنن ابن ماج  ،نوشته محمد بن یزید قزوینی ،متوفای  270ه.ق ،با تحقیق و شةمارهگةذاری و پةاورقی محمةد فةؤاد
عبدالباقی ،چاپ دار الفکر للطباع والنشر والتوزیع ج  ،2ص  ،1057ح .1321
 .2المستدرک علی الصحیحین ،نوشتهی حاکم نیشابوری (ت  139ه) ،با إشراف یوسف عبدالرحمن المرعشلی ،ج  ،1ص
 150تا .151
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دوازده مهدى .پس لو نا یل اولین دوازده امهام هیهتی .خهداى لعهال لهو را در مهمانش ،یله
مرلض  ،و امیرالمُمنین ،و صدنق اکبر ،و فاروق ایظم ،و مأمون و مهدى نامیده و انن نامها براى
غیر لو شانیت نییت؛ اى یل لو وصی من بر خاندانم ،زنده و مرده انشان هیت ؛ و نیز وص بر
زنانم هیت  ،هر نك را ک لو ب همیرى من باق گذارى ،فرداى قیامت مرا دندار کند و هر نك
را لو طالق دادى ،من از وى بیزارم و مرا نخواهد دند ،و من نیز او را در صحراى محشر نخهواهم
دند؛ و لو پس از من خلیف و جانشین من بر امتم هیت ؛ هرگاه وفالت رمید ،خالفت را ب فرزندم
حین واگذار کن ،ک او برّ وصول امت؛ چون او وفالش رمید ن را ب فرزندم حیین زک ّ شههید
مقتول بیپارد؛ چون هنگام وفالش رمید ،ن را ب فرزندش مید العابدنن ذى الثّفنات یل بیپارد؛
چون هنگام وفات او رمد ،ن را ب فرزندش محمد باقر بیپارد؛ و چهون وفهالش رمهد ،ن را به
فرزندش جعفر صادق واگذار کند؛ و چون وفالش فرا رمد ،ب فرزنهدش مومه کهاظم بیهپارد؛ و
چون وفات او فرا رمد ،ب فرزندش یل رضا بیپارد؛ و چون وفالش فرا رمد ،ب فرزنهدش محمهد
ثق لق واگذارد؛ و چون هنگام وفات او شود ،ب فرزندش یل ناصح بیپارد؛ و چهون وفهالش در
رمد ،ب فرزندش حین فاضل واگذارد؛ و چون وفهات او برمهد ،ن را به فرزنهدش م م م د که
میتحفک از ل محمد امت ،لیلیم کند ،و انشهان دوازده امامانهد .بعهد از ن دوازده مههدى
میباشند؛ پس وقتیک زمان وفالش فرا رمید ،خالفت را ب فرزنهدش که اولهین مههدنین امهت
میمپارد ،و براى او م نام امت .نك نامش مانند نام من ،و نام دنگرش نام پدر من امت و نها
یبداهلل و احمد ،و نام موم ،مهدى امت و او اولین مُمنان امت.).

()7

من قبالً صحت مند انن روانت را بیان نمودهام و گفت ام ک طومی انن روانهت را بها گهواهی
دادن ب اننک راونان ن شیع هیتند ،صحیح دانیت امت .همچنین یهالم فاضهل شهیخ نهاظم
یقیلی ،خداوند او را حفک کند ،در چند کتاب ،بحث مهند روانهت وصهیت و لهوالر مضهمون ن را
مطرم کرده امت .اننجا مخن او را در کتاب «چهل حدنث در مورد مهدنین و فرزندان قاةم 
» جهت امتفاده نقل میکنم:
( .1غیبت ،طوسی ،ص 193؛ ترجمهی فارسی ،انتشارات مسجد جمکران ،ص  )033مترجم.
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در مورد مند روانت وصیت درکتابهای «پیروزی وصیت» و «دفا از وصهیت» و «وصهیت و
وصی احمد الحین  »ب طور مفصل شرم و لوضیح دادهام .در اننجا کهافی امهت که ذکهر
کنیم میرزای نوری در کتاب «النجم الثاقب» ج  ،6ص  17حكم ب ایتبار مند روانت وصیت داده
امت .وی در امتدالل برای وجود ذرن برای امام مهدی  ورده امت« :شیخ طومی ب مهند
معتبر از امام صادق  روانتی نقل کرده امت ک در ن بعضی وصانای رمهول خهدا  به
امیرالمُمنین در شب وفالشان مده امت و از جمل ی فقرات ن ،انن جمل امت :پس چون هنگام
وفات وی (امام مهدی) فرا رمد ،ن را ب فرزندش اولین مقربین لیلیم کند».
میرزای نوری از بزرگان یلمامت و در یلم حدنث و رجال ،دمت طوالنی دارد .در نتیج ممكن
نییت ک بدون گاهی و فهم ،در وردن احكام میتی کند .از اننچنین یالمی ک نیبت ب یلم و
لقوانش الفاقنظر وجود دارد ،انن گواهی و شهادت میباشد و مخن اندك امهت و در انهن مقهام،
کفانت میکند.
در بررمی احوال رجال مند روانت ،هدف ن امت ک ببینیم نا ن شهخص معتبهر امهت و در
نقل روانت قابل ایتماد هیت نا خیر .و هنگامیک ب انن نتیج رمیدنم ک راونان مهند روانهت
معتبر هیتند ،مقصود حاصل امت و بیش از ن ،اطال ی کالم ضرورلی نهدارد .چهراکه ههدف از
بررمی احوال رجال مند نك روانت وصول ب همین نتیج امت.
حكم میرزای نوری بر مبنای روش یالم حلّی در ایتماد ب راونان امت .همانگون که مهید
خونی بارها در معجم خود ذکر کرده امت ،شیوهی یالم حلی ایتماد ب هم ی راونهان شهیع ای
امت ک در مورد نها مدم نا ذمی وارد نشده امت .شهیخ طومهی در مهورد رجهال مهند روانهت
وصیت ،شهادت داده امت ک هم ی نها شیع ی امامی بودهاند .چراک انن روانت را در زمهرهی
روانالی نقل کرده ک از طرنق خاص (نا شیع ) نقل شدهاند.
و انن همان شیوهی یالم حلی امت ک بنای ن ایتمهاد بهر لمهام راونهان شهیعی امهت ،لها
جانیک در مورد نان مدم نا ذمی وارد نشده باشد.
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ب همین لرلیب حكم میرزای نوری ،همان مفهومی امت ک شیخ یلی نمهازی شهاهرودی ،در
مورد ایتبار وصیت ورده امت ک بر مبنهای ایتبهار راونهان ن و صهحت یقیهدهی نهان امهت،
همانگون ک در شرم احوال بعضی از رجال مند وصیت بر ن لصرنح نموده امت.
لفصیل هم ی اننها و منابع ن همراه با شرم احوال لك لك رجهال مهند وصهیت در کتهاب
«پیروزی وصیت» مده امت و هرکس بخواهد میلواند ب ن مراجع کند.

()7

روایات نص بر  14امام یا برخی از آنان پس از حممد رسولاهلل 
از جمل ی انن روانات میلوان موارد زنر را ذکر کرد:
امام مجاد  فرمود( :خداوند محمد و یلی و نازده نفر از فرزندانش را از نور یظمت خونش
فرند .نان را ب صورت اَشباحی در روشنانی نهور خهودش قهرار داد .پهیش از فهرننش مخلوقهات،
خداوند را میپرمتیدند و او را لیبیح و لقدنس مینمودند .نان امامان از فرزنهدان رمهولاهلل 
هیتند).

()6

امام باقر فرمود( :نُ امام پس از حیین بن یلی میباشند ک نهمین انشان ،قهاةم انشهان
امت).

()4

روایات نص بر دوازده امام از فرزندان رسولاهلل  و علی و فاطمه 
روانات در انن مورد بییار امت؛ انن موارد را ب ینوان نمون از کتاب (چههل حهدنث در مهورد
مهدنین و فرزندان قاةم  )از شیخ ناظم یقیلی نقل میکنم .افرادی ک روانات بیشتری در انن
مورد میخواهند ،ب انن کتاب مراجع کنند:

 .1چهل حدیث در مورد مهدیین و فرزندان قائم  ،شیو ناظم عقیلی ،پاورقی حدیث اول.
 .2کافی ،کلینی :ج  ،1ص  903تا  ،901باب فیما جاء فی اإلثنی عشر والنص علیهم .
 .0کافی ،کلینی :ج  ،1ص  ،900باب فیما جاء فی اإلثنی عشر والنص علیهم .
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شیخ کلینی :محمد بن نحیی( ،)7از محمهد بهن احمهد( ،)6از محمهد بهن حیهین( ،)4از ابومهعید
یصفوری( ،)3از یمرو بن ثابت( ،)0از ابوجارود( ،)2از امام باقر  نقل کهرد که فرمهود :رمهولاهلل
 فرمود( :من و دوازده لن از فرزندانم و لو ای یلی پناهگاههای زمهین هیهتیم ،نعنهی مهبب
پانداری و کوههای ن هیتیم؛ خدا ب ومیل ی ما زمین را پاندار کرد ،لا اهلش را فرو نبهرد .پهس
هنگامی ک دوازده لن از فرزندانم بروند ،زمین اهلش را فرو خواهد برد ،و هرگهز به نهان مهلهت
داده نمیشود).

 .1محمد بن یحیی ابوجعفر عطار قمی ،نجاشی در رجال ،ص  ،090شماره  515او را موثق دانسته است.
 .2محمد بن احمد بن عمران بن عبداهلل بن سعد بن مالک اشعری قمی ابو جعفر  ،نجاشةی در رجةال ،ص ،012شةماره
505؛ و شیو طوسی در فهرست ،ص ،221شماره  ،522او را توثیق کردهاند.
 .0محمد بن حسین بن ابیخطاب ابوجعفر زیات همدانی ،نجاشی در رجال ،ص ،001شماره  257او را توثیق کرده است.
همچنین محقق خویی در معجم ،ج  ،15ص  212شماره  ،13975ص  ،032شةماره  ،13921در مةورد او توضةیح داده
است.
 .1میرزای نوری در خاتمه مستدرک ،ج ،1ص  90و  ،91او را ستوده است؛ همچنین محقق خةویی در معجةم ،ج ،13ص
 ،227شماره  5109و ص  ،205شماره  5197و ج ،22ص  ،121شماره  ،11011او را توثیق کرده است.
 .9روایتی در مورد او آمده است که داللت بر جایگاه بلند او و والیت نیکوی او نسبت به اهلبیت دارد .به اختیار معرف
الرجال ،طوسی ،ج ،2ص  ،553مراجعه کنید .عالمه او را در قسةمت اول خالصة االقةوال ،ص  ،212ذکةر کةرده اسةت.
همچنین شیو علی نمازی شاهرودی ،توثیق او را در مستدرکات علم رجال الحدیث ،ج  ،5ص  ،20شماره  ،13721ذکةر
کرده است .عالوه بر این ،نام وی در سند تفسیر قمی و کامل الزیارات آمده است و خویی آن را دلیل مةورد وثةوق بةودن
راویان میداند .به شرح حال عمرو بن ابیمقدام در معجم رجال الحدیث ،ج  ،11صص  23و  ،21شماره  ،2250مراجعه
کنید.
 .5زیاد بن منذر ابوجارود همدانی که نابینا بوده است ،محقق خویی در معجم ،ج  ،2ص  ،002شماره  ،1219او را توثیةق
کرده است .شیو علی نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال الحدیث ،ج  ،0ص  191و  ،199شةماره  ،9271مةورد
وثوق بودن او را تأیید کرده است.
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شیخ کلینی :ابویلی اشعری )7(،از حین بن یبیداهلل )6(،از حین بن مومی خشاب )4(،از یلی بن
ممای  )3(،از یلی بن حین بن رباط )0(،از ابن اذنن  )2(،از زراره )7(،نقل کهرد که از امهام بهاقر
 .1نجاشی در رجال ،ص  ،52شماره 222؛ و شیو طوسی در فهرست ،ص  ،71شماره  21او را موثق دانستهاند.
 .2حسین بن عبداهلل = حسین بن عبیداهلل ،نجاشی در رجال ،ص  12تا  ،11شماره  ،25او را اینگونه ذکر کةرده اسةت:
(حسین بن عبیداهلل سعدی ابوعبداهلل بن عبیداهلل بن سهل جزو افرادی است که به او طعنه زده شده است و به غلو متهم
شده است .او کتابهای صحیح السندی دارد؛ از جمله :توحید ،مؤمن و مسلم ،مقت و توبیو ،امامت ،نةوادر ،مةزار ،متعةه.
ابوعبداهلل بن شاذان به ما خبر داده است که گفت :علی بن حاتم به ما حدیث کرده است که گفت :احمد بن علی فائدی از
حسین ،فقط کتاب متعهاش را خبر داده است .و محمد بن علی بن شاذان از احمد بن محمد بن یحیی از پدرش نقل کرده
که حسین بن عبیداهلل ما را از کتبش به نام ایمان و صفت مؤمن خبر داده است) .شیو علی نمازی نیز او را در مستدرکات
علم رجال الحدیث :ج  ،0ص  ،191شماره  ،1150این گونه ذکر میکند( :حسین بن عبیداهلل بن سهل سعدی ابوعبةداهلل
جزو افرادی است که به او طعنه زده شده است و متهم به غلو است .او کتابهای صحیحی دارد .نجاشةی ایةن را گفتةه،
سپس کتابها و فصلهای کتابهایش را شمرده است .احمد بن ادریس از او در حالت استواریاش کتاب حسن بن علی
بن ابیعثمان را روایت کرده است .احمد بن علی فائدی از او ،از ابراهیم بن هاشم نوشتههای مفضل بن عمةر را روایةت
کرده است ،همانطور که در جش ،ص  ،259آمده است .او کتابی در امامت دارد ،همانطور که در آغاز مدین المعاجز آمده
است و نام جدش ذکر نشده است .در برخی از نسخهها نیز نام پدرش عبداهلل مکبر ذکر شده است ،همانطور که گفتةه
شد).
 .0نجاشی او را در رجال ،ص  ،12شماره  ،29این گونه مدح کرده است( :حسن بةن موسةی خشةاب از بهتةرین یةاران
ماست .مشهور است و علم و حدیثش بسیار است .کتابهایی دارد که از جملهی آنها «الةرد علةی الواقفة » و «النةوادر»
است .کتب «حج» و «انبیا» نیز برای وی گفته شده است .محمد بن علی قزوینی به ما خبر داده است که میگویةد :احمةد
بن محمد بن یحیی از پدرش از عمران بن موسی اشعری از حسن بن موسی برای ما حدیث نقل کرده است).
عالمه حلی در خالص االقوال ،قسمت اول ،ص  ،131او را این گونه ذکر کرده است( :حسن بن موسی خشاب از بهترین
یاران ماست ،مشهور است و علم و حدیثش بسیار است).
 .1در غیبت طوسی ،ص  ،191ح  ،112همچنین در بحاراالنوار ،ج  ،05ص  ،050بهجای علی بةن سةماعه ،حسةن بةن
سماعه آمده است .و علی بن سماعه در اسناد کتاب کافی فقط در سند این روایت آمده است و در کتابهای رجالی ذکةر
نشده است .و این تأیید میکند که این خطا در تصحیف واقع شده است و صحیح آن همان حسن بن سماعه است .ایةن
مطلب را همچنین این نکته تأیید میکند که کلینی همین روایت را با اختالف اندکی در ج  ،1ص  ،901روایت میکند و در
سندش «ابن سماعه» را ذکر میکند و این به حسن بن سماعه معروف باز میگردد .در این مورد میتوانید به معجم رجال
الحدیث محقق خویی ،ج  ،20ص  155تا  ،152شماره  19119مراجعه کنید.
حسن بن سماعه را نجاشی در رجال ،ص 13و  ،11شماره  ،21توثیق کرده است .او همچنین در معجم رجةال الحةدیث
محقق خویی ،ج ، 9ص  ،012شماره 2253؛ و ج  ،5ص  ،125شماره 0119؛ و ج  ،20ص  ،155شماره  19119توثیةق
شده است.
 .9نجاشی او را در رجال ،ص  ،291شماره  ،595توثیق نموده است.
 .5نجاشی او را در رجال ،ص  220و  ،221شماره  ،792این گونه مدح کرده است( :شیو از یاران بصری مةا و بهتةرین
آنان است)؛ که این سخن نشاندهندهی وثاقت اوست .شیو طوسی در فهرسةت ،ص  ،121شةماره  ،950او را توثیةق
نموده است.
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شنیدم ک فرمود( :دوازده امهام از ل محمهد هیهتند ،که همه ی نهان محهدّث( )6و از فرزنهدان
رمولاهلل  و یلی  میباشند ،و رمولاهلل  و یلی  پدران نان هیتند).

()3( )4

روایات نص بر دوازده امام و دوازده مهدی 
قبالً روانت وصیت و روانات دنگری را وردم ک نص بر دوازده مهدی در نها وجهود دارد .در
اننجا دیانی را از امام رضا  نقل میکنم ک در ن برای مهدنین از فرزندان امام مهدی 
دیا میکند:
شیخ طومی( )0با امناد خود از نونس بن یبدالرحمن میگوند :امهام رضها  به دیها بهرای
صاحباالمر با انن دیا مفارش میفرمودند( :اَللَّهُمَّ ادفَع یَن وَلِیِّكَ وَخَلِیفَتِكَ وَحُجَّتِكَ یَلَی خَلقِكَ
فیه ُ
یهرُّ بِه ِ نَ َ
 ...اَللَّهُمَّ ،أَیطِ ِ فِی نَفیِ ِ وَأَهلِ ِ وِوُلدِهِ وَذُرِّنَّتِ ِ وَأُمَّتِ ِ وَجَمِیعِ رَیِیَّتِ ِ مَا لُقِرُّ بِ ِ یَینَه ُ وَلُ ِ
صهلِّ یَلَهی وُلَهاةِ یَههدِهِ
وَلُجَمِّعُ لَ ُ مُلكَ المَملَكَاتِ کُلَّهَا قَرِنبَهَا وَبَعِیدَهَا وَیَزِنزَهَا وَذَلِیلَهَا  ...اَللَّهُهمََّ ،
وَامئَةِمَّوَ مِن بَعدِهِ وَبَلِّغهُم مَالَهُم وَزِد فِی جَالِهِم وَأَیِزَّ نَصرَهُم وَلَمِّم لَهُم مَا أمنَدتَ إِلَیهِم مِن أَمرِكَ
لَهُم وَثَبِّت دَیَاةِمَهُم وَاجعَلنَا لَهُم أَیوَاناً وَیَلَی دِننِكَ أَنصَاراً فَإِنَّهُم مَعَهادِنُ کَلِمَالِهكَ وَخُهزَّانُ یِلمِهكَ
 .1نسبت به وثاقت و جاللت او اتفاقنظر وجود دارد.
 .2محدث در زبان اهلبیت  به فردی گفته میشود که فرشتگان با او سخن میگویند و او صدای آنةان را میشةنود.
(مترجم)
 .0کافی ،کلینی ،ج ،1ص.900
 .1منقول از کتاب «چهل حدیث در مورد مهدیین و فرزندان قائم  »تألیف شیو ناظم عقیلی ،حدیث چهلم.
 .9سید بن طاووس در جمال االسبوع ،ص  037ذکر کرده که شیو طوسی ایةن دعةا را در اسةناد متعةدد از یةونس بةن
عبدالرحمن روایت کرده است و این متن کالم اوست( :افةرادی کةه ذکرشةان را در مواضةع متعةددی از ایةن کتةاب بةا
استنادشان به جدم ابوجعفر طوسی ذکر کردم گفتند :ابن ابیجید از محمد بن حسن بن سعید بن عبداهلل حمیری و علةی
بن ابراهیم و محمد بن صفار ،و همهی آنها از ابراهیم بن هاشم از اسماعیل بن مولد و صالح بن سةندی ،از یةونس بةن
عبدالرحمن نقل کرده است و جدم ابوجعفر طوسی آن را در زمرهی روایاتی از یونس بن عبدالرحمن به چند طریق روایت
کرده است و من برای اجتناب از طوالنی شدن کالم آن را ذکر نکردم .از یونس بن عبدالرحمن روایت شده اسةت امةام
رضا همیشه به این دعا ،برای صاحباالمر سفارش میکرد.)...
و میرزای نوری تصریح کرده که این دعا با چند سند معتبر و صحیح روایت شده است .و این متن سخن اوست( :جماعت
بسیاری از علما روایت کردند که از جملهی آنها شیو طوسی در مصباح و سید بن طاووس در جمال االسبوع با سندهای
معتبر و صحیح ،از یونس بن عبدالرحمن نقل کرده است که امام رضا همیشه به این دعا ،برای صاحباالمر سفارش
میفرمودند )...:نجم الثاقب ،میرزای نوری ،ج  ،2ص .195
سخن میرزای نوری ما را از طوالنی کردن در بیان توثیق رجال سند بینیاز میکند.
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وَأَرکَانُ لَوحِیدِكَ وَدَیَاةِمُ دِننِكَ وَوُلَاةُ أَمرِكَ وَخَالِصَتُكَ مِن یِبَادِكَ وَصَفوَلُكَ مِن خَلقِكَ وَأَولِیَاؤُكَ
وَمَلَاةِلُ أَولِیَاةِكَ وَصَفوَةِ أَولَادِ نَبِیِّكَ وَالیَّلَامُ یَلَی ِ وَیَلَیهِم وَرَحمَوُ اللَّ ِ وَبَرَکَالُ ُ)( ،خداوندا ،دفع کن از
ولیت و خلیف ات و حجتت بر خلقت ،...خداوندا ،یطا کن ب خود او و خهانوادهی او و فرزنهدان او و
ذرن ی او و امت و رییت او ،چیزی که بایهث روشهنی چشهمش گهردد و او را شهادمان مهازد؛ و
حكومت هم ی مرزمینهای دور و نزدنك و قوی و ضعی( را برای او جمع کهن...؛ خداونهدا ،بهر
والیان یهد او و امامان بعد از او درود فرمت ،و نان را ب رزوهانشهان برمهان و بهر اجلهانشهان
بیفزای و پیروزی نان را گرامی دار و نچ از امر خود ب نان محول کردهای ،کامل کن و دیای
نان را میتجاب کن و ما را از ناری کنندگان نان و ناوران دننت قرار ده ،ک نان معادن مهخنان
لو و مخازن یلم لو و پان های لوحید لو و برگزندگان خلقت و دومتان لو و از نیل دومتان لهو و
برگزندهی فرزندان پیامبرت هیتند ،ک درود و رحمت خدا و برکالش بر او و نان باد).

()6( )7

از روایات نص بر مهدیین ،علم و اعتقاد حاصل میشود
لعداد روانات نص بر مهدنین نا برخی از نها ،زناد و در حد لوالر امت و از ن یلهم و ایتقهاد
ب دمت می ند .همچنین لعارضی بین روانات گفت شده در مورد امامان و مهدنین وجود ندارد .انن
روانات بییار زناد هیتند و نمیلوان نها را انكار کرد نا لعدادی از نها را رد کرد؛ مگهر از روی
نادانی نا دشمنی و ب بیراه رفتن ،ک البت چنین فردی از روش بحث یلمی صحیح دور میشود.
نتیج یلمی ک از انن روانات ب دمت می ند ،انن امت ک پس از دوازده امام ،خداوند خلفانی در
زمین دارد .جمع بین روانات پیشین ،مان و راحت امت و هم ی نها با وصیت محمد رمولاهلل
 در شب وفات موافقت دارد ک نص بر دوازده امام و دوازده مهدی میکند .خدا را شهكر که
حق را برای طالبان ن ،شكار و روشن قرار داده امت.

 .1مصباح المتهجد ،طوسی ،ص 135؛ جمال االسبوع ،ابن طاووس ،ص .037
 .2منقول از کتاب «چهل حدیث در مورد مهدیین و فرزندان قائم »تألیف شیو ناظم عقیلی ،حدیث دهم.
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اثبات نوشته شدن وصیت حممد رسولاهلل  هنگام مرگ که بازدارنده از گمراهی است
خداوند متعال فرمود:
کُتِبَ یَلَیكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ لَرَكَ خَیراً الْوَصِیوُ لِلْوالِدَننِ وَ الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّها
یَلَی الْمُتَّقینَ( )7(بر شما مقرر شده امت ک چون نكی از شما را مرگ فرا رمهد ،اگهر خیهری بهر
جای گذارد ،برای پدر و مادر و خونشاوندان [خود] ب طور پیندنده وصیت کند[ .انهن کهار] حقهی
امت بر پرهیزگاران).
در انن ن دو لصرنح هیت ک داللت بر وجوب دارد:
 -7مخن خداوند متعال :کُتِبَ یَلَیكُمْ( بر شما مقرّر شده امت).
 -6مخن خداوند متعال :حَقًّا یَلَی الْمُتَّقین( حقّی امت بر پرهیزگاران).
در نتیج  ،وصیت بر نخیتین پرهیزگار ،محمد رمولاهلل  ک همه ی خیهر را به ینهوان
خالفت خداوند در زمین بر جای گذاشت ،واجب امت .پس چگون میلمانی مدیی مهیشهود که
انشان  وصیت نكرده امت و مصادنق ن را مشخص نكرده امت و با دمتور خداوند مخالفت
کرده امت .انشان  از انن میئل ب دور امت .نزد اهل منت و شیعیان ثابت شهده امهت که
انشان  لالش ب نوشتن وصیت داشت و ن را ب بازدارندهی امت از گمراهی لوصی( فرمود.
همانطور ک انن الفاق در روانات رزنو الخمیس مشهور امت.
ابن یباس گوند :روز پنجشنب و چ پنجشنب ای .درد بر رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم شهدت
گرفت و فرمود( :بیانید لا برای شما نوشتاری بنونیم ک پس از ن اصالً گمراه نشوند)؛ نان نِهزا
کردند و نزا نزد پیامبر شانیت نییت .گفتند :انن کار در شأن او نییت ،هذنان میگوند ،جونهای
حال او شوند؛ و شرو ب رد کالم او کردند .فرمود( :مرا رهها کنیهد .نچه مهن در ن هیهتم ،از
نچ مرا ب ن دیوت میکنید بهتر امت) .او نان را ب م چیز وصیت کرد .فرمود( :مشهرکان را

 .1قرآن کریم ،سورهی بقره ،آیهی .123
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از جزنرة العرب بیرون کنید و همانطور ک من ب کاروانیان اجازه میدادم ،ب نان اجازه دهید) .در
مورد مومین مطلب ماکت شد .نا گفت :ن را فراموش کردم).

()7

ابن یباس گوند :روز پنجشنب و چ پنجشنب ای .مپس اشهكهانش روان شهد ،لها اننكه بهر
گون هانش رمید ،گونا مانند دان های مروارند امت .گفت :رمولاهلل صلی اهلل یلی و ملم فرمهود:
(کت( و دوالی نا لوم و دوالی بیاورند لا برای شما نوشتاری بنونیم ک پهس از ن هرگهز لها ابهد
گمراه نشوند) .گفتند( :رمولاهلل هذنان میگوند).

()6

ملیم بن قیس هاللی گوند :ملمان میگوند :پس از اننك ن مرد (یمهر) مهخنش را گفهت و
رمولاهلل  خشمگین شد و کت( را انداخت ،از یلی  پرمهیدم ( :نها از رمهولاهلل  از
چیزی نپرمیم ک میخوامت در کت( بنونید ،ک اگر ن را مینوشت هیچ فردی گمراه نمیشد و
حتی دو نفر هم اختالف نمیکردند؟) او ماکت شد لا اننك افرادی ک در خان بودند ،بلند شهدند و
یلی و فاطم و حین و حیین ماندند .مهن و همراههانم ابهوذر و مقهداد نیهز مهیخوامهتیم
برخیزنم ک یلهی  به مها فرمهود( :بنشهینید) .مهیخوامهت از رمهولاهلل  بپرمهد و مها
میشنیدنم .رمولاهلل  مخن را غاز کرد و فرمود( :خداوند جدانی و اختالف را در امتم ،پهس
از من مقدر فرموده امت؛ ب من دمتور داده امت لا نوشتاری را ک میخوامتم ،روی کت( برانهت
بنونیم و انن م فرد را بر ن گواه بگیهرم .بهرای مهن صهحیف ای بیهاور) .ن را ورد و روی ن،
نامهای امامان هدانت پس از خودش را  ،نكینكی امال میکرد و یلهی  مینوشهت .مهپس
رمولاهلل  فرمود( :شما را گواه میگیرم ک برادر و وزنر و وارث و خلیف ام بر امتم ،یلهی بهن
ابیطالب امت .مپس حین و مپس حیین و مپس ن نفر از فرزندان حیین).

 .1صحیح بخاری ،ج  ،1ص .1152
 .2صحیح مسلم ،کتاب وصیت.
 .0کتاب سلیم بن قیس ،ص .052

()4
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ملیم بن قیس هاللی گوند :امام یلی  ب طلح فرمود ( :نا هنگامی که رمهولاهلل 
درخوامت کت( نمود ،لا در ن چیزی بنونید ک امت گمراه نشود و اختالف نكند ،گهواه نبهودی؟
فرد همراه لو گفت :پیامبر خدا هذنان میگوند .و رمولاهلل  خشمگین شد.)...

()7

ملیم بن قیس :یلی  ب طلح در حدنثی طوالنی ،در ذکر فخرفروشی مهاجرنن و انصهار
ب مناقب و فضانل خودشان فرمود( :ای طلح  ،نا وقتی رمولاهلل  از ما درخوامت کت( کرد
لا در ن چیزی بنونید ک پس از ن امت گمراه نشود و اختالف نكنهد و فهرد همهراه لهو گفهت:
رمولاهلل هذنان میگوند و رمولاهلل  خشمگین شد و ن را رها کرد ،گواه و شاهد نبهودی؟)
گفت( :بل  ،گواه بودم) .فرمود( :وقتی شما بیرون رفتید ،رمولاهلل  ب مهن نیهبت به نچه
میخوامت بنونید و یموم را گواه گرفت بود ،خبر داد؛ و جبرةیل ب انشهان خبهر داد که خداونهد
متعال میداند ک امت اختالف میکنند و جدا میشوند .مپس صحیف ای درخوامت کرد و نچه
را میخوامت در کت( بنونید ،ب من امال کرد و م نفر را بر انن موضهو گهواه گرفهت :مهلمان
فارمی ،ابوذر و مقدار .و نامهای امامان هدانت را ک ب مُمنان دمهتور اطایهت انشهان را لها روز
قیامت داده امت ،بیان کرد .مرا ب ینوان اولین فرد از نان نام بهرد .مهپس انهن فرزنهدم حیهن،
مپس انن فرزندم حیین .مپس ن نفر از فرزندان انن فرزندم حیین .ای ابوذر و لو ای مقداد ،نا
چنین نییت؟ یرض کردند( :نیبت ب انن موضو برای رمولاهلل  گواهی میدهیم) .طلحه
گفت( :ب خدا قیم ،از رمولاهلل  شنیدم ک به ابهوذر فرمهود :مهمان و زمهین رامهتگولر و
نیكوکارلر از ابوذر ب خود ندنده امت؛ و من گواهی میدهم ک انن دو فقط ب حق گواهی دادند و
لو نزد من رامتگولر و نیكوکارلر از نان هیتی).

()6

نتیج اننک وصیت هنگام مرگ و فراهم بودن فرصت برای وصیت واجب امت و رمهولاهلل
 روز پنجشنب نیبت ب نوشتن ن لالش کرد و ن را ب نوشتار بازدارنده از گمراهی لوصهی(
کرد و از نوشتن ن منع شد .قطعاً رمولاهلل  همت باالنی دارد و ب افرادی ک انشهان را بهاز
میدارند ،متمانل نمیشود و از خداوندی ک انشان را ب نوشتن وصیت بازدارندهی امت از گمراهی
 .1کتاب سلیم بن قیس ،ص .211
 .2غیبت ،نعمانی ،ص  ،21باب «روایاتی در مورد اینکه امامان دوازده نفرند».
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لا ابد امر نموده امت ،مرپیچی نمیکند؛ در حالی ک انشان از پنجشنب لا دوشهنب فرصهت کهافی
داشتند لا وصیت را در ن بنونید؛ و انن مهدت کولهاهی نییهت .نها یاقالنه امهت که محمهد
رمولاهلل  نوشتن نوشتاری را ک امت را از گمراهی باز میدارد ،لرك کند ،بها اننكه لوانهانی
نوشتن ن را داشت امت؟ اگر نوشتن را رها کند ،نا ب یدم حكمت و رحمت لوصی( نمهیشهود؟
انشان  از انن نیبت دور امت .انشان در یمل وصیت را نوشت و دمتور خداوند را اجرا کرد و
ارادهی خداوند کامل شد .وصیت لنها و بیهمتا روانت شد ،لا حجت و دلیهل انكارکننهدگان ن از
بین برود و با پنهان داشتن ن بر یلی انكارکنندگان شهادت دهد .انن وصیت خالمالنبیین  لا
روز قیامت امت .وای بر فردی ک ن را انكار کند.
اما افرادی ک قاةل ب نیخ ن ی وصیت هیتند ،انن روانت را مبنا قرار میدهند:
ابوبصیر از نكی از امامان  نقل کرد ک در مورد مخن خداونهد متعهال :کُتِهبَ یَلَهیكُمْ إِذا
حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ لَرَكَ خَیراً الْوَصِیوُ لِلْوالِدَننِ وَ الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّها یَلَهی الْمُتَّقهینَ( بهر
شما مقرر شده امت ک چون نكی از شما را مرگ فرا رمد ،اگر خیری را بر جای گذارد ،برای پهدر
و مادر و خونشاوندان [خود] ب طور پیندنده وصیت کند[ .انن کار] حقی امهت بهر پرهیزگهاران).
فرمود( :انن ن نیخ شده امت .ن ی فران

ک موارنث امت ،ن را نیخ نموده امهت .فَمَهنْ

بَدَّلَ ُ بَعْدَ ما مَمِعَ ُ فَإِنَّما إِثْمُ ُ یَلَی الَّذننَ نبَدِّلُونَ ُ( پس هرکهس ن [وصهیت] را بعهد از شهنیدنش
لغییر دهد ،گناهش لنها بر [گردن] کیانی امت ک ن را لغییر میدهند) نعنی ن وصی).

()7

انن افراد باند لوج کنند ک خیر منحصر در اموال و دارانیها نییت .اگر ن نیخ شده باشهد،
حكم نیخ از اموال و امالکی ک موضو لقییم بین ورث امت ،بااللر نمهیرود .نعنهی یمهل به
وصیت در مورد اموال و امالكِ مادی ،ک بین ورثه لقیهیم مهیشهود ،پهس از فرمهتادن نه ی
موارنث ،در دو موم اموال واجب نییت .اما حكم ن در موارد غیر ن ،جرنان دارد و نمیلوان ادیا
کرد ک ن ی موارنث ،ن را نیخ میکند.

 .1تفسیر عیاشی ،ج  ،1ص .77
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محمد بن میلم گوند :از امام باقر  در مورد وصیت بهرای وارث پرمهیدم .انشهان فرمهود:
(جانز امت) .مپس انن ن را خواند :إِنْ لَرَكَ خَیراً الْوَصِیوُ لِلْوالِدَننِ وَ الْأَقْرَبِینَ( اگهر خیهری را
بر جای گذارد ،برای پدر و مادر و خونشاوندان [خود] ب طور پیندنده وصیت کند).

()7

همچنین انن ن برای مُمنان ،وضعیت نكموم امهوالشهان را که حهق دارنهد در مهورد ن
وصیت کنند ،بیان میکند .اننک باند ب ثلث اموال نا قیمتی از ن ،ب خلیف ی خداوند در زمین،
در ن زمان وصیت کند .همانطور ک از اهلبیت  مده امت .خلیف ی خداوند نیز حهق دارد
ک انن واجب را ماقط کند ،همانطور ک حق دارد خمس را ماقط کند؛ ب انن خاطر که امهوالی
امت ک مربوط ب اومت و میلواند هر وقت ک بخواهد ن را ماقط کند .انن اموالی امت ک بها
امتفاده از ن ،امت و فقیران ن را مرپرمتی میکند و بها کمهك ن ،حكهم خلیفه ی خداونهد در
زمین امتوار میشود.
امام صادق  در مورد مخن خداوند یزوجل الْوَصِیوُ لِلْوالِدَننِ وَ الْهأَقْرَبینَ بِهالْمَعْرُوفِ حَقًّها
یَلَی الْمُتَّقینَ( برای پدر و مادر و خونشاوندان [خود] ب طور پیهندنده وصهیت کنهد[ .انهن کهار]
حقی امت بر پرهیزگاران) .فرمود( :انن چیزی امت ک خداوند یزوجل برای صاحب امر قهرار داده
امت) .یرض کردم ( :نا انن حدی دارد؟) فرمود( :بل ) یهرض کهردم( :حهد ن چییهت؟) فرمهود:
(کمترنن مقدارش ،نكموم از نكموم امت).

 .1کافی ،کلینی ،ج  ،7ص .13
 .2من الیحضره الفقیه ،ج  ،1ص .209
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صهیوُ
یمار بن مروان گوند :از امام صادق  در مورد مخن خداوند :إِنْ لَهرَكَ خَیهراً الْوَ ِ
(اگر خیری را بر جای گذارد ،وصیت کند) .پرمیدم .انشان فرمود( :حقی امت ک خداوند در امهوال
مردم و برای صاحب امر قرار داده امت) .یرض کردم ( :نا برای انن ،حد مشخصشدهای امهت؟)
فرمود( :بل ) یرض کردم( :چقدر؟) فرمود( :کمترنن ن ،نكششم امت و بیشهترنن ن ،نكمهوم
امت).

()7

احمد بن محمد میاری در کتاب (لنزنل و لحرن() در مورد مخن خداوند متعهال :إِنْ لَهرَكَ
خَیراً الْوَصِیوُ( اگر خیری را بر جای گذارد ،وصیت کند) .گوند :امام صادق  فرمود( :انن حقی
امت ک خداوند یزوجل ن را از نكموم ،برای صاحب امر قرار داده امت) .پرمهیدند( :مقهدار ن
چقدر امت؟) فرمود( :کمترنن ن ،نكموم مال امت و بقی ی ن در چیزی امت ک مرده دومت
دارد).

()6

همچنین وصیت ب لقوای الهی و لشونق مردم ب ناری خلیف ی خداوند در زمهین ،مخصوصهاً
برای فردی ک گمان میکند کالم نا وصیت او بهرای برخهی از افهرادی که وصهیتش را پهس از
مرگش میخوانند ،در شناخت حق و ناری خلیف ی خداونهد لهأثیر دارد ،الزم امهت .امیرالمهُمنین
 حتی ب فرد فقیر نیز دمتور لرك وصیت نداد؛ بلك ب یدم لرك وصیت دمتور داد و اننكه
ب لقوای الهی لوصی کند.
امام صادق  از پدرش و از پدرانش نقل فرمود ک مرد فقیری نزد امیرالمُمنین  مهد
و یرض کرد( :ای امیر مُمنان ،نا وصیت کنم؟) فرمود( :ب لقوای الهی وصیت کهن .امها مهال را
برای ورث ات ب جای بگذار .چرا ک ن اندك امت .خداوند فرمود :إِنْ لَرَكَ خَیراً الْوَصِیوُ( اگهر
خیری را بر جای گذارد ،وصیت کند) .و لو مالی بر جای نگذاشتی ک ب ن وصیت کنی).

()4

بنابرانن محمد رمولاهلل  ک پس از رفتن ب موی رفیق ایلهی ،خیهر بیهیاری را از خهود
ب جای گذاشت امت ،ک همان جانگاه خالفت خداوند در زمین امت ،صحیح نییهت که وصهیت
 .1مستدرک الوسائل ،میرزای نوری ،ج  ،11ص .110
 .2مستدرک الوسائل ،میرزای نوری ،ج  ،11ص .110
 .0مستدرک الوسائل ،میرزای نوری ،ج  ،11ص .111
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نیبت ب انن میئل را لرك کند .انشان خلیف ی خداونهد امهت و خلیفه ی خداونهد ،راه رمهیدن
لكلی( ب مردم امت .پس چگون انشان ،وصیت ب جانشین خهودش را لهرك کنهد و مهردم را در
بینظمی و اختالف و دشمنی رها نماند؟!
اما در مورد مخن برخی از شیعیانک مدیی یلم هیتند ،ک گفت اند :لرك نوشتن وصهیت به
طور مطلق ،بهتر امت؛ چرا ک افرادی ک در رزنو الخمیس نیبت ب نوشتن ن ،ایتراض کردند و
گفتند ک هذنان میگوند و بیماری بر انشان چیره شده امت ،نعنی یمر و گروه او ،پس از وفهات
رمولاهلل  نیز نیبت ب طعن زدن در مالمت قُوای یقالنی انشهان هنگهام نوشهتن وصهیت
لرمی ندارند ،همانطور ک در رزنو الخمیس انن کار را انجام دادند.
مخن نها صحیح نییت؛ ب انن خاطر ک انن میئل زمانی امكان داشهت الفهاق بیفتهد که
وصیت نوشت شود و برای انن ایتراضکنندگان شكار شود و بیان گردد؛ اما اگر برای یلهی 
نوشت شود و از قبل افرادی را بر ن گواه قرار دهد ،بدون اننك ن را برای معترضین شكار کنهد،
طعن ای ب رمولاهلل  وارد نمیشود و در یهین حهال ههدف از نوشهتن وصهیت نیهز محقهق
میشود؛ اننك ب نیلهای ننده انن امت برمد و لا روز قیامت ،امت را از گمراهی باز دارد.
بل برای کیانی ک ادیای فق میکنند ،جانز امت ک مخن پیشین را ب ینوان دلیهلِ اصهرار
نورزندن رمولاهلل  نیبت ب نوشتن وصیت فقط در همان موقعیت ،نعنی روز پنجشهنب بیهان
نمانند ،ن ب صورت مطلق.
انن موضو بدنهی امت .نا فردی ک روزه گرفتن نك روز از ماه رمضان برانش دشوار امت،
ب طور کلی از روزه گرفتن انن روز معهاف مهیشهود نها در روز دنگهری که روزه گهرفتن در ن
امكانپذنر امت ،روزه میگیرد؟ و نا فردی ک نمیلواند ب خاطر وجود نجامهت در مكهانی نمهاز
بخواند ،از نماز خواندن دمت برمیدارد نا در مكان دنگری نماز میخواند؟!!
نوشتار رمولاهلل  هنگام فرا رمیدن وفات ،نا همان وصیت ،میئل ای بزرگ امهت که از
روزه و نماز بزرگلر امت و خداوند ن را با مخن خونش کُتِبَ و حَقّاً واجب کرده امت و
رمولاهلل  ن را لوصی( کرده امت ک امت را لا روز قیامت از گمراههی بهاز مهیدارد؛ پهس
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چگون رمولاهلل  ن را ب طور کلی و ب صرف ایتراض گروهی بر انشهان ،در روز پهنجشهنب
رها میکند؟
در حقیقت انن میئل ی بزرگ و خطرناکی امت ک رمولاهلل  را ب لرك نوشتن وصهیت
در هنگام فرا رمیدن مرگ متهم نماند؛ از انن جهت ک انن الههام به رمهول امهت که دمهتور
خداوند را با وجود لوانانی انجام دادن و یمل کردن ب ن ،رها کرده امت .خداوند نوشتن وصهیت
را دو بار و با نك ن بر مرور و امام پرهیزگاران ،محمد  ،واجب کرده امت .با انن مخن ک
کُتِبَ و حَقّاً.
کُتِبَ یَلَیكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ لَرَكَ خَیراً الْوَصِیوُ لِلْوالِدَننِ وَ الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّها
یَلَی الْمُتَّقینَ( )7(بر شما مقرر شده امت ک چون نكی از شما را مرگ فرا رمد ،اگر خیری را بهر
جای گذارد ،برای پدر و مادر و خونشاوندان [خود] ب طور پیندنده وصیت کند[ .انهن کهار] حقهی
امت بر پرهیزگاران).
در حالی ک امروز فالن کس می ند و میگوند ک حضرت محمد  ،وصیتی ک ثقلهین را
مشخص مینماند ،لرك نموده امت .ب انن لرلیب ب مادگی ،رمولاهلل  را متهم میکنند ک
از خداوند مرپیچی کرده امت؛ ب انن یلت ک لنها وصهیتی که روانهت شهده امهت ،بها ههوای
نفسشان موافقت ندارد و در ن ،ذکر مهدنین و نام اولین نان امت.
بنابرانن لعجبی ندارد ک بگونند رمولاهلل  وصیت نكرده امت .نا پیروی از هوای نفهس،
روشنلر از انن وجود دارد؟!
مصیبت انن امت ک برخی از نان مدیی هیتند ک نچ را ک در وصهیت رمهولاهلل 
صهرفاً
امت ،میدانند؛ وصیتی ک بر اماس گمان نان ،ن را ننوشت امت .و اننك انهن وصهیتِ ،
لأکیدی برای بیعت غدنر و حدنث مُجمل و خالص ی ثقلین امت .ب همهین خهاطر انشهان 
نیبت ب نوشتن ن لالشی نكرده و ن را بر اماس گمان نها ،پهس از الفهاق نهاگوار پنجشهنب
 .1قرآن کریم ،سورهی بقره ،آیهی .123

عقاید اسالم و از تو درباره روح میپرسند101 .................................................................

ننوشت امت؛ حتی برای میكینانی ک ن را میپذنرند ،مانند یمهار و ابهوذر و مقهداد؛ حتهی ن را
برای یلی  ننوشت امت لا ن را ب افرادی ک پس از او میپذنرند ،برماند لا هم ی افهرادی
ک در صُلبهای مردان هیتند ،از بین نروند و گمراه نشوند و امت از گمراهی در امان بماند.
نمیدانم از کجا دانیتند ک وصیت ،صِرفاً لكرار نا لأکیدی بر الفاق غدنر نا بقیه ی الفاقهات و
مخنان پیشین رمولاهلل  ،مانند حدنث مجمل و خالص ی ثقلین امت؟ بها انهنکه انشهان،
پیامبر و فرمتادهای از موی خداوند امت و وحی برای انشان ادام دار امت و رمالت انشان بهرای
هدانت مردم ،حتی لا خرنن لحظ ی زندگیاش ادام داشت امت .نا خداوند مثالً به نهان خبهر
داده امت ک ب محمد  ،قبل از فرا رمیدن وفالش ب مدت نك روز نا نهك مهاه نها دو مهاه
مورد جدندی در مورد نكی از ثقلین با جزةیات جدنهد وحهی نكهرده امهت؟ ب خصهوص در مهورد
اوصیای بعد از انشان و نام و ونژگیهای برخی از نانک بایث گمراه نشدن امهت لها روز قیامهت
میشود؛ با وجود اننك انن موضو با حكمت موافقت دارد .اگر خداوند به انهن مهدییان ،چیهزی
وحی نكرده امت ،پس چرا نقین دارند ک وصیت مورد نظر پیامبر  ،فقط لكرار موارد پیشهین
بوده امت؟ و ب همین دلیل بهتر امت ک بر اماس گمان نان ،پهس از الفهاق نهاگوار پنجشهنب ،
نوشتن وصیت لرك شود؟
یلت وصیت هنگام فرا رمیدن مرگ خلیف ی خداوند و حكمت ن ،انن امت ک وحی و لبلیم
برای خلیف ی خداوند در زمین حتی لا خرنن لحظ ی زندگی نیز ادامه دارد .وصهیت او شهاند در
خرنن وحی ب او در مورد موضو خلیف نا خلفای خداوند پس از او نا اوصیانش باشد؛ به همهین
خاطر خداوند حكیم مطلق ،مبحان  ،میفرماند :کُتِبَ یَلَیكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَهدَکُمُ الْمَهوْتُ إِنْ لَهرَكَ
خَیراً الْوَصِیوُ( بر شما مقرر شده امت ک چون نكی از شما را مرگ فرا رمهد ،اگهر خیهری را بهر
جای گذارد ،وصیت کند) .و فقط نفرمود :کُتِبَ یَلَیكُمُ الْوَصِیوُ (وصیت بر شما مقرر شده امهت) به
همین خاطر ،محمد رمولاهلل  در الفاقی ک (رزنو الخمیس) (الفاق نهاگوار پنجشهنب ) نامیهده
میشود ،بیان کرده امت ک وصیت انشان در هنگام مرگ ،بازدارنهده از گمراههی امهت؛ به انهن
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خاطر ک مشخصکنندهی ثقلین با نام و ونژگی نان امت ،ک فردی ک به انهن وصهیت لها روز
قیامت ملتزم باشد ،امكان ب وجود مدن گمراهی برای او وجود ندارد.
در نهانت ،لوج و دقت را ب انن نكت جلب میکنم ک در روز پنجشنب ناگوار ،نگون ک ابن
یباس ن را نامید ،مخن رمولاهلل  ک فرمود( :برای من کاغذ و دوالهی بیاورنهد لها برانتهان
نوشتاری بنونیم ک پس از ن هرگز گمراه نشوند) .ب انن معنامت ک لبلیغی ک رمولاهلل 
ورده امت ،ک قر ن و یلی  در ن امت و بارها ب وصی بودن او اشاره کرده امت و حیهن
 و حیین  ک با حدنث کیاء و غیر ن مشخص شدند ،امت را لا روز قیامت از گمراهی
باز نمیدارد؛ بلك لنها یاملی ک امت را از گمراهی باز میدارد ،انن مشخص کردن دقیق ،نیهبت
ب ثقلین امت ک ب رمولاهلل  وحی شده امت؛ و خداوند ب انشان دمتور داده امت که بها
وصیت مبارکشان هنگام فرا رمیدن وفات ،در پانان زندگی و رمهالت مبارکشهان ،ن را به مهردم
برماند.
در پایان:
ما ن ای از قر ن دارنم ک نوشتن وصیت را هنگام فرا رمیدن مرگ و با دو کلم داللتکننده
بر وجوب ،واجب میمازد :کُتِبَ و حَقّاً .خداوند متعال فرمود:
کُتِبَ یَلَیكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ لَرَكَ خَیراً الْوَصِیوُ لِلْوالِدَننِ وَ الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّها
یَلَی الْمُتَّقینَ( )7(بر شما مقرر شده امت ک چون نكی از شما را مرگ فرا رمد ،اگر خیری را بهر
جای گذارد ،برای پدر و مادر و خونشاوندان [خود] ب طور پیندنده وصیت کند[ .انهن کهار] حقهی
امت بر پرهیزگاران).
هرکس نوشتن وصیت را انكار کند ،رمولاهلل  را ب معصیت متهم کرده امت.
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ما همچنین روانالی دارنم ک بر نوشتن وصیت ،نا بر لالش رمولاهلل  نیبت به نوشهتن
وصیت هنگام فرا رمیدن مرگ ،داللت میکند؛ مانند رزنو الخمیس که در بخهاری روانهت شهده
امت و نچ ملیم بن قیس در کتابش روانت کرده امت.
ما روانالی نیز دارنم ک موافق محتوای وصیت امت و ن روانات مهدنین دوازدهگان امهت .و
میلوان ب منابع ن نزد شیعیان و اهل منت رجو کرد .همچنین روانتهی که طومهی از انشهان
 ورده امت ک نام مهدی (احمد ،یبداهلل و مهدی) میباشد .و نچه از اههل مهنت روانهت
شده امت ک نام مهدی شبی نام پیامبر  امت ،نعنی احمد ،همانطور که در وصهیت مهده
امت.
ما همچنین متن وصیت نوشت شده هنگام فرا رمیدن وفات پیامبر  را دارنم ،ک در غیبت
طومی روانت شده امت و نزد ما معارض و مخالفتی با متن وصیت وجود ندارد.
همچنین هر اشكالی را ک برای رد وصیت وردند ،ب طور کامل پامخ داده شده امت و باطهل
بودن ن ب شكل روشن و واضح بیان شده امت.
پس چگون پس از انن هم  ،برای شخص یاقل امكانپذنر امت ک وصیت را رد کند؟ چگون
برای فردی ک از خرت میلرمد ،ممكن امت ک وصیت را رد کند؟ و برای فردی ک از خداونهد
میلرمد ،ممكن امت ک وصیت را رد کند؟!!!
خالصه:
خالفت خداوند در زمین پس از محمد رمولاهلل  ،همانطور ک یقل و نقل بیان میکنهد،
ادام دارد.
رمولاهلل  بر یلی  و بر امامان اهلبیت  نص و لصرنح کرده امت.
خلفای رمولاهلل  ادیا کردند ک وصیت در مورد نان امت و وصیت ،نوشهتار بازدارنهده از
گمراهی را فردی جز نان ادیا نكرد ،لا اننك ادیای نان به طهور کامهل انجهام شهد و ههدف از
وصیت در مورد نان لحقق نافت.
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انن برای اثبات حق نها و بطالن افراد مخال( نان کافی امت.
اضاف میکنم ک یلم در نچ مردم ب ن نیازمند هیتند و در میاةل دننی مردم به وجهود
می ند ،از نها شكار شده امت .همانطور ک انشان ب حاکمیت خداوند در زمین دیوت کردند.
اننچنین امت ک متونهای اثبات خالفت نها کامل شده امت و یذر و بهان ای برای افراد
مخال( نان و رویگردانان از نان باقی نمانده امت ،مگر نادانی نا دشمنی و ب بیراه رفتن.
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اصل سوم:
رسالت
هدف از فرننش ،بندگی و شناخت امت و برای محقق شدن انن هدف ،باند دانش و شهناخت
نیبت ب خوامت فرنننده نا رمالت حاصل شود؛ ب انن لرلیب افراد مكل( ،ب شناخت میرمند و
هدف از فرننش محقق میشود .در غیر انن صورت مریت حرکت فرد فقط موجب دورلر شدن از
هدف میگردد.
رمالت نیز شامل یقیده و لشرنع امت .انن کتاب مربوط ب یقاند امت؛ ب همین دلیل لنها ب
بخش یقیده در رمالت بینده میکنیم و ب طور مختصر ب بخش لشرنع میپردازنم.
تشریع
همیش انن امكان وجود دارد ک در طول مییر دنن الهی ،جزةیات لشرنع لغییهر نابهد .چه در
فرمتادههای پیدرپی باشد نا حتی در هنگام برانگیخت شدن نك فرمتاده ،مانند محمهد  .در
خالل مییر رمالتِ محمد رمولاهلل  برای احكامی ک انشان  در غاز بعثت لأنید نموده
بود ،نیخ ب وجود مد؛ مانند یدهی زنی ک همیرش از دنیا رفت امت .همهانطور که در قهر ن
مده امت:
همچنین خداوند متعال فرمود :وَ الَّذننَ نتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ نذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیوً لِهأَزْواجِهِمْ مَتایهاً
ُیههِنَّ مِهنْ مَعْهرُوفٍ وَ اللَّه ُ
إِلَی الْحَوْلِ غَیرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَال جُنامَ یَلَیكُمْ فی ما فَعَلْنَ فهی أَنْف ِ
یَزنزٌ حَكیمٌ

()7

(و کیانی از شما ک مرگشان فرا میرمهد و همیهرانی بهر جهای میگذارنهد[ ،بانهد] بهرای
همیران خونش وصیت کنند ک نان را لا نك مال بهرهمند مازند و [از خانه ی شهوهر] بیهرون
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نكنند .پس اگر بیرون بروند ،در نچ نان ب طور پیندنده دربارهی خود انجام دهند ،گنهاهی بهر
شما نییت و خداوند لوانا و حكیم امت).
وَ الَّذننَ نتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ نذَرُونَ أَزْواجاً نتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُیِهِنَّ أَرْبَعَوَ أَشْهُرٍ وَ یَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَال جُنامَ یَلَیكُمْ فیما فَعَلْنَ فی أَنْفُیِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّ ُ بِما لَعْمَلُونَ خَبیرٌ

()7

(و کیانی از شما ک میمیرند و همیرانی بر جای میگذارند[ ،همیهران] چههار مهاه و ده روز
انتظار میبرند .پس هرگاه یدهی خود را ب پانان رماندند ،در نچ نان ب نحو پیندنده دربارهی
خود انجام دهند ،گناهی بر شما نییت و خداوند ب نچ انجام میدهید گاه امت).
قر ن موضو لغییر لشرنع را ب روشنی در بعضی نات بیان نموده امت .از جمل :
شَرَ َ لَكُمْ مِنَ الدِّننِ ما وَصَّی بِ ِ نُوحاً وَ الَّذی أَوْحَینا إِلَیكَ وَ ما وَصَّینا بِ ِ إِبْهراهیمَ وَ مُومهی وَ
یییی أَنْ أَقیمُوا الدِّننَ وَ ال لَتَفَرَّقُوا فی ِ کَبُرَ یَلَی الْمُشْرِکینَ ما لَدْیُوهُمْ إِلَی ِ اللَّ ُ نجْتَبهی إِلَیه ِ مَهنْ
نشاءُ وَ نهْدی إِلَی ِ مَنْ ننیبُ
(از [احكام] دنن نچ را ک ب نوم دربارهی ن مفارش نمود ،برای شما لشرنع کرد و نچه
را ب لو وحی کردنم و نچ را ک دربارهی ن ب ابراهیم و مومی و یییی مفارش نمهودنم که
دنن را برپا دارند و در ن لفرق اندازی مكنید .بر مشهرکان نچه که انشهان را ب مهوی ن فهرا
میخوانی گران می ند خدا هرک را بخواهد ،ب موی خود برمیگزنند و هرکس را که از در لوبه
در ند ب موی خود راه مینماند).

()6

حتی انن امكان وجود دارد ک لشرنعهانی باشد ک برخی از اهداف ن ،پاك نمهودن مهردم و
جدا کردن افراد بیخرد از افرادی باشد ک طالب حق باشند .در حالی ک قبل اَحناف در مك همان
کعب بود ،قبل ی رمولاهلل  و نماز انشان ب موی بیتالمقدس و ب موی قبله ی نههود بهود.
همچنین زمانی ک ب مدنن رفت و قبل ی نههود و قبله ی انشهان ب مهوی بیهتالمقهدس بهود،
میبینیم ک خداوند قبل ی انشان را کعب قرار داد .اگر قبل ی انشان در مكه  ،کعبه بهود ،انمهان
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برای احناف مانلر میبود .قطعاً قرار دادن قبل ی نهود لومط محمد  در مك بهرای احنهاف
موضو منگینی بود؛ چرا ک قبل ی نان همان کعب بود .همچنین قرار دادن کعب ب ینوان قبل ،
لومط محمد  در مدنن  ،موضو منگینی بهرای نصهارا و نههود بهود؛ چهرا که قبله ی نهان
بیتالمقدس بود.
خداوند متعال فرمود:
وَ کَذلِكَ جَعَلْناکُمْ أُمَّوً وَمَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ یَلَی النَّاسِ وَ نكُونَ الرَّمُولُ یَلَهیكُمْ َشههیداً وَ مها
جَعَلْنَا الْقِبْلَوَ الَّتی کُنْتَ یَلَیها إِالَّ لِنَعْلَمَ مَنْ نتَّبِعُ الرَّمُولَ مِمَّنْ ننْقَلِبُ یَلی یَقِبَی ِ وَ إِنْ کانَهتْ لَكَبیهرَةً
إِالَّ یَلَی الَّذننَ هَدَی اللَّ ُ وَ ما کانَ اللَّ ُ لِیضیعَ إنمانَكُمْ إِنَّ اللَّ َ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحیمٌ

()7

(و اننگون شما را امتی میان قرار دادنم ،لا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شهما گهواه باشهد و
قبل ای را ک [چندی] بر ن بودی ،مقرر نكردنم جز بهرای نكه کیهی را که از پیهامبر پیهروی
میکند ،از نکس ک از یقیدهی خود برمیگردد ،باز شنامیم .هرچند [انن کار] جز بر کیانی که
خدا هدانت[شان] کرده مخت گران بود و خدا بر ن نبود ک انمان شما را ضانع گرداند .زنرا خهدا
[نیبت] ب مردم دلیوز و مهربان امت).
خداوند متعال فرمود:
قَدْ نَری لَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِی الیَّماءِ فَلَنُوَلِّینَّكَ قِبْلَوً لَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَیْجِدِ الْحَرامِ وَ
حَیثُ ما کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذننَ أُولُوا الْكِتابَ لَیعْلَمُونَ أَنَّ ُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللَّه ُ
بِغافِلٍ یَمَّا نعْمَلُونَ

()6

(ما [ب هر مو] گردانیدن رونت در ممان را نیك میبینیم .پس [باش لا] لو را ب قبل ای ک
ب ن خشنود شوی ،برگردانیم .پس روی خود را ب موی میجدالحرام کن و ههر جها بودنهد روی
خود را ب موی ن بگردانید .در حقیقت ،اهل کتاب نیك میدانند ک انهن [لغییهر قبله ] از جانهب
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پروردگارشان [ب جا و] درمت امت و خدا از نچ میکنند ،غافل نییت).
خداوند متعال فرمود:
ْضههُمْ
وَ لَئِنْ أَلَیتَ الَّذننَ أُولُوا الْكِتابَ بِكُلِّ نوٍ ما لَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَ ما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ مها بَع ُ
بِتابِعٍ قِبْلَوَ بَعْ ٍ وَ لَئِنِ الَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمینَ

()7

(و اگر هرگون معجزهای برای اهل کتاب بیاوری[ ،باز] قبل ی لو را پیروی نمیکنند و لو [نیز]
پیرو قبل نان نییتی و خود نان پیرو قبل ی نكدنگر نییتند و پس از یلمی که لهو را [حاصهل]
مده امت ،اگر از هوسهای انشان پیروی کنی ،در ن صورت جداً از متمكاران خواهی بود).
بنابرانن لشرنع الهی قابلیت نیخ و لغییر و لبدنل را دارد .دالنل بییاری وجود دارد ک بایهث
نیخ و لغییر میشود؛ از جمل شرانطی ک جامع ی انیانی در انن زمین را در برگرفت امت.
همچنین قیمتهانی از لشرنع ،ب فرمتادگان مپرده شده امت .نچ ک رمهول بها ریانهت
حدودی ک خداوند مبحان و متعال لعیین کهرده امهت ،لشهرنع میکنهد ،مهورد رضهانت خداونهد
مبحان و متعال میباشد .خداوند متعال فرمود:
کُلُّ الطَّعامِ کانَ حِالًّ لِبَنی إِمْراةیلَ إِالَّ ما حَرَّمَ إِمْراةیلُ یَلی نَفْیِ ِ مِنْ قَبْهلِ أَنْ لُنَهزَّلَ التَّهوْراةُ
قُلْ فَأْلُوا بِالتَّوْراةِ فَالْلُوها إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ

()6

(هم ی خوراکیها بر فرزندان امراةیل حالل بود جز نچه پهیش از نهزول لهورات ،امهراةیل
[=نعقوب] بر خونشتن حرام ماخت بود .بگو اگر [جز انن امت و] رامت میگونید لورات را بیاورند
و ن را بخوانید).
از انن ن روشن امت ک مواردی وجود دارد ک پیامبر خدا ،نعقوب  نها را حرام نمهوده
بود.
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فردی غیر از خداوند و فرمتادگانی ک لشرنع را ب نان مپرده امت ،جانز نییهت که لشهرنع
نماند .دنن برای خداوند امت و او مبحان  ،دننش را بر یهده گرفت امت .پس هیچ فردی حق بر
یهده گرفتن لشرنع در دنن خداوند ،ب صورت داوطلبانه و کودکانه را نهدارد .انهن موضهو را در
بحث ن ی اِکمال دنن مورد بحث قرار دادم.
آیا ُحسن وقُبح ،عقلی است؟
منظور از یقل ،همان نیروی لفكری امت ک در هر انیانی قرار داده شهده امهت و نهزد فهرد
شانیت و بد ،مُمن و کافر وجود دارد.
یقل ،میزان و ابزار منجش امت و در نتیج نیازمند وزن نا معیاری امت ک بقی ی چیزها بها
ن منجیده شود و خوب و بد متمانز شوند .اگر معیار منجش ماده نبود ،یقل لوانانی لمانز حَیَن
از قبیح و حق از باطل را ندارد .ب همین خاطر در لمانز بین حق از باطل ،لومط مردم در بییاری
از اوقات اشتباه ب وجود می ند.
افرادی ک حَیَن را از قبیح نا حق را از باطل لمانز نمیدهنهد ،دارای نكهی از مشهكالت زنهر
هیتند:
نا اننك نان میزان نا لرازو را در اختیار ندارند ک دنوانگهان و افهرادی هیهتند که از جههت
یقلی ،دچار اختالل شدهاند.
نا نانی ک مالكهای منجش را دارا نییتند .نان افرادی هیتند ک برای به دمهت وردن
حق و شناخت مالكهای منجش ،ک برای لمانز حهق از باطهل قابهل دمترمهی امهت ،اِهتمهام
نمیورزند نا حق را با نادانی و ضع( ادراك نا بها بهیخهردی طلهب مهیکننهد .نعنهی حهق را بها
زبانهانشان طلب میکنند؛ بدون نک ب دنبهال نهادگیری و جیهتجوی دقیهق و حقیقهی بهرای
شناخت مالكهای منجش ،برای منجیدن و شناخت حق از باطل بروند .از جمله ی انهن افهراد،
گروه گمراهان (ضالّین) هیتند.
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نا نانی ک دارای میزان نا لرازو هیتند و مالكهای منجش را نیز میدانند و به ن گهاهی
دارند؛ ولی با اننحال ،از منجش برای شناخت حق از باطل و حَیَن از قبیح دوری میکننهد؛ چهرا
ک میخواهند در باطلی ک در ن هیتند ،برای ناری دادن ن بمانند .از جمل ی انن افراد ،گهروه
المغضوب یلیهم هیتند.
ممكن نییت کیی بتواند مدیی شود ک هم ی مالكهای منجش را دارامت -چ برمد به
اننك مدیی شونم هم ی مردم چنین هیهتند -چهرا که در اختیهار داشهتن همه ی مالكههای
منجش ب انن معنامت ک فرد حقانق هم ی اشیاء و یاقبت ن و چیزهانی ک ن را در برگرفت
امت ،در هم ی حاالت میداند و امكان ندارد کیی جز خداوند مبحان و متعال بتواند انن احاطه
را داشت باشد.
بنابرانن امكان ندارد ک شناخت حین و قبیح بودن هم چیز ب صورت مطلق ،یقلی باشد .بلك
همانطور ک بیان نمودم ،لا جانی ک وزن ها و معیارهای مهنجش در اختیهار یقهل باشهد ،یقهل
لوانانی لمانز دارد.
ب همین خاطر ،انن مخن ک یقل میلواند لشرنعکننده باشد ،مخن باطلی امت؛ چرا که در
انن صورت با قاةل بودن لعدد الهوت مطلق همیان خواهد بود .خداوند از نچ لوصی( میکنند،
مُنزّه و بااللر امت.
عقیدهی اهلی از آدم تا برپا شدن ساعت
انن امكان وجود ندارد ک یقاند الهی لغییر و لحول پیدا کند؛ چرا ک دنن خداوند نكی امهت
و از موی نك خدای مبحان ،فرمتاده شده امت .اما امكان دارد ک برخی از مصادنق لغییر کننهد
نا بیان یقیده و لوضیح ن ،بیشتر و یمیقلر شود و نا شناختی ک بر نك یقیده بنها نههاده شهده
امت و یمل بر مبنای ن ب دنبال وجود فرد قبول کنندهی ن ،بزرگلر شود .اما یقیهدهی حهق،
لغییر و لحول نمینابد .خداوند متعال فرمود:
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إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّوً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَایْبُدُونِ

()7

(انن امت امت شما ک امتی نگان امت و منم پروردگار شما ،پس مرا بندگی کنید).
خداوند متعال فرمود:
نا أَنهَا الرُّمُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیباتِ وَ ایْمَلُوا صالِحاً إِنِّی بِما لَعْمَلُونَ یَلیمٌ * وَ إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّهوً
واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَالَّقُونِ

()6

(ای فرمتادگان ،از چیزهای پاکیزه بخورند و کار شانیت کنید ک من ب نچ انجام میدهید
دانانم؛ و انن امت امت شما ک امتی نگان امت و منم پروردگار شما ،پساز من پروا دارند).
هم ی فرمتادگان امت نكتا هیتند و یقاند انشان نكی امت .نان بهترنن افرادی هیتند که
لیلیم خداوند مبحان شدند .و دنن انشان لیلیم برای خداوند نا همان امالم امت:
إِنَّ الدِّننَ یِنْدَ اللَّ ِ االمْالمُ وَ مَا اخْتَلَ(َ الَّذننَ أُولُوا الْكِتابَ إِالَّ مِنْ بَعْدِ مها جهاءَهُمُ الْعِلْهمُ بَغْیهاً
بَینَهُمْ وَ مَنْ نكْفُرْ بِآناتِ اللَّ ِ فَإِنَّ اللَّ َ مَرنعُ الْحِیابِ

()4

(در حقیقت ،دنن نزد خدا همان امالم امت و کیانی ک کتاب [ ممانی] به نهان داده شهده
امت ،با نكدنگر ب اختالف نپرداختند مگر پس از نک یلم برای نان [حاصل] مد؛ ن ههم به
مابق ی حیدی ک میان نان وجود داشت و هرکس ب نات خدا کفر ورزد پس [بداند] که خهدا
زودشمار امت).
إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فیها هُدی وَ نُورٌ نحْكُمُ بِهَا النَّبِیونَ الَّذننَ أَمْلَمُوا لِلَّهذننَ ههادُوا وَ الرَّبَّهانِیونَ وَ
َشهتَرُوا
ْشهوْنِ وَ ال ل ْ
الْأَحْبارُ بِمَا امْتُحْفِظُوا مِنْ کِتابِ اللَّ ِ وَ کانُوا یَلَی ِ شُهَداءَ فَال لَخْشَوُا النَّهاسَ وَ اخ َ
بِآنالی ثَمَناً قَلیالً وَ مَنْ لَمْ نحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّ ُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ

 .1قرآن کریم ،سورهی انبیاء ،آیهی .52
 .2قرآن کریم ،سورهی مؤمنون ،آیات  91و .92
 .0قرآن کریم ،سورهی آل عمران ،آیهی .15
 .1قرآن کریم ،سورهی مائده ،آیهی .11

()3

...................................................................... 111انتشارات انصار امام مهدی 

(ما لورات را ک در ن رهنمود و روشنانی بود نازل کردنم .پیامبرانی ک لیلیم [فرمهان خهدا]
بودند ،ب موجب ن برای نهود داوری میکردند و [همچنین] الهیون و دانشمندان ب مبب نچ از
کتاب خدا ب نان مپرده شده بود و بر ن گواه بودند .پس از مردم نترمید و از من بترمید و نات
مرا ب بهای ناچیزی مفروشید و کیانی ک ب موجب نچ خدا نازل کرده امت ،داوری نكردهانهد،
نان خود کافراناند).
وَ مَنْ أَحْیَنُ دنناً مِمَّنْ أَمْلَمَ وَجْهَ ُ لِلَّ ِ وَ هُوَ مُحْیِنٌ وَ الَّبَعَ مِلَّوَ إِبْهراهیمَ حَنیفهاً وَ الَّخَهذَ اللَّه ُ
إِبْراهیمَ خَلیالً

()7

(و دنن چ کیی بهتر امت از نکس ک خود را لیلیم خدا کرده و نیكوکار امهت و از نهین
ابراهیم حقگرا پیروی نموده امت و خدا ابراهیم را دومت خود گرفت).
برای محقق شدن نجات ،باند ب نان اقتدا نمود و لیلیم انشان بود .یقاندی ک نان از موی
پروردگارشان وردند ،حق شكار امت و غیر از ن ،باطل امت.
دنن فرمتادگان و دنن نزد خداوند مبحان ،همان لیلیم برای خداونهد امهت .خداونهد متعهال
فرمود:
وَ مَنْ نرْغَبُ یَنْ مِلَّوِ إِبْراهیمَ إِالَّ مَنْ مَفِ َ نَفْیَ ُ وَ لَقَدِ اصْطَفَیناهُ فِی الدُّنْیا وَ إِنَّه ُ فِهی الْهآخِرَةِ
َصهی بِهها إِبْهراهیمُ بَنیه ِ وَ
لَمِنَ الصَّالِحینَ * إِذْ قالَ لَ ُ رَبُّ ُ أَمْلِمْ قالَ أَمْلَمْتُ لِهرَبِّ الْعهالَمینَ * وَ و َّ
نعْقُوبُ نا بَنِی إِنَّ اللَّ َ اصْطَفی لَكُمُ الدِّننَ فَال لَمُولُنَّ إِالَّ وَ أَنْتُمْ مُیْلِمُونَ

()6

(و چ کیی جز نک ب مبكمغزی گراند ،از نین ابراهیم روی برمیلابد؟ و ما او را در انهن
دنیا برگزندنم و البت در خرت [نیز] از شانیتگان خواهد بود .هنگامی ک پروردگارش ب او فرمود:
لیلیم شو ،گفت :ب پروردگار جهانیان لیلیم شدم .و ابراهیم و نعقوب پیهران خهود را به همهان
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[ نین] مفارش کردند؛ [و هر دو در وصیتشان چنین گفتند ]:ای پیران من ،خداونهد بهرای شهما
انن دنن را برگزند .پس البت نباند جز میلمان بمیرند).
دنن ابراهیم حق امت و ب غیر از ن ،مبكمغزی و بیخردی امت :وَ مَنْ نرْغَبُ یَهنْ مِلَّهوِ
إِبْراهیمَ إِالَّ مَنْ مَفِ َ نَفْیَ ُ( و چ کیی جز نک ب مبكمغهزی گرانهد ،از نهین ابهراهیم روی
برمیلابد؟).
دنن ابراهیم همان لیلیم برای خداوند امت و ن فقط امالم امت .إِذْ قالَ لَ ُ رَبُّ ُ أَمْلِمْ قالَ
أَمْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمینَ( هنگامی ک پروردگارش ب او فرمهود :لیهلیم شهو ،گفهت :به پروردگهار
جهانیان لیلیم شدم).
هر کس لیلیم خداوند باشد ،میلمان امت و دننش امهالم امهت .خهواه از ابهراهیم  ،در
زمان او دنبال روی کند ،خواه از مومی  نا از یییهی  در زمهان خودشهان پیهروی کنهد.
خداوند متعال فرمود:
أَفَغَیرَ دننِ اللَّ ِ نبْغُونَ وَ لَ ُ أَمْلَمَ مَنْ فِی الیَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْیاً وَ کَرْهاً وَ إِلَیه ِ نرْجَعُهونَ *
قُلْ مَنَّا بِاللَّ ِ وَ ما أُنْزِلَ یَلَینا وَ ما أُنْزِلَ یَلی إِبْراهیمَ وَ إِمْماییلَ وَ إِمْحاقَ وَ نعْقُوبَ وَ الْأَمْباطِ وَ مها
أُولِی مُومی وَ یییی وَ النَّبِیونَ مِنْ رَبِّهِمْ ال نُفَرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَ ُ مُیْلِمُونَ * وَ مَنْ نبْتَهمِ
غَیرَ الْإِمْالمِ دنناً فَلَنْ نقْبَلَ مِنْ ُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخامِرننَ

()7

( نا جز دنن خدا را میجونند با نک هرکس در ممانها و زمهین امهت خواهنهاخواه مهر به
فرمان او نهاده امت و ب موی او بازگردانده میشوند .بگو ب خدا و نچ بر ما نازل شده امهت و
نچ بر ابراهیم و امماییل و امحاق و نعقوب و فرزندان نازل گردنده امت و نچ ب مومهی و
یییی و انبیای [دنگر] از جانب پروردگارشان داده شده امت ،گروندنم و میهان هیچنهك از نهان
فرق نمیگذارنم و ما او را فرمانبردارنم .و هر ک جز امهالم دننهی [دنگهر] جونهد ،هرگهز از وی
پذنرفت نشود و وی در خرت از زنانکاران امت).
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اما بازگشت دنن نا رنش ی یقیدلی ن ،ب لیلیم ،ب انن خاطر امت ک میگونیم فرننندهی
مطلقی وجود دارد ک مخلوقاتِ محدودی را فرنده امت .مپس نان را ب موی ظلمهت و لهارنكی
فرمتاده امت .مپس نان را ب موی خودش ،ب موی نور ،دیوت کهرده امهت .ههر کهس لیهلیم
فرننندهاش باشد و پامخ دهد و ب موی نور بازگردد ،نجات و رهانی مینابد و هرکهس مهرپیچی
کند ،هالك میشود؛ چون در لارنكی و ظلمت امت؛ ولی خداوند ب خهاطر مهربهانیاش ،از میهان
نجاتنافتگان افرادی را میفرمتد ک هالكشدگان در لارنكیها را پیش از المام وقهت ،ب مهوی
نور دیوت میکنند .وَ لَوْ ال کَلِمَوٌ مَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ( ...و اگر از موی پروردگارت فرمانی مقهرر
نشده بود).
وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّ ِ یَلَیكُمْ وَ رَحْمَتُ ُ ما زَکی مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لكِنَّ اللَّ َ نزَکِّهی مَهنْ نشهاءُ وَ
اللَّ ُ مَمیعٌ یَلِیمٌ

()7

(و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود ،هرگز هیچکس از شهما پهاك نمهیشهد؛ ولهی [انهن]
خدامت ک هر کس را بخواهد پاك میگرداند و خدا [امت ک ] شنوای دانا امت).
وَ ما کانَ النَّاسُ إِالَّ أُمَّوً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَ لَوْ ال کَلِمَوٌ مَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِی بَینَهُمْ فیمها فیه ِ
نخْتَلِفُونَ

()6

(و مردم جز نك امت نبودند پس اختالف پیدا کردند و اگر ویدهای از جانب پروردگارت مقهرر
نگشت بود ،قطعاً در نچ بر مر ن باهم اختالف میکنند میانشان داوری میشد).
وَ لَقَدْ لَینا مُومَی الْكِتابَ فَاخْتُلِ(َ فی ِ وَ لَوْ ال کَلِمَوٌ مَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِیَ بَینَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِی
شَكٍّ مِنْ ُ مُرنبٍ

()4

(و ب حقیقت ما ب مومی کتاب [ ممانی] دادنم .پس در مورد ن اختالف شد و اگهر از جانهب

 .1قرآن کریم ،سورهی نور ،آیهی .21
 .2قرآن کریم ،سورهی یونس ،آیهی .15
 .0قرآن کریم ،سورهی هود ،آیهی .113
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پروردگارت ویدهای پیشی نگرفت بود ،قطعاً میان نها داوری شده بود و بیگمان نهان دربهارهی
ن در شكی بهتان میزند).
وَ لَوْ لَا کَلِمَوٌ مَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَ أَجَلٌ مُیَمًّی

()7

(و اگر مخنی از پروردگارت پیشی نگرفت و مویدی معین مقرر نشده بود ،قطعاً [یذاب نهها]
الزم می مد).
وَ لَقَدْ لَینا مُومَی الْكِتابَ فَاخْتُلِ(َ فی ِ وَ لَوْ ال کَلِمَوٌ مَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِی بَینَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفی
شَكٍّ مِنْ ُ مُرنبٍ

()6

(و ب رامتی مومی را کتاب [لورات] دادنهم پهس در ن اخهتالف واقهع شهد و اگهر از جانهب
پروردگارت فرمان [مهلت] مبقت نگرفت بود ،قطعاً میانشان داوری شده بهود و در حقیقهت نهان
دربارهی ن ب شكی مخت دچارند).
وَ ما لَفَرَّقُوا إِالَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَینَهُمْ وَ لَوْ ال کَلِمَوٌ مَبَقَتْ مِهنْ رَبِّهكَ إِلهی أَجَهلٍ
مُیَمًّی لَقُضِی بَینَهُمْ وَ إِنَّ الَّذننَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفی شَكٍّ مِنْ ُ مُرنبٍ

()4

(و فقط پس از نکه یلهم برانشهان مهد ،راه لفرقه پیمودنهد؛ [ ن ههم] ب صهرف حیهد [و
برلریجونی] میان همدنگر و اگر مخنی از جانب پروردگارت لا زمانی معهین پیشهی نگرفته بهود
قطعاً میانشان داوری شده بود و کیانی ک بعد از نهان کتهاب [لهورات] را میهراث نافتنهد ،واقعهاً
دربارهی او در لردندی مخت [دچار] هیتند).
هر کس لیلیم نجاتنافتگان و فردی ک نان را فرمتاده امت ،گردد ،نجات و رهانی مینابد.
و کیی ک از امر نان مرپیچی نماند ،هالك میشود .انن دامتان کامهل فهرننش امهت ،بهرای
کیی ک ن را درنابد .انن موضویی امت ک در یهالَم ذر الفهاق افتهاده امهت و در قهر ن( )3و در

 .1قرآن کریم ،سورهی طه ،آیهی .125
 .2قرآن کریم ،سورهی فصلت ،آیهی .19
 .0قرآن کریم ،سورهی شوری ،آیهی .11
 .1وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَی أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَلَی شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یةوْمَ
الْقِیامَ ِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ( اعراف( )172 ،و هنگامی که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ،ذریهی آنان را برگرفت و
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روانات ل محمد  )7(نیز ذکر شده امت .افرادی ک ابتدا پامخ (بل ) دادند ،در مرحل ی بعهدی
همان دیوتکنندگان و بیم دهندگان مان ی امتحان شدند .أَلَیْتُ بِرَبِّكُمْ قهالُوا بَلَهی ( نها مهن
پروردگار شما نییتم؟ گفتند :ری) .امتحان ب وامط ی نان و نجات و رههانی نیهز به وامهط ی
نان امت .هذا نَذنرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَی( )6(انن [پیامبر نیز] بیمدهندهای از [جمل ی] بیمدهنهدگان
نخیتین امت) .لكرار میکنم ک انن نیكونی بر مردم امت؛ ب انن خاطر ک نزد هم ی نان انن
زمین وجود دارد لا در همان جانگاه پامخدهندگان اول باشند .پس نباند بگونند :چرا انن افهراد بهر
ما برلری داده شدهاند و چرا نان چنین و چنان قرار داده شدند؟ در حقیقت خداوند هیچ فردی را بر
دنگری برلری نداده امت .او همگان را فرنده و ب انشان همهان فطرلهی را داده امهت که انهن
شانیتگی را دارند ک همگی ،مانند برلرنن فرنده و مانند پامخدهندهی اول شوند .ولی نهان مهر
باز زدند و ب خودشان نگاه کردند و همگی نان از خداوند مبحان غافهل شهدند و به خودشهان و
منیتشان نگاه کردند و هرنك لا اندازهای( ،من) گفتند و ماننهد پامهخدهنهدگان اول نبودنهد که
ایشان را بر خودشان گواه ساخت ،که آیا پروردگار شما نیستم ،گفتند :چرا ،گواهی دادیم تا مبادا روز قیامت بگویید :ما از
این [امر] غافل بودیم).
 .1امام باقر  فرمود( :همانا خدای تبارک و تعالی چون خواست مخلوقات را بیافریند ،نخست آبی گوارا و آبی شةور و
تلو آفرید ،و آن دو آب به هم آمیختند ،سپس خاکی از صفحهی زمةین برگرفةت و آن را بهشةدت مةالش داد ،آنگةاه بةه
شةمال فرمةود :بهسةوی
اصحاب یمین که مانند مورچه میجنبیدند ،فرمود :با سالمت بهسوی بهشت بروید و به اصحاب ِ
دوزخ بروید و باکی هم ندارم؛ سپس فرمود :مگر من پروردگار شما نیستم؟ گفتند :چرا ،گواهی میدهیم ،تا در روز قیامت
نگویند :ما از این بیخبر بودیم .سپس از پیامبران پیمان گرفت و فرمود :مگر من پروردگار شةما نیسةتم؟ و ایةن محمةد
رسول من نیست و این علی امیر مؤمنان نمیباشد؟ گفتند :چرا؛ پس نبوت آنها پا برجةا شةد ،و از پیغمبةران اولةوالعزم
پیمان گرفت که من پروردگار شمایم و محمد رسولم و علی امیرمؤمنان و اوصیاء بعد از او ،والیان امر مةن و خزانةهداران
علم من و اینکه مهدی کسی است که به وسیلهی او دینم را نصرت دهم و دولتم را آشکار کنم و از دشمنانم انتقام گیرم
و به وسیلهی او خواه ناخواه عبادت شوم .گفتند :پروردگارا! اقرار کردیم و گواهی دادیم ،ولی آدم نه انکار کرد و نه اقةرار
نمود ،پس مقام اولوالعزم برای آن پنج تن از جهت مهدی ثابت شد و برای آدم عزمی برای اقرار به آن یافةت نشةد (از
این رو از پیامبران اولوالعزم خارج گشت) .این است گفتار خدای عزوجل :وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِی وَلَمْ نَجِةدْ
لَهُ عَزْمًا( طه( )119 ،و بهیقین پیش از این با آدم پیمان بستیم و[لی آن را] فراموش کةرد و بةرای او عزمةی [اسةتوار]
شةمال
نیافتیم) .فرمود :مقصود از فراموشی در اینجا ترک است .سپس به آتشی دستور فرمود تا بر افروزد و به اصةحاب ِ
فرمود :به آن در آیید ،ایشان ترسیدند و به اصحاب یمین فرمود :در آیید ،آنها وارد شدند ،آتش بر آنها سرد و سةالمت
شد ،آنگاه اصحاب شِمال گفتند :پروردگارا! از ما در گذر و تجدید کن ،فرمود :تجدید کردم ،برویةد و داخةل شةوید ،بةاز
ترسیدند .در آنجا اطاعت و والیت و معصیت ثابت گشت)( .کافی ،کلینی ،ج  ،2ص .)2
 .2قرآن کریم ،سورهی نجم ،آیهی .95
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گفتند( :هو) و هرنك از نان ،ب اندازهای ک از منیت رویگردان شدند ،انن جانگاههای یالی را ب
دمت وردند.
در زندگی دنیا ک در ن هیتیم ،موضو أَلَیْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلَی ( نها مهن پروردگهار شهما
نییتم؟ گفتند :ری) الفاق افتاده امت و الفاق میافتد و الفاق خواهد افتاد و لا پانان انهن زنهدگی
دنیوی ادام دارد .اننجا کیی هیت ک ما را فرنده و ما را ب انن یالَم مهادی جیهمانی ظلمهانی
فرمتاده امت .از اننجامت ک او ،همیش ما را صدا میزند و مهیخوانهد و به همه ی مها همهان
فطرت و شانیتگیها را داده امت لا از او بشنونم و ب موی او برونم؛ ب مهونی که نهور و پهاکی
امت .ولی افراد اندکی نعمتش را مپاس میگوننهد و پامهخ او را میدهنهد و (ههو) میگوننهد و از
منیت رویگردان میشوند .نان واقعاً اندك هیتند .دقیقاً مانند مهتارگان در لهارنكی مهمان کهم
الشهكُورُ( )7(و از
هیتند .نها پیامبران و اوصیاء و فرمتادگان هیتند .وَ قَلیلٌ مِنْ یِبادِی َّ
بندگان من ،اندکی مپاسگزارند) .و متأمفان لعداد بییاری از ندای خداونهد مهبحان رویگهردان
میشوند و برای نعمتهانش ک قابل شمارش نییت و در مخلوقهالش ظههور پیهدا کهرده امهت،
مپاسگزاری نمیکنند .در نتیج از خداوند مبحان غافل میشوند و ب منیهت خودشهان مشهغول
میشوند و انن زندگی دنیوی ،نان را مرگرم مینماند .اننجامت ک رحمت خداوند دخالت میکند
و افرادی را میفرمتد ک صدانش را شنیدهاند و با اجابت ندای او نجات نافت انهد؛ لها به غهافالن
ناد وری کنند ،شاند متوج شوند .ولی متأمفان باز هم افرادی ک پامهخ نهها را بدهنهد ،انهدك
هیتند .در نتیج خداوند مبحان ب نان بخشش نموده امت و دارو را نیز با انشان فرمتاده امهت
و چ بیا فرمتادن ن را طی مراحلی قرار داده امت.
اعتقاد در مورد صفات خداوند سبحان
نخیتین صفت برای خداوند مبحان و متعال -نعنی کُن و حقیقهت او (ههو) -همهان الههوت
مطلق امت؛ ب انن خاطر ک یلت فرننش ،همان شناخت نا معرفت امت؛ و به انهن دلیهل که
معرفت برای موجود ناقص منحصر در ب دمت وردن کمال امت ،خداوند مبحان باند حتماً برای
 .1قرآن کریم ،سورهی سبأ ،آیهی .10
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نان با کمال مطلق نا الهوت مطلق لجلّی کند لا مطلوب ک همان معرفت باشد ،محقق شود .نام
(اهلل) ک ب الهوت مطلق اطالق میشود ،مشتق امت و یلت اختصاص داشتن ن ب ذات الههی،
همان امتعمال و امتفادهی ن امت )7(.مثال ن ،مانند نام (رحمان) امت.
انن صفت نا انن نام ،صفالی دارد ک در حقیقت کمااللی امت ک لنها قیهمتی از ن را درك
میکنیم؛ ن هم ب خاطر لجلی ن صفات در ما نا لجلی ن صفات در فردی ک برلر از مامهت و
ب انن خاطر ک ن صفت ،کمال و بینیازی مطلق در مقابل کمبود و فقر مامت .انهن صهفات در
انیان لجلی میکند؛ ب انن خاطر ک انیان ب صورت خداوند فرنده شده امت .نعنی انیان لجلی
الهوت در مخلوقات امت و فطرت انیان ،انن قابلیت را ب او میدهد ک اهلل در خلق شود.
محمد  فرمود( :خداوند دم را ب صورت خودش فرند).

()6

در یهد قدنم مده امت:
(و خداوند فرمود :انیان را ب صورت خودمان و مشاب خودمان ب یمل می ورنم).
(خداوند انیان را ب صورت و لصونر خودش فرند .او را ب صورت خداوند فرند).

()4

()3

انن صورت همان صورت فرنده شده امت و منظور از ن ،محمد  امت ک لجلی الهوت
در خلق امت و انیان اول ،برزخ و فاصل ی بین الهوت و فرندههامت.
محمد بن میلم گوند :از امام باقر  در مورد روانت (خداوند انیان را ب صورت خودش
 .1کلمهی «اهلل» بدون هیچ قیدی ،تنها برای ذات الهی استفاده میشود؛ اما اگر قیدی در سیاق کالم بیاید نمیتوان ایةن
کلمه را برای ذات الهی به کار برد .در این حالت این کلمه به اصل خود که اسم مشتق و صفت است بةازمیگردد .مةثالً از
جملهی «دیدم اهلل راه میرود» نمیتوان برداشت کرد که مقصود اهلل سبحانه و تعالی است .همانطور که از آیةهی هَةلْ
ینْظُرُونَ إِالَّ أَنْ یأْتِیهُمُ اللَّهُ فِی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِکَ ُ وَقُضِی الْأَمْرُ وَإِلَی اللَّهِ تُرْجَعُ األُمُورُ( بقره( )213 ،مگر انتظار آنان
غیر از این است که خدا و فرشتگان در [زیر] سایبانهایی از ابر سپید بهسوی آنان بیایند و کار [داوری] یکسةره شةود و
کارها بهسوی خدا بازگردانده میشود) .نمی توان برداشت کرد که مقصود اهلل سبحانه و تعالی است .چرا که اهلل مقید بةه
آمدن ،آن هم در سایبانهایی از ابر سپید شده است ،و خداوند نهتنها از این اوصاف جسمی باالتر است ،بلکه از هر حدی
منزه است.
 .2کافی ،کلینی ،ج  ،1ص 101؛ توحید ،صدوق ،ص .130
 .0عهد قدیم ،سفر پیدایش ،باب اول.
 .1عهد قدیم ،سفر پیدایش ،باب اول.
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فرند) .پرمیدم .انشان فرمود ( :ن صورت و لصونر انجاد و فرنده شهده بهود و خداونهد ن را
برگزند و ن را از میان صورتهای مختل( انتخاب نمود و ن را ب خودش افزود ،همهانطور
ک کعب و روم را ب خودش اضاف کهرد .فرمهود :بَیتِهیَ( خانه ام) وَ نَفَخْهتُ فِیه ِ مِهنْ
رُوحِی( و از روم خود در او دمیدم)).

()7

بنابرانن صفات الهوت :رحمت ،یلم ،قدرت ،زندگی ،برپا بودن و  ...وقتیک انن صهفات را به
خداوند مبحان نیبت میدهیم ،منظور ما انن امت ک انن صفات مطلهق هیهتند؛ نعنهی رحمهت
مطلق ،یلم مطلق ،قدرت مطلق و  ...و قید و حد و حدود ذالی نا خارجی برای انن صهفات وجهود
ندارد .شناخت ما نیبت ب انن صفات ،ب اندازهی لوج ما ب خداونهد مهبحان و لجلهی نهها در
مامت.
انن صفات در ما نمیلواند مطلق باشد .بلك با کمبود و نیاز و فقهر مها و در کهل بها ظلمهت و
لارنكی ما ،محدود میشود .زندگی ما از خداوند مبحان امت و قاةم ب اومت .و رحمت ما ب ههر
جانی برمد ،کامل نییت و ب کمبود ما محدود امت .و یلم و قدرت ما ب فقر ما و ب نیاز مها به
خداوند مبحان مقید امت.
انیان زنده امت و مرگ و فنا ،نا ظلمت و لارنكی را با خود حمل میکند .ولی خداوند مبحان
زندهای امت ک مرگ نا ظلمت و لارنكی را حمل نمیکند .او زندهای امت ک نمیمیرد؛ چرا که
او نوری امت ک ظلمت و لارنكی در او نییت .ولی انیان میداند و نادانی دارد؛ ب انن خاطر که
با ظلمت و لارنكی مخلوط امت .ولی خداوند میداند و نادانی ندارد؛ ب انن خاطر ک نهوری امهت
ک ظلمت و لارنكی در او راه ندارد .انیان نیبت ب اموری لوانانی دارد و نیبت ب امهوری دنگهر
نالوان امت .ولی خداوند لوانانی امت ک نالوان نمیشود؛ زنرا نوری امت ک ظلمت و لارنكی در
او نییت.
در کتاب لوحید ،صفالی را ک امكان شناختش وجود دارد ،بیان نمودهام:
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طبق نچ گذشت ،روشن شد ک لوحید در لیبیح امت ،ن در وص(؛( )7نعنی لوحید حقیقی
یبارت امت از لنز ن خدای مبحان از دمتیابی ب شناخت کُن و حقیقت او ،و اننک نهانت
شناخت و معرفت خدا لنها در یجز و نالوانی از رمیدن ب معرفت او میباشد .لذا غانت نچ
انیان از وص( نا امماء ذالی کمال ب دمت می ورد ،رمیدن ب انن درج از شناخت ،نعنی
شناخت یجز و نالوانی از دمتیابی ب معرفت ،میباشد و از الب الی انن (شناخت) انیان ب وضوم
درمینابد ک لوحید حقیقی ،در لیبیح امت .خدای لعالی میفرماند :مبحاناهلل یَمَّا نصِفُونَ *
خلَصِینَ
إِلَّا یِبَادَ اللَّ ِ الْمُ ْ

()6

(خداوند منزّه امت از نچ لوصی( میکنند .مگر بندگان

خالصشدهی خدا)؛ از ن رو ک بندگان مُخلَص خدا میدانند صفات در واقع ب لنزن از نقص نا
لیبیح و لقدنس بازمیگردد ،نعنی ماحت خداوند مبحان و متعال از نقص و ییب بری و
ب یبارتدنگر خدای مبحان و متعال نوری امت بدون ظلمت.
از امام ابویبداهلل  نقل شده امت ک فرمود( :خداوند دانشی امت ک جهل در ن راه
()4

ندارد ،و حیالی امت ک مرگ در ن راه ندارد ،و نوری امت ک ظلمت در ن راه ندارد).

نونس بن یبدالرحمن میگوند :ب ابوالحین رضا  یرض داشتم :برای ما روانت شده
امت ک خداوند دانشی امت بدون جهل ،و حیالی امت بدون مرگ ،و نوری امت بدون ظلمت.
()3

حضرت فرمود( :او همینگون امت).

واقعیت ن امت ک شناختِ (نالوانی ما از شناخت الهوت) ،چیزی امت ک برای ما ممكن و
شدنی امت و ما از طرنق ن ،ب یجز خونش از دمتیابی ب معرفت حقیقی پی میبرنم ،زنرا ما
نمیلوانیم ب نالوانی خونش در معرفت حقیقت خدای مبحان برمیم ،مگر از طرنق کیب شناخت
بر اننک از معرفت ب الهوت مطلق ،یاجزنم .انن موضو از نجا ناشی میشود ک الهوت مطلق
 .1طبق آنچه در توضیح «صمد» گفته شد که تنزیه و تسبیح برای ذات و بیان کمال مطلق آن از طریق نفی نقةص از آن
حاصل میشود.
 .2قرآن کریم ،سورهی صافات ،آیات  195و .153
 .0توحید ،شیو صدوق ،ص .107
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رونارو و مقابل مامت و با حال و احوال ما نیز لنامب دارد ،و ما میلوانیم در ماحت معرفت او از
طرنق نقصی ک ن را میشنامیم ،غوط ور شونم( )7زنرا الهوت مطلق همان کمال مطلقی امت
ک ما رو ب موی او می ورنم لا نقصمان را برطرف مازد ،ولیكن نا ب ینوانمثال امكان دارد ک ما
ب معرفتِ یجز در شناخت رحمت مطلق برمیم ،بدون اننک اصالً بدانیم رحمت چییت؟ پامخ
قطعی انن امت :خیر!
لذا ما برای اننک یجز خونش از رمیدن ب معرفت رحمتِ مطلق نا (خدای رحمان رحیم) را
درك کنیم ،ناگزنر باند بدانیم رحمت چییت .هرچ انن رحمتی ک ما نیبت ب ن شناخت پیدا
کردهانم ،بزرگلر باشد و هر چ شناخت ما نیبت ب ن یظیملر باشد ،معرفت نالوانی ما از
شناخت رحمت مطلق بزرگلر خواهد بود؛ و ب دنبال ن معرفت ما از نالوانیمان در شناخت
حقیقتی ک از خالل ن با رحمت مطلق روب رو شدهانم ،یظیملرمیگردد .شناخت رحمت مطلق،
از طرنق شناخت لجلی ن در خلق صورت میگیرد ،و شناخت الهوت مطلق نیز همینگون امت،
نعنی با لجلی ن در خلق ،انجام میشود؛ همانطور ک شناخت حقیقت از طرنق شناخت الهوت
مطلق شدنی امت.
بنابرانن ما ناگزنر باند جانشینان خدا بر زمینش را بشنامیم و نیبت ب نها شناخت پیدا کنیم،
زنرا اننها لجلی خدا در خلق هیتند و از طرنق شناخت نها ،خدا شناخت میشود نعنی یجز از
شناخت او حاصل میگردد .و ب دنبال ن ،یجز از معرفت حقیقت شناخت و دانیت میشود و انن
همان لوحیدی امت ک از فرزند دم خوامت شده امت؛ و انن همان دلیل و راز حقیقی بعثت
پیامبران و فرمتادگان  امت؛ نعنی بعثت نها الزم و ضروری امت؛ زنرا معرفت ب ومیل ی
نها و از طرنق نها صورت میگیرد.
اننجا حقیقت لوحید پنهان میماند؛ اننک  :خدای مبحان و متعال با الهوت مطلق بر خلقش
لجلی نافت امت لا صرفاً او را بشنامند ،و انن کار را متنامب با وضعیت و حال خلق انجام داده
 .1امام صادق میفرماید :العبودی جوهر کُنهها الربوبی (بندگی گوهری است که عمق آن ربوبیةت اسةت)( .مصةباح
الشریع  ،ص 7؛ تفسیر صافی ،ج  ،5ص  012با اختالف کمی).
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امت؛ چرا ک نها موجودالی فقیر و نیازمندند و برای رفع نقص خود ب غنی مطلق روی
می ورند؛ نعنی الهوت ،حقیقت نییت بلك صورت حقیقت امت ک متنامب با خلق میباشد؛ و در
واقع ظهور خدای مبحان و متعال برای مامت لا بتوانیم او را بشنامیم .بنابرانن الهوت ،حقیقت
نییت بلك راه رمیدن ب حقیقت امت .البت انن مخن ب ن معنا نییت ک الهوت مطلق چیزی
غیر از خداوند متعال امت؛ زنرا در واقع اگر خالنق وجود نداشتند ،چیزی ب نام الهوت نیز وجود
نمی داشت .خدای لعالی نیبت ب ما الهوت امت زنرا ما فقیرنم و احتیاج دارنم ک نقص و
نیازمان برطرف شود؛ لذا رو ب موی حضرت مبحان و متعالش می ورنم .ب یبارتدنگر لجلی
خدای مبحان با الهوت مطلق برای خلق ،چیزی نییت جز ظهور خدا برای خلق ،طبق نچ
مقتضی حال نهامت؛ نعنی اننطور نییت ک الهوت ،کاش( واقعی و لام حقیقت باشد بلك
الهوت ،فقط شنامانندهی حقیقت میباشد ،ن هم متنامب با حال و نیاز خالنق.
ابن منان میگوند از امام رضا  پرمیدم ( :نا خهدای یزوجهل پهیش از نکه مخلهوق را
بیافرنند ب ذات خود یارف بود؟) فرمود ( :ری) .یرض کردم ( :نا ن را میدند و میشنید؟) فرمود:
( نیازی ب ن نداشت؛ زنرا ن از ن پرمشی داشت و ن درخوامتی ،او ،خهودش بهود و خهودش ،او
بود ،قدرلش نفوذ داشت؛ پس بینیاز بود از اننک ذات خود را نام ببرد .ولی برای خهود نهامههانی
برگزند لا دنگران او را ب ن نامها بخوانند؛ زنرا اگر او ب نامش خوانده نمیشد ،شناخت نمیشد .و
نخیتین نامی ک برای خود برگزند( :یلی یظیم) بود زنرا او برلر از هم چیز امت؛ معنای ن (اهلل)
امت و اممش (یلی یظیم) ک اولین نامهای اومت ک او برلر از هم چیز امت).

()7

پیشلر اشارهای شد ک هشام بن حكم میگوند ک از امام صادق  دربارهی نامهای خدا
و اشتقاق نها پرمیدم ک (اهلل) از چ مشتق شده امت؟ حضرت  فرمود( :ای هشام! اهلل از
(ال ) مشتق امت و ال  ،مألوهی (پرمتش شونده) الزم دارد و نام ،غیر صاحبِ نام میباشد .پس
کیی ک نام را بدون صاحب نام بپرمتد ،ب طور قطع کافر امت و چیزی را نپرمتیده امت و کیی
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ک نام و صاحب نام را بپرمتد شرك ورزنده و دو چیز را پرمتیده امت و هر ک صاحب نام (معنی)
و ن نام را بپرمتد ،انن نگان پرمتی امت).

()7

در روانات ،مخن اةم  ب وضوم بیان شده امت؛ فقط دمی باند لختی در مخن امام رضا
 لدبر و اندنش کند( :قدرلش نفوذ داشت پس بینیاز بود از اننک ذات خود را نام ببرد ولی
برای خود نامهانی برگزند لا دنگران او را ب ن نامها بخوانند؛ زنرا اگر او ب نامش خوانده نمیشد
شناخت نمیشد) .و نیز در مخن امام صادق  ک فرمود( :ای هشام! اهلل از (ال ) مشتق امت و
ال  ،مألوهی (پرمتش شونده) الزم دارد).
برای لوضیح بیشتر مطلب ،باند بدانیم ک دمتیابی ب شناخت لام و واقعی خداوند مبحان و
متعال از طرنق صفالش ،غیرممكن امت ،ب دو دلیل:
اول :لمام صفات الهی و حتی جامع نها نعنی الهوت (اهلل) صرفاً صورلی امت ک خدا با ن
با ما رونارو شده امت ،ب طرنقی ک مقتضای حال مامت .پس الهوت ،حقیقت نییت بلك راهی
برای رمیدن ب معرفت حقیقی امت؛ بنابرانن لوق( در الهوت و (شناختِ ن) را (شناختِ حقیقت)
گمان کردن ،دقیقاً مانند انن امت ک کیی در میان ی راهی ک ب مقصد میرود ،بانیتد و ادیا
کند ک ب هدف رمیده امت.
دوم :وقتی صفات ب خدای مبحان و متعال نیبت داده میشود ،مطلق میگردد ،پس
چگون غیر مطلق میلواند نیبت ب مطلق ،معرفت کامل ب دمت ورد ،و حال نک معرفت
کامل ب انن معنامت ک شخص بر ن چیز محیط شود و نیبت ب ن احاط ی کامل بیابد؛
احاط نافتن بر چیزی هم ممكن نییت ،مگر برای کیی ک برلر و بااللر نا حداقل برابر با او
باشد .در نتیج امكان ادیای شناخت صفات الهی ب شكل کامل ،مانند ادیای متعدد بودن
الهوت مطلق امت و مانند قراردادن شنامنده ک مخلوق میباشد ،ب ینوان الهوت مطلق
امت ک انن میئل باطل امت.
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بنابرانن نچ ما میلوانیم از صفات بشنامیم و ب ن معرفت نابیم ،لجلیات ن در خلق
امت ،و قطعاً نزدنكلرنن لجلیات صفات ،حجتهای الهی بر خلق و جانشینان خدا بر زمینش
()7

هیتند.

اگر ب ینوان مثال ،صفت رحمت را در نظر بگیرنم و بخواهیم هر چیزِ ممكن دربارهی رحمت
را بدانیم ،میلوانیم از طرنق رابط و نحوهی لعامل پیامبران و اوصیاء  با مانر انیانها ب
انن هدف دمت نابیم .اگر انن رابط را ب مقتضای وضعیت هرنك از پیامبران و اوصیاء  ،بین
 01لا  99درصد فرض بگیرنم( ،باند بدانیم) ک در هیچنك از انبیا و اوصیاء  ،انن یدد ب
صددرصد نخواهد رمید ،زنرا در انن حالت کیی ک چنین وصفی داشت باشد ،کمالی بینقص و
غنانی بی فقر خواهد بود ،نعنی او نوری امت بدون هیچ ظلمتی و چنین کیی ،همان خداوند
مبحان میباشد ،ن خلق او؛ لذا معرفت ما ب رحمت ،ب هرجانی ک برمیم ،باز هم نالمام امت و
غانت نچ ب ن دمت مینابیم ،شناخت یجز از معرفت رحمت مطلق خواهد بود.
و انن نعنی ب اختصار ،شناختی امت ک بر نفی نقص امتوار میباشد )6(،نعنی انن معرفتی
امت ک بر لنزن نا لیبیح متكی بوده و ب همین جهت گفتم و بیان نمودم ک لوحید ،در لیبیح
امت ،ن در وص(.
همچنین انن معرفت برای یموم خالنقی امت ک با جانشینان خدا در زمینش ارلباط دارند .با
نها خدا شناخت میشود و لوحید موجودنت خواهد نافت و با رحمت نها ،رحمت مطلق شناخت

 .1همانطور که پیشتر بیان شد :بعثت آنها الزم و ضروری است زیرا معرفت به وسیلهی آنها و از طریق آنها صورت
میگیرد.
 .2اگر فرض بگیریم که عدل نقطهی مقابل ظلم است و فرض کنیم که عدل در یکی از جانشینان خداوند در زمیةنش 55
درصد باشد ،یک درصد باقیمانده ظلمی است که در صفحهی وجودش میباشد و اگر ما قادر باشیم به شناخت کامةل از
این خلیفه دست یابیم 55 ،درصد عدل را شناختهایم و ظلم موجود در صفحهی وجةودش را نیةز شةناختهایم .حةال اگةر
بخواه یم با تکیه بر شناخت خود ،عدل مطلق را توصیف نماییم ،نمیتوانیم چنین کاری را انجةام دهةیم و از عةدل مطلةق
سخن بگوییم ،جز اینکه عدلی است که هیچ ظلمی در آن راه ندارد؛ بهعبارتدیگر مةا میتةوانیم بةا تکیةه بةر شةناخت
خودمان از عدل مطلق فقط به نفی ظلم از میدان عدل مطلق بپردازیم و این نفی ظلم بهوضوح تمام از عجز ما از شناخت
عدل مطلق ،پرده بر میدارد.
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میگردد و با ربوبیّت نها در خلق ،ربوبیّت مطلق شناخت میشود و با الهوت نها در خلق،
الهوت مطلق ،مبحان و لعالی ،شناخت میگردد و بدون انشان ،برای مانر خالنق ،معرفت و
لوحیدی وجود نخواهند داشت.
بنابرانن لوحید ،ارلباط لنگالنگی با جانشینان خدا دارد ،و اگر ما ب انن قضی دقیقلر نگاه
کنیم ،طبق نچ پیشلر گفت شد ،در مینابیم ک اگر مخلوق اول نا یقل اول نا حضرت محمد
 ک خدای مبحان و متعال را ب خالنق شناماند ،وجود نمیداشت ،معرفت و لوحید ،برای
مانر انیانها غیرممكن میگشت.
از یبدالیالم بن هروی از امام رضا  از پدرش مومی بن جعفر  از پدرش جعفهر بهن
محمد  از پدرش محمد بن یلی  از پدرش یلی بن حیین  از پهدرش حیهین بهن
یلی  از پدرش یلی بن ابیطالب  روانت شده امت ک فرمود :رمول خدا  فرمود:
(خداوند خلقی ک بهتر از من و نزد او گرامیلر از من باشد نیافرنده امهت) .یلهی  گونهد به
پیامبر اکرم  یرض کردم( :ای رمول خدا ،شما بهتری نا جبرةیل؟) فرمود( :ای یلهی! خهدای
لبارك و لعالی انبیای مرمَل را بر مالةك ی مقرب برلری داد و مهرا بهر جمیهع انبیهاء و رمهوالن
فضیلت بخشید و پس از ن ،ای یلی! برلری از نِ لو و امامان پس از لومت و فرشتگان ،خادمان
ما و خادمان دومتداران ما هیتند .ای یلی! حامالن یرش و کیانی ک گرداگرد یرش هیتند به
وامط ی والنت ما حمد پروردگارشان را ب جا می ورند و برای مُمنان طلب مغفرت میکننهد .ای
یلی! اگر ما نبودنم خداوند دم و حوا و جنّت و نهار و مهمان و زمهین را نمهی فرنهد و چگونه از
مالةك برلر نباشیم در حالی ک در لوحید و معرفتِ پروردگارمان و لیبیح و لقدنس و لهلیل او بر
نها مبقت گرفت انم ،زنرا اولین چیزی ک خداوند یزوجل خلق فرمود ،اروام ما بود ،پس ما را ب
لوحید و حمد خود گونا ماخت؛ مپس مالةك را فرند و هنگامی ک نها اروام ما را در حالی که
نور واحدی بودند مشاهده کردند ،امر ما را بزرگ دندند؛ ما لیبیح گفتیم لا مالةك بداننهد که مها
مخلوقالی فرنده شدهانم و خداوند از صفات ما منزه امت ،و مالةك با لیبیح ما لیهبیح گفتنهد و
خدا را از صفات ما منزه دانیتند .هنگامی ک مالةك بزرگی شأن ما را دندند ما را لهلیل گفتند ،ما
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لهلیل گفتیم لا مالةك بدانند ک هیچ معبهودی جهز اهلل (ال اله اال اهلل) نییهت و بداننهد که مها
بندگانی کوچك هیتیم و ن خدانانی ک باند با او و نا در کنار او پرمتیده شونم ،پس نها گفتند:
ال ال اال اهلل؛ و چون بزرگی منزلت ما را مشاهده کردند ،خدا را لكبیر گفتیم لا مالةك بداننهد که
خداوند بزرگلر از ن امت (اهللاکبر) ک (نیبت) بزرگی و یظمت ،کیی جهز او را نیهزد .و چهون
یزت و قولی ک خداوند ب ما یطا کرده بود را دندند ،گفتیم (ال حول و ال قوة اال باهلل) لا مالةكه
بدانند ک ما هیچ قدرت و قولی ندارنم جز ب وامط ی خداوند و چون نعمتی ک خداوند ب ما داده
و ن را در برابر واجب نمودن طایت و یبادت بر ما واجب نموده بود ،دندند ،گفتیم (الحمد هلل) لها
مالةك بدانند ک خداوند در برابر نعمتهانی ک بر ما ارزانی داشت امت ،حقهوقی دارد و مالةكه
نیز گفتند (الحمد هلل) .پس ب وامط ی ما ب معرفهتِ لوحیهد خهدای لعهالی و لیهبیح و لهلیهل و
لحمید و لمجید او رهنمون شدند.
مپس خدای لعالی دم  را فرند و ما را در صلب او ب ودنع نهاد و ب مالةك فرمهان داد
ک ب دلیل لعظیم و اکرام ما بر او مجده کنند .مجدهی نها برای خهدای یزوجهل ،یبودنهت و
بندگی برای دم ،اکرام و طایت ما بود؛ زنرا ما در صلب او بودنم .چگون ما از مالةك برلر نباشیم
در حالی ک هم ی نها ب دم مجده کردند .چون مرا ب ممانها ب معراج بردند جبرةیل دو لها
دو لا اذان و اقام گفت ،مپس گفت :ای محمد ،پیش بانیت .گفتم :ای جبرةیل! نا بر لهو پیشهی
بگیرم؟ گفت :ری ،زنرا خدای لبارك و لعالی پیهامبرانش را و یلهیالخصهوص لهو را بهر همه ی
مالةك برلری داده امت .من پیش انیتادم و با انشان نماز خواندم در حالی ک انن ،مانه ی ههیچ
فخری نییت ،و چون حجابهای نور را ب پانان رماندم ،جبرةیل  گفت :ای محمد ،پیش برو
و از من یقب ماند .گفتم :ای جبرةیل! نا در چنین جانی از من جدا میشهوی؟ گفهت :ای محمهد،
نهانت حدی ک خدای لعالی برای من مقرر فرموده ،همینجامهت و اگهر از ن بگهذرم به مهبب
لجاوز از حدودی ک پروردگار بزرگوارم مقرر فرموده امت ،بالهانم میموزد.
من ب شدت در نور شدند افكنده شدم ،لا ب نجا ک خدای لعالی از ملكولش اراده فرموده بهود
رمیدم و ندا رمید :ای محمد ،گفتم :لبیك و معدنك ای پروردگهار مهن! لهو را مبهارك و متعهالی
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داشتم (لبارکتُ و لعالیتُ) .ندا رمید :ای محمد ،لو بندهی من و من پروردگار لوأم؛ پس فقهط مهرا
پرمتش کن و بر من لوکل نما .لو نور من در میان بندگان من و فرمتادهی من ب مهوی خلقهم و
حجتم بر مردمانی .برای لو و کیی ک از لو پیروی کند ،بهشتم را خلق نمودم و لش مهن بهرای
کیی امت ک با لو مخالفت ورزد ،و برای اوصیای لو کرامتم را الزم گردانیدم و برای شیعیانشان
ثوابم را مقرر داشتم.
گفتم :پروردگارا! اوصیای من چ کیانی هیتند؟ ندا رمید :ای محمهد ،اوصهیانت نانانهد که
نامشان بر ماق یرش من نگاشت شده امت و من در حالی ک در پیشگاه پروردگار جلّ و جَاللهم
بودم ،ب ماق یرش نگرنیتم و دوازده نور دندم و در هر نوری مطری مبز بود ک نام هرنهك از
اوصیای من بر ن نوشت شده بود .اول انشان یلی بن ابیطالب و خهر نهها مههدی امهتم بهود.
گفتم :پروردگارا! نا نها اوصهیای مهن هیهتند؟ نهدا مهد :ای محمهد ،نهها اولیها و دومهتان و
برگزندگان و حجتهای من بر خالنق ،پس از لو هیتند و نها اوصهیاء و خلفهای لهو و بهتهرنن
خلق پس از لو میباشند .ب یزت و جاللم موگند ک ب وامط ی انشان دننم را چیره و کلم ام را
بلند مینمانم و لومط خرنن نها زمین را از دشمنانم پاك میگردانم و مشرق و مغرب زمهین را
ب لملك او در می ورم و باد را میخر او میکنم و گردنكشان مخت را رام او میمهازم و او را بهر
نردبان لرقی باال میبرم و با لشكرنان خود ناریاش میکنم و با فرشتگانم ب او مدد میرمانم لها
ن ک دیولم را شكار کند و مردمان گرد لوحیدم نند ،مپس دولتش را پاندار میمهازم ،و لها روز
قیامت روزگار و انام حكمرانی را میان اولیای خود (دمتب دمت) میگردانم).

()6( )7

تقسیم صفات الهوت
خداوند مبحان برای مخلوقالش با الهوت مطلق نا کمال مطلق (اهلل) لجلی نمود لا مخلوقات
او را بشنامند .در ماحت الهوت مطلق (اهلل) مهبحان کمبهودی نییهت .از اننرومهت که او به
هم ی کمال مطلق موصوف امت و از هم ی کمبودها منزه امت .در نتیجه اشهكالی نهدارد که
 .1علل الشرایع ،صدوق ،ج  ،1ص 9؛ کمالالدین و تمام النعم  ،شیو صدوق ،ص .299
 .2کتاب «توحید».
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صفات کمال را (صفات ثبولی ) بنامیم و منزه دانیتن او از کمبود را (صفات ملبی ) بنهامیم .اننهها
فقط اصطالحات لفظی هیتند ک ب معنای مشخصی اشاره دارند؛ مههم همهان معنهای مهوردنظر
امت .ولی اشكال در انن امت ک بعضی افراد صفات ثبولی را منحصر در م صفت یلم ،قدرت و
حیات میدانند نا لعداد مشخصی برای انن صفات قاةل هیتند .ب همین لرلیهب ،منحصهر کهردن
صفات ملبی در لعداد مشخصی از صفات نیز مورد اشكال امت .حقیقت انن امت که خداونهد بها
هم ی کمال مطلق موصوف امت و از هم ی کمبودها منزه امت.
اما صفات فعلی  ،نها برای لقییم صفات ب فعلی و ذالی دو موضو را لعرن( میکنند:
اول :صفتی ک ممكن امت خداوند هم با ن لوصی( میشود و هم با ضهد ن ،صهفت فعلیه
امت؛ ب انن خاطر ک صفت ذالی  ،یین ذات اومت و از او جدا نمیشود لا امكان داشت باشد که
خداوند با ضد ن لوصی( شود .مثال ن ،اراده (نا خوامتن) امت .ممكن امت خداوند در موردی با
خوامتن لوصی( شود و در موردی با نخوامتن .اما صفتی ک خداوند با ن لوصی( مهیشهود و بها
ضد ن لوصی( نمیشود ،صفت ذالی امت؛ مانند یلم .او ب یالم بودن لوصی( میشود و هیچگاه
ب نادان بودن لوصی( نمیشود.
دوم :هر صفتی ک برای جدا کردنش نیازمند فرض کردن چیزی غیر از ذات باشد ،صفت فعلی
امت؛ مانند صفت فرنننده .او پیش از اننك بیافرنند ،ب فرنننده بهودن لوصهی( نمهیشهود .ههر
صفتی ک فقط ب فرض نمودن ذات مشخص شود ،صفت ذالی امت ،مانند صفت زندگی.
انن خالص ی موضویی امت ک برای انن لقییم ب ن ایتماد میکنند .در حقیقهت نامیهدن
برخی از صفات نزد نان ب فعلی  ،ب خاطر فهم مشخصی از معنای ن امت ک ن را مربهوط به
فعل و کار قرار میدهد و وجود ن مربوط ب وجود فعل و کار امت .در نتیج صفات حادِثی وجود
دارند ک با ب وجود مدن فعل و کار ب وجود می نند و نمیلوان نها را صفات ذالی نامید .پهس
صفات فعلی صفالی هیتند ک نیبت ب ذات اضافی هیتند .بر مبنای انن فهم از معنای صهفات،
در انن مطلب اشكالی نییت.
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ولی در اننجا معنا و فهم دنگری نیز برای صفات فعلی مطرم امت ک میلهوانیم ن را بیهان
کنیم و بایث میشود انن صفات غیر حادث باشند ،ن صفات فعلهی و صهفات اضهاف بهر ذات؛ در
نتیج با انن دندگاه ،انن صفات ،ذالی هیتند و از ن مُنشعب میشوند .ب ینوانمثال ممكن امت
از صفت خالق ،کار و فعل فرننش مخلوقات را بفهمیم و در نتیج حادِث و فعلی میباشد؛ چرا ک
با ضد ن نیز لوصی( میشود و میگونیم :خدا خالق نییت و منظور ما ،پهیش از انهن امهت که
مخلوقات را بیافرنند .ب همین خاطر ن را صفت فعلی میدانهیم که بهرای ذات ،اضهافی امهت.
همچنین امكان دارد ک از انن صفت معنای قدرت بر فرننش را بفهمیم ک در نتیج صفت ذالی
میشود و حادث نییت .و امكان ندارد ک با ضد ن لوصی( شود .چون در انن صورت معنهای ن
چنین میشود ک او از فرننش نالوان امت .نعنی میلوانیم در مورد صفت خالق بگونیم ک صفت
فعلی امت ،اگر ن را ب فعل و کار نیبت دهیم و نیز میلوانیم در مهورد ن بگهونیم که صهفت
ذالی امت ،البت اگر ن را ب ذات نیبت دهیم .اشكالی در انن نییت که نهك صهفت نهك بهار
صفت فعلی باشد و نك بار دنگر صفت ذالی .
عینیَّت صفات ذاتیهی الهوت
نامها و صفات ذالی ی خداوند با ذات الهی نا اهلل ،متحد امت و در ن فانی امت؛ به صهورلی
ک امماء و ذات را نكتانی قرار میدهد ک لرکیب در ن راه ندارد؛ پس همه ی نهامهها و صهفات
ذالی  ،با ذات الهی نا اهلل ب صورت نكتا بودن حقیقی متحد امت .نعنی خداوند نكی و نكتامهت و
هم ی نامها و صفات ،یین ذات الهی امت و یَرَضهانی نییتند که ذات به ن وصه( شهود و
جوهرهانی نییتند ک ذات از ن لرکیب شده باشد .انن نامهها و صهفات ذالهیِ قهدنمی ،الهوهیتی
نییت ک از اهلل جدا باشد؛ چرا ک الوهیت او در جهالی ک جلوهگر اومت ،مطلهق امهت؛ بلكه از
ذات الهی جدا نییت .در نتیج انن امماء و صفات ،یین ذات امت .خداونهد مهبحان لوانامهت و
لوانانی ،ذات اومت و او یالم امت و یلم ،ذات اومت و . ...
لوحید در بااللرنن مرلب  ،شناخت پیچیده شدن هم ی نامها در ذات الهی امت .نعنی خداونهد
رحمان و رحیم امت و رحمت ذات اومت و قادر امت و قدرت ،ذات اومت.
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در کتاب (لوحید) لوضیح انن مخن در مورد ذات الههوت و صهفات ذالیه و اننکه امهماء و
صفات ،یین ذات هیتند ،و نیز مخنانی در مورد مرالب لوحید مده امهت .منامهب مهیبیهنم که
فردی ک در مورد انن موضو ب لوضیح نیاز دارد ،ب انن کتاب مراجع کند.
صفت علم و بداء
پس از اننك الهوت مطلق خداوند را ثابت کردنم ،میگونیم :الهوت مطلق باند ب یلم مطلق
موصوف شود وگرن اگر نیبت ب میئل ای نادانی داشت باشد ،لرکیب نور و ظلمت میشهود -به
انن خاطر ک یلت نادانی ،ظلمت و لارنكی نا کمبود امت -اگر اننچنین باشد ،الوهیت مطلهق او
نفی میشود؛ همانطور ک اگر نادانی داشت باشد ،ب غیر خودش نیازمند میشود و الهوت مطلق
او ،با نیاز و نیازمندیاش باطل میشود.
نچ را ک او در یوالم فرننش شكار کرده امت ،جزو یلم اومهت ،لها ههر مخلهوقی را که
بخواهد ،نیبت ب ن گاه کند .انن لوم محو و اِثبات امهت و در ن بهرای ههر حهادِث و الفهاقی،
احتمااللی امت ک الفاق افتادن هرکدام از نها ،ب بنده و نچ ب او احاط دارد ،وابیت امهت.
زمانی ک وقتش فرا برمد ،نكی از نها الفاق میافتد .اگر محو و اثبات نبود ،دیا از بین میرفهت
و معنانی ب جز بازنچ بودن نداشت .فردی ک وجود محو و اِثبات را قبول ندارد ،قاةل ب انن امت
ک کارها از دمت خداوند خارج شده امت نا همانطور امت ک خداونهد متعهال نهان را لوصهی(
کرده امت:
(
ْیهوطَتانِ ننْفِهقُ کَیه َ
وَ قالَتِ الْیهُودُ ندُ اللَّ ِ مَغْلُولَوٌ غُلَّتْ أَندنهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ نهداهُ مَب ُ
نشاءُ وَ لَیزندَنَّ کَثیراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَیكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْیاناً وَ کُفْراً وَ أَلْقَینا بَینَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلی
نیهعَوْنَ فِهی الْهأَرْضِ فَیهاداً وَ اللَّه ُ ال نحِهبُّ
نوْمِ الْقِیامَوِ کُلَّما أَوْقَدُوا نهاراً لِلْحَهرْبِ أَطْفَأَهَها اللَّه ُ وَ ْ
الْمُفْیِدننَ

()7
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(و نهود گفتند دمت خدا بیت امت .دمتهای خودشان بیت باد و ب [مزای] نچ گفتند از
رحمت خدا دور شوند .بلك هر دو دمت او گشاده امت ،هرگون بخواهد میبخشد و قطعاً نچ از
جانب پروردگارت ب موی لو فرود مده امت ،بر طغیان و کفر بییاری از انشان خواهد افزود و لها
روز قیامت میانشان دشمنی و کین افكندنم .هربار ک لشهی بهرای پیكهار برافروختنهد خهدا ن را
خاموش ماخت و در زمین برای فیاد میکوشند و خدا مفیدان را دومت نمیدارد).
صفت اراده و جرب و تفویض
صفت اراده
ب انن معنامت ک خداوند اراده کننده و غیر اراده کننده امت .چیزهانی را ب وجود ورده امت
و غیر ن را ب وجود نیاورده امت .لعیینکنندهی انجاد نا یدم نكچیز ،ارادهی خداونهد مهبحان و
متعال امت .خداوند مبحان دمتور میدهد و نهی میکند و لعیینکنندهی امهر و نههی او ،ارادهی
خداوند مبحان امت .او نچ را ک ب وجود ورده امت ،اراده کرده امت و نچه را دمهتور داده
امت ،اراده کرده امت .و نچ را ک نهی کرده امت ،اراده نكرده امت.
در نتیج ارادهی خداوند مبحان ،از جهت وقو ن در خارج ،ب فعل او مبحان لعلق دارد .امها
لعلق داشتن ارادهی او ب افعال بندگان ،از جهت وقو ارادهی وی ب افعال بندگان نییت؛ چرا ک
انن کارها و افعال ،افعال بندگان امت ،ن افعال خداونهد .لعیینکننهدهی وقهو افعهال بنهدگان در
جهان خارج ،ارادهی انجامدهندهی ن افعال نعنی خود بندگان هیتند.
ارتباط ارادهی اهلی به انسان و کارهایش
اول :خداوند انیان را اراده نموده امت .ب همین دلیل او را فرند و ب او حرکت و نیرو بخشید.
دوم :خداوند برخی از کارهای انیان را ک لوانانی انجام دادنش را ب او داده ،اراده کرده امت؛
ب همین دلیل او را ب ن دمتور داده امت و برخی از کارهای انیان را که خداونهد نیهز لوانهانی
انجام دادنش را ب او داده ،اراده نكرده امت؛ ب همین دلیل او را از ن نهی کرده امت.
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موم :وقو افعال بندگان در خارج ،ب انن معنا نییت که خداونهد مهبحان ن را اراده نمهوده
امت؛ بلك نهانت موضو انن امت ک وقو ن را امضا و لأنید نموده امت؛ به انهن دلیهل که
بندگان در خارج ،انن افعال را با حرکت و نیرونی انجام میدهند ک خداوند ب نهان واگهذار کهرده
امت؛ ولی انن ایمال با ارادهی نان انجام میشود ،هرچند ضد ارادهی خداوند مهبحان باشهد؛ به
انن خاطر ک نان اختیار دارند و در یالم امتحان هیتند.
خداوند مبحان وقو افعال بندگانش را امضا میکند؛ چ ب انجام نها اراده داشت باشد و چ
نداشت باشد ،بر اماس قانون و منت الهیِ یمومی وجود؛ ولی امضا و لأنید خداوند مبحان ،نیبت
ب افعالی از بندگان ک او ن را اراده نفرموده امت ،طبق ارادهی بنهدگان امهت؛ و به انهن معنها
نییت ک او امور را ب بندگان واگذار کرده امت؛ ب انن دلیل که خداونهد مهبحان ،نهك قهانون
لكوننی یمومی قرار داده امت( )7ک بهر مبنهای ن انیهان میلوانهد فعهل خهوب و بهدی را که
میخواهد ،انجام دهد ،بدون اننك خداوند او را از ن باز دارد .مگر اننك حكمت ،موجب شكیهتن
انن قانون شود و خداوند مانع انجام فعلی لومط بنهدهای شهود ،همهانطور که در معجهزه الفهاق
میافتد.
با انن مطلب ،شبه نا مغالط ی جبر و لفون

پامخ داده میشود .انیان نیبت ب افعال خوب

نا بد خود مجبور نییت .امضا و لأنید خداوند نیبت ب افعال انیان ،با واگذار کردن حرکت و نیهرو
و اختیار همراه با حدودی امت ک خداوند مبحان و متعال ن را قرار داده امهت .انیهان همیشه
نیاز دارد ک خداوند در هر لحظ با وجود و حرکت و نیرو ب او کمهك کنهد؛ ههم در حهال اختیهار
انیان برای انجام خوبی نا بدی و هم در حال انجام خوبی نا بدی .در نتیج لفون

در کار نییت

و خدا امور را ب انیان واگذار نكرده امت.
اما شبه نا مغالط ی برخی از مَلَفیها ک قاةل هیتند خداوند مبحان هر واقع و حادث ای ک
در بیرون الفاق میافتد ،اراده کرده امت و ب ن راضی امت ،باطل امت؛ ب انن دلیل که نهها
 .1مانند برخی قوانین جاری در طبیعت و قوانین مربوط به پاداش یا مجازات دنیوی بعضی افعال ،مانند قطع رحم ،صلهی
رحم ،صدقه ،و نتایج بعضی افعال نفسانی ،مانند حسد.
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بین افعال خداوند مبحان و افعال بندگان لمانز قاةل نمیشوند و انن دو را با ههم خلهط میکننهد.
نان بین کارهای بندگان ک مورد رضانت اومت و کارهانی ک مورد رضانت او نییت ،لمانز قاةل
نمیشوند و هم را در نك گهروه قهرار مهیدهنهد و نهام ن را ارادهی لكهوننی میگذارنهد .نهان
میپندارند ک همگی انن افعال ،مورد رضانت اومت و ن را اراده کرده امت.
حقیقت انن امت ک نان اگر بخواهند هم ی نچ را ک در خارج واقع میشود ،با اصهطالم
خودشان ارادهی لكوننی بنامند ،در انن هنگام باند بفهمند ک انن ارادهی لكوننی از امر نا نهی او
پرده بر نمیدارد و رضانت خداوند را شكار نمیمازد؛ بلك بانهد بفهمنهد که در ارادهی لكهوننی،
افعال او و افعال بندگان را با هم مخلوط کردهاند .ب همین دلیل ،انن موضویی یمومی امت که
شامل هم ی الفاقات خارجی میشود؛ خواه از لحاظ وقو  ،در ارادهی خداوند رخ داده باشهد ،خهواه
در ارادهی بندگان؛ نعنی ارادهی لكوننی بر اماس انن لعرن( ،ارادهی الهی نییت؛ بلك مخلهوطی
امت از ارادهی الهی و ارادهی بندگان؛ بنابرانن در انن لعرن( فاندهای در لمانز بین صفت فعل نها
الفاقی ک در خارج رخ میدهد ،از انن لحاظ ک مورد رضانت خداوند هیت نا نییت نا خداوند ن
را اراده کرده امت نا اراده نكرده امت ،نییت .فردی ک از انن لعرن( برای لمانز قاةل شدن بهین
صفت فعل نا الفاقی ک در خارج رخ میدهد ،امتفاده میکند ،نكی از انن دو مورد امت :نا اصهالً
چیزی را نمیفهمد؛ و نا میفهمد ولی میخواهد افرادی را ک از روی نادانی از او پیروی میکنند،
خوار و پیت نماند.
برای ماده شدن بیشتر انن موضو میگونم :کارهای بندگان ک در بیرون الفاق مهیافتهد ،از
جهت وقو  ،ب ارادهی خداوند نمیباشد؛ ب انن دلیل ک افعال او نییهتند؛ بلكه افعهال بنهدگانش
هیتند؛ در نتیج از انن جهت ،ب ارادهی بندگان هیتند .ولی از جههت امهر نها نههی ،به ارادهی
خداوند مبحان هیتند.
اما در مورد پرمش برخی از مَلَفیهای نادان :نا پادشاهی را ک خداوند لعیین نكرده امت ،بها
ارادهی خداوند حكومت میکند نا بدون ارادهی خداوند؟ نا دزد با ارادهی خداوند دزدی میکند نها
بدون ارادهی خداوند؟ انن پرمش بر اماس نك مغالط بنا نهاده شده امت .نان فرض مهیکننهد
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ک فعل دزدی ،از جهت وقو در خارج ،ب ارادهی خداوند مبحان و متعال امهت؛ در حهالی که از
انن جهت ،ب ارادهی بنده امت ،ن ب ارادهی خداوند .لعلق داشتن ن ب ارادهی خداونهد ،فقهط از
جهت امر نا نهی پروردگار امت .نعنی خداوند فقط امر کرده نا نهی نموده امت که انهن پادشهاه
حكومت کند و خداوند فقط امر ب دزدی کرده امت نا اننك از دزدی نهی نموده امت.
همچنین هیچچیزی در یالم وجود الفاق نمیافتد ،مگر اننك خداوند ،قادر به جلهوگیری از ن
امت؛ و چیز ممكنی وجود ندارد ،مگر اننك خداوند نیبت ب انجاد ن لوانامت؛ ولی او برای انهن
یالَم ،قوانینی قرار داده امت .او ب انیان ،حرکت و نیرو و اختیار داده امت .او در خرت ،انیهان را
نیبت ب کارها و انتخابهانش مورد محامب قرار میدهد؛ ولی در انن جهان بر او چیره نمیشهود
و او را مجبور ب اطایت از خلیف ی خداوند در زمین و ناری رماندن ب او در حكومت نمیکند؛ بهر
او غالب نمیشود و او را مجبور ب نماز و روزه و لرك دزدی و  ...نمیکنهد؛ در غیهر انهن صهورت
انیان مجبور ب انجام دادن کار امت و کارش ارزشی ندارد و معنانی برای یقوبت کردن نا ثهواب
دادن او برای برخامتن برای انجام کار مشخص نا لرك ن نییت.
بنابرانن خداوند خلیف اش را لعیین میکند و مردم برای ناری خلیف ی خداوند در زمهین ،مهورد
امتحان هیتند .اگر او را ناری کنند ،در دنیا و خرت رمتگار مهیشهوند و اگهر او را خهوار کننهد و
فردی غیر از او را ناری کنند و نا از غیر او پیروی کنند ،خرتشان مورد زنان قرار گرفت امهت و
بهرهشان را از بین بردهاند.
صفات خلیفهی خداوند در زمین
حجت خداوند :ب وامط ی اومت ک خداوند حجت و دلیل را بر مردم اقام میکند و یهذر
نان را از بین میبرد.
رُمُالً مُبَشِّرننَ وَ مُنْذِرننَ لِئَالَّ نكُونَ لِلنَّاسِ یَلَی اللَّه ِ حُجَّهوٌ بَعْهدَ الر ُُّمهلِ وَ کهانَ اللَّه ُ یَزنهزاً
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حَكیماً

()7

(پیامبرانی ک بشارتگر و هشداردهنده بودند ،لا برای مهردم پهس از [فرمهتادن] پیهامبران در
مقابل خدا [بهان و] حجتی نباشد و خدا لوانا و حكیم امت).
رسول یا فرستاده :او از موی فرمتندهای ،رمالتی را ورده امت.
نبی یا پیامبر :ب انن دلیل ک مقام نبوت و پیهامبری دارد ،بها رؤنها و مكاشهف به او وحهی
میشود.
اما انن اشكال ک چرا خلیف ی خداوند پس از محمد رمولاهلل  بها نبهی مرمهل لوصهی(
میشود ،در حالی ک محمد رمولاهلل  خهرننِ انبیها و مرمهلین امهت که از مهوی خداونهد
فرمتاده شده امت ،انن موضو را در کتاب (نبوت خالم) بیان نمودم .در اننجا ب صهورت خالصه
میگونم :نبوتِ فرمتادن ک ختم شهده امهت ،نبهوتِ فرمهتادن از مهوی خداونهد امهت و نبهوتِ
فرمتادن از موی محمد  غاز شده امت؛ فردی ک خلیف ی حقیقهی خداونهد امهت و ههدف
فرننش ،رمیدن مخلوقات ب اومت؛ و با رمیدن ب اومت ک جانشهینی حقیقهی خداونهد محقهق
میشود و در نتیج خلیف ی حقیقی ،نا محمد  ،نقش کامهل جانشهینی را انجهام مهیدههد؛ از
جمل ی انن نقشها انن امت ک انشان  خبردهنده و فرمتندهی افراد بعد از خودش میباشد.
یلم امامان ل محمد  از محمد رمولاهلل  امت و نان فرمتادگانی از موی محمد 
و ب دمتور خداوند مبحان و متعال هیتند.
وصی :وصی در زمانی مطرم میشود ک حجت پیشین وجود داشهت باشهد که به پیهروی و
ناری دادن وصیاش ،وصیت نموده باشد .وصی ،حجتهی از مهوی خداونهد و خلیفه ی خداونهد در
زمین و پس از حجت پیشین امت .ضروری نییت ک وصیتکننده میهتقیماً به وصهی ،وصهیت
نماند لا او وصیاش شود .ب ینوان مثال ،امام بهاقر  و امهام صهادق  اوصهیای حضهرت
محمد رمولاهلل  هیتند؛ ب انن خاطر ک انشان در وصیتش ب نان وصیت نموده امت.
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معصوم:
عصمت :منظور چنگ زدن ب خداوند از محرمات خداوند امت.
و معصوم :فردی امت ک از محرمات خداوند ،ب خداوند پناه میبرد.
یصمت ،موضویی درونی امت ک راهی برای نقین پیدا کردن نیبت ب ن در بیهرون به جز
نص از موی خداوند نا از موی خلیف ای از خلفای پیشین خداوند وجود ندارد.
خلیف ی خداوند معصوم امت و مهردم را از ههدانت بیهرون نمهی ورد و نهان را در باطهل وارد
نمیکند.
امام )7(:کیی ک قرار داده شده امت لا رهبری کند و در انن دنیا رهبر دنگران باشد.
عالِم :کیی ک خداوند ب او وحی میکند و او را نیبت ب میهاةلی که مهردم را از گمراههی
بیرون می ورد و نان را وارد هدانت میکند ،گاه میکند و حق را ب نان میشناماند .فقط اومت
ک ب حق و ب موی صراط میتقیم هدانت میکنهد؛ چهرا که یلهم او از مهوی خداونهد امهت و
شناخت او از موی خدامت .اما دنگران حتی اگر حق و صراط میتقیم را در لحظ ای بشنامند ،در
لحظ ای دنگر نیبت ب ن نادان هیتند؛ زنرا یلم نان از موی خداوند نییهت و به نهان وحهی
نمیکند؛ در نتیج نمیلوان هیچنك از مردم ،جز خلیف ی خداوند در زمین را اننگون وص( کهرد
ک ب حق نا صراط میتقیم هدانت میکند.

 .1همچنین ممکن است امام به معنای خاص ،مورد نظر باشد که مقصود از آن مقامی در عوالم باالست و این مقامی است
مخصوص محمد  و آل محمد  و بعضی از پیامبران  مانند ابراهیم  و موسی  .این همان مقامی اسةت
که در این آیه از آن یاد شده است :وَإِذِ ابْتَلَی إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّیتِةی
قَالَ لَا ینَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ( بقره( )121 ،و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی آن همةه را بةه انجةام
رسانید[ ،خدا به او] فرمود :من تو را پیشوای مردم قرار دادم[ .ابراهیم] پرسید :از دودمانم [چطور]؟ فرمود :پیمان من بةه
بیدادگران نمیرسد).
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علم خلیفهی خداوند در زمین
یلمی ک باند خلیف ی خداوند در زمین دارا باشد ،شناخت چیزهانی امت ک نجهات مهردم در
خرت وابیت ب ن امت و ن یلم ب یقاند و لشرنع امت؛ در نتیج بانهد به او وحهی شهود لها
مخن نهانی نزد او باشد و ایتقاد حق و شرنعت حق و موارد جدندی را که در لشهرنع به وجهود
می ند ،بیان کند .یلم چیزی نییت ک بوده امت ،بلك چیزی امت ک میشود؛ به ینوان مثهال،
شناخت خلیف ی خداوند با امتفاده از کتاب خلیف ی پیشین نا حفک بودن ن کتاب نا حفهک بهودن
لشرنع پیشین ،اننها یلوم مهمی نییتند ک الزم باشهد خلیفه ی خداونهد در زمهین نهها را دارا
باشد؛ چرا ک انن گون امور نزد مردم هیت و هر انیان دنگری امكان ب دمت وردن ن را دارد
و داشتن ن ،فضیلتی برای خلیف ی خداوند نییت .بلك فضیلت و برلری انن امت که چیهزی را
بداند ک مردم نمیدانند؛ و انن موضو فقط با وحی در لحظات شبان روز امكانپذنر امت .همه ی
مردم ب انن یلم نیازمند هیتند لا رهانی نابند؛ در حالی ک او ب هیچنك از مردم زمانش نیازمنهد
نییت؛ دقیقاً مانند وضعیت دم و فرشتگان .فرشتگان نیبت ب یلم دم ،نهادان و به یلهم او (در
مورد نامهای نان) نیازمند بودند؛ ب همین دلیل امت که او بهر نهان برلهری دارد و نهادگیری و
اطایت از او بر نان واجب امت.
انن موضو بیان میکند ک اشكالی ندارد ک محمهد رمهولاهلل  اُمّهی باشهد و نخوانَهد و
ننونید؛ و اشكالی ندارد ک انشان متون لورات و انجیل را نداند نا ن را حفهک نباشهد .ههر کهس
مدیی خالف انن شود ،غلو کننده امت و خودش را دچار موضویی کرده امت ک دلیلی برای ن
ندارد و لنها هوای نفس ،انن افراد را ب چنین مخنی وا داشت امت .اما روانالی ک بیان میکننهد
رمول لوانانی خواندن و نوشتن دارد ،بیشتر از انن نییت ک در مرحل ی اثبات انن لوانانی هیتند
و منظور نها لطبیق دادن نمیباشد .نعنی ثابهت نشهده امهت که رمهولاهلل  مهیخوانهد و
مینونید؛ بلك یكس ن ثابت شده امت و لارنخ نشان میدهد ک انشان ب فردی نیهاز داشهتند
ک برانشان بخواند و بنونید؛ مانند وجود کالبان وحی و نیاز داشتن ب یلی  لا پیمان صلح را
برای انشان بنگارد.
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نچ در جهان خارج برای افرادی ک در لماس با محمد رمهولاهلل  بودنهد ،ثابهت شهده
امت ،انن امت ک انشان نمیخواند و نمینوشت؛ چرا ک انشان خواندن و نوشتن را لمرنن نكرده
بود.
وَ ما کُنْتَ لَتْلُوا مِنْ قَبْلِ ِ مِنْ کِتابٍ وَ ال لَخُطُّ ُ بِیمینِكَ إِذاً الَرْلابَ الْمُبْطِلُونَ

()7

(و لو هیچ کتابی را پیش از انن نمیخواندی و با دمت رامت خود [کتابی] نمینوشهتی وگرنه
باطل اندنشان قطعاً ب شك میافتادند).
ب همین دلیل ،انن موضو را روانت کردهاند ک کیی انشهان را در حهال خوانهدن و نوشهتن
ندنده امت؛ بنابرانن حتی اثبات اننك انشان لوانانی خواندن و نوشهتن داشهت اند ،فانهدهای بهرای
منتفی کردن امكان اننك رمول ،نا خلیف ی خداوند در زمین ،در یمل نمهیخوانهد و نمهینوشهت
(نعنی اُمی بود) ندارد .محمد رمولاهلل  ب صحیف ههانی از لهورات مومهی نیازمنهد بهود که
برانش نقل شود و انشان و یلی  نیبت ب خواندن ن لوانانی نداشتند؛ چرا ک انن صحیف ها
ب زبان دنگر غیر از یربی بود .انن موضو  ،مطلب مهمی را ک برخی افراد مدیی مهیشهوند که
حجت خدا ،همیش و در هم ی حاالت باند هم ی زبانها را بداند ،نفی میکند.
همیش باند ب انن نكت لوج کنیم ک ما در مورد خلیفه ی خداونهد در انهن یهالَم جیهمانی
مخن میگونیم و از روم انشان و نچ در ن ب ودنع گذاشت شده ،مخن نمیگونیم .انشان در
انن یالم ،مانند بقی مردم ،میاةل زنادی را نمیداند؛ و فقط مطلبی را میداند ک لحصهیل نمهوده
امت ،نا نچ خداوند خوامت امت لا او از طرنق وحی بداند؛ ن هم بر امهاس حكمهت خداونهد
حكیم مطلق؛ ن بر اماس کجفهمیها و درخوامتهای مردم .انن امكان وجود دارد ک خداوند ب
خلیف اش موضویی را بشناماند ک او ناچار از دانیتن ن امت و بر انن اماس از برخی موزههانی
ک در صفح ی وجود او ب امانت نهاده شده امت ،پرده بردارد ،موزههانی ک انن بدن و انن یالَم
و کثرت ن ،نها را از او محجوب نموده امت .نتیج اننك یلم حجت ،نگون ک بیان نمهودم،
وحیی همیشگی امت ک از موی خداوند ب حجت اومت ،در مورد هم ی چیزهانی ک انیهانیت
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برای رهانی و شناخت حق و شناخت نچ خداوند از انیانها میخواههد ،به ن نیازمنهد امهت.
یلمی ک دانیتن ن برای حجت خدا الزم امهت ،ب هیچوجه گهاهی از زبهانههای کتهابههای
ممانی نا زبانهای دنگر نا حفک جمالت کتابهای ممانی نییت .بلك او باند هم ی معانی ک
در هم ی کتب ممانی وارد شده امت و حقانقی را ک ب ن اشاره شده امت ،با خود داشت باشد؛
بدون اننك نیازمند خواندن ن نا ماده کردن ن نهزد خهودش باشهد .همه ی کتهب مهمانی در
صفح ی وجودی معصوم ،ب ینوان حقانق و معانی در مرلب ی حقیقت و معنها ،به امانهت نههاده
شده امت .هر حجتی کتاب خود و شناخت مخصوص ب خود و مردم زمانش را و نچ ن مهردم
ب ن نیازمندند را دارامت.
اصالً یلمی ک بر حجت واجب امت ،گاهی از یلوم مادی نمیباشد؛ حتی یلوم ضروری برای
زندگی مردم ،مانند پزشكی .درخوامتِ پزشك ،لومط حیهن  و حیهین  بهرای درمهان
امیرالمُمنین  برای طالب حق کافی امت.
اننها برخی از احادنثی امت ک ب یلم خلیف ی خداوند در زمین اشاره مینمانند:
انن روانات در کتاب (کافی) از (کلینی) جلد اول ،باب (امامان ،یلم پیامبر و هم ی پیهامبران و
اوصیای پیشین خودشان را ب ارث میبرند) وارد شده امت.
امام صادق  فرمود( :ملیمان از داوود و محمد از ملیمان ب ارث بهرد؛ و مها از محمهد به
ارث میبرنم و یلم لورات و انجیل و زبور و لوضهیح نچه در الهوام امهت ،نهزد مامهت) .راوی
میگوند :یرض کردم( :انن همان یلم امت) .فرمود( :انن همان یلم نییهت .همانها یلهم چیهزی
امت ک روز ب روز و لحظ ب لحظ انجاد میشود).

()7

ضرنس کنامی گوند :نزد امام صادق  بودم و ابوبصیر نزد انشان بهود .امهام صهادق 
فرمود( :داوود یلم پیامبران را ب ارث برد و ملیمان از داوود ب ارث برد و محمد  از مهلیمان
ب ارث برد و صحیف های ابراهیم و الوام مومی نزد مامت) .ابوبصیر یرض کرد( :انن همان یلهم
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امت) .فرمود( :ای ابو محمد ،انن همان یلم نییت .یلم چیزی امت ک در شب و روز به وجهود
می ند؛ روز ب روز و لحظ ب لحظ ).

()7

در کتاب (بصاةرالدرجات) از صفار ،صفح  ،433باب ( نچ روز ب روز و لحظ ب لحظ نكهی
پس از دنگری ،ب وجود می ند) مده امت:
ضرنس گوند :از امام صادق  شنیدم ک فرمود( :یلم چیزی امت ک در شب و روز الفهاق
میافتد؛ روز ب روز و لحظ ب لحظ ).
ضرنس گوند :با ابوبصیر نزد امام باقر  بودنم .ابوبصیر ب انشهان یهرض کهرد( :فهدانتان
شوم ،یالم شما ب چ یلمی گاهی دارد؟ انشان فرمود( :ای ابو محمد! یالِم ما غیب را نمهیدانهد؛
اگر خداوند یالم ما را ب خودش واگذارد ،مانند برخی از شما میشود .ولی لحظ ب لحظ بهرانش
انجاد میشود).
ابوبصیر میگوند :ب امام صادق  یرض کردم( :فدانتان شهوم ،یلهم نهزد شهما چییهت؟)
انشان فرمود ( :نچ در روز و شب و امری پس از امری و چیهزی پهس از چیهزی لها روز قیامهت
انجاد میشود).
ابوبصیر گوند :از امام صادق  شنیدم ک فرمود( :صهح( اولیه  ،صهح( ابهراهیم و الهوام
مومی نزد مامت) .ضرنس ب انشان یرض کرد ( :نا ن همان الوام نییت؟) فرمود( :بل ) .ضرنس
یرض کرد( :انن همان یلم امت) .فرمود( :انن یلم نییت .انن روانت امت .یلم ،چیزی امت ک
در شب و روز ب وجود می ند؛ روز ب روز و لحظ ب لحظ ).
منصور بن حازم میگوند :از امام صادق  شنیدم ک فرمود( :نزد ما صهحیف ای امهت که
دن ی خراش نیز در ن هیت) .یرض کردم( :انن همان یلم امت) .فرمود( :انن یلم نییت .بلك
کرامت موروثی امت .یلم ،چیزی امت ک در هر روز و شب انجاد میشود و از رمهولاهلل  و
از یلی بن ابیطالب  میباشد).
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ضرنس کنامی گوند :نزد امام صادق  بودنم .انشان  فرمود( :نزد ما صح( ابهراهیم
و الوام مومی امت) .ابوبصیر یرض کرد( :انن همان یلم امت) .انشان فرمود( :انن یلهم نییهت.
انن کرامت موروثی امت) .فرمود( :یلم چیزی امت ک شب و روز ،و روز ب روز و لحظ ب لحظ
انجاد میشود).
امام صادق  فرمود( :ما نچ در شب و روز امت را میدانیم).
خلیفهی خداوند و صفات معجزهآسا

()7

بعضی افراد معتقدند ک از صفات معصوم انن امت ک مان نهدارد و اگهر بهر روی مهنگ راه
برود ،جای پانش روی منگ میماند و جای پای او در زمینِ میت نمیماند و درنهدگان ،گوشهت
معصوم را نمیخورند و ب وی حمل نمیکنند...
حقیقت انن امت ک انن ایتقاد باطل امت و هر فردی معتقد باشد ک معصوم ب ینوان نهك
خصوصیت داةمی و همیشگی ،دارای معجزه امت ،از جهت یقیدلی منحرف امت و وضعیتش انن
گون امت:

 .1مقصود از صفات معجزهآسا ،صفاتی است که خلیفهی خدا در طول زندگی با آن شناخته میشود و از او جدا نمیشةود.
این غیر از معجزاتی است که در زمان معینی برای خلیفهای از خلفای خداوند حاصل میشود و برای خلیفهی دیگر یةا در
وقت دیگر وجود ندارد؛ بنابراین اگر به عنوان مثال ،روایتی باشد که خلیفهی خدا را در خیابان بدون سةایه دیدهانةد ،بةه
فرض صحت ،اشکالی ندارد .چرا که این معجزهای بوده است برای فردی که آن را دیده است ،تا ایمان بیاورد یا ایمانش
بیشتر گردد و آن را برای دیگران نیز نقل کند و برای آنان نیز مفید باشد .اما اگر روایتی از خلیفهی خدا نقةل شةود کةه از
خصوصیات خلفای خدا این است که دارای سایه نیستند ،این روایت باطل است؛ و چنانکه بیان کردم ،افراد معتقد به آن
دارای انحراف در عقیده هستند .مثال دیگر :اگر فردی نقل کند که خلیفهی خدا را دیدم که درندگان به وی حمله نکردند و
به او سجده کردند و در مقابل او کرنش نمودند ،در صورت صحت این کالم ،اشکالی در آن نیست؛ چرا که ممکةن اسةت
معجزهای واقع شده باشد؛ اما اگر فردی بگوید که خصوصیت همیشةگی خلیفةهی خةدا ایةن اسةت کةه درنةدگان او را
نمیخورند ،این قول باطل است و افراد معتقد به آن ،انحراف عقیدتی دارند و کمترین میزان انحراف عقیدهی آنةان ایةن
است که آنان به امام حسین  کافر هستند .چرا که روایت شده است که اسبان ،سینهی ایشان را لگةدکوب کردنةد و
درندگان از بدن ایشان خوردند .پس بنا بر عقیدهی این افراد منحرف ،حسین  امام نبوده است و این افراد به کسانی
که اعتقاد به امامت حسین  ندارند ،بهانهای دادهاند تا به امامت ایشان کافر شوند.
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اول :انن فرد با قر ن مخال( امت ک محمد  را ،ک برلرنن خلفای خداوند امهت ،بشهر و
دارای صفات جیمی بشری میداند و ذکر میکند ک لمانز او روحی و نتیجه ی اخهالص انشهان
 امت و انن لمانز جیمانی نییت .خداوند متعال فرمود:
قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نوحی إِلَی أَنَّما إِلهُكُمْ إِل ٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ نرْجُوا لِقاءَ رَبِّ ِ فَلْیعْمَلْ یَمَهالً
صالِحاً وَ ال نشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّ ِ أَحَداً

()7

(بگو من هم مثل شما بشری هیتم ک ب من وحی میشود که خهدای شهما خهدانی نگانه
امت .پس هر کس ب لقای پروردگار خود امید دارد باند ب کار شانیت بپهردازد و ههیچکس را در
بندگی پروردگارش شرنك نیازد).
همچنین خداوند متعال فرمود:
امهتَغْفِرُوهُ وَ وَنهلٌ
َامهتَقیمُوا إِلَیه ِ وَ ْ
قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نوحی إِلَی أَنَّما إِلهُكُمْ إِله ٌ واحِهدٌ ف ْ
لِلْمُشْرِکینَ

()6

(بگو من بشری چون شمانم جز اننك ب من وحی میشود ک خدای شما خدانی نگان امهت.
پس میتقیماً ب موی او بشتابید و از او مرزش بخواهید و وای بر مشرکان).
دوم :انن فرد خداوند را ب رفتار خالف یدل ،متهم نموده امت .ب نظر انن فرد ،خداوند برخهی
از مخلوقات را پیش از امتحان و شكار شدن فضیلت بعضی از نان بر دنگهران در یمهل ،برلهری
داده امت.
موم :خداوند را ب رفتار خالف حكمت متهم نموده امت؛ زنرا ب نظر انن افراد خلفای خداوند،
با وجود اننک دارای صفات معجزه مانی هیتند ،ولی خداوند ب نان معجزالی نیز داده امت که
نمانان شدن انن معجزات ،کمتر از ن صفات معجزه مامت .مثالً ماندن جای پای مومی  بر
روی منگ ،ک طبق انن یقاند فامد ،خصوصیت مومی  امت ،بزرگلر از معجهزهی لبهدنل
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یصا ب مار امت ،ک مومی  ن را ورده امت .بر اماس ادیای انن بهیخِهردان ،زمهانی که
مومی ب کاخ فریون وارد شد ،باند زمین کاخ فریون را مُنهدم نموده باشد؛ چرا ک ایتقهاد دارنهد
ک خصوصیت خلیف ی خداوند ،ماندن رد پای انشان بر روی منگ امت .همچنین امكهان نهدارد
ک کیی در مورد ن بگوند ک محر امت؛ پس بعد از انن هم  ،مومی ب یصانی ک لبهدنل به
مار شود چ نیازی داشت؟ در حالی ک فریون در مورد ن میگوند ک محر امت.
چهارم :طبق انن یقاند منحرف ،مانند اننک حیوانات وحشی ،معصوم نا امام را نمهیخورنهد و
ب او حمل نمیکنند ،اننها ب قالالن حیین  اجازهی کشتن انشان را میدهند و ب افهرادی
ک ب حیین  انمان ندارند ،حجت و دلیل میدهند؛ ب انن خاطر ک طبق انن یقیهده ،بهرای
نان ثابت میشود ک حیین  امام نییت؛ چرا ک امبها ک حیوانات اهلی هیتند ،مین اش
را لگدکوب کردند .اگر حیوانات وحشی ،امام حق نا خلیف ی خداونهد را زار نمهیدهنهد ،مهزاوارلر
امت ک امبهای اهلی نیز مین اش را لگدمال نكنند .نان اننچنین با ایتقاد باطلشان ب افرادی
ک ب ل محمد  انمان ندارند ،حجت و دلیل میدهند لا ب امامت امامان طعن بزنند.
حقیقت انن امت ک هرچ روانت شده کامالً بریكس انن یقیده امت .روانت شده امت که
حیوانات وحشی ب جید حیین  جرةت پیدا کردند ،همانطور ک افراد بشر جرةت پیدا کردند
و همانطور ک امبها جرةت پیدا کردند .روانت شده امت ک وقتی حیین  خوامت ب موی
یراق خروج کند ،برای مخنرانی بلند شد و فرمود( :مرگ همچون گردنبند دختران جوان ،ونزهی
گلوی بنی دم امت و من چونان اشتیاق نعقوب ب نوم( ،دندار گذشتگان خود را چه مشهتاقم! و
شهادلگاهی را برانم برگزندهاند ک ناچار باند ن را دندار کنم .گونا گرگهای حرنص دشتههای
نواونس و کربال را میبینم ک بند بند جیمم را از هم گییت  ،شكمب ههای لههی و مشهكههای
خالی خود را از ن انباشت میکنند .از نچ بها قلهم لقهدنر الههی رقهم خهورده ،گرنهزی نییهت؛
خشنودی خداوند ،خشنودی ما اهل بیت امت .نیهبت به بالنهش ،شهكیبانی مهیکنیم و پهاداش
شكیبانان را ب ما دادهاند .ذرن ی رمول خدا  از او جدا نخواههد شهد .نهان در حهرنم قهدس
کبرنانی نزد او گرد نند ،چشم او ب دندارشان روشن شود و ویدهی خود را در حقشهان وفها کنهد.
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هرکس خون خونش را در راه ما ک راه خدامت میبخشد و خود را مادهی دندار خدا کرده امت،
با ما رهیپار شود ک من ب خوامت خدا فردا رهیپارم).

()7

زننب دختر یلی  نیز فرمود ...( :ای نزند ،نا گمان میبری اننک اطهراف زمهین و فهاق
ممان را بر ما لنگ گرفتی و راه چاره را بر ما بیتی ک ما را ب مانند کنیزان ب امهیری برنهد ،مها
نزد خدا خوار و لو مربلند گشت و دارای مقام و منزلت شدهای؟  ...ب خدا قیم ای دشمن خهدا ،و
فرزند دشمن او! قدر و منزلتت را کوچك میبینم و لو را فرولهر از نکه نكهوهش و لهوبیخ کهنم
میپندارم .اما چ کنم ک دندهها اشكبار و مین ها موزان امت؛ و انن کار ،ن ما را بهس امهت و
ن بینیازمان میکند .اننك حیین  کشهت شهده امهت و حهزب شهیطان ،مها را نهزد حهزب
نابخردان میبرد ،لا ب خاطر شكیتن حرمت خداوند ،اموال خدای را ب نان بدهند .انن دمتها ب
خون ما لوده امت و انن دهانها برای خوردن گوشت ما ب ب افتهاده امهت؛ و درنهدگان بیابهان
مهم خود را از ن بدنهای پاك و پاکیزه میبرند .اگر ما را غنیمت انگاشت ای بدان ،در ن روزی
ک ب کیفر کردار خود میرمی ،ما را از دمت رفت خواهی نافت ،و در ن هنگام ک جز نچه از
پیش فرمتادهای نیابی ،خونش را زنانكار خواهی دند.)...

()6

(هرچند گفتوگو با لو بر مصاةب مخاطبت میافزاند ،چون قدر و منزلتت را کوچك مهیبینم و
لو را فرولر از نک نكوهش و لوبیخ کنم میپندارم ،اما چ کنم که دنهدهها اشهكبار و مهین ها
موزان امت .چ شگفت امت کشت شدن نجیبان حزب خدا ،ب دمت رها شدگان حزب شهیطان!
دمتهانی ب خون ما لوده امت و دهانهانی برای خوردن گوشت ما ب ب افتاده امت؛ و بر ن
بدنهای پاك و مطهر ،درندگان گل گله می ننهد و میرونهد و کفتارههای پیهر ،ن را بهر زمهین

 .1اللهوف فی قتلی الطفوف ،ابن طاووس ،ص 02؛ کشف الغم فی معرف األئمة  ،اربلةی ،ج  ،2ص 205؛ بحةار االنةوار،
مجلسی ،ج  ،11ص  055تا  057و ص 057؛ مثیر االحزان ،ابن نمای حلی ،ص 25؛ نزه الناظر و تنبیه الخاطر ،حلوانی،
ص 25؛ العوالم االمام الحسین ،عبد اهلل بحرانی ،ص 215؛ لواعج االشجان ،محسن امین ،ص 73؛ موسوع کلمةات
االمام الحسین.
 .2بالغات النساء ،ابن طیفور ،ص 22؛ شرح احقاق الحق ،مرعشی ،ج  ،00ص .521
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میکوبند .اگر ما را غنیمت انگاشت ای بدان ،در ن روزی ک ب کیفر کهردار خهود برمهی مها را از
دمت رفت خواهی نافت و خود را زنانكار! و خداوند بر بندگان ،متم روا نمیدارد).

()7

لعبیر (ییالن الفلوات) در اولین قیمت ب معنای حیوانات وحشی و درندگان بیابهان امهت نها
ب ونژه از میان نها ،گرگها؛ و منظور از (امهات الفرایل) در قیهمت دوم ،کفتهار امهت و ظهاهر
مخن روشن امت.
(گونا میبینم ایضای بدنم را ک گرگهای بهیابانها مهیان نواونس و کربال پارهپاره میکننهد
و شكمهای خالی و گرمن ی خود را از من پر مینمانند .از روزی ک مقدر شهده امهت ،نمیلهوان
گرنخت).
(بر ن بدنهای پاك و مطهر ،درندگان گل گل می نند و میروند و کفتارههای پیهر ن را بهر
زمین میکوبند).
برخی افراد قصد لأونل انن روانات را دارند؛ ن هم ب قدری ضعی( ک در مقابهل نقهد یلمهی
دوام نمی ورد .حقیقت انن امت ک فقط در هنگام ضرورت ب لأونل پرداخت میشهود و در اننجها
ضرورلی برای لأونل نییت .دلیل یقلی نا نقلی قطعیالصدور و قطعیالداللتی نییت ک انن را رد
کند ک امكان ندارد ک حیوانات غیر یاقل ب جید خلیف ی خداوند لعرض نماننهد .در حهالی که
ب صورت قطعی ثابت شده امت ک انیان یاقل ب جید انشان لعرض کرده امت؛ لها جهانی که
نان را ب جانی رماند ک انگشت حیین  را قطع کردند .و ایکاش به جای انگشهت انشهان،
مرا قطع قطع میکردند .پدر و مادرم ب فدای انشان باشد!

()6

در حقیقت حداقل چیزی ک میلوان گفت ،انن امت ک جید امام ،مانند جیهد بقیه ی بشهر
امت .هر فردی میخواهد صفت و ونژگی خارقالعادهای را ب جید امهام نها خلیفه ی خداونهد در
زمین بیفزاند ،باند دلیل بیاورد و اال کالمش فاقد ارزش یلمی امت .یالوه بر انن ،روانت باال که
 .1اللهوف علی قتلی الطفوف ،ابن طاووس ،ص 137؛ بحار االنوار ،مجلسةی ،ج  ،19ص  101و 109؛ لةواعج االشةجان،
محسن امین ،ص .203
 .2به پیوست دوم کتاب مراجعه کنید.
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از امام حیین صلوات اهلل یلی و خواهر یقیل ی انشان صلوات اهلل یلیها نقل شده امت ،از جههت
داللت و معنا روشن امت .حداقل انن مطلبی امت ک از ظاهر ن فهمیده مهیشهود؛ و امكهان رد
کردن ظاهر نا مطلبی ک از ن ب صورت روشن فهمیده میشود ،بدون دلیل قطعی ک انن معنای
ظاهری شكار را رد کند ،وجود ندارد.
همچنین در دامتان نوم(  خداوند متعال فرمود:
قالَ إِنِّی لَیحْزُنُنی أَنْ لَذْهَبُوا بِ ِ وَ أَخافُ أَنْ نأْکُلَ ُ الذِّةْبُ وَ أَنْتُمْ یَنْ ُ غافِلُونَ

()7

(گفت :اننك او را ببرند مخت مرا اندوهگین میکند و میلرمم از او غافل شوند و گرگ او را
بخورد).
نعقوب  خلیف ای از خلفای خداوند امت و نوم(  نیز اننچنین امت؛ و ظاهر مخن
نعقوب  در قر ن ،حجت و دلیل امت .بنابرانن نعقوب  بر اماس قر ن ،ایتقادی ب انهن
یقیدهی فامد ندارد .او ایتقاد دارد ک خوردن نوم(  ،لومهط گهرگ امكهانپهذنر امهت .در
نتیج از گرگها بر او لرمید و فرزندانش را بر حذر داشهت که گهرگ ،برادرشهان نومه( ،
خلیف ی خداوند در زمین را نخورد .برادران نوم(  فهمیدند و معتقد شدند ک امكان دارد ک
گرگ ،نوم(  را بخورد؛ ب همین خاطر با انن مخنشان ب نعقوب  پامخ دادند:
قالُوا لَئِنْ أَکَلَ ُ الذِّةْبُ وَ نَحْنُ یُصْبَوٌ إِنَّا إِذاً لَخامِرُونَ

()6

(گفتند :اگر گرگ او را بخورد با اننك مها گروههی نیرومنهد هیهتیم در ن صهورت مها قطعهاً
[مردمی] بیمقدار خواهیم بود).
بنابرانن نعقوب  ،فرزندانش را در موضعی قرار داد ک بر خهالف ایتقهاد گمراههانِ امهروز
معتقد شوند و جلوی انشان با مخن روشنی لصرنح نمود ک میلرمد خلیفه ی خداونهد را گهرگ

 .1قرآن کریم ،سورهی یوسف ،آیهی .10
 .2قرآن کریم ،سورهی یوسف ،آیهی .11
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بخورد .نا بر پیامبر خدا نعقوب  پنهان بود ک گرگ ،خلیف ی خداوند را نمیخورد؟ درحالیک
انن میئل بر صاحبان انن یقاند باطل پنهان نمانده امت؟!!
اما انن مخن ک نعقوب  میئل ای درونی را قصد نمود و منظورش از گهرگهها بهرادران
نوم(  بود ،منافالی با انن موضو ندارد ک ظاهر مخن نعقوب  و نچ شهنونده از ن
میفهمد و نچ فرزندانش از ن فهمیدند ،ب روشنی بر انهن داللهت دارد که خهوردن خلیفه ی
خداوند در زمین ،نوم(  لومط گرگ امكانپذنر امت ،همانطور ک گرگ میلوانهد بقیه ی
مردم را بخورد.
خلیفهی خداوند در زمین و زبانها
وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْ ناً أَیْجَمِیا لَقالُوا لَوْ ال فُصِّلَتْ نالُ ُ ءَ أَیْجَمِی وَ یَرَبِی قُلْ هُوَ لِلَّذننَ مَنُوا هُدی وَ
شِفاءٌ وَ الَّذننَ ال نُْمِنُونَ فی ذانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ یَلَیهِمْ یَمًی أُولئِكَ ننادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعیدٍ

()7

(و اگر انن [کتاب] را قر نی غیریربی قرار داده بودنم ،قطعاً میگفتند :چرا نه ههای ن روشهن
بیان نشده امت؟ کتابی غیر یربی و [مخاطب ن] یرب زبان؟ بگو :انن [کتاب] برای کیانی که
انمان وردهاند ،رهنمود و درمانی امت و کیانی ک انمان نمی ورنهد در گهوشهانشهان مهنگینی
امت و قر ن برانشان نامفهوم امت و [گونی] نان را از جانی دور ندا میدهند).
برخی افراد ایتقاد دارند ک شناخت هم ی زبانها ،خصوصیتی همیشگی برای خلیف ی خداوند
در زمین امت .انن یقیدهی باطلی امت ک هیچ دلیلی ندارد.
حجت خداوند در انن یالَم جیمانی ،در میئل ی شناخت زبهانهها ماننهد بقیه ی مهردم امهت.
امكان ندارد ک او در انن یالم جیمانی هم ی زبانها را بداند ،مگهر بها معجهزه ،که البته انهن
میئل ی دنگری امت .ما از معجزهای مخن نمیگونیم ک براماس حكمت الههی ،گهاهی الفهاق
میافتد و گاهی الفاق نمیافتد .بلك از صفت معجزه مانی مخن میگونیم که همیشهگی امهت.
نعنی انن ک هر حجتی باند هم ی زبانها را در انن یالم جیمانی و در هم ی زمانها بداند .چ
 .1قرآن کریم ،سورهی فصلت ،آیهی .11
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بیا برخی از نادانان و غُلوکنندگان ب انن موضو نادرمت ایتقهاد دارنهد .به یهالوه اننکه انهن
موضو فاقد دلیل امت؛ چرا ک با واقعیت لارنخی و یقل و قر ن مخال( امت .بهرای بیهان انهن
موضو ب انن نكات لوج فرمانید:
اول :اگر حجتها ب هم ی زبانها مخن میگفتند ،ب افرادی ک با انشان مُواج میشدند ،ب
ن احتجاج میکردند لا ب انشان انمان بیاورند؛ و با دلیل قطعهی ثابهت نشهده امهت که خلفهای
خداوند ،ب وامط ی شناخت زبانهای انیانی دنگر بر اقوامشان امتدالل میکردنهد لها به نهان
انمان بیاورند .یالوه بر انن اگر هم ی زبانهای انیانی را میدانیهتند ،چه نیهازی به معجهزات
دنگر داشتند؟ اگر مومی  بدون هیچ نادگیری ب چند زبان مخن میگفت ،پس چ نیازی ب
یصا داشت امت؟!
دوم :همانطور ک در قر ن واضح امت ،خلیف ی خداوند حضرت مومی نمیلوانیهت به
هیچ زبانی ب شكل صحیح و زنبا مخن بگوند؛ خداوند متعال فرمود:
وَ أَخِی هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّی لِیاناً فَأَرْمِلْ ُ مَعی رِدْءاً نصَدِّقُنی إِنِّی أَخافُ أَنْ نكَذِّبُونَ

()7

(و برادرم هارون از من زبان ورلر امت پس او را با من ب دمتیاری گییل دار ،لا مهرا لصهدنق
کند .زنرا میلرمم مرا لكذنب کنند).
وَ نضیقُ صَدْری وَ ال ننْطَلِقُ لِیانی فَأَرْمِلْ إِلَی هارُونَ

()6

(و مین ام لنگ میگردد و زبانم باز نمیشود .پس ب موی هارون بفرمت).
وَ احْلُلْ یُقْدَةً مِنْ لِیانِی * نفْقَهُوا قَوْلِی

()4

(و از زبانم گره بگشای .لا مخنم را بفهمند).
در لورات ،یهد قدنم مده امت:
 .1قرآن کریم ،سورهی قصص ،آیهی .01
 .2قرآن کریم ،سورهی شعراء ،آیهی .10
 .0قرآن کریم ،سورهی طه ،آیات  27و .22
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* مومی گفت :خداوندا ،من هرگز مخنور خوبی نبودهام ،ن در مابق و ن اکنهون که بها مهن
مخن گفت ای ،بلك لكنت زبان دارم .خداوند فرمود :کییت ک ب انیان زبان داده امت؟ گنگ و
کر و بینا و نابینا را چ کیی فرنده امت؟ نا ن من ک خداوند هیتم؟ بنابرانن برو و من به لهو
قدرت بیان خواهم داد و هر نچ باند بگونی ب لو خواهم موخت .اما مومی گفت :خداوندا ،لمنا
میکنم کس دنگری را ب جای من بفرمت .پس خداوند بر مومی خشمگین شد و فرمود :برادرت
هارون مخنور خوبی امت و اکنون می ند لا لو را ببیند و از دندنت خوشحال خواهد شد .نچه را
ک باند بیان کنی ب هارون بگو لا از طرف لو بگوند .من ب ههر دوی شهما قهدرت بیهان خهواهم
بخشید و ب شما خواهم گفت ک چ باند کرد .او در برابر مردم مخنگوی لو خواهد بود و لو برای
او چون خدا خواهی بود و هر چ را ک ب او بگونی بیان خواهد کرد.

()7

* مومی در جواب خداوند گفت :وقتی قوم امراةیل ب گفت هانم ایتنا نمیکنند ،چطور انتظار داشت
باشم ک پادشاه مصر ب مخنانم گوش دهد؟ من مخنور خوبی نییتم.

()6

* اما مومی ب خداوند گفت :من مخنور خوبی نییتم؛ چگون انتظار داشت باشم پادشهاه مصهر به
مخنانم گوش دهد؟

()4

مشكل زبان مومی در لورات حل نشده امت ،مگر با برانگیخت شهدن بهرادرش ههارون .
پس از اننک مومی مخن پیشین را بیان کرد ،پامخ داده شد ک هارون برانگیخت میشهود
لا ب نیابت از مومی مخنی را ک میخواهد ،بگوند.

 .1عهد قدیم ،سفر خروج ،باب  13 ،1تا .15
 .2عهد قدیم ،سفر خروج ،باب .12 ،5
 .0عهد قدیم ،سفر خروج ،باب .03 ،5
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* خداوند ب مومی فرمود :لو فرمتادهی من نزد فریون هیتی و برادرت هارون مخنگوی لومت.
هرچ ب لو میگونم ب هارون بگو لا ن را ب فریون بازگوند و از او بخواهد لا قوم امهراةیل را
رها کند.

()7

انن حضرت مومی  امت ک خلیف ای از خلفای خداوند در زمین و جزو پیامبران اولهوالعزم
امت و قر ن و لورات ،ب صراحت ،الفاق نظر دارند ک لكنت در زبان داشت ک او را از بیان کردن
الفاظ روشن ،ب شكل واضح و قابل فهم برای مخاطب ،باز میداشت؛ ولی بها انهن حهال ،خداونهد
مبحان و متعال او را فرمتاد و مشكل گره زبانش را کامالً از بین نبرد؛ بلك راه حل انهن مشهكل
را ،ک مانع لبلیم رمالت الهی ب مخاطب میشود ،در فرمتادن کمكکنندهای بهرای مومهی
قرار داد ،ک همان برادرش هارون بود .ب همین خاطر دیای مومی اجابت و مشكل لكنت زبانش
حل شد.
ِیهانِی * نفْقَهُهوا قَهوْلِی *
قَالَ رَبِّ اشْرَمْ لِی صَدْری * وَ نیِّرْ لِی أَمْرِی * وَاحْلُلْ یُقْدَةً مِهنْ ل َ
ُیهبِّحَكَ
وَاجْعَلْ لِی وَزنراً مِنْ أَهْلِی * هَارُونَ أَخِی * اشْدُدْ بِ ِ أَزْرِی * وَ أَشْرِکْ ُ فِی أَمْرِی * کَهی ن َ
کَثِیراً * وَ نَذْکُرَكَ کَثِیراً * إِنَّكَ کُنْتَ بِنا بَصِیراً * قَالَ قَدْ أُولِیتَ مُُْلَكَ نا مُومَی

()6

(گفت :پروردگارا مین ام را گشاده گردان .و کارم را برای من مان ماز و از زبانم گهره بگشهای
لا مخنم را بفهمند و برای من دمتیاری از کیانم قرار ده ،برادرم هارون را ،پشتم را به او امهتوار
کن و او را شرنك کارم گردان ،لا لو را فراوان لیبیح گونیم و بییار به نهاد لهو باشهیم؛ زنهرا لهو
همواره ب [حال] ما بینانی .فرمود :ای مومی خوامت ات ب لو داده شد).
قر ن باقی ماندن منگینی زبان مومی را حتی پس از رمالتش ب روشنی نقل میکند .انن
موضو در مخن فریون و انتقاد او نیبت ب منگینی زبان مومی و یدم لوانانی او برای بیان معنا
ب صورت واضح و روشن ،نمانان امت:

 .1عهد قدیم ،سفر خروج ،باب  1 ،7تا .2
 .2قرآن کریم ،سورهی طه ،آیات  29تا .05
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وَ نادی فِرْیَوْنُ فی قَوْمِ ِ قالَ نا قَوْمِ أَ لَیسَ لی مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ لَجْری مِنْ لَحْتی أَفَال
لُبْصِرُونَ * أَمْ أَنَا خَیرٌ مِنْ هذَا الَّذی هُوَ مَهینٌ وَ ال نكادُ نبینُ * فَلَوْلَا أُلْقِی یَلَی ِ أَمْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ
جاءَ مَعَ ُ الْمَالةِكَوُ مُقْتَرِنینَ * فَامْتَخَ(َّ قَوْمَ ُ فَأَطایُوهُ إِنَّهُمْ کانُوا قَوْماً فامِقینَ * فَلَمَّا مَفُونا انْتَقَمْنا
مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعینَ * فَجَعَلْناهُمْ مَلَفاً وَ مَثَالً لِآلخِرننَ

()7

(و فریون در [میان] قوم خود ندا در داد [و] گفت :ای مردم [کشور] من ،نا پادشاهی مصر و انهن
نهرها ک از زنر [کاخهای] من روان امت ،از ن من نییت؟ پس مگر نمیبینید؟ نها [نه ] مهن از
انن کس ک خود بیمقدار امت و نمیلواند درمت بیان کند بهترم؟ پس چهرا بهر او دمهتبندهانی
زرنن ونخت نشده امت نا همراه با او فرشتگانی نیامدهاند؟ پس قهوم خهود را لحقیهر کهرد ،پهس
اطایتش کردند .چرا ک نها مردمی بدکار بودند .و چون ما را ب خشم در وردنهد ،از نهان انتقهام
گرفتیم و هم ی نان را غرق کردنم و نان را پیشین ای [بد] و یبرلی برای نندگان گردانیدنم).
متأمفان فریون قومش را با پیتلرنن اشكااللی ک همیش لكرار میکرد ،خوار نمهود و داةمهاً
انن اشكاالت را مطرم میکرد لا ب مومی کافر شوند .اشكاالت فریون بر مومهی انهن
بود ک مخن مومی فصیح و روشن نییت و معجزهی روشنی را نیاورده امت ک شهبه ای
در ن نباشد .ال نكادُ نبینُ فَلَوْال أُلْقِی یَلَی ِ أَمْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَ ُ الْمَالةِكَهوُ مُقْتَهرِنینَ( او
نمیلواند درمت بیان کند .پس چرا بر او دمتبندهانی زرنن ونخت نشده امت نا بها او فرشهتگانی
همراه نیامدهاند؟) او دو اشكال را مطرم کرده امت ،ک اگر همه ی رمهالتههای مهمانی را ورق
بزنید ،انن دو اشكال را مینابید و اگر هم ی انكارکنندگان رمالتها را جیتجو کنید ،میبینید که
همین دو اشكال را مطرم میکنند .مبحان اهلل! افرادی هیهتند که دلهانشهان مشهاب نكهدنگر
امت:

 .1قرآن کریم ،سورهی زخرف ،آیات  91تا .95
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وَ قالَ الَّذننَ ال نعْلَمُونَ لَوْ ال نكَلِّمُنَا اللَّ ُ أَوْ لَأْلینا نوٌ کَذلِكَ قالَ الَّذننَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَهوْلِهِمْ
لَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَینَّا الْآناتِ لِقَوْمٍ نوقِنُونَ

()7

(افراد نادان گفتند چرا خدا با ما مخن نمیگوند نا برای ما معجزهای نمی ند؟ کیانی ک پهیش
از اننان بودند [نیز] مثل همین گفت ی انشان را میگفتند .دلها [و افكار]شان ب هم میمانهد .مها
نشان ها[ی خود] را برای گروهی ک نقین دارند ،نیك روشن گردانیدهانم).
اننها اشكااللی امت ک همیش امامان گمراهی و فقههای مهوء ،ن را لكهرار مهیکننهد و بها
امتفاده از ن ،قومشان را خوار مینمانند و نان را وارد هالکهت مهیکننهد .اگهر در زبهان مومهی
منگینی بود و فریون نیبت ب ن اشكال گرفت ،نا محمد  که در زبهانش مهنگینی نبهود،
نجات مینابد؟ و نا قر نی ک حضرت محمد  ن را ورده امت ،از انن اشهكال که همهواره
همراه امامان گمراهی بود نجات پیدا کرد؟ ب خدا قیم! خیر .مییحیان و دنگرانک لا امهروز بهر
قر ن اشكال میگیرند ک مخال( قواید زبان یربی و نحو و بالغت امت...
موم :اگر خلفای خداوند هم ی زبانها را میدانیتند ،کتب ممانی ب هم ی زبانها بهر نهان
فرمتاده میشد .او لوانامت و انن میئل با حكمت موافقت دارد .در نتیج لنها مشكلی که بهاقی
میماند انن امت ک مانعی ،در لوانانیِ قابل و پذنرنده باشد .ن مانع هم انن امت ک فرمتادگان،
فقط زبان قوم خودشان را میدانیتند .اگر محمد  لعدادی از زبانها را میدانیت ،قر ن باند با
چند زبان بر او فرمتاده میشد .انشان ب قر نی با زبانهای پادشاهانی نیازمند بود ک نام هانی ب
نان فرمتاد و نان را ب انمان دیوت نمود .انن کار حداقل برای انن امت ک ب بخشی از کالمی
ک ب محمد  وحی نموده امت ،گاه شوند؛ همانطور ک یرب در ن زمان ،گهاه شهده بهود.
قطعاً انن لرجم از قر ن بییار بهتر از لرجم ای میبود ک بعدها مهد و انهن میلوانیهت موجهب
نیرومند نمودن حجت و دلیل باشد و دارای مود بیشتری میبود .در لرجمه ی افهراد غیرمعصهوم،
واقعاً مشكالت بییاری هیت .ب ینوان مثال ،لرجمه ی نهها معهانی را نطهور که خواننهده و
مترجم میفهمد ،منتقل میکند ،ن براماس مقصود گونندهی اصلی ن.
 .1قرآن کریم ،سورهی بقره ،آیهی .112
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در حال حاضر لرجم های فراوانی برای قر ن ،ب زبان انگلییی هیت و در بین نها اختالفات
بییاری در الفاظ و معانی وجود دارد .یقل میگوند :لا زمانیک وضعیت چنین امت ،از بین رفهتن
فرصت فرمتادن قر ن ب زبان انگلییی بر محمد ،ک انگلییی میدانهد ،مخهال( حكمهت امهت.
درحالی ک خداوند کاری ک مخال( حكمت امت ،انجام نمیدهد .بنابرانن لنها حالت ممكن انهن
امت ک محمد  یربی را با لهجه ی قهومش مهیدانیهت و انگلییهی و بقیه ی زبهانهها را
نمیدانیت؛ ب همین دلیل قر ن ب لهج ی محمد  و قومش قرنش ،فرمتاده شد .و حتی به
لهج های دنگر یرب ک در زمان محمد رمولاهلل  وجود داشت ،فرمتاده نشد.
چهارم :محمد  نام هانش را ب پادشاهان جهان ،ب یربی فرمتاد .اگر محمد  غیهر از
یربی را میدانیت ،نام هانش را ب ن پادشاهان ب زبان خودشان میفرمتاد .انن کار در نهها و
برای اقام ی حجت و دلیل بر نان لأثیرگذارلر بود؛ مخصوصاً با وجود اندك بودن مترجمین در ن
زمان ،شناخت انشان  نیبت ب زبانها ،معجزهای روشن برای پادشاهان و دلیل روشنی برای
نان بود.
پنجم :اگر امامان زبانها را میدانیتند ،حداقل باند برخی از نات قهر ن را لرجمه مهیکردنهد؛
البت اگر نگونیم ک بر نان الزم بود ک هم ی قر ن را ب هم زبانها لرجم کنند .نان خلفهای
خداوند هیتند و منظور متكلم ،مبحان و لعالی را بهتر از بقیه ی مخلوقهات مهیداننهد .اگهر امهام
صادق  فارمی میدانیت و در حالی ک نزد انشان هزاران شیع از انرانیان بودند ک ب حهق
انمان داشتند ،چ چیزی مانع میشد ک انشان حداقل برخی از نات قر ن را برانشان به فارمهی
لرجم کند؟ البت اگر نگونیم ک بر انشان الزم بود ک هم ی قر ن را برانشان لرجم کند؛ ب انن
خاطر ک ب ن نیازمند بودند!
پامخی نییت ب غیر از اننک انشان فارمی نمیدانیت وگرن مر باز زدن انشان از لرجمه ی
قر ن ،با وجود اننک نیبت ب زبان فارمی گاهی داشت ،مخال( حكمت بود .انشان بهتر از
هم ی مردم ،منظور متكلم مبحان را میدانیت.
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با انن وجود میلوان گفت ک اروام نان ،هم ی زبانهها را مهیدانهد و از زبهان ههر حیهوان و
پرندهای گاهی دارد؛ ولی انن موضو ربطی ب وضعیت نان در یالَمی ک در ن زندگی میکنهیم
ندارد؛ زنرا بدنهانشان ،نان را در حجاب انن یالم جیمانی قرار داده امهت .نهان در انهن یهالم،
زبان دنگری جز زبان اقوامشان را ک ناد گرفت اند ،نمیدانند .ب همین دلیل خداوند نان را ب غیر
از زبانشان نفرمتاده امت.
وَ ما أَرْمَلْنا مِنْ رَمُولٍ إِالَّ بِلِیانِ قَوْمِ ِ لِیبَینَ لَهُمْ فَیضِلُّ اللَّ ُ مَنْ نشاءُ وَ نهْدی مَنْ نشاءُ وَ هُوَ
الْعَزنزُ الْحَكِیمُ

()7

(و ما هیچ پیامبری را جز ب زبان قومش نفرمتادنم لا [حقانق را] برای نان بیان کند .پس خدا
هرک را بخواهد بیراه میگذارد و هر ک را بخواهد هدانت میکند و اومت ارجمند حكیم).
نان هر زبانی را با کمك موزش فرا میگرفتند و انن امر ،طبیعی امت و نا بها معجهزه که در
انن صورت بیهوده نبوده ،بلك معجزهای برای حكمت و فانهده معینهی صهورت مهیگیهرد .ماننهد
شناخت زبان جن ،ب انن خاطر ک نان مكلّ( هیتند ،نا شناخت زبان خاصی بهرای احتجهاج بهر
مخالفان ب کمك ن زبان لا انمان بیاورند .همانطور ک وقتی خداوند مخن گفتن با پرنهدگان را
ب ملیمان موخت ،چنین کرد .انشان با شناخت زبان پرندگان بر مخالفانش امتدالل نمود لا ب او
انمان بیاورند.
وَ وَرِثَ مُلَیمانُ داوُدَ وَ قالَ نا أَنهَا النَّاسُ یُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّیرِ وَ أُولینا مِنْ کُلِّ شَیءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ
الْفَضْلُ الْمُبِینَ

()6

(و ملیمان از داوود میراث نافت و گفت :ای مردم ،ما زبان پرندگان را لعلیم نافته انهم و از ههر
چیزی ب ما داده شده امت .ب رامتی ک انن همان امتیاز شكار امت).
نتیج ی مطالب پیشین :فردی ک ایتقاد دارد خلیف ی خداوند بانهد قهادر به شهناخت همه ی
زبانهای انیانی در انن یالم جیمانی در هر زمانی باشد ،نیازمند دلیل قطعی بر انن ایتقاد امت و
 .1قرآن کریم ،سورهی ابراهیم ،آیهی .1
 .2قرآن کریم ،سورهی نمل ،آیهی .15
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دلیلی نیز وجود ندارد .بااللرنن چیزی ک ب ن امتناد میکنند ،اگر نگونیم خیال امت ،گمانها و
لخمینهانی امت ک منبع ن در بییاری از اوقات ،روانات غُلو کننهدگان امهت و دلیهل قر نهی و
یقل و حكمت و واقع با ن مخالفت دارد .همانطور ک روشن شد ،دالنل بر ضد انن ادیا هیهتند
و با ن موافقت ندارند.
انن برخی از روانالی امت ک از ن ،یكس ایتقاد انن افراد قابل امتفاده امت:
*

حبو بن جونن یرنی میگوند :از امیرالمُمنین یلی شنیدم ک فرمهود( :نوشهع بهن نهون،
وصی مومی بن یمران بود و الوام مومی از زمرد مبز بود .وقتی مومی خشمگین شد ،الوام را
از دمتانش گرفت .برخی از نها شكیت شد و برخی از نها باقی ماند .و برخی از نها بهاال
برده شد .وقتی خشم از مومی برداشت شد ،نوشع بن نون یرض کرد :نا بیان نچ در الهوام
امت ،نزد شمامت؟ انشان فرمود :بل  .گروهی پس از گروه دنگر ،ن را ب ارث بردند لا اننک
در دمت چهار گروه از نمنیها افتاد و محمد  در لهام برانگیخت شد و خبر ب نان رمید
و یرض کردند :انن پیامبر  چ میگوند؟ گفت شد :از خمر و زنا باز میدارد و به اخهالق
نیكو و خوش همیانگی دمتور میدهد .یرض کردند :انن نیبت ب نچ در دمهتان مامهت،
از ما مزاوارلر امت .الفاق نظر کردند ک در فالن ماه نزد او بروند .خداونهد به جبرةیهل وحهی
نمود ک نزد پیامبر  برود و او را با خبر کند .او نزد انشهان مهد و یهرض کهرد :فالنهی و
فالنی و فالنی و فالنی ،الوام مومی را ب ارث بردند و در فهالن مهاه و فهالن شهب نهزد لهو
می نند .انشان در ن شب برای دندار نان بیدار مانهد .کهاروان مدنهد و درب زدنهد و یهرض
کردند :ای محمد ،فرمود :بل ای فالن بن فالن و فالن بن فالن و فالن بن فالن و فالن بن
فالن .کتابی ک از نوشع بن نون ،وصی مومی بن یمران به ارث بردنهد ،کجامهت؟ یهرض
کردند :گواهی میدهیم ک خدانی جز اهلل نییت و نكتامت و شهرنكی بهرای او نییهت و لهو
محمد  فرمتادهی خداوند هیتی .ب خدا قیم! از زمانی ک الوام نزد ما بود ،پهیش از لهو
هیچ فردی نیبت ب ن گاهی نداشت .حضهرت فرمهود :پیهامبر  ن را گرفهت و نوشهتار
دقیق یبرانی بود و ن را ب من داد .من ن را کنار مرم گذاشتم و صبح وقتی کتاب را دنهدم،
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کتاب یربی با یظمتی بود ک در ن ،یلم فرننش خداوند از زمان برپاشدن ممانها و زمهین،
لا برپاشدن قیامت بود .من نیبت ب ن گاهی پیدا کردم).
*

()7

امام صادق فرمود( :در جفر امت ک خداوند لبارك و لعالی وقتهی الهوام مومهی  را
برانش فرمتاد ،در حالی ن را برانش فرمتاد ک بیان هر چیزی در ن بود و هر نچ لا برپها
شدن مایت الفاق میافتد .وقتی روزگار مومی ب پانان رمید ،خداوند به او وحهی نمهود که
الوام را در کوه ب امانت بگذارد و انن الوام زبرجد و از بهشت بود .مومی نزد کوه مهد و کهوه
برانش شكافت شد و الوام را پیچیده شده در ن نهاد .وقتی ن را در نجا قرار داد ،کهوه ن را
پوشاند .اننها همیش در کوه بودند لا اننک خداوند پیامبرش محمد را برانگیخت .کهاروانی از
نمن ک قصد پیامبر را نموده بودند ،رو نمودند .وقتی ب کوه رمیدند ،کوه گشوده شد و الوام ب
صورت پیچیده شده و همانطور ک مومی قرار داده بود ،بیرون مهد .ن گهروه ن را گرفتنهد.
وقتی در دمتانشان افتاد ،در دلشان افتاد ک ب ن نگاه نكنند و از ن میلرمیدند لا اننکه
ن را نزد رمولاهلل  وردند و خداوند جبرةیل را بر پیامبرش فرمتاد و انشان را از کار انهن
گروه و چیزی ک ب ن دچار شدند ،با خبر نمود .وقتی نزد پیامبر  رمیدند ،پیهامبر شهرو
نمود و از نان در مورد چیزی ک نافتند ،پرمید .نان یرض کردند :از کجا ب چیزی ک نافتیم،
خبر دارند؟ انشان فرمود :پروردگارم مرا با خبر نمود و ن الهوام بهود .یهرض کردنهد :گهواهی
میدهیم ک شما رمولاهلل هیتید .ن را بیرون وردند و ب انشان لحونل دادند .انشان به ن
نگاه کرد و خواند و نوشتارش ب یبرانی بود .مپس امیرالمهُمنین  را فراخوانهد و فرمهود:
انن را بگیر .در انن ،یلم اولین و یلم خرنن امت .انن الوام مومی امت .پروردگهارم به مهن
دمتور داد ک ن را ب لو لحونل دهم .یرض کرد :ای رمولاهلل! من نمیلوانم ن را ب خوبی
بخوانم .فرمود :جبرةیل ب من دمتور داد ک ن را امشب زنر مرت قرار دهی .چرا ک لو صبح
بیدار میشوی و خواندن ن را میدانی .انشان ن را زنر مرشان قرار دادند و صبح بیدار شهدند
و خداوند انشان را ب هر چیزی ک در ن بود ،گاه نمود .رمولاهلل  ب او دمتور داد لها از

 .1بصائر الدرجات ،صفار ،ص .115

عقاید اسالم و از تو درباره روح میپرسند118 .................................................................

ن نیخ ای بنونید .انشان ن را در پومت گومفندی نیخ برداری کرد و انن جفر امت و در
ن ،یلم اولین و خرنن امت و ن نزد مامت .و الوام و یصای مومی نزد مامت و مها وارثهان
پیامبر  هیتیم).
*

()7

امام صادق فرمود( :در جفر امت ک خداوند لبارك و لعالی وقتهی الهوام مومهی  را
برانش فرمتاد ،در حالی ن را برانش فرمتاد ک بیان هر چیهزی در ن بهود و ههر نچه لها
برپاشدن مایت الفاق میافتد .وقتی روزگار مومی ب پانان رمید ،خداوند ب او وحی نمود که
الوام را در کوه ب امانت بگذارد و انن الوام ،زبرجد و از بهشت بود و ب ن زننهت مهیگفتنهد.
مومی نزد کوه مد و کوه برانش شكافت شد و الوام را پیچیده شده در ن نهاد .وقتی ن را در
نجا قرار داد ،کوه ن را پوشاند .اننها همیش در کوه بودند ،لا اننک خداوند پیامبرش محمد
را برانگیخت .کاروانی از نمن ک قصد پیامبر را نموده بودند ،رو نمودند .وقتی ب کوه رمهیدند،
کوه گشوده شد و الوام ب صورت پیچیده شده و همانطور ک مومی قرار داده بود ،بیرون مد.
ن گروه ن را گرفتند .وقتی در دمتانشان افتاد ،در دلشان لرس افتاد ک ب ن نگاه نكنند و
از ن میلرمیدند لا اننک ن را نزد رمولاهلل  وردند و خداوند جبرةیهل را بهر پیهامبرش
فرمتاد و انشان را از کار انن گروه و چیزی ک ب ن دچار شدند ،با خبر نمود .وقتی نزد پیامبر
 رمیدند ،پیامبر شرو نمود و از نان در مورد چیزی ک نافتند ،پرمید .نان یرض کردند:
از کجا ب چیزی ک نافتیم ،خبر دارند؟ انشان فرمود :پروردگارم مرا با خبر نمود و ن الوام بود.
یرض کردند :گواهی میدهیم ک شما رمهولاهلل هیهتید .ن را بیهرون وردنهد و به انشهان
لحونل دادند .انشان ب ن نگاه کرد و خواند و نوشتارش ب یبرانی بهود .مهپس امیرالمهُمنین
 را فراخواند و فرمود :انن را بگیر .در انن ،یلم اولین و یلم خرنن امت .انن الوام مومی
امت .پروردگارم ب من دمتور داد ک ن را ب لو لحونل دهم .یرض کرد :ای رمولاهلل! مهن
نمیلوانم ن را خوب بخوانم .فرمود :جبرةیل ب من دمتور داد ک ن را امشب زنر مرت قهرار
دهی .چرا ک لو صبح بیدار میشوی و خواندن ن را میدانی .انشان ن را زنهر مرشهان قهرار
دادند و صبح بیدار شدند و خداوند انشان را ب هر چیزی ک در ن بود ،گهاه نمهود .رمهولاهلل
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 بهه او دمههتور داد لهها از ن نیههخ ای بنونیههد .انشههان ن را در پومههت گومههفندی
نیخ برداری کرد و انن جفر امت و در ن ،یلم اولین و خرنن امت و ن نزد مامت .و الهوام
و یصای مومی نزد مامت و ما وارثان پیامبران هیتیم .مپس فرمود :امهام بهاقر فرمهود:
صخرهای ک الوام مومی را محافظت نمود ،زنر درختهی در مهرزمینی امهت که انهن چنهین
شناخت میشود).

()7

سهو و نسیان معصوم
سهو چیست و نسیان چیست؟
مهو همان یدم ناد وری امت ک ب انجام کاری نا لرك چیزی از روی غفلت و نادانیت مُنجر
میشود.
و نییان نا فراموشی :در اصل همان فراموشی امت ک ب یدم ناد وری لرك چیهزی( )6از روی
نا گاهی منجر شود .همچنین لفک نییان نا فراموشی گاهی در لوصی( لرك و اهمهال چیهزی از
روی دانش و یمد نیز ب کار میرود؛ ولی انن معنا ب قرنن ای نیاز دارد ک لفک را ب ن بازگرداند؛
چرا ک اصل در فراموشی ،لرك کردن از روی غفلت امت و ن لهرك از روی دانهش و بیلفهاوت
بودن یمدی .انن معنای خر ب انن مخن خداوند ،منیوب میشود:

 .1تفسیر عیاشی ،ج  ،2ص .77
 .2به یاد نیاوردن چیزی که انسان آن را میداند ،نیز ترک چیزی از روی غفلت است.

عقاید اسالم و از تو درباره روح میپرسند101 .................................................................

الَّذِننَ الَّخَذُوا دِننَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّلْهُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا فَالْیوْمَ نَنْیَاهُمْ کَمَا نَیُوا لِقَهاءَ نهوْمِهِمْ هَهذَا
وَمَا کَانُوا بِآنالِنَا نجْحَدُونَ

()7

(همانان ک دنن خود را مرگرمی و بازی پنداشتند و زندگی دنیا مغرورشان کرد پس همانگون
ک نان دندار امروز خود را فراموش کردند و نات ما را انكار میکردنهد ،مها [ههم] امهروز نهان را
فراموش میکنیم).
«نَنْیَاهُمْ» ( نان را فراموش میکنیم) ب انن معنامت ک نان را رها میکنیم و نیبت ب نهان
بیلفاوت میشونم.
همچنین مخن خداوند متعال:
ِضهونَ
الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْ ٍ نهأْمُرُونَ بِهالْمُنْكَرِ وَننْهَهوْنَ یَهنِ الْمَعْهرُوفِ وَنقْب ُ
أَندِنهُمْ نَیُوا اللَّ َ فَنَیِیهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ هُمُ الْفَامِقُونَ

()6

(مردان و زنان منافق [همانند] نكدنگرند .ب کار ناپیند وامیدارند و از کار پیندنده باز میدارند
و دمتهای خود را [از انفاق] فرو میبندند .خدا را فراموش کردند پس [خدا ههم] فرامهوششهان
کرد .در حقیقت انن منافقانند ک فامقند).
«نَیِیهُمْ» ب انن معنامت ک خداوند نان را رها کرده امت و نیبت ب نان بیلفاوت امت.
انن نییان ک در اننجا ب خداوند منیوب امت ،نگون ک برخی افراد میپندارند ،فقط لهرك
نمیباشد ،وگرن خداوند میفرمود« :نَترُکَهُم» ( نان را لرك میکنیم) بلك منظور لرك همهراه بها
بیلفاولی و اِهتمام نداشتن از روی دانش میباشد.
خالص اننک دو معنا برای فراموشی وجود دارد:
اول :لرك با غفلت .انن همان فراموشی امت ک ن را میشنامیم و زمانی که لفهک «نیهی»
«فراموش نمود ».را میشنونم ،انن معنا میتقیماً ب ذهن فرد میرمد.
 .1قرآن کریم ،سورهی اعراف ،آیهی .91
 .2قرآن کریم ،سورهی توبه ،آیهی .57
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ك دانیت ب قصد بیلفاولی .انن معنا ب قرنن ای نیازمند امت لا معنا ب ن بازگردد.
دوم :لر ِ
معموالً لفک نییان فقط ب معنای لرك کردن باز نمیگردد .انن معنانی امت ک لفهک خاصهی
دارد ک از ن امتفاده میشود و ن لفک «لَرَكَ» (لرك نمود) میباشد.
موضویی ک ما در صدد بحث در مورد ن هیتیم ،همهان فراموشهی از نهو اول امهت؛ نعنهی
لرك با غفلت.
سهو و نسیان
در حقیقت و ب طور کلی میئل ی مهو و نییان نزد انیان از نك جهت ب نفس انیانی مرلبط
امت و از جهت دنگر ب مغز ک ابهزار بیولهوژنكی در جیهم ههر انیهان کامهل امهت .انهن ابهزار
بیولوژنكی لوانانیهای محدودی دارد؛ مانند لوانانی مغز بهرای لمرکزکهردن .مغهز انیهان لوانهانی
محدودی در متمرکز شدن و ناد وری دارد .واقعاً طبیعی امت که مغهز نمیلوانهد در نِ واحهد ،در
نهانت دقت روی موارد مختلفی لمرکز کند و نها را پیگیری نماند .طبیعی امت ک هیچ انیانی
نمیلواند از نییان و مهو ب خصوص در کارهای لرکیبی نا پیچیده نا پیدرپی رهانی نابد؛ چهون
امر الزمی امت ک همراه مغز مادی ما میباشد و راه گرنزی از ن نییت .ب همین دلیل بییاری
از مردم با ثبت قرارها و کارهانی ک باند انجام دهند ،لالش میکنند ک خودشهان را از نیهیان و
مهو در امان نگاه دارند .افرادی ک کارهای مهمی دارند ،اشخاصی را امتخدام میکنند لا قرارها و
کارهانشان را ثبت و پیگیری کنند و ب نان ناد وری نمانند.
ب همین دلیل مازندگان برخی از ابزارهانی که انیهان از ن امهتفاده میکنهد ،در ن ابزارهها
ناد وری کنندههای نوری ،لصونری نا صولی قرار میدهند؛ چرا ک در انن ابزارهها معمهوالً مهوارد
متعددی هیت ک نیاز ب مراقبت دارد و نان با کمك لجرب میدانند ک انیان با لمرکز بهر روی
برخی میاةل نیبت ب بعضی میاةل دنگر ،دچار نییان و مهو میشود.
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گاهی انیان برای برداشتن چیزی ب جانی میرود؛ ولی وقتهی که به نجها میرمهد ،دلیهل
مدنش را فراموش میکند؛ چرا ک در طول مییر ،افكارش ب چیزهانی مشهغول شهده امهت که
مغزش را از لمرکز بر موضو اولی بازداشت امت.
گاهی انیان در مورد میئل ی مشخصی مخن میگوند ،ولهی افكهارش به موضهو دنگهری
مشغول میگردد و اندکی روی ن موضو لمرکز میکند؛ اما وقتی میخواهد ب بحث اصهلی که
موضو صحبتش بوده امت ،باز گردد ،ن را فراموش میکند و چ بیا از افراد شهنونده ،موضهو
بحث را میپرمد .گاهی نیز انیان میخواهد در مورد موضو مشخصی مهخن بگونهد ،ولهی فهرد
مخاطب در مورد موضو دنگری مخن میگوند و در نتیج انیان موضو اصلی صحبت خودش
را نیز فراموش میکند.
دلیل فراموشی در هم ی انن حاالت ،انن امت ک لوانانی مغز انیان نیبت ب لمرکز بر موارد
متعدد در نك زمان ،محدود امت؛ و او در هر زمهان لنهها میلوانهد روی نهك موضهو مشهخص
متمرکز شود .انن میئل در مورد کالبد مادی انیانی ،طبیعی امت و به روم نها نفهس انیهانی او
ربطی ندارد لا در صورت ارلقاء و باالرفتن مقام روحیاش ،قدرت لمرکز بهتری پیدا کنهد .انهنکه
طبیعت انیان دچار نییان و مهو میشود ،میئل ای لجربی امت .هم میلوانند ن را ببینند و بها
بررمی احوال نك شخص و لطبیق ن با بقی  ،ن را از نزدنهك مشهاهده کننهد .انهن موضهو از
لحاظ یلمی ثابت شده امت و فرد معصوم نیز نك انیان امت.
مهو نك حالت طبیعی امت ک بر فرد معصوم نیز مانند بقی ی انیانها یهارض میشهود و در
نتیج فرض یصمت از مهو ،چ ب صورت مطلق نا فقط یصمت از مههو در یبهادت ،به دلیهل
قطعی نیازمند امت؛ و انن دلیل قطعی ،همان ن ی محكم نا روانت قطعیالصدور و قطعیالداللت
نیبت ب انن مطلب نا دلیل یقلی لام امت .اما گروهی ک مدیی ایتقاد به یصهمت معصهوم از
مهو و نییان ب صورت مطلق نا در یبادت میباشند ،دارای هیچ نك از انن دالنل قطعی نییتند.
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جالب انن امت ک در مورد میئل ی مهو و نییان معصوم ،متكلمان و فقهای شیع روی نظهر
واحدی متفق نییتند؛ چ برمد ب اننک هم ی متكلمان و فقهای امهالم (شهیع و غیهر شهیع )
روی ن الفاق نظر داشت باشند.
ب خوامت خدا ،افراد مُمن و طالب حق ،با درنافتن حقیقت و نتیج ای روشن ک شهبه ای در
ن نباشد ،از میئل ی مهو و نییان معصوم یبور کنند.
در مورد میئل ی مهو و نییان ،حقیقتی ک با محكم و صرنح قر ن مخالفت ندارد ،انهن امهت
ک مومی و نوشع ماهی خودشان را فراموش کردند:
فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَینِهِما نَیِیا حُولَهُما فَالَّخَذَ مَبیلَ ُ فِی الْبَحْرِ مَرَباً

()7

(پس چون ب محل برخورد دو [درنا] رمیدند ،ماهی خودشان را فراموش کردند و ماهی در درنا
راه خود را در پیش گرفت [و رفت]).
نعنی ماهی خودشان را فراموش کردند؛ ب انن خاطر ک ن را به نهاد نیاوردنهد و از ن غافهل
شدند؛ همچنین برای محافظت از جانگاه خلیف خداوند ،ک الگو و مُبلّغی از مهوی خداونهد امهت،
باند با ناد وریکنندهی بیرونی در برخی از میاةل ،معصوم و بازداشت شود.
در غاز ،نچ را ک در کتاب «مفر مومی ب مجمع البحرنن» در مورد نیهیان نوشهتم را
نقل میکنم؛ ب انن دلیل ک مقدم ای امت ک پیش از مخن در مهورد انهن موضهو مهیلوانهد
مودبخش باشد:
نسیان و فراموشی
ابتدا باند بدانیم حافظ و اطالیات در انیان چگون امت ،لا پس از ن بتوانیم نچ بر حافظه
اثرگذار میشود ،نعنی فراموشی نا غفلت از هم نا از قیمتی از حافظ را باز شنامیم.
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برخی از اطالیات و دادههانی ک انیان دارد ،از انن یالم جیمانی ،ب ینوان مثهال از چشهم و
گوش مرچشم میگیرد ،و پارهای از ن ،از ملكوت ایلی می ند .مثال اطالیهالی که از ملكهوت
ایلی نشأت میگیرد ،وحی بر انبیاو رؤنای صادق امت.
انن اطالیات بر صفح ی وجودی انیان نا جانی ک میلهوان ن را محهل حافظه نها محهل
اطالیات نام نهاد ،اثر و نقشی بر جای میگذارد .برخالف لصور بییاری از مهردم ،انهن محهل در
نفس انیانی (روم) قرار دارد ،ن در مغز .یملكرد مغز مانند دمتگاه نمابر نها للفهن امهت و محهل
نگهداری داةمی اطالیات نییت ،بلك ابزاری برای انتقهال دادههها از وجهود انیهان و به (وجهود
انیان) در انن یالم جیمانی ب شمار میرود.
لا زمانیک انیان در انن دنیا ب مر میبرد ،انن دانیتنیها مهدام در حهال افهزانش امهت .به
ینوان مثال نچ چشم شما میبیند و درك میکند و نچ گوش شهما میشهنود و درمینابهد و
نچ مطالع میکنید ،همگی دادههای انباشت شدهای در نفس انیانی امت .ناد وری و به خهاطر
وردن ،یبارت امت از امتخراج انن اطالیات و حاضر ماختن ن در انیان در انن یالم ،ههر گهاه
ک وی اراده کند.
اما موارد متعددی بر انن ناد وری نا واکشی اطالیات و امتخراج نها از حافظ مُثر امت:
اول :حجم اطالعات .لأثیر مقدار اطالیات بر ب خاطر وردن مطالب ،موضویی امت ک در
وقانع زندگی روزمرهای ک با نها مر و کار دارنم روشن امت؛ ب ینوان مثال لوانانی کهودك در
ب خاطرمپاری ،بییار بیشتر از افراد بزرگیال امت .ب حافظ مپردن هم چیزی نییت جز ب نهاد
وردن اطالیات .دلیل لوانانی بیشتر کودك در ناد وردن مطالب ،انن امهت که حافظه ی وی در
ابتدای ناد وری ،لقرنباً خالی از اطالیات امت و درنتیج حجم اطالیات انباشت شده بهرای او به
مرور زمان در ابتدا لحت کنترل امت ،ب طوری ک لفكیك اطالیهات و دمترمهی به ن مهان
میباشد ،برخالف فرد بزرگیال ک ب دلیل لهراکم زنهاد معلومهات و انباشهت شهدن اطالیهات در
حافظ  ،ب مختی میلواند بر نها لیلط و اشراف داشت باشد .برای لوضیح بیشتر موضو  :فرض
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کنید چیزی دارند ک در جیتجوی ن هیتید .اگر از میان ده چیز دنبال ن شیء بگردند ،راحتلر
و مانلر میلوانید ن را بیابید ،در قیاس با وقتی ک ن چیز را در میان صد چیز دنگر دنبال کنید.
دوم :کیفیت یا نوع اطالعات .دادههای مان و ماده ،هممان دادههای پیچیهده و مرکهب
نییتند .دادههای گروه دوم ،ممكن امت ب دلیل یدم ادراك کلی و کامهل از نهها ،به صهورت
غیرمنظم و لصادفی در حافظ جای داده شود و درنتیج ناد وری نها ب صهورت صهحیح نها بها
لمام جزةیات و لوازمشان دشوار باشد .حتی اگر انن نو دادهها درك و فهمیده شود و به گونه ای
منظم و دقیق جامازی گردد ،باز هم ب خاطر وردن نها مهختلر از نهاد وری دادهههای مهاده
امت؛ زنرا ناد وردن نها نیازمند ب خاطر وردن لمام اجزای ن امت.
سوم :جسم یا جسد .ک حجاب و پوششی امت ک بر قهوهی نهاد وری انیهان لأثیرگهذار
امت و ب مثاب پردهای بر روی اطالیات میباشد .ههر چه لوجه به رفهع نیازههای ن و طهرد
چیزهای نامازگار با ن بیشتر گردد ،انن حجاب ضخیملر میگردد و هرچه از ن غافهل شهونم و
روی اطالیات متمرکز شونم ،مانند پردهی نازكلری خواهد شد؛ اما هر قدر انیان (از ن) غفلهت
ورزد ،باز هم حجابی باقی میمانهد که از ن چهارهای نییهت و اثرگهذار امهت؛ ماننهد خهوردن و
شامیدن برای رفع نیازهای جیمانی.
چهارم :نور و ظلمت در نفس آدمی .هر چ نور بیشتر شود ،قهدرت به نهاد وری انیهان
فزونی میگیرد و هر چ انن نور کم گردد و ظلمت بیشتر شود ،قهوهی فراخهوانی دادههها کهاهش
مینابد .بنابرانن از نك نبیّ پاك مانند نوشع نا انتظاری جز انن دارنم ک ن حضرت خود را
ب قصور و کولاهی متهم نماند؟
قَالَ أَرَأَنْتَ إِذْ أَوَنْنَا إِلَی الصَّخْرَةِ فَإِنِّی نَیِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْیَانِی ُ إِال الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْکُرَهُ
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(گفت :نا دندی وقتی ب موی ن صخره پناه جیتیم ،مهن مهاهی را فرامهوش کهردم؟ و جهز
شیطان [کیی] ن را از ناد من نبرد ،لا [مبادا] ب نادش باشم).
ک شیطان در اننجا یین ظلمت امت.
پنجم :مغز؛ از انن جهت که دمهتگاه انتقهال دادههها به انهن یهالم و از انهن یهالم امهت.
لاثیرگذاری مغز بر حافظ و ب ناد وردن مطالب بییار زناد امت .ب ینوان مثهال حرکهت صهحیح
خون در مغز و رمیدن غذای منامب ب ن ،کار مدی ن را ارلقاء میبخشد ،و بروز مشكل و نقص
و نا بیماری در ن ،ممكن امت فقدان لوانانی ناد وری دادهها را ب طور کلی نا جزةی و به طهور
مقطعی نا داةمی ب دنبال داشت باشد.
در اننجا نكت ای وجود دارد ک باند ب ن لوج نمود؛ نك داده (اطالیات) ،چیزی امت ک بها
یملی حاصل شده باشد؛ نعنی انیان هدف کیب ن را داشت باشد؛ ن اننک ب ینوان مثهال به
طور الفاقی بدون اننک قصد شنیدن داشت باشد ،ب گوشش خهورده باشهد و نها چیهزی را بهدون
اننک ب ن لوج کرده باشد ،شنیده باشد .مثل اننک انیان از مكانی یبور میکند و ن مكان را
نگاه میکند؛ اما لالشی برای ب خاطرمپاری نچ دنده امت ،از خود نشهان نمیدههد؛ در چنهین
مواردی در ناد وری ،چیزی ب ناد ورده نمیشود؛ زنرا اصالً دادهی کیب شدهای ک با ههدف به
خاطرمپاری گرفت شده باشد ،نا دادهای ک گفت شود شخص از ن غفلت کرده ،چون فراموشهش
نموده امت ،وجود ندارد.
مواردی ک اشاره نمودم ،رابط ی ملبی نا انجابی میتقیمی بر حافظ دارد؛ ولی ب طور معمول
برای نك شخص معین ،دارای میزان لأثیرگذاری نكیان ،نمیباشد:
مثالً در نك انیان میلواند چندنن مورد ،نكجا جمع شود :ممكن امت ب بدنش لوج فراوانی
نشان دهد ک انن موضو بهر لوانهانی او در کیهب اطالیهات از ملكهوت لهاثیر منفهی بهر جهای
میگذارد ،چ برمد ب ناد وری ن در ننده .در حالیک افزانش نور در صفح ی وجهودی انیهان،
یالوه بر ب خاطر وردن اطالیات ،بر لوانانی دمی در ب دمت وردن نها نیز لهاثیر مثبتهی بهر
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جای میگذارد .همچنین مقهدار انهن مشهغولیت (به جیهم) و مقهدار انهن نهور ،در معادله ی به
خاطر وری کامالً دخیل امت.

()7

از انن رو ،میئل ی نهاد وری دادههها یبهارت امهت از نهك معادله که در ن چنهدنن متغیهر
نقش فرننی میکنند .پنج مورد گفت شده در باال ،از جمل ی انن متغیرها میباشند .بییار دشهوار و
بلك غیرممكن امت ک با دانیتن مقدار واقعی نا لقرنبی نك نا دو لا از انهن متغیرهها ،بخهواهیم
خروجی انن معادل را بدانیم و بفهمیم .برای کیب نتیج ی نهانی ،بانهد مقهدار لمهام متغیرهها را
بدانیم؛ ب یبارت دنگر ،نمیلوانیم در خصوص نك مُمن درمتكار فقط ب انن دلیل ک مهیدانیم
او مُمنی درمتکار امت ،قاطعان حكم کنیم ک وی از حافظ ی بییار قدرلمندی برخوردار امت؛
نا در مورد فرد غیرمُمن لبهكار ،فقط ب انن دلیل ک از مُمن نبودن او اطال دارنم ،حكم برانیم
ک وی حافظ ی ضعیفی دارد .ممكن امت فردی ،مُمن نباشد و مقدار متغیر مربوط ب نور او مثالً
پنج درصد باشد ولی مقدار دنگر متغیرهای وی ،برای فراخوانی و ناد وری اطالیات در حهد یهالی
باشد .ب انن لرلیب انن انیان غیرمُمن ،در معادل ی ناد وری ،از ارزش باالنی بهرهمند خواهد بود
و با وجود انن ک مُمن نییت ،در ب ناد وری مطالب از قدرت بییار زنادی برخوردار میباشد.
موضو مهمی ک حتماً باند ب ن لوج داشت باشیم و ن را ب خوبی درك کنیم انن امت ک
در انن معادل  ،امكان ندارد نك مخلوق بتواند ب مقدار لمام و کامل دمت نابهد ،به گونه ای که
قدرت حافظ ی وی صددرصد شود .انن ب ن یلت امت ک هیچ مخلوقی قادر نییت در همه ی
متغیرها ب مقدار صددرصد دمت نابد .ب ینوان مثال اگر مقدار متغیر نور فرضاً ب صددرصد برمد،

 .1مثال آن :بندهی مؤمن صالح عابدی که گاهی شکم خود را از غذا پر میکند ... .نور حاصل از ایمةان و صةالح بةودن و
عبادتش بر او تأثیر مثبت برجای میگذارد و هرچه عبادتش زیادتر شود ،نورش نیز زیادتر میشود .اما ایةن مسةئله حةد
ثابت و معینی ندارد ... .در این بین ،هنگامی که شکمش را از غذا پر میکند ،تأثیر منفی بر یادآوری ایجاد میکند و هرچه
تعداد موارد پر کردن شکم افزایش یابد ،تأثیر منفی آن نیز بیشتر میگردد و هرچه مقدار پر شدن شکم نیز افزایش یابد،
اثر منفی آن باز هم بیشتر میگردد.

عقاید اسالم و از تو درباره روح میپرسند108 .................................................................

ب انن معنامت ک انن مخلوق ،نوری امت ک ظلمت در ن راه ندارد و چنین چیزی محال امت.
زنرا نور بدون ظلمت ،فقط خدای مبحان و متعال امت.

()7

ب انن لرلیب روشن شد ک مخلوقی ک بتواند در معادله ی حافظه به صددرصهد برمهد ،به
گون ای ک بتوان حافظ ی او را لمام و کمال لوصی( نمود و درنتیج فراموشی و غفلت وی برابر
با صفر گردد ،نعنی وی ن فراموش کند و ن غفلت نماند ،وجود ندارد .امكان ندارد خداوند مبحان
مخلوقی بیافرنند ک حافظ اش صددرصد و فراموشی و غفلتش صفر باشد .ن به انهن یلهت که
خداوند قادر ب انجام انن کار نییت و اننجا موضو ب قدرت خداوند برنمیگهردد؛ بلكه از ن رو
ک چنین چیزی امكان ندارد و در صورت امكان ،معنای ن لعدد الهوت مطلق میباشهد؛ خداونهد
بیی برلر و وااللر امت( .لعالی اهلل یلواً کبیراً).

()6

 .1از ابو عبداهلل امام جعفر صادق« :خداوند علمی است که جهل ندارد ،حیاتی است که مرگ ندارد ،نوری اسةت کةه
ظلمتی ندارد» .یونس بن عبدالرحمان میگوید :به ابو الحسن امام رضا عرض کردم« :برای ما روایت شده است کةه
خداوند علمی است که جهل ندارد ،حیاتی است که مرگ ندارد و نوری است که ظلمتی ندارد ».فرمود« :همینطور است».
(توحید صدوق ،ص .)107
 .2به نقل از کتاب «سفر موسی به مجمع البحرین».
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خلیفهی خداوند و یادآوری و سهو و نسیان
در مورد ارلباط خلیف و جانشین خداوند با ناد وری و مهو و نییان ،چندنن فرض را میلوان در
نظر گرفت:
 فرض اول :اننک در خلیف ی خداوند ،مطلقاً و از ذات خود ،به ههیچ وجه نیهیان و مههو راه
ندارد .بطالن انن فرض روشن امت؛ چرا ک فرد معصوم بدنی مادی دارد ک از مواد شهیمیانی
لرکیب شده امت و لوانانیش محدود امت .در نتیج او از لحاظ بهدنی به گونه ای امهت که
مانند مانر انیانها مهو دارد .یالوه بر انن ،الزم انن فرض انن امت ک فرد معصهوم نهوری
باشد ک ظلمت و لارنكی در ن راه نداشت باشد؛ و انن نعنی کمال مطلق ک نقصهی در ن راه
ندارد .انن مخن غلو و بطالن ن واضح امت و الزم ی ن لعدد الهوت مطلق امت.
 فرض دوم :اننک خلیف ی خداوند ،گاهی اوقات مواردی را نهاد وری میکنهد و اوقهالی دنگهر
غفلت میورزد .انن موضویی امت ک هم ی مردم در ن مشترك هیتند .اگر چنهین باشهد و
بخواهیم بگونیم ک خلیف ی خداوند مطلقاً و در هیچ چیز مهو و نیهیان نهدارد نها در موضهو
مشخصی مهو ندارد ،لزوماً باند ناد وریکنندهی خارجی داشت باشد .انن ناد وری لومط وحهی
میتقیم از موی خداوند نا فرشت ای ک وامط میشود و ب او ناد وری کند نا هر راه دنگهری
ک خداوند برای ناد ورنش بخواهد ،انجام میشود .برای انن ناد وری کننده بیرونهی دو فهرض
وجود دارد :نا مطلقاً هرگون مهو و نییانی را از او باز میدارد و نا بهر امهاس حكمهت ،او را از
برخی از انوا مهو و نییان نگاه میدارد.
در نتیج و با لوج ب مطالب پیشین ،چهار احتمال در مهورد مههو و نیهیان خلیفه ی خداونهد
وجود دارد ،ک یبارلند از:
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 خلیف ی خداوند مطلقاً و از ذات خود نییان و مهو ندارد.
 خلیف ی خداوند ،ب خاطر ناد وریکنندهی خارجی ،مطلقاً نییان و مهو ندارد.
 خلیف ی خداوند مانند هر انیان دنگری نییان و مهو دارد.
 خلیف ی خداوند مانند هر انیان دنگری ،میلواند در مواردی نییان و مههو داشهت باشهد؛ و در
مواردی دنگر ،ب خاطر حكمتی امكان نییان و مهو برانش وجود نداشت باشد و در ن موارد از
نییان و مهو ،معصوم باشد.

فرض اول
طبق انن فرض ،خلیف ی خداوند مطلقاً و از ذات خود نییان و مههو نهدارد .انهن باطهل و غلهو
امت؛ ب انن خاطر ک الزم ی انن فرض ن امت ک خلیف خداوند در زمهین ،نهوری باشهد که
ظلمت و لارنكی در ن راه نداشت باشد و کمال مطلق باشد .انن مخن باطلی امت ،ب انن دلیهل
ک نوری ک ظلمتی در ن نییت ،همان الهوت مطلق مبحان  ،میباشهد و غیهر او کیهی دارای
انن صفت نییت.
ب همین لرلیب ،یقیده ب یصمت از مهو و نییان ب صورت ذالی امكان ندارد ک فقط شامل
نك جهت شود ،لا بگونیم ک معصوم ب صورت ذالی از مهو در لبلیم و یبادت ،معصوم باشد و در
میاةل دنیوی معصوم نباشد؛ چرا ک معنای انن قول انهن امهت که ذات معصهوم ،نگاهدارنهده و
بازدارنده امت .اگر بتوان یقیده داشت ک یصمت ذالی از مهو و نیهیان از نهك جههت (مهثالً از
جهت موارد دنیوی) وجود نداشت باشد ،انن میئل ک ذات فرد معصوم ،یاصم و بازدارنده امت ،از
بین میرود .و در نتیج هر نو یصمت ذالی از مهو و نییان از بین میرود .ب همین خاطر بانهد
ب مخن برخی از نان لوج شود؛ در مورد انن ک قاةل نبودن ب یصهمت ذالهی از مههو از نهك
جهت ،ب معنای قاةل نبودن ب یصمت ذالی از هم ی جهات امت .انن برداشت لنها در صهورلی
قابل طرم امت ک یصمت معصوم از نییان و مهو ذالی باشد .پس انن فرض باطل امهت؛ چهرا
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ک فردی ک معصوم ب ذات و دارای یصمت مطلق امت ،همان کامل مطلق به ذات امهت و او
فقط خداوند مبحان میباشد.
فرض دوم
طبق انن فرض ،خلیف ی خداوند مطلقاً نییان و مهو ندارد؛ ب خاطر انن ک ناد وریکننهدهای
دارد ک او را مطلقاً از مهو و نییان بازمیدارد .البت معموالً منكران مههو و نیهیان معصهوم بهین
فرض اول و دوم لفاولی قاةل نمیشوند .ولی فرض میکنیم ک مقصود نان از یصمت معصوم از
مهو و نییان ،فرض دوم امت؛ لا نان را در دانرهی متهم شدن ب غلو قهرار نهدهیم .به ینهوان
نتیج یرض میکنم ک انن نك فرض یقیدلی امت و ب همین خاطر نیاز ب وردن دلیل قطعی
و نقینی دارد .در حالی ک در مخنان نان ،دلیل یقلی نا نقلی کاملی نمیبینیم ک بتوان در یقاند
ب ن لكی نمود )7(.حداکثر اننک نان برای اثبات انن یقیدهی خودشان ،نیبت ب یقاند مخال(
خود اشكااللی را مطرم میکنند .نان معموالً اشهكااللی را نیهبت به نهالی که نیهیان برخهی
پیامبران را ذکر کرده امت ،مطهرم میکننهد و در مهورد روانهالی که مههو پیهامبر نها
امامان را ذکر میکند ،اشكال وارد میکنند و ب دنبال ن ،اشكاالت یقلی بر میهئل ی مههو
معصوم در یبادت می ورند .ما دالنل رد انن اشكاالت را بیان خواهیم نمود و روشن خواهیم کهرد
ک انن مقدمات برای اثبات یقیدهی نان کافی نییت.
فرض سوم
بر مبنای انن فرض خلیف ی خداوند مانند هر انیان دنگری مههو و نیهیان دارد .معنهای انهن
فرض انن امت ک امكان دارد ک در لبلیمِ قیمتی از دنن الههی ،نیهیان و مههو داشهت باشهد و
موردی را ب ینوان انن ک جزو دنن امت ،لبلیم کند .ولی ن مورد جزو دنهن نباشهد؛ نها اننکه
بخواهد چیزی را ک جزو دنهن الههی امهت ،لبلیهم کنهد؛ و در راه ن لبلیهم دچهار مههو شهود و
 .1حتی اجماعی که معتقدان به این عقیده مدعی آن هستند ،توهم است و حقیقت ندارد .به طوری که بعضةی از بزرگةان
علمای شیعه مانند صدوق و استادش محمد بن حسن بن ولید و نیز شیو طبرسی با این عقیده ،مخالف بودند.
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ناد وریکنندهای ایم از وحی میتقیمی از موی خداوند نا وماطت فرشهتگان نها ههر چیهزی که
خداوند بخواهد برای منتقل کردن وحی از ن امتفاده کند ،وجود نداشت باشد .انن مخن با قهر ن
لناق

دارد؛ ب انن خاطر ک خداوند در قر ن ب روشنی ،به وجهود ناد وریکننهدهی الههی ،که

رماندن رمالت الهی را ب صورت صحیح و کامل ب مكلفین لضمین نموده ،را لصرنح کرده امت.
َصهداً * لِهیعْلَمَ أَنْ قَهدْ أَبْلَغُهوا
إِلَّا مَنِ ارْلَضَی مِن رَّمُولٍ فَإِنَّ ُ نیْلُكُ مِن بَینِ ندَن ِ وَمِنْ خَلْفِ ِ ر َ
رِمَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَنهِمْ وَأَحْصَی کُلَّ شَیءٍ یَدَدًا

()7

(جز پیامبری را ک از او خشنود باشد ،ک [در انن صورت] برای او از پیش رو و از پشت مهرش
نگاهبانانی بر خواهد گماشت ،لا معلوم بدارد ک پیامهای پروردگار خود را رمانیدهاند؛ و [خهدا] به
نچ نزد انشان امت ،احاط دارد و هر چیزی را ب لعداد ،شماره کرده امت).
انن یقیدهی فامد ،یقیده برخی وهابیهای ملفی امت .نان انن مهخن را الّخهاذ کردهانهد لها
مخصوصاً از یمر و لابعان ن در مهتهم نمهودن رمهولاهلل  به ههذنان دفها نماننهد .نهان
میخواهند ک دلیلی برای کار یمر بیاورند ،هرچند با نص صرنح قر ن مخالفت داشهت باشهد؛ ههر
چند انن یقیده همراه با طعن زدن در دنن امالم نا با طعن زدن نیبت ب محمد رمهولاهلل 
باشد .نان میگونند :اشكالی ندارد ک محمد  هذنان بگوند نا مخنش را نفهمد؛ در حالتی ک
انشان  میخواهند امت را با وصیتی ک نان را از گمراهی لا روز قیامهت بهاز مهیدارد ،لبلیهم
نمانند؛ چرا ک ب یقیدهی نان مهو و نییان در هر میئل ای برای محمهد  جهانز میباشهد؛
حتی در لبلیم دنن خداوند مبحان و متعال .بر اماس یقیدهی نان ،حضرت محمد  میلوانهد
در بیتر مرگ باشد و بگوند :نوشتاری بیاورند لا برای شما وصیتم را بنونیهم که شهما را لها روز
قیامت از گمراهی باز میدارد؛ ولی در یین حال ،انشهان مههو و اشهتباه میکنهد و نمیدانهد چه
میگوند و یقلش از بین رفت امت و هذنان میگوند و بیماری بر او غلب نافت امت؛ انن مهخنی
امت ک یمر و همراهانش گفتند.
ابن یباس گوند :روز پنجشنب و چ پنجشنب ای .مپس اشكهانش روان شد ،لها اننکه
 .1قرآن کریم ،سورهی جن ،آیات  27و .22
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بر گون هانش رمید ،گونا مانند دان های مروارنهد امهت .گفهت :رمهولاهلل  فرمهود:
(کت( و دوالی نا لوم و دوالی بیاورند لا برای شما نوشتاری بنونیم ک پس از ن هرگهز
لا ابد گمراه نشوند) .گفتند« :رمولاهلل هذنان میگوند».

()7

فرض چهارم
بنا بر انن فرض ممكن امت خلیف ی خداوند مانند هر انیان دنگری در مواردی نییان و مههو
داشت باشد و در موارد دنگری ب طور مطلق ممكن نییت ک نییان و مهو داشت باشد؛ ن ههم
ب دلیل ناد وریکنندهی خارجی و از روی حكمت.
انن فرض چهارم ،همان یقیدهی ل محمد  امت؛ ولی بعضی افراد در اننجها مهواردی را
از خود ب موارد مهو و نییان غیر ممكن برای معصوم اضاف میکننهد؛ ماننهد مههو در برخهی از
لفاصیل یبادات ،مانند لعداد رکعات؛ روانالی از طرنق اهل منت و شیع وارد شده امت که مههو
پیامبر  را بیان کردهاند.
طبیعتاً برخی از انن افراد از روی نا گاهی مدیی میشوند ک یلمای شهیع در مهورد یقیهدهی
نفی مهو از معصوم اجما دارند .اما در حقیقت اجمایی وجود ندارد؛ بلك از بزرگان یلمهای شهیع
افرادی هیتند ک ب جواز مهو پیامبر نا معصوم در یبادت نا یدم وجود دلیل بر نفهی ن لصهرنح
دارند .از جمل نان شیخ صدوق و امتادش محمد بن حین ،خداوند رحمتشان کند ،میباشند.
شیخ صدوق میگوند:
«مُل( انن کتاب ،رحمت خداوند بر او باد ،میگوند :غُالت( )6و مُفوّض  )4(،خداوند نان را لعنهت
کند ،در مورد مهو پیامبر  میگونند :اگر جانز باشد ک انشان  در نماز مهو داشت باشهد،
 .1صحیح مسلم ،کتاب وصیت.
« .2غُالت» جمع «غالی» به معنای غلوکننده است و به کسانی گفته میشود که در بیان مقام محمد  و آل محمد 
غلو میکنند و مقام الوهیت مطلق را به ایشان نسبت میدهند( .مترجم)
« .0مفوّضه» به کسانی گفته میشود که معتقد بودند ،خداوند جهان را آفرید و بعضی امور تکوینی جهةان و نیةز تشةریع
دین را به محمد  و آل محمد  واگذار کرد( .مترجم)
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جانز امت ک در لبلیم نیز مهو داشت باشد؛ ب انن خاطر ک همانطور ک لبلیم بر او واجب امت،
نماز نیز بر او واجب میباشد .انن میئل ما را مُلزم نمیکند و انن ب خاطر انن امت ک در هم ی
حاالت مشترك ،بر پیامبر  میئل ای واقع میشود ک بر غیر انشان نیز واقع میشهود .انشهان
مانند بقی ی افرادی ک پیامبر نییتند ،باند نماز بخواند .بقی ی افراد ک پیامبر نییتند ،مانند انشان
نییتند .حالتی ک اِختصاص ب ن دارد ،پیامبری امت و لبلیم جزو شرانط ن امت .و چیهزی که
برای انشان در نماز الفاق میافتد ،جانز نییت ک در لبلیم برای انشان الفاق بیفتد؛ ب انهن خهاطر
ک لبلیم یبادت مخصوصی امت و نماز یبادت مشترکی امت؛ و ب وامط ی ن امت که بهرای
انشان ،یبودنّت ثابت میشود و با اثبات میتولی شدن خواب بر انشان و اننک در ن حال انشان
در حال خدمت برای خداوند یزوجل نییت ،ربوبیت از انشان منتفی میشود؛ به انهن خهاطر که
فردی ک چرت و خواب او را فرا نمیگیرد ،خداوند زنده پاندار امت .مهو پیامبر  ماننهد مههو
ما نییت؛ ب انن خاطر ک مهو انشان از موی خداوند یزوجل امت و خداوند انشهان را در مههو
میاندازد لا مشخص شود ک انشان بشر و مخلوق امت و پروردگار و معبودی جز او گرفت نشهود؛
لا مردم هر وقت مهو نمودند ،ب وامط ی مهو انشان حكم مهو را بداننهد .مههو مها از شهیطان
امت و شیطان بر پیامبر  و امامان لیلطی ندارد .إِنَّما ُمهلْطانُ ُ یَلَهی الَّهذننَ نتَوَلَّوْنَه ُ وَ
الَّذننَ هُمْ بِ ِ مُشْرِکُون( لیلط او فقط بر کیانی امت ک وی را ب مرپرمتی برمهیگیرنهد و بهر
کیانی ک نها ب او شرك می ورزند)؛ و همچنین بر فرنبخوردگانی ک از وی پیروی میکننهد.
افرادی ک از مهو پیامبر  دفا میکنند ،میگونند :در میان صهحاب فهردی نبهود که به او
ذوالیدنن بگونند؛ و انن مرد و انن خبر ،اصلی ندارد و دروغ گفت اند؛ ب انهن خهاطر که انهن مهرد
معروف امت و همان ابومحمد بن یمیر بن یبد یمهرو امهت که به ذوالیهدنن معهروف امهت و
مخال( و موافق در مورد او نقل مطهالبی نمودهانهد .از انشهان روانهالی در کتهاب «وصه( القتهال
القامطین بصفین» نقل شده امت.
امتاد ما محمد بن حین بن احمد بن ولید ،خداوند رحمتش کند ،میگونهد :اولهین درجه ی غلهو،
منتفی کردن مهو از پیامبر  امت؛ و اگر رد کردن روانالی ک در انن مورد مهده امهت جهانز
باشد ،رد کردن هم ی روانات جانز امت و با رد کردن ن ،دنن و شرنعت باطل میشود .بنهده ان
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شاهلل لعالی در نوشتن کتابی جداگان در مورد اثبهات مههو پیهامبر  و پامهخ به منكهران ن
پاداشی ب حیاب می ورم».

()7

اما شیخ طومی ،خداوند رحمتش کند:
شیخ طومی در ذنل انن ن از قر ن نظرش را مطرم کرده امت:
ُوضهوا فهی حَهدنثٍ غَیهرِهِ وَ إِمَّها
وَ إِذا رَأَنتَ الَّذننَ نخُوضُونَ فی نالِنا فَأَیْرِضْ یَنْهُمْ حَتَّی نخ ُ
ننْیِینَّكَ الشَّیطانُ فَال لَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْری مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ

()6

(و چون ببینی کیانی [ب قصد لخطئ ] در نات ما فرو میرونهد از انشهان روی برلهاب ،لها در
مخنی غیر از ن در نند؛ و اگر شیطان لو را [در انن باره] به فراموشهی انهداخت ،پهس از لوجّه ،
[دنگر] با قوم متمكار منشین).
شیخ طومی ،خداوند او را رحمت کند ،میگوند:
«همچنین جباةی ب انن ن امتدالل کرده امت ک مههو و نیهیان بهر پیهامبران جهانز امهت .او
مطلبی برخالف مطلب رافضیان گفت امت .با انن گمان ک هیچ نو مهوی برای پیامبران جهانز
نمیباشد .انن میئل نیز صحیح نمیباشد؛ ب انن خاطر ک ما میگونیم امكان مهو و نییان برای
نان در میاةلی ک از موی خداوند انجام میدهند ،صحیح نییت .امها غیهر ن ،امكهان نیهیان و
مهو دارند؛ ن هم میاةلی ک بایث اخالل ب کمال یقل نمیشود .چگون انهن میهئل برانشهان
جانز نباشد؟ درحالی ک نان میخوابند و بیمار میشوند و نالوان میگردند .خواب ،مهو میباشهد و
همچنین در بییاری از کارهانشان نییان دارند و مواردی ک برانشان الفاق افتهاده امهت ،انهن را
نشان میدهد و گمان ب غیر از انن یقیده ،فامد امت».

()4

محمد بن حین ،فرزند شهید ثانی ،خداوند رحمتشان کند:
انشان در مخن خود در نكی از احادنثِ بحث اضافات در نماز میگوند:
 .1من الیحضره الفقیه ،صدوق ،ج  ،1ص  095و .053
 .2قرآن کریم ،سورهی انعام ،آیهی .52
 .0التبیان فی تفسیر القرآن ،شیو طوسی ،ج ،1ص .159
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«اما پنجم :میئل ای ک گمان میکنم انن امت ک نشان های قرارداد در ن میباشد؛
ن از انن جهت ک در بردارندهی مهو پیامبر  امت؛ چهرا که نفهی کهردن انهن
میئل بعد از مدن روانات معتبر ،محل مخن امت».

()7

مید خونی ،خداوند رحمتش کند ،لصرنح میکند ک دلیلی وجود ندارد ک ب صهورت قطعهی و
نقینی مهو از معصوم را در موضویات خارجی نفی کند؛ مانند کارههای نمهاز و حهج و  ...و لعهداد
رکعات ک در روانات ذکر شدهاند نا لعداد شوطهای طواف .مید خونی میگوند:
«پرمش :7693حقیقت حال در میئل ی مهو پیامبر  در نماز صبح چییت؟ نا الزم امت ک
خداوند متعال ،پیامبرش  را در مهو بیندازد لا نقین کنیم ک انشهان معبهود نییهتند؟ خداونهد
متعال فرمود:
وَ قالُوا ما لِهذَا الرَّمُولِ نأْکُلُ الطَّعامَ وَ نمْشی فِی امئَمْواقِ

()6

(گفتند :انن چ پیامبری امت ک غذا میخورد و در بازارها راه میرود؟).
یالوه بر انن ،نات دنگری هیت ک داللت میکند ک انشان بشر امت و همچنین انشهان 
متولد شدند و از دنیا رفتند .نا الزم امت ک خداوند متعال ،رمهولش  را در مههو بینهدازد لها
رحمتی برای مردم باشد و اگر فردی موقع نماز خهوابش ببهرد ،کیهی از دنگهری اشهكال نگیهرد؟
خداوند مبحان ،بییاری از احكام را برای بقی ی مردم قرار داده امت و ن خود رمول  .البته
انن موضو وقتی امت ک انشان «ب خواب برده شود» و ن اننک «بخوابد» نا لفهاوت بهین دو
حالت روشن امت؟
نا انن صحیح امت ک ذوالیدنن ک روانات در مهو انداختن و مهو دور او میچرخد ،اصلی نهدارد
و مردی اِبدایی امت؟ همانطور ک شیخ حر یاملی ،قدّس مره ،در نوشتار «التنبی بهالمعلوم مهن
البرهان یلی لنزن المعصوم ین الیهو و النییانِ» خودش انن مخن را بیان کرده امت؟
خونی :مقدار نقینی از مهوی ک نیبت ب معصوم ممنو امت ،مهو در غیر از موضویات خارجی

 .1إستقصاء اإلعتبار فی شرح االستبصار ،محمد بن حسن ،ج  ،5ص .219
 .2قرآن کریم ،سورهی فرقان ،آیهی .7

...................................................................... 111انتشارات انصار امام مهدی 

امت .خداوند ب ن دانالر امت».

()7

شكی نییت ک در مباحث ایتقادی باند نیبت ب نك یقیده نقهین پیهدا شهود .لصهرنح مهید
خونی ب نبودن نقین در میئل ی مهو معصوم در موضویات خارجی ،ب انن معنامت ک انشان ب
ایتقادی ک بعضی افراد ب ن معتقد هیتند ،ایتقاد ندارد .میدخونی در اننجا میگوند :نفی کردن
مهو از معصوم در موضویات خارجی ،نقینی نمیباشد .نعنی دلیلی برای ن وجود ندارد ک بایهث
نقین و ایتقاد شود.
طبعاً افراد دنگری غیر از اننها از یلمای شیع هیتند ک ب یصمت پیامبر نا امهام از مههو در
یبادت معتقد نمیباشند؛ ولی مواردی ک ذکر نمودم ،برای مشخص شدن اشتباه فردی ک مهدیی
اجما یلمای شیع بر انن یقیده میباشد ،کفانت میکند.

()6

آیا سهو و نسیان در مورد معصوم ،ممنوع است؟
مخاطب مخن در اننجا ،هم افرادی هیتند ک به محهال بهودن مههو و نیهیان معصهوم در
هم ی حاالت معتقدند و هم افرادی ک منكر مهو معصوم در یبادت هیتند و روانات اهل مهنت
و شیعیان را در مورد مهو پیامبر نا روانات شهیع در مهورد مههو امامهان را نفهی مهیکننهد .مهن
اشكااللی را ک در مورد مُنتفی کردن مهو و نییان از خلیف ی خداوند نافتم ،بیان میکنم؛ چرا ک
برای انن ایتقاد دلیلی ندارند و در مقابل فقط ب طرم اشكاالت لكی میکنند .ب خوامت خدا انن
 .1صراط النجاة ،جزء اول ،مسائل فی العقیده ،سید خویی.
ُسةرًا( کهةف)70 ،
 .2در کالم خدا از زبان موسی  آمده است :قَالَ الَ تُؤَاخِذْنِی بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْةرِی ع ْ
(گفت :به سبب آنچه فراموش کردم ،مرا مؤاخذه مکن و در کارم بر من سخت مگیر).
در تفسیر طبرسی در مورد این آیه آمده است« :به سبب آنچه فراموش کردم ،مرا مؤاخذه مکن» یعنی از تسلیم شدن به
تو و ترک کردن انکار تو غافل شدم و این بر اثر نسیانی است که ضد یادآوری است.
در تفسیر طباطبایی آمده است :در عبارت قَالَ الَ تُؤَاخِذْنِی بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِی عُسْرًا عبةارت «رهةق» بةه
معنی وادار کردن به تهوع می باشد و ارهاق یعنی وادار کردن به کار زایدی که فرد طاقت آن را ندارد .معنی آن این اسةت
که :مرا به سبب آن که وعدهام را فراموش کردم و از آن غافل شدم ،بازخواست نکن و مرا به کار مشکلی که توانةایی آن
را ندارم ،وادار مکن.
در تفسیر قمی آمده است« :مگر آن که خدا بخواهد» سپس استثنا کرده است؛ به این خاطر که او از فراموشةی در امةان
نیست؛ چرا که موجودی که نسیان ندارد ،خداست.

عقاید اسالم و از تو درباره روح میپرسند188 .................................................................

مخنان و اشكاالت را بر میزان یلمی یرض میکنیم؛ لها ببینهیم نها ارزش یلمهی دارد نها فقهط
اشكااللی هیتند ک بر پان ی مغالط بنا نهاده شدهاند و نا اننک صرفاً لبعیت از یقیهدهی یمهوم
امت.
یالوه بر انن ،نان برای اثبات یقیدهی خود در مورد نفی مهو و نییان از معصوم (چ مطلق و
چ در یبادت ب طور خاص) نیازمند دلیل قطعی هیتند ،ک البت چنهین دلیلهی در دمهت ندارنهد.
نان ن دلیل کامل یقلی دارند و ن روانتی ک قطعاً از معصوم صادر شده باشد و قطعاً بر انن معنها
داللت کند .و ن ن ای ک ب طور قطع بر انن معنا داللت کند؛ بلكه ن چه وجهود دارد ،یكهس
ایتقاد انشان امت.
روانات در مورد مهو معصوم نیز بییار هیتند و صحیح میباشند .نات نیز انن چنین امت که
مهو معصوم را بیان میکند و میاةل مطرمشدهی قر نهی و روانهی و یقلهی را مهورد بحهث قهرار
میدهیم.
اول :آیات قرآن
فراموشی ک ب برخی از خلفای خداوند و در برخی از نات قر نی نیبت داده شده امت را مورد
بحث قرار میدهیم و بیان میکنیم ک فراموشی و لرك از روی غفلت امت .همچنین کلمه ای را
ک معنای مهو و نییان را بیان میکند ،بررمی مهیکنیم و به صهرنح بهودن ن در انهن معنهی
میپردازنم.
التُؤاخِ ْذنیبِمانَسیتُ
فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَینِهِما نَیِیا حُولَهُما فَالَّخَذَ مَبیلَ ُ فِی الْبَحْرِ مَرَباً * فَلَمَّا جاوَزا قهالَ لِفَتهاهُ لِنها
الصهخْرَةِ فَهإِنِّی نَیهیتُ الْحُهوتَ وَ مها
غَداءَنا لَقَدْ لَقینا مِنْ مَفَرِنا هذا نَصَباً * قالَ أَرَأَنتَ إِذْ أَوَننا إِلَی َّ
أَنْیانی ُ إِالَّ الشَّیطانُ أَنْ أَذْکُرَهُ وَ الَّخَذَ مَبیلَ ُ فِی الْبَحْرِ یَجَباً

()7

(پس چون ب محل برخورد دو [درنا] رمیدند ،ماهی خودشان را فراموش کردند و ماهی در درنا
 .1قرآن کریم ،سورهی کهف ،آیات  51تا .50
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راه خود را در پیش گرفت [و رفت] و هنگامی ک [از نجا] گذشتند [مومی] ب جوان خود گفهت:
غذانمان را بیاور ک رامتی ما از انن مفر رنج بییار دندنم .گفت :نا دنهدی وقتهی به مهوی ن
صخره پناه جیتیم ،من ماهی را فراموش کردم؟ و جز شیطان [کیی] ن را از نهاد مهن نبهرد ،لها
[مبادا] ب نادش باشم و ب طور یجیبی راه خود را در درنا پیش گرفت).
در اننجا ،اشخاص فراموشکننده ،دو خلیف از خلفای خداوند در زمین ،نعنی دو معصوم هیتند.
نكی از نها مومی  پیر یمران امت و دنگری ،وصی انشان ،نوشع بن نون میباشد.
اننک بعضی گفت اند :معنای نَیِیا حُولَهُمَا (ماهی خودشان را فراموش کردند) انن امهت که از
روی گاهی و شناخت ،ماهی خود را رها کردند ،صحیح نمیباشد .زنرا اگر میهئل به اننصهورت
بود ،مخن بعد از ن و پرمش در مورد ماهی ،معنانی نداشت .نعنی مهفیهان و بیمعنهی بهود؛ به
یبارت دنگر ،بر مبنای مخن نان ،یلت پرمش از ماهی ،همان نییان و مههو نیهبت به کهاری
بوده ک قبالً از روی یمد انجام داده بودند؛ نعنی همان رها نمودن ماهی در کنار صخره.
همچنین در ن ی بعد ،نوشع بن نون بر فراموشی لأکید میکند ،و اننک نییان و رهها کهردن
ماهی از روی غفلت بوده و از روی گاهی نبوده امت ،زنرا بیان میکند ک یلت فرامهوش کهردن
ماهی ،شیطان بوده امت؛ نعنی همان ظلمت و نا نقصی که در صهفح ی وجهودش میباشهد .او
کمال مطلق نییت؛ ب همین خاطر فراموش میکند و مهاهی را از روی غفلهت و نا گهاهی لهرك
میکند.
انن مخن خداوند متعال نیز ب همان معنای پیشین امت:
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ُوضهوا فهی حَهدنثٍ غَیهرِهِ وَ إِمَّها
وَ إِذا رَأَنتَ الَّذننَ نخُوضُونَ فی نالِنا فَأَیْرِضْ یَنْهُمْ حَتَّی نخ ُ
ننْیِینَّكَ الشَّیطانُ فَال لَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْری مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمینَ

()7

(و چون ببینی کیانی [ب قصد لخطئ ] در نات ما فرو میرونهد از انشهان روی برلهاب ،لها در
مخنی غیر از ن در نند؛ و اگر شیطان لو را [در اننبهاره] به فراموشهی انهداخت ،پهس از لوجّه ،
[دنگر] با قوم متمكار منشین).
شیطان در اننجا نیز همان ظلمت و نقص امت .نوری ک هیچ ظلمتهی در او نییهت و کامهل
مطلق امت ،فقط خداوند مبحان و متعال امت.
خداوند متعال فرمود:
قالَ إِنَّكَ لَنْ لَیْتَطیعَ مَعِی صَبْراً * وَ کَی(َ لَصْبِرُ یَلی ما لَمْ لُحِطْ بِ ِ خُبْراً * قهالَ َمهتَجِدُنِی
إِنْ شاءَ اللَّ ُ صابِراً وَ ال أَیْصی لَكَ أَمْراً * قالَ فَإِنِ الَّبَعْتَنی فَال لَیْئَلْنی یَنْ شَیءٍ حَتَّی أُحْدِثَ لَهكَ
مِنْ ُ ذِکْراً * فَانْطَلَقا حَتَّی إِذا رَکِبا فِی الیَّفینَوِ خَرَقَها قالَ أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَیئاً إِمْراً *
قالَ أَ لَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ لَیْتَطیعَ مَعِی صَبْراً * قالَ ال لُُاخِذْنی بِما نَیهیتُ وَ ال لُرْهِقْنهی مِهنْ أَمْهری
یُیْراً

()6

(گفت :لو هرگز نمیلوانی همپای من صبر کنی .چگون میلوانی بر چیزی ک به شهناخت ن
احاط نداری صبر کنی؟ گفت :ان شاء اللّ مرا شكیبا خواهی نافت و در هیچ کاری لو را نافرمهانی
نخواهم کرد .گفت :اگر مرا پیروی میکنی ،پس از هیچ چیز مُال مكهن ،لها [خهود] از ن بها لهو
مخن غاز کنم .پس رهیپار گردندند ،لا وقتی ک موار کشهتی شهدند[ ،وی] ن را مهوراخ کهرد.
[مومی] گفت :نا کشتی را موراخ کردی لا مرنشینانش را غرق کنی؟ واقعاً ب کار ناروانی مبادرت
ورزندی .گفت :نا نگفتم ک لو هرگز نمیلوانی همپای من صبر کنهی؟ [مومهی] گفهت :مهرا به
خاطر فراموشیم مُاخذه مكن و در کارم بر من مخت مگیر).
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در انن نات ،ن بندهی خدا (یبداً من یبادنا) ،از پیامبر خدا مومی خوامت لا از او چیهزی
نپرمد لا اننک او خود ،شرو ب خبر دادن ب مومی در ن مورد نماند .مومی نیز متعهّد شهد که
صبور باشد؛ نعنی دربارهی میاةلی ک در مییرشان با ن برخورد میکنند از ن بندهی خدا نپرمد.
ولی ن چ الفاق افتاد ،یكس انن مطلب بود .مومی نطور ک ویده داده بود ،صبر نكرد .او
در اولین الفاق ،ن لنها شرو ب پرمش از بندهی خدا نمود ،بلك ب وی و کارش ایتهراض نمهود؛
ن هم با وجود اننک مومی گفت بود از بندهی خدا اطایت میکند و از او مرپیچی نخواهد کرد.
وَال أَیْصی لَكَ أَمْراً (و در هیچ کاری از لو نافرمانی نخواهم کرد) اننجا دو فرض ب ذهن میرمد:
فرض اول :اننک مومی اجرای ویدهاش نیبت به بنهدهی خهدا را از روی گهاهی و لوجه
کامل لرك نمود .انن ب ن معنامت ک مومی مرلكب یملی ممنو شده امت و یمداً از ویهده و
لعهدش نیبت ب بندهی خدا لخل( کرده امت و با خدانی مخالفهت کهرده امهت که او را بهرای
نادگیری از ن بنده فرمتاده بود ،ن برای ایتراض و مجادل با او؛ بندهای ک او را با یبارت (یَبْهدًا
مِنْ یِبَادِنَا) (بندهای از بندگان ما) لوصی( فرموده امت :فَوَجَدا یَبْداً مِنْ یِبادِنا لَیناهُ رَحْمَهوً مِهنْ
یِنْدِنا وَ یَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا یِلْماً قالَ لَ ُ مُومی هَلْ أَلَّبِعُكَ یَلهی أَنْ لُعَلِّمَهنِ مِمَّها یُلِّمْهتَ ر ُْشهداً( لها
بندهای از بندگان ما را نافتند ک از جانب خود ب او رحمتی یطا کرده و از نزد خود به او دانشهی
موخت بودنم .مومی ب او گفت :نا لو را ب شرط اننک از بینشی ک موخت شدهای ب من نهاد
دهی ،پیروی کنم؟) و در پانان دامتان ،بندهی خدا ب روشنی لصرنح میکند ک (وَ ما فَعَلْتُه ُ یَهنْ
أَمْرِی) (و من انن [کارها] را خودمر انجام ندادم) مومی ب خوبی میدانیت که یلهم ن بنهدهی
خدا ،از موی خداوند امت و خودش از او درخوامت کرد ک ب دنبالش برود لها از نچه خداونهد
لعلیمش نموده ،ب او موزش دهد .پس بر اماس انن فرض ،مومی  در حالیکه میدانیهت
مُال و ایتراضش بر خدامت ،باز هم از بندهی خدا پرمش میکهرد و به او ایتهراض مینمهود و
همچنین میدانیت ک مخال( ویده و لعهّدش یمل مینماند .در حقیقت ،انهن نتیجه ی لهالش
کیانی امت ک ب ادیای خودشان میخواهند مومی نا ب طهور کلهی معصهوم را از مههو و
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نییان لنزن و لبرة نمانند .نان مومی را ک نك پیشوای الهی و پیامبری اولهواالعزم امهت،
ب لهمتهای بزرگی متهم مینمانند ک در هیچ حالتی نمیلوان مومی را ب ن متهم نمود.
فرض دوم :اننک مومی از روی غفلت ،ویده و لعهدش را لرك کرد نا فرامهوش کهرد و نها
اننک از ویده و لعهدش نیبت ب بندهی خدا غافل شد .در نتیج انشان معهذور بهوده و مرلكهب
یمل ممنویی نشده امت .انن همان چیزی امت ک مومی  ب روشنی نیبت ب ن ،لصرنح
میکند( :قَالَ ال لُُاخِذْنی بِما نَیِیتُ) ([مومی] گفت :مرا به خهاطر فراموشهیم مُاخهذه مكهن) در
حالیک مومی در حال انجام یبادلی مانند نماز و روزه و حج بود؛ زنرا همراهی مومی بها بنهدهی
خدا ،ب مبب دمتوری لعبّدی و الهی بوده و همچنین وفای ب یهد و ویده در انن جانگاه ،بهرای
مومی یبادت محیوب میشد.
سَنُْقرِئُكَفَالتَنْسَی
مَنُقْرِةُكَ فَال لَنْیَی * إِالَّ ما شاءَ اللَّ ُ إِنَّ ُ نعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما نخْفَی

()7

(ما ب زودی [ نات خود را] بر لو خواهیم خواند ،لا فراموش نكنی؛ جز نچ خدا بخواهد ،ک او
شكار و نچ را ک نهان امت ،میداند).
روانتی در مختصر بصاةرالدرجات در لفییر انن ن وارد شده امت:
معد بن طرن( خفاف میگوند :ب امام باقر یرض کردم( :نظر شما در مورد فردی ک از شما،
یلمی را میگیرد و ن را فراموش میکند ،چییت؟ انشان فرمود :دلیلی یلی او نییت .دلیل یلیه
فردی امت ک از ما حدنثی بشنود و ن را انكار کند نا ب او برمد ،ولی ب ن انمان نیاورد و کافر
شود .ولی گناه نییان از شما برداشت شده امت .اولین مورهای ک بر رمولاهلل  فرمتاده شد،
مَبِّحِ امْمَ رَبِّكَ الْأَیْلَی بود .انشان ن را فراموش نمود .در فراموش کردن انشان ،دلیلی یلیه
یهی( مها به
انشان نییت .ولی خداوند متعال انن را لأنید کرد .مپس فرمود :مَنُقْرِةُكَ فَال لَنْ َ

 .1قرآن کریم ،سورهی اعلی ،آیات  5تا .7
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زودی [ نات خود را] بر لو خواهیم خواند ،لا فراموش نكنی)).

()7

همچنین روانتی در مورد انن ن در لفییر امام حین ییكری  وارد شده امت:
امام فرمود :محمد بن یلی بن مومی الرضا فرمود( :ما نَنْیَخْ مِنْ نوٍ (هر ن ای را ک
از میان بردارنم) نعنی حكمش را بردارنم أَوْ نُنْیِها (نا ب دمت فراموشی بیپارنم) نعنی نوشهتارش
را بردارنم و از دلها و از دل لو ای محمد ،محافظتش را از بین میبرنم؛ همانطهور که خداونهد
متعال فرمود :مَنُقْرِةُكَ فَال لَنْیی إِالَّ ما شاءَ اللَّ ُ( ما ب زودی [ نات خهود را] بهر لهو خهواهیم
خواند ،لا فراموش نكنی) ک فراموش نمانی و نادش را از دل لو بردارد).

()6

برخی افراد ،ن را انن گون لفییر کردهاند ک معصوم مطلقهاً در ههیچ چیهزی مههو نهدارد .بها
اننک ن  ،داللتی بر یقیدهی نان ندارد .ن روشن امت :مَنُقْرِةُكَ فَال لَنْیَی( مها به زودی
[ نات خود را] بر لو خواهیم خواند لا فراموش نكنهی) نعنهی « نچه بهر لهو خهواهیم خوانهد» را
فراموش نمیکنی .هر کس معنای انن ن را ب حدودی بیش از « نچ برانت میخوانیم» (وحی
الهی) مرانت بدهد ،برای مخنش نیاز ب دلیل دارد .زنرا یبارت « :نچ برانت میخوانیم» ،شامل
قر ن و وحی الهی میشود ،از انن رو ،انن ن فقط بر «یدمِ مهو معصوم در لبلیم» ،و نا بر«حفهک
نچ خداوند مبحان و متعال بعد از نزول انن ن بر او میخواند» داللهت دارد و انهن میهئل نه
شامل یبادت میشود و ن چیزی غیر ن .مهو نداشتنِ معصوم در لبلیم از موی خداوند مهبحان،
محل اختالف نییت؛ بلك بااللر از انن ،ن امت ک خداوند متعال فرمود :إِالَّ ما شاءَ اللَّ ُ( جز
نچ خدا بخواهد) انن مخن نك امتثنا امت و بر انهن مطلهب داللهت دارد که معصهوم ماننهد
بقی ی انیانها ب مهو و نییان مبتال میشود و خداوند در مواردی ،ب خاطر ضهرورت و نیهاز به
یدم مهو ،او را از مهو و نییان حفک فرموده امت .در نتیج معنای إِالَّ ما شاءَ اللَّ ( جز نچ
خدا بخواهد) انن امت :ب جز موارد دنگری ک خداوند بخواهد ک ن را فراموش کنهی و نیهاز نها
ضرورلی ندارد ک خداوند لو را از نییان و مهو در انن امور باز دارد؛ مانند بقی ی انیانها ک مهو
 .1مختصر بصائر الدرجات ،حسن بن سلیمان حلی ،ص .50
 .2تفسیر امام حسن عسکری ،ص .151
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و نییان بر نها یارض میشود .قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم نوحَی إِلَیَّ( بگو :مهن ههم مثهل شهما
بشری هیتم ک ب من وحی میشود).
دوم :روایات
اشكاالت وارده ب روانالی ک مهو و نییان معصوم را ذکر مینماند ،بیارزش امت؛ زنهرا در رد
روانات بییاری ک در انن باب وجود دارد و معارضی هم ندارد ،بیش از اشكال مندی ب بعضی از
انن روانات و نا انن گفت بر مبنای لقی بوده امت ،یذر دنگری وجود ندارد .در ضمن ،طبق نچ
روشن شد ،انن امر از جهت قر نی میلّم امت و انن اشكاالت در مورد دالنل قر نهی قابهل طهرم
نییت .ب فرض اننک ن اشكاالت ب روانات وارد باشد ،ک اننگون نییت ،بااللرنن چیزی که
از ن نتیج میشود ،انن امت ک نمیلوان برای اثبات نك یقیده به صهورت میهتقل به انهن
روانات لكی نمود؛ و انن روانات ،یقیدهی نان را ب هیچ وج ثابت نمیکند؛ زنهرا نهان ،نیازمنهد
دلیلی هیتند ک یدم مهو خلیف ی خداوند نا معصوم را اثبات نماند؛ چ ب صورت مطلهق و چه
طبق ایتقاد نان ،در یبادت .اصل در انن میئل انن امت ک معصوم نا خلیف خداوند بشری مانند
دنگران امت و در هیچ چیز از نان مگر با دلیل ،متمانز نمیشود.
یالوه بر اننک مخالفان ،مجموی روانالی ندارند ک مهو معصوم در یبادت را نفی نماند .فقط
نك روانت امت ک ن را در انن مورد لأونل مینمانند و بیان خواهیم کهرد که داللهتش کامهل
نییت و نیبت ب معنانی ک ب ن قاةل هیتند ،نقهین ور نمیباشهد .بلكه در لعهارض بها لعهداد
بییاری از رواناتِ صحیح ،ک ذکر میکنیم ،لرجیح ن امكانپذنر نییت.
روایاتی که سهو و نسیان معصوم را بیان میمناید
روایاتی که سهو پیامرب  را ذکر میکند
لهذنب االحكام :ابوبصیر گوند( :از امام صادق دربارهی شخصی ک نماز (چهار رکعتی) را به
اشتباه در رکعت دوم لمام کرده و از جای خود برخامت و رفت امت ،مُال کردم .امام فرمود :باند
نماز را ایاده کند .ب امام یرض کردم :پس مردم از قول پیامبر چه مهیگوننهد؟ امهام در جهواب،
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حدنث ذوالشمالین را ناد وری کرد و فرمود :پیامبر چون از جای خود برنخامت بود و صورت نمهاز
را ب هم نزده بود ،نمازش را لمام کرد).

()7

لهذنب االحكام :ابوبصیر گوند( :از امام صادق دربارهی شخصی ک نماز (چهار رکعتی) را به
اشتباه در رکعت دوم لمام کرده و از جای خود برخامت و ب دنبال کهار خهود رفته امهت ،مهُال
کردم .امام فرمود :باند نماز را ایاده کند .ب امام یرض کردم :پس چرا رمهولاهلل  بعهد از ن
ک دو رکعت نماز خواندند ،ایاده نكردند؟ امام فرمود :زنرا رمولاهلل از جهای خهود حرکهت نكهرده
بود).

()6

لهذنب االحكام :حارث بن مغیره نصری میگوند( :ب امام صادق  یرض کردم :ما نماز مغرب
را خواندنم .ولی امام مهو و اشتباه نمود و در دو رکعت مالم داد .ما نماز را دوباره خواندنم .انشان
فرمود :چرا دوباره خواندند؟! نا رمولاهلل دو رکعت را ب پانان نرماند ،بعد با دو رکعهت ن را
لمام نكرد؟ چرا شما کامل نكردند؟!).

()4

لهذنب االحكام :ابوبكر حضرمی میگوند( :با همراهانم نماز مغرب را میخواندم .وقتهی دو رکعهت
خواندم ،مالم دادم .برخی از نان گفتند :دو رکعت نمهاز خوانهدی .دوبهاره نمهاز را خوانهدم و انهن
موضو را ب امام صادق خبر دادم .انشان فرمود :دوباره خواندی؟ یرض کهردم :بله  .انشهان
خندند و فرمود :خداوند در صورلی ب لو پاداش میدهد ک بانیتی و نك رکعهت دنگهر بخهوانی.
رمولاهلل مهو و اشتباه نمود و در دو رکعت مالم داد .مپس حدنث ذوالشمالین را ذکر نمهود
و فرمود :مپس دو رکعت ب ن اضاف نمود).

()3

لهذنب االحكام :یلی  فرمود( :رمولاهلل  نماز ظهر را پنج رکعهت خوانهد و (از مكهانش)
جدا شد .برخی از افراد ب انشان یرض کردند :نا رمولاهلل نا در نمهاز چیهزی افهزوده شهده
امت؟ انشان فرمود :ن چییت؟ یرض کردند :برای ما پنج رکعت نماز خواندی .انشهان در حالهت

 .1تهذیب االحکام ،طوسی ،ج  ،2ص  219و .015
 .2تهذیب االحکام ،طوسی ،ج  ،2ص .015
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نشیت رو ب قبل نمود و لكبیر گفت .مپس دو مجده انجام داد ک در ن قراةت و رکویی نبهود.
مپس مالم داد و همیش میفرمود :انن دو ،بینی را ب خاك میمالد).

()7

لهذنب االحكام :زند شحام ابوامام میگوند :در مورد مردی پرمیدم ک نماز یصر را شش رکعت
نا پنج رکعت خوانده امت .انشان فرمود( :اگر نقین دارد ک پنج نها شهش رکعهت خوانهده امهت،
دوباره بخواند .و اگر نمیداند نا افزوده امت نا کم نموده امت در حالهت نشیهت لكبیهر بگونهد و
فالحو الكتاب را در خر نمازش بخواند .مپس لشهّد بگوند .اگر نقین دارد که دو نها مه رکعهت
خوانده امت و ب پانان رماند و مخن گفت و نمیدانیت ک نماز را در حالهت انیهتاده به پانهان
رمانده امت ،بر اومت ک مقدار نمازی ک باقی مانده امت را ب اِلمهام برمهاند .چهرا که پیهامبر
خدا برای مردم دو رکعت نماز خواند؛ مپس فراموش نمود و در همان رکعهت دوم به پانهان
رماند .ذوالشمالین ب انشان یرض کرد :ای رمولاهلل! نا در نماز چیزی افزوده شده امت؟ فرمود:
ای مردم! نا ذوالشمالین رامت میگوند؟ یرض کردند :بل  ،شهما فقهط دو رکعهت نمهاز خوانهدی.
انشان انیتاد و مقداری از نمازش را ک باقی مانده بود ،ب اِلمام رماند).

()6

کافی :ممایو بن مهران گوند :امام صادق فرمود( :هر فردی مههو و اشهتباهش را به ذههن
بیپارد و ن را کامل نماند ،دو مجدهی مهو بر او نییت .رمولاهلل نماز ظهر را بهرای مهردم
دو رکعت خواند .مپس مهو و اشتباه نمود و مالم داد .ذوالشمالین ب انشان یهرض کهرد :نها در
نماز چیزی فرمتاده شد؟ انشان فرمود :چ چیزی؟ یرض کرد :دو رکعت نماز خوانهدی .رمهولاهلل
 فرمود :نا مانند مخن او را میگونید؟ یرض کردند :بل  .انشان  انیتاد و نماز را با نان
ب اِلمام رماند و ب همراه نان ،دو مجدهی مهو انجام داد .راوی گوند :یرض کردم :نا فهردی را
ندندی ک دو رکعت نماز خواند و گمان میکند ک چهار رکعت امت و مالم داد و ن را ب پانهان
رماند .مپس پس از اننک رفت ،نادش مد ک دو رکعت نماز خوانده امت؟ انشان فرمهود :از اول
رو ب قبل مینماند .یرض کردم :پس چرا رمولاهلل رو ب قبل ننمود و مقهدار بهاقیمانهدهی
نمازش را ب اِلمام رماند؟ فرمود :رمولاهلل  از ن مكان نرفت .اگر از مكانش نرفته باشهد و
 .1تهذیب االحکام ،طوسی ،ج  ،2ص  015و .093
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اگر دو رکعت اولی را انجام داده باشد ،باند مقداری از نماز ک کمبود دارد را انجام دهد).

()7

کافی :حین بن صدق میگوند( :ب ابوالحین اول یرض کردم :نا رمهولاهلل  در دو رکعهت
اول مالم داد؟ فرمود :بل  .یرض کردم :حالت انن فرد مانند حالت انشان میباشد .فرمود :خداونهد
یزوجل خوامت امت لا ب نان بفهماند).

()6

کافی :معید ایرج میگوند :از امام صادق  شنیدم که فرمهود( :رمهولاهلل  نمهاز خوانهد.
مپس در رکعت دوم مالم داد .افرادی ک پشت مر انشان بودند ،از انشان پرمیدند :نها رمهولاهلل
 ،نا در نماز الفاقی افتاده امت؟ فرمود :چ چیزی؟ یرض کردنهد :دو رکعهت نمهاز خوانهدی.
انشان فرمود :ای ذوالیدنن! نا انن گون امت؟ ب او ذوالشمالین نیز میگفتنهد .یهرض کهرد :بله .
انشان نمازش را بر همان رکعت بنا نهاد و لا چهار رکعت ب پانان رماند .امام صادق  مهپس
فرمود :خداوند ب خاطر لط( ب امت ،پیامبر را ب فراموشی انداخت .نا نمیدانی ک اگر فردی انن
کار را انجام میداد ،از او ییب گرفت میشد و گفت میشد :نمازت مورد پذنرش قرار نگرفت؟ امها
فردی ک امروز دچار انن موضو شود ،میگوند :رمولاهلل  منتی انجاد کهرده امهت و الگهو
شده امت و دو مجده ،برای مخن گفتن در اثنای نماز ب جای ورده امت).

()4

اباصلت هروی میگوند :ب امهام رضها  یهرض کهردم( :ای فرزنهد رمهولاهلل  در میهان
جمایت کوفیان ،گروهی هیتند ک میپندارند مهو در نماز بر پیامبر  واقع نشده امت .انشان
فرمود :دروغ میگونند .خدا لعنتشان کند .فردی ک مهو ندارد ،خداوندی امت ک معبودی جز او
نییت).

()3

امام صادق  از پدرش  نقل فرمود( :پیامبر  نماز خواند و قراةت را در ن جهر و بلند
خواند .وقتی ب المام رمید ،ب صحاب اش فرمود :نا در قراةت چیزی ماقط شده امت؟ نها ماکت
شدند .پیامبر  فرمود :نا اُبی بن کعب در میان شمامت؟ یرض کردند :بل  .انشان فرمهود :نها

 .1کافی ،کلینی ،ج  ،0ص  099و .095
 .2کافی ،کلینی ،ج  ،0ص .095
 .0کافی ،کلینی ،ج  ،0ص .097
 .1عیون اخبار الرضا ،صدوق :ج  ،2ص .215
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چیزی در نماز ماقط شده امت؟ ابی بن کعب یرض کرد :بل  ،نا رمولاهلل! انن چنین بود .انشهان
 خشمگین شد .مپس فرمود :انن گروه را چ شده امت ک کتاب خداونهد بهر نهها خوانهده
میشود و نالی را ک بر نان خوانده میشود و لرك میشود ،نمیدانند؟ بنیامراةیل انن گون به
هالکت رمیدند .بدنهانشان حاضر بود ،ولی دلهانشان خیر؛ و خداوند نماز بندهای را نمهیپهذنرد
ک دلش با بدنش حاضر نییت).

()7

من النحضره الفقی  :حین بن محبوب ب نقل از مهعید ایهرج( )6مهیگونهد :از امهام صهادق 
شنیدم ک فرمود( :خداوند لبارك و لعالی رمولش را هنگام نماز صبح به خهواب انهداخت لها
اننک خورشید طلو کرد .مپس بلند شد و دو رکعت پیش از صبح را خواند .مپس نمهاز صهبح را
خواند و او را در نمازش ب مهو و اشتباه انداخت .انشان در دو رکعت مالم داد .مهپس مهخنی را
ک ذوالشمالین گفت بود ،لوصی( نمود .انن کار را نیبت ب او انجام داد لها اگهر فهرد میهلمان از
نمههازش خههواب بمانههد نهها در ن اشههتباه کنههد ،از او ییههب گرفته نشههود .در نتیجه گفته شههود:
رمولاهلل ب هدف رمیده امت).

()4

روایاتی که سهو امامان را ذکر میکند
روانالی وجود دارد ک مهو امامان در یبادت را ذکر میکند و در اننجا لعدادی از نهها را
با ذکر افرادی ک ن را صحیح شمردند ،ذکر میکنیم:
 .1محاسن ،برقی ،ج  ،1ص .253
 .2صدوق در مورد طریق نقل این روایت از حسن بن محبوب گفته است :من روایات حسن بن محبوب را از محمةد بةن
موسی بن متوکل از عبداهلل بن جعفر حِمیَری و سعد بن عیداهلل از احمد بن محمد بن عیسی از حسةن بةن محبةوب
نقل میکنم.
سید خویی در معجم گفته است :این طریق صحیح است( .معجم رجال الحدیث ،ج ،9ص  )51شیو طوسی در فهرست و
رجالش حسن بن محبوب را موثق دانسته است .نجاشی نیز گفته است :کشی او را از فقهایی شمرده است که یاران مةا
بر صحیح بودن روایات آنان اِجماع دارند ،و نیز رباطی او را موثق دانستهاند .سید خویی میگوید :ظاهراً علی بن حسن بن
رباط ،شرح حالش را ذکر کردم ،و در شرح حالش میگوید :نجاشی گفته است :ابوالحسن علی بن حسن بن رباط بجلی
کوفی ثقه است .در مورد سعید اعرج نیز نجاشی میگوید :سعید بن عبدالرحمن قیل بن عبداهلل اعرج سةمان ابوعبةداهلل
تمیمی اهل کوفه و ثقه است .میرزای قمی نیز در «مناهج االحکام» ص  ،577و شیو عبداهلل مامقانی در نهای المقال فةی
تکمل غای االمال ،ص  012در مورد صحت این روایت تصریح کردهاند.
 .0من الیحضره الفقیه ،صدوق ،ج  ،1صص  092تا .095
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امتبصار :زراره گوند :امام باقر فرمود( :یلی  طواف واجب را هشت مرلبه انجهام داد.
هفت مرلب را لرك کرد و بر نك بنا نهاد و شش مرلب را ب ن افهزود .مهپس دو رکعهت پشهت
مقام نماز خواند .مپس ب ممت صفا و مروه رفت .وقتی از معی بین ن دو فارغ شهد ،بازگشهت و
دو رکعت نمازی را ک در مقام اول لرك نمود ،اقام کرد) .امام صهادق فرمهود( :یلهی 
هشت مرلب طواف نمود .مپس شش مرلب افزود .مپس چهار رکعت نماز خواند).

()6( )7

وماةل الشیع  :فضیل میگوند :ب امام صادق  در مورد مهو گفتم .انشان با حالت پرمهش
فرمود ( :نا فردی از ن گرنزان امت؟ چ بیا خادم را پشت مرم بنشانم لا نمازم را حفک کنهد).

()4

()3

لهذنب االحكام :یبیداهلل حلبی میگوند :شنیدم ک امام صادق در دو مجدهی مهو میگفت:
(بِیْمِ اللَّ ِ وَ بِاللَّ ِ وَ صَلَّی اللَّ ُ یَلَی مُحَمَّدٍ وَ یَلَی لِ مُحَمَّدٍ .راوی میگوند :بار دنگر شهنیدم که در
دو مجدهی مهو میگفت :بِیْمِ اللَّ ِ وَ بِاللَّ ِ وَ الیَّلَامُ یَلَیكَ أَنهَا النَّبِی).

()2( )0

 .1تهذیب االحکام ،طوسی ،ج  ،9ص .112
 .2از جملهی افرادی که به صحیح بودن روایت معاوی بن وهب تصریح نمودهاند ،عبارتند از:
 -1محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان ج  ،7ص .113
 -2محمد تقی مجلسی اول در روض المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،ج  ،1ص .915
 -0محقق سبزواری در ذخیرة المعاد ،ج  ،1ص .505
 -1محقق بحرانی در حدائق الناضره ،ج ،10ص .231
 -9محقق نراقی در مستند الشیعه ،ج  ،12ص .253
 .0وسائل الشیعه ،شیو حر عاملی ،ج  ،2ص .292
 .1کسی که به صحیح بودن روایت فضیل تصریح نموده است:
 -1سید عبداالعلی سبزواری ،رحمه اهلل ،در کتاب مهذّب االحکام ،ج  ،2ص .077
 .9تهذیب االحکام ،شیو طوسی ،ج ،2ص .155
 .5از جملهی افرادی که به صحیح بودن روایت حلبی تصریح کردند ،عبارتند از:
 -1عالمه حلی در منتهی المطلب ،ج  ،7ص .72
 -2فرزند عالمه ،محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی در ایضاح الفوائد ،ج  ،1ص .111
 -0سیدمحمد عاملی در مدارک االحکام ،ج  ،1ص .221
 -1محمد تقی مجلسی اول در روض المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،ج  ،2ص .112
 -9عالمه مجلسی مالذ االخیار ،ج  ،1ص 151.
 -5محقق بحرانی در حدائق الناضرة ،ج  ،5ص 001.
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همچنین در اننجا روانتی در «ییون اخبار الرضا» از شیخ صدوق امت ک بدون جزةیات بیهان
میکند ک امام نییان و مهو دارد:
صدوق از امام رضا روانت میکند( :امام با رومالقدس لأنید شده امت و بین او و خداونهد،
متونی از نور امت ک ایمال بندگان را در ن میبیند .و ههر زمهانی که بهرای راهنمهانی به ن
نیازمند باشد ،از ن گاه میشود و برانش گیترش داده میشود ،در نتیج مهیدانهد و از او گرفته
میشود در نتیج نمیداند .امام متولّد میشود و فرزنددار میشود و مالم میماند و بیمار میشود و
میخورد و مینوشد و ادرار و مدفو میکند و ازدواج میکند و میخوابد و فراموش میکند و مهو
و اشتباه میکند و خوشحال میشود و ناراحت میشود و میخندد و گرن میکند و زنده میشهود و
میمیرد و وارد قبر میشود و زنارت میشود و محشور میشود و انیتاده میشهود و بهر او یهرض
میشود و از پرمش میشود و ب او پاداش داده میشود و مورد کِرامت قهرار مهیگیهرد و شهفایت
میکند .و نشان ی او در دو ونژگی امت :در یلم و مُیتجاب الدیوه بودن .و هر الفاقی ک پیش از
الفاق افتادنش از ن خبر میدهد ،ب وامط ی یهدی امت ک از رمولاهلل  گرفت شده امت
ک او ،ن را از رمولاهلل و از پدران خونش ب ارث برده امت .و انهن میهئل جهزو میهاةلی
امت ک خداوند یالم الغیوب یزوجل از جبرةیل  یهد و پیمان گرفت امت).

()7

روانت دنگری نیز وجود دارد ک میلوان ن را در مورد مهو نا فراموشی خلیفه ی خداونهد نها
معصوم و درك نتیج از ن امتفاده نمود .ظاهر روانت روشن امت و نیاز ب لوضیح ندارد:
محمد بن میلم میگوند :از امام صادق شنیدم ک فرمود( :مفیانی پهس از ظههورش ،به
اندازهی زمان بارداری نك زن بر مرزمینهای پنجگانه فرمهانروانی مهیکنهد .مهپس فرمهود :از
خداوند طلب مرزش میکنم .ب اندازهی زمان بارداری شتری .و ن جزو میاةل حتمی امهت که
چارهای از ن نییت).

()7( )6

 -7میرزای قمی در مناهج االحکام ،ص 927.
 -2سید عبداالعلی سبزواری در مهذب االحکام ،ج  ،2ص .097
 .1عیون اخبار الرضا ،صدوق ،ج  ،1ص 150؛ بحاراالنوار ،مجلسی ،ج  ،29ص .117
 .2غیبت ،طوسی ،ص 115و .193
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آیا روایاتی وجود دارد که سهو و نسیان را از معصوم مُنتفی مناید؟
هیچ روانتی وجود ندارد ک ب صورت مطلق و ن در یبادت ،مهو و نییان را از خلیف ی خداوند
نا معصوم نفی نماند لا بحث شود نا انن روانات ،بایث نقین و ایتقاد میشوند نا خیر .اصالً چنین
روانتی وجود ندارد .بلك لنها نك روانت وجود دارد ک انجام دو مجدهی مههو را از رمهول خهدا
محمد  نفی میکند .اما نفی دو مجدهی مهو ضرورلاً بایث نفی مههو در یبهادت (به طهور
کلی) نمیشود.
زراره میگوند :از امام باقر پرمیدم ( :نا اصالً رمولاهلل  دو مهجدهی مههو را انجهام
داد؟ انشان فرمود :خیر .فردِ فقی دو مجدهی مهو انجام نمیدهد).

()6

بدون لردند ،مخن ما در انن مورد نییت ک نها رمهولاهلل  دو مهجدهی مههو را انجهام
دادهاند نا خیر .اگر رمولاهلل  در نك مورد مشخص (مانند مهو در لعداد رکعات) ،دو مجدهی
مهو انجام نداده باشد ،هیچ اشكالی وجود ندارد .انن گون نییت ک هر مهوی در نماز نا در لعداد
رکعتها ،همیش بایث انجام مجدهی مهو بشود ،لا بگونند بین «نفی مجدهی مههو» از رمهول
خدا محمد  در نك میئل  ،و «نفی مهو در یبادت» از انشان رابط ی میتقیمی وجود دارد.
الفاقاً همین روانت باال دو مجدهی مهو را ب طور داةم از فقی هم نفی میکند و فقط دربارهی
رمول خدا  و امامان معصوم نییت؛ انن ب ن معنامت ک مجدهی مهوی که نفهی شهده،
دربارهی کاری امت ک هرکس در دننش فقی باشد ،میلواند نرا ،بدون نیاز ب کار دنگهری که
بایث انجام مجدهی مهو شود ،جبران نماند .ب ینوان مثال ،کیهی که بهین رکعهت دو و چههار

 .1حر عاملی میگوید « :به نظر من این ایهام و به تردید انداختن است ،نه شک و اشتباه .با وجود آن که احتمةال اشةتباه
راوی نیز هست»( .اثبات الهداة ،ج  ،0ص )725
مجلسی میگوید « :ممکن است بعضی از اخبار در مورد مدت حکومت سفیانی بر تقیه حمل شود ،چرا که در روایاتشةان
گفته شده است ،یا ممکن است مقصود این باشد که ممکن است در مقدار آن بداء حاصل شود .یا ممکن اسةت مقصةود،
مدت استقرار دولتش باشد و اختالف ناشی از تعریف این استقرار باشد» .بحار االنوار ،مجلسی ،ج  ،92ص .215
 .2تهذیب االحکام ،شیو طوسی ،ج ،2صص  093تا .091
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شك کند ،بنا را بر چهار رکعت میگذارد و لشهد میخواند و مالم میدههد و دو رکعهت انیهتاده
میخواند و نیازی هم ب مجدهی مهو نییت.
ب یالوه ،انن نك روانت امت و بایث نقینی ک در ایتقاد الزم امت ،نمیشهود .انهن روانهت،
خبر واحد امت و کیانی ک ب ن امتدالل میکنند ،ب فهم اشتباه خودشان نیبت ب انن روانهت
امتدالل مینمانند .چ بیا انن میئل حتی نكی از جزةیات در احكام فقهی را هم ثابت نمیکنهد،
چ رمد ب انن ک میئل ی مورد بحث ،نك امر یقیدلی امت و نیاز ب دلیل قطعی دارد ک نها
فاقد دلیل قطعی هیتند .نان ن دلیل یقلی لمام و کامل دارند ،ن روانات متوالر نها روانهالی که
صحیح بودنش قطعی باشد ،و ن دلیل قر نی محكم؛ بلك نچ وجود دارد ،مخهال( انهن یقیهده
امت .من ب جز انن روانت ،هیچ روانت دنگری نیافتم ک ب موضو مطرم شده در اننجا (نعنهی
نفی مهو از معصوم در یبادت) ارلباطی داشت باشد؛ ولی افرادی وجود دارنهد که میخواهنهد به
روشی زورگونان ن را اثبات نمانند (مرغ همیان غاز امت) و ب انن منظهور ،به مهراغ روانهالی
رفتند ک واقعاً از موضو نفی مهو در یبادت از خلیف ی خداوند نا معصوم ب دور امت .یالوه بهر
ن ،چیزی از نان نیافتم که دارای ارزش یلمهی باشهد لها پامهخ ن را بهدهم؛ فقهط مهردرگمیِ
کورکوران و دادن معنای زناده از حد ب کالم امت .انن نظر من در مورد مخن نان امت.
در حقیقت خجالت ور امت ک مطح کار انیان در اثبات ایتقادش ب انن حد پهانین بیانهد که
بگوند :رومالقدس از مهو ب دور امت ،و فرد معصوم ،با رومالقهدس لأنیهد شهده امهت ،و انهن را
دلیلی قرار دهد بر اننک معصوم ،از مهو در یبادت ب دور امت.
انن در حقیقت نویی مفیط امت؛ زنرا میئل  ،انن نییت ک در مورد یصمت روم امهام (که
مجرد امت) نا رومالقدس مجرد ،روحی ک مجهرد از مههو امهت ،مهخن بگهونیم .بلكه مهخن
دربارهی وضعیت امام در زنهدگی دنیامهت .امهام در زنهدگی دنیهوی ،جیهدی متهراکم و مهادی و
غیرلطی( دارد و قدرت مغز او مانند بقی ی انیانها ،محهدود امهت و انهن جیهد ،او را در پهرده و
حجاب از یوالم دنگر قرار میدهد .انن جید ،یلت اصلی مهو و نییان ههر انیهانی میباشهد .در
نتیج یصمت روم مجرد نا روم مجرد از مهو ،ب انن خهاطر امهت که او به ینهوان مثهال به
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مشغل های مادی مشغول نییت .انن اصالً ب معنهای یصهمت انیهانی که در انهن یهالم مهادی
لرکیبی از روم و جید امت نمیباشد.
سوم :اشکاالت عقلی
اول :اشکاالت شیخ مفید
شیخ مفید ،خداوند رحمتش کند ،گفت امت:
*

(ما انن میهئل را انكهار نمهیکنیم که ممكهن بهوده امهت که در اوقهات نمهاز ،خهواب بهر
پیامبران چیره شود لا زمانی ک وقت بگذرد و نان نماز را قضا کنند .برای انشان در انهن
میئل  ،ییب و کمبودی نییت؛ ب انن خاطر ک انیان از چیرهشدن خواب ،جدانی ندارد و به
انن خاطر ک ب فرد خواب نمیلوان انرادی گرفت .ولی مهو انن گون نییت؛ ب انهن خهاطر
ک مهو ،کمبودِ کمال در انیان امت؛ و ن ییبی امت ک فرد به ن دچهار میشهود .بعضهی
اوقات مهو ناشی از فردی امت ک دچار مهو میشود و برخی اوقات ناشی از کارهای دنگران
امت .ولی خواب ناشی از فعل خداوند متعال امهت و اجتنهاب از ن در ههیچ حهالتی ،در لهوان
بندگان نییت .اگر در لوان نان بود ،کمبود و ییبی برای انن فهرد نبهود؛ به انهن خهاطر که
هم ی انیانها در یدم لوانانی اجتناب از خواب یمومیت دارند .ولی مهو اننگون نییت؛ به
انن خاطر ک دوری از ن ،امكان دارد و ب انن خاطر ک ما میبینیم ک افراد حكیم از اننکه
اموال و رازهانشان را نزد افراد دارای مهو و نییان ب امانت بگذارند ،دوری میکننهد؛ ولهی از
امانت گذاشتن نزد فردی ک گاهی اوقهات خهواب بهر او چیهره میشهود ،پرهیهز نمیکننهد؛ و
میبینیم ک فقهاء ،حدنث افرادی را ک دچار مهو میشوند ،کنار میگذارند ،مگر اننک مهانر
افراد بیدار و لیزهوش و زرنگ و امتوار ،با غیر انشان نیز ن را مطرم کهرده باشهند .در نتیجه
لفاوت بین مهو و خواب ،ب وامط ی مطلبی ک ذکر نمودنم ،فهمیده میشود .اگر جانز باشهد
ک پیامبر  ک برای ما الگومت ،در نمازش مهو داشت باشد اگهر که پهیش از به پانهان
رماندن نماز مالم دهد و از ن دمت بردارد و مردم شاهد ن باشند و یلهم نهان به خطهای
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پیامبر احاط داشت باشد ،مهو در روزه نیز بر او جهانز میشهود و در نتیجه در طهول روز مهاه
رمضان بین اصحابش میخورد و می شامد و نان او را مشاهده میکننهد و اشهتباه او را لهذکر
میدهند و او را از انجام گناهی ک در حال انجام ن امت ،باز میدارند و میهزش بها زنهان در
روز ماه رمضان بر او جانز میشود و او از مهو در چنین مواردی بازداشت نمیشود .لا جانی ک
میلواند با خانمهای حرام میزش کند و در انن مورد مهو و اشتباه نموده باشد و گمان کند ک
نان همیران او هیتند؛ و انن میئل بیشتر مرانت کند و بایهث شهود که از روی اشهتباه بها
محارم خودش میزش کند؛ و در زکات دادن اشتباه کنهد و ن را از زمهانش ،لهأخیر بینهدازد و
اشتباهاً ن را ب فردی بدهد ک میتحق ن نییهت و از روی فراموشهی ،برخهی از نیازمنهدان
زکات را از ن خارج نماند؛ و در حج اشتباه کند و در اِحرام میزش کند و پیش از طواف مهعی
کند و نیبت ب چگونگی رَمی جمرات گاهی نداشت باشد و بایهث شهود به مهوارد بیشهتری
مرانت کند و در هم ی ایمال شرنعت اشتباه کند؛ لا جانی ک ن را از حد و حهدودش خهارج
نماند .و انجام دادن ن افعال را در زمان خودش از بین ببرد و ن را به صهورت غیهر حقیقهی
انجام دهد و نیز نمیلوان انن میئل را انكار نمود ک در مورد لحرنم شراب اشتباه نمانهد و از
روی فراموشی ن را بنوشد نا گمان کند ک ن ،شراب حاللی امت .مپس پس از ن ،در اثهر
ونژگی ک دارد ،متوج شود.)... .

()7

بیان اشکال اول شیخ مفید
"مهو ،کمبودِ کمال نزد انیان امت و ییبی امت ک مخصوص فردی امت که به ن دچهار
میشود؛ چرا ک دوری از ن ،امكانپذنر امت .معنای اشكال انن امت ک خلیف ی خداوند ،اولهین
فردی امت ک از ییبهانی ک انیان از ن دوری میکند ،اجتناب میکند .پس چگون امكاندارد
ک ب خلیف ی خداوند نا امام ،انجام ییبِ مهوی را نیبت دههیم که دوری انیهان از ن امكهان
دارد؟"

 .1عدم سهو نبی ،شیو مفید.

...................................................................... 101انتشارات انصار امام مهدی 

پاسو :مخن شیخ مفید ،صحیح نییت .دوری از مهو ب طور مطلق ،برای انیان امكانپهذنر
نییت؛ ن هم ب دلیل مغز بیولوژنك و لوانانی محدود ن بر متمرکز شدن و حفک کردن .در انهن
صورت با افزانش لعداد مواردی ک انیان نیازمند لمرکز روی ن امت ،لمرکهز انیهان روی نهك
مورد کاهش مینابد .گاهی اوقات متمرکز شدن نیبت ب ذکر خداونهد و خشهو در نمهاز ،بایهث
فراموشی رکعات نماز میشود .ب همین دلیل فردی ک لعداد رکعتههانی را که در نمهاز خوانهده
امت ،فراموش میکند ،بهتر از فردی امت ک لعداد رکعتهای نمازش را ب شمارش ورده امهت
ولی نماز وی بدون ذکر و خشو امت .درنتیج نمیلوان حكم کهرد که فرامهوش کهردن لعهداد
رکعتها ،ییبی امت ک اختصاص ب فرد دارد؛ ن هم ب انن دلیل ک طبق اشكال مطهرم شهده
امكان دوری از ن وجود دارد .ب همین لرلیب از لحاظ یقلی ،امكان نهدارد که انیهان به طهور
مطلق از مهو و نییان دوری کند .اگر اننطور باشد ،انیان نوری میشود ک ظلمت و لهارنكی در
او راه ندارد؛ نعنی کامل مطلق و انیان الهوت مطلق میشهود ،و خداونهد بیهیار بهااللر امهت ،و
چندگانگی الهوت مطلق پیش می ند .درنتیج هر میئل ای ک بر انن مبنا امتوار امت ک «مهو
امری امت ک دوری از ن ،امكان دارد» صحیح نییت .اما مثال انشان ک ب مخنان افراد دارای
مهو لوجهی نمیشود و افراد حكیم ،امانتهای خود را نزد انشان نمیگذارند ،انن مخن در مهورد
فردی امت ک از حد طبیعی مهو و نییان فرالر رفت امت .انن خلط مبحث و اشتباهی کورکوران
امت .مخن در انن مورد نییت؛ بلك در مورد الفاقافتادن مهو و نییان ،اگر چ برای نك بار نها
دو بار امت؛ نعنی حالت طبیعی ک هر انیانی ب ن دچار میشود .انن موردی امت ک اگر بهرای
هر فردی الفاق بیفتد ،مانع انن نییت ک بقی ب مخن وی ایتماد نمانند و امانتهای خود را نزد
او قرار دهند .افراد یاقل چنین برداشتی ندارند ک اگر فردی در نمازش دچار مهو شود ،و مهثالً در
طواف اشتباهاً ب دور هشتم وارد شود نا چیزی را ک پنهان کرده امت ،فراموش کند و بعهداً ن را
بیابد ،انن فرد اهلیّت امانتداری ندارد نا مخنش قابل ایتماد نباشد.
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بیان اشکال دوم شیخ مفید
"خلیف ی خداوند ،الگونی امت ک مُمنان ب او اقتدا میکنند .اگر خلیف ی خداوند در نمهاز نها
یبادت مهو داشت باشد ،الگو بودنش از بین میرود .نعنی اگر مهو و نییان نیهبت به خلیفه ی
خداوند نا امام جانز باشد ،صحیح نییت ک خداوند ب مردم دمتور اقتدا ب انشان در لمام حهاالت
را بدهد".
پاسو :انن اشكال دقیق نییت؛ ب انن دلیل ک خداونهد به مهردم دمهتور اقتهدا به ایمهال
خلیف ی خداوند بدون در نظر گرفتن یلت ن را نداده امت .نها گاهی اوقات ،واجبی را ک زمهان
ن فرارمیده باشد ،ب دلیل یلتی لرك میکنند؛ ماننهد لهرك نمهاز واجهب لومهط انشهان بعهد از
فرارمیدن زمان ن؛ ب انن دلیل ک از زمینی یبور میکنند ک قبالً یذابی از موی خداوند ،بر ن
زمین فرمتاده شده امت .انن میئل برای رمولاهلل  و امام یلهی  الفهاق افتهاده امهت.
گاهی اوقات انشان کاری را انجام میدهد ک انجام دادن ن برای غیهر نهها جهانز نییهت و در
شرنعت حرام امت .ب انن دلیل ک ن یمهل اختصهاص به انشهان دارد؛ ماننهد ازدواج همزمهان
رمولاهلل  با بیش از چهار زن .گاهی اوقات انشان ب خاطر بیماریای ک فقط خهودش ن را
میبیند ،افطار میکند؛ مانند جراحت نا میمومیت نا هر بیماری که برانشهان پهیش می نهد .نها
بقی ی مُمنان حق دارند ک افطار کنند؛ ب انن دلیل ک معصوم افطار کرده امت و انشان الگهوی
مُمنان امت؟ نا بر معصوم الزم امت ک لابلونی قرار دههد و بهر روی ن بنونیهد« :مهن بیمهار
هیتم و مجبور ب افطار هیتم؟»
نتیج  :معصوم مطلقاً در هم ی ایمال و حالتهانش ،بدون در نظر گرفتن ن حالهت نها بهدون
پرمش در مورد کارش الگو نمیباشد؛ مخصوصاً اننک ن کار برای بیننده مُشتب باشد.
خصوصاً در مورد مهو و نییان ،افراد مكلّ( ،باند مطمئن شوند ک انن کهار معصهوم ،نتیجه ی
مهو نا نییان بوده امت لا یدم جواز اقتدا ب وی در انن یمهل را لحهاظ کننهد .اصهل در ایمهال
انیان انن امت ک صحیح امت و ناشی از مهو و نییان نباشد لا زمانی ک یكس ن ثابت شود؛
وگرن محامب فرد در مورد ایمالش صحیح نخواهد بود.
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در نتیج هیچ یملی از ایمال خلیف ی خداوند ناشی از مهو نا نییان دانیت نمیشود؛ لا زمانی
ک با دلیل ،روشن شود ک ن یمل ناشی از مهو نا نییان امت .یقیدهی ما در مهورد دنباله روی
از معصوم انن امت ک دنبال روی از انشان ،نقینی امت و صاحبش را نجات میدهد و اگر محمهد
رمولاهلل  نماز صهبح را  3رکعهت نها نمهاز ظههر را  6رکعهت بخوانهد ،دنباله روی از انشهان
صحیحلر و ب هدانت و رُشد نزدنكلر امت و ایتراض ب انشان ناشی از نفهمی و ضع( در نقین
فرد ایتراضکننده امت .نماز لنها رکعتها و مجدههانی امت ک خداوند در ن ،ناد شود.
بیان اشکال سوم شیخ مفید
"اگر جانز باشد ک خلیف ی خداوند در نمازش مهو داشت باشد ،جانز امت ک در ههر طهایتی
مهو داشت باشد؛ هرچند هر حرامی را مهواً انجام دهد".
پاسو :انن اشكال بر نك مغالط امتوار امت؛ ب انن خاطر ک با مهو و نییان ،چیزی ب نام
معصیت نا حرام وجود ندارد .برای انجام شهدنِ مهرپیچی و انجهام کارههای حهرام ،بانهد قصهد و
یمدیبودن در کار باشد .در صورلی ک در حالت مهو و نییان ،قصد و یمد وجود ندارد .ب یالوه
انن اشكال صحیح نییت؛ چرا ک بر انن اماس امتوار امت ک خلیف ی خداوند مانند ههر انیهان
دنگری نییان و مهو دارد و نیبت ب مرپیچی از امر پروردگار معصوم نییت .انن میئل ای امت
کهه هیچنههك از پیههروان محمههد و ل محمههد  بهه ن قاةههل نییههتند؛ نهها ممكههن امههت
اشكالگیرندگان ،ب یصمت ذالی حجت خدا از مهو و نییان ب طور مطلق ایتقاد داشهت باشهند؛
ک در انن صورت ،رد یصمت از مهو و نیهیان بهرای نهان بایهث رد یصهمت در همه ی ابعهاد
میشود .در مورد بطالن یصمت ذالی نیز همانطور ک بیان کردنم ،ب انن دلیل امت ک در انن
صورت لعدد الهوت مطلق الزم میشود.
بنابرانن یصمت از مهو ،ذالی نییت .بلك یصمت ب وامط ی بازدارنده (نها یاصهم) و یامهل
ناد وریکنندهی خارجی میباشد .انن میئل پوچ نییت؛ بلك موافق با حكمت الهی امت .نیهازی
نییت ک خلیف ی خداوند از مهو بازداشت شود ،مگر در میاةلی ک به دنهن خداونهد مهبحان و
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متعال مربوط باشد .اما در بقی ی موارد ب صورت بیرونی بازداشت نمیشود .اما در مهورد یصهمت
یام و فراگیر نا همان یصمت ذالی معصوم از مهو ک از وقهو مههو لومهط معصهوم جلهوگیری
میکند ،بیان نمودم ک انن یصمت ذالی مبتنی بر چ میاةلی امت .بیان کردهام که معصهوم در
ذات خود کامل نییت )7(.نعنی مثالً ب نیبت 11درصد نا  01درصد نها  91درصهد یصهمت ذالهی
نیبت ب مهو دارد .هرچند نیبت انن یصمت ذالی مشخص امت ،ولی در موارد مشخص کفانت
میکند لا از الفاقافتادن مهو در ن جلوگیری کند .نعنی با اننک کامل نییهت ،در ن مهوارد به
بازدارندهی خارجی از مهو نیاز ندارد لا یصمت از مهو در ن مورد محقق شود .دلیل انهن قضهی
نیز ب مقدار ظاهر شدن انن میئل در مورد انیان بازمیگردد .برای لوضیح انن قضی ی خهر ،به
موضو لعداد رکعتهای نماز دقت کنیم ک مورد اختالف نهامت .در حقیقت نماز مجمو افعال
نماز امت ک یبارلند از اذان ،اقام  ،لكبیر ،قراةت ،رکو و ذکر ن ،مجود و ذکر ن ،قنوت ،لشهد.
انن کارها زناد امت و درنتیج شكار بودن لعداد رکعتها در نماز ،مانند شكار بودن پرهیز از غذا
و نوشیدنی بین ایمال روزه نییت ک ب طور کلی فرد روزهدار انن کهار را انجهام نمیدههد و چه
بیا کار دنگری را انجام میدهد .ب همین خاطر نزد یموم مردم ،مهو در نماز بییار الفاق میافتد.
ولی کمتر پیش می ند ک روزهدار از روی مهو بخورد نها بنوشهد .ولهی در نمهاز ،طهوالنی شهدن
مشغولیّت ب نك یمل از نماز ،بایث انجاد مهو در یمل دنگری میشود .طول مجده نها خشهو
در ذکر ،نزد شخص ،گاهی اوقات بایث فراموش کردن لعداد رکعتهای خوانده شده میشود .چرا
ک مغز انیان ب دلیل خشو و لفكر ب خداوند از متمرکز شدن نیبت ب شمردن لعداد رکعتهها
بازمانده امت .خشو و مشغولشدن ب ذکر خداوند ،نیبت احتمهالی فراموشهی لعهداد رکعتههای
خوانده شده را باال میبرد .قطعاً مشغول شدن ب ذکر و خشو برلر امت؛ حتی اگر بایث باال رفتنِ
احتمال فراموشی لعداد رکعتها شود .قطعاً در نمازی ک خشهویی در ن نییهت ،خیهری نییهت؛
حتی اگر نمازگزار لعداد رکعتهانش را ب طور دقیق شمرده باشد .همچنین مثالً در طهواف .فهرد،
خاشع و مشغول ب ذکر خداوند و گرن میباشد نا با رامی فراوان طواف میکند .به انهن لرلیهب
امكان دارد ک خشو و مشغول بودن فرد ب ناد خداوند ،نا طوالنی شدن مدت زمان طواف لعهداد
 .1در مورد این موضوع قسمتی از کتاب «سفر موسی  به مجمع البحرین» در کتاب حاضر نقل شده است.
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دورهای طواف را از ناد او ببرد و مبب شود ک در پانان شوط هفتم ،از طواف بازنانیتد و ب شوط
هشتم وارد شود.

()7

فكر میکنم لا اننجا کامالً روشن شده امت ک میئل ی مهو ب لعهدادی از متغیّرهها مربهوط
میشود؛ در نتیج نمیلوانیم حكم کنیم ک مهو ،همیش ب کولاهی فرد در ب دمت وردن کمال
داللت میکند؛ و امكان ندارد ک نك مهو مشخص را با مهو دنگری مقانی کنهیم نها بگهونیم:
فردی ک اننجا مهو میکند ،باند نجا نیز مهو کند .و امكان انن مهخن نیهز وجهود نهدارد که
فردی ک در مورد مشخصی مهو نداشت امت ،برلر از دنگری امت؛ ب انن خاطر ک فرد دنگر در
ن مورد ،مهو داشت امت .اگر بخواهیم مقدار پیچیدگی انن میهئل را لصهور کنهیم ،بانهد لعهداد
متغیرهانی را ک لا اآلن در میئل ی مهو و نییان بیان نمودم ،درنظر بگیرنم .بنابرانن چگونه از
جهت یقلی امكانپذنر امت ک انن اشكال را نیبت ب میئل ی مههو و نیهیان بپهذنرنم ،بهدون
اننک ارلباط بین انن متغیّرها را در نظر بگیرنم ،در حالی ک راهحل انن میئل مشخص میباشد.
در حقیقت انن مشكل از اشكالگیرندگان امت .اگر هم یوامهل متغیّهر در میهئل را در نظهر
میگرفتند ،انن اشكال را مطرم نمیکردند.
اشکاالت عقلی دیگر
اشکال اول
"اگر مهو و نییان برای خلیف ی خداوند جانز باشد ،نییان و مهو در لبلیم شهر نیهز بهرای او
جانز میباشد و ب همین خاطر در برانگیخت شدن انشان ،نَق ِ غرض میشود".
پاسو :در حقیقت هیچ مالزم ای بین انن دو میئل در اننجا وجود ندارد .میئل انن امت ک
معصوم از مهو و نییان در مواردی بازداشت میشود و در موارد دنگری بازداشت نمیشود؛ ب انهن
خاطر ک معصوم ب وامط ی ناد وریکنندهی خارجی بازداشت میشود .مالزم لنهها در صهورلی
 .1همان طور که در روایت امیرالمؤمنین که نقل شد ،آمده است.
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امكان پذنر امت ک خلیف ی خداوند ،در ذات خود مهو و نییان داشت باشهد؛ نه انهنکه یامهل
یصمت او ،بازدارندهی خارجی باشد .درحالی ک ما بطالن مخن ب یصمت ذالیِ مطلهق از مههو
ونییان را بیان کردنم؛ و گفتیم ک یصمت ب ذات میئل ای امت که موافهق بها مهخن غُهالت
امت؛ و در نتیج معنای ن انن امت ک الهوت مطلق ،متعدد امت و انن باطل امت.
اشکال دوم
"اگر مهو و نییان برای خلیف ی خداوند جانز باشد ،مردم از او متنفهر میشهوند و انهن میهئل
بایث نق

غرض از برانگیخت شدن انشان میباشد ک همان هدانت مردم امت".

پاسو :امتدالل نك فرد میلمان ب متنفر شدن مردم ،ب خاطر نادانی نهان ،صهحیح نییهت،
چ برمد ب فردی ک ادیا دارد ،یالم امت .ب خصوص اننک انن میئل را نق

غرض بداند؛ ب

خاطر اننک براماس انن قایدهی بیهوده ،امكان از بین بردن امالم وجود دارد .مثالی بهرای انهن
مطلب :خداوند ب رمولش پیش از هجرت ،در زمهانی که در مكه بهود ،دمهتور داد که قبله ی
میلمانان ،بیتالمقدسِ شام باشد .انن میئل بایث متنفّر شدن اَحنهاف (افهراد دارای دنهن حنیه(
ابراهیمی) میشد؛ چرا ک قبل ی نها کعب بود .چگون محمد  درون خان هانشان نزد انشهان
می ند و ب انشان میفرماند :قبل ای را ک ب ن مجده و گرد ن طواف میکنید ،لرك کنید و در
نمازلان ب قبل ی نهود رو کنید .نا انن میئل بایهث لنفهر واضهحی نمیشهود؟ و برامهاس انهن
قایدهی خودماخت ک لنفر مردم از دنن خداوند ،نق

غرض امت ،خداوند نقه

غهرض کهرده

امت و امالم دنن الهی نییت .انن میئل در اننجا لمام نمیشود؛ ب انن خاطر ک محمد رمهول
 وقتی ب مدنن هجرت نمود ،در حالی ک قبل ی نهود بیتالمقدس بود ،قبل ی امالم لغییهر
کرد و کعب قبل ی میلمانان شد .انن میئل نیز باند بایهث لنفهر نههود از ورود در دنهن جدنهدی
میشود ک قبل ی دنگری ب جز قبل ی نها دارد .همچنین بنابر قایدهی پیشین ،خداوند در اننجا
بایث لنفر مردم شده امت و مانع انمان وردن نان شده امت و در برانگیخت شهدن محمهد 
نق

غرض شده امت .درحالی ک حقیقت انن امت ک لنفر مردم از حق ،ب خاطر نهادانی نهان

نیبت ب ن ،اصالً بایث نق

غرض نمیشود .لازه نها انن را در نظر نمیگیرنهد که خهود دو
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قبل داشتن و لغییر قبل ممكن امت بایث لنفر بعضی افراد شود و موجب شود ب رمهالت رمهول
 انتقاد کنند و ن را بیثبات بداننهد و بگوننهد او نیهبت به قبله ی صهحیح ،گهاهی نهدارد.
همچنین مبب نتیج گیریهای بیمورد لومط افراد شود و مدیی نق

رمالت محمد  شوند.

اشکال سوم
"اگر مهو و نییان برای خلیف ی خداوند در نماز جانز باشد ،همانطور ک روانت شده امت ک
رمولاهلل در نمازش مهو داشت امت و رکعتها را کم و زناد نموده امت ،در نمهازش خاشهع
نمیباشد؛ و انن میئل ی قبیحی امت ک از خلیفه ی خداونهد نها امهام نها رمهول در زمهین مهر
نمیزند".
پاسو :انن اشكال بر انن فرض بنا شده ک فردِ غافهل از لعهداد رکعتهها ،در نمهازش خاشهع
نییت و لوج او ب خداوند مبحان و متعال نییت .و انن فرض صحیح نییت؛ ب انن خهاطر که
اگر بنده با خشو و برندن(از دنگران) ب خداوند لوج نماند ،امكان دارد ک ب دلیل لوج ب خهدا
و با خشو در مقابل خداوند مهبحان و متعهال از شهمارش لعهداد رکعتههای نمهاز غافهل شهود.
همانطور ک امكان غافل شدن از لعداد رکعتهای نماز ب یلهت لفكهر به میهاةل دنیهوی نیهز
امكانپذنر امت ،امكان دارد ک گرن در مقابل خداوند او را در حالتی قهرار دههد که از شهمارش
لعداد رکعتهای نماز غافل شود .بنابرانن امكانِ منحصر کردن انن امر در خشو نداشتن و لوجه
نكردن ب خداوند وجود ندارد؛ پس نمیلوان گفت مهو و نییان در نماز ،ب یلت خشهو نداشهتن
امت .در نتیج نفی مهو از خلیف ی خداوند ،ب انن دلیل موهوم میباشد.
خالص  :نالی گفت شد ک داللت بر مهو معصوم در میهیر زنهدگی دارد و احادنهث و روانهات
بییاری وجود دارد ک بر مهو معصوم در یبادات لصرنح دارد .اصل انن امت ک خلیف ی خداونهد
نا معصوم ،انیان امت و از نچ ب انیان یادی یارض میشود ،میتثنی نمیشود؛ مگهر اننکه
دلیل قطعی برای ن داشت باشیم .از جمل ونژگیهای انیان ،مهو و نییان امت .بنابرانن اصهل
انن امت ک امكان مهو و نییان برای معصوم مانند هر انیان دنگری وجود دارد؛ مگهر مهواردی
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ک با دلیل میتثنی شود .مانند یدم امكان نییان و مهو معصوم در لبلیم از موی خداوند؛ ب انهن
خاطر ک الزم ی ن ،نق

غرض از فرمتادن اومت .پس خداوند باند در انن مهورد به معصهوم

ناد ور شود و او را از مهو و نییان در انن میئل بازدارد؛ لها او بتوانهد رمهالت خداونهد مهبحان و
متعال را ب درمتی لبلیم کند.
َصهداً لِهیعْلَمَ أَنْ قَهدْ أَبْلَغُهوا
إِالَّ مَنِ ارْلَضی مِنْ رَمُولٍ فَإِنَّ ُ نیْلُكُ مِنْ بَینِ ندَن ِ وَ مِنْ خَلْفِه ِ ر َ
رِماالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَنهِمْ وَ أَحْصی کُلَّ شَیءٍ یَدَداً

()7

(جز پیامبری را ک از او خشنود باشد ،ک [در انن صورت] برای او از پیش رو و از پشت مهرش
نگاهبانانی بر خواهد گماشت ،لا معلوم بدارد ک پیامهای پروردگار خود را رمانیدهاند؛ و [خهدا] به
نچ نزد انشان امت احاط دارد و هر چیزی را ب یدد شماره کرده امت).
همچنین گفت شد ک هیچ ن ای وجود نهدارد که بهر مههو نداشهتن معصهوم داللهت کنهد و
همچنین هیچ روانتی در انن مورد وجود ندارد و دلیل یقلی لام و کاملی نیز وجود ندارد؛ ب غیهر از
دالنل نادرمت و اشكااللی ک ب مفهوم مغالط لكی میکند .و پامخ ن ،ب مهادگی امكانپهذنر
امت.
بنابرانن خالص ای ک هر یاقلی میلواند ب ن برمد ،انن امت :حتی اگر هم ی انهن دالنهل
برای امتدالل نیبت ب امكان مهو معصوم در میاةل زندگی و یبادی کافی نباشد ،الزم امت ک
مخالفان ثابت کنند ک نداشتن دلیل میلواند یدم مهو معصوم را ،ب صورت مطلق نا در یبهادت،
نتیج دهد .چرا ک نان بدون هیچ دلیلی چ نك ن ی محكم ،چ روانتی قطعی الصدور و دارای
داللت قطعی و چ دلیل یقلی لام و کامل ،ب انن یقیده پایبند هیتند.
انن میئل ای امت ک بییاری از یلمای یقاند ب ن دمت پیدا کردند؛ از جمله مهید خهونی،
خداوند رحمتش کند ،با مخن پیشین خود« :مقدار نقینیِ مههو و اشهتباهی که در مهورد معصهوم
غیرممكن امت ،همان مهو در میاةلی ب غیر از موضویات بیرونی امت».

 .1قرآن کریم ،سورهی جن ،آیات  27و .22
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رجعت
رجعت یالَم دنگری امت .همانطور ک یالم اجیامی ک اکنون در ن زندگی مهیکنهیم ،نیهز
یالم امتحان امت ،در ن هیتیم و در ن مورد امتحان قرار میگیرنم.
رجعت یالمی امت ک خداوند در ن ،برخی از اشخاص را بار دنگر باز میگرداند و نان را مورد
امتحان قرار میدهد .و نان در یالم رجعت ،از یوالمِ پیشین ک خداوند نان را با ن امتحان نموده
امت ،غافل هیتند؛ ب انن خاطر ک ب وامط ی ن یهالم ،از یهوالم غیهر ن در حجهاب و پهرده
هیتند؛ همانطور ک مردم در انن یالم جیمانی با اجیام در پرده و حجاب قرار دارنهد و خداونهد،
امتحان نان در یالم ذر را از نادشان برده امت.
ْشهئَكُمْ فِهی مَها الَ
نَحْنُ قَدَّرْنا بَینَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَیْبُوقینَ * یَلی أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثهالَكُمْ وَنُن ِ
لَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ یَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولی فَلَوْ ال لَذَکَّرُونَ

()7

(مانیم ک میان شما مرگ را مقدر کردهانم و بر ما مبقت نتوانید جیت[ .و مهیلهوانیم] امثهال
شما را ب جای شما قرار دهیم و شما را در نچ نمیدانید پدندار گردانیم .و قطعهاً پدنهدار شهدن
نخیتین خود را شناختید .پس چرا قصد یبرت گرفتن ندارند؟).
«و شما را در نچ نمیدانید پدندار گردانیم .و قطعاً پدندار شدن نخیتین خود را شناختید .پس
چرا قصد یبرت گرفتن ندارند؟» نعنی :شما را در یالم دنگری بیافرننیم ک از ن ،گهاهی ندارنهد.
شما در پیدانش نخیتین ،در یالم ذر زندگی کردند و از ن گاهی داشتید؛ ولی اآلن پس از اننک
شما را در پیدانش دوم ،در یالم مادی جیمانی ک در ن هیتید ،فرندنم ،ن را فراموش نمودنهد
و وضعیت خودلان را در ن یالم ناد ور نمیشوند.
افرادی ک در رجعت فرنده میشوند ،برخی از مردم هیهتند ،نه همه ی نهان .نهان افهرادی
هیتند ک ب درجات باالنی در انمان دمت پیدا کردند و نیز افرادی ک در مرزمین دوردمتِ کفر

 .1قرآن کریم ،سورهی واقعه ،آیات  53تا .52
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و انكار خداوند و اولیانش در انن دنیها وارد شهدهاند و در انهن دنیها به انهن خصوصهیت شهناخت
میشوند.
چرا رجعت؟
پیش از اننک بدانیم ک «چرا رجعت؟» باند بفهمیم که مها در اننجها در یهالم جیهمانی ،در
امتحان دوم هیتیم؛ و رجعت ،امتحان موم امت .همین پرمهش بهرای انهن امتحهانی که در ن
هیتیم ،مطرم میشود :چرا زندگی جیمانی؟ انن امتحان دوم ،برای چییهت؟ مگهر نه نکه در
یالم ذر مورد امتحان قرار گرفتیم و کار لمام شده امت؟
پامخ انن پرمش ،همان مخن امام جعفر بن محمد صادق امت:
*

یبداهلل بن فضل هاشمی میگوند( :ب امام صادق یرض نمهودم :به چه یلهت خداونهد
یزوجل پس از نک اروام در ملكوت ایالنش در بااللرنن مكان بودند ،نها را در بدنها قهرار
داد؟ انشان فرمود :خداوند لبارك و لعالی میدانیت ک اروام انیانها در شرف و برلهری
مقامشان ،هرگاه ب حال خود رها شوند ،اکثرنتشان در دیوی ربوبیت بها خداونهد به منازیه
برمیخیزند .در نتیج ب دلیل رحمت ب نهها و مصهلحتشهان ،بها قهدرت خهود نهها را در
بدنهانی قرار داد ک در ابتدای خلقت ،برانشان لقدنر نموده بود؛ و برخی از نها را محتهاج به
برخی دنگر و برخی را وابیت ب دنگران و بعضی را نیز در درجالی ،بااللر از بعضی دنگر قهرار
داد و برخی را نیز ب ومیل ی برخی دنگر بینیاز ماخت؛ و رموالنش را ب موی نان فرمهتاد
و حجتهانش را برای بیم دادن و بشارت دادن قرار داد .انن حجتها ،انیانهها را به انجهام
یبودنت و اظهار لواضع نیبت ب معبودشان با انوا مختلفی ک برای نان لعیین نمهوده بهود،
فرمان میدادند و خداوند نیز برای مردم ،مجازاتههانی را در کولهاه مهدت و مجازاتههانی در
ننده ،و پاداشهانی در کولاه مدت و پاداشهانی در ننده ،قرار داد ،لا ب انن لرلیب نان را در
خیر لرغیب نماند و ب شر بیمیل گرداند و نیز لا با درگیر شدن در جیتجوی معاش و کیب و
کار ،نان را خوار نماند و ب انن ومیل بدانند ک نها محتاج پرورش خدا و بنهدگانی مخلهوق
هیتند ،و در نتیج ب یبادت وی اقبال نمانند و ب اننگون  ،امتحقاق پاداش نعمهت ابهدی و
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بهشت جاودان را بیابند و از نزا در چیزی ک امتحقاق ن را ندارنهد ،در امهان باشهند .مهپس
امام  فرمود :ای پیر فضل ،خداوند لبارك و لعالی ،در حیهن نظهر نیهبت به بنهدگانش
نیكولر از نان نیبت ب خودشان ،امت .نا نمیبینی ک در میان مردم ،کیی را نمیبینی جهز
اننک ب برلریجونی بر دنگران لمانل دارد ،لا جانیک برخی از نان در دیوی ربوبی منازی
میکنند و برخی در دیوی نبوت بدون امتحقاق ،منازی مینمانند و برخی از نهان در دیهوی
امامت ،بدون اننک بر حق باشد ،منازی مینمانند ،در حالی ک در وجود خود نقص و نهالوانی
و ضع( و پیتی و نیاز و فقر و دردهای پیدرپی بر خودشان و مرگی را ک بر همگی میهلط و
قاهر امت ،میبینند ،اما با انن حال چنین ادیاهای بیجانی میکنند .ای پیهر فضهل ،خداونهد
نیبت ب بندگانش جز نچ بیشتر ب صالمشان امت ،انجام نمیدهد و ب هیچ وج ب مردم
ظلم نمیکند ولی مردم ب خودشان متم میکنند.)...

()7

امام صادق دلیل لكرار امتحان در انن یالم جیمانی را بیان کرده امت.
اما دلیل امتحان در یالم رجعت ب طور خاص ،برای افراد دارای انمان محه

و کفهر محه

چییت؟ ب انن خاطر امت ک هر کدام از انن دو گروه ،امهتثنانی هیهتند .بخشهش افهراد دارای
انمان مح  ،بزرگ امت و ب زودی نیز پاداش نان نیز بزرگلر امت .در نتیج امتحان بر نهان
لكرار میشود ،لا همان نتیج را لكرار نمانند ،لا بقی ی مردم بدانند ک نان اِمتحقاق انن بخشش
بزرگی را ک خداوند با ن ،نان را بر بقی ی مردم برلری داده امت ،دارند.
اما افراد دارای کفر مح

نیز یذابشان بزرگ امت؛ لا جانیک اهل لهش ،از یهذاب اننهها

فرار میکنند .و ب همین خاطر ،امتحان موم در رجعت امت لا همان نتیجه ی مهلبی و منفهی را
لكرار نمانند لا مخلوقات بدانند ک نان ،اِمتحقاق انن یذاب یظیم را دارند.

 .1علل الشرائع ،صدوق ،ج  ،1ص  19و  ،15باب «العل التی من أجلها جعل اهلل عز وجل األرواح فی األبدان بعد أن کانت
مجردة عنها فی أرفع محل».
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اننجا اشكالی ب انن صورت مطرم میشود :وقتی نتیج ی ذر ،ب زودی لكرار مهیشهود و ههر
فردی ،نتیج اش را لكرار میکند ،انن امتحان برای چییت؟ حكمت چنین امتحانی ک نتیج اش،
از قبل مشخص امت ،چییت؟!
پاسو :دادن فرصت ،حقیقی امت و پنداری نییت .خداوند مبحان ب مردم فرصت واقعی داده
امت لا اگر نتیج ی ذر ،بد بود ،ن را لغییر دهند .ولی از نجا ک حقانق نان زشت و پلید امهت،
همان نتیج لكرار میشود .نعنی حكمت انن امت ک خداوند ،بخشنده ،مهربهان و دلیهوز امهت.
انن فرصت دنگر ،برای شكار کردن بخشش و کرم و رحمت خداونهد مهبحان امهت .به یهالوه
میئل ای ک امام صادق  در انن مورد بیان کرده امت که فهرود مهدن اروام در انهن یهالم
جیمانی محدود ،برای انن امت ک ضع( اروام را از خالل محدودنت و قیدهای ن شكار نماند.
یالوه بر یلتی ک برای رجعت بیان نمودم ،یلت دنگری نیهز وجهود دارد که خداونهد مهبحان و
متعال ،ن را بیان نموده امت و ب مهربانی و بخشش او مرلبط امت .ن انن امت ک او میدانهد
ک نان ب زودی ،درخوامتِ فرصت دوم را مینمانند .در نتیج او پیش از درخوامهت نهان ،انهن
فرصت را در اختیار نان قرار داده امت .با وجود انن لكرار و انهن بخشهش از جانهب او ،بهاز ههم
خواهیم دند ک در خرت ،درخوامت میکنند لا امتحانشان لكرار شود و یالوه بهر فرصهتههانی
ک قبالً ب نان بخشیده شده امت ،درخوامت فرصت دنگری را مطرم میکنند:
قالُوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَینِ وَ أَحْییتَنَا اثْنَتَینِ فَایْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلی خُرُوجٍ مِنْ مَبیلٍ

()7

(میگونند پروردگارا ،دو بار ما را ب مرگ رمانیدی و دو بار ما را زنده گردانیدی .ب گناهانمان
ایتراف کردنم .پس نا راه بیرونشدنی [از لش] هیت؟).
رجعت چگونه است؟
میاةلی امت ک باند ابتدا نها را بشنامیم ،لا بفهمیم ک رجعت چگون امت.

 .1قرآن کریم ،سورهی غافر ،آیهی .11

...................................................................... 111انتشارات انصار امام مهدی 

اول :احیاس دگرگونی نا لغییر ،میئل ای نیبی امت .حقیقت انن امهت که مها وقتهی دچهار
لغییرات مختل( مكانی نا زمانی میشونم ،لغییرات را احیاس میکنیم .ولی وقتی ما و اشیانی ک
در اطراف مامت ،با هم بیرون از حدود زمان و مكان در معرض حرکت قهرار میگیهرنم ،نعنهی در
اَبعاد دنگری ب غیر از انن چهار بُعدی ک ن را میشنامیم و احیاس میکنیم ،هیچ لغییری را در
اطرافمان ب طور ملموس احیاس نمیکنیم؛ و هر چقدر ک انن لغییر بهزرگ و مهرنع باشهد ،بها
وجود اننک لغییر وجود دارد ،نمیلوانیم ن را اندازهگیری کنیم .یلت انن امت ک انن لغییر ،به
نك اندازه ما و اشیای اطرافمان را در بر گرفت امت.
برای اننک میئل مفهوملر باشد ،بیانید لصور کنیم که در میهان نهك جیهم متحهرك قهرار
گرفت انم .ما حرکت چیزهای اطراف خود را احیاس نمیکنیم و نها را ماکن میپندارنم ،البت لها
زمانی ک حرکت ما ادام داشت باشد و حرکت ن متحرك همراه با حرکت مها باشهد .به همهین
لرلیب ما هیچ لغییری را در داخل جیم و اشیانی ک در ن وجود دارد ،احیاس نمیکنیم؛ البت لا
زمانی ک انن لغییر ،هم ی اشیا را در داخل جیم ،حتی خود ما را ،شامل شود.
لصور کنید ک قد شما  7/1متر امت و در داخل جیم نك ابزار اندازهگیری هیت ک میلوانید
قدلان را با ن بینجید .اگر ابعاد شما و خطکش اندازهگیری و هم ی اشیای اطرافلهان ،دو برابهر
شود ،وقتی انن بار قد خودلان را با همان ابزار بینجید ،میبینید ک قد جدند شما همهان  7/1متهر
امت و از زناد شدن قد خودلان گاه نمیشوند؛ در حالی ک اکنون قد حقیقی شما  4/3متر امت.
اگر انن مطلب را بفهمیم ،میلوانیم بفهمهیم که مها و جههانی که در ن زنهدگی مهیکنهیم،
میلوانیم همگی ب یالم رجعت در ممان اول وارد شونم؛ بدون اننک لغییر بزرگی را که بهرای
جیمهانمان نا حتی جهانی ک در ن زندگی میکنیم ،انجاد شهده امهت ،احیهاس کنهیم .حتهی
ممكن امت ک درك کنیم ک ما و هم ی جهانی ک در ن زندگی مهیکنهیم ،در حهال لغییهری
میتمر هیتیم و چ بیا بفهمیم ک انن لغییر بزرگ امت ،ولی ما انن لغییر را احیاس نمیکنیم؛
ب انن خاطر ک هم چیز ب نك نیبت در حال لغییر امت.
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دوم :ما در یالم ذر در ممان اول بودنم و ب موی یالم رجعت رهیپار هیتیم ک ن نیهز در
ممان اول امت .نعنی فلك ایظم حرکتی دارد( )7ک شامل جهانها و یالمهانی میشود ک ما در
نكی از نها زندگی میکنیم؛ و باند دقت کنیم ک انن حرکت ،بیرون از حدود زمان و مكان امت
و در بُعدهای دنگری امت ک ن را احیاس نمیکنیم؛ ولی حقیقی امت و وجود دارد .لهأثیر انهن
حرکت ،در جهانها و نچ در ن امت ،واقعاً زناد امت؛ و ما لا زمانی ک بخشی از انن جهانهها
هیتیم ،امكان ندارد ک محدودهی انن لاثیر را بدانیم .لنها راهی که میلهوانیم از انهن لغییهرات
گاهی پیدا کنیم ،انن امت ک بیرون از انن جهانها باشیم .در انن هنگام امت ک حقیقتی را ک
کامالً با واقعیتی ک ن را احیاس میکنیم ،متفاوت امت ،میبینهیم .ولهی اکنهون مها درون انهن
جهانها قرار گرفت انم.
سوم :ونژگیهای رجعت در روانات معصومین ،با انن یالَم مادی ک در ن زندگی مهیکنهیم،
لنامبی ندارد .چارهای از پذنرش انن نییت ک یالم رجعت ،یالم دنگری امت ک با یهالم مهادی
ک در ن زندگی میکنیم ،قوانین متفاولی دارد.
مختصر بصاةرالدرجات :مومی حناط گوند :از امام صادق شنیدم ک فرمود( :روزههای خداونهد
م روز هیتند :روزی ک قاةم  قیام میکند ،روز رجعت و روز قیامت).

()6

مختصر بصاةرالدرجات :حمران بن ایین میگوند :امام باقر ب ما فرمود( :ب زودی همیهان ی
شما ،حیین بن یلی  هزار مال باز میگردد و فرمهانروانی مهیکنهد .لها اننکه ابهروانش از
بزرگی بر چشمانش میافتد).

()4

مختصهر بصهاةرالدرجات :یمهر خثعمهی میگونههد :از امهام صهادق  شهنیدم که فرمههود...( :و
امیرالمُمنین چهل و چهار هزار مال فرمانروانی میکند لا اننک نك مرد از شیع یلی
هزار پیر از پشتش را میبیند .در انن هنگام امت ک دو بهشت در نهانهت مهبزی ،کنهار میهجد
 .1این یک انتقال تدریجی است؛ ولی از آن به حرکت تعبیر نمودم؛ با وجود اینکه حرکت به حةدود بُعةدهای چهارگانةه
محدود میشود .اما کلمهای که مردم آن را بفهمند و این انتقال را تعبیر نماید ،به غیر از الفاظی که بةا آن ارتبةاط برقةرار
میکنیم و در این بُعدهای چهارگانه محدود است ،وجود ندارد.
 .2مختصر بصائر الدرجات ،ابن سلیمان حلی ،ص .12
 .0مختصر بصائر الدرجات ،ابن سلیمان حلی ،ص .22
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کوف و دور ن ،با نچ خداوند بخواهد ،شكار میشود).
*

()7

مختصر بصاةرالدرجات :وقتی از امام صادق  در مورد روزی ک مقدارش  01هزار مال امهت،
پرمش شد ،فرمود( :انن رجعت رمولاهلل  امت ک فرمانروانی انشان در رجعتشان 01 ،هزار
مال امت و امیرالمُمنین  در رجعت خودش 33 ،هزار مال فرمانروانی میکند).

*

()6

بحاراالنوار :یبداهلل بن نجیح نمانی میگوند( :به امهام صهادق یهرض کهردم :کَلَّها َمهوْفَ
لَعْلَمُونَ * ثُمَّ کَلَّا مَوْفَ لَعْلَمُونَ( چنین نییت ،زود امت ک بدانید .مپس چنین نییت ،زود امت
ک بدانید) .فرمود( :نك بار در رجعت و دنگر بار در قیامت).

*

()4

مختصر بصاةرالدرجات :یلی ابن ابراهیم در «لفییر القر ن العزنز» میگوند :پامخ فردی ک رجعت
را انكار میکند ،مخن خداوند یزوجل امت :وَ نوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّوٍ فَوْجهاً( و ن روز که از
هر امتی گروهی را محشور میگردانیم) .پدرم از ابن ابییمیر از حماد از امام صهادق حهدنث
نمود ک انشان فرمود( :مردم در مورد ن  :وَ نوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ أُمَّوٍ فَوْجاً( و ن روز ک از ههر
امتی گروهی را محشور میگردانیم) چ میگونند؟ یرض کردم :میگونند :در مورد قیامهت امهت.
فرمود :نطور ک میگونند ،نییت .انن رجعت امت .نا خداوند در قیامت ،از هر امتهی گروههی را
برمیانگیزد و بقی را رها میکند؟ ن ی قیامت انن امت :وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغهادِرْ مِهنْهُمْ أَحَهداً
( نان را گرد می ورنم و هیچ نك را فرو گذار نمیکنیم)).

 .1مختصر بصائر الدرجات ،ابن سلیمان حلی ،ص .27
 .2مختصر بصائر الدرجات ،ابن سلیمان حلی ،ص .15
 .0بحار االنوار ،مجلسی ،ج  ،90ص .123
 .1مختصر بصائر الدرجات ،ابن سلیمان حلی ،ص  11تا .12
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قرآن
قر نی ک در انن یالم جیمانی در مقابل مامت ،ظههور و لجلّهی قر نهی امهت که در یهوالم
باالمت؛ البت با الفاظی ک متنامب با انن یالم امت .قر ن در یوالم باال ،لفظی نییهت؛ به انهن
خاطر ک الفاظ جزو لوازم انن یالم جیمانی امت و ظهور قر ن در انن یالم ،ب انهدازهی ظرفیهت
شكارکنندهی ن ،محمد  و نیز ب اندازهی گنجانش انن یالم جیمانی امت.
محمد  بهترنن فرندهی خداوند امت .معنانی ک ب شكل قر ن لفظی ،ک محمد  در
یالم جیمانی شكار کرده امت ،بزرگلرنن معنای لفظی قر ن امت ک امكان دارد در انهن یهالم
جیمانی شكار شود.
لورات و انجیل ک بر مومی و یییی فرمتاده شدند ،چیزی ب غیر از قر ن نییتند .بلكه
نها نیز لجلّی و ظهور قر ن در انن یهالم جیهمانی هیهتند .لفهاوت بهین نهها ،مقهام قابهل و
پذنرندهای امت ک قر ن را در انن یالم شكار کرده امت؛ نعنی محمد و یییی و مومهی .
از انن رو ک شأن محمد  از جهت اخالص بزرگلر امت و از جهت مقهام ،از نچه شهكار
نموده امت بااللر امت؛ از جهت شأن و مرلب بزرگلر و بااللر و لماملر و کامللر از چیزی امهت
ک مومی نا یییی  شكار کردهاند .ب همین خاطر لورات و انجیل یبارلند از اجزای قر ن ،و
قر ن بر نها و محتوانشان حاکم امت:
وَ أَنْزَلْنا إِلَیكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَینَ ندَن ِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَیمِناً یَلَی ِ فَاحْكُمْ بَینَهُمْ بِمها
أَنْزَلَ اللَّ ُ وَ ال لَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ یَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْیَوً وَ مِنْهاجاً وَ لَهوْ شهاءَ اللَّه ُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّوً واحِدَةً وَ لكِنْ لِیبْلُوَکُمْ فی ما لاکُمْ فَامْتَبِقُوا الْخَیراتِ إِلَی اللَّ ِ مَرْجِعُكُمْ جَمیعاً فَینَبِّهئُكُمْ
بِما کُنْتُمْ فی ِ لَخْتَلِفُونَ

()7

(و ما انن کتاب را ب حق ب موی لو فرو فرمتادنم .در حالیک لصهدنقکننهدهی کتهابههای
پیشین و حاکم بر نهامت .پس میان نان بر وفق نچ خدا نازل کهرده امهت ،حكهم کهن و از
 .1قرآن کریم ،سورهی مائده ،آیهی .12
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هواهانشان [با دور شدن] از حقی ک ب موی لو مده امت ،پیروی مكن .بهرای ههرنهك از شهما
[امتها] شرنعت و راه روشنی قرار دادهانم و اگر خدا میخوامت شما را نك امت قرار میداد؛ ولی
[خوامت] لا شما را در نچ ب شما داده امت ،بیازماند .پس در کارهای نیك بر نكهدنگر مهبقت
گیرند .بازگشت [هم ی] شما ب موی خدامت .نگاه دربارهی نچه در ن اخهتالف میکردنهد،
گاهلان خواهد کرد).
برای لوضیح بیشتر ب انن مثال لوج کنید :فرض کنید ک در مقابل شما باغی امت ک در ن
درختان متنو میوهدار امت و شما لعدادی ابزار لصونربرداری در اختیار دارند و میخواهید حقیقت
انن باغ را نمانش دهید.
نكی از انن ابزارها در فاصل ی دوری قرار گرفت امت؛ ب گون ای ک لصونر ن ،باغ و درختان
را شكار میکند .ولی نمیلوان نو درختان و میوههای ن را لشخیص داد.
ابزار دوم نزدنكلر امت و دقت ن نیز بیشتر امت و لصونر ن باغ و درختان را شكار میکنهد
و میلوان برخی از انهوا درختهان و برخهی میهوههها را در لصهونر ن لشهخیص داد؛ مخصوصهاً
میوههای بزرگ و مشخص.
ابزار موم در دل باغ قرار گرفت امت و از همگی دقیقلر امت؛ ب طوری ک لصونر ن درختان
و میوههای ن را ب روشنی شكار میکند و مشخص نمودن ههر درخهت نها میهوهای در لصهونر
امكان پذنر امت .حتی وضعیت میوه و رمیده بودن ن را میلوان لشخیص داد.
انن مثال ،وضعیت محمد  را ب دلیل باال بودن مقامش نشان میدهد .به انهن دلیهل که
قر ن الهی در دل او جای دارد و او در دل قر ن الهی امت .انشان بزرگلهرنن حقیقتهی را شهكار
کرده امت ک امكان دارد از قر ن در انن یالم جیمانی شكار شود .امها یییهی و مومهی از
قر ن الهی ،ب اندازهی نچ وضعیتشان ،از نظر نزدنكی و دوری از قر ن الهی ،اجازه داده امت،
شكار نمودند .میئل در مورد ابراهیم  و نوم و مانر پیامبران نیز انن چنین امت.
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قر نی ک پیش از قر ن فرمتاده شد ،نیز قر ن امت .ولی جلوهای از قر نی امت ک بهر محمهد
 فرمتاده شده امت .لورات و انجیل نیز قر ن هیتند .ولی قر نی ک بر محمد  فرمهتاده
شد ،شامللر و کامللر و بزرگلر و میلطلر از نهامت .ب همین خاطر افرادی ک لورات نا انجیل
را میشناختند نا بخشی از نچه را که در ن امهت ،مهیدانیهتند ،به محه

شهنیدن قهر ن،

میفهمیدند ک همان لورات و انجیل امت .ولی از ن دو بزرگلر امت و منبع ن با منبهع ن دو،
نكی امت .خداوند متعال فرمود:
قُلْ مِنُوا بِ ِ أَوْ ال لُُْمِنُوا إِنَّ الَّذننَ أُولُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ ِ إِذا نتْلی یَلَیهِمْ نخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ مُجَّداً *
وَ نقُولُونَ مُبْحانَ رَبِّنا إِنْ کانَ وَیْدُ رَبِّنا لَمَفْعُوالً * وَ نخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ نبْكُونَ وَ نزندُهُمْ خُشُویاً

()7

(بگو [چ ] ب ن انمان بیاورند نا نیاورند ،بیگمان کیانی ک پیش از [نزول] ن دانش نافت اند
چون [انن کتاب] بر نان خوانده شود ،مجدهکنان ب روی در میافتند .و مهیگوننهد :منهزه امهت
پروردگار ما ک ویدهی پروردگار ما قطعاً انجام شدنی امت .و بر روی زمین میافتند و میگرنند و
بر فرولنی نها میافزاند).
جلوهای از قر ن (لورات) بر مومی فرمتاده شد و جلوهای از ن (انجیل) بر یییی فرمتاده شهد
و هم ی قر ن نعنی ب شكل لماملر و کامللر بر محمد فرمتاده شد؛ ب انهن خهاطر که قابِهل و
پذنرنده بزرگلر و لوانالر امت؛ نعنی ما میلوانیم بگونیم ک فرمتادن قر نِ لماملر و کامللهر بهر
غیر از محمد  امری غیرممكن امت؛ دقیقاً مانند رنختن نك متر مكعب از ب ،در ظرفی که
گنجانش ن نك لیتر امت .ب همین خاطر فرمتادن قر ن فقط در ظرف ماده و قادر ب پهذنرانی
از ن ممكن بوده امت .لورات و انجیل ،قر ن نا جلوهای از ن هیتند؛ با اننک در محتوا و الفهاظ
با ن اختالف دارند؛ ب انن دلیل ک ب همان حقیقت رهنمون میشوند .رهنمون شدن ب حقیقت
واحد ،ن لنها ممكن امت با الفاظ مختل( انجام شود ،بلك میلواند با معانی مختلفی انجام گهردد.
پس مهملرنن خوامت  ،همین حقیقت امت ،ن لفک ن نا حتی معنای ن.

 .1قرآن کریم ،سورهی اسراء ،آیات  137تا .135

...................................................................... 111انتشارات انصار امام مهدی 

حقیقت قر نی ،پیش از ن ک بر محمد  ب صورت لفک ،با قر ن خواندنی فرمتاده شود ،در
محمد  لجلی نمود .حتی در اوصیای انشان  لجلی نمود؛ هر چند در مطحی پانینلر.
ب همین دلیل اشكالی ندارد ک محمد  نچ را ک جبرةیل  خواهد گفهت ،پهیش از
کامل شدن ن بداند:
لَا لُحَرِّكْ بِ ِ لِیانَكَ لِتَعْجَلَ بِ ِ * إِنَّ یَلَینا جَمْعَ ُ وَ قُرْ نَ ُ * فَإِذا قَرَأْناهُ فَالَّبِعْ قُرْ نَ ُ

()7

([پیش از پانان نافتن وحی] زبانت را ب خاطر یجل برای خواندن ن (قر ن) حرکت مده ،چهرا
ک جمع کردن و خواندن ن بر یهدهی مامت .پس هرگاه ن را خواندنم ،از خوانهدن ن پیهروی
کن).
انن همان معنای حقیقی حفک قر ن و لورات و هم ی کتابهای ممانی لومط انشان امهت و
انن میئل با یدم شناخت انشان نیبت ب الفاظ نوشتاری ن در انن یالم مخالفتی ندارد.
وَ ما کُنْتَ لَتْلُوا مِنْ قَبْلِ ِ مِنْ کِتابٍ وَ ال لَخُطُّ ُ بِیمینِكَ إِذاً الَرْلابَ الْمُبْطِلُونَ

()6

(و لو هیچ کتابی را پیش از انن نمیخواندی و با دمت رامت خود [کتابی] نمینوشهتی .وگرنه
باطل اندنشان قطعاً ب شك میافتادند).
رمولاهلل  و یلی  از نوشتارهانی از لورات ،ک ب انشان رمیده بود ،بهرهمند شدند و
لفک و حتی زبان ن را نمیدانیتند؛ ب انن خاطر ک لورات ب زبانی ب غیر از یربی فرمتاده شد و
روانات در انن مورد را قبال ذکر کردنم:
( ...ن را بیرون وردند و ب انشان لحونل دادند .انشان ب ن نگاه کرد و خواند و نوشهتارش به
یبرانی بود .مپس امیرالمُمنین  را فراخواند و فرمود :انن را بگیر .در انن یلهم اولهین و یلهم
خرنن امت .انن الوام مومی امت .پروردگارم ب من دمتور داد که ن را به لهو لحونهل دههم.
یرض کرد :ای رمولاهلل! من نمیلوانم ن را ب خوبی بخوانم .فرمود :جبرةیل ب مهن دمهتور داد
 .1قرآن کریم ،سورهی قیامت ،آیات  15تا .12
 .2قرآن کریم ،سورهی عنکبوت ،آیهی .12
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ک ن را امشب زنر مرت قرار دهی .چرا ک لو صبح بیدار میشهوی و خوانهدن ن را مهیدانهی.
انشان ن را زنر مرشان قرار دادند و صبح بیدار شدند و خداوند انشان را ب هر چیهزی که در ن
بود ،گاه نمود .رمولاهلل  ب او دمتور داد لا از ن نیخ ای بنونیهد .انشهان ن را در پومهت
گومفندی نیخ برداری کرد و انن جفر امت و در ن ،یلم اولین و خرنن امت و ن نزد مامهت.
و الوام و یصای مومی نزد مامت و ما وارثان پیامبر  هیتیم).

 .1بصائر الدرجات ،صفار ،ص .113
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از تو
دربارهی روح
میپرسند
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از تو دربارهی روح میپرسند
وَ نیْئَلُونَكَ یَنِ الرُّومِ قُلِ الرُّومُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ ما أُولیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِالَّ قَلیالً

()7

(و از لو دربارهی روم میپرمند .بگو :روم از [منخ] فرمان پروردگهار مهن امهت و به شهما از
دانش ،جز اندکی داده نشده امت).
لفک «روم» بر هر مخلوق زندهای ،در غیر از انن یالم جیمانی اِطهالق مهیشهود .نفهسههای
انیان و جن ،اروام هیتند و هم ی فرشتگان نیز اروام نامیده میشوند .همانطور ک بهاد در انهن
یالَم ،اشیاء را ب حرکت میدارد ،همچنین اروام ،نچ را که به درون ن مهیپیوندنهد و بها ن
لرکیب می شوند را ب حرکت در می ورند.
وَ هُوَ الَّذی نرْمِلُ الرِّنامَ بُشْراً بَینَ ندَی رَحْمَتِ ِ حَتَّی إِذا أَقَلَّتْ مَحاباً ثِقهاالً ُمهقْناهُ لِبَلَهدٍ مَیهتٍ
فَأَنْزَلْنا بِ ِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِ ِ مِنْ کُلِّ الثَّمَراتِ کَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْلی لَعَلَّكُمْ لَذَکَّرُونَ

()6

(و اومت ک بادها را پیشاپیش [باران] رحمتش مژدهرمان میفرمهتد ،لها نگهاه که ابرههای
گرانبار را بردارند .ن را ب موی مرزمینی مرده بهرانیم و از ن بهاران فهرود ورنهم و از ههرگونه
میوهای [از خاك] بر ورنم .اننمان مردگان را [نیز از قبرها] خارج میمازنم .باشد ک شما متهذکر
شوند).
اولین چیزی ک خداوند مبحان و متعال فرند ،انیان بود.
الرَّحْمنُ * یَلَّمَ الْقُرْ نَ * خَلَقَ الْإِنْیانَ

()4

([خدای] رحمان قر ن را ناد داد .انیان را فرند).
مپس مردم را از اولین انیان فرند .انن انیان اول ،لجلی الهوت در خلهق امهت و ن همهان
یقل اول و روم اول امت ک فرنده شد و ن روم خداوند امت:

 .1قرآن کریم ،سورهی اسراء ،آیهی .29
 .2قرآن کریم ،سورهی اعراف ،آیهی .97
 .0قرآن کریم ،سورهی رحمن ،آیات  1تا .0
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وَکَذلِكَ أَوْحَینا إِلَیكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا مَاکُنْتَ لَدْری مَا الْكِتابُ وَ الَالْإنمهانُ وَلكِهنْ جَعَلْنهاهُ نُهوراً
نَهْدی بِ ِ مَنْ نَشاءُ مِنْ یِبادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدی إِلی صِراطٍ مُیْتَقیمِ

()7

(و همینگون روحی از امر خودمان ب موی لو وحی کردنم .لو نمیدانیتی کتاب چییت؟ و ن
انمان [کدام امت؟] ولی ن را نوری گردانیدنم ،ک هرکس از بندگان خود را بخواهیم ب ومیل ی
ن راه مینمانیم و ب رامتی ک لو ب خوبی ب راه رامت هدانت میکنی).
احول گوند :از امام صادق  در مورد روحی پرمیدم ک مطابق انن ن در دم  بود :فَإِذا
مَوَّنتُ ُ وَ نَفَخْتُ فِی ِ مِنْ رُوحِی( پس وقتی ن را درمت کردم و از روم خود در ن دمیدم) انشان
فرمود( :انن روم فرنده شده امت و روحی ک در یییی بود ،نیز فرنده شده بود).

()6

حمران میگوند( :از امام صادق  در مورد مخن خداوند یزوجل :وَ رُومٌ مِنه ُ( و روحهی از
او) پرمیدم .انشان فرمود :ن روم خداوند امت که فرنهده شهده امهت و خداونهد ن را در دم و
یییی فرند).

()4

روم خداوند نا روحی ک هنگام دمیده شدن در گِل مرفو (باالبردهشده) دم ،در ن دمیده شهد
و در صُلب او لجلی نمود و فرشتگان ب ن مجده نمودند ،همان روم ایظم ،محمد  میباشد.
فَإِذَا مَوَّنتُ ُ وَ نَفَخْتُ فی ِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَ ُ ماجِدننَ

()3

(پس وقتی ن را درمت کردم و از روم خود در ن دمیدم ،پیش او ب مجده در افتید).
انن مجده برای روم ایظم نا محمد  میباشد .او قبله ی غهازنن بهرای شهناخت خداونهد
مبحان و متعال امت .مجدهی فرشتگان ب دم  پهس از دمیهده شهدن از روم اول ،محمهد
 بود .روحی ک از پیامبر در مورد ن میپرمیدند ،با نان در انن یالم روب رو میشد و نان بها
او ،با جیم محمد  روب رو میشدند ،ولی نمیدانیتند.
 .1قرآن کریم ،سورهی شوری ،آیهی .92
 .2کافی ،کلینی ،ج  ،1ص  ،100باب «الروح».
 .0کافی ،کلینی ،ج  ،1ص  ،100باب «الروح».
 .1قرآن کریم ،سورهی حجر ،آیهی  25و سورهی ص ،آیهی .72
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وَ نیْئَلُونَكَ یَنِ الرُّومِ قُلِ الرُّومُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ ما أُولیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِالَّ قَلیالً

()7

(و از لو دربارهی روم میپرمند .بگو :روم از [منخ] فرمان پروردگهار مهن امهت و به شهما از
دانش ،جز اندکی داده نشده امت).
جابر بن نزند گوند :امام باقر  ب من فرمود( :ای جابر! خداوند اولهین چیهزی که فرنهد،
محمد  و یترت هدانتشدهی هدانتکنندهاش بودند .نهان اشهبام نهوری در مقابهل خداونهد
بودند .یرض کردم :اشبام چییت؟ فرمود :مان ی نور )6(،بدنهای نهورانی بهدون اروام .و بها نهك
روم مورد لأنید بود و ن رومالقدس امت .ب وامهط ی اومهت( )4که خداونهد و یتهرت او ،مهورد
پرمتش قرار میگیرند .ب همین خاطر نان را صبورِ دانایِ نیكوکارِ نیك فرند ک با نماز و روزه و
مجده و لیبیح و لهلیل ،خداوند را بندگی میکنند و نماز میخوانند و حج انجام مهیدهنهد و روزه
میگیرند).

()3

آفرینش نفس انسانی
الَّذی أَحْیَنَ کُلَّ شَیءٍ خَلَقَ ُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْیانِ مِنْ طِینٍ

()0

(همان کیی ک هر چیزی را ک فرند ،نیكو فرند و فرننش انیان را از گل غاز کرد).
گِل دم از زمین ب ممان اول )7(،در یالم ذر باال برده شد .مپس روم انمان در او دمیده شهد و
نفس انیانیِ اول در ن ب وجود مد .مپس رومالقدس در او دمیده شد و ب فرشتگان دمتور داده
شد ک ب او مجده کنند.
 .1قرآن کریم ،سورهی اسراء ،آیهی .29
 .2سایهی نور ،اَثر تاریک آن است که نشانهی آن است .و در حدیث شریف است که نور ،همان خداوند سبحان و متعال
است .خداوند سبحان نوری است که تاریکی در او نیست و سایهی او ،تجلّی او در مردم است .ایشان سةایهی نةور
هستند .یعنی اثر خداوند سبحان و متعال در خلق هستند .به واسطهی اثر است کةه اثرگذارنةده شةناخته مةیشةود .بةه
واسطهی آنان است که خداوند سبحان شناخته میشود.
 .0روحالقدس در آنان است .بلکه آن روح آنان در آسمان کلی هفتم ،آسمان عقل است.
 .1کافی ،کلینی ،ج  ،1ص .112
 .9قرآن کریم ،سورهی سجده ،آیهی .7
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فَإِذَا مَوَّنتُ ُ وَ نَفَخْتُ فی ِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَ ُ ماجِدننَ

()6

(پس وقتی ن را درمت کردم و از روم خود در ن دمیدم ،پیش او ب مجده درافتید).

 .1رفع و باال رفتن :برگشت به سمت مبدأ یا منبع چیزی به اندازهی یک گام یا بیشتر است .به این معنا کةه اگةر فةرض
کنیم انسان (یا دیگر مخلوقات) تجلی الهوت در عدم و پذیرندهی وجود است ،در این صورت از مرتبه و درجهی معینةی
برخوردار خواهد بود که هر چه از مصدر تجلی ،به لحاظ معرفتی ،دورتر شویم ،این مرتبهی معین (به میزان عدمی کةه در
آن نفوذ کرده) کمنورتر و ظلمانیتر خواهد بود.
فرض کنیم که عالم مادی که جسم ما در آن قرار دارد ،از  13درصد نور و  53درصد ظلمت (عدم) تشکیل شةده اسةت و
هر گامی که نور به سمت ظلمت مطلق (نیستی مطلق ،فقدان معرفت و ادراک) میپیماید ،با یک عدد صةحیح نشةان داده
شود .یک گام برداشتن توسط جسم مادی (مانند گل آدم  )عبارت است از حرکت وی به سمت یک عالم موازی کةه
نسبت نور در آن  11درصد است و نسبت ظلمت (عدم) آن  25درصد یعنی عالمی که از عالم اول جلوتر است.
عوالم را باید بر اساس میزان کامل بودنشان (نزدیکی به مبدأ) تقسیم کرد .از آنجا که پدیدآورندهی عوالم مطلق است،
باید این پدیدآورنده تا جایی که ممکن است ،به مطلق نزدیک باشد؛ چرا که نشاندهندهی اولین چیزی اسةت کةه از آن
صادر شده است (محمد = همهی عوالم) .برای نزدیک شدن به معنا ،از دیدگاه ریاضیات کمک میگیریم .یةک اِلِمةان یةا
قطعهی دیفرانسیل ،از هر آنچه که بتوان تصور کرد ،کوچکتر است ،یعنی میتوان آن را نزدیکترین عدد بةه صةفر بةه
شمار آورد ،ولی نمیتوان آن را به صورت یک عدد دهدهی (یا دسیمال) مشخص کرد .مثالً اگر کسةی بگویةد ایةن عةدد
 3/3331است ،در واقع  3/33331از آن کوچکتر است و این موضوع تا جایی ادامه پیدا میکند که دیگر مطمئن شویم
چنین عددی وجود دارد و میتوانیم برخی ویژگیهای آن را بشناسیم ولی از شناخت خود آن مطلقاً عاجزیم .اگر این عدد
به جای مقسوم علیه ،در هر تقسیمی قرار گیرد ،نتیجهی تقسیم نزدیک به بینهایةت خواهةد شةد زیةرا مقسةوم علیةه،
نزدیکترین عدد به صفر است .مفهوم این سخن آن است که اگر ما شخصی را ببینیم که جلوی دیدگان ما رفع و به باال
برده میشود ،مشاهده میکنیم که وی به تدریج ناپیدا میشود ،یعنی ابتدا جسمش را میبینیم ،سپس شةبحی از آن را و
در انتها پنهان میگردد .در واقع او اصالً پنهان نشده است ،بلکه همهی ماجرا این است که او به عالم دیگری که با عةالم
ما موازی است و در جهت نور از عالم ما برتر است ،منتقل شده است .یا میتوانیم بگوییم او یک یا چند گةام بةه سةمت
مبدأ یا منبع بازگشته است (بر اساس حالت باال رفتن آن جسم مادی) و در هر حال در خارج از منبع نور یا وجود ،مجموع
نور و ظلمت یا مجموع وجود و عدم وجود (نیستی) برابر با صفر است؛ به عبارت دیگر ،در خارج از مصدر ،هیچ چیز حقیقی
وجود ندارد.
مثال :منبع نوری را تصور کنید که نور از آن در جهت معینی منتشر میشود .هر گامی که نور بةه جلةو مةیرود ،بعضةی از
پرتوهای آن به صورت یک جبههی مادی تمرکز پیدا میکند و از این جبهه بعضی از پرتوهةا منتشةر میگةردد .بةه ایةن
ترتیب در مقابل منبع نور جبهههایی ساخته میشود که از جنس نور هستند و نور از آنها منتشر میگردد .ایةن جبهةههای
نور به قدری به هم نزدیک هستند که تعداد آنها قابل شمارش نیست .بین این جبهههای نور ،فضایی است که پر از ضةد
ذرات است و برابر است با مجموع محتوای جبههها و شدت نور؛ به عبارت دیگر مجموع ماده و شةدت نةور در خةارج از
منبع نور برابر صفر است .پس میتوانیم بگوییم در خارج از منبع نور هیچ چیز حقیقیای وجود ندارد( .بةه نقةل از کتةاب
«توهم الحاد»)
 .2قرآن کریم ،سورهی حجر ،آیهی  25و سورهی ص ،آیهی .72
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ب انن لرلیب نفس اول انیانی از گِل باالبرده شده و روحی ک در ن دمیده شد ،ب وجود مد.
مپس نفسهای دنگر از انن نفس اول انیانی گرفت شد و ب قدرت خداوند مهبحان جهدا شهد .و
انن نفس دوم انیانی نا نفس حوا ،همیر دم امت .خداوند متعال فرمود:

نا أَنهَا النَّاسُ الَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذی خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُمها رِجَهاالً
کَثیراً وَ نِیَاءً وَ الَّقُوا اللَّ َ الَّذی لَیَاةَلُونَ بِ ِ وَ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّ َ کانَ یَلَیكُمْ رَقِیباً

()7

(ای مردم از پروردگارلان ک شما را از نفس واحدی فرند و جفتش را [نیز] از او فرنهد و از ن
دو مردان و زنان بییاری پراکنده کرد ،پروا دارند .و از خدانی ک ب [نام] او از همدنگر درخوامهت
میکنید ،پروا نمانید و زنهار از خونشاوندان مبرند ،ک خدا همواره بر شما نگهبان امت).

()6

خداوند متعال فرمود:
هُوَ الَّذی خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَهَا لِییْكُنَ إِلَیها فَلَمَّا لَغَشَّاهَا حَمَلَهتْ حَمْهالً
خَفیفاً فَمَرَّتْ بِ ِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَیَوَا اللَّ َ رَبَّهُما لَئِنْ لَیتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِننَ

()4

(اومت ن کس ک شما را از نفس واحدی فرند و جفهتش را از وی پدنهد ورد لها به ن رام
گیرد .پس چون [ دم] با او [حوا] در میخت ،باردار شد ،باری مبك .و [چندی] بها ن [بهار مهبك]
گذرانید و چون منگینبار شد ،خدا پروردگار خود را خواندند ک اگر ب ما [فرزندی] شانیهت یطها
کنی قطعاً از مپاسگزاران خواهیم بود).
مپس نفسهای بنی دم از نفسهای دم و فرزنهدانش بیهرون مدنهد و خداونهد نهان را در ن
یالم ،مورد امتحان قرار داد .ن همان امتحان اول بود ک پیش از امتحان در انن یهالم جیهمانی
بوده امت:
 .1قرآن کریم ،سورهی نساء ،آیهی .1
 .2در باالترین مرتبه روح اول ،روح محمد  است و از اوست که روحهای پایینتر آفریده شده است کةه همةان روح
علی و فاطمه میباشد.
 .0قرآن کریم ،سورهی اعراف ،آیهی .125
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وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنی دَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرنتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ یَلی أَنْفُیِهِمْ أَ لَیْتُ بِرَبِّكُمْ قهالُوا
بَلی شَهِدْنا أَنْ لَقُولُوا نوْمَ الْقِیامَوِ إِنَّا کُنَّا یَنْ هَذَا غافِلینَ

()7

(و هنگامی ک پروردگارت از پشت فرزندان دم ذرن ی نان را برگرفت و انشان را بر خودشهان
گواه ماخت ،ک نا پروردگار شما نییتم؟ گفتند :چرا ،گواهی دادنم .لا مبادا روز قیامت بگونید ما از
انن [امر] غافل بودنم).

در نتیجه همه نفسهههای بنههی دم ،از گِههل مرفههو و بههاالبرده شههده و لجلّههی روماالنمههان و
رومالقدس لشكیل شده امت ،ک میلوانیم ب ن صورت روماالنمان و رومالقهدس بگهونیم .به
همین خاطر هر انیانی ب صورت فطری میلواند ب بااللرنن جانگاهها برمد و با یالم ایلی همراه
باشد .انیان ب صورت فطری برای شناخت خداوند فرنده شهده امهت .او حتهی ابهزاری دارد که
میلواند با ن ،ارلقاء پیدا کند؛ ک همان صورت روم انمان و رومالقدس میباشد .قابل پیشبینهی
امت ک با امتفاده از صورلی ک در او ب امانت گذاشت شده امهت ،میلوانهد حقیقهت خهودش را
بشنامند و ب موی ن برود .ولی متأمفان برخی از مردم ب جای اننک از انهن لصهونر مُهنعكس
شده در نن ی خود مود ببرند ،اقدام ب از بین بردن ن میکنند و خودشان را کوچك میشهمارند،
لا اننک فقط در ن ،حیوانیت جیم میماند ک در ن با حیوانات و میمونها و خوكها مشهترك
امت .خداوند متعال فرمود:
أَمْ لَحْیَبُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ نیْمَعُونَ أَوْ نعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِالَّ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ مَبیالً

()6

(نا گمان داری ک بیشترشان میشنوند نا میاندنشند؟ نان جهز ماننهد مهتوران نییهتند ،بلكه
گمراهلرند).
خداوند متعال فرمود:

 .1قرآن کریم ،سورهی اعراف ،آیهی .172
 .2قرآن کریم ،سورهی فرقان ،آیهی .11
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قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَوً یِنْدَ اللَّ ِ مَنْ لَعَنَ ُ اللَّ ُ وَ غَضِبَ یَلَی ِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ
الْخَنازنرَ وَ یَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّ یَنْ مَواءِ الیَّبیلِ

()7

(بگو :نا شما را ب بدلر از [صاحبان] انن کیفر در پیشهگاه خهدا خبهر دههم؟ همانهان که خهدا
لعنتشان کرده ،بر نان خشم گرفت  ،از نهان بوزننگهان و خوکهان پدنهد ورده امهت .و نهانکه
طاغوت را پرمتش کردهاند .اننانند ک از نظر منزلت بدلر و از راه رامت گمراهلرند).
آفرینش انسان و دمیدن نفس در جسم
خداوند مبحان و متعال فرننش دم را در ممان اول ،در ممان اَنفُس ،غاز نمود؛ ولهی بهرای
اننک دم و فرزندانش قابلیت انن را داشت باشند ک ب زمین فهرود بیاننهد و به اجیهاد متصهل
شوند ،باند گِل ،لا ممان اول باال برده شود و نفس دم  و مانر مردم از ن فرنده شود .انهن
موضو ضروری امت؛ از انن جهت ک روم ،در انن گل مرفو دمیده شد و انن گِل ،ابزار الصهال
روم با جید شده امت .امكان ندارد ک روم با جید لماس داشت باشد؛ ب انن خهاطر که ن دو،
در دو یالم مختل( و از دو یالم متفاوت هیتند ک بین ن دو یوالمی امت .پس باند ابزاری باشد
ک در هم ی مرالب و جانگاههای وامط و یوالم بین مهمان جیهمانی و مهمان اول ،وجهودی
داشت باشد و زمانی ک جیم مرفو میشود ،بتواند در انن جانگاهها قرار گیرد و بتواند بین نها در
حرکت باشد.
پس گِلی ک مرفو شده امت ،ک جلوهی هم ی چیزهانی امت که در زمهین امهت ،امكهان
حرکت بین یالم اجیام و اروام را نافت امت؛ نا بگونیم :بین یالم اجیام ،در غاز مهمان اول لها
رمیدن ب نقط ی لماس با ممان دوم ،نا یالَم اروام در غاز مهمان دوم ،مهمان روم و بهشهت
ملكولی.
همچنین غاز فرننش دم از گِل زمین و ب ن بود؛ لا نفس او که به زودی در مهمان اول
فرنده میشود ،قوت و شهوت را حمل کند که او را مهادهی بیهیار شهدن و زنهدگی در همه ی
 .1قرآن کریم ،سورهی مائده ،آیهی .53
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مناطق زمین کند و او را ماده کند لا بر زمین میلط شود .فرشتگان به دمهتور خداونهد مهبحان،
مقداری از خاك و ب زمین را گرفتند و ب ممان اول باال بردند و از ن ،طرم جیهم لطیه( دم
در ممان اول رنخت شد و در بهشت دنیوی ،در انتهای ممان اول قرار داده شهد .نعنهی در درب
ممان ملكولی ،نا ممان دوم ک اولین بهشت ملكولی امت ک فرشتگان از ن یبور نمودند.
*

امام صادق فرمود( :فرشتگان از دم  یبور مینمودند .نعنی از صورت و لصونر او؛ در
حالی ک او در بهشت قرار داده شده بود و از گِل بود .و میگفتند :برای چ فرنده شدهای؟).

()7

نعنی در بهشت موجود در ممان اول قرار داده شده بود.
*

امام باقر فرمود( :خداوند دم را فرند .او ب صورت لصونری بود .لا اننک ابلهیس ملعهون
از او یبور میکرد و میگفت :برای چ فرنده شدهای؟).
فَقُلْنا نا دَمُ إِنَّ هذا یَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَال نخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّوِ فَتَشْقَی

()6

(پس گفتیم :ای دم در حقیقت ،انن [ابلیس] برای لو و همیهرت دشهمنی [خطرنهاك] امهت.
زنهار لا شما را از بهشت بیرون نكند لا لیرهبخت گردی).
مپس وقتی زمین برای پذنرانی و اِمتقبال از دم  ،خلیف ی خدا مهاده شهد ،خداونهد روم
انمان را در جید مثالی دم ک در ممان اول قرار داشت ،دمید .در نتیج اولین نفس انیهانی به
وجود مد؛ همان طور ک در مخن خداوند متعال امت ... :فَهإِذا َمهوَّنتُ ُ ...( پهس وقتهی ن را
درمت کردم) و مخن خداوند متعال :وَلَقَدْ خَلَقْناکُمْ( و شما را فرندنم) انن در مرحله ی یهالم
نفسها در ممان اول امت.
مپس رومالقدس در دم دمیده شد ،همانطور ک در مخن خداوند متعال امهت ... :وَنَفَخْهتُ
فی ِ مِنْ رُوحِی ...( ن را درمت کردم و از روم خود در ن دمیدم) و مخن خداوند متعهال :ثُهمَّ

 .1قصص االنبیاء ،راوندی ،ص .11
 .2قرآن کریم ،سورهی طه ،آیهی .117
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صَوَّرْناکُمْ( مپس ب صورلگری شما پرداختیم) نعنی شما را ب لصونر و صورت خداوند در وردنم؛
همانطور ک در لورات امت:
()7

*

(و خداوند فرمود :انیان را ب صورت خودمان و مشاب خودمان ب یمل می ورنم).

*

(خداوند انیان را ب صورت و لصونر خودش فرند .او را ب صورت خداونهد و مهذکر و
مونث فرند).

()6

در روانت امت:
*

محمد بن میلم گوند( :از امام باقر در مورد روانت «خداوند انیان را ب صهورت خهودش
فرند ».پرمیدم .انشان فرمود :ن صورت و لصونر انجاد شده بود و فرنده شده بود و خداونهد
ن را برگزند و نرا از میان بقی ی صورتهای مختل( انتخاب نمود و ن را ب خودش افزود،
همانطور ک کعب و روم را ب خودش اضاف کرد .فرمود :بَیتِیَ (خان ام) وَ نَفَخْهتُ فِیه ِ مِهنْ
رُوحِی( و از روم خود در او دمیدم).

()4

خداوند ب فرشتگان دمتور داد ک ب او مجده کنند ،همانطهور که در مهخن خداونهد متعهال
امت :فَقَعُوا لَ ُ ماجِدننَ( برانش ب مجده در افتید) و مخن خداوند متعال :ثمَّ قُلْنا لِلْمَالةِكَوِ
امْجُدُوا لِآدَم( مپس ب فرشتگان گفتیم :ب دم مجده کنید) فردی ک مجده کرد ،مجده کرد و
فردی ک لكبر نمود ،لكبر نمود و رانده شد.

 .1عهد قدیم ،سفر پیدایش ،باب .25 ،1
 .2عهد قدیم ،سفر پیدایش ،باب .27 ،1
 .0کافی ،کلینی ،ج ،1ص 101؛ توحید ،صدوق ،ص .130

...................................................................... 111انتشارات انصار امام مهدی 

فَإِذَا مَوَّنتُ ُ وَ نَفَخْتُ فی ِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَ ُ مَاجِدننَ

()7

(پس وقتی ن را درمت کردم و از روم خود در ن دمیدم ،پیش او ب مجده در افتید).
ن
وَ لَقَدْ خَلَقْناکُمْ ثُمَّ صَوَّرْناکُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالةِكَوِ امْجُدُوا لِآدَمَ فَیَجَدُوا إِالَّ إِبْلهیسَ لَهمْ نكُهنْ مِه َ
الیَّاجِدِننَ

()6

(و در حقیقت شما را خلق کردنم .مپس ب صورلگری شما پرداختیم .نگاه ب فرشتگان گفتیم:
برای دم مجده کنید .پس [هم ] مجده کردند ،جز ابلیس ک از مجدهکنندگان نبود).
از اننجا بود ک خداوند مبحان و متعال ،نفس حوا را از نفس دم  فرنهد )4(.خداونهد
متعال فرمود:
نا أَنهَا النَّاسُ الَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذی خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُمها رِجَهاالً
کَثیراً وَ نِیَاءً وَ الَّقُوا اللَّ َ الَّذی لَیَاةَلُونَ بِ ِ وَ الْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّ َ کانَ یَلَیكُمْ رَقِیباً

()3

(ای مردم از پروردگارلان ک شما را از نفس واحدی فرند و جفتش را [نیز] از او فرنهد و از ن
دو مردان و زنان بییاری پراکنده کرد ،پروا دارند .و از خدانی ک ب [نام] او از همدنگر درخوامهت
میکنید ،پروا نمانید و زنهار از خونشاوندان مبُرند ،ک خدا همواره بر شما نگهبان امت).

()0

 .1قرآن کریم ،سورهی حجر ،آیهی .25
 .2قرآن کریم ،سورهی اعراف ،آیهی 11
 .0نفس حوا به طور مستقل ،آنطور که نفس آدم ،آفریده شده بود ،آفریده نشد و این موضوع به این دلیةل بةود کةه
بین آنان دوستی و مهربانی باشد .دوست داشتن و اطاعت ،از حوا به آدم میباشد و مهربانی از آدم به حوا میباشةد :وَ
مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَ ً إِنَّ فیذلِةکَ لَآیةاتٍ لِقَةوْمٍ یتَفَکَّةرُونَ
(روم( )21 ،و از نشانههای او اینکه از [نوع] خودتان همسرانی برای شما آفرید ،تا به آنها آرام گیرید و میانتان دوستی
و رحمت نهاد آری در این [نعمت] برای مردمی که میاندیشند قطعاً نشانههایی است).
 .1قرآن کریم ،سورهی نساء ،آیهی .1
 .9در باالترین مرتبه روح اول ،روح محمد است و از اوست که روحهای پایینتر آفریده شده اسةت کةه همةان روح
علی و فاطمه میباشد.
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امام صادق  فرمود( :خداوند متعال دم را از گِل فرند و حوا را از دم فرند).

()7

پس از ن ،فرزندان ن دو را بیرون ورد و همگی را در امتحان اول ،در یالم ذر نا یالم اَنفُهس
امتحان نمود و امتحان با نك پرمش بود:
وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنی دَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرنتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ یَلی أَنْفُیِهِمْ أَ لَیْتُ بِرَبِّكُمْ قهالُوا
بَلی شَهِدْنا أَنْ لَقُولُوا نوْمَ الْقِیامَوِ إِنَّا کُنَّا یَنْ هَذَا غافِلینَ

()6

(و هنگامی که پروردگهارت از پشهت فرزنهدان دم ذرنه ی نهان را برگرفهت و انشهان را بهر
نفسهانشان گواه ماخت ،ک نا پروردگار شما نییتم؟ گفتند :چهرا ،گهواهی دادنهم .لها مبهادا روز
قیامت بگونید ما از انن [امر] غافل بودنم).
ن روشن امت؛ َ و أَشْهَدَهُمْ یَلی أَنْفُیِهِمْ( و انشان را بر نفسهانشان گواه ماخت) نعنی در
یالم انفُس بود .کیی در انن امتحان پیشی میگیرد و در میابق پیروز میشهود که اول ببینهد و
بشنود و اول پامخ دهد.
وقتی انن امتحان ب پانهان رمهید ،خداونهد خوامهت لها فهرو فرمهتادن دم  به زمهین و
امتحانش در زمین را ک در یلمش بود ،ب انجام رماند .پس امتحان دم  در مهمان اول نها
بهشت دنیوی ،الفاق افتاد و همانگون ک برانش لقدنر شده بود ،در امتحان شكیت خورد.
َصهی دَمُ رَبَّه ُ
فَأَکَال مِنْها فَبَدَتْ لَهُما مَوْ لُهُما وَ طَفِقا نخْصِفانِ یَلَیهِمها مِهنْ وَرَقِ الْجَنَّهوِ وَ ی َ
فَغَوَی

()4

( نگاه از ن خوردند و برهنگی نان برانشان نمانان شد و شرو کردند ب چیبانیدن برگههای
بهشت بر خود و [اننگون ] دم ب پروردگار خود یصیان ورزند و بیراه رفت).
انشان و مادر ما حوا ،ب زمین فرود مدند .درود خداوند بر انن دو و خداوند شفایت انن دو را در
دنیا و خرت ،روزی ما نماند.
 .1قصص االنبیاء ،راوندی ،ص .12
 .2قرآن کریم ،سورهی اعراف ،آیهی .172
 .0قرآن کریم ،سورهی طه ،ایهی .121
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نص قر نی روشن امت ک دم و حوا در غاز ،در بهشت موجود در ممان اول فرنهده شهدند و
زندگی کردند .انن بهشت دنیهوی امهت .ولهی در زمهین نییهت .بلكه در مهمان اول نها یهالم
نفسهامت .خداوند متعال فرمود:
الشهجَرَةَ
وَ قُلْنا نا دَمُ امْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّوَ وَ کُال مِنْها رَغَداً حَیثُ شِئْتُما وَ ال لَقْرَبا هذِهِ َّ
فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمینَ

()7

(و گفتیم ای دم ،خود و همیرت در انن باغ مكونت گیر[ند] و از هر جای ن خواهید ،فهراوان
بخورند و[لی] ب انن درخت نزدنك نشوند ،ک از متمكاران خواهید بود).
خداوند متعال فرمود:
وَ نا دَمُ امْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّوَ فَكُال مِنْ حَیثُ شِئْتُما وَ ال لَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونها مِهنَ
الظَّالِمینَ

()6

(و ای دم ،لو با جفت خونش در ن باغ مكونت گیر و از هر جا ک خواهید بخورند و[لهی] به
انن درخت نزدنك مشوند ،ک از متمكاران خواهید شد).
خداوند متعال فرمود:
فَقُلْنا نا دَمُ إِنَّ هذا یَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَال نخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّوِ فَتَشْقَی * إِنَّ لَكَ أَالَّ لَجُهو َ
فِیها وَ ال لَعْرَی * وَ أَنَّكَ ال لَظْمَُُا فِیها وَ لَا لَضْحَی * فَوَمْوَسَ إِلَی ِ الشَّیطَانُ قالَ نا دَمُ هَلْ أَدُلُّكَ
یَلی شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ ال نبْلَی * فَأَکَال مِنْها فَبَدَتْ لَهُما مَوْ لُهُما وَ طَفِقا نخْصِفانِ یَلَیهِمها مِهنْ
وَرَقِ الْجَنَّوِ وَ یَصی دَمُ رَبَّ ُ فَغَوَی

()4

(پس گفتیم :ای دم در حقیقت ،انن [ابلیس] برای لو و همیهرت دشهمنی [خطرنهاك] امهت.
زنهار لا شما را از بهشت بیرون نكند لا لیرهبخت گردی .در حقیقت برای لو در نجا انن [امتیهاز]
امت ک ن گرمن میشوی و ن برهن میمانی .و [هم] اننک در نجا ن لشن میگهردی و نه
 .1قرآن کریم ،سورهی بقره ،آیهی .09
 .2قرآن کریم ،سورهی اعراف ،آیهی .15
 .0قرآن کریم ،سورهی طه ،آیات  117تا .121
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فتابزده .پس شیطان او را وموم کرد ،گفت :ای دم ،نا لو را ب درخت جاودانگی و ملكی که
زانل نمیشود راه نمانم؟ نگاه از ن [درخت ممنو ] خوردند و برهنگی نان برانشان نمانان شد و
شرو کردند ب چیبانیدن برگهای بهشت بر خود و [اننگونه ] دم به پروردگهار خهود یصهیان
ورزند و بیراه رفت).
در انن نات روشن امت ک دم  زمینی نییت؛ و در ابتدا در زمهین فرنهده نشهده امهت؛
بلك در بهشت در ممان اول بود و انن غیر از بهشت جاودانی امت .فَلَا نخْرِجَنَّكُما مِهنَ الْجَنَّهوِ
فَتَشْقَی( زنهار لا شما را از بهشت بیرون نكند لا لیرهبخت گردی) انن بهشت ،مانند زمین نییت
ک اگر انیان در ن کار نكند ،و میوه نچیند و کشاورزی نكند و حیوانات را شكار نكند نا نهها را
پرورش ندهد و برای از بین بردن زنان ،نكالی را ریانت نكند ،دچار گرمنگی و برهنگی و لشنگی
و فتابزدگی میشود و خورشید و شرانط جوی او را زار میدهد؛ بنابرانن انن بهشت ،غیرزمینهی
امت.
مپس ب حالت متفاوت دم در انن نات دقت کنهیم که نها بها حالهت زمهین و اجیهام در ن
متنامب امت؟ اگر بخشی از جیم زمینی انیان با لباس پوشیده نشود ،شكار میشود و قطعاً فهرد
همراه و دنگران ن را میبینند .اگر دم لباس زمینی میپوشید ،با یصهیان و مهرپیچی انیهان در
برابر خداوند ،از بین نمیرفت .اگر دم و حوا در زمین بودند و از غاز برهن بودند ،از غهاز متوجه
وضعیت خودشان میشدند ،ن هنگام معصیت .و اگر در زمین بودند و لباسهانی میپوشهیدند ،به
صِرف معصیت از انشان پنهان نمیشد.
بنابرانن موضو زمینی نییت و دامتان ب زمین مربوط نمیشود و همان طور ک خداوند ،انهن
موضو را در قر ن ذکر میکند؛ انن موضو اصالً با وضعیت زمین و افرادش متنامهب نییهت؛ در
حالی ک اگر دم و حوا هنگام معصیت در بهشت دنیوی در ممان اول بودنهد ،طبیعهی امهت که
بدیهانشان هنگام معصیت برانشان شكار شود و ن پیش از ن؛ ب انهن خهاطر که لبامهی که
یورت و زشتی را در نجا میپوشاند ،همان لباس لقهوا امهت و لبامهی امهت که نفهس ،در اثهر
نتیج ی طبیعی اطایت از خداوند و مخالفت با هوای (نفس) و شیطان میپوشهد .و لبهاس لقهوا از
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لباس جید ،مهملر و برلر امت؛ ب انن خاطر ک خداوند ب نفس و روم انیان و نچ میپوشهد،
نگاه میکند ،ن ب جید انیان و نچ  ،ن را میپوشاند.
نَا بَنِی دَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا یَلَیكُمْ لِباماً نوَارِی مَوْ لِكُمْ وَرِنشاً وَلِبَاسُ التَّقْوی ذَلِهكَ خَیهرٌ ذَلِهكَ مِهنْ
ناتِ اللَّ ِ لَعَلَّهُمْ نذَّکَّرُونَ

()7

(ای فرزندان دم ،در حقیقت ما برای شما لبامی فرو فرمتادنم ک یورتهای شهما را پوشهیده
میدارد و [برای شما] زننتی امت و[لی] بهترنن جام [لباس] لقوامت .انن از نشان های [قهدرت]
خدامت .باشد ک متذکر شوند).
در هنگام معصیت ،انن لباس از انیان جدا شد و یورت انیان نزد پروردگهارش شهكار شهد.

()6

نعنی دم و حوا از غاز در بهشت ،لبامی ک پوشیده بودند ،لباس لقوا بود .مپس انن لباس از
نها جدا شد .نان در غاز برهن نبودند و چیزی ک برانشان شكار شد ،وضعیت اولی ی نها نبهود؛
بلك نچ برانشان شكار شد ،وضعیت نها پس از معصیت و جدا شدن لباس لقوا بود:

 .1قرآن کریم ،سورهی اعراف ،آیهی .25
 .2یعنی انسان و نه فقط آدم .فرشتگان او را عاری از تقوا میدیدند و میدانستند که معصیتکار است .به همین دلیل آدم
و حوا در اتفاقی که افتاد ،شروع به جبران نمودند .چرا که این موضوع حداقل موضوع خجالتآوری است که از آدمِ معلةمِ
فرشتگان اتفاق میافتد؛ و به همین خاطر شروع به درخواست آمرزش نمود تا لباس تقوا به او باز گةردد :فَبَةدَتْ لَهُمةا
سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یخْصِفانِ عَلَیهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّ ِ ( برهنگی آنان برایشان نمایةان شةد و شةروع کردنةد بةه چسةبانیدن
برگهای بهشت بر خود).

عقاید اسالم و از تو درباره روح میپرسند011 .................................................................

ِبامههُما لِیرِنهُمها
نا بَنی دَمَ ال نفْتِنَنَّكُمُ الشَّیطانُ کَما أَخْرَجَ أَبَوَنكُمْ مِنَ الْجَنَّهوِ ننْهزِ ُ یَنْهُمها ل َ
مَوْ لِهِما إِنَّ ُ نراکُمْ هُوَ وَ قَبیلُ ُ مِنْ حَیثُ ال لَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّیاطینَ أَوْلِیاءَ لِلَّذننَ ال نُْمِنُونَ

()7

(ا ی فرزندان دم زنهار لا شیطان شما را ب فتن نیندازد چنانك پهدر و مهادر شهما را از بهشهت
بیرون راند و لباسشان را از انشان برکند ،لا یورتهانشان را بر نان نمانان کنهد .در حقیقهت او و
قبیل اش شما را از نجا ک نها را نمیبینید میبینند .ما شیاطین را دومتان کیانی قهرار دادنهم
ک انمان نمی ورند).
ن روشن امت ک لباس دم ب خاطر معصیتش از او برداشت شهد .نها بَنهی دَمَ ال نفْتِنَهنَّكُمُ
الشَّیطانُ کَما أَخْرَجَ أَبَوَنكُمْ مِنَ الْجَنَّوِ ننْزِ ُ یَنْهُما لِبا َمههُما لِیرِنهُمها َمهوْ لِهِمَا( ای فرزنهدان دم
زنهار لا شیطان شما را ب فتن نیندازد چنانک پدر و مادر شما را از بهشت بیرون راند و لباسشان
را از انشان برکند ،لا یورتهانشان را بر نهان نمانهان کنهد) .انهن لبهاس بها درخوامهت مهرزش
بازگشت :فَبَدَتْ لَهُما مَوْ لُهُما وَ طَفِقا نخْصِفانِ یَلَیهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّو( برهنگی نان برانشهان
نمانان شد و شرو کردند ب چیبانیدن برگهای بهشت بر خود).
در انن نات روشن امت ک هُبوط و فرود مدن دم و حوا از بهشت دنیوی در ممان اول ،به
زمین بوده امت ،ن فرود مدن از بهشت زمینی ب زمین.
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمیعاً فَإِمَّا نأْلِینَّكُمْ مِنِّی هُدی فَمَنْ لَبِعَ هُدای فَهال خَهوْفٌ یَلَهیهِمْ وَ ال هُهمْ
نحْزَنُونَ

()6

(گفتیم :جملگی از ن فرود نید .پس اگر از جانب من شما را هدانتی رمد ،نان که ههدانتم را
پیروی کنند ،بر انشان بیمی نییت و غمگین نخواهند شد).
انن فرود مدن از ممان اول ب ممان جیمانی و ب طور خاص به زمهین بهوده امهت .امهام
صادق بیان میکند ک دم درخوامت بازگشت ب بهشتی را نمود ک در ن بود و خداوند او را

 .1قرآن کریم ،سورهی اعراف ،آیهی .27
 .2قرآن کریم ،سورهی بقره ،آیهی .02
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اِجابت کرد .انن موضو ب روشنی بیان میکند ک انن بهشتی امت ک پس از جدا شدن نفس از
بدن ،با مرگ ،بار دنگر ب ن وارد میشود و مانند قبل ب ن باز میگردد.
*

امام صادق فرمود( :حضرت دم نكصد مال ب دور خان ی کعب طواف کرد ،و نگهاه به
حوا نمینمود ،و از فراق بهشت نقدر گرنیت ک بر دو گون اش اثهری ماننهد دو نههر بهزرگ
نمودار شد .نگاه جبرةیل نزد وی مد و گفت« :خدا لو را زنده بهدارد و خنهدان گردانهد» پهس
چون ب او گفت« :خدا لو را زنده بدارد» اثر شادمانی بر چهرهاش نقش بیت و دانیت ک خدا
از او خشنود گردنده امت ،و چون ب او گفت« :خندان گردانهد» خندنهد .بهر در خانه ی کعبه
انیتاد ،در حالی ک لباسهانی از پومت شتر و گاو بر لن داشهت و گفهت« :بارالهها از لغزشهم
درگذر ،و گناهم را بیامرز و مرا ب جانی ک از ن راندی ،برگردان» .خدای یزوجل فرمهود« :از
لغزشت درگذشتم ،و گناهت را مرزندم و ب زودی لو را باز میگردانم ب نجا ک از ن بیرون
راندمت).

()7

انن امت دامتان فرننش دم  از گلی ک ب ممان اول مرفو شهد و روم در ن دمیهده
شد .بنابرانن دم در بهشت دنیوی واقع در ممان اول( )6فرنده شده امت؛ لذا ما ممانی هیهتیم
و نفس ما نیز از روم دمیده شده در گِل مرفو خلقت نافت امت ،لا در انن زمین مورد زمهانش و
امتحان قرار گیرنم؛ و از موی دنگر ،اروام بتوانند با بدنهای زمینی ک مكانِ امتحان مها در انهن
یالم جیمانی هیتند ،لالقی نابند.

()4

 .1معانی االخبار ،صدوق ،ص .255
 .2آسمان دنیا از دو بخش یا دو طبقه تشکیل شده است که عبارتند از آسمان جسمانی و آسمان اول.
آسمان جسمانی همین آسمان مادی عینی است که کهکشانها ،خورشیدها ،ماهها و زمینی که بر آن زنةدگی مةیکنیم ،در
آن قرار دارد.
آسمان اول ،آسمان نفسهاست که آدم در آن خلق شده است و بهشت دنیوی ،که آدم و حوا در ابتةدای آفرینششةان و
پیش از آنکه با صدور معصیت به زمین پایین بیایند در آن استقرار داشتهاند ،در آنجا واقةع گشةته اسةت .آسةمان اول
همان آسمان عالم ذر است.
 .0به نقل از کتاب «توهم الحاد»
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نفس ،روح و عقل
بیان شد ک نفس از لرکیبِ گِل مرفو و روم فرنده شده امت .ب همین خاطر با روم متفاوت
امت؛ ولی از جهت نامگذاری ،گاهی اوقات نفس ،روم نامیده میشود؛ ب انن دلیهل که نفهس از
روم فرنده شده امت؛ و ب انن خاطر ک نفس ،لصونر روم انمان و رومالقدس را مُنعكس میکند
و همچنین گاهی اوقات روم ،نفس نامیده میشود .انیان از جید و حرکت دهنده جیدی لرکیهب
شده امت ک از دندگان پنهان امت .انن حرکتدهنده از انن جهت که بها جیهد متصهل امهت،
گاهی اوقات نفس نامیده میشود؛ هر چند ممكن امت ارلقاء پیدا کرده باشهد و دارای رومالقهدس
باشد .از انن جهت ک انن نفس ،محرك جید امت و از انن جهت ک لجلی ملكوت ایلی ،نعنهی
روم حقیقی امت ،گاهی اوقات روم نامیده میشود ،هرچند ارلقاء پیهدا نكهرده باشهد و دارای روم
انمان و رومالقدس نباشد.
حقیقت انن امت ک برای اننک انیان روم حقیقی داشت باشد ،حداقل باند بهره و وجودی در
ممان دوم ملكولی داشت باشد؛ ب انن خاطر ک ممان دوم ،اولین بهشت ملكولی امت.
همچنین همین محرك از انن جهت ک لجلهی یقهل ،در مهمان هفهتم امهت ،یقهل نامیهده
میشود .حقیقت انن امت ک برای اننک انیان یقل حقیقی داشت باشد ،باند بهره و وجهودی در
ممان هفتم داشت باشد.
نفس
در غاز ،رومالقدس و روم انمان با گِل مرفو لرکیب شدند و نفهس انیهانی اول فرنهده شهد.
مپس نفسهای انیانی دنگر ،از انن نفس اول ب وجود مدند .نفسهای دنگر ،یبارلند از صورت
و لصونری از نفس اول انیانی .در نفس گِل ،شهوات و نیروهای مهادی که در ن امهت ،شهكار
میشود و در نفس ،روم انمان و رومالقدس نیز شكار میشود.
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وَ نَفْسٍ وَمَا مَوَّاها * فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَلَقْواهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها * وَقَدْ خابَ مَنْ دَمَّاهَا

()7

(موگند ب نفس و نکس ک ن را درمت کرد ،مپس پلیدکاری و پرهیزگارنش را ب ن الهام
کرد ،ک هر کس ن را پاك گردانید ،قطعاً رمتگار شد .و هرک لودهاش ماخت ،قطعاً باخت).
هر انیانی ،نفس دارد و انن نفس در انن یالم مادی یبارت امت از ننه ای که روم انمهان و
رومالقدس در ن مُنعكس میشوند .انن نفس ،م روم دارد ک یبارلند از :روم حیات ،روم قهوت
و روم شهوت .هم ی م روم ،ب انندلیل ک در انن جهت قرار گرفت انهد و یامهل انهن انعكهاس
هیتند ،نفس انیانی هیتند .اگر نفس انیانی را ب ینوان کارخان ای لصور کنیم ،هرنهك از انهن
رومها قیمتی از انن کارخان هیتند و بعضی از نها ،کار بعضی دنگهر را کامهل مهیکننهد و بها
هم ی انن اجزا ،نتیج حاصل میشود .ب ینوان مثال روم حیات ،انرژی الكترنكی کارخان امهت
و روم قوت ،مولورهانی هیتند ک با امتفاده از انهرژی الكترنكهی نها روم حیهات به حرکهت در
می نند .اما روم شهوت دمتگاههانی هیتند ک ب ومیل ی انن مولورها میچرخند.
وجود نفس ب خودی خود ب انن معنا نییت ک انیان روم حقیقی دارد .روم حقیقی از مهمان
دوم غاز میشود .نعنی نفس باند ب ممان دوم ارلقاء پیدا کند لا دارای روم حقیقی شهود .نفهس
حتی در ممان اول هم میلواند روم نامیده شود؛ ب انن دلیل ک از ملكوت ایلی نها روم حقیقهی
لجلی پیدا میکند و نیز ب انن دلیل ک نفس و اروام م گان ی ن (روم حیات ،روم قهوت و روم
شهوت) محرك جید هیتند )6(.همانطور ک هر چقدر نفس انیان ارلقاء نابد و مقامش باال برود،
همچنان محرك جیم او خواهد بود ،نام «نفس» از ن ملب نخواهد شد .بنابرانن حتی اگر انیان
در ممانهای ملكولی و از جمل مانند پیامبران و اوصیاء و اولیاء از مهمان کلهی هفهتم ،نها
ممان یقل بهره داشت باشد ،باز هم میلوان گفت ک محرك جیم ،نفس انیانی امت؛ چرا که
انن نفس از گِل مرفو و روم فرنده شده امت.

 .1قرآن کریم ،سورهی شمس ،آیات  7تا .13
 .2از آنجا که کلمهی «روح» با کلمهی «ریح» به معنی باد نزدیکی لغوی و معنایی دارد ،چیزی را که باعث حرکت جسةم
میشود ،روح مینامند( .مترجم)

عقاید اسالم و از تو درباره روح میپرسند011 .................................................................

نفس انیانی مانند نن ای امت ک روم انمان و رومالقدس در ن مُنعكس میشود؛ حقیقتی ک
انیان باند ب موی ن برگردد و انن فطرت انیانی امت ک او را لشونق میکند که ارلقهاء پیهدا
کند ،لا ب بااللرنن مقام انیانی برمد .اگر در راهش بلغزد ،در حالی ک با اخالص درخوامت ارلقاء
میکند ،ب مقامی دمت پیدا میکند ک خداوند لوفیقش را ب او داده امت و بر اماس حال خهود،
پروردگارش را میشنامد .موضویی ک از انیان انتظار میرود انن امت ک خودش را لا مقام روم
حقیقی و یقل ارلقاء دهد .هرکس ب ممان دوم ارلقاء پیدا نكند ،نچ نزد اومت ،مان ای از روم
امت .در مورد یقل نیز همینطور امت .لا زمانی ک انیان ب ممان هفتم کلی ارلقاء پیدا نكنهد،
نچ نزد اومت ،مان ی یقل امت و یقل نییت .اما نامیدن ن ب «روم» و «یقهل» در برخهی
اوقات ،ب انن دلیل امت ک روم و یقل حقیقی را مُنعكس میکند.
*

جابر جعفی گوند :امام صادق  فرمود( :ای جابر! خداوند لبارك و لعهالی مخلوقهات را مه
َصهحَابُ الْمَیمَنَهوِ مها
دمت فرند؛ و انن مخن خداوند یزوجل امت :وَ کُنْتُمْ أَزْواجاً ثَالثَهوً فَأ ْ
الیهابِقُونَ أُولَئِهكَ
الیهابِقُونَ َّ
َشهئَمَوِ وَ َّ
َصهحَابُ الْم ْ
َشهئَمَوِ مَها أ ْ
صهحَابُ الْم ْ
أَصْحَابُ الْمَیمَنَهوِ وَ أَ ْ
الْمُقَرَّبُونَ( )7(و شما م دمت شوند :ناران دمت رامت ،کدامند ناران دمت رامهت؟ و نهاران
چههپ ،کدامنههد نههاران چههپ؟ و مههبقتگیرنههدگانِ مقدمانههد .نانانههد همههان مقربههان [خههدا])
پیشیگیرندگان همان فرمتادگان خداوند  و افراد خاص خدا از خلقهش هیهتند .در نهان
پنج روم قرار داد )6(.نان را با رومالقدس لأنید کرد ،پس با ن چیزها را میشنامند .نهان را بها
روم انمان لأنید نمود ،پس با ن از خداوند یزوجل میلرمند .نان را با روم قوت لأنیهد نمهود،
پس با ن قادر ب اطایت از خداوند شدند .نان را با روم شهوت لأنید نمود ،پس با ن میل به
اطایت خداوند یزوجل پیدا کردند و معصیتش برانشان ناپیند گردنهد .روم مَهدرَج را در نهان
قرار داد ک مردم با ن میروند و می نند و در مُمنان و ناران دمت رامت ،روم انمان را قهرار
داد .پس با ن از خداوند میلرمند .روم قوت را در نان قرار داد ،پس با ن قادر ب اطایهت از
خداوند شدند .روم شهوت را در نان قرار داد .با ن میل ب اطایت از خداوند پیدا کردند و روم

 .1قرآن کریم ،سورهی واقعه ،آیات  7تا .11
 .2این روایت و روایات بعدی ،بیان میکند که روحالقدس در این گروه است.
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مدرج را در نان قرار داد ک مردم با ن میروند و می نند).
*

()7

جابر گوند :از امام باقر  در مورد یلم یالم پرمیدم .ب من فرمود( :ای جابر ،در پیهامبران و
اوصیا پنج روم وجود دارد .رومالقدس و روم انمان و روم حیات و روم قوت و روم شهوت .ای
جابر ،با رومالقدس امت ک نچ زنر یرش لا نچ زنر خاك امت را میدانند .مپس فرمود:
ای جابر ،انن چهار روم ،دچار دو حَدَث میشوند؛ مگر رومالقدس ک ن دچار لهو میشود و ن
بازی).

*

()6

مفضل بن یمر گوند :از امام صادق  در مورد یلم امام نیبت ب نچ در منهاطق زمهین
واقع میشود ،در حالی ک امام در خان اش در زنر پوشش قرار دارد ،پرمیدم .انشان فرمود( :ای
مفضل! خداوند لبارك و لعالی در پیامبر  پنج روم قرار داد .روم حیات که بها ن حرکهت
میکند و باال میرود .روم قوت ک با ن برمیخیزد و لالش میکند .روم شههوت که بها ن
میخورد و مینوشد و با زنان حالل میزش میکند .روم انمهان که بها ن انمهان مهی ورد و
یدالت میورزد .و رومالقدس ک با ن پیامبری را حمل مهیکنهد .وقتهی پیهامبر  جهانش
گرفت شود ،رومالقدس منتقل میشود و ب امام میرود .رومالقدس نمیخوابد و غافل نمیشود
و مرگرم نمیشود و لكبر نمیورزد ،در حالی ک چهار روم دنگر میخوابند و غافل میشهوند و
لكبر میورزند و مرگرم میشوند و رومالقدس ن را میبیند).

()4

روح
خداوند مبحان و متعال اولین بار ک مردم را فرند ،در یالم ذر ،ممان اول نا ممان نفهسهها
قرار داشتند .در انن ممان ،نفسهای انیانی بودند و همراه نها ،انهن رومههای مه گانه (روم
حیات ،روم قوت و روم شهوت) نا محركهای م گان بودند .حقیقت انن امت ک اننها در واقهع
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مرلب ها و موقعیتهای نفس انیانی هیتند .وقتی ب نفس انیانی نگهاه کنهیم ،ن را همهان روم
حیات و روم قوت و روم شهوت میبینیم.
برای لوضیح بیشتر الزم امت بگونیم ک انن رومها نامهانی برای نفس انیانی هیهتند؛ از ن
جهت ک نفس ب ونژگی انن نامها لوصی( میشود و نفس انیان ،بدون در نظهر گهرفتن اننکه
فرد مُمن امت نا خیر ،دارای انن م روم امت.
اما روم انمان و رومالقدس ،ب انمان و ارلقای مطح انمان مرلبط امت .هم ی افرادی که در
یالم ذر «بل » گفتند نا نگفتند ،دارای اروام م گان بودند .و افهرادی که از انمهان قلبهی حقیقهی
«بل » گفتند ،بر اماس مقامشان و مریت پامخشان درج بندی شدند .برخی از نهان فقهط دارای
روم انمان هیتند و برخی دنگر دارای رومالقدس نیز هیتند .افرادی ک دارای رومالقدس هیتند،
نیز بر اماس پیشیگرفتنشان در پامخ ،درج بندی شدند .و ههر کهدام از نهان دارای مرلبه ای از
رومالقدس ،متنامب با مقامش میباشد .رومالقدمی ک با یییی  همراه امت ،غیر از روحهی
امت ک با نونس  امت .بقی نیز همینطور...
محمد و ل محمد نیز همراه رومالقدس ایظم هیتند .ولی رومالقهدس ایظهم نیهز نهك
مرلب نییت .هرکدام از نان بر مبنای مقامش ،دارای رومالقدس ایظم خاص خود امت.
روح ایمان و روحالقدس
ممان دنیا از دو قیمت لشكیل شده امت:
 ممان جیمانی ،ک در مقانی با ممانهای دنگر ،زمین نامیده میشود. ممان اول ،همان ملكوت ممان جیمانی امت که بها ن ارلبهاط میهتقیمی دارد و بها نرابط ی اداره کردن و ب جرنان انداختن را دارد.

...................................................................... 111انتشارات انصار امام مهدی 

در ممان اول ،مرالب بییاری وجود دارد ،و نفس هر انیانی بهر حیهب مقهام و مرلبه  ،در ن
وجود دارد .نفیی ک وجودش در پانینلرنن مرلب های انن ممان قرار دارد ،بههرهاش لنهها درك
ظاهر یالم جیمانی در انن زندگی دنیامت.
نعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ یَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ

()7

(از زندگی دنیا ظاهری را میشنامند و حال نک نان از خرت غافلند).
نفیی ک ب بااللرنن مرلب در انن ممان ارلقاء پیدا کرده ،ماده شده امت لا به مهمان دوم
ملكولی صعود کند و انن اولین بهشت از بهشتهای ملكولی امهت .و فهردی که بههرهای در ن
دارد ،در خرت اهل بهشت امت.
وقتی نفس انیانی ب پانینلرنن مرلب در ممان دوم ملكولی ارلقاء نابد ،با ن همراه میشهود
و دارای روم انمان میگردد .نعنی حقیقت انن نفس ،با لجلهی نهور انمهان در ن لبهدنل و لغییهر
مینابد؛ و در چنین نفیی چهار روم میباشد ک یبارلند از :روم حیات ،روم قهوت ،روم شههوت و
روم انمان.
روم انمان مرالب بییاری دارد ک از اول ممان دوم لا انتهای ممان ششم کشیده میشهود .و
هر انیان مُمنی بر اماس یمل و اخالصش ،مقامش در انن ممانهامهت و روم انمهان در انهن
ممانها با وی همراه میباشد.
مپس اگر نفس ب پانینلرنن مرلب از ممان هفتم ارلقاء نابد ،رومالقدس با او همراه میشهود
و در او خواهد بود .و هر مقداری ک نفس ،بیشتر ارلقاء نابد ،رومالقدس ک همراه اومت یظیملهر
خواهد بود .انن ممان هفتم ،ممان یقل امت .هر مقدار ک رومالقدس در نفس ارلقاء کننده به
انن ممان یظیملر باشد ،یقل برلر و بزرگلر امت؛ و همانطور ک در کتاب «متشابهات» بیهان
نمودم ،پانینلرنن مرلب های یقل ،از انن ممان هفتم کلی غاز میشود .اما در مرالب پهانینلهر،
حتی در ممان ششم ملكولی ،لنها مان ای از یقل وجود دارد.
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انن چنین امت ک با ارلقاء نفس ،حقیقت ن لبدنل و لغییر پیدا میکند .با ورود ن ب مهمان
ملكولی دوم ،روم انمان با ن همراه میشود و مان ی یقل شهرو به رو نمهودن به نهور یقهل
میکند.
با ورود نفس ب ممان هفتم ،رومالقدس و یقل با ن همراه میشود .پیامبری از پیامبران
بر انگیخت نمیشود ،مگر اننک در ممان هفتم کلی ،مقامی داشت باشد و ب انن لرلیب ،یقلهی
ک موجب یصمت امت ،کامل میشود .همچنین رومالقدس با او همراه میشود.
*

رمولاهلل  فرمود( :خداوند چیزی برلر از یقل برای بندگان لقیهیم نكهرده امهت .خهواب
یاقل بهتر از محرخیزی نادان امت و در خان ماندن یاقل بهتر از بیرون رفهتن نهادان امهت.
خداوند پیامبر و فرمتادهای را برنمیانگیزد ،مگر اننک یقل او کامل شهود و یقهل او برلهر از
هم ی یقلهای امتش شود و نچ پیامبر  در درونش دارد ،از لالشِ کوشهشکننهدگان
برلر امت و لا بندهای نیبت ب واجبات خداوند لعقّل نورزد ،ن را انجام نداده امهت و همه ی
یبادتکنندگان در فضیلت یبادت خود ب چیزی ک یاقل و یاقالن رمیدهاند ،نرمهیدند .نهان
صاحبان خرد هیتند ک خداوند متعال در مورد نان فرمود :وَ ما نتذَّکَّرُ إِالَّ أُولُوا الْأَلْبهابِ( و
جز خردمندان کیی متذکر نمیشود).

()7

اصحاب یمین و مُقربین
انیان مُمن لا وقتی در ممانهای ملكولی امت ،جزو اصحاب نمین امت .وقتهی به مهمان
هفتم ارلقاء نابد ،جزو مقربین و نزدنكان میشود .از مطالب پیشین روشن شد ک در مهمانههای
ملكولی ،روم انمان وجود دارد .اما در ممان هفتم ،رومالقدس نیز هیت .بنهابرانن روم انمهان بها
اصحاب نمین و در نان امت .اما رومالقدس با مقربین و در نان امت.
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وقتی انن موضو را فهمیدنم ،برای ما یلتِ نتیج ای ک مقربین هنگام مرگ ب ن میرمهند،
روشن میشود .انن نتیج ک نان مورد حیاب قرار نمیگیرند و حتی هنگام مرگ نیز مورد یذاب
واقع نمیشوند .با اننک ن روزی امت ک شفایتی در ن نییت.
وَ الَّقُوا نوْماً ال لَجْزی نَفْسٌ یَنْ نَفْسٍ شَیئاً وَ ال نقْبَلُ مِنْها یَدْلٌ وَ ال لَنْفَعُها َشهفایَوٌ وَ ال هُهمْ
ننْصَرُونَ

()7

(و بترمید از روزی ک هیچ کس چیزی [از یذاب خدا] را از کیی دفع نمهیکنهد و نه بهدل و
بالگردانی از وی پذنرفت شود و ن او را میانجیگری مودمند افتد و ن ناری شوند).
انن موضو از انن رومت ک نان در ممان یقل ورود پیدا کردند و جزو یاقالن شدند و یقلِ
کلی با لوج ب مرلب ی ارلقاةشان ،نان را از وقو در اشتباه باز داشهت امهت )6(.نهان در مهمان
رومالقدس ورود پیدا کردهاند و اروام نان مقدس و پاك شده امت؛ البت لا زمانی ک باقی مانهدن
در ن مكان را انتخاب نمانند .معصومی ک نیبت ب او نص شده امت ،انن لفاوت را دارد که در
مقامش ثابت امت؛ ب انن خاطر ک اصالً نجامت را بر پاکی لرجیح نمیدهد و در نتیج خداونهد
برای افرادی ک از او لبعیت میکنند ،همیش باقی ماندنِ او بر حق را ضمانت نموده امت.
اما اصحاب نمین با اننک روم انمان با نان و در نان امهت ،ولهی لها زمهانی که در مهمان
ملكولی هیتند و در ممان یقل کلی ،نا ممان هفتم وارد نشدهاند ،یقلهای نهان کامهل نشهده
امت و نچ نزد نان امت ،مان ی یقل امت و ب انهدازهای که مقهامشهان پهانینلهر باشهد ،از
یصمت دورلر و ب اشتباه نزدنكلر هیتند .ب اندازهای ک ارلقاء مُمن بیشتر باشهد ،نهورِ مهان ی
یقل بیشتر امت و ب یقل کامل شباهت بیشتری پیدا میکند و بایث نزدنكی مُمن به یصهمت
 .1قرآن کریم ،سورهی بقره ،آیهی .120
 .2هر کدام از آنان براساس مقامی که به آن رسیدند ،معصوم هستند و عصمت هرکس وابسته به مقامش میباشد .اگةر
مقام او باالتر از عصمتش باشد ،قطعاً به اشتباه خواهد افتاد و معصیت خواهد کرد ،همانطور که برای آدم اتفاق افتاد:
فَأَکَالَ مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُمَا وَ طَفِقَا یخْصِفَانِ عَلَیهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّ ِ وَ عَصَیآدَمُ رَبَّهُ فَغَوَی( طه( )121 :آنگةاه از آن
خوردند و برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگهای بهشت بر خود و [ایةن گونةه] آدم بةه
پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت)؛ و همانطور که برای موسی  اتفاق افتاد و جزئیةات اتفةاقی کةه بةرایش
افتاد ،گفته شده است.
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میشود .ولی با انن حال ،صورت یقل و لجلی یقل کامل باقی میماند و امكهان وقهو معصهیت،
باقی میماند.
احمدالحسن
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پیوست اول:
توضیحی در مورد زید بن علی
روانتی ک ب ن اِمتناد نمودم ،بیان میکند ک امام زنهن العابهدنن و امهام بهاقر  ،زنهد را
امیدوار ب امر خداوند رها نمودند لا بتوانند در مورد او شفایت کنند .ولی انن ب ن معنا نییت که
زند بن یلی در انن حالت از دنیا رفت باشد؛ ب انن خاطر ک زند در انن حالهت و در زمهان حیهات
پدرش نا برادرش باقر  از دنیا نرفت امت .بلك حق را شناخت و نیبت به ن اقهرار نمهود و
برای ن جنگید و در ن راه ب شهادت رمید؛ و انن روانتِ روشنی در شناخت زند  نیبت به
حق ،در زمان برادرزادهاش ،امام صادق امت و اننک ب حق اقرار نمود:
*

معتب میگوند( :درب منزل موالنم امهام صهادق  کوفته شهد و بیهرون رفهتم .زنهد بهن
یلی بود .امام صادق ب افرادی ک نشیت بودند ،فرمود :وارد انن الاق شهوند و درب
را ببندند و فردی از شما مخن نگوند .وقتی زند وارد شد ،حضرت برانش بلند شهد و روبومهی
کردند و مدت طوالنی نشیتند و مشورت میکردند .مپس مخن بین انن دو باال گرفهت .زنهد
یرض کرد :ای جعفر! انن را رها کن .ب خدا قیم! اگر دمت خودت را نیاوری لا بها لهو بیعهت
کنم نا لو با دمت من بیعت نكنی ،قطعاً لو را خیت میکنم و لكلیفی ک لوانانی ن را نداری،
بر دوش لو میگذارم .جهاد را رها کردی و در گوش ای مهانش پیشه کهردهای و پهرده روی
خود انداخت ای و مال مشرق و مغرب را ب دمت وردهای .صادق فرمهود :ای یمهو! خهدا
رحمتت کند .ای یمو! خدا لو را بیامرزد؛ و زند میشنید و میگفت :ویدهی ما صبح امهت .نها
صبح نزدنك نییت؟ و گذشت و مردم در انن مورد مخن میگفتند .امام صادق  فرمهود:
باز انیتید .در مورد یمونم زند فقط خوبی بگونید .خداوند یمونم زند را رحمت کند .اگر پیهروز
میشد ،وفا میکرد .وقتی محر شد ،درب کوفت شد .درب را برانش باز کردم و در حال گرن و
زاری وارد شد و یرض میکرد :ای جعفر! ب من رحم کن .خداوند لو را بیهامرزد .ای جعفهر! از
من خشنود باش .خدا از لو خشنود باشد .ای جعفر! مرا بیامرز .خدا لو را بیامرزد .گفتم :خداونهد
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لو را بیامرزد و ب لو رحم کند و از لو خشنود باشد .ای یمو چ خبر؟ یهرض کهرد :خوابیهدم و
رمولاهلل  را در رؤنا دندم ک بر من وارد شد و ممت رامتش حین و ممت چهپش
حیین  و فاطم  پشت مرش و یلی جلونش بود و در دمتانش مالحی بود ک
بییار شعل ور میشد و انگار لش امت .و انشان میفرمود :ای زند! رمولاهلل را بها زار جعفهر،
زار دادی .ب خدا قیم! اگر ب لو رحم نكند و لو را نیامرزد و از لو خشنود نشود ،با انن مهالم
ب لو میزنم و ن را بین کت(هانت میکوبم .مپس ن را از مین ات بیرون می ورم .از لهرس
و وحشت بیدار شدم و ب موی شما مدم .ب من رحم کن ،خداوند به لهو رحهم کنهد .گفهتم:
خداوند از لو خشنود باشد و لو را بیامرزد .ب من وصیت کن؛ چرا ک کشت میشوی و ب لش
کشیده میشوی .زند ب خانواده و فرزندان و دادن قرضش وصیت نمود).

()7

زند بن یلی یالِمی امت ک مخال( و موافق ب یلمش اقرار میکنند و بها بهرادرزادهاش مهورد
زمانش و امتحان قرار گرفت و ب امامت او اقرار کرد و از گردن یبور کرد و در مورد صهادق
نلغزند؛ با وجود اننک امتحان برای او مان نبود .انن فضیلت بزرگی برای زنهد  امهت .اگهر
امتحان زند فقط با برادرش باقر بود ،مان بود و اگر امتحانش با پدرش بود ،مهان بهود؛ ولهی بها
گردن ای بزرگلر مهورد امتحهان و زمهانش قهرار گرفهت و از ن یبهور کهرد .رمهولاهلل  و
یلی زند را ناد نمودند و برانش گرن کردند و انن فضیلت بزرگی امت.
چ بیا نقل مخن اماماندر فضیلت انن یالم فاضل ،زند بن یلی ،ضروری باشهد لها
احدی ب زند  گمان بد نبرد:
ییص بن قامم میگوند :از امام صادق شنیدم ک فرمود( :بر شما بهاد به لقهوای خداونهد
نكتا ک شرنكی برای او نییت .ب خودلان نگاه کنید .ب خدا قیم ،وقتی کیهی گومهفندانی دارد
ک برای ن چوپانی لعیین کرده امت ،وقتی کیی را بیابد ک از چوپهان کنهونی به گومهفندانش
گاهلر امت ،ن چوپان را بیرون میکند و مردی را ک نیبت ب فرد قبلهی به گومهفندان دانهالر
 .1مناقب آل أبیطالب ابن شهر آشوب ،ج  ،0ص 092؛ مدین المعاجز :ج  ،5صص  130تا 139؛ بحار األنوار ،ج  ،17ص
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امت ،می ورد .ب خدا قیم! اگر برای نكی از شما دو جان باشد ک با نكی لجرب ب دمت بیهاورد
و بمیرد و مپس جان دنگری باشد و بر اماس میاةلی ک برانش روشن شد ،کار کند ،خیلی خوب
میشود؛ ولی او لنها نك جان دارد .اگر ن هم از بین برود ،ب خدا قیم! لوب از بین میرود .شهما
بیشتر حق دارند ک اگر فردی از موی ما مد ،برای خودلان انتخاب کنید .دقت کنید ک برای چ
خروج میکنید و نگونید ک زند خروج کرد .زند یالم و رامتگو بهود و شهما را به مهوی خهودش
دیوت نكرد .شما را ب رضای ل محمد دیوت میکرد .و اگر پیروز میشد ،ب نچ شهما را
ب ن دیوت نموده بود ،وفا میکرد .او ب ملطنت جامع خروج کرده بهود لها ن را از بهین ببهرد.
امروز فردی ک از موی ما ب موی هر چیزی خروج میکند و شما را ب رضهای ل محمهد
دیوت میکند ،ما گواهی میدهیم ک نیهبت به ن خشهنود نییهتیم و او امهروز نیهبت به مها
مرپیچی کرده امت و کیی نارنش نخواهد کرد .در حالی ک او وقتی پرچمها و بیرقها برافراشت
شود ،مزاوارلر امت ک از ما نشنود .مگر در مورد فردی ک فرزندان فاطم با او جمهع شهوند .به
خدا قیم! صاحب شما فقط فردی امت ک بر او جمع شوند .اگر رجب شد ،ب نام خداوند رو کنیهد
و اگر دومت داشتید لا شهعبان یقهب بیندازنهد ،اشهكالی نهدارد و اگهر دومهت داشهتید که بهین
خانوادههانتان روزه بگیرند ،چ بیا انن موضو بایث نیرومندلر شهدن شهما شهود .و مهفیانی به
ینوان یالمت و نشان برای شما کافی امت).
*

()7

ابن ابی یبدون از پدرش نقل میکند :وقتی زند بن مومی بن جعفر را نزد مهأمون وردنهد و او
در بصره خروج کرده بود و خان های فرزندان یباس را ب لش کشیده بود .مأمون جرم او را ب
خاطر برادرش یلی بن مومی الرضا  بخشید و ب انشان یهرض کهرد :ای ابوالحیهن! اگهر
برادرت خروج کرده امت و کارهانی را انجام داد ،پیش از او زند بن یلی خروج نمهود و کشهت
شد .و اگر جانگاه لو نیبت ب من نبود ،قطعاً او را میکشتم؛ چهرا که کهاری که انجهام داده
امت ،کوچك نییت .امام رضا فرمود :ای امیرالمُمنین! برادرم زنهد را بها زنهد بهن یلهی
مقانی نكن .او از یلمای ل محمد بود ک برای خداوند یزوجل خشمگین شد و با دشهمنانش
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جنگید ،لا اننک در راهش کشت شد؛ و پدرم مومی بن جعفر  ب من حهدنث کهرده امهت
ک از پدرش جعفر بن محمد بن یلی  شنیده امت ک فرمود :خداوند یمونم زند را رحمت
کند .او ب رضای ل محمد دیوت میکرد .و اگر پیروز میشد ،ب نچه شهما را به ن
دیوت میکرد ،وفا مینمود .او برای خروجش با من مشورت نمود و ب او گفتم :ای یمهو! اگهر
راضی میشوی ک کشت شده و در کُنام ب دار ونخت شوی ،انن انتخاب لومت .وقتی قیام
کرد ،جعفر بن محمد  فرمود :وای بر کیی ک صهدای او را بشهنود و پامهخ او را ندههد.
مأمون گفت :ای ابوالحین! نا در مورد فردی ک بدون حق ،ادیای امامت کنهد ،انهن میهئل
نیامده امت؟ امام رضا فرمود :زند بن یلی چیزی را ک حق او نبود ،ادیا نكرد و انشان از
خداوند نیبت ب انن میئل میلرمید .او میگفت :شما را به رضهای ل محمهد دیهوت
میکنم؛ و انن موضو در مورد کیی مده امت ک ادیا کند خداوند متعال بهر او نهص کهرده
امت؛ مپس ب غیر از دنن خداوند دیوت کند و بدون دانش از راهش گمهراه شهود و به خهدا
قیم! زند جزو افرادی امت ک مخاطب انن ن امت :وَجَاهِدُوا فِهی اللَّه ِ حَهقَّ جِهَهادِهِ هُهوَ
اجْتَبَاکُمْ( و در راه خدا چنانک حق جهاد [در راه] اومت جهاد کنید اومت ک شما را [بهرای
خود] برگزنده امت).
*

()7

یبداهلل بن میاب میگوند( :در حالی ک هفت نفر بودنم ،بیرون رفتیم و ب مدنن رمیدنم و بهر
ابویبداهلل صادق وارد شدنم و ب ما فرمود :نا خبری از یمونم زند دارند؟ یرض کهردنم:
خروج کرده امت ،نا در حال خروج امت .فرمود :اگر خبری ب شما رمید ،مرا نیز بهاخبر کنیهد.
چند روز صبر کردنم و پیك مام صیرفی نامه ی او را ورد :امها بعهد ،زنهد بهن یلهی روز
چهارشنب غاز صفر ،خروج کرد و چهارشنب و پنجشنب مانهد و جمعه کشهت شهد و فالنهی و
فالنی با او ب قتل رمیدند .ما بر صادق وارد شدنم و نوشتار را ب انشان دادنهم و انشهان
ن را خواند و گرن کرد .مپس فرمود« :إِنَّا لِلَّ ِ وَإِنَّا إِلَی ِ رَاجِعُونَ» (ما از ن خهدا هیهتیم و به
موی او باز می گردنم) یمونم را نزد خداوند ب حیاب مهی ورم .او چه یمهوی خهوبی بهود.
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یمونم مردی بود ک برای دنیای ما و خرت ما درگذشت .ب خدا قیم! یمونم شهیدی ماننهد
شهدانی امت ک با رمولاهلل  و یلی و حین و حیین صهلوات اهلل یلهیهم به شههادت
رمیدند).

()7
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پیوست دوم:
بیان فساد برخی اعتقاداتِ باطل در مورد ویژگیهای خلیفهی خداوند
متأمفان در انن زمان برخی افراد نادان وجود دارند ک بر فراز منابر قصد فرنب مردم را دارند و
بر اماس روانات واحد نا روانالی ک ب دروغ ب ل محمد بیت شده امت نا فهم بیمارشهان
نیبت ب برخی از روانات ،میگوننهد :حجهت نها خلیفه ی خداونهد در زمهین نها پیهامبر نها امهام،
خصوصیات معجزه مانی دارد ک همیش با ن لوصی( میشود .انن خصوصیالی امت ک همیش
و در هم ی حاالت با اومت و ب انن لرلیب مشخص میشود ک او حجت خداوند امت.
انن چنین نان مردم را با انن ادیا گمراه میکنند ک انن خصوصیات همیشگی امام امهت که
با ن شناخت میشود .اما در واقع نان لنها میلوانند انن خصوصیات را ب صورت گزننششده به
مردم بگوننهد ،چهرا که برخهی از انهن خصوصهیات ،مهبب لنفهر مهردم میشهود و کیهی ن را
نمیپذنرد )7(.ب همین دلیل نان لنها بعضی از انن خصوصیتها را ک امكان لوجی دارد ،ب مهردم
میگونند و بقی را رها میکنند.
از جمل میاةلی ک جزو صفات همیشگی امام نا خلیف خداوند ذکر میکنند ،انهن امهت که از
خلیف ی خداوند نا امام ،فضواللی ک از بقی ی انیانها خارج میشود ،بیرون نمهی نهد و او مهان
ندارد و جای پانش روی منگ باقی میماند و در خاك نرم باقی نمیماند و درنهدگان گوشهتش را
نمیخورند!
در اننجا لأکید میکنم ک نان ایتقاد دارند ک انن صفات همیشهگی امهام امهت که داةمهاً و
پیومت رخ میدهد و معجزهی موقت نییت ک گاهی برای نكی از حجج الهی الفاق مهیافتهد ،و
 .1به عنوان مثال آمده است( :ما خاندان اوصیا در شکمها باردار نمیشویم و در سینهها باردار میشویم و از رحم بیةرون
نمیآییم و از ران راست مادرمان بیرون میآییم) .با توجه به کاری که این بیخِردان انجام میدهند ،الزم است که به این
متن کلمه به کلمه اعتقاد داشته باشند؛ با وجود اینکه روایات و دعاهایی از ایشانوارد شده است که بطالن این ادعا
جاسةهَا)
ِ
ِّسةکَ الْجَاهِلِیَّة ُ بِان
را ثابت میکند .مثالً ( :أَشْهَدُ أَنَّکَ کُنْتَ نُورا فِی الْأَصْالبِ الشَّامِخَ ِ وَ الْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لَةمْ تُنَج ْ
(شهادت میدهم که تو نوری در صُلبهای پر آوازه و رحمهای پاک بودی و جاهلیت تو را با نجاستهایش نجس و آلوده
نکرده است).
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در زمان دنگری برای حجت دنگر الفاق نمیافتد ،مانند ن ک یصای مومی لبدنل به مهار
شد.
همانطور ک روشن امت ،انن میئل برای نان شبه و اشتباه شده امت ،و ب همین دلیل نیاز
ب لوضیح انن میئل دارند .چ بیا مهملرنن چیزی ک در انن مورد باند به ن لوجه کهرد انهن
امت ک اصل و اماس در ایتقاد امالمی ،قر ن امت و روانات بر قر ن یرضه مهیشهوند .وقتهی
ظاهر روانات نا فهم نان از روانات با نص قر نهی مخالفهت داشهت باشهد ،نها انهن روانهات از ل
محمد صادر نشده امت- ،همانطور ک انشان لصرنح نمودند ک نچ را ک با قهر ن
مخالفت دارد ،نان بیان نكردهاند و ب دروغ ب نان نیبت داده شده امت -و نا روانالی امت که
معنای ظاهری ن مورد نظر نییت و لأونلی موافق با قر ن دارد.
ما ابتدا خصوصیات همیشگی را ک ادیا میکنند خلیف ی خداوند بها ن شهناخت مهیشهود ،بهر
حكمت و واقعیتی ک میلیونها نفهر مردمهی که بها خلفهای خداونهد زنهدگی مهیکردنهد و ن را
میشنامند یرض میکنیم لا ببینیم نا بر اماس فهم نهان مهیلهوان انهن خصوصهیتها را جهزو
محدودهی حكمت شمرد و نا در یمل جزو صفالی امهت که خلفهای خداونهد همیشه دارای ن
هیتند و ن را ب میلیونها نفر از مردم نشان دادهاند و مردم ن را نیل ب نیهل نقهل نمودهانهد؟
مپس ن را بر قر ن یرض میکنیم:
معصوم سایه ندارد
اگر فقط جیم خلیف ی خداوند در زمین مان نداشت باشد و لباسههانش مهان داشهت باشهد،
چیزی ک میخواهند ،نعنی اننک امام مان ندارد ،محقق نمیشود .از انن جهت ک مان نداشتن
جیم امام ،مودی ندارد .امام با لباسهانش در مقابل مردم حرکت میکند و مهم انهن امهت که
لباسهانش نیز بدون مان باشد.
همچنین کافی نییت ک نك بار لباسهای معصوم بدون مان باشد .بلك هم ی لبهاسههانی
را ک امام میپوشد ،باند انن صفت را داشت باشند .نعنی هر وقهت انشهان لبهاسههانش را لغییهر
میدهد ،لباسهای دنگری ک میپوشد ،نیز نباند مان داشت باشند.
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همچنین باند دقت نمود ک بر اماس نظر نان ،چون لباسهای امام کامالً بدون مان هیهتند،
باند موقعی ک شیت میشوند و زنر نور خورشید قرار داده میشوند ،نیهز بهدون مهان باشهند ،نها
معجزهی جدندی انجاد شود و صفت «مان نداشتن» از ن گرفت شود .انن چنین امهت که به
معجزالی نیازمندنم ک از نظر لعداد نامحدودند.
همچنین اگر امام ،انن لباسها را ب مانر مردم ببخشد نا امانت دهد ،باند مان دار شهود و انهن
میئل نیز ب معجزهی جدندی برای از بین رفتن صفت «مان نداشتن» نیاز دارد.
همچنین یمام ی معصوم نیز نباند مان داشت باشد و امتثنا هم نداشت باشد .وگرنه مهان دار
میشود و مان ی یمام ی انشان مشخص میگردد .همانطور ک میدانیم ،یرب یمام را فقهط
برای زننت نمیپوشد .بلك یمام را برای انن میپوشند ک مانع گرمای کُشندهی خورشید صحرا
شود؛ ب خصوص در لابیتان .اگر یمام بدون مان باشد ،ب انن معنامت ک اشهع ی خورشهید از
ن یبور کرده امت؛ و در نتیج وقتی امامان در لابیتان موزان حجاز و یراق بیرون میرفتند ،بنا
ب انن مخن ک یمام ی نان بدون مان امت ،یمام هیچ مودی برای نان نداشت امت .نعنی
اگر انشان برای مدلی زنر نور خورشید راه میرفتند ،اشع ی خورشید از یمام ی نان یبور میکرد
و موجب زار امامان  با حرارت شهدندی مهیشهد که لهأثیر ن به مهرگ منتههی میشهد.
همانطور ک حیین از حجاز ب موی یراق رفت و در نتیجه به معجهزه دنگهری نیازمنهد
هیتند ک زار نور خورشید و مرگ بر اثر ن را از نان باز دارد.
جای قدمهای معصوم روی سنگ باقی میماند
میگونند :خلیف ی خداوند انن ونژگی را دارد ک گامش در مام زار لاثیر نمیگذارد ولی بر روی
منگ لأثیر میگذارد .از انن جهت ک امامان همیش با پای برهن راه نمیرفتنهد ،بنهابرانن کهافی
نییت ک انن موضو صفت معجزه مای همیشگی نان باشهد که مهردم نهان را بها ن ونژگهی
بشنامند .بلك باند اضاف کرد ک کفش امام نیز در زمین نرم لاثیر نمهیگهذارد و بهر روی مهنگ
لاثیر میگذارد .ب انن لرلیب انن صفت ،شامل خیابانها نیز میشود .پس اگر انن موضو  ،چنهان
ک میگونند ،ونژگی همیشگی و داةمی امام باشد ،شامل خان های مردم و مكانهای یمومی نیهز
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میشود ،مانند میاجدی ک خلیف ی خداوند وارد ن میشود و زمینش مهنگ فهرش شهده امهت.
نتیج اننک هر وقت امام وارد خان ای میشود ،با اثرگذاری گامهانش در منگهای زمین ،ن را
لخرنب میکند و اهل خان مجبور ب لعمیر زمین خان میشوند .طبعاً امام باند در یوض لخرنهب
خان ی نان ،هزنن ی ن را بدهد نا چ بیا صاحبان انن نظرن نادر بگونند :زمینهای خانه ههای
مردم ک با منگ پوشیده شده امت ،از انن ونژگی ک امام ب ن موصوف امت ،امتثنامت .نعنی
معجزه بر یكس رخ میدهد و صفت همیشگی امام ،لغییر میکند و گامش در مهنگ خانه ههای
مردم لاثیر نمیگذارد.
امكان مطرم کردن میاةل بییاری وجود دارد ک نادانی و بیخردی و مادگی افرادی را ک به
انن ایتقادات باطل و منحرف در مورد دنن خداوند مبحان ،معتقد هیتند ،مُفتضح کند .ایتقهادالی
ک با قر ن و حكمت و یقل مخالفت دارد.
نان ایتقاد دارند ک انن خصوصیتها پیش از ارلقاء حجتهای الهی با یمل و اخالص با نها
همراه امت و انن صفات معجزه ما همیش قرنن نهامت؛ نعنی حتی پیش از برانگیخته شهدن
انشان .اگر بگونند :خیر ،نان ادیانشان را نق

کردهاند و کار لمام مهیشهود .از انهن جههت که

معنای ن انن امت ک انن معجزهی موقت مانند بقی معجزات امت ک گاهی الفهاق مهیافتهد و
گاهی الفاق نمیافتد و مانند صفات جیمانی نییت ک طبق ادیای نان همیش و در هر حالهت و
هر زمان همراه با حجتهامت .پس انن ونژگی ب ایتقاد نان از ونژگیههانی امهت که پهس از
نزول ب یالم جیمانی و در حجاب بدن قرار گرفتن ،پیش از امتحان حجتها در انن دنیا و ثابهت
شدن اخالص انشان و ارلقاء ب مقامی ک انشان را برای رمالت و خالفت خداوند در زمین مهاده
میکند ،با نها همراه امت .اگر چنین باشد ،انن حجتها چگون امتحان میشهوند؟ در حهالیکه
انن افراد با انن نشان های معجزه مای همیشگی ،بدون امتحان برلری داده شدهاند!
انن چنین نان خداوند را متهم ب یدم یدالت میکنند ،چرا ک ب خلیف ای ک معجهزات بها او
همراه امت ،پاداش و ثواب در ابتدا ب او داده شده امت .چرا وی مانند مُمنی ک با شهوات مهورد
امتحان قرار میگیرد و در غاز ،معجزات با او نییت ،مورد امتحان قرار نمیگیهرد؟ چهرا خلیفه ی
خداوند بدون امتحان نیبت ب ن مُمن برلری دارد؟ پس یدالت خداوند کجامت؟ اگر فردی به
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امتحان وارد شود ک پامخ پرمشهای امتحان را در دمت داشت باشد ،و افراد دنگر دمهت خهالی
ب امتحان وارد شوند و فقط پرمشهای امتحان به نهان داده شهود و مجبهور باشهند ،خودشهان
پامخها را بیابند ،پس یدالت بین نها در امتحان چگون خواهد بود؟
مصیبت انن امت ک بر اماس یقیدهی انن بیخردان ،فردی ک با داشتن پامخها ب امتحهان
وارد میشود ،پاداش بیشتری از فرد بیچارهای میگیرد ک ب او متم شهده و پامهخهها به او داده
نشده امت.
درندگان از جسد خلیفهی خداوند در زمین منیخورند
«و دامتان انن چپاول را ک در جای خود انجام گرفت ،رها کن» ... )7(.و مراغ انن مصیبت بیها
ک انن بیخردان امامت امام حیین  را از بین میبرند و ب افرادی ک ب حیین  انمان
ندارند انن یذر را میدهند ک بگونند :حیین از خلفای خدا نییت و امام معصوم نییهت؛ به انهن
دلیل ک دارای ن ونژگیای ک خلیف ی خداوند در زمین دارد ،نییت.
امبها ،مین ی حیین  را لگدکوب کردند؛ در حالی ک امب حیهوانی اهلهی امهت .پهس
مزاوارلر امت ک درندگان از جیمش بخورند .دشمنان حیین  نیز قصد انجام دادن انن کار
را داشتند .اننک جید او با امب لگدمال شود لا برای افراد مفیهی ک از نان پیهروی مهیکننهد،
بیان نمانند ک حیین جزو خلفای خداوند نییت و نزد خداوند احترامی ندارد .اگر احترامی داشهت،
خداوند از انن جلوگیری میکرد ک امبها مین ی او و جید مبارکش را لگدکوب کنند .نگاه کنید
ک چگون قایدهی نان برای انكار خلیف خداوند ،همان قایدهی انن بیخِردان امت ک قاةل به
انن یقیدهی فامد و منحرفند.
ب روشنی روانت شده امت ک انشان فرمود ک درندگان صهحرا از جیهد انشهان مهیخورنهد.
حیین  فرمود:
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* (گونا گرگهای حرنص دشتهای نواونس و کربال را میبیهنم که بنهد بنهد جیهمم را از ههم
گییت  ،شكمب های لهی و مشكهای خالی خود را از ن انباشت کنند .از نچ بها قلهم لقهدنر
الهی رقم خورده ،گرنزی نییت).
زننب دختر یلی نیز فرمود:
* ( ...انن دمتها ب خون ما لوده امت و انن دهانها برای خوردن گوشت ما ب ب افتاده امت؛
و درندگان بیابان مهم خود را از ن بدنهای پاك و پاکیزه میبرند.)... .
نا نان ب لأونل انن روانات پناه میبرند لا از لنگنانی ک خودشهان را در ن انداختنهد ،بیهرون
بیانند؟
و اگر روانات را لأونل نمانند ،نا مخالفی ک میخواهد ب امامت حیین طعنه بزنهد ،انهن
لأونل را میپذنرد نا مخن او حجت امت؟ چرا ک ظاهر روانات حجهت امهت .و نها مهیگوننهد:
یقاند از انن روانات گرفت نمیشود .در پامخ باند ب نان گفت شود :چرا از ن میگیرند و از انهن
نمیگیرند؟!!
در حقیقت ،انن یقاند ن لنها از خالی بودن یقلهای معتقهدنن به ن پهرده برمهیدارد ،بلكه
حاکی از یدم انمان نان ب قر ن و یدالت خداوند مبحان و متعال میباشد.
حجج نا خلفای خداوند در قر ن بشرهانی هیتند ک بها دنگهران در صهفات جیهمانی انیهانی
مشارکت دارند و بر اماس قر ن ،صفات ونژهای ندارند:
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قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نوحَی إِلَی أَنَّما إِلهُكُمْ إِلَ ٌ واحِدٌ فَمَنْ کَانَ نرْجُوا لِقاءَ رَبِّ ِ فَلْیعْمَلْ یَمَهالً
صالِحاً وَ ال نشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّ ِ أَحَداً

()7

(بگو من هم مثل شما بشری هیتم و[لی] ب من وحی میشود ک خدای شهما خهدانی نگانه
امت .پس هر کس ب لقای پروردگار خود امید دارد ،باند ب کار شانیت بپردازد و هیچ کهس را در
بندگی پروردگارش شرنك نیازد).
پس چگون برای نك فرد یاقل صحیح امت ک یقاند باطل منحرفی را که مخهال( قهر ن و
حكمت و منطق و یدل الهی امت ،بنا نهد؟ انن یقاند حتی با روانات ل محمد ک موافق با
قر ن امت ،نیز مخالفت دارد.
*

صدوق از امام رضا روانت میکند( :امام با رومالقدس لأنید شده امت و بین او و خداونهد،
متونی از نور امت ک ایمال بندگان را در ن میبیند .و هر زمانی ک برای راهنمهانی به ن
نیازمند باشد ،از ن گاه میشود و برانش گیترش داده مهیشهود ،در نتیجه مهیدانهد؛ و از او
گرفت میشود ،در نتیج نمیداند .امام متولد میشود و فرزنددار مهیشهود و مهالم مهیمانهد و
بیمار میشود و میخورد و مینوشد و ادرار و مدفو میکنهد و ازدواج مهیکنهد و مهیخوابهد و
فراموش میکند و مهو و اشتباه میکند و خوشحال میشود و ناراحت مهیشهود و میخنهدد و
گرن میکند و زنده میشود و میمیرد و وارد قبر میشود و زنارت میشود و محشور میشود و
انیتاده میشود و بر او یرض میشود و از او پرمش میشود و به او پهاداش داده مهیشهود و
مورد کِرامت قرار میگیرد و شهفایت مهیکنهد؛ و نشهان ی او در دو ونژگهی امهت :در یلهم و
مُیتجاب الدیوه بودن).

()6

هر فردی را ک جیتوجوگرِ حقیقت امت ،نصیحت میکنم ک در قر ن لدبر کند:
أَلَمْ نأْلِكُمْ نَبَُُا الَّذننَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُومٍ وَ یادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذننَ مِنْ بَعْدِهِمْ ال نعْلَمُهُهمْ إِالَّ اللَّه ُ
جاءَلْهُمْ رُمُلُهُمْ بِالْبَیناتِ فَرَدُّوا أَندِنهُمْ فی أَفْواهِهِمْ وَ قالُوا إِنَّا کَفَرْنا بِما أُرْمِلْتُمْ بِ ِ وَ إِنَّها لَفهی َشهكٍّ
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مِمَّا لَدْیُونَنا إِلَی ِ مُرنبٍ * قَالَتْ رُمُلُهُمْ أَ فِی اللَّ ِ شَكٌّ فاطِرِ الیَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ندْیُوکُمْ لِیغْفِرَ لَكُهمْ
َصهدُّونا یَمَّها کهانَ
مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ نَُخِّرَکُمْ إِلی أَجَلٍ مُیَمًّی قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُنا لُرنهدُونَ أَنْ ل ُ
نعْبُدُ باؤُنا فَأْلُونا بِیُلْطانٍ مُبِینٍ * قَالَتْ لَهُمْ رُمُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لَكِنَّ اللَّ َ نمُهنُّ یَلَهی
مَنْ نشاءُ مِنْ یِبَادِهِ وَ مَا کَانَ لَنا أَنْ نَأْلِیكُمْ بِیُلْطانٍ إِالَّ بِإِذْنِ اللَّ ِ وَ یَلَی اللَّ ِ فَلْیتَوَکَّلِ الْمُُْمِنُونَ

()7

( نا خبر کیانی ک پیش از شما بودند ،قوم نوم و یاد و ثمود و نان ک بعد از انشان بودنهد [و]
کیی جز خدا از نان گاهی ندارد ،ب شما نرمیده امت؟ فرمتادگانشان دالنهل شهكار برانشهان
وردند .ولی نان دمتهانشان را [ب نشان ی ایتراض] بر دهانهانشهان نهادنهد و گفتنهد :مها به
نچ شما ب ن مأمورنت دارند ،کافرنم و از نچ مها را به ن مهیخوانیهد ،مهخت در شهكیم.
پیامبرانشان گفتند :مگر دربارهی خدا پدند ورندهی ممانها و زمین لردنهدی هیهت؟ او شهما را
دیوت میکند لا پارهای از گناهانلان را بر شما ببخشاند و لا زمهان معینهی شهما را مهلهت دههد.
گفتند :شما جز بشری مانند ما نییتید میخواهید ما را از نچ پدرانمان میپرمهتیدند ،بازدارنهد.
پس برای ما حجتی شكار بیاورند .پیامبرانشان ب نان گفتند :ما جز بشهری مثهل شهما نییهتیم.
ولی خدا بر هرنك از بندگانش ک بخواهد منت مینهد؛ و ما را نرمد ک جز ب اذن خدا برای شما
حجتی بیاورنم و مُمنان باند لنها بر خدا لوکل کنند).
افرادی ک با خلفای خداوند در زمین (پیامبران ،اوصیا ،فرمتادگان و امامان) مواج میشدند ،ب
خلفای خداوند میگفتند :شما فقط بشری مانند ما هیتید ک مهان دارنهد و گهامهانتهان بهر روی
منگ لأثیری نمیگذارد و ونژگیهای ظاهری ندارند ک شما را از جهت ظهاهری بها مها متفهاوت
کند .اگر شما از موی خداوند هیتید ،با ونژگیهانی امتثنانی نزد ما بیانید .نعنی بدون مان بیانید
و قدمهانتان بر روی منگ لأثیر بگذارد .قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُنا لُرندُونَ أَنْ لَصُدُّونا یَمَّا کانَ
نعْبُدُ باؤُنا فَأْلُونا بِیُلْطانٍ مُبینٍ
(گفتند :شما جز بشری مانند ما نییتید .میخواهید مها را از نچه پهدرانمهان مهیپرمهتیدند،
بازدارند .پس برای ما حجتی شكار بیاورند).
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خلفای خداوند نیز ب نان نفرمودند :خیر ،ما بشری مانند شما نییتیم .بیانید ،نگاه کنید که مها
مان ندارنم و گامهانمان بر روی منگ لأثیر میگذارد و در زمین نرم اثهری نهدارد .بلكه گفتنهد:
إِنْ نَحْنُ إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ( ما جز بشری مثل شما نییتیم) ما مانند شهما هیهتیم ،مهان دارنهم،
وزن مشخصی دارنم ،اجیام ما مانند اجیام شمامهت؛ ازدواج مهیکنهیم و فرزنهددار مهیشهونم و
میخورنم و مینوشیم و در بازارها راه میرونم و مردم ما را میبینند.
مومی  ،پیامبری از پیامبران اولوالعزم را ببینیم ک نا همانطور ک انن افراد باطل مهدیی
هیتند ،با صفات معجزه ما شناخت شده امت:
وَ ما لِلْكَ بِیمینِكَ نا مُومی قالَ هِی یَصای أَلَوَکَُُّا یَلَیها وَ أَهُشُّ بِها یَلی غَنَمی وَ لِهی فیهها
مَآرِبُ أُخْری قالَ أَلْقِها نا مُومی فَأَلْقاها فَإِذا هِی حَیوٌ لَیْعی قالَ خُذْها وَ ال لَخَ(ْ مَنُعیدُها مهیرَلَهَا
الْأُولی وَ اضْمُمْ ندَكَ إِلی جَناحِكَ لَخْهرُجْ بَیضهاءَ مِهنْ غَیهرِ ُمهوءٍ نهوً أُخْهری لِنُرِنهكَ مِهنْ نالِنَها
الْكُبْرَی

()7

(و ای مومی در دمت رامت لو چییت؟ گفت انن یصای من امت ،بر ن لكی میدههم و بها
ن برای گومفندانم برگ میلكانم و کارهای دنگری هم برای مهن از ن برمهی نهد .فرمهود :ای
مومی ن را بینداز .پس ن را انداخت و ناگاه ماری شد ک ب مریت میخزند .فرمود :ن را بگیر
و مترس .ب زودی ن را ب حال نخیتینش بازخواهیم گردانید؛ و دمت خهود را به پهلونهت ببهر،
مپید بیگزند برمی ند[ .انن] معجزهای دنگر امت ،لا ب لو معجزات بزرگ خود را بنمانانیم).
اگر بر اماس ادیای نان ،مومی در هم ی حاالت ،مان نداشت باشد و گامش بهر روی مهنگ
لأثیر بگذارد ،مومی چ نیازی ب انن نات و معجزات دارد؟ در حالی ک اننهها ونژگیههای
معجزه مای بزرگی هیتند ک اصالً نمیلوان نها را لأونل نمود!
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وَ نَزَ َ ندَهُ فَإِذَا هِی بَیضَاءُ لِلنَّاظِرننَ

()7

(و دمت خود را [از گرنبان] بیرون کشید و ناگهان برای لماشاگران مپید [و درخشنده] بود).
فَأَلْقَی یَصَاهُ فَإِذَا هِی ثُعْبَانٌ مُبِینٌ

()6

(پس [مومی] یصانش را افكند و ب ناگاه اژدهانی شكار شد).
در قر ن نمیبینیم ک خداوند ب معجزات مومی  انهن را اضهاف کهرده باشهد که صهفت
معجزه مانی داشت باشد؛ اننک گام انشان در منگ لأثیر بگذارد نا مان نداشت باشد .اگهر جهای
پای مومی در منگ باقی میماند ،نا مزاوارلر نبود ک خداوند برای پیامبری مومی بها
گام او ک در منگ لأثیر میگذارد ،امتدالل کند؟ نا اثر باقیماندهی ن ،دلیل قطعی و غیر قابهل
لأونلی نییت ک امكان رد ن وجود ندارد؟ نا بهتر از یصای او نییت ک ب راحتهی در مهورد ن
گفت شد :محر امت و او بزرگ شمامت و انن دو محرهانی هیتند ک شكار شدند؟!!
حكمت در اننک خداوند ب او نشان های دمت مپید و یصای قابل لبدنل ب مار داد ،چ بهود؟
درحالی ک انشان ونژگیهای معجزه مای بزرگلری از انن معجزات موقت دارد .بر امهاس انهن
ایتقاد ،او مان نداشت و گامهانش در منگ لأثیر میگذاشت و در یینحهال گامههانش در زمهین
نرم لأثیر نمیگذاشت .نا گامی ک در منگ لأثیر بگذارد و زمین منگی کهاخ فریهون را لخرنهب
کند ،کافی نییت لا هم ی مردم معجزهی مومی را ببینند و لمس کنند؟!!
نا مزاوار نییت ک مومی ب نان بگوند :ب گام من نگاه کنید ک در منگ لاثیر گذاشت
امت و در زمین نرم لأثیر نگذاشت امت و من مان ندارم؛ نها حهداقل اننهها را به ن معجهزات
اضاف میکرد .نا مومی انن را بیان کرد؟ نا ب گام معجزه مانش امتدالل کرد؟!
چ بیا افرادی ک انن یقاند فامدِ مخال( قر ن دارند ،مومی را از انن صفات میتثنی میکنند؛
صفالی ک بودن ن در خلیف ی خداوند در زمین و در هر حالت را الزم میدانند!!!

 .1قرآن کریم ،سورهی اعراف ،آیهی .132
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در خر میگونم :اگر موضو چنان ک انن افراد کم خرد میپندارند ،باشد؛ پس چرا یلهی 
ب نص رمولاهلل  نیبت ب خهودش امهتدالل نمهود .نها بهرای انشهان بهتهر نبهود که بها
ونژگیهانی ک از او جدا نمیشوند ،امتدالل میکرد؟! نا برای یلی  بهتر نبود ک ب ابهوبكر
بگوند :من مان ندارم .ای میلمانان بیانید و مرا ببینید ک مان نهدارم .مهن خلیفه ی خداونهد در
زمین هیتم ،ب انن دلیل ک مان ندارم؟! نا برای یلی  مزاوار نبود ک به نهان گهامش را
نشان دهد ک بر منگ لاثیر میگذارد و امامت خودش را با انن ونژگی اثبات کند؟!!
ب خدا قیم! لوصی( فردی ک ب انن مطالب بیاماس ایتقاد دارد ،به بهیخهردی و حماقهت،
متم ب بیخردان و احمقهامت؛ ب انن دلیل ک احمق فردی امت ک یقهل دارد ،امها برخهی از
کارهانش غیرحكیمان امت؛ اما مطرم کردن انن ایتقادات ،که شهبی ایتقهادات قبانهل اولیه در
مناطق ناشناخت ی فرنقا و دامتانهای اَجن امت ،انن افراد را در ردن( افراد بییقل و خِرد قهرار
میدهد و لعجبی ندارد ک اننگون باشند .هرکس ک در معرض جنگ با اولیای خداوند قرار گیرد،
خداوند یقل او را از بین میبرد ،لا جانیک نمیداند ک چ میگوند.
لعجب حدی ندارد ،وقتی ک میبینیم انن مفیهان بییقهل از روانهالی که میگوننهد معصهوم
مدفو ندارد ،رویگردان میشوند ،در حالی ک براماس ایتقاد نان معصوم با انن ونژگی شهناخت
میشود .نمیدانم چرا از روانالی ک میگوننهد معصهوم از ران زاده مهیشهود و در رحهم پهرورش
نمینابد ،رویگردان میشوند .من ایتقاد ندارم ک انن نو روانهات ،وضهعیت نهان را از وضهعیت
کنونیشان با انن یقاند خوارکننده بدلر کند؛ مانند یقیدهی مدفو نداشتن معصوم .خداوند نان را
زشت کند .در مورد والدت معصوم از ران نیز روانالی مده امت ،پس چرا ب ن ایتقاد ندارنهد .بهر
اماس انن روانات ،مادر فرد در رحم ب او باردار نمیشود؛ بلك او را از ران رامت مهیزانهد .شهاند
من انن موضو را از ن جهت ب نان ناد وری خواهم نمود لا فراموش نكننهد انهن میهاةل را در
ضمن ملیل یقاندِ خوارکنندهای ک در مورد معصوم دارند ،لكرار کنند و همیش و در ههر لحظه
ب ن ایتقاد داشت باشند.
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پیوست سوم:
مشعون ،یا مسعان ،وصی عیسی
*

باب وصیت از دم :

امام صادق  فرمود :رمولاهلل  فرمود( :من مهرور انبیها هیهتم و وصهی مهن ،مهرور
انبیامت و اوصیای او ،مرور اوصیا هیتند .دم  از خداوند یزوجل درخوامت نمود که بهرای
او ،وصی شانیت ای قرار دهد .خداوند یزوجل ب او وحی نمود :من پیامبران را با پیامبری کِرامهت
بخشیدم .مپس از میان مخلوقات خودم ،مخلوقالی را برگزندم و بهترنن نان را اوصهیا قهرار دادم.
خداوند لعالی ب او وحی نمود :ای دم ،ب شیث وصیت کن .دم  به شهیث وصهیت نمهود و
انشان هبو اهلل فرزند دم بود؛ و شیث ب فرزندش شبان وصیت نمود و او فرزند نزلو الحورانی بهود
ک خداوند یزوجل ن را برای دم از بهشهت فهرو فرمهتاد و دم او را به ازدواج فرزنهدش شهیث
در ورد؛ و شبان ب محلث وصیت نمود و محلث ب محوق وصیت نمود و محوق ب غثمیشا وصیت
نمود و غثمیشا ب اخنوخ وصیت نمود و او ادرنس نبی  بود؛ و ادرنس ب ناحور وصیت نمود و
ناحور ن را ب نوم  لحونل داد .و نوم ب مام وصیت نمود و مام ب یثهامر وصهیت نمهود و
یثامر ب برغیثاشا وصیت نمود و برغیثاشا ب نافث وصیت نمود و نافث ب بره وصیت نمهود و بهره
ب جفیی وصیت نمود و جفیی ب یمران وصیت نمهود و یمهران ن را به ابهراهیم خلیهل
لحونل داد؛ و ابراهیم ب فرزندش امماییل وصیت نمود و امهماییل به امهحاق وصهیت نمهود و
امحاق ب نعقوب وصیت نمود و نعقوب ب نوم( وصیت نمود و نوم( ب بثرنها وصهیت نمهود و
بثرنا ب شعیب وصیت نمود و شعیب ب مومی بن یمران وصیت نمود و مومی بن یمران ب
نوشع بن نون وصیت نمود و نوشع بن نون ب داوود وصیت نمود و داوود ب ملیمان وصیت نمهود
و ملیمان ب ص( بن برخیا وصیت نمود و ص( بن برخیا ب زکرنا وصیت نمود و زکرنا ن را به
یییی بن مرنم لحونل داد؛ و یییی بن مرنم ب شمعون بن حمهون صهفا وصهیت نمهود .و
شمعون ب نحیی بن زکرنا وصیت نمود و نحیی بن زکرنا ب منذر وصیت نمود و منذر به مهلیم
وصیت نمود و ملیم ب برده وصیت نمود .مهپس رمهولاهلل  فرمهود :و بهرده ن را به مهن
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لحونل داد .و ای یلی! من ن را ب لو لحونل میدهم و لو ب وصی خودت لحونل بهده و وصهی
لو ب اوصیا از فرزندانت ،نكی پس از دنگری لحونل دهد لا اننک ب بهترنن مردم زمین پهس از
لو برمد و امت ب لو کافر میشوند و در مورد لو اختالف شدندی پیدا میکنند .فردی که بهر لهو
ثابت بماند ،مانند فردی امت ک با من بوده امت؛ و فردی ک از لو جهدا شهود ،در لهش امهت و
لش جانگاه کافران امت).

()7

رمولاهلل  فرمود ...( :خداوند یییی بن مرنم را برانگیخت و نور و یلم و حكمت و هم ی
یلوم پیامبران پیشین او را ب او داد و انجیل را ب ن افزود و او را به مهوی بیهتالمقهدس و به
موی بنیامراةیل برانگیخت و نان را ب کتاب خود و حكمتش و ب انمان ب خداونهد و رمهولش
دیوت میکرد؛ و بیشتر نان مر باز زدند و مرکشی و کفر ورزندند ... .وقتهی خداونهد خوامهت لها
انشان را مرفو کند و ب موی خود باال ببرد ،ب انشان وحی نمود ک نور خداوند و حكمت و یلم
کتابش را نزد شمعون بن حمون صفا ک خلیف بر مُمنین امت ،بگذارد .او انن کهار را انجهام داد.
شمعون همیش ب دمتور خداوند یزوجل بود و بر امهاس همه ی مهخنان یییهی در قهوم
بنیامراةیل حرکت میکرد و با کافران میجنگید .هرکس از او اطایت کرد و ب او و نچه ورده
بود ،انمان ورد ،مُمن امت و هر کس او را انكار کرد و از او مرپیچی کرد ،کافر امت .لها اننکه
خداوند لبارك و لعالی فردی را برگزند و در میان بندگانش ،پیامبری از شانیتگان را برانگیخهت و
او نحیی بن زکرنا بود .مپس شمعون از دنیا رفت.)...

()6

یلی  میگوند( :نزد پیامبر  در خان امملم بودنم ک گروههی از نهاران انشهان وارد
شدند .از جمل  :ملمان و ابوذر و مقداد و یبدالرحمان بن یوف .ملمان یرض کهرد :نها رمهولاهلل!
برای هر پیامبری وصی و نیلی امت .وصی شما و نیل شما کییت؟ انشان لحظ ای صهبر کهرد.
مپس فرمود :ای ملمان! خداوند چهارهزار پیامبر برانگیخت و نان چهارهزار وصی و هشهتههزار
مبط و نیل داشتند .قیم ب کیی ک جانم در دمهتان اومهت ،مهن بهتهرنن پیهامبران هیهتم و
اوصیای من بهترنن اوصیا هیتند و دو پیرم بهترنن پیران و نیلها هیتند .مهپس فرمهود :ای
 .1من الیحضره الفقیه ،صدوق ،ج  ،1ص .171
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ملمان! نا میدانی ک وصی دم چ کیی بود؟ یرض کرد :خداونهد و رمهولش گهاهلهر هیهتند.
انشان  فرمود :ای ابایبداهلل! من لو را میشنامم و لو از ما اهل بیهت هیهتی .دم به شهیث
وصیت نمود و شیث ب فرزندش شبان وصیت نمود و شبان ب مخلب وصیت نمهود و مخلهب به
نحوق وصیت نمود و نحوق ب یثمثا وصیت نمود و یثمثا ب اخنوخ وصیت نمود ک همان ادرنس
نبی  امت؛ و ادرنس ب ناخورا وصیت نمود و ناخورا ب نوم  وصیت نمود و نوم ب مهام
وصیت نمود و مام ب یثام وصیت نمود و یثام ب لریشاثا وصیت نمود و لریشاثا ب نافث وصیت
نمود و نافث ب بره وصیت نمود و بره ب خفیی وصیت نمود و خفیی ب یمران وصهیت نمهود و
یمران ب ابراهیم وصیت نمود و ابراهیم ب فرزندش امماییل وصیت نمود و امماییل ب امهحاق
وصیت نمود و امحاق ب نعقوب وصیت نمود و نعقوب ب نوم( وصیت نمود و نومه( به برثیها
وصیت نمود و برثیا ب شعیب وصیت نمود و شعیب ب مومی وصیت نمود و مومی ب نوشهع بهن
نون وصیت نمود و نوشع ب داود وصیت نمود و داود ب ملیمان وصیت نمود و ملیمان به صه(
بن برخیا وصیت نمود و ص( ب زکرنا وصیت نمود و زکرنا ب یییی بهن مهرنم وصهیت نمهود و
یییی بن مرنم ب شمعون بن حمون صفا وصیت نمود و شمعون ب نحیی بن زکرنا وصیت نمهود
و نحیی ب منذر وصیت نمود و منذر ب ملم وصیت نمود و ملم ب برده وصیت نمود و برده به
من وصیت نمود و من ن را ب یلی لحونل میدهم .ملمان گفهت :نها رمهولاهلل ،نها بهین نهان
پیامبران و اوصیای دنگری بودند؟ فرمود :بل  ،بیشتر از اننک ب شمارش نند)...

()7

مفضل بن یمر میگوند( :امام صادق  با من صحبت میفرمود .مپس حدنثی در فضیلت
روز غدنر ذکر کرد ،لا اننک یرض کردم :مرورم ،نا مرا ب روزه گرفتن ن روز دمتور میدهیهد؟
فرمود :بل  ،ب خدا .بل  ،ب خدا .بل  ،ب خدا .انن روزی امت که خداونهد در ن ،لوبه ی دم  را
پذنرفت و در ن روز ب خاطر شكرِ خداوند روزه گرفت .انن روزی امت ک خداونهد متعهال در ن،
ابراهیم  را از لش نجات داد و برای شكر خداوند متعال نیبت ب انن موضهو روزه گرفهت.
انن روزی امت ک مومی ،هارون  را پرچم قرار داد و برای شهكر خداونهد متعهال در ن روز
روزه گرفت .انن روزی امت ک یییی ،وصی خود شمعون صفا را معرفی نمود و در ن روز بهرای
 .1کفای االثر ،خزاز قمی ،ص .191
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شكر خداوند یزوجل روزه گرفت .انن روزی امت ک رمهولاهلل  یلهی  را بهرای مهردم
پرچم قرار داد و فضیلت و وصی بودن انشان را در ن شكار نمود و ن روز را برای شهكر خداونهد
یزوجل روزه گرفت .انن روزی امت ک روزه و شب زندهداری و غهذا دادن و صهل بها بهرادران و
خشنودی خداوند رحمان در ن امت و بایث ب خاك مالیدنِ بینی شیطان میشود).

()7

فضل بن ربیع میگوند :منصور پیش از دولت ،مانند فردی بود ک فقط نزد جعفهر بهن محمهد
 میرفت .میگوند :از جعفر بن محمد بن یلی  در زمان مروان حمار ،در مورد مهجدهی
شكر پرمیدم ک امیرالمُمنین  ن را انجام داد و پرمهیدم که یلهت ن چییهت؟ انشهان از
پدرش محمد بن یلی مرا حدنث نمود ک فرمود( :پدرم یلی بن حیین مرا حدنث نمود ،از پدرش
حیین ،از پدرش یلی بن ابی طالب :اننک رمولاهلل  انشهان را بهرای کهاری از کارهها
فرمتاده بود ک امتحانش نیكو بود و مختیش بزرگ بود .وقتی انن موضو در چهرهاش مشخص
شد ،ب میجد رو نمود و رمولاهلل  بیرون رفت بود لا نماز بخواند و با انشهان نمهاز خواندنهد.
وقتی از نماز دمت کشیدند ،ب رمولاهلل  رو نمود و رمولاهلل  با انشان روبومهی نمهود.
مپس در مورد راه و کاری ک در ن مییر انجام داد ،پرمید .یلی با انشان مخن میگفهت و
در اثر مخن با انشان ،صورلش درخشان شد .وقتی انشان مخن گفت ،رمولاهلل  به انشهان
فرمود :ای ابوالحین! نا ب لو بشارت ندهم؟ یرض کرد :پدر و مادرم ب فدانتان .چ بیهیار خیهر
ک لاکنون ب ن بشارت دادهای .فرمود :جبرةیل در زمان ظهر بر مهن فهرود مهد و به مهن
یرض کرد :ای محمد ،انن پیر یموی لو یلی امت ک بر لو وارد شده امهت و خداونهد یزوجهل
میلمانان را با او زمانشی نیكو مینماند؛ و کارش اننچنین و نچنان امهت .مهرا از نچه خبهر
دادی ،حدنث نما .ب من یرض کرد :ای محمد ،از فرزندان دم کیی رهانی مینابهد که والنهت
شیث بن دم را دارد .دم ب شیث وصیت نمهود و شهیث بها پهدرش دم رههانی نافهت و دم به
وامط ی خداوند رهانی نافت.
ای محمد ،فردی ک از مام بن نوم ،وصی پدرش نهوم دنباله روی مهیکنهد ،بها مهام رههانی
مینابد؛ و مام با نوم رهانی مینابد و نوم ب وامط ی خداوند رهانی مینابد.
 .1وسائل الشیع  ،حر عاملی ،ج  ،13ص.119
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ای محمد ،فردی ک از امماییل بن ابراهیم خلیل خداوند رحمان ،وصی پهدرش ابهراهیم پیهروی
میکند ،با امماییل رهانی مینابد و امماییل با ابراهیم رهانی مهینابهد و ابهراهیم به وامهط ی
خداوند رهانی مینابد.
ای محمد ،فردی ک از نوشع بن نون ،وصی مومی پیروی میکند ،بها نوشهع رههانی مهینابهد؛ و
نوشع با مومی رهانی مینابد و مومی ب وامط ی خداوند رهانی مینابد.
ای محمد ،فردی ک از شمعون صفا ،وصی یییی پیروی میکند ،با شهمعون رههانی مهینابهد .و
شمعون با یییی رهانی مینابد و یییی ب وامط خداوند رهانی مینابد.
ای محمد ،فردی ک از یلی ،وزنر لو در زندگیت و وصی لو هنگام وفات لو پیروی میکند ،با یلی
رهانی مینابد؛ و یلی با لو رهانی مینابد و لو با خداوند یزوجل رهانی مینابی.)...

()7

حدنث «هام» ک از فرزندان ابلیس امت.
حین  از پدرش  از جدش رمولاهلل  نقل کرد ... :فرمود( :ای ههام ،رامهت گفتهی.
پیامبران و اوصیا رامت گفتند .فرمود :وصی نعقوب کییت؟ یرض کهرد :نومه( .فرمهود :وصهی
نوم( کییت؟ فرمود :نوشع بن نون و وصی نوشع ،شمعون امت .فرمود :وصی شمعون کییهت؟
یرض کرد :داوود و وصی داود ،ملیمان امت و وصی مهلیمان ،صه( بهن برخیها امهت و وصهی
یییی ،شمعون صفا امت .پیامبر ب او فرمود :نا نام وصهی مهرا مهیدانهی و در کتهابی دنهدهای؟
یرض کرد :بل  .قیم ب خدانی ک لو را ب ینوان پیامبر برگزند.)...

 .1دالئل االمام  ،طبری ،ص .97
 .2الروض فی فضائل أمیر المؤمنین ،ابن شاذان ،ص .021
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پیوست چهارم:
آماده شدن  111نفر
یبدالعظیم حینی میگوند( :ب محمد بن یلی بن مومی  یرض کردم :من امیدارم ک شهما
قاةم اهل بیت باشید ،ک زمین را پر از یدل و داد میکنید ،همانطور ک از ظلم و مهتم پهر شهده
امت .انشان فرمود :ای ابوالقامم! هیچ نك از ما نییت ،مگر اننک قاةم به دمهتور خداونهد
یزوجل و هدانتکننده ب دنن خداوند امت .ولی قاةمی ک خداوند ب ومیل ی او زمین را از اههل
کفر و انكار پاك میکند ،و ن را پر از یدل میکند ،اومت ک والدلش بهر مهردم پنههان امهت و
شخصیت او بر نان پنهان امت و نامیدن او بر نهان حهرام امهت و او ههمنهام رمهولاهلل  و
همکنی ی اومت؛ و اومت ک زمین برانش پیچیده میشود و ههر مهختی بهرانش رام میشهود و
نارانش ک ب اندازهی اهل بدر 474 ،مرد هیتند ،از اطراف برانش جمهع میشهوند و انهن همهان
مخن خداوند یزوجل امت :أَننَ ما لَكُونُوا نأْتِ بِكُمُ اللَّ ُ جَمیعاً إِنَّ اللَّ َ یَلی کُهلِّ َشهیءٍ قَهدنرِ
(هر کجا ک باشید ،خداوند همگی شما را [ب موی خود باز] می ورد .در حقیقت خدا بر هم چیهز
لوانامت) .وقتی ک انن لعداد از اهل اخالص برانش جمع شوند ،خداوند امر او را شهكار میکنهد.
پس هنگامی ک پیمان برانش لكمیل شود ،ک ده هزار مرد هیتند ،بها اجهازهی خداونهد یزوجهل
خروج میکند .دشمنان خداوند را داةماً میکُشد لا اننک خداوند یزوجل خشنود شود).

()7

ابوبصیر میگوند( :مردی از اهل کوف از امام صادق  پرمید :با قاةم چ لعهدادی خهروج
میکنند؟ نان میگونند :با انشان مانند لعداد اهل بدر ک  474مرد بودند ،خروج میکننهد .فرمهود:
فقط ب اندازهی قدرلمندان خروج میکنند .و قدرلمندان کمتر از ده هزار نفر نییتند).

()6

مردی میگوند( :نكی از ناران امام صادق بر انشان وارد شد و ب انشان یرض کرد :فهدانتان
شوم .ب خدا قیم! من شما و افرادی را ک دومهتتان دارنهد ،دومهت مهیدارم .قهای مهن! چقهدر
شیعیان ما بییار هیتند .انشان ب او فرمود :نان را ذکر کن .یرض کهرد :بیهیار هیهتند .فرمهود:
 .1کمال الدین و تمام النعم  ،صدوق ،ص .077
 .2کمال الدین و تمام النعم  ،صدوق ،ص .591
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نان را ب شمارش بیاور .یرض کرد :نان بیش از اننها هیتند .امام صادق فرمود :ههر گهاه
ن یدهی وص( شده ک میصد و ده نفر و اندی هیتند ،شمارشان کامل شود ،نگاه چنانک شما
میخواهید ،خواهد شد؛ ولی شیع ی ما کیی امت ک صدانش از حدّ گوشش نمیگذرد و نیز کین
و ناراحتی درونش از حدّ پیكر لجاوز نمیکند ،و ما را شكار نمیمتاند و با دشمنان ما نمیمهتیزد،
و با ییبجونان ما همنشینی نمیکند ،و با بدگونان ما هم مخن نمهیشهود و نهان را که بها مها
دشمن هیتند ،دومت نمیدارد و با دومتان ما دشمنی نمیورزد .یرض کردم :پس چ کنم با انن
شیعیان گوناگون ک گونند ما بر طرنق لشیع هیتیم؟ فرمود :اننان خود گرفتار جهدانی و زمهانش
خواهند گشت و لبدنل و جابجانی در میانشان رخ خواهد داد و ب قحطی و کمبود که نابودشهان
مازد مبتال شوند و شمشیری خونشان برنزد و اختالفالی ب هم رمد ک پراکندهشان کند .همانها
شیع ی ما کیی امت ک همچون مگان پارس نكند و همانند کالغ حرص نورزد و نزد مردم به
گدانی دمت نیازد ،اگر چ از گرمنگی بمیرد .یرض کردم :فدانت شوم ،چنین افرادی را ک ب انن
صفات موصوفند ،در کجا جیتجو کنم؟ فرمود :نان را در گوش و کنار زمین بجوی ،نان کیهانی
هیتند ک زندگی مبكی دارند و خان ب دوش هیتند .اگر حاضر باشند ،شناخت نمیشوند و اگر از
نظرها پنهان شوند ،کیی متوج نان نمهیگهردد و اگهر بیمهار شهوند ،ییهادت نمهیشهوند و اگهر
خوامتگاری کنند ،با نان ازدواج نشود و اگر وفات نابند ،بر جنازهی نان کیی حضور نیابهد؛ نهان
کیانی هیتند ک در اموالشان با نكدنگر موامات میکنند و در قبرهای خود با نكهدنگر دنهدار و
مالقات دارند و خوامت هانشان با نكدنگر برخورد و اختالف پیدا نمیکنهد ،ههر چنهد از شههرهای
گوناگون باشند).

()7

ملیمان بن هارون بجلی میگوند :از امام صادق  شهنیدم که فرمهود :نهاران صهاحب االمهر
برانش مورد محافظت قرار میگیرند .اگر هم ی مردم برونهد ،خداونهد نهارانش را مهی ورد .نهان
افرادی هیتند ک خداوند یزوجل در مورد نان فرمود :فَإِنْ نكْفُرْ بِها هُُالءِ فَقَدْ وَکَّلْنا بِهَها قَوْمهاً
لَییُوا بِهَا بِكَافِرننَ( و اگر اننان ب ن کفر ورزند بیگمان گروهی [دنگر] را بر ن گمارنم ک به
ن کافر نباشند)؛ و نان افرادی هیتند ک خداوند در مورد نان فرمود :فَیَوْفَ نهأْلِی اللَّه ُ بِقَهوْمٍ
 .1غیبت ،نعمانی ،ص .211
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نحِبُّهُمْ وَ نحِبُّونَ ُ أَذِلَّوٍ یَلَی الْمُُْمِنینَ أَیِزَّةٍ یَلَی الْكافِرننَ( ب زودی خدا گروههی [دنگهر] را مهی
ورد ک نان را دومت میدارد و نان [نیز] او را دومت دارنهد [اننهان] بها مُمنهان فهرولن [و] بهر
کافران مرمختند)).
جابر از امام باقر روانت نموده امت ک فرمود :مپس مهدی در مك هنگام یشا ظهور میکند
و با انشان پرچم رمولاهلل  و لباس و شمشیر و نشان ها و نهور و بیهان امهت .وقتهی یشها را
بخواند ،با صدای بلندش صدا میزند :ای مردم! پروردگار را ب نادلان می ورم ،درحالیک در مقابل
پروردگارلان هیتید .او حجت را گرفت امت و پیامبران را بر انگیخته امهت و کتهاب را فرمهتاده
امت .ب شما دمتور داده امت لا ب او هیچ شرکی نورزند؛ و به اطایهت او و اطایهت از رمهولش
 محافظت نمانید؛ و نچ را ک قر ن زنده نموده امت ،زنده کنید و نچ را ک از بین بهرده
امت ،از بین ببرند؛ و نارانی برای هدانت باشید و لكی گاههانی برای لقوا باشید .فنای دنیا و از بین
رفتن ن نزدنك شده امت و اجازهی ودا داده شده امت .من شما را به خداونهد و به رمهولش
 و یمل ب کتابش و از بین بردن باطل و زنده کردن منتش دیوت میکنم .پس در ن میان
میصد و میزده مرد ب اندازهی لعداد اهل بدر شكار میشود ،بدون اننک قرار قبلی داشت باشند،
مانند رنختن برگ درختان پانیزی .راهبانی در شب و شیرانی در روز هیتند .خداوند برای مههدی،
زمین حجاز را فتح میکند و هم ی زندانیان بنیهاشم را زاد میکند؛ و پرچمهای مهیاه در کوفه
فرود می نند و برای بیعت ب موی مهدی میفرمهتند؛ و مههدی لشهكرنانش را به مهرزمینهها
میفرمتد و متم و اهلش را از بین میبرد و شهرها برانش امتوار میشوند و خداوند بها دمهتان او
فتح میکند).

()7

 .1غیبت ،نعمانی ،ص .003
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پیوست پنجم:
فقهای آخرالزمان
امیرالمُمنین فرمود :رمولاهلل فرمود( :بر مردم زمانی می ند ک از قر ن فقط نوشهتارش
و از امالم فقط نامش میماند .ب ن نامیده میشوند ،در حالی ک دورلهرنن مهردم از ن هیهتند.
میاجد نان باد و از هدانت خراب امت .فقهای ن زمان ،بدلرنن فقهای زنر ممان هیتند .فتن
از نان بیرون ند و ب موی نان باز میگردد).

()7

امیرالمُمنین خطب ای خواند و پس از حمد و متانش خداوند فرمود ...( :ولهی بدانیهد که به
زودی پس از من زمانی بر شما بیاند ک در ن زمان چیزی پوشیدهلر از حق و شكارلر از باطهل و
بیشتر از دروغ بر خدای لعالی و رمولش  نییت؛ و بیارزشلرنن متها نهزد مهردم ن زمهان
کتاب خدامت ،اگر ن طور ک بانهد و شهاند خوانهده شهود؛ و ههیچ متهایی ههم پرمشهتریلهر و
گرانقیمتلر از همان کتاب خدا نییت ،اگر نالش از جاهای خود لحرن( و لغییر نابهد؛ و در میهان
بندگان و در میان شهرها در ن زمان چیزی از کار خیر ،بیشتر مورد لنفر و انكار نییهت ،و چیهزی
هم از منكر و کار زشت مرغوبلر نییت .در ن زمان هیچ کار هرزهای بدلر و هیچ کیفهری جهان
فرمالر از راهیابی در وقت گمراهی نییت ،چون که حهامالن قهر ن ،ن را پشهت مهر اندازنهد ،و
حافظانش ن را ب دمت فراموشی مپارند .لا ن ک خواهشههای نفیهانی ،نهها را بهدنبال خهود
کشاند ،و انن شیوه را از پدران خود ب ارث برند ،و ب دروغ و لكذنب دمت به لحرنه( و لفیهیر
قر ن زنند و ن را ب بهای ناچیزی بفروشند و ب ن بیرغبت باشند.
در انن زمان امت ک قر ن و اهل ن مطرود و رانده از اجتما گردند و هر دوی نها رفیقان نك
راهند ک کیی پناهشان ندهد ،وه ک چ رفیقان وفادار و پیندندهای هیتند ،و خوشا ب حهال ن
دو و نچ انجام میدهند.
در ن زمان قر ن و اهل قر ن ب ظاهر در میان مردماند و در باطن در نان نییتند و با نها موافق
نییتند ،و همراه نان نییتند؛ انن مردم بر جدانی گرد هم نند و جمع شوند و از جمایت پراکنهده
 .1کافی ،کلینی ،ج  ،2ص .037
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گردند.
مرپرمتی کار انن مردم و کار دننشان را کیانی ب دمت گرفت اند ک ب نیرنگ و زشهتکهاری و
رشوه و دمکشی در میان نها رفتار کنند؛ گونا خود را پیشوانان و راهنمانان قر ن میپندارنهد ،در
صورلی ک قر ن پیشوا و رهبر نان نییت.
از حق و حقیقت در میانشان جز نامی نمانَد و از ن جز خط و نوشت در میانشان ب جهای نمانهد،
کیی امت ک وازهی حكمتهای قر ن ب گوشش خورده امت و ب پیروی ن در ند ولهی هنهوز
از ن مجلس برنخامت امت ک از دنن بیرون رود ،و از دنن و روش پادشاهی ب نهین پادشهاهی
دنگر در ند و از لحت مرپرمتی پادشاهی ب مرپرمتی پادشاهی دنگر بر ند ،و از پیروی زمامداری
ب پیروی زمامدار دنگری در ند ،و از لعهدات ملطانی ب زنر بار لعهدات ملطان دنگهری بهرود ،و
ب لدرنج از جانیک خود خبر ندارند خدای لعالی نان را ب ومیل ی رزو و امید ب نابودی کشاند،
و ب رامتی ک دام خدا بییار محكم و مخت امت ،لا ب نجا ک در گناه و نافرمانی متولد شوند،
و ب جور و متم دننداری کنند ،در صورلیک قر ن کرنم از جهور و مهتم به ههیچ نحهو نگهذرد.
گمراهانی هیتند مرگردان ک ب غیر دنن خدای یزوجل دننداری کننهد ،و بهرای غیهر خهدا مهر
لعظیم فرود رند .میاجد انشان در ن زمان از گمراهی باد و از هدانت ونران امت ،قارنان قهر ن
و بادکنندگان میاجد در ن زمهان نها امیهدلرنن خلهق خهدا و فرنهدگان ننهد .گمراههی از نهان
مرچشم گیرد و ب نها بازگردد ،و از انن رو حضور در میاجد انشان و رفتن ب موی نها کفهر
ب خدای بزرگ امت ،مگر نکس ک ب میاجد نان برود و گمراهی نان را بداند.
در نتیج ی رفتار و کرداری ک ب انن منوال دارند ،میاجد نها از هدانت ونران و از گمراهی باد
امت ،منت خدا دگرگون شده و حدود و مقررالش مورد لجهاوز قهرار گرفته امهت ،و به ههدانت
دیوت نكنند ،و غنانم را ب اهلش لقییم نكنند و ب یهد و پیمان وفادار نییتند ،کشت های خود را
ک ب اننمان در جنگها کشت شوند ،شهید خوانند و با افترا و انكار ب نزد خدا روند ،ب ومیل ی
جهل و نادانی از یلم بینیازی جونند ،و اننها پیش از انهن مهردان نیهك و شانیهت را به انهوا
شكنج ها زجر دادند ،و مخن رامت نها را افترا بر خدا نامیدند ،و کهار نیهك نهها را به بهدی
پاداش دادند.
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و ب رامتی خدای یزوجل پیامبری از جنس خودلان برای شما فرمتاد ک رنهج بهردن شهما بهر او
گران امت و ب خوشی شما یالقمند و حرنص امت ،و نیبت ب مُمنان مهربان و رحیم امت).

()7

امام باقر  فرمود( :در خرالزمان گروهی امت ک از نهان پیهروی میشهود .در نهان گروههی
هیتند ک جدال میکنند و قراةت میکنند و یبادت میکنند .افرادی نو هیتند ک بیخرد اند .امر
ب معروف را واجب نمیدانند و نهی از منكر را نیز واجب نمیدانند ،مگر اننکه از زنهان در امهان
بمانند .مطالب پیت و یذر و بهان را برای خودشان درخوامت میکنند .از لغزشهای یلما و فیاد
یمل نان پیروی میکنند .ب نماز و روزه و نچ ب نان در نفهس و مهال ضهرر نمهیرمهاند ،رو
میکنند .اگر نماز ب کارهانی ک در مورد اموال و بدنهانشان انجام میدهند ،زنان برمهاند ،قطعهاً
ن را رها میکنند؛ همانطور ک بااللرنن واجبات و با شرافتلرنن نهها را رهها کردنهد .امهر به
معروف و نهی از منكر واجبی بزرگ امت ک واجبات با ن بر پا داشهت میشهود .اننجامهت که
خشم خداوند بر نان کامل میشود .یقوبت هم را فرا میگیرد و خوبان در مرزمین بدان ههالك
میشوند و کودکان در مرزمین بزرگهان ههالك میشهوند .امهر به معهروف و نههی از منكهر ،راه
پیامبران و روش شانیتگان امت .واجب بزرگی ک با ن ،واجبات بر پا داشت میشود و مذاهب در
امان میماند و کیب و کارها حالل میشود و متمها باز گردانده میشود و زمین باد میشود و با
دشمنان انصاف ورزنده میشود و امر برپا میشود .با دلهانتان انكار کنید و با زبانلهان بگونیهد و
پیشانیهای نان را بزنید و در راه خداوند از مرزنش مرزنشکننده نترمید .اگر پنهد گرفتنهد و به
موی حق بازگشتند ،راهی بر نان نییت :إِنَّمَا الیَّبیلُ یَلَی الَّذِننَ نظْلِمُونَ النَّهاسَ وَ نبْغُهونَ فِهی
الْأَرْضِ بِغَیرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ یَذابٌ أَلِیمٌ( راه [نكوهش] لنها بر کیانی امت ک ب مهردم مهتم
میکنند و در [روی] زمین ب ناحق مر برمیدارند .نان یذابی دردناك [در پیش] خواهند داشهت).
در اننجا با بدنهانتان جهاد کنید و با دلهانتان از نان بُغ

داشت باشید و دنبال ملطنت نباشید

و دنبال گرفتن مالی نباشید و ارادهی متم و پیروزی نكنید لا اننک ب دمتور خداوند باز گردنهد و
بر اطایت از او ب پانان برمانید).
*

()6

رمولاهلل  فرمود( :وقتی پروردگار جل جالل مرا ب معراج بهرد ... ،یهرض کهردم :ای خهدا و
 .1کافی ،کلینی ،ج  ،2ص .051
 .2کافی ،کلینی ،ج  ،9ص .95
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قای من! انن امر چ زمانی امت؟ خداوند یزوجل وحی نمود :انن زمانی امت که یلهم برداشهت
شود و نادانی شكار شود و قارنان بییار شوند و یمل اندك شود و کشهتار بیهیار شهود و فقههای
هدانتکننده اندك شوند و فقهای گمراه و خاةن بییار شوند و شهایران بیهیار شهوند و امهت لهو
قبرهانشان را ب ینوان میجد بگیرند و مصح(ها زننت داده شود و میاجد زننتدار شوند و متم
و فیاد بییار شود و منكر شكار شود و امت لو ب ن دمتور دهند و از معروف باز دارنهد و مهردان
ب مردان و زنها ب زنها کفانت کنند و امیران کافر شوند و اولیای نان فاجر شوند و ناوران نان
متمكار شوند و صاحبنظران نان ،فامق شوند .در انن هنگام امت ک م فرورفتگی امت :فهرو
رفتگی در مشرق و فرورفتگی در مغرب و فرورفتگی در جزنرة العرب .و بصره ب دمهت مهردی از
فرزندانت ک میاهان( )7از او پیروی میکنند ،خراب میشود و مردی از فرزندان حیهین بهن یلهی
خروج میکند؛ و دجالی ک از مشرق و در مییتان خروج میکند ،شكار میشود و مهفیانی ظههور
میکند.)...
*

()6

مالك بن ضمره میگوند :امیرالمُمنین فرمود( :ای مالك بن ضمره! لو چگون هیتی ،وقتهی
شیع انن چنین اختالف کنند؟ و انگشتانش را درون هم قرار داد .یرض کردم :ای امیرالمهُمنین!
نا در ن زمان ،خیری نییت؟ فرمود :لمام خوبی در ن زمان امت ،ای مالك! در انن هنگام امت
ک قاةم ما قیام کند و هفتاد مرد را ک بر خداوند و بر رمولش  دروغ میبندند ،می ورد و نان
را میکُشد .مپس نان را بر نك امر جمع میکند).

*

()4

امام صادق فرمود( :قاةم  در جنگش ،مشكاللی میبیند ک رمولاهلل  ندنده امهت،
؛ ب اننخاطر ک رمولاهلل  نهزد نهان مهد و نهان مهنگههای کوبیهدهشهده و چهوبههای
کندهکاریشده را میپرمتیدند و قاةم بر نان خروج میکند ،در حالیک نان کتاب خهدا را بهرانش

 .1در متن عربی حدیث در این جا کلمهی «زنوج» به کار رفته است .احتماالً این کلمه جمع «زنج» یا «زنجی» است که به
معنای زنگی یا سیاه پوست یا نژاد خاصی از مردم مصر و سودان و حبشه ،با پوست سیاه و موهای مجعد و لبةان پهةن و
بینیهای فرورفته است .واهلل اعلم (مترجم)
 .2کمال الدین و تمام النعم  ،صدوق ،ص .291
 .0غیبت ،نعمانی ،ص .211
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لأونل میکنند).
*

()7

یبداهلل بن میعود میگوند :من و گروهی پنج نفره از نارانمان بهر رمهولاهلل وارد شهدنم... .
رمولاهلل  فرمود :ای ابن میعود ،امالم غرنبان غاز شهد و همهانطهور که غهاز شهد ،بهاز
میگردد .خوشا ب حال غرنبان .هر فردی از فرزندانلان ک ن زمهان را درك کنهد ،به نهان در
مكانهانشان مالم ندهد و جنازههای نان را لشییع نكند و از بیماران نان ییادت ننماند .نان به
منت شما یمل میکنند و ادیای شما را شكار میکنند؛ ولی با کارهای شما مخالفت میکننهد؛ و
بر غیر دنن شما میمیرند .نان از من نییتند و من از نان نییتم .ای فرزند میهعود! از کیهی به
غیر از خداوند نترس .خداوند متعال فرمود :أَننَمَا لَكُونُوا نهدْرِکْكُمُ الْمَهوْتُ وَلَهوْ کُنْهتُمْ فِهی بُهرُوجٍ
مُشَیدَةٍ( هر جا باشید مرگ شما را در مینابد هرچند در برجهای امتوار باشید) و فرمهود :نَهوْمَ
نَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِننَ مَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِکُمْ لا جانیک میفرماند :وَبِئْسَ
الْمَصِیرُ ( ن روز مردان و زنان منافق ب کیانی ک انمان وردهاند ،میگونند :ما را مهلت دهید لا
از نورلان [اندکی] برگیرنم  ...و چ بد مرانجامی امت).
ای فرزند میعود! لعنت من و هم ی فرمتادگان و فرشتگان نزدنك من و خشهم خداونهد و بهدی
حیاب در دنیا و خرت بر نان .خداوند فرمود :یِنَ الَّذِننَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِمْرَاةِیلَ لا جهانی که
میفرماند :وَلَكِنَّ کَثِیرًا مِنْهُمْ فَامِقُونَ( از میان فرزندان امراةیل نان ک کفهر ورزندنهد ،مهورد
لعنت قرار گرفتند  ...لیكن بییاری از انشان نافرماناند).
ای فرزند میعود! نان حرص شكار و حید شكار را ظاهر میکنند و رحمها را قطع میکنند و در
خوبی بیلوج هیتند .خداوند متعال فرمود :وَ الَّذننَ ننْقُضُونَ یَهْدَ اللَّ ِ مِنْ بَعْدِ میثاقِ ِ وَ نقْطَعُونَ
ما أَمَرَ اللَّ ُ بِ ِ أَنْ نوصَلَ وَ نفْیِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَوُ وَ لَهُمْ مُوءُ الدَّارِ( و کیهانی که
پیمان خدا را پس از بیتن ن میشكنند و نچ را خدا ب پیومتن ن فرمان داده میگیهلند و در
زمین فیاد میکنند ،بر انشان لعنت امت و بد فرجهامی ن مهرا ،از ن انشهان امهت) .و خداونهد
متعال فرمود :مَثَلُ الَّذننَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ نحْمِلُوها کَمَثَلِ الْحِمارِ نحْمِلُ أَمْفاراً( مثل کیانی
ک [یمل ب ] لورات بر نان بار شد [و ب ن مكل( گردندند] نگاه ن را ب کار نبیهتند همچهون
 .1غیبت ،نعمانی ،ص .032
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مثل خری امت ک کتابهانی را بر پشت میکشد).
ای فرزند میعود! بر مردم زمانی می ند ک فردی ک بر دننش صبر میکند ،مانند فردی امت ک
در ک( دمتش لش دارد .اگر در ن زمان گرگ باشد ،ک هیچ ،وگرن گرگها او را میخورند.
ای فرزند میعود! یلما و فقهای نان خاةن و فاجر هیهتند .گهاه باشهید! نهان بهدلرنن مخلوقهات
خداوند هیتند و همچنین پیروان نان و افرادی ک نزد نان میروند و از نان میگیرند و نهان را
دومت میدارند و با نان همنشینی میکنند و با نان مشورت میکنند ،بدلرنن مخلوقهات خداونهد
هیتند ک خداوند نان را وارد لش جهنم میکند .صُمٌّ بُكْمٌ یُمْهی فَهُهمْ لَها نرْجِعُهونَ( کرنهد،
صهمًّا
اللند ،کورند ،بنابرانن ب راه نمی نند) وَ نَحْشُرُهُمْ نوْمَ الْقِیامَوِ یَلَی وُجُوهِهِمْ یُمْیاً وَ بُكْماً وَ ُ
مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ کُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ مَعِیراً( و روز قیامت نها را کور و الل و کر ب روی چهرهشان
در افتاده برخواهیم انگیخت .جانگاهشان دوزخ امت .هر بار ک لش ن فرو نشیند شرارهای [لازه]
برانشان میافزانیم) کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُهودُهُمْ بَهدَّلْنَاهُمْ جُلُهوداً غَیرَهَها لِیهذُوقُوا الْعَهذَابَ( ههرچه
پومتشان برنان گردد ،پومتهای دنگری بر جانش نهیم لا یهذاب را بچشهند) إِذَا أُلْقُهوا فِیهَها
مَمِعُوا لَهَا شَهِیقاً وَ هِی لَفُورُ لَكَادُ لَمَیزُ مِنَ الْغَیکِ( چون در نجها افكنهده شهوند ،از ن خروشهی
میشنوند ،درحالیک میجوشد .نزدنك امت ک از خشم شكافت شود) کُلَّمها أَرَادُوا أَنْ نخْرُجُهوا
مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُییدُوا فِیهَا وَ ذُوقُوا یَذَابَ الْحَرِنقِ( هر بار بخواهند از [شدت] غم از ن بیرون روند،
در ن باز گردانیده میشوند [ک هان] بچشید یذاب لش موزان را) لَهُمْ فِیهَا زَفیرٌ وَ هُمْ فِیهَا لَا
نیْمَعُونَ( برای نها در نجا نال ای زار امت و در نجا [چیزی] نمیشنوند).
ای فرزند میعود! نان ادیا میکنند ک بر دنن و منت و روش و شرنعت من هیتند .نهان از مهن
بیزار هیتند و من نیز از نان بیزار هیتم.
ای فرزند میعود! در شكارا با نان منشین و در بازارها با نان بیعت نكن و نان را ب راه راهنمانی
نكن .خداوند متعال فرمود :مَنْ کَانَ نُرِندُ الْحَیَاةَ الدُّنْیا وَ زِننَتَهَا نُوَفِّ إِلَیهِمْ أَیْمهالَهُمْ فِیهَها وَ هُهمْ
فِیهَا لَا نُبْخَیُونَ( کیان ک زندگ دنیا و زنور ن را بخواهند[ ،جزاى] کارهانشهان را در نجها
ب طور کامل ب نان میدهیم و ب نان در نجا کم داده نخواهد شد) .خداوند متعال فرمود :مَنْ
کانَ نرندُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَ ُ فی حَرْثِ ِ وَ مَنْ کانَ نرندُ حَرْثَ الدُّنْیا نُُْلِ ِ مِنْها وَ ما لَ ُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ
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نَصِیبٍ( کی ک کشت خرت بخواهد ،براى وى بر کشت اش میافزانیم و کی ک کشت انن
دنیا را بخواهد ،ب او از ن میدهیم و[ل ] در خرت او را نصیب نییت).
ای فرزند میعود! نچ از نان ب امت من میرمد ،دشمنی و خشهم و جهدال امهت .نهان افهراد
پَیت انن امت در دنیانشان هیتند .قیم ب خداوندی ک مرا ب حق برانگیخهت ،خداونهد نهان را
فرو میبرد و نان را ب میمونها و خوكها میخ میکند.
او میگوند :رمولاهلل  گرن کرد و ما ب خاطر گرن ی او گرنان شهدنم و یهرض کهردنم :نها
رمولاهلل! چ چیزی مان ی گرن ی شما شده امت؟ فرمود :برای مهربهانی به بهدبختان .خداونهد
متعال فرمود :وَ لَوْ لَرَی إِذْ فَزِیُوا فَلَا فَوْتَ وَ أُخِذُوا مِنْ مَكَهانٍ قَرِنهبٍ( و اى کهاش مهیدنهدى
هنگام را ک [کافران] وحشتزدهاند [ .نجا ک راه] گرنزى نمانده امت و از جان نزدنك گرفتار
مدهاند) نعنی یلما و فقهاء).
*

()7

امام باقر فرمود ...( :ب موی کوف میرود .از نجا شانزده هزار نفر از بترن میلح به مهالم
خارج میشوند ،ک قارنان قر ن و فقهای دنن هیهتند .پیشهانیهای نهان پینه بیهت امهت .بها
لباسهانشان با لكبر و غرور راه میروند و نفاق ،نان را در بر گرفت امت .هم ی نان میگوننهد:
ای فرزند فاطم ! برگرد ،ما ب لو نیازی ندارنم .او در پشت نج( ،در روز دوشنب از یصر لا یشهاء،
شمشیر را بر نان قرار میدهد و نان را مرنعلر از کشتنِ قربانی میکشد .ههیچ مهردی را از نهان
باقی نمیگذارد و ب هیچ نك از نارانش مشكلی نمیرمد .رنختن خونهانشان بایث نزدنكی به
خداوند امت .مپس وارد کوف میشود و جنگجونهان ن را میکشهد لها اننکه خداونهد یزوجهل
خشنود میشود.)...

()6

چه کسانی مهدی را یاری میدهند؟
* (مردی میگوند :نكی از ناران امام صادق بر انشان وارد شهد و به انشهان یهرض کهرد:
فدانتان شوم .ب خدا قیم! من شما و افرادی را ک دومتتان دارنهد ،دومهت مهیدارم .قهای مهن!
چقدر شیعیان ما بییار هیتند .انشان ب او فرمود :نان را ذکر کهن .یهرض کهرد :بیهیار هیهتند.
 .1مکارم االخالق ،طبرسی ،ص .191
 .2دالئل االمام  ،طبری ،ص .199
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فرمود :نان را ب شمارش بیاور .یرض کرد :نان بیش از اننها هیتند .امام صهادق  فرمهود:
هر گاه ن یدهی وص( شده ک میصد و ده نفر و اندی هیهتند ،شمارشهان کامهل شهود ،نگهاه
چنانک شما میخواهید ،خواهد شد؛ ولی شیع ی مها کیهی امهت که صهدانش از حهدّ گوشهش
نمیگذرد و نیز کین و ناراحتی درونش از حدّ پیكرش لجاوز نمیکند ،و ما را شكار نمیمتاند و با
دشمنان ما نمیمتیزد ،و با ییبجونان ما همنشینی نمیکند ،و با بدگونان ما هممخن نمیشود و
نان را ک با ما دشمن هیتند ،دومت نمیدارد و با دومتان ما دشهمنی نمهیورزد .یهرض کهردم:
پس چ کنم با انن شیعیان گوناگون ک گونند ما بر طرنق لشیع هیتیم؟ فرمود :اننان خود گرفتار
جدانی و زمانش خواهند شد و لبدنل و جابجانی در میانشان رخ خواهد داد و ب قحطی و کمبود
ک نابودشان مازد مبهتال شهوند و شمشهیری خهونشهان برنهزد و اختالفهالی به ههم رمهد که
پراکندهشان کند .همانا شیع ی ما کیی امت ک همچون مهگان پهارس نكنهد و هماننهد کهالغ
حرص نورزد و نزد مردم ب گدانی دمت نیازد ،اگر چ از گرمنگی بمیهرد .یهرض کهردم :فهدانت
شوم ،چنین افرادی را ک ب انن صفات موصوفند ،در کجا جیتجو کنم؟ فرمود :نان را در گوش و
کنار زمین بجوی ،نان کیانی هیتند ک زندگی مبكی دارند و خان ب دوش هیتند .اگهر حاضهر
باشند ،شناخت نمیشوند و اگر از نظرها پنهان شوند ،کیی متوج نان نمیگردد و اگر بیمار شوند،
ییادت نمیشوند و اگر خوامتگاری کنند ،با نان ازدواج نشود و اگر وفات نابند ،بهر جنهازهی نهان
کیی حضور نیابد ،نان کیانی هیتند ک در اموالشان با نكدنگر موامات میکنند و در قبرههای
خود با نكدنگر دندار و مالقات دارند و خوامت هانشان با نكدنگر برخورد و اختالف پیدا نمیکنهد،
هر چند از شهرهای گوناگون باشند).
*

()7

امام صادق فرمود( :از انن امر فردی بیرون میرود ک گمان میشد ک اههل ن امهت و
افرادی شبی خورشیدپرمتان و ماه پرمتان وارد ن میشوند).

*

()6

یبداهلل ابی نعفور میگوند :امام صهادق فرمهود( :وای بهر طاغولیهان یهرب از شهری که
نزدنك میشود .یرض کردم :فدانتان شوم .از یربها ،چقدر با قاةم هیهتند؟ فرمهود :لعهدادی
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اندك .یرض کردم :ب خدا قیم! از نان کیانی ک انن امر را لوصی( میکنند ،بییار هیهتند.
فرمود :مردم باند خالص شوند و جدا شوند و غربال شوند .و از غربهال ،مهردم بیهیاری بیهرون
روند).
*

()7

امام صادق فرمود( :خداوند انن امر را با افرادی ناری میکند ک ارلباطی با دنن ندارنهد و
اگر امر ما بیاند ،قطعاً افرادی از امر ما بیرون میروند ک امروزه بر پرمتش بتها بودند).

*

()6

زند میگوند( :ب امام صادق یرض کردم :میلرمیم ک مُمن نباشیم .فرمود :چرا؟ یرض
کردم :ما در میان خود فردی را نیافتیم ک برادرش نهزد او برلهر از درههم و دننهارش باشهد و
میبینیم ک دننار و درهم نزد او برلر از برادر امت؛ ولی والنت امیرالمُمنین بین ما و او جمهع
نموده امت .فرمود :انن چنین نییت؛ ولی شما انمانلان کامل نمیشود ،لا اننک قاةم ما قیام
کند .در انن هنگام امت ک خداوند یقلهانتان را گرد می ورد و مُمن کامل میشهوند و اگهر
در زمین ،مُمنان کامل نباشند ،خداوند ما را ب موی خود باال میبرد و شما زمین و مهمان را
انكار میکنید؛ بلك قیم ب خدانی ک جانم در دمتان اومت! در اطراف زمین مُمنانی هیتند
ک ارزش هم ی دنیا نزد نان ،ب اندازه بال پش نییت؛ و اگر هم ی نچه در دنیها و در ن
امت ،طالی مرخ شود و بر گردن نكی از نان باشد و مپس از گردن نان بیفتد ،هیچ چیهزی
احیاس نمیکنند .گونا چیزی بر گردنشان نبوده امت و از ن چیزی نیفتاده امت ،به خهاطر
پیتی دنیا نزد انشان .نان هیتند ک زندگیشان پنهان امت و خان شان از زمینی به زمینهی
دنگر در انتقال امت .شكمهانشان از روزه فرو رفت امت .پلكهانشان از لیبیح فرموده شهده
امت .چشمانشان از گرن ضعی( شده امت .صورتهانشان در اثهر شهبزنهدهداری زرد شهده
امت .انن چهرهی نان امت ک خداوند ن را در انجیل مثال زده امت و در لورات و فرقهان و
زبور و صح( اولی نان را لوصی( کرده امت و فرموده امت :مِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ
الیُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِهی التَّهوْرَاةِ وَمَهثَلُهُمْ فِهی الْإِنْجِیهلِ( یالمهت نهان بهر اثهر مهجود در
چهرههانشان امت .انن مثل انشان امت در لورات و مثل نها در انجیل) .منظور زردی صورت
در اثر شب زنده داری امت .نان افرادی هیتند ک در حالت مانی و مختی ب برادران نیكی
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میکنند؛ و در حالت مختی نیز دنگران را بر خودشان برلری میدهند .خداوند نان را لوصهی(
کرده امت و فرموده امت :وَنُُْثِرُونَ یَلَ أَنْفُیِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَوٌ وَمَنْ نُوقَ شُحَّ نَفْیِ ِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( هر چند در خودشان احتیاج [مبرم] باشد ،نها [برادرانشان] را بهر
خودشان مقدم م دارند و هر کس از خیت نفس خود مصون مانَد ،انشانند ک رمتگارانند) .ب
خدا قیم! رمتگار شدند و ب نجات رمیدند .اگر مُمنی را ببینند ،او را احتهرام میکننهد و اگهر
منافقی ببینند ،از او دوری میکنند .اگر شب نان را فرا بگیرد ،زمین را فرش خود قرار میدهند
و خاك را بالش خود قرار میدهند؛ و پیشانی خودشان را رو به مهوی زمهین میکننهد .بهرای
زادی خود از لش ،نزد پروردگارشان لضرّ میکنند .وقتی شب را ب روز میرمانند ،بها مهردم
رفت و مد میکنند و با انگشتان ب نان اشاره نمیکنند .رنج راه را بر خهود همهوار میکننهد و
ب را پاك و پاك کننده میگیرند .خودشان در مختی هیتند و بدنهانشان لیره امت .مهردم
از نان در راحتی هیتند .نان نزد مردم بدلرنن مهردم هیهتند و نهزد خداونهد بهتهرنن مهردم
هیتند .اگر مخن بگونند ،رامتگو شمرده نمیشوند .و اگر خوامتگاری کنند ،ب نهان زن داده
نمیشود .اگر حضور پیدا کنند ،شناخت نمیشوند و اگر پنهان شوند ،از دمهت داده نمهیشهوند.
دلهانشان از خداوند لرمان و هرامان امت .زبهانهانشهان در زنهدان امهت و مهین هانشهان
پناهگاه راز خداوند امت .اگر برای ن اهلی بیابند ،مقداری ب نهان میدهنهد و اگهر بهرای ن
اهلی نیابند ،بهر زبهانهانشهان قفهلههانی مینهنهد و قفهلههای ن را پنههان میکننهد .بهر
مین هانشان بند مَشكی بییار مخت امت ک از ن چیزی بیرون نمی نهد .نگهبانهان یلهم و
معدن صبر و حكم و پیرویکننهدگان پیهامبران و رامهتگونان و شههدا و شانیهتگان هیهتند.
زرنگهانی هیتند ک منافقان ،نان را کر و کور و بیخرد میشمارند .در نان کری و کوری و
بیخردی نییت .نان زرنگ و فصیح و صبور و حكیم و بالقوا و نیكوکار و برگزنهدهی خداونهد
هیتند .لرس برای خداوند ،نان را ماکن نموده امهت و زبهانهانشهان را لهرس از خداونهد و
پنهان کردن رازش ماکت کرده امت .وای! چقدر شوق همنشینی و مهخن گفهتن بها نهان را
دارم .ای وای! از از دمت دادن نان و ای وای از همنشینی با نان .اگر نان را نافتید و از نهور
نان گرفتید ،ب وامط ی نان در دنیا و خرت هدانت میشوند و رمتگاری مینابیهد .نهان در
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میان مردم از گوگرد مرخ هم نانابلر هیتند .زننت نان ،طول مكوت برای کتمان راز امت و
نماز و زکات و حج و روزه و موامات با برادران در حالت مانی و مهختی .انهن زننهت نهان و
دومتی نان امت .خوشا ب حال نان و چ نهانت زنبهانی امهت .نهان ارثبرنهدهی فهردوس
هیتند و در ن جاودان میباشند .مثال نان در اهل بهشت ،مانند فردوس( )7نیبت به بهشهت
امت .نان هیتند ک در لش نان را میطلبند و در بهشت نعمت میبینند .انن ،مهخن اههل
لش امت :وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا کُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ( و میگونند ما را چ شده امت
ک مردان را ک نان را از [زمرهی] اشرار میشمردنم ،نمیبینیم؟) نان اشرار مردم نزد انشهان
هیتند .خداوند جانگاه نان را بلند میکند لا نان را ببینند .انن بایهث حیهرت نهان در لهش
میشود و میگونند :نَا لَیْتَنَا نُرَدُّ( ای کاش بازگردانده میشدنم) لا مانند نان شهونم .نهان
برلر بودند و ما اشرار هیتیم و انن حیرلی برای اهل لش امت).
*

()6

امیرالمُمنین فرمود( :مانند زنبور در میان پرندگان باشید .پرندهای از پرندگان نییت ،مگر
اننک زنبور را ضعی( میشمارد .و اگر پرندگان برکتی را ک درون اومت ،میدانیهتند ،بها ن
چنین نمیکردند .با زبانها و بدنهانتان با مردم رفت و مد کنید و بها دلهها و کارهانتهان بها
نان مخالفت کنید .قیم ب خدانی ک جانم در دمهتان اومهت ،نچه را که دومهت دارنهد،
نمیبینید ،لا اننک برخی از شما در صورت برخی دنگهر ب دههان بیندازنهد و برخهی از شهما
برخی دنگر را دروغگو بنامید و از میان شما (نا فرمود :از میان شیعیان من) فقط ماننهد مهرم
در چشمان و نمك در غذا باقی بماند .برای شما مثال مردی را میزنم ک غهذانی دارد و ن را
لمیز میکند و پاك مینماند .مپس ن را ب جانی میبرد و ن را لا زمانی که خهدا بخواههد،
رها میکند .مپس نزد ن بهاز میگهردد و میبینهد که کهرم در ن وجهود دارد .ن را بیهرون
می ورد و لمیز و پاك میکند .مپس غذا را ب خانه بهاز میگردانهد و لها زمهانی که خداونهد
بخواهد ،رها میکند .مپس دوباره نزد ن باز میگردد و میبینهد که کهرم در ن رشهد کهرده

 .1طبق روایات اهل بیت فردوس باالترین مرتبهی بهشت است .امیرالمؤمنین فرمودنةد( :بةرای هةر چیةزی محةل
اعالیی است و محل اعالی بهشت ،فردوس است و آن برای محمد و آل محمد است)( .بحار االنوار ،مجلسی ،ج ،21
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 .2اصول شانزدهگانه ،اصل زید زرّاد ،جمعی از محدثان ،ص .7

 ............................................................................983انتشارات انصار امام مهدی 

امت .ن را بیرون می ورد و لمیز و پاك میکنهد و ن را بهاز میگردانهد .همهینگونه ادامه
مینابد ،لا اننک مقداری از ن ک اندك امت ،باقی میماند ک کرم ب ن زنانی نمیرمهاند.
همچنین شما نیز متمانز میشوند لا اننک از میان شما فقط گروهی انهدك بهاقی بماننهد که
زمانش ب نان هیچ زنانی نرماند).
*

()7

امام صادق  فرمود( :اگر قاةم قیام کند ،مردم او را انكار میکنند .ب صورت جوان مهوفقی
نزد نان باز میگردد .فقط مُمنانی بر ن ثابت میماننهد که خداونهد میثهاقش را در ذر اول از
نان گرفت امت).

*

()6

جابر میگوند :مرا مییب بن نجب حدنث نمود ک گفت( :مردی نزد امیرالمهُمنین مهد و
همراهش مردی بود ک ب او ابن موداء (فرزند مادر میاهپومت) میگفتند .ب او یهرض کهرد:
ای امیرالمههُمنین! انههن فههرد بههر خداونههد و رمههولش دروغ میبنههدد و لههو را گههواه میگیههرد.
امیرالمُمنین فرمود :او خیلی یرن

و طونل مخن میگوند .چ میگوند؟ یرض کرد :او

از مپاه خشم (جیش غضب) ناد میکند .فرمود :انن مرد را رها کن .نها قومی هیتند که در
خرالزماناند و مانند برگهای درخت پانیزی هیتند و نك مهرد و دو مهرد و مه مهرد از ههر
قبیل ای هیتند و لا  9نفر میشوند .ب خدا قیم! مهن فرمانهده نهان را میشنامهم و نهام او و
محل فرود مهدن مهپاهشهان را مهیدانم .مهپس برخامهت و فرمهود« :شهكافنده ،شهكافنده،
شكافنده» .مپس فرمود :انن مردی از فرزندان من امت ک حدنث را میشكافد).
*

()4

امیرالمُمنین  فرمود( :ناران مهدی جوان هیتند و شخص پیری در میانشان نییت ،مگر
مانند مرم در چشمان و نمك در لوش ؛ و کمترنن لوش  ،نمك امت).
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