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 5............................ .......پرسند عقائد االسالم واز تو درباره روح  می

 

 

 

 

 اهدا:

 انصار امام مهدی به 

 گزار مشایم سپاس

 برای من خوب برادران و خواهرانی بودید.... و چه خانواده خوبی هستید

 خدا مهه مشا را حفظ کند.
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 و الحمد هلل رب العالمین

 تسلیماو صلّی اهلل علی محمد و آل محمد األئمة و المهدیین و سلم 

 اصل دین

که خداوند حضرت آدم  اصل دین یا عقیده الهی در این زمین همان استخالف )خالفت الهی( است؛ از آن هنگامی

.اولین انسان زمینی را آفرید، او را خلیفه خود در زمین قرارداد ، 

َفِكُّ وَ فیها یُّفْسِدُّ مَنْ فیها تَجْعَلُّ أَ قالُّوا خَلیفَةً الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنِّی لِلْمَالئِكَةِ رَبُّّكَ قالَ إِذْ و  نَحْْنُّ وَ الْدِّما َ یَسْْ

تَعْلَمُّون ال ما أَعْلَمُّ إِنِّی قالَ لَكَ نُّقَدِّسُّ وَ بِحَمْدِكَ نُّسَبِّحُّ
(7) 

دهم. فرشتگان گفتنْد: آیْا در زمْین  ای قرار می که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من در زمین خلیفه )و هنگامی

گْوییم و  وسیله حمد تو تسبیح می که ما به ریزد، درحالی ها می کند و خون دهی که در زمین فساد می ا قرار میکسی ر

 دانید(. دانم که شما نمی کنیم؟ فرمود: من چیزی می تو را تقدیس می

َصادِقین کُّنْتُّمْ إِنْ هؤُّال ِ بِأَسْما ِ  یأَنْبِئُّون فَقالَ الْمَالئِكَةِ عَلَى عَرَضَهُّمْ ثُّمَّ کُّلَّها الْأَسْما َ آدَمَ عَلَّمَ و (6) 

های اینان  ها را بر فرشتگان عرضه کرد؛ پس فرمود: مرا به نام ها را آموخت؛ سپس آن نام )و خداوند به آدم آن نام

 خبردهید اگر در گفتار خود صادق هستید(.

الْحَكیم الْعَلیمُّ أَنْتَ إِنَّكَ عَلَّمْتَنا ما إِالَّ لَنا عِلْمَ ال سُّبْحانَكَ قالُّوا (4) 

 تو به ما آموختی. تو دانای حكیمی(. که آنای؛ ما هیچ علمی نداریم مگر  )فرشتگان گفتند: تو منزّه

َأَعْلَْمُّ وَ الْْأَرْضِ وَ سَّماواتِال غَیْبَ أَعْلَمُّ إِنِّی لَكُّمْ أَقُّلْ لَمْ أَ قالَ بِأَسْمائِهِمْ أَنْبَأَهُّمْ فَلَمَّا بِأَسْمائِهِمْ أَنْبِئْهُّمْ آدَمُّ یا قال 

  (3)تَكْتُّمُّون کُّنْتُّمْ ما وَ تُّبْدُّونَ ما

                                                
 .03قرآن کریم، سوره بقره، آیه . 1

 .01قرآن کریم، سوره بقره، آیه . 2

 .02یه قرآن کریم، سوره بقره، آ. 0

 .00قرآن کریم، سوره بقره، آیه . 4



   مهدی انتشارات انصار امام  ...................................................................................................7

 

های  به فرشتگان خبر داد از نام که آدم  ها خبرده. هنگامی های آن )خداوند فرمود: ای آدم، به فرشتگان از نام

شما آشكار کنیْد و پنهْان  چه آنم و دان ها و زمین را می ها، خداوند فرمود: مگر به شما نگفتم که من غیب آسمان آن

 دانم(؟ کنید را می

خود قْادر بْه  خودی و فرشتگان و جنیّان بود، چون فرشتگان و جنیّان به این همان چیزی است که بین آدم 

زیرا او فقْ  قْادر  بود؛ خلیفه شود امر محتومی  آدم  که اینآورد نبودند؛ لذا  به دست می تحصیل معرفتی که آدم

دانند آشنا کند. انسان به بعضی از آن قابلیت و استعدادی که خداوند در او ودیعْه نهْاده  نمی چه آنها را به  ه آنبود ک

شده، یعنی بر  وی بر صورت خدا خلق تر بود، تر و اعظم چون او انسان بود و انسان دارای قابلیتی وسیع .عمل کرد ،بود

 )اللَّهُّهای خداوند برای خلق در او به ودیعه نهاده شده است:  ردن ناممعرفت اسما  خدا سرشته شده و قابلیت آشكار ک

 )خداوند آدم را بر شكل و صورت خودش آفرید(.، (7)صُّورَتِهِ( عَلَى آدَمَ خَلَقَ

بیشترشان از  که اینها در عمل و اخالص یكسان نیستند، عالوه بر  اما در میان مردم یا خود فرزندان آدم، قطعاً آن

کسی که عالم و عارف به خداست بر کسی که نسبت بْه او جاهْل اسْت  اند؛ درنتیجه الزم شد آن ن غافلعمل کرد

سْپس اشخاصْی  و سپس آل محمد  محمد  -در عوالم باال-بنابراین نخستین خلیفه حقیقی  خلیفه گردد؛

 ها در هرزمانی است. ترین آن ترین خلق و خداشناس عالم اما در این عالم جسمانی، محمد  ها هستند؛ مانند آن به

بْه  کْه آنشود: مستخلِف )خْدایی کْه خلیفْه را قْرار داده(، مسْتخلَف ) سه موضوع مطرح می جا اینبنابراین در 

شود. به اعتبار صفات خلیفْه و شایسْتگی  و علمی که نزد خلیفه خدا به ودیعه نهاده می شده( خالفت خداوند برگزیده

کنْد و همننْین مسْتخلِف او را وصْف کنْیم،  که حمل می چه آنتوانیم او را و  ، میعملش یا تكلیفش از ناحیه خدا

کند و کسی که به او  گیرد، نبی است، یعنی نبأهایی را حمل می یعنی بگوییم: به این اعتبار که او خبرهای غیب را می

ای است که رسْالتی را  فرستادهجهت که او حامل رسالتی است، او رسول و  این سازد. از کند آگاه می در اصل وحی می

گیرد: مستخلِف )خْدا(،  کشد. درنتیجه اصل دین )استخالف( سه اصل را در برمی اش( به دوش می از مرسِل )فرستنده

دیگر: مُّنبِئ و خبردهنده )خدا(، نبی )صاحب و حامل نبْأ و خبْر غیبْی(، نبأهْا و  بیان خلیفه )نبی و رسول(، علم؛ و به

و نیْز اگْر ایْن رسْول  تعبیر دیگر: مرسِل و فرستنده )خدا(، رسول و فرستاده، رسالت و پیام الهی؛اخبار غیبی؛ یا به 

 توانیم او را امام نیز بنامیم. دارای مقام امامت باشد، می

اصل دین و ستون و محور آن است که هرکس آن را نقض کند دین الهی را نقض کرده و  این اصل )استخالف(،

تأکید کردند کسانی که حق  و امام صادق  ی نگذاشته است. به همین سبب ائمه اطهار چیزی از دین را باق

فق  بْه خْاطر غصْب حْق  را غصب کنند، بیشترین سهم را در شكستن و نقض اسالم دارند، نه امیرالمؤمنین 

                                                
 .130؛ التوحید )صدوق(، ص 104، ص 1الکافی، ج . 1
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محْور آن ، بلكه به این سبب که این غصب، عبارت از نقض همان اصلی است که همه دیْن بْر امیرالمؤمنین 

و باعث شدند مردم از این اصل که همانا دیْن خْدا از ابتْدا تْا انتهْا اسْت،  همان خالفت الهی است؛ گردد و آن می

 منحرف شوند.

 فرمود: امام جعفر بن محمدصادق 

 عَرَفَْهُّ فَمَْنْ زَمَانِْهِ أَهْلِ وَ أُّمَّتِهِ إِمَامُّ هُّوَ وَ الْإِیمَانُّ هُّوَ وَ الْیَقِینُّ هُّوَ الرَّجُّلُّ ذَلِكَ وَ رَجُّلٌ هُّوَ الدِّینِ أَصْلَ وَ الدِّینِ نَّ)اِ

 جَْرَ  کَْذَلِكَ الْإِمَامِ ذَلِكَ بِغَیْرِ شَرَائِعَهُّ وَ حُّدُّودَهُّ وَ دِینَهُّ وَ اللَّهَ جَهِلَ جَهِلَهُّ مَنْ وَ دِینَهُّ وَ اللَّهَ أَنْكَرَ أَنْكَرَهُّ مَنْ وَ اللَّهَ عَرَفَ

 مَعْرِفَْةِ إِلَْى بِهَْا یُّوصَلُّ وَ اللَّهِ دِینُّ بِهَا یُّعْرَفُّ بَصِیرَةٍ عَلَى ثَابِتَةٌ مَعْرِفَةٌ وَجْهِهِ عَلَى الْمَعْرِفَةُّ وَ اللَّهِ دِینُّ الرِّجَالِ مَعْرِفَةَ بِأَنَّ

 (7).اللَّهِ(

اهل زمْانش  مرد است و آن مرد همان یقین و همان ایمان است و آن امام امتش ویك )همانا دین و ریشه دین، 

به او جاهل باشد  که آناو را نشناسد خدا و دین خدا را نشناخته و  که آناو را بشناسد خدا را شناخته و  که آناست؛ هر 

شده کْه معرفْت آن  شود. چنین جاری و دین و دستورات خدا بدون آن امام شناخته نمی به خدا و دینش جاهل است؛

وسْیله آن دیْن خْدا شْناخته  یق او معرفتی ثابت و با آگاهی است کْه بههمان دین خداست و معرفت از طر مردان 

 (.انجامد میشود و به معرفت الهی  می

 بر همین امر در حدیث فرقه ناجیه که مشهور در کتب اهل سنت است، تأکید کردند: اهلل رسول

اهلل ما هذه الفرقة؟ قال من  ا رسول)تفترق هذه األمة علی ثالث و سبعین فرقة کلها فی النار اال فرقة واحدة. قیل ی

 کان علی ما أنا علیه الیوم و أصحابی(.

جز یك فرقْه. گفتْه شْد: ای رسْول  شوند که همگی در آتش هستند به سه فرقه متفرق می و )امت من بر هفتاد

 (.ها که بر همان روشی هستند که امروز من و اصحابم بر آن هستیم آن فرقه کدام است؟ فرمود: آن خدا 

اهلل و من هی؟ قال: من کان علْی  )تفترق أمتی علی ثالث و سبعین فرقة کلهم فی النار إال واحدة. قیل: یا رسول

 (6).مثل ما أنا علیه الیوم و أصحابی(

جز یكی. گفتند ای رسول خدا و آن کْدام  شوند که همگی در آتش هستند به سه گروه متفرّق می و )امتم بر هفتاد

 که امروز من و اصحابم بر آن هستیم باشند(. چه آنای مثل  ها که به طریقه است؟ فرمود: آن

                                                
؛ خاتمن   22؛ مختصر بصائر الدرجات )حسن بنن سنمیمان حمنی(، ص    945بصائر الدرجات )محمد بن حسن صفار(، ص . 1

 .253، ص 42؛ بحار األنوار، ج 112، ص 4المستدرک )میرزای نوری(، ج 

 ذکر کرده و آن را مشهور خوانده است. 172 - 171، ص 24، ج «مجموع الفتاوی»رت را ابن تیمیه در کتاب این عبا. 2



   مهدی انتشارات انصار امام  ...................................................................................................9

 

گونه معین کرده که این فرقه، همان گروهی است که  صفت فرقه ناجیه را این اهلل  در حقیقت رسول بنابراین،

خْدا و حاکمیْت و به این رهبری الهی که معرّف  داشته باشد اهلل  شده، از سوی خدا مانند رسول رهبری برگزیده

 ایمان داشته باشند. اهلل  مانند اصحاب رسول خداست،

مانند ارتبْا  بْین  ای است که در آن ارتباطی به بیان فرمودند، همان فرقه اهلل  گونه که رسول بنابراین حق آن

از سوی خْدا ای است که  خلیفه جا آنو اصحابش وجود داشته باشد، یعنی ایمان به خالفت الهی. درواقع  پیامبر 

 و مؤمنانی به این خلیفه و به این اصل خالفت که اصل دین الهی است وجود دارند. شده باشد منصوب

 گونه روایت کرده است: نیز نزدیك به همین مضمون را این شیخ صدوق 

امِیُّّ إِدْرِیْسَ بْْنُّ مُّحَمَّْدُّ لَبِیْدٍ أَبُّو حَدَّثَنَا قَالَ السَّرَخْسِیُّّ تَمِیمٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُّ مُّحَمَّدُّ نَصْرٍ أَبُّو )حَدَّثَنَا  حَْدَّثَنَا قَْالَ الشَّْ

 عبْداهلل عَْنْ یَزِیدَ بْنِ عبداهلل عَنْ الْإِفْرِیقِیُّّ حَدَّثَنَا قَالَ الْمُّحَارِبِیُّّ مُّحَمَّدٍ بْنُّ الرَّحْمَنِ عَبْدُّ حَدَّثَنَا قَالَ إِسْرَائِیلَ بْنُّ إِسْحَاقُّ

 وَ اثْنَتَْیْنِ عَلَْى تَفَرَّقُّْوا إِنَّهُّْمْ وَ بِمِثْلٍ مِثْلٌ إِسْرَائِیلَ بَنِی عَلَى أَتَى مَا أُّمَّتِی عَلَى سَیَأْتِی ص اهلل رسول الَقَ قَالَ عُّمَرَ بْنِ

 وَ اهلل رسول یَا قِیلَ قَالَ وَاحِدَةٍ غَیْرَ النَّارِ فِی کُّلُّّهَا وَاحِدَةً عَلَیْهِمْ تَزِیدُّ مِلَّةً سَبْعِینَ وَ ثَلَاثٍ عَلَى أُّمَّتِی سَتُّفَرَّقُّ وَ مِلَّةً سَبْعِینَ

 (7).أَصْحَابِی( وَ أَنَا الْیَوْمَ عَلَیْهِ نَحْنُّ مَا هُّوَ قَالَ الْوَاحِدَةُّ تِلْكَ مَا

 مو اتفاق خواهد افتْاد، داده است موبه اسرائیل رخ که بر بنی چه آنمانند  به زودی بر امتم فرمود: به )رسول خدا 

شوند که یك فرقْه  زودی امت من بر هفتادوسه ملت تقسیم می اسرائیل بر هفتادودو ملت تقسیم شدند و به نا بنیهما

 عرض شد: ای رسول خْدا اهلل  ها در آتش هستند جز یك فرقه. به رسول اسرائیل هستند، همگی آن بیش از بنی

 که امروز من و اصحابم بر آن هستیم(. به طریقتی است ای که یك فرقه کدام است؟ فرمود: همان فرقه و آن

 

 گانه: اصول سه

 اصل اول: مستخِلف )خدا(

 مستخلِف همان خدای سبحان یا همان حقیقت است.

 دو طریق برای تصدیق به وجود آن حقیقت غایب شاهدی که این عالم را خلق کرده است، داریم:
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 اول: طریقه وحی

ْرِكْ ال وَ صالِحاً عَماَلً فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقا َ یَرْجُّوا کانَ فَمَنْ واحِدٌ إِلهٌ إِلهُّكُّمْ أَنَّما إِلَیَّ  وحىیُّ مِثْلُّكُّمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُّل  یُّشْْ

 (7)أَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ

امید بْه  که آنشود که خدای شما خدای یكتاست. پس  )بگو که من فق  بشری مثل شما هستم؛ به من وحی می

 کسی را شریك قرار ندهد(. روردگارش دارد باید عمل شایسته کند و در پرستش پروردگارش هیچمالقات پ

هر انسانی باید این را بفهمد که منطقی نیست که گوشش را از شنیدن صدای پشت دیوار ببنْدد و سْپس از روی 

کْه اول گْوش خْود را شنوند بگوید: چیزی پشت دیوار نیسْت، چْون الزم اسْت  عناد و لجبازی، به کسانی که می

توانم حكم به این بْدهم کْه  ها شنیدند را نشنیدم، می که آن چه آنبازکنم و سعی کنم که بشنوم و در آن هنگام اگر 

 چیزی پشت دیوار وجود ندارد.

خدای سبحان( است، ولْی )و آغازش تصدیق به وجود حقیقت  تری است راه برتر و شریف در حقیقت طریق وحی،

آغْاز ایْن راه از آمْادگی بْرای  (6)شْود. که علت آفرینش است نیز کشیده می از تصدیق یعنی معرفتبه مراحل بعد 

وسیله تجرد و اخالص برای آن حقیقتی کْه ایْن جهْان را بْه وجْود  پس به شود و ازآن شنیدن از حقیقت شروع می

شْود و از  می ش وجود و حكمت ثابتتا جایی که روح انسان مستقیماً از آن حقیقت حكیم بشنود و برای رسد آورده می

ترتیب از خدا و رسوالنش از طریْق وحْی در رایْا و کشْف  این آن به بعد، سفر خود را به سمت معرفت آغاز کند، به

این همان طریقه انبیا  و اولیا  الهْی ( 4)رسد که انسان حتی صدای جمادات را هم بشنود. می جایی بشنود، بلكه کار به

تابنْد  ها از خداوند رو برمی ت که همه فرزندان آدم باید همین طریق را بپیمایند، اما متأسفانه آنو فرض آن اس است؛

بسا اعمال خبیثی ماننْد دشْمنی بْا  و چه شوند؛ مشغول دنیا گشته و غافل می خواند، ها را فرامی که خداوند آن درحالی

 رانَ بَْلْ کاَلَّرنتیجه چیزی نشنوند و چیزی درك نكنند: دهند تا زنگار همه دلشان را فرابگیرد و د انجاماولیا  الهی 

یَكْسِبُّونَ کانُّوا ما قُّلُّوبِهِمْ  عَلى
 کردند دلشان را چون زنگار در برگرفته است(. می چه آن بلكه نیست، )چنین (3)

                                                
 .113سوره کهف، آیه  .1

2 .َلِیَعْبُدُون إِالَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَمَقْتُ ما و   ،که مرا بپرستند، یعنی منرا   ین)جن و انس را نیافریدم مگر برای ا( 95)ذاریات

 بشناسند(.

کمی همه مواد منشأ حیات باکتری و گیاهی و حیوانی هستند. همچنین همه مظاهر حیات )نسخ و رشند و   طور جمادات یا به. 0

ین نتیجه فرقی حقیقی بن  ها نگریسته شود، چیزی جز عممیاتی شیمیایی نیستند و در حرکت( اگر در حدود همین عالم مادی به آن

ای است که آن ماده را شایسته عممیات  گونه و تفاوت تنها در نوع ترکیب این مواد به نبات و حیوان و باکتری و جماد وجود ندارد؛

 کند. )تبدل و تغیر( و نتایج عممیات تکامل می تولید مثل

 .4قرآن کریم، سوره مطفّفین، آیه . 4
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ایْد انْدکی شود، پْس ناچْار ب همننان که بیان شد به مراحل بعد از تصدیق نیز کشیده می که این طریقه،جا آناز

 درباره مسئله معرفت که علت آفرینش انسان است بیشتر بدانیم.

 معرفت

َلِیَعْبُّدُّون إِالَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُّ ما و (7) 

 مرا بپرستند(. که این)جن و انس را نیافریدم مگر برای 

ده است، یعنی انسان تجلْی اهلل ش انسان اساساً بر معرفت خدا سرشته شده است، چون بر صورت و شكل خدا خلق

ای حكایتگر و بیانگر حقیقت آن چیْز  اندازه تا دانیم صورت و شكل هر چیز طور که می در عوالم آفرینش است. همان

که عموم مردم از راه خدا اعراض کرده و مشغول به دنیْا گشْته و از پروردگارشْان غافْل شْده و  است، اما هنگامی

درخشْند، مشْیت و اراده خْدا بْه سْبب  شدند که در آسمان تاریك ماننْد سْتاره می متذکران گروه خاص و اندکی

رحمتش به این تعلق گرفت که رسوالنی را از بین همین گروه خاص و اندکی که شْنیدند و متْذکر شْدند، انتخْاب 

هْا را بْه سْمت  هند و آنها نشان د را متذکر شوند و راه را به آن ها را فرستاد تا غافالن و مشغوالن به دنیا کند و آن

یافتگان نخسْت را  تا بعضی از این غافالن نجات بیابند و متذکر شوند و فضل خدا و برتری این نجات خدا سیر دهند

 دریابند.

اگْر  ها را بْه یْاد خْدا بینْدازد؛ بنابراین، اصل این است که همه مردم متذکر شوند و نیازمند کسی نباشند که آن

عنوان رسْول معرفْی کنْد، او را  خْودش را بْه کْه آنند، فرض این است که مْردم بْدون خداوند رسولی مبعوث ک

 بشناسند.

َعَلیمٌ  ٍ شَیْ بِكُّلِّ اللَّهُّ وَ اللَّهُّ یُّعَلِّمُّكُّمُّ وَ اللَّهَ اتَّقُّوا و(6) 

 چیز داناست(. آموزد و خدا به همه )و از خدا پروا کنید و خدا به شما می

ْرِكْ ال وَ صالِحاً عَماَلً فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقا َ یَرْجُّوا کانَ فَمَنْ واحِدٌ إِلهٌ إِلهُّكُّمْ أَنَّما إِلَیَّ  یُّوحى مِثْلُّكُّمْ شَرٌبَ أَنَا إِنَّما قُّل  یُّشْْ

 (4)أَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ

                                                
 .95قرآن کریم، سوره ذاریات، آیه . 1

 .222م، سوره بقره، آیه قرآن کری. 2
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 01................................... پرسند اسالم واز تو درباره روح  مید یعقا

ید بْه لقْای ام که آنشود که خدای شما یكتاست؛ پس  )بگو که من فق  بشری مثل شما هستم؛ به من وحی می

 کس را در پرستش پروردگارش شریك نكند(. پروردگارش دارد پس باید عمل شایسته کند و هیچ

ها را به راهی  سویشان فرستاده تا آن رسولی که خدا به -حتی اگر مردم غافل شدند، باز واجب است که آن متذکّر 

به رسالت خودش، به چیز زیْادی نیْاز نداشْته ها  برای تذکر دادن آن -اند شان ضایعش کرده ببرد که به سبب غفلت

 باشد.

بلكه فرض این است که خلیفه خدا به چیزی بیش از معرفی خود نیاز ندارد و مفروض این است که مردم قادر بْر 

توانند به او متصْل شْده و دربْاره  هاست که خودشان می شناخت این مسئله باشند که او خلیفه پروردگار و خدای آن

سول( از او سؤال کنند. این همان اصل و اساس است، اگر مردمی باشْند کْه مراقْب اصْل فطْرت و این شخص )ر

 انسانیتشان بودند، هرچند غافل شده باشند.

به چیْزی بْیش از اعْالم رسْالت و دعوتشْان نیْاز  برای همین قرآن کریم بیان کرده که انبیا  و ابراهیم 

 نداشتند و این همان اذان است:

َعَمیقٍ فَجٍّ کُّلِّ مِنْ یَأْتینَ ضامِرٍ کُّلِّ  عَلى وَ رِجاالً یَأْتُّوكَ بِالْحَجِّ النَّاسِ فِی أَذِّنْ و
(7) 

 بیایند(. دور های راه از رو سبك مرکبان بر و پیاده آیند تو سو  تا ده حج ندا  را مردم )و

بفهمنْد  که اینمحض  سمت تو بیایند، به این آیه روشن است، یعنی ای ابراهیم، ندا در ده و مردم با شتاب باید به

شْوند و بْه پروردگارشْان  زودی متْذکر می هْا بْه ، چون آن(6)که تو دعوت الهی که حاملش هستی را اعالم کردی

                                                
 .27قرآن کریم، سوره حج، آیه . 1

کنه بنرای خندا    گفتنند، یعننی گنروه خاصنی از ذرینه ابنراهیم       این سخن همان چیزی است که وارثان ابراهیم . 2

کرده بود تنا امامنان منردم باشنند، همنان       الحرام ساکن آنان را به امر خدا در نزدیک بیت شده بودند، زیرا ابراهیم  خالص

دارند؛ پس بر منردم   بپا می دین خدا را بعد از پدرشان ابراهیم   دهند، یعنی به امامانی که مردم را به حج و اقامه نماز ندا می

 مِننْ  أَسْنکَنْتُ  إِنِّی نارَبَّبیایند:  که درگذشته واجب بود به نزد پدرشان ابراهیم   ها بیایند، همچنان واجب است که به نزد آن

 لَعَمَّهُنمْ  الثَّمَنراتِ  مِنَ ارْزُقْهُمْ وَ إِلَیْهِمْ تَهْوی النَّاسِ مِنَ أَفْئِدَةً فَاجْعَلْ الصَّالةَ لِیُقیمُوا رَبَّنا الْمُحَرَّمِ بَیْتِکَ عِنْدَ زَرْعٍ ذی غَیْرِ بِوادٍ  ذُرِّیَّتی

من بخشی از فرزندانم را در بیابانی غیر حاصمخیز در نزد خانه حرام تو ساکن کنردم تنا    )پروردگار ما،( 07)ابراهیم/ یَشْکُرُونَ

ها روزی بده تنا بمکنه سپاسنگزار     ها را از ثمرات و میوه ها قرار بده و آن نماز را بپا دارند؛ پس قموب بخشی از مردم را عاشق آن

 باشند(.

 شده: روایت 050ن  052، ص 1در کافی )کمینی(، ج 

 حَنوْلَ  یَطُوفُنونَ  النَّناسِ  إِلَى نَظَرَ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْفُضَیْلِ عَنِ أُذَیْنَ َ ابْنِ عَنِ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ یُّ)عَمِ

 عَمَیْنَنا  یَعْرِضُنوا  وَ مَوَدَّتَهُمْ وَ وَلَایَتَهُمْ فَیُعْمِمُونَا إِلَیْنَا یَنْفِرُوا ثُمَّ بِهَا یَطُوفُوا نْأَ أُمِرُوا إِنَّمَا الْجَاهِمِیَّ ِ فِی یَطُوفُونَ کَانُوا هَکَذَا فَقَالَ الْکَعْبَ ِ

 .إِلَیْهِمْ( تَهْوِی النَّاسِ مِنَ أَفْئِدَةً فَاجْعَلْ -الْآیَ َ هَذِهِ قَرَأَ ثُمَّ نُصْرَتَهُمْ
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هْا ماننْد خْود  یابند، بلكه واجب است کْه آن شوند و از نزد خدا امر و والیت آن رسول و حقانیت او را می متصل می

ادّعای رسالت کنی بشناسند، اما متأسفانه مشغول دنیْا شْدند تْا جْایی کْه  که آنتو را قبل از  رسول متذکر باشند و

 دهد تا بیدار شوند. ها را تذکر می رسول، آن

اعالم رسالت کْردی بایْد نْزد تْو بیاینْد، امْا  که آنمحض  فرماید: مردم به می بنابراین، خداوند به ابراهیم 

ها را انسان نامیْد،  توان آن که دیگر نمی نحوی اند به شان را وارونه و آلوده کرده ه فطرتها یا همان کسانی ک انسان نام

قطعاً این اعالم و اعالن و اذان برایشان سودی ندارد و هیچ کار دیگری هم برایشان سودمند نیست. بین مردم و بین 

انْد لْذا نیازمنْد  ای آلْوده کرده نْدازههای وارونه شده، بسیار هستند کسانی که فطرت و جانشْان را ا اصحاب فطرت

                                                                                                                                                                  
گوننه طنواف    )در زمنان جاهمینت هنم همنین     به نگاه کرد و به فضیل فرمنود: به مردم در حال طواف خانه کع امام باقر  

ها فقط امر به طواف این کعبه شدند تا به سمت ما کوچ کننند و منا را از والیتمنداری و عشقشنان بناخبر کننند و        کردند. آن می

 .إِلَیْهِمْ تَهْوِی اسِالنَّ مِنَ أَفْئِدَةً فَاجْعَلْ. سپس این آیه را خواند:شان را بر ما عرضه کنند( یاری

 وَ ع جَعْفَنرٍ  أَبَنا  سَنمِعْتُ : قَالَ عُبَیْدَةَ أَبِی عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَسْبَاطٍ بْنِ عَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُعَمَّى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ )الْحُسَیْنُ

 نُذُورَهُمْ لْیُوفُوا وَ تَفَثَهُمْ یَقْضُوا أَنْ إِلَّا أُمِرُوا مَا وَ بِهَذَا أُمِرُوا مَا المَّهِ وَ أَمَا الْجَاهِمِیَّ ِ کَفِعَالِ فِعَالٌ لَفَقَا قَالَ یَعْمَمُونَ مَا وَ بِمَکَّ َ النَّاسَ رَأَى

 .نُصْرَتَهُمْ( عَمَیْنَا یَعْرِضُوا وَ بِوَلَایَتِهِمْ فَیُخْبِرُونَا بِنَا فَیَمُرُّوا

)کارهایی مانند کارهای  گردد فرمود: که به مکه و اعمال مردم نگاه می شنیدم که هنگامی امام باقر  گوید از ابی عبیده می

که چرک و زواید را از خنود دور کننند و    اند، جز این و امر نشده اند جاهمیت است. آگاه باش که به خدا قسم امر به این کار نشده

 بیت عرضه کنند(. شان را بر ما اهل ما از والیتمداری خود خبر بدهند و نصرت و یارینذرشان را وفا کنند و از کنار ما بگذرند و به 

 فَضَّنالٍ  ابْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ بَشِیرٍ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ السِّنْدِیِّ بْنِ صَالِحِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ )عَمِیُّ

 الْبَیْنتَ  ثُم اسْنتَقْبَلَ  بِیَدِی أَخَذَ وَ خَارِجٌ أَنَا وَ دَاخِلٌ هُوَ وَ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَمِعْتُ: قَالَ سَدِیرٍ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ خَالِدِ عَنْ جَمِیمَ َ أَبِی عَنْ اًجَمِیع

 وَ تابَ لِمَنْ لَغَفَّارٌ إِنِّی وَ المَّهِ قَوْلُ هُوَ وَ لَنَا وَلَایَتَهُمْ فَیُعْمِمُونَا یَأْتُونَا ثُمَّ بِهَا طُوفُوافَیَ الْأَحْجَارَ هَذِهِ یَأْتُوا أَنْ النَّاسُ أُمِرَ إِنَّمَا سَدِیرُ یَا فَقَالَ

 أَبِنی  إِلَنى  نَظَرَ ثُمَّ المَّهِ دِینِ عَنْ الصَّادِّینَ فَأُرِیکَ سَدِیرُ یَا قَالَ ثُمَّ وَلَایَتِنَا إِلَى صَدْرِهِ إِلَى بِیَدِهِ أَوْمَأَ اهْتَدى. ثُمَّ ثُمَّ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ

 مُبِینٍ کِتَابٍ لَا وَ المَّهِ مِنَ هُدًى بِمَا المَّهِ دِینِ عَنْ الصَّادُّونَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ الْمَسْجِدِ فِی حَمَقٌ هُمْ وَ الزَّمَانِ ذَلِکَ فِی الثَّوْرِیِّ سُفْیَانَ وَ حَنِیفَ َ

 یَأْتُونَا حَتَّى ص رَسُولِهِ عَنْ وَ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ المَّهِ عَنِ یُخْبِرُهُمْ أَحَداً یَجِدُوا فَمَمْ النَّاسُ فَجَالَ بُیُوتِهِمْ فِی جَمَسُوا لَوْ الْأَخَابِثَ اءِهَؤُلَ إِنَّ

 .( رَسُولِهِ عَنْ وَ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ المَّهِ عَنِ فَنُخْبِرَهُمْ

اهلل الحرام شده بود و من در حال خارج شدن بنودم، دسنتم را    که داخل بیت شنیدم درحالی وید از امام باقر گ سدیر می

ها  ها بیایند و دور آن )ای سدیر، مردم فقط به این امر شدند که به سمت این سنگگرفت و سپس به خانه خدا رو کرد و فرمود: 

 وَ آمَننَ  وَ تنابَ  لِمَنْ لَغَفَّارٌ إِنِّی وَ: خود را به ما بگویند. این همان آیه قرآن استطواف کنند و سپس نزد ما بیایند و والیتمداری 

من بخشنده هستم کسی را که توبه کرده و ایمنان بیناورد و عمنل شایسنته کنند و سنپس       (، 22)طه/ اهْتَدى ثُمَّ صالِحاً عَمِلَ

فرمود: یعنی به والیت ما رهبری شود. سپس فرمنود: ای سندیر،   کرده و  راهنمایی و رهبری شود. سپس به سینه مبارکش اشاره

شوند را به تو نشان دهم؟ سپس به سمت ابوحنیفه و سفیان ثوری در آن زمان نگاه کنرد کنه    ها که از دین خدا مانع می پس آن

یت الهی و کتاب آشکارند. های دین خدا هستند که فاقد هدا ها همان مانع ای در مسجد تشکیل داده بودند؛ پس فرمود: این حمقه

سادگی بگردند و بچرخند و کسی را پیدا نکنند که دربناره   جا به های خود بنشینند که مردم این ها اگر در خانه کاش این خبیث ای

 ها بیاموزیم(. به آن که مردم به نزد ما بیایند و ما درباره خدا و رسولش  تا این ها بیاموزد به آن خدا و رسول 
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گوییم ادله شناخت خلیفه خدا یْا  که همان چیزی است که ما به آن می چیزهای دیگری غیر از اعالم و اذان هستند؛

 قانون معرفت حجت.

از فضل اسْت،  همین فرستادن رسوالن نیز که ایناما خداوند به سبب رحمتش به فرستادن رسوالن اکتفا نكرد، با

که رسوالن و اولیای خْدا از  چه آنكه بیش از این، به رسوالنش امر کرد که دعوت خویش را اعالن کنند، علیرغم بل

با  که اینتا  همه نیز اکتفا نكرد شوند، بلكه به سبب سعه رحمتش به این  دشمنان خدا به سبب همین ادّعا متحمّل می

تا دیگر عذری و حجتْی، هرچنْد ایْن  طالب حقیقتی( فرستاددالیل آشكار روشن برای هر )رسوالنش آیات و بیّنات 

 اساس و آن حجت باطل باشد برای کسی باقی نماند. عذر بی

ًحَكیماً عَزیزاً اللَّهُّ کانَ وَ الرُّّسُّلِ بَعْدَ حُّجَّةٌ اللَّهِ عَلَى لِلنَّاسِ یَكُّونَ لِئاَلَّ مُّنْذِرینَ وَ مُّبَشِّرینَ رُّسُّال
(7) 

هنده و هشداردهنده فرستادیم تا برای مردم حجتی بْر خْدا بعْدازاین رسْوالن بْاقی نمانْد و د )رسوالنی بشارت

 خداوند صاحب عزت و حكمت است(.

هیچ حجت و عذر حقیقی برای مردم وجود نْدارد، امْا خداونْد کْریم و  -طور که بیان کردیم همان -که این باوجود 

را هم حجت شمرد درنتیجه رسوالن را بْا آیْات و بْا بیّنْات های واهی  مهربان، به سبب عظمت کرامتش این بهانه

حیْائی  همه بازهم متأسفانه این متمرّدان و سرکشْان بی این فرستاد تا ریشه این حجت و عذر موهوم را قطع کنند. با

 طلبند: ها فرصت عنایت کرد، فرصت دیگری می گونه استحقاق و شایستگی به آن که خداوند بارها بدون هیچ

ُّسَبیلٍ مِنْ خُّرُّوجٍ  إِلى فَهَلْ بِذُّنُّوبِنا فَاعْتَرَفْنا اثْنَتَیْنِ أَحْیَیْتَنَا وَ اثْنَتَیْنِ أَمَتَّنَا رَبَّنا واقال
(6) 

)گفتند: پروردگار ما، دو بار ما را میراندی و دو بار ما را زنده کردی؛ پس ما اعتراف به گناهان خود کردیم؛ پس آیا 

 ست(؟راهی برای برون رفت ه

کنم: اگر شما کاری داشْته باشْی و شْخص  مسئله را بیشتر و بهتر تصوّر کنیم، این مثال را ذکر می که اینبرای 

کْه از او  دهْد و هنگامی نمی انجْامکه او به سْبب اهمْال و تنبلْی آن را  آن کنی، درحالی انجاممعیّنی را مكلّف به 

گویْد: بْرای ایْن  آورد و مثالً می های واهی و غیرحقیقی می بهانهندادی، برایت عذر و  انجامبپرسی که چرا کارت را 

دانْی  می کْه این کن کنْی )بْا های واهْی او را ریشْه عذر و بهانه که اینکار به فالن و بهمان نیازمندم و شما برای 

ها را عْذری  بهانهای که گویا آن  گونه کنی، به هایش را برایش فراهم می هایی واهی و دروغین هستند( نیازمندی بهانه

 گویند: المثل معروف عربی می ای، همننان که در ضرب حقیقی حساب کرده

                                                
 .159کریم، سوره نساء، آیه  قرآن. 1

 .11قرآن کریم، سوره غافر، آیه . 2
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 اتبع الكذاب إلی عتبة الباب

 گو را تا پشت در دنبال کن( )آدم دروغ

َنَخْز  وَ نَذِلَّ أَنْ قَبْلِ مِنْ آیاتِكَ تَّبِعَفَنَ رَسُّوالً إِلَیْنا أَرْسَلْتَ ال لَوْ رَبَّنا لَقالُّوا قَبْلِهِ مِنْ بِعَذابٍ أَهْلَكْناهُّمْ أَنَّا لَوْ و
(7) 

گفتند که چرا به سمت ما رسولی نفرستادی تْا  ها را با عذابی نابود کرده بودیم، هرآینه می آن )و اگر ما قبل از آن،

 ذلیل و خار شویم(؟ که آناز آیات تو تبعیّت کنیم قبل از 

تصوّر نكند که مردم واقعاً بر خدا حجتی حقیقی دارند، خواه رسْوالنی کس  بنابراین مسئله از این باب است و هیچ

فرستاده باشد یا نفرستاده باشد و خواه آن رسوالن آیات و بیّنات و دالیلی داشته باشند یا دستشان خالی از هر دلیلْی 

 جز یاد خدا باشد.

باشد تا خْودش نبْی گْردد و بْه او بنابراین مطلوب است که هر انسانی خودش متذکّر و اهل یاد خدا و اخالص 

خواهد )تكلیفش( را بشناسد، چون خداوند او را بر همین ویژگْی و اسْتعداد  خدا از او می چه آنوحی شود و حقیقت و 

 گردد تا که چنین شود: سرشته و امتحان می

َلِیَعْبُّدُّونِ إِالَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُّ ما و
(6) 

 بنده من شوند(. که اینیدم مگر برای )و جن و انس را نیافر

َعَلیمٌ  ٍ شَیْ بِكُّلِّ اللَّهُّ وَ اللَّهُّ یُّعَلِّمُّكُّمُّ وَ اللَّهَ اتَّقُّوا و(4) 

 چیز داناست(. آموزد و خدا بر همه )و پروا گری کنید از خدا و خداوند شمارا می

ْرِكْ ال وَ صالِحاً عَماَلً فَلْیَعْمَلْ رَبِّهِ لِقا َ یَرْجُّوا کانَ فَمَنْ واحِدٌ إِلهٌ لهُّكُّمْإِ أَنَّما إِلَیَّ  یُّوحى مِثْلُّكُّمْ بَشَرٌ أَنَا إِنَّما قُّل  یُّشْْ

 (3)أَحَداً رَبِّهِ بِعِبادَةِ

امیْد بْه  کْه آنشود که خدای شما اله یكتاست؛ پْس  )بگو که من فق  بشری مثل شما هستم؛ به من وحی می

 کسی را شریك نكند(. سته کند و در پرستش پروردگارش هیچلقای پروردگارش دارد باید عمل شای

                                                
 .104قرآن کریم، سوره طه، آیه . 1

 .95قرآن کریم، سوره ذاریات، آیه . 2

 .222قرآن کریم، سوره بقره، آیه . 0

 .113قرآن کریم، سوره کهف، آیه . 4



 01................................... پرسند اسالم واز تو درباره روح  مید یعقا

کننْد. درنتیجْه  آوردند و از پروردگارشان غفلت می اما متأسفانه بیشتر مردم به ظلمت این عالم جسمانی روی می

بْرای پیمایند. به همین سبب، خداونْد  این طریق )طریقه وحی الهی( را جز گروه اندکی مانند انبیا  و اولیا  الهی نمی

ها را برساند و باخدا آشنا کند، گشود. بْا گشْایش طریْق واسْطه و  ای که آن دیگر فرزندان آدم، راه واسطه یا خلیفه

خلیفه، دو اصل دیگر که مرتب  با مستخلِف )خدایی که شناختش واجب است( نیز آشْكار شْد و آن دو اصْل همانْا 

 د.کن خلیفه و رسالتی است که او برای معرفی خدا حمل می

 دوم: طریق عقلی

کنْد، امْا معرفْت حقیقْی کْه علْت  طریقی است که اثبات وجود خدا یا حقیقت و اثبات صفاتش را بررسْی می

 سازد. آفرینش است را محقق نمی

عْدم، »بیند و همننین برهْان  مانند دلیل نظام و حكمتی که انسان در جهان می قرآن کریم برخی از ادله عقلی،

کنیم تا بلكه بْر کسْانی کْه ملتْزم بْه عقْل  زودی برخی از این ادله را بیان می داده است. به را ارائه« خالق نیست

 کنند حجت باشد. گونه که خودشان ادّعا می هستند، در مقام استدالل، همان

و محدود کنیم تا در هر بحثی که از دلیل عقلی بهره گرفتیم همْراه مْا باشْد.  در آغاز باید امر مهمی را مشخص

شْود قیْاس کْرده و  مقدمه این است که عقل میزان و ترازوست، نه وزنه! عقل بین معلوماتی که بْه آن داده میآن 

 کْه ایندهد. برای همین خاطر تا  هاست و سنگینی و سبكی یا حتی عدم یا فقدان ارزش آن را نشان می در آن چه آن

تْا مرجعْی  ی ثابت و یقینی وجود داشته باشْدهای سنجش حقیق گیرد، باید وزنه انجاموظیفه عقل به شكل صحیح 

شود، صرفاً وهمی است که هیچ  در یك کفه ترازو یا عقل گذاشته می چه آنجهت مقایسه و موازنه عقلی شود، وگرنه 

شویم. متأسفانه این امری است واقعی و به شكل گسترده در حوزه  ارتباطی با حقیقت ندارد و درنتیجه دچار اشتباه می

 احكام انتشار پیداکرده است.عقاید و 

ها و  که سخن ما درباره اثبات وجود حقیقت خالق این جهان یا همان مستخِلف )خدا( است، لذا وزنهجا  آن از

درصدد اثبات اصلی هستیم که دین  جا اینتواند شرعی و دینی باشد، چون  های ما در ترازوی عقلی نمی سنگ محك

 از استدالل باشد، مثالً محال بودن یعنی نیاز بیها باید از امور ثابت و بدیهی  وزنه ناچار این گردد؛ پس به به آن برمی
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و محال بودن تسلسل و توالی موجودات متناهی در سلسله  (7)هم موجود باشد و هم معدوم، چیزی در یك آن که ینا

 ات ثابت عقلی.و امثال این بدیهی (4) بودن عدم خالقو محال بودن  (6)نامتناهی از هر حیث و جهت

ها بر ملحدان )خدا ناباوران( در قرآن استدالل کرده، به این شرح  برخی از ادله عقلی که خداوند سبحان با آن

 هستند:

 آورد و هر اثر داللت بر مؤثر دارد. أ. عدم چیزی را به وجود منی

 فرماید: خداوند می

ْنَالْخالِقُّو هُّمُّ أَمْ  ٍ شَیْ غَیْرِ مِنْ خُّلِقُّوا أَم(3) 

 اند یا خودشان آفریدگار هستند؟!(. شده )آیا از ناچیز )ال شی  و عدم( آفریده

ناچار  به این عالَم )عوالم( ازلی نیست، بلكه حادث است؛ چون متغیر است و هر حادثی مسبوق به عدم است؛ پس

ست. محال است که چیزی از ای دارد، چون عدم مطلق، هیچ شیئیتی ندارد و درنتیجه خالق نی مُّحدِث و پدیدآورنده

ها یا وجود حادث شی است؛ پس امكان ندارد که  دانیم که جهان یا جهان ناچیز و عدم مطلق پدید بیاید. از طرفی می

                                                
شنود: النقیضنان او المتناقضنان ال     صدیقی محسوب میترین بدیهیات اولیه ت عنوان بدیهی این اصل در منطق و فمسفه به. 1

تواند در همان حال کنه موجنود اسنت     چیز نمی شوند؛ مثالً یک شوند و رفع نمی یجتمعان و ال یرتفعان. دو نقیض باهم جمع نمی

 که نه موجود باشد و نه معدوم )ارتفاع دو نقیض(. }مترجم{ معدوم باشد )اجتماع دو نقیض( یا این

باشند و عمنت   « ب« »ألنف »باشد؛ مثالً اگر عمت  ل از بدیهیات ثانوی فمسفی است که مورد اتفاق همه فالسفه میاین اص. 2

گاه  نهایت ادامه داشته باشد و هیچ نیز عمت دیگری داشته باشد و این سمسمه تا بی« د»باشد و « د« »ج»باشد و عمت « ج« »ب»

گوینند عمنت بطنالن و     آید. فالسفه منی  ، تسمسل محال و باطل پیش میبه یک عمتی نرسد که خودش معمول عمت دیگر نباشد

استحاله تسمسل نامتناهی این است که فرض تسمسل به معنای فرض عدم عمیت است، یعنی در حمقه اول هنیچ عمنت حقیقنی    

« عدم مطمق»و « ناچیز»و « ال شیء»نتیجه همه این سمسمه معموالت درنهایت از یک  وجود ندارد که این سمسمه به آن برسد و در

تواند منتِج و عمت موجود باشد، چون عدم مطمق وجودی ندارد که بنه   نمی« عدم مطمق»و « ال شیء»که  اند، درحالی وجود آمده  به

 شیء دیگر وجود بدهد )به هر معنای قابل فرض(. }مترجم{

ال »و « نناچیز »داریم، به این معننا کنه   « عدمال شیئی  لمعدم من حیث ال»در مباحث امور عامه فمسفه مبحثی تحت عنوان . 0

ای از هستی ندارد تا به چیز دیگری هستی بدهد. همچنین اصل دیگری که در معنا  چیزی نیست و هیچ حظ و بهره« شیء مطمق

 اولنی  که خودش چیزی را نندارد بنه طرینق    ، یعنی آن«فاقد الشیء ال یعطی الشیء»باشد این است که:  شبیه به همین اصل می

توانید کسی دیگر را عمنم الحندیث    تواند آن چیز را به دیگری افاضه کند. مثالً اگر شما عمم حدیث نداشته باشید قطعاً نمی نمی

توانند آن را   بیاموزید؛ همچنین اگر عمت فاقد یک کمال و خاصیت وجودی )هرچند به نحو اتم و اکمل و اشرف و اعمی( باشد نمی

است، یعننی  « لزوم سنخیت بین عمت و معمول»ل دیگری که شبیه به همین اصل عقمی است، اصل به معمول خود افاضه کند. اص

و  هم داشته باشنند  شود و معمول و عمت باید یک نحو سنخیت و همخوانی و هماهنگی با هر عمتی موجِد و موجِب هر معمولی نمی

 شود. }مترجم{ هر معمولی از هر عمّتی حاصل نمی

 .09طور، آیه قرآن کریم، سوره . 4
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کند که از وجودی ازلی که از معلول خود  ها( ثابت می بنابراین وجود حادث )جهان یا جهان از عدم مطلق آمده باشد؛

 ید آمده است.نیاز است پد و غیر آن بی

گوییم: محدِث و پدیدآورنده آن قدیم و ازلی و غیر مسبوق به عدم است، وجود خداوند سبحان  نتیجه اگر ما می در

 (7)ایم. را اثبات کرده

تواند خود معلول اول  ای نیاز دارد و نمی ناچار خودش نیز به مُّحدِث و پدیدآورنده اما اگر بگوییم حادث است، به

که علت  هم موجود است و هم معدوم. همننین درصورتی چیز در یك آن شود که یك یش این میباشد، چون معنا

دیگری داشته باشد مستلزم تسلسل است و در هر حیث و جهت ممكن نیست که این تسلسل و توالی نامتناهی 

غاز دار بودنش کم از جهت آ باشد، زیرا عالم حادث و متناهی است و قطعاً آغازی دارد و چون این سلسله دست

متناهی است، پس باید این سلسله به یك محدِث ازلی قدیم منتهی شود و به همین طریقه وجود خداوند سبحان 

 اثبات شد.

نظر از بُّعد زمان و موجودیت  منظور ما از ازل، ازل زمانی نیست، بلكه به معنای غیر مسبوق به عدم است، با صرف

 یا عدم موجودیت این بعد.

از نامتناهی مطلق نیز چیزی است که از هر حیث و جهتی نامحدود باشد، یعنی نه آغازی دارد و نه منظور ما 

نهایت در بعضی  نظر از بعد زمان و مكان و موجودیت یا عدم موجودیت این دو بعد. منظور ما بی پایانی، با صرف

 معادالت نیست، مثل:

 

و همننین جهان مسْطح و  اما آغاز و ابتدای مشخصی دارد؛ نهایت ادامه دارد، پس طرف چپ معادله اگرچه تا بی

 شروع شده است. جا آنصاف که اگرچه فرض شده که گستره آن هیچ پایان و نهایتی ندارد، اما آغازی داشته که از

                                                
 خداوند متعالی فرمود:. 1

َفَمَمَّنا  رَبِّنی  هذا قالَ کَوْکَباً  رَأى المَّیْلُ عَمَیْهِ جَنَّ الْمُوقِنینَ * فَمَمَّا مِنَ لِیَکُونَ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مَمَکُوتَ إِبْراهیمَ نُری کَذلِکَ و 

 الضَّنالِّینَ * فَمَمَّنا   الْقَنوْمِ  مِنَ لَأَکُونَنَّ رَبِّی  یَهْدِنی لَمْ لَئِنْ قالَ أَفَلَ فَمَمَّا رَبِّی هذا قالَ بازِغاً الْقَمَرَ ىرَأَ الْآفِمینَ * فَمَمَّا أُحِبُّ ال قالَ أَفَلَ

 السَّماواتِ فَطَرَ لِمَّذی وَجْهِیَ وَجَّهْتُ ونَ * إِنِّیتُشْرِکُ مِمَّا ءٌ بَری إِنِّی قَوْمِ یا قالَ أَفَمَتْ فَمَمَّا أَکْبَرُ هذا رَبِّی هذا قالَ بازِغَ ً الشَّمْسَ رَأَى

 (75ن  79)انعام/ الْمُشْرِکینَ مِنَ أَنَا ما وَ حَنیفاً الْأَرْضَ وَ

که شنب او   که از اهل یقین باشد * پس هنگامی دهیم و برای این ها و زمین را نشان می گونه به ابراهیم ممکوت آسمان )و این

که افول کرد گفت من افول کنندگان را دوست نندارم *   ای دید گفت که این پروردگار من است. پس هنگامی رهگرفت ستا را فرا

که افول کرد گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکنند از   که ماه را تابان دید گفت این پروردگار من است. پس هنگامی پس هنگامی

تنر اسنت. پنس     تابان دید گفت: این پروردگار منن اسنت. اینن بنزر     که خورشید را  قوم گمراهان خواهم بود * پس هنگامی

 سوى به روى خالص باایمان گزینید بری و بیزارم * من چه شریک می آن که خورشید افول کرد گفت ای قوم همانا من از هنگامی

 .نیستم( مشرکان از هرگز من و است زمین و ها آسمان آفریننده که آوردم خدایى
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هْای  بحث کنیم، بْر اسْاس حادث بودن هستی این عالم جسمانی یا جهان جسمانی کْه مْا در آن زنْدگی مْی

ماننْد  کْه اینبود، نه  توازنشده است. اگر عالم جسمانی ازلی بود، باید در حالت استقرار و  هم ثابتفیزیكی پیشرفته 

اش مضطرب و در حال تغیر و حرکت پیوسته باشد. فرض این است که ملحدان )خدا نا باوران( نیْز امْروز  حال فعلی

کْه دانْش  چه آناهل تطبیق هستند و به  به حدوث عالم و عدم ازلیت آن ملتزم باشند، زیر برحسب ادعای خودشان

 کنند اعتراف دارند. طبیعی و قوانین آن اقرار می

 کْه اینها فق  به عالم جسمانی ملتْزم هسْتند، با گویم، زیرا آن من این را باهدف اقامه دلیل بر خدا نا باوران می

 الم جسمانی ندارد.شود و اختصاص به ع سخن ما در باب اثبات حدوث جهان شامل سایر عوالم هم می

 ب. ویژگی اثر داللت بر ویژگی مؤثر دارد

کنم و کسْانی کْه طالْب تفاصْیل آن  را نقْل مْی« توهم الحاد»بخشی از کتاب  جا اینبرای بیان این دلیل در 

 هستند، باید به کتاب مزبور مراجعه کنند.

 ختم کالم: تکامل هدفمند است

دیگر، موجود برتْر در اختیْار داریْم. تفْاوت میْان ژن و  عبارت یا بهها، جهش ژنتیكی و قانون بقای ژن برتر  ژن

هْا را جْال و صْیقل  جاندار همنون تفاوت میان نقشه ساختمان و خود ساختمان است. قانون بقای ژن برتر، این ژن

ان ابْزار طورکلی همْ تر در زنْدگی زمینْی، بْه دانیم که آلت بقای موجود شایسته دهد. اکنون باکمال اطمینان می می

هزینه اقتصادی ابزار هوشمندی یا مغز برای موجود زنده باالسْت  که اینعلیرغم  باشد. هوشمندی وی یا مغز وی می

تا جایی که به غذای بیشتر نیاز دارد ولی تكامْل مجبْور اسْت در مسْیر ایْن رویكْرد یعنْی پیشْرفت دادن ابْزار 

 هوشمندی گام بردارد.

هْای سْاخت ابْزار هوشْمندی )بْرای  ن آغاز وجود داشته است؛ بنابراین باید ژنژنی از هما که جهش ییجا آن از

 هدف تلقی گردد. مثال مغز( دیر یا زود به وجود آیند؛ هرچند جهش ژنی کامالً بی

توانیم قاطعانه بگْوییم  حاکم است، می (7)های برتر یا بقای موجود برتر که در روند تكامل، قانون بقای ژن جا آن از

های ابزار هوشمند و یا موجْود بْاهوش  وسوی حرکت تكامل از آغاز مشخص بوده و هدف آن نیز تولید ژن که سمت

 باشد. بنابراین تكامل هدفمند می بوده است؛

                                                
ها نقشه هستند و جانندار دسنتاورد اجنرای     ا جاندار، مانند رابطه نقشه ساختمان و خود ساختمان است. ژنها ب رابطه ژن. 1

 نقشه.
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گوید زندگی زمینی بر پایْه  که می جا آنبه نظر من این استدالل تام و تمام برای رد نظریه الحادی دکتر داوکینز )

 باشد. هدف است( کافی می یتكامل، در درازمدت ب

تْوانیم بْر  تر کنیم و به همه نوع حیات فرضی تعمیم دهیم، می در حقیقت اگر ما بخواهیم حكم پیشین را گسترده

ها استوار است، قاطعانه نظر  برداری و انتخاب برترین آن اساس قانون تكامل که بر جهش همانندسازها، یا ابزار نسخه

ایی یر نوع زندگی، خواه زندگی زمینی ما باشد )که بر آب، کربن، نیتروژن و دیگر مواد شیمخود را چنین بیان کنیم: ه

جای کْربن بْر سْیلیكون متكْی  جای آب بر آمونیاك یا به استوار است( خواه زندگی در سیاره یا جهانی دیگر )که به

ه حتمی آن، ایجْاد ابْزار هوشْمندی های طوالنی همنون کربن را به وجود آورد( نتیج تواند زنجیره باشد، چراکه می

شناسْیم، ایْن همْان هْدف حتمْی تكامْل اسْت و هْیچ حیْات یْا  خواهد بود و بر اساس قانونی کْه اکنْون می

 تواند دیر یا زود از رسیدن به آن برکنار بماند. برداری و تكامل نمی همانندسازی یا ابزار نسخه

ما باید بر آب و کربن استوار باشد، زیرا آب مایعی بسیار مناسب رود هر نوع حیات در جهان  دانیم که انتظار می می

آیْد و  شْود و یْخ روی سْطح آب می اش کْم می برای میزبانی زندگی است، چراکه هنگْام انجمْاد جْرم حجمْی

دهد که زندگی در آب جاری در زیرش همننان ادامْه یابْد. ایْن عناصْر چهارگانْه  ترتیب یخ این اجازه را می این به

تنهایی قْادر اسْت  شْوند. کْربن بْه وژن، اکسیژن، نیتروژن و کربن، بْه میْزان بیشْتری در جهْان یافْت میهیدر

شود و برای متابولیسم و  راحتی شكسته می های سیلیكونی به های ضعیفی را به وجود آورد که برخالف زنجیره زنجیره

 باشد. زندگی مناسب می

خصوص امكان اثبات وجود پروردگار یا خدا بر اساس نظریه تكامل  ترتیب به سخن نهایی و حل اختالف در این به

رسیم. ثابت کردیم که زندگی هدف دارد و هدفمند است و تكامل نیز به همین صورت هدفمند است. وقتی صفت  می

شد و با گردد که مؤثر نیز دارای صفت هدفمندی، عاقل بودن و دانا بودن می اثر داللتی است بر صفت مؤثر، اثبات می

طور  ایم. درنتیجه وجود پروردگار یا خْدا، خْواه بْه بر این اساس وجود یك مؤثر هدفمند، منطقی و دانا را اثبات نموده

گْردد. ایْن موضْوع  مستقیم مؤثر باشد یا یكی از آثارش دال بر ایْن صْفت او؛ یعنْی هدفمنْدی باشْد، اثبْات می

 کند. تكامل فاقد هدفی درازمدت است کفایت می که اینخود برای رد نظریه الحادی جدید، مبنی بر  خودی به

 ابزار هومشندی

تر در  گفتم که هدف تكامل، رسیدن به ابزار هوشمندی است، چراکه ابزار هوشمندی همْان ابْزار بقْای شایسْته

کافی اسْت، باشد. امروزه وجود میلیاردها انسان بر روی زمین، برای اثبات این حقیقت  ها برای بقا می تنازع شدید ژن

اختصار بررسی کنیم. حتی اگر فرض کنْیم جهْش ژنْی از  ولی بد نیست برای روشن شدن مطلب، این حقیقت را به

همان ابتدا تصادفی بوده است، باید ژنی را که قابلیت ایجاد ابزار هوشمندی را دارا باشد فراهم نماید. منظْور از ابْزار 
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عنوان  تصْوری اسْت کْه بتْوانیم آن را بْه بلكه مْراد هْر چیْز قابلهوشمندی، مغز فعلی انسان و حیوانات نیست، 

نخستین مرحله ساخت مغز در نظر بگیْریم، مثْل یْك سْلول عصْبی. مسْلماً جانْدارانی کْه از ابْزار هوشْمندی 

همگْی بنابراین اگر تنازع بین موجوداتی باشد کْه  باشد؛ ها برای بقا بیشتر می مندند، در تنازع پیروزند و بهره آن بهره

آورند؛  هایی که هوشمندی بیشتری دارند، در این پیكار پیروزی بیشتری به دست می دارای ابزار هوشمندی باشند، آن

بنابراین در تكامل، سرآغاز ایجاد ابزار هوشمندی، موضوعی حتمی اسْت؛ همننْین  یابد؛ و به همین ترتیب ادامه می

تْوانیم  ترتیب می این رود. بْه ن نیز فرآیندی حتمْی بْه شْمار مْیبهبود و پیشرفت ابزار هوشمندی همراه با گذر زما

 اختصار، رسیدن به هوشمندی است. باشد؛ یعنی هدف از تكامل به بگوییم که ابزار هوشمندی هدف حتمی تكامل می

وشمند اش به سود فرد ه آید نتیجه گویم هر تنازعی بین افراد به وجود می کنم که من نمی مایلم به این نكته اشاره

دهد چنین نظری ندارم. سخن من این است: آن ژنی کْه  باشد. من در مورد تنازعی که حتی بین انواع نیز رخ می می

 شود. سازنده ابزار هوشمندی است، در این پیكار دست برتر را داشته و قطعاً در رقابت پیروز می

منْد اسْت، از کسْی کْه  ندی برتْری بهرهآید که فرد هوشمندتر و یا جانداری که از ابزار هوشْم گاهی پیش می

تری برخوردار بوده و یا حتی اصالً فاقد ابزار هوشْمندی  هوشمندی کمتری دارد یا کسی که از ابزار هوشمندی پایین

های درگیر است. گْاهی در تنْازع بقْا،  رویی طرفیاروها و شرای   خورد. این وضعیت پیامد ویژگی است شكست می

تری دارد، شكسْت  مندی برتر برخوردار اسْت در مقابْل نْوعی کْه ابْزار هوشْمندی ضْعیفنوعی که از ابزار هوش

 ها و شرای  خاصی برخوردار است. خورد، زیرا از ویژگی می

های سازنده موجودات زنْده  ای از ژن البته هر وقت که ژن ایجادکننده ابزار هوشمندی ایجاد شود و وارد مجموعه

هْای عامْل در  های دیگر شكست بخْورد و امكْان نْدارد از مجموعْه ژن برابر ژنگردد، ممكن نیست در تنازع در 

جلو با گذر زمان پیشْرفت خواهْد کْرد. ایْن  ساختن موجودات زنده خارج شود، بلكه پیش خواهد رفت و آهنگ روبه

یگْاه نخسْت، ها در تنازع بقا یا پیشْرفت و رسْیدن بْه جا شود که میان این ژن و دیگر ژن ناشی می جا آننتیجه از

 تفاوت بسیاری وجود دارد.

هْا بْرای تقْدم و صدرنشْینی در مجموعْه  شود، بلكه میْان ژن ها، فق  به تنازع بقا محدود نمی رقابت میان ژن

کوشد تا تعداد بیشْتری داشْته باشْد.  سازند نیز رقابت وجود دارد. هر ژن می هایی که جسم موجودات زنده را می ژن

شكلی ناآگاهانه و غیر هوشیارانه نیست، بلكه این رقابت و تنْازع، از خْالل قْانون عمْومی رقابت کردن این ژن به 

 رود. گذرد و تابعی از آن به شمار می تكامل می
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 دهد دالیل عقلی که قرآن برای اثبات وجود اهلل ارائه می

در پْس  کْه اینبْات تكامْل هدفمنْد اسْت و درنتیجْه بْرای اث که ایندر این فصل ارائه شد برای اثبات  چه آن

صْفت اثْر دال بْر »باشد. ما ضْمن قْانون  کسی که وجود دارد که خواهان رسیدن به این هدف است، کافی می آن

وجود خداوند را اثبات کردیم و ثابت نمودیم کْه اثْر یعنْی همْان زنْدگی زمینْی، هدفمنْد اسْت؛ و « صفت مؤثر

کند. بر این منوال، وجود خداوندی آگاه  ده و هدفی را دنبال میترتیب روشن کردیم که مؤثر آن دارای آگاهی بو این به

وجود، من در ادامه این فصل، این مطلب را بررسی و بر آن تأکید خواهم کرد کْه تكامْل  و دانا را ثابت کردیم. بااین

دن شناسْان بْر بخْش بخْش کْر کند نیز هدفمند است، زیرا اگرچْه زیست حتی از دیدگاهی که آن را جز  جز  می

شناسان ملحد اصرار دارند که تنها از زاویه بخش بخْش کْردن بْه آن  ها زیست کنند و از میان آن تكامل اعتماد می

 بینم. چشم، مساوی می من این دیدگاه را با نگاه کردن با یك که اینبنگرند، علیرغم 

که بْرای داللْت بْر اهلل  باید به این موضوع توجه نمود که اثری« عدم پدیدآورنده نیست»در خصوص استدالل 

باشْد و در ایْن خصْوص  عنوان مؤثر باید مورد بررسی قرار دهیم، همان اصل و مبدأ جهان مادی و ما بعد آن می به

صْورت علمْی در محْدوده  توان آن را به شود، بلكه می شناسی محدود نمی بحث فق  به نظریه داروین و علم زیست

ن هستی و کیفیت پیدایش آن اختصاص دارد، مورد بحث و بررسی قْرار داد. های فیزیكی که به جها مباحث و تئوری

 طور مفصل بیان خواهیم نمود. این مبحث را در فصل ششم به

 دلیل خنست بر وجود خداوندگار مطلق: صفت اثر دال بر صفت مؤثر است. 

ذاری مْؤثرش داللْت دارد و گْ گذاری اسْت. وجْود قْوانین در اثْر بْر قانون ها، دلیل قانون ازجمله این استدالل

 باشد. درنتیجه دال بر عالم بودن مؤثر است که اثبات آن موردنظر ما می

دهندگی مؤثرش داللت دارد و لذا دال بْر عْالم  دلیل نظم است. وجود نظم در اثر بر نظم ها، ازجمله این استدالل

 باشد. بودن مؤثر است که اثبات آن موردنظر ما می

دار بودن مؤثرش داللْت دارد و درنتیجْه  ها، دلیل هدف است. وجود هدف برای اثر، بر هدف ازجمله این استدالل

 باشد. دال بر عالم بودن مؤثر است که اثبات آن موردنظر ما می

حكمت، خواه در سخن باشد و خواه در عمْل، بْر  دلیل حكمت است. موصوف بودن اثر به ها، ازجمله این استدالل

 باشد. رش داللت دارد که اثبات آن موردنظر ما میحكیم و دانا بودن مؤث

 خالصه استدالل چنین است:
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دهنْده و دانْا  فهمیم که مؤثر آن دانا و قادر به نظم دهی است. درنتیجه وجود مْؤثر نظم منظم می  شی با دیدن

درشْده اسْت و دانیم کْه از فْردی حكْیم صا که با سخن یا عملی حكیمانه روبرو شویم، می شود. هنگامی اثبات می

دار را که بانظم خاصْی کاشْته شْده  ای از درختان میوه که مجموعه شود. مثالً هنگامی وجود مؤثری حكیم اثبات می

گوییم که او نسْبت  دار بوده و از همین رو می دهنده و هدف ها را کاشته، حتماً نظم کنیم کسی که آن ببینیم، حكم می

کْه بْا  باشْد. ولْی هنگامی مثال خواهیم گفت که او یْك انسْان می عنوان و به داده دانا و آگاه است انجام چه آنبه 

نظمْی درختْان، مْا را بْه ایْن مطلْب  ، صْفت بیشْویمجنگلی پر از درختان نامنظم و بدون نظم و ترتیب مواجه 

 کند که انسان این درختان را نكاشته است. راهنمایی می

های آن خصوصاً در مورد انسْان بسْیار  نی قابل تطبیق باشد و نمونهتواند در حیطه حیات زمی این دلیل عموماً می

شود که داللت بر آن دارد کْه مْؤثر اصْلی و پدیدآورنْده  های خاصی وصف می زیاد هستند، چراکه انسان به ویژگی

 دار است. به همین علت، این دلیل به نظریه تكامل ارتبا  دارد. دانا و توانا بر نظم دهی و هدف

 کنیم صفت اثر دال بر صفت مؤثر دارد نی که در آن زندگی میدر جها 

گْذار.  ای از قوانین فیزیكی بر این جهان حاکم هستند و وجْود قْانون یعنْی وجْود یْك قانون تردید مجموعه بی

 ای وجود دارد. دهنده نظم که اینگردد و نظام یعنی  نظام می شك منجر به همننین قانون، بی

 کنم: الی بیان میبرای توضیح بیشتر، مث

دانیم  شده است، مْی ها از چراغ راهنمایی استفاده بینیم که در چهارراهی برای تنظیم عبور و مرور اتومبیل وقتی می

دهنده برای این نظام وجود دارد و او است که ایْن چْراغ را قْرار داده. بْه همْین منْوال  که نیرویی آگاه، دانا و نظم

کننده آن است و همننین نیروهای الكترومغناطیسی و نیروهای ضْعیف و قْوی  ر وضعگوییم: قانون جاذبه دال ب می

قْوانین  هْا اینکننده خویش داللت دارند. همْه  ای در سطح وجودی خود و به میزان توان خود، بر وجود وضع هسته

ها در این مقْادیر و  اگر آنگونه که در چهارراه مذکور به آن اشاره کردیم.  کنند، همان عبور و مرور جهان را تعیین می

شدیم. آیْا عاقالنْه اسْت کْه مْا  آمد و ما در این جهان پدیدار نمی ای به وجود نمی در این جایگاه نبودند، هیچ ماده

راه یا شهرداری حكم کنْیم کْه او ایْن عالئْم راهنمْایی و  وقتی یك چراغ راهنمایی ساده را ببینیم به وجود پلیس

ی تنظیم عبور و مرور قرار داده و حكم کنیم که در پس این پلیس، حكومتی وجْود دارد کْه رانندگی را در تقاطع برا

کننده قوانین جهان است  کند، ولی حكم نكنیم که نیرویی حكیم و دانا وجود دارد که او وضع عملكرد آن را تنظیم می

آیا نباید گفت که او است که عبور و  ها را برای ما اثبات نموده است( و )همان قوانینی که شاهدش هستیم و علم، آن

 سازد؟! کند و مشخص می مرور و حرکت را در کل جهان تنظیم می



 11................................... پرسند اسالم واز تو درباره روح  مید یعقا

دهنده جهان را وضع کْرده اسْت، امْا  کند که این قوانین نظم ای حكم می دهنده تردید فرد عاقل به وجود نظم بی

سته از عناد و لجْاجتی مغرضْانه اسْت کْه ای حكیم و دانا مُّصر است، فق  برخا دهنده اصرار کسی که بر انكار نظم

 دهد او باکسانی که بر ننرخیدن زمین اصرار داشتند تفاوت چندانی ندارد. نشان می

کنم از کسی که بْه چنْین چیْزی بْاور دارد و  دهنده است؟! به خدا سوگند تعجب می آیا کل این نظام بدون نظم

هاست. او بایْد بْا خویشْتن  راه یا مرکز مدیریت راه رده، پلیسک گوید کسی که چراغ راهنمایی را نصب وجود می بااین

خود  نیْز ابْراز کنْد و بگویْد: چْراغ راهنمْایی خودبْه جْا اینخویش منصف باشد و عدم اعتقاد خود به نظْم را در 

یم و خود از چهارراه سر درآورده است. آیا عاقالنه است کْه مْا نظْام و قْوانینی را درجْایی ببینْ شده و خودبه ساخته

هْا را  ی دانْا آنا دهنْده ای وجود دارد و نظام و قوانینی را در جایگاهی دیگر ببینیم و بگْوییم نظم دهنده بگوییم: نظم

 !وضع نكرده است؟

و درنتیجه دال بر وجود مؤثر متصْف بْه آن صْفت اسْت را « صفت اثر داللت دارد بر صفت مؤثر»اگر استدالل 

 گوییم: خالصه کنیم، می

 یابیم: ما و ملحدان به دادگاه عقل انسانی رجوع کنیم، موارد زیر را می که هنگامی

 دهندگی و دانایی؛ مؤثر = ناشناخته. صفت مؤثر = نظم اثر = جهان هستی؛ صفت جهان = قانونمندی و نظام،

که ما جهان هستی را در علوم جدید بررسی نمودیم و صفت آن را شناختیم و این صفت، ما را به صفت موصوفی 

گذار( است و به دنبْال آن، آگْاه  دهنده )قانون وجود آشكاری دارد راهنمایی کرد. از صفتش مشخص است که او نظم

 است و دانا.

 باشد. دهندگی، آگاهی و دانایی متصف می اکنون ثابت شد مؤثری وجود دارد که به صفات نظم

جهان هستی را وضع کْرده اسْت )و همْان چیْزی دهنده دانایی را ثابت کردیم که قوانین  بنابراین ما وجود نظم

 است که اثباتش مطلوب ما بوده است(.

 باشد اثر دال بر صفت مؤثر می صفت در زندگی زمینی، 

درروی زمین نیز حاکم هستند و از همین رو  چه آنای از قوانین فیزیكی جهان هستی بر زمین و  شك مجموعه بی

دلیل و استدالل مطْرح شْود. قْوانین، دلیْل بْه وجْود آمْدن ایْن نظْام عنوان  شایسته است که این قضیه نیز به

ترتیب ایْن  این زند چیزی جز نتیجه همین قْوانین نیسْت. بْه بخش هستند و طبیعتی که دست به انتخاب می نتیجه

. درنتیجه قانون به شمار آورد توان آن را تصادفی و بی باشد و نمی طبیعت مبتنی بر قوانینی قطعی است و قانونمند می

که قوانین فیزیكی کْه  باشد. مادامی تر توس  طبیعت، قانونمند یا مبتنی بر قوانین می انتخاب اَشكال مناسب یا مناسب
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توجه، در سطح اتمی و غیر اتمی وجود دارند و زندگی بر پایْه ایْن سْطح  ای قابل اندازه حداقل برای ما آشكارند و به

گذاری نیز وجود دارد و این همْان چیْزی اسْت کْه بْه  دهد، قانون ا شكل میاستوار است و زندگی بر روی زمین ر

 دنبال آن هستیم.

کنیم و درجایی دیگْر بْه تشْریح آن  به همین مقدار بسنده می جا اینبنابراین در  این موضوع کامالً بدیهی است؛

 رویم: باشند می ی مرتب  میطور خاص به زندگی زمین خواهیم پرداخت. در ادامه به سراغ سه موضوع دیگر که به

 نقشه ژنتیكی )ژنوم(

 وسیله انتخاب طبیعی قانون تكامل یا ارتقا به

 (7)وسیله انتخاب طبیعی. هدف از تكامل یا ارتقا به

ها یْا  ها در زمین و برخورد بعضی سنگ کنند: وقوع زلزله خدا نا باوران اشكالی بدین این شرح مطرح می جا ایندر 

وجود دارد یك نظْام مْنظم نیسْت،  چه آندهد که  ، همگی نشان می...های گذشته  مین در زمانها به ز سنگ شهاب

 بلكه تصادفی است.

داند، چون وجود نظْام  این سخن در حقیقت فق  مانند اشكال گرفتن شخص نادان نسبت به چیزی است که نمی

حوادثی که ظاهراً بْا نظْام فراگیْر هماهنْگ  فراگیر مولّد و ثبوت آن و ثبوت هدفمند بودن آن، هیچ منافاتی باوجود

 نیست ندارد. برای تبیین بیشتر مسئله به این مثال توجه کنید:

اگر باغ منظمی با درختان منظم و با نهایت دقت و تنظیم از جهت انواع و فاصله بینشان وجود داشْته باشْد و در 

شسته شده باشد، آیا این حادثْه و جهْل مْا بْه شده و خاکش  وس  همین باغ تكه زمینی ببینیم که درختانش کنده

همه نظمی  دهد که حكم کنیم که این باغ، یك جنگل یا یك باغ نامنظم است، باوجود این هایش اجازه می شایستگی

 هرجهت این قطعه زمین خراب را در برگرفته است؟! بینیم که از که می

کنیم کْه ایْن بْاغ یْك جنگْل اسْت، چْون مْا در واقعیت این است که ما در قله پوچی خواهیم بود اگر حكم 

دانیم که سبب آن چیست و شْاید علْتش ایجْاد یْك خانْه بْرای  نمی که اینای زمین خراب دیدیم، با وسطش تكه

ها علت محتمْل دیگْر  سكونت در وس  باغ یا ایجاد یك استخر برای پرورش ماهی یا گاوداری یا چراگاه روباز یا ده

 بوده باشد.

                                                
 .154وهم اإللحاد، ص . 1
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شْود، یعنْی  گویند ناقض دلیل نظم در زمین و عْالم آفْرینش اسْت منطبْق می بر اتفاقاتی که می همین مسئله

شده است، با اتفاقات جزئی کْه علْتش را بْه شْكل کامْل  مند بودن عالم روشن است و با ادله ثابت که نظامجا آناز

 (7).که این نهایت نظم و حكمت است گفتیم دانستیم می بسا اگر علت این حوادث را می شود و چه دانیم نقض نمی نمی

گذرد )مثل انسان( دربْاره  تر از این نیست که یك موجود که عمرش در بهترین حالت از صدسال نمی جهلی بزرگ

اتفاقی که اثرش بعد از او تا هزاران یا صدها هزار یا حتی چندین میلیون سال ادامه دارد حكْم صْادر کنْد. آیْا ایْن 

گذراند، درباره کسْانی  ه یك موش کور زیرزمینی که همه عمرش را در سوراخی زیر زمین میتماماً مثل این نیست ک

کنند حكم کند که کارشان ویرانگری و پوچی است و نیرویی غیرمنظم  خراش را در زمین حفر می های آسمان که پایه

 ها باعث تلف شدن سوراخ محل زندگی من شده است؟! و بدون عقل است، چون حفاری آن

ای از زمان شود یْك  گوید هر اتفاقی که مخالف مصالح مادی و جسمانی بعضی از موجودات در پاره ه کسی میچ

کار پوچ و غیرعاقالنه است، آیا ممكن نیست که هدفش اصالح بعضی از نفوس است یْا هْدفش تحقْق مصْلحت 

کنْد،  اب مجرم )مثالً قاتل یْا دزد( میای که همگی به آن اقرار دارند که تصریح به عق همه است؟ آیا قوانین عادالنه

شْود؟!  ها می دهنده عدم نظم و عدم عقالنیت است، چون موجب آسیب رساندن به برخی از انسْان پوچ است و نشان

شود  ای می مستلزم تلف شدن جان یا مال عده که این این عقوبت نهایت حكمت و نظام و عقالنیت است، با که اینیا 

 ساند؟!ر و به برخی آسیب می

دهنده حكیم هم برای کسی که طالب حق باشْد بسْیار روشْن و  در حقیقت، نظم امر ثابتی است و درنتیجه نظم

کنْد، بلكْه درنهایْت صْرف اشْكاالتی اسْت کْه  گونه اشكاالت هرگز دلیْل نظْم را نقْض نمی ثابت است و این

کند که از جنگیْدن  اقرار می که آناز سباشد و برای همین پ دهنده شكست صاحب اشكال در اثبات عقایدش می نشان

 (6)اندازد. با دلیل عاجز است، به اشكال گرفتن و شبهه کردن دست می

 تراشند اشکاالتی که خدا نا باوران می

 کند؟ خدای رحیم مطلق چرا با آتش عذاب می

ف در ملْك و پیش از هر چیز باید به این نكته توجه داشت که مالك حقیقی، امكْان نْدارد کْه بْه سْبب تصْرّ

 های خودش، ظالم شمرده شود و درنتیجه عذاب یا آتش جهنم هیچ تعارضی با مفهوم عدل ندارد. دارایی

                                                
تواند احاطه کامنل بنه اسنباب و     در خأل برای رد کردن این تصور کافی است که: انسان می های کوانتومی ناپایداریوجود . 1

 عمل داشته باشد.

کند، یعنی متمسک به شنبهات   گونه عمل می ای خالف اعتقادش به او عرضه شود، همین ینیم که هر ناتوانی که عقیدهب می. 2

 شود تا بمکه نفس خودش را قانع کند برای تمسک به عقیده باطمش. می
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بله ممكن است به سبب فهم غل  از معنای عذاب یا آتش، کسی اشكال بگیرد که ایْن امْر بْا رحمْت خداونْد 

ی است، چْون هْیچ حكمْت و رحمتْی در ایْن فایده و نوعی باز تعارض دارد، یا اشكال بگیرد که این امر پوچ و بی

ها را عذاب دهد؛ پس مقتضای حكمت و رحمتش این بْود  نیست که خداوند نخست بندگانش را بیافریند و سپس آن

 ها را از اول نیافریند. که اساساً آن

 

 پاسخ اشکال

نیا را انتخاب کرده و بْه برداری از حقایق دنیوی برای کسانی که این زندگی د عذاب یا آتش جهنم چیزی جز پرده

بسته شدند، نیست. پس این امر )عذاب و جهنم( چیزی فراتر از این نیست که به شخصی همان چیزی را کْه  آن دل

ماندن و خلود در این زندگی دنیا( به او اعطا کنیم، اما همْراه بْا کشْف از حقیقْت انتخْاب و )برای خودش خواسته 

کْه  چه آنرحمت و احسان است، چون او زندگی دنیا را اختیار کرد و خداوند نیز اختیارش. درنتیجه این همان عدل و 

 ظلم یا قساوت در حق کسی است؟ کجای این کار او خواسته و اختیار کرده را به او اعطا کرد.

 خدای متعالی فرمود:

تُّسْئَلُّون لَعَلَّكُّمْ مَساکِنِكُّمْ وَ فیهِ أُّتْرِفْتُّمْ ما  إِلى ارْجِعُّوا وَ تَرْکُّضُّوا ال
(7) 

 گردید(. بازخواست تا بازگردید خویش ها  خانه و تنعم و ناز به. )مَگریزید

َبِالْكافِرین لَمُّحیطَةٌ جَهَنَّمَ إِنَّ وَ بِالْعَذابِ یَسْتَعْجِلُّونَك
(6) 

 اکنون محی  بر کافران است(. که جهنم هم درحالی کنند، می عذاب طلب شتاب تو )از

ْعَبَْدَ وَ الْخَنْازیرَ وَ الْقِْرَدَةَ مِنْهُّمُّ جَعَلَ وَ عَلَیْهِ غَضِبَ وَ اللَّهُّ لَعَنَهُّ مَنْ اللَّهِ عِنْدَ مَثُّوبَةً ذلِكَ مِنْ بِشَرٍّ ئُّكُّمْأُّنَبِّ هَلْ قُّل 

السَّبیلِ سَوا ِ عَنْ أَضَلُّّ وَ مَكاناً شَرٌّ أُّولئِكَ الطَّاغُّوتَ
(4) 

 بْر و کْرده لعنتشْان خْدا که هستند کسانى خبر دهم؟ است، بدتر خدا نزد کیفرشان که کسانى از شمارا آیا )بگو

 جایگْاه ایشان هستند که پرستیدند؛ را طاغوت و درآورده خوك و بوزینه صورت به را آنان از برخى و گرفته خشم آنان

 .ترند( گمراه راست راه از و بدتر منزلتشان و

                                                
 .10قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه . 1

 .94قرآن کریم، سوره عنکبوت، آیه . 2

 .53ده، آیه قرآن کریم، سوره مائ. 0
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کنْد و انسْانیتش را  کلیدی عطا کرده که همه درهْا را بْاز می این همان حقیقت است؛ خداوند به هر انسانی شاه

تْری  کلید همه درها را یكی پس از دیگری باز کند تْا از نْوری بْه نْور عظیم تواند باهمین شاه کند؛ لذا می ثابت می

ان کلید را آسانی هم تواند به مواجهه با نور مطلقی که هیچ ظلمتی در آن نیست برسد؛ و همننین می منتقل شود تا به

به زمین بیندازد و به حیوانیت خود برگردد و به چیزی برگردد که همسان میمون و بوزینه شود، همننان کْه در آیْه 

 شده: قرآن تصریح

َالْقِرَدَةَ  مِنْهُّمُّ جَعَلَ و 

هیچ ظلمی در ساحت خداوند نیست؛ پس آتش همان دنیایی اسْت کْه انتخْابش کردنْد و طالْب مانْدن در آن 

شود تا حقیقت آن را بیابند که با اعمال و ظلم و فسادشان روشْن  ها برداشته می زودی پرده از چشم آن د. فق  بهشدن

شان و حیوانات وحشی افكار و جرائم و حقایق حیوانی ددمنشانه آن جهْنم  های حسادت و گداخته شده است و عقرب

کْه  وسیله همان حقایق خبیْث هنگامی و همدیگر را به شود ها به شكل روشنی ظاهر می زودی بر آن را پرکرده که به

دهند. ظلم و ستمی در ساحت خداوند راه نْدارد؛ هرکْه طالْب مانْدن در دنیْا شْود  شود عذاب می پرده برداشته می

شْود تْا  ماند؛ فق  پرده از جلوی چشمان او برداشْته می که دوست داشته می جا آنرسد و هم زودی به آرزویش می به

 گونه که هستند، ببیند: ا آنحقایق ر

تُّسْئَلُّونَ لَعَلَّكُّمْ مَساکِنِكُّمْ وَ فیهِ أُّتْرِفْتُّمْ ما  إِلى ارْجِعُّوا وَ تَرْکُّضُّوا ال (7) 

 گردید(. بازخواست تا بازگردید خویش ها  خانه و تنعم و ناز به. )مَگریزید

تْوانیم کرامْت و احسْانش را  ا حدّی که نمیچیز عادل است؛ بلكه او اهل احسان و کرامت است ت خداوند در همه

دهْد، بلكْه شْدیدترین  کسْی را آزار و عْذاب نمی گونه نیست که فق  عادل باشد. برای همین او هیچ بفهمیم و این

 عقوبتش این است که اختیار و انتخاب خود انسان را به او بدهد که البته معموالً هالکت ابدی انسان در همان است.

ئینَ قِرَدَةً کُّونُّوا لَهُّمْ فَقُّلْنا السَّبْتِ فِی مِنْكُّمْ اعْتَدَوْا الَّذینَ عَلِمْتُّمُّ لَقَدْ وَ نای آیه:بنابراین، مع و همننْین   (6) خاسِْ

بَ وَ اللَّهُّ لَعَنَهُّ مَنْ اللَّهِ عِنْدَ مَثُّوبَةً ذلِكَ مِنْ بِشَرٍّ أُّنَبِّئُّكُّمْ هَلْ قُّلْفرموده خداوند:   وَ الْقِْرَدَةَ مِْنْهُّمُّ جَعَْلَ وَ عَلَیْْهِ غَضِْ

السَّبیلِ سَوا ِ عَنْ أَضَلُّّ وَ مَكاناً شَرٌّ أُّولئِكَ الطَّاغُّوتَ عَبَدَ وَ الْخَنازیرَ
 قُّلْنْا عَنْْهُّ نُّهُّْوا ما عَنْ عَتَوْا فَلَمَّاو همننین  (4)

خاسِئینَ قِرَدَةً کُّونُّوا لَهُّمْ
(3) 

                                                
 .10قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه . 1

 .59قرآن کریم، سوره بقره، آیه . 2

 .53قرآن کریم، سوره مائده، آیه . 0

 .155قرآن کریم، سوره اعراف، آیه . 4
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را از دستشان انداختند و روح انسْانی خْود را کْه خداونْد در پدرشْان آدم  کلیدها ها خودشان شاه آن که اینیعنی 

 ها را تشویق به تحصیل آن کرده بود به زمین انداختند و چیزی برایشان جز روح حیْوانی بْاقی  دمیده بود و آن

 (7)برگشتند. فهمند، نماند؛ پس به همان اصل طبیعی خودشان، یعنی حیوانات و بهائمی که هرگز هیچ سخنی را نمی

 اشكالی مطرح شود به این شرح: جا اینبسا در  و چه

دانْد  گیرد، یعنْی نمی حقیقت انتخاب خودش جاهل است و درنتیجه در معرض فریب قرار می این انسان نسبت به

دانْد کْه ایْن حقْایق بسْیار  بیند وجود دارد و نمی که حقیقتی پنهان پشت این صورت ظاهری که انسان در دنیا می

تحمْل  صورت عذابی بْزرگ خواهْد بْود کْه قابل ها به ها همراه با دیدن و احساس آن زشت هستند و زندگی در آن

 کرد. دانست، هرگز چنین انتخابی نمی لذا او اگر این نتیجه را می نیست.

اطر ایْن به همین خْ این اشكال مبتنی بر این پایه است که انسان هیچ علمی به نتیجه انتخاب و اختیارش ندارد؛

شْد،  حقیقت انتخاب و اختیارش خبر نداده بود، شاید این اشكال وارد می اشكال درستی نیست. بله اگر خداوند او را به

 اما خداوند او را خبر و هشدار داده بود.

 ناتوانی و بیماری

 کنند به این شرح است: اشكال دیگری که خدا نا باوران مطرح می

آید چیست؟ اگر خدایی وجود داشته باشد آن خدا ستمكار است، چون این  به دنیا میگناه کسی که ناتوان و معلول 

اش در این زمین شده به حدی که برخْی از  موجود را معلول خلق کرد که باعث عذاب و رنجی شدید در طول زندگی

 دانند. ها مرگ را هم برای خود برتر از چنین حیاتی می آن

 پاسخ اشکال

یافته بر روی  ملشكی نتایجی طبیعی هستند، زیرا جسم انسان فق  یك جسم حیوانی تكامشكالت بهداشتی و پز

شْده  تشكیل آل و مصون نیست؛ بلكه مانند هر جسم حیوانی یا گیاهی زنده دیگری بر روی زمْین، زمین است و ایده

شكل گرفتنش در اثر هْر گیری، مثالً درنتیجه نقص ژنتیكی یا حتی بعد از  ایی است و در خالل شكلیاز موادی شیم

گفته شود: چرا خداوند  که اینای در معرض نقص و خلل قرار دارد. درنتیجه این اشكال هیچ معنایی ندارد، مگر  حادثه

پاسخ این اشكال بسْیار سْاده اسْت. جهْان  وضعیتی ایده آل ایجاد کند؟ که اینعالم را ایده آل خلق نكرده است تا 

باشد و نقص و خلل از ملزومات ظلمْت اسْت و ایْن امكْانی  است و نور مطلق نمیآفرینش دارای ظلمت و تاریكی 
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خود محْال اسْت و بْه همْین سْبب هرگْز از خداونْد صْادر  خودی حتمی و غیرقابل اجتناب است؛ پس این امر به

لق فق  حال نوری باشد که ظلمت در آن نباشد، زیرا نور مط شود. غیرممكن است که عالم مخلوق باشد و درعین نمی

الهوت مطلق است و درنتیجه، جهان آفرینش چیزی جز نور و ظلمت نیست و این ظلمت همواره در آن بوده اسْت. 

پس ناچار باید تأثیر آن را مانند یك ظلمت ببینیم و درك کنیم و این ظلمت همان نقص و عجز و تنافی و تعارضْی 

 است که مالزم باهمه عوالم مخلوق است.

توجْه و  نظر از حدود نقص در این عالم، طراحی ژنتیكی هم خلْل و اشْكاالت قابل حتی صرف اما این اشكال که

 آشكاری دارد، پاسخش این است که:

همان مخلوقاتی هستند که الهْوت مطلْق  عامل آفرینش، الهوت مطلق نیست، بلكه عامل آفرینش این اجسام،

 ها را آفریده است: آن

َلَمُّوسِعُّون إِنَّا وَ بِأَیْدٍ بَنَیْناها السَّما َ و (7) 

 .ایم( را گسترانده آن ما گمان بى و نهادیم بنا هایى دست با را آسمان )و

َمالِكُّون لَها فَهُّمْ أَنْعاماً أَیْدینا عَمِلَتْ مِمَّا لَهُّمْ خَلَقْنا أَنَّا یَرَوْا لَمْ وَ أ
(6) 

 هستند(؟ شان مالك اکنون و فریدیمآ را چارپایان برایشان خویش قدرت ید به که اند ندیده )آیا

ممكن نیست که الهوت مطلق دستانی داشته باشد که جزئی از الهوت مطلق باشْند، در ایْن صْورت الهْوت  

تر از  ها به آفْرینش خلْق پْایین شد. درنتیجه دستان خدا همان خلقی است که خداوند آفریده و آن بودنش نقض می

ال فعلی است، پرداختند. این وصْف بسْیار شْایع اسْت؛ پْس معمْوالً بْه خود مانند عالم جسمانی که موضوع اشك

گویند که دست اوست و همننان کْه کسْی بْه  کند می شخصی که به کار شخصی دیگر به نیابت از او مبادرت می

 کنم. وسیله آن چیزی کسب می ، یعنی تو دست من هستی که به«أنت یدی التی اصول بها»دیگری گفته: 

صورت سازگار با تكامل تلقی نمود. این رویكرد در پی آن اسْت  توان نظریه طراحی هوشمند را به میرویكرد دوم: 

های آن ثابت کنْد کْه  ها و بخش های زنده و اندام کاررفته در سیستم جسم که از طریق ترکیب، پینیدگی و دقت به

ها خدایی وجود دارد که به دنبْال  تیب در پس آنتر این اند و به یافته ای هدفمند طراحی و تكامل گونه موجودات زنده به

 باشد. رساندن آن به هدفی می
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شود، زیرا طْراح مْوردنظر )خْدا( از علْم و  نواقص موجود در طراحی، اشكالی است که بر هر دو رویكرد وارد می

ز نْواقص بزرگْی اش کامل و اسْتوار بْوده، ا گونه باشد قطعاً باید طراحی قدرت مطلق برخوردار است و کسی که این

همنون ضعف ستون فقرات در انسان به دور باشد. دلیل این ضعف آن است که اندام مزبْور بْرای بْدنی کْه دارای 

گْردد. بْه همْین  قامت مانند جسم انسان، ناکامل و ناقص محسْوب می شده و برای جسم راست انحنا است طراحی

ای از زندگی خود از دردهایی در ناحیه کمر رنْج  قل در دورههای موجود بر روی کره زمین حدا دلیل بسیاری از انسان

برخی از دانشمندان کالبدشناسی تطبیقی آن را اشْتباه در طراحْی  که آنبرند. همننین عصب حنجره و کشیدگی  می

زی ها دانسْت؛ چراکْه درا شده برای همه گونه ریزی توان آن را طرح باشد؛ زیرا نمی دهند، بر همین منوال می لقب می

باشد، چراکه با این طْول  بخش نیز می تنها هیچ سود واقعی به دنبال ندارد، بلكه به حال جاندار زیان عصب حنجره نه

بود و درازیش  که اگر عصب کوتاه می جاندار در معرض آسیب قرار گیرد، بیشتر است، درحالی که اینو درازی، احتمال 

 افت.ی ی نیاز بود، این احتمال کاهش می اندازه به

ای منطقی برطرف کنند، زیرا اشْتباه  توانند این اشكال را به شیوه باره هستند، نمی کسانی که قائل به آفرینش یك

ها  بزرگ است و به همین دلیل برای نقض طراحی هوشمند برای همه انْدام به وجود آمده در عصب حنجره اشتباهی

هم در این سْطح دور بْودن از طراحْی  توان این خلل، آن یکند. نم ها کفایت می های بدن و برای همه گونه و بخش

 عبارت از یك ارث تكاملی باشد. که اینهوشمند را تفسیر کرد مگر 

حال طراحی هوشمند را قبول دارند، اگر بگویند که طْراح، الهْوت  اما کسانی که قائل به تكامل هستند و درعین

د، اشكال مزبور همننان پابرجا و مطرح خواهد ماند، زیْرا بْروز باش مطلق است و از علم و قدرتی مطلق برخوردار می

شود، ولی اگر همان چیزی را  کننده علم مطلق طراح محسوب می نقص و ایراد در طراحی موجودات زنده، درواقع نفی

واسْطه  آفرینش یا طراحی و اجرای خلقت با دستان خدا یعنْی بْه که اینبگویند که خداوند در قرآن فرموده مبنی بر 

توان بر نْاقص بْودن طراحْی دلیْل اقامْه کْرد و  مخلوقات خداوند سبحان صورت پذیرفته است، در این حالت می

یافته  توان بروز خطایی کوچك در طراحی در زمان آغاز تكامل را در نظْر گرفْت کْه درنتیجْه تكامْل گسْترش می

 در طراحی منجر گشته است.بری تكامل انباشتی، به بروز خطایی آشكار  است؛ تا جایی که ارث

این خود کامالً مبیّن آن است که خالق اصلی و اصیل، همان اهلل، خداوندگار مطلق اسْت، ولْی خْالق مسْتقیم، 

فرمان خداونْد، مسْئولیت آفْرینش را  خداوند سبحان نیست، بلكه چنین خالقی، مخلوقاتی شایسْته هسْتند کْه بْه

اند، زیرا تنها خود، مخلوقْاتی نْورانی هسْتند کْه  فرینش منعكس ساختهاند و نقص خویش را در این آ دار شده عهده

باشند. تنها نوری که در آن ظلمت نیست، همان خدای سبحان )أحسن الخالقین( است. او اسْت  دارای ظلمت نیز می

 را آفرید و از او نخستین انوار را خلق کرد؛ سپس او بْا حْول و قْوه خْودش که عقل اول یعنی حضرت محمد 

 گونه که اراده فرموده بود، به آفرینش فرمان داد. به همین دلیل خداوند فرموده است: ها را آن آن
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َالْعَلَقَْةَ فَخَلَقْنَا عَلَقَةً النُّّطْفَةَ خَلَقْنَا * ثُّمَّ  مَكین قَرارٍ  فی نُّطْفَةً جَعَلْناهُّ طینٍ * ثُّمَّ مِنْ سُّاللَةٍ مِنْ الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَدْ و 

الْخالِقینَ أَحْسَنُّ اللَّهُّ فَتَبارَكَ آخَرَ خَلْقاً أَنْشَأْناهُّ ثُّمَّ لَحْماً الْعِظامَ فَكَسَوْنَا عِظاماً الْمُّضْغَةَ فَخَلَقْنَا مُّضْغَةً
(7) 

ن ای در جایگاهی استوار قراردادیم * آنگاه از آ ای از گل آفریدیم * سپس او را نطفه )هرآینه ما انسان را از عصاره

ها را  ها آفریدیم و اسْتخوان و از آن پاره گوشت، استخوان نطفه، لخته خونی آفریدیم و از آن لخته خون، پاره گوشتی

 با گوشت پوشاندیم؛ سپس او را آفرینشی دیگر دادیم. درخور تعظیم است خداوند، بهترین آفرینندگان(.

سپس آیه بابیان ایْن «. فخلقنا، فخلقنا، فكسونا، أنشأناه خلقنا، جعلناه، خلقنا،»به مفرد و جمع در آیه فوق بنگرید: 

های مستقیم خلق سْایه افكنْده، همْان خداونْد سْبحان اسْت، پایْان  مطلب که مهیمن و مسلطی که بر آفریننده

 )درخور تعظیم است خداوند، بهترین آفرینندگان(. الْخالِقینَ أَحْسَنُّ اللَّهُّ فَتَبارَكَیابد:  می

دستان خداونْد هسْتند؛ یعنْی  ها اینفرماید  ها را توصیف کرده است و می د، وضعیت این آفرینندههمننین خداون

 ها اقدام به آفرینش نمود: واسطه آن به« أحسن الخالقین»کسانی که خداوندِ 

َلَمُّوسِعُّونَ إِنَّا وَ بِأَیْدٍ بَنَیْناها السَّما َ و
(6) 

 دهنده هستیم(. که ما وسعت نی برافراشتیم و حقاً)و آسمان را با دستا

ها بگویند: ممكن است برای وضعیت ستون فقرات در انسان به این شْكل و نیْز نقشْه عصْب  شاید برخی از آن

در  حنجره در بدن به این صورت، فواید خاصی در مسیر تكامل یا حتی در مراحل معینی از عمر وجْود داشْته باشْد.

ی در آن راه نیابد، بازهم این مطلب را که چنین چیزهایی ارثْی تْاریخی حقیقت این امر حتی اگر صحیح باشد و شك

 کنی. باشد، رد نمی باره می کننده آفرینش یك تكامل بوده و نفی

تْوان  کنْی، چراکْه می رد نمی« چنین طراحی، از عالِم قادر مطلق صادر نشْده اسْت»همننین این قضیه را که 

جود داشته باشد و این خود بْه آن معناسْت کْه طراحْی فعلْی برتْرین و توانسته و تصور کرد طرحی بهتر از آن می

دستان  که اینخداوند در قرآن بیان فرموده مبنی بر  چه آنترین نبوده است و درنتیجه از اذعان به  ترین و کامل آرمانی

 اند، گریزی نیست. خداوند در آفرینش نقش داشته

 اشکال: عمر نوح نبی 

در  ه: زندگی جسم انسان ازنظر ژنتیكی معلوم و معیّن است؛ پس چگونه جسم نْوح مفاد اشكال این است ک

 کند، زندگی کرده است؟ این حیات مادی دنیا آن دوران طوالنی که قرآن یا نص دینی بیان می
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 پاسخ اشکال

ورد مناقشْه که با ادله علمی ضرورت وجود خدا را اثبات کردیم و الحاد علمی را نیز در چْارچوب علْم مْجا آن از

گرفته و به وجود خدا با استدالل علمی کفر ورزیده بْه مناقشْه و  لذا بایستی هر ملحد که الحاد را در پیش قراردادیم،

ام اقرار کنْد در غیْر ایْن  اثبات کرده چه آنبه  که اینصورت علمی درست و دقیق پاسخ دهد، یا  استدالل علمی و به

 گراست، نه بیشتر. طالب شناخت حقیقت نیست، بلكه شخصی پوچ جو خواهد بود که صورت معاندی ستیزه

های انسان امروزه تا حدود قابل قبولی  که ژنجا آندقت معروف است: از نظر علمی و به اما عمر انسان درگذشته از

انسْان شْوند و بْدن  ها پیْر می فهمند که چرا سْلول دانند و می های ژنتیكی را می اند و دانشمندان علت شده شناخته

 انجْامشود. همین دانشمندان تحقیقاتی را جهت ایجاد جهش ژنتیكی برای طْوالنی کْردن عمْر انسْان  تجزیه می

دانند که انسْان  صورت قطعی می دهند. دستیابی به این امر یك روز ممكن است به نتیجه برسد. دانشمندان نیز به می

گونْه کْه شْما  کرد، دقیقْاً همان این مقدار زندگی نمیو قبل از آن هزار سال یا حتی نزدیك به  در زمان نوح 

 دانی. دقت می کشی که در دست داری را به طول خ 

را کْه مْا  چه آنتواند  های علمی موجود مخالف است، نمی و دیگر مسائلی که با واقعیت اما مسئله عمر نوح 

یلی مختصر بگوییم: هیچ اشكالی وجْود نْدارد طور خ توانیم به وجود خدا( دچار اشكال کند، چون ما می)اثبات کردیم 

جْود باشْد، زیْرا آن معجْزات، های علمی مو ها مخالف واقعیت دهد، گرچه برخی از آن انجامکه خداوند معجزاتی را 

خواهد در ابتدا انسان آغازین را در مسیر ایمان به خدایی که خالق جهْان اسْت قْرار  می هستند که استثنایی حاالت

هایی است که فهم آن بر کسانی که زبْان مْتكلّم را  بعضی از این امور اساساً معجزه نیست، بلكه گزارهدهد؛ به طبع 

شناسْند، زبْان قْرآن را نیْز  شْده را نمی نازل جْا آن دانند دشوار است، چراکه کسانی که عوالم باال که قْرآن از نمی

 دانند. نمی

یك  چه آنبیند با  که یك ناظر خارجی منظومه فیزیكی می چه آناختصار باید بگویم:  برای توضیح علمی مسئله به

هْای نْاظر  بیند متفاوت است و درنتیجه مثالً هنگام وسعت یْا انقبْاض در منظومْه فیزیكْی، قیاس ناظر داخلی می

های ناظر خارجی جداست، چون ناظر داخلی خود جزئْی از منظومْه اسْت و  موجود در داخل منظومه کامالً از قیاس

جه مشمول انبسا  و انقباض منظومه است؛ پس اسباب و عوامل قیاسش نیز مشمول همین کشْش و انقبْاض درنتی

شْود  شود که او از شناخت یا قیاس هر تغییر کلی که شْامل همْه منظومْه می منظومه هستند. این فرایند باعث می

 عاجز باشد.

احساس کند کْه تغییْر در  -ات نفسانی داشته باشدمانند ما حی اگر به-شود که ازلحاظ روحی این امر مانع این نمی

داده است یا افزایش سرعت یا کاهش سرعتی وجود دارد، همننان که امْروز بسْیاری از مْردم احسْاس  منظومه رخ



 01................................... پرسند اسالم واز تو درباره روح  مید یعقا

یابند که چیزی تغییْر نكْرده  کنند، درمی گیری می ها وقتی زمان را اندازه آن که این کنند که زمان شتاب گرفته، با می

 است.

ای  کنْد و وسْیله کنیم که انسانی در یْك اتْاق زنْدگی می کنم: فرض می ای توضیح این سخن مثالی ذکر میبر

را که در اتاق است بگیْرد و  داشته باشد و از او بخواهیم که طول میزی کش( در اختیار برای سنجش طول )مثالً خ 

صْورت فراگیْر  در آن اسْت به چْه آنه اتاق و آن اگر فرض کنیم ک از بعد قد خودش را با طول و ارتفاع آن بسنجد.

گیری و مقایسه کنْد،  اینك اگر از او بخواهیم که مجدداً آن میز را اندازه کشیده شود که از همه جهات مساوی باشد،

اش تغییر نكرده و اگر از او بخواهیم که قْد خْودش را بْا طْول و ارتفْاع آن جْدول  رسد که اندازه به این نتیجه می

کش هم دقیقاً بْه همْان نسْبت میْز  کنی، زیرا خودش و اندازه آن خ  کند، بازهم هیچ تغییری را حس نمیمقایسه 

 اند. کشیده شده

تواند از خارج منظومْه عْالمی کْه در آن زنْدگی  توان فهمید که هر ناظری که می اگر این مطلب روشن شد، می

های خود ما که در درون ایْن عْالم زنْدگی  گیری از اندازه هایش قطعاً گیری کنیم، این جهان را کنترل کند، اندازه می

عنوان  زمْان )بْه که این طورکلی تغییری کند، مثل کنیم متفاوت و مختلف خواهد بود. پس اگر روند جهان مادی به می

کنیم  ی مْیتر کند یا تند شود، ما که در درون این جهان زندگ بعد چهارم جهان( کشیده یا کوتاه شود، یا به بیان ساده

کنیم  توانیم این تغییر را بسنجیم یا بشناسیم، اما ناظری کْه از بیْرون منظومْه جهْانی کْه در آن زنْدگی مْی نمی

 های ما بسیار متفاوت است. گیری تواند اوضاع جهان را کنترل کند، به ما ارقامی خواهد داد که با اندازه می

کْه دربْاره  ظر خارجی )مثالً خدای سبحان یا مالئكْه( هنگامیکند که نا اختصار برای ما روشن می این موضوع به

که شما در  چه آندهند که از ها سؤال کنید یا خودشان سخن بگویند، به شما عددی می و قومش از آن عمر نوح 

کْه از او بخْواهی کْه عمْر انسْان  و هنگامی اید بسیار متفاوت اسْت؛ گیری کرده داخل این منظومه آفرینش اندازه

شما هْیچ اخْتالف  که اینسال قبل مقایسه کند، به شما اعداد مختلفی خواهد داد، با 70111روزی را با عمر انسان ام

 یابید. نمی کنیم های مادی و حدودش که در آن زندگی می ملموسی را در اندازه

 اصل دوم: خلیفه

ترین مردم است و همْه مكلفْان مْأمور بْه او دانا که اینو  (7)زمانی خلیفه یا رسولی برگزیند خداوند در هر که این

 بنابراین برگزیدن خلیفه در هر زمان الزم است. زمانی امری حتمی است؛ اطاعتش هستند، در هر

                                                
اند و ندایش را اجابت  اند و سخن او را شنیده شده فرستادگان خدا صرفاً بشری مانند دیگران هستند، اما برای خدا خالص. 1

هنا را   سنوی خمقنش آن   رار داده و بنه ها را جانشینان خود در زمین ق ها تفضّل کرده و آن نتیجه خداوند سبحان بر آن اند. در کرده

 اند. ها معرّفی کنند، همان حقی که خودشان شناختند و به آن رسیده فرستاده تا حق را به آن
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 اند از: کند عبارت دالیلی که این مطلب را اثبات می

شود مگْر  میو این هدف در این عالم برای عمده مخلوقات هرگز محقق ن (7)اوالً: هدف خلقت همانا معرفت است

کْه هْدف را محقْق  چْه آننْدادن  انجامناقل علم برگزیده شود که وظیفه او آشنا کردن مردم به آن است.  که این

شْود. پْس  غرض از حكیم مطلْق صْادر نمی نقضو این  کند، باوجود قدرت بر آن به معنای نقض غرض است؛ می

و اراده خدا به مردم است( محقْق کننْده غْرض خلقْت که برگزیدن خلیفه خدا )که معرفی کننده خدا و دین جا آناز

 است، به همین خاطر گریزی از آن نیست.

باوجود قابل، خالی بودن زمان از خلیفه صحیح نیست، زیرا در ایْن صْورت مخلوقْات دیْن خْدا و اراده خْدا را 

آفْرینش نقْض  نخواهند شناخت و نخواهند دانست و عبادت نخواهند کْرد و معرفْت نخواهنْد داشْت و هْدف از

همننین ممكن نیست که زمانی از خلیفه خدا خْالی باشْد حتْی اگْر  در مباحث آینده خواهد آمد، که ناشود. چن می

شْود. ایْن برگزیْدن و ضْرورتش را  وسیله او رشته عذر و بهانه منكْران بریْده می قابلی وجود نداشته باشد، زیرا به

کننْد،  اقْرار می صْورت عملْی گْذاری کننْد، به ده تا برایشان قانونکر کسانی که فقها یا اوصیائی بر دین نصب همه

کند کْافر شْدند و  کسی که دین خدا را برایشان نقل می که به نصب الهی و آن اگرچه در زبان آن را انكار کنند، آنگاه

ه نْص کْ چْه آنهای نفسْانی، در  ها از طریق ظن و گمْان و خواسْته خودشان کسانی را نصب کردند که برای آن

ضْرورت نصْب  گذاری کنند. همننین با ایْن رفتارشْان به صریحی از سوی خدا نزدشان وجود ندارد تشریع و قانون

ای اعْالم  خلیفه خدا اقرار کردند و نیاز خود را به آن خلیفه جهت نقل علم الهی و حكم حقیقْی خْدا در هْر مسْئله

 کردند.

کنند را به تحقّق اراده خْودش امْر کنْد، چْون او بْه  او کار می ثانیاً: مالك مطلق عالم باید مكلفانی که در ملك

ها در اجْرای نْادانی خْود در ملْك خْدا معْذور  ، وگرنه آن(6)صالح و مصلحت ملكش و اهل مملكتش داناتر است

شود و این فرض از حكْیم مطلْق درسْت نیسْت. بْرای  خواهند بود و در این صورت حكمت به سفاهت تبدیل می

 ض ناچار باید امر و اراده خود را به مكلفان مملكتش برساند تا بر اساس آن عمل کنند.تحقّق این غر

                                                
1 .َلِیَعْبُدُون إِالَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَمَقْتُ ما و  /که مرا بپرسنتند،   )یعنی ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای این(، 95)ذاریات

 ی عالم شوند پس عبادت کنند پس عارف شوند(.یعن

هاسنت.   حتی خود مکمفان عامل در ممک خدا نیز خودشان جزئی ازممک خدا هستند، چون خداوند خالق و مالک حقیقی آن. 2

ها و مالک همه امنور تحنت سنمطه     ها در جان خودشان نیز باید به امر خداوند باشد، چون خداوند مالک آن پس حتی تصرّف آن

 هاست به نحو ممکیت حقیقی. نآ
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، تحقّْق اراده مالْك هْیچ راهْی نْدارد، مگْر (6)عامْل در ملْك او (7)باوجود مُّلك و غیاب مالك از نزد مكلفان

ا  اسْت و اراده مالْك را کند و با او در ارتب کسی که مالك به او وحی می)واسطه کسی که نزد مالك حاضر است  به

شود برگزیدن چنین جانشینی که واسطه بین مالك و مكلفان کارگر در ملك خداسْت را تْرك  شناسد(. پس نمی می

کنْد و آن  قدرت برگماشتن چنین جانشینی دارد، زیرا این کار نقض غرضْی اسْت کْه مالْك اراده می که اینکند، با

 تش است.غرض همانا اجرای اراده او در ملك و سلطن

که مالك عالم حكیم مطلق در ملك خودش جانشینی برای خود برگزید که بْا او در ارتبْا  بْوده و  پس هنگامی

تواند دیگر مكلفان را نیز از اراده مالك مطلع کند، در این هنگام ممكن است که هر یْك  داند و می اراده مالك را می

شْود و عْذر و بهانْه منكْران و  ند و حجت بر غْافالن اقامْه میرا که ارده مالك است، اجرا ک چه آناز مكلفین هر 

 کرده: گردد. خداوند سبحان در قرآن کریم به همین امر اشاره متكبران قطع می

ًاحَكیم عَزیزاً اللَّهُّ کانَ وَ الرُّّسُّلِ بَعْدَ حُّجَّةٌ اللَّهِ عَلَى لِلنَّاسِ یَكُّونَ لِئاَلَّ مُّنْذِرینَ وَ مُّبَشِّرینَ رُّسُّال(4) 

 و نباشْد؛ حجتْى و بهانْه و عذر پیامبران، فرستادن از پس را مردم تا بودند بیم دهنده و رسان مژده که )پیامبرانى

 .است( حكیم و ناپذیر شكست توانا  همواره خدا

 همننین آیه شریفه:

َنَخْز  وَ نَذِلَّ أَنْ قَبْلِ مِنْ آیاتِكَ فَنَتَّبِعَ رَسُّوالً إِلَیْنا لْتَأَرْسَ ال لَوْ رَبَّنا لَقالُّوا قَبْلِهِ مِنْ بِعَذابٍ أَهْلَكْناهُّمْ أَنَّا لَوْ و
 (7) 

                                                
آمده، وگرنه خداوند  هاست که به سبب تقصیر و غفمتشان از خدا پیش غیاب خداوند حقیقی نیست، بمکه مربوط به خود آن. 1

تواند خود را خالص کرده و با پروردگارش مرتبط شود و اراده او را بفهمد، از این طرینق کنه    شاهد غایب است و هر انسانی می

چیزهایی که او و دیگران بنه آن   خودش او را مطمع بر غیب کند، یعنی یا خودش خمیفه خدا در زمین شود که خداوند همهخداوند 

ها را بنا مقنداری از    که از بندگان خاصی شود که خداوند آن نیاز دارند را برحسب اقتضای حال و مقامش به او عنایت کند، یا این

هاست که از این مقدار برای شناخت خمیفه خدا در زمین و اطاعت از او بهره ببرنند، چنون    نو البته فرض بر آ کند؛ غیب آشنا می

ماننند:   دانند و برای تکامل خود همچنان محتاج به خمیفه خندا بناقی منی    این بندگان اهل غیب نیز جز مقدار اندکی از غیب نمی

ُقَندْ  أَنْ رَصَنداً * لِنیَعْمَمَ   خَمْفِنهِ  مِنْ وَ یَدَیْهِ بَیْنِ مِنْ یَسْمُکُ فَإِنَّهُ رَسُولٍ مِنْ  ارْتَضى مَنِ أَحَدا * إِالَّ غَیْبِهِ  عَمى یُظْهِرُ فَال الْغَیْبِ عالِم 

ود خن  غیب بر را کس هیچ و است غیب )داناى(، 22 ن 25)جن/ عَدَداً ءٍ شَیْ کُلَّ  أَحْصى وَ لَدَیْهِمْ بِما أَحاطَ وَ رَبِّهِمْ رِساالتِ أَبْمَغُوا

 کنه  کنند  مشخص * تا گمارد مى سرشان پشت و رو پیش نگهبانانی از پس است، برگزیده که را پیامبرانى کند * مگر نمى آگاه

 عندد  جهنت  از را چیز همه و دارد احاطه است آنان نزد چه آن به او و اند رسانده[  مردم به کامل طور به] را پروردگارشان هاى پیام

 .است( کرده احصا و شماره

جام کاری درنوردد،  زنیم. اگر صاحب کشتی بخواهد که دریاها را برای آن برای بیان این امر مثال کشتی و صاحب آن را می. 2

بان )مموان( انتخاب کند. ثانیناً اینن ممنوان را از     عنوان کشتی ترین شخص را به کند که اوالً: داناترین و حکیم حکمت اقتضاء می

خاب کند. ثالثاً همه کارکنان را به اطاعت از این مموان برگزیده امر کند. اگر هر یک از این سه امنر را  میان خدمه آشنا به کار انت

 تخمف کند، از حکمت دور شده و به سفه گرویده است.

 .159قرآن کریم، سوره نساء، آیه . 0
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 از پْیش تا نفرستاد  ما سوی به رسولى چرا! پروردگارا: گفتند مى قطعاً کردیم، می آن هالك از پیش را آنان اگر )و

 .کنیم( پیرو  را تو آیات شویم، رسوا و خوار آنكه

 که این وجود وجود قابلیت در مكلفان یا با ن معرف اراده مالك باوجود غیاب او از مكلّفان و بابنابراین عدم برگزید

شود، نوعی دوری از حكمْت و  کن شدن عذر و بهانه منكران می این برگزیدن موجب اقامه حجت بر مكلفان و ریشه

ننان کْه دوری از رحمْت و ، هم(6)حكم مطلق درست نیست نقض غرض خواهد بود که نسبت دادن چنین چیزی به

 (4)شود. مهربانی خواهد بود که قطعاً از رحیم مطلق صادر نمی

که برگزیدن شخصی با علم کم باوجود شخص اعلم و داناتر،  جا آن ، از(3)اما مسئله اعلم بودن خلیفه در بین مردم

خْش از علْم موجْود در نْزد مستلزم تضییع قسمتی از علم موجود در شخص اعلم است و درنتیجه مكلّفان به آن ب

و این امر مخالف حكمت است درنتیجه مالك ناگزیر همه علوم الزم برای ادای رسالت را بْه  رسند شخص اعلم نمی

و  داند، نه کسی دیگر؛ طور عام، خلیفه همیشه داناترین است، زیرا او اراده مالك را می و به فرماید؛ خلیفه خود عطا می

شناسد و بْر ادای وظیفْه و رسْیدن بْه هْدف و تحقیْق  )علم(، خلیفه خدا راه را بهتر می وسیله همین وجه تمایز به

 مقصود و اجرای غرض تواناتر است.

مثابه تعطیْل  اما مسئله حتمیت امر عاملین به طاعت خلیفه ْ باوجود قابل ْ به این سبب است که ترك این امر به

 شود. و چنین چیزی از حكیم مطلق صادر نمی (0)شده ای است که از خلیفه خدا خواسته کارکرد و وظیفه

                                                                                                                                                                  
 .104قرآن کریم، سوره طه، آیه . 1

ن کاری ناقض حکمت مطمق خداوند و بالتبع ناقص الهنوت مطمنق   مثابه دوری از حکمت است و چنی چون نقض غرض به. 2

 کند که خداوند از چنین اموری متعالی و منزّه است. است و فقر و نیاز الهوت مطمق را اثبات می

که آن مردم قابل هنگام فرستادن  که عدم اجرای رحمت با عدم وجود مانع و وجود قابمیت برای آن رحمت )درحالی جا ازآن. 0

نتیجه  کننده نقض رحمت خداوند رحیم و عدم کامل بودن آن رحمت است. در شوند( اثبات خمیفه خدا برایشان متذکّر خدا مییک 

که خداوند متعالی و برتر از این عینوب اسنت. در قنرآن کنریم      کند مطمق بودن رحمت خدا و بالتبع الهوت مطمقش را نقض می

 خَسِنرُوا  الَّنذینَ  فینهِ  رَیْبَ ال الْقِیامَ ِ یَوْمِ  إِلى لَیَجْمَعَنَّکُمْ الرَّحْمَ َ نَفْسِهِ  عَمى کَتَبَ لِمَّهِ قُلْ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِی ما لِمَنْ قُلْ آمده:

 در :بگنو  کیسنت؟  سنیطره  در است زمین و ها آسمان در چه آن فرمانروایى و مالکیت: )بگو( 12)انعام/ یُؤْمِنُونَ ال فَهُمْ أَنْفُسَهُمْ

 خواهند  جمنع  نیسنت  آن در تردیدى که قیامت روز در را شما همه یقیناً کرده؛ مقرّر و الزم خود بر را رحمت که خداست سیطره

 .آورند( نمى ایمان اند، کرده تباه را وجودشان سرمایه که کسانى فقط. کرد

 اشد خواهد آمد.زودی بحث مفصمی درباره آن عممی که خمیفه خدا در زمین باید دارای آن ب به. 4

زیرا هدف از نصب خمیفه، اقامه حجت و نفی عذر و بهانه است و این مسئمه همیشه جاری است، چه قابمی وجنود داشنته    .9

هاست تا اراده خدا را قبنول   وسیمه یادآوری آن باشد یا نداشته باشد. همچنین هدف از نصب خمیفه، نجات مکمفان از غفمتشان به

شود مگر باوجود قابنل. بنرای همنین     رسد؛ و این امر محقق نمی ها می که از سوی خمیفه خدا در زمین به آنای  کنند، همان اراده

تبمیغ مکمفان نسبت به اطاعنت خمیفنه خندا در زمنین(     )که قابمی وجود نداشته باشد، اشکالی در تخمّف جزء آخر قانونی  هنگامی

کنند، ینا از خنود خندا و      که مطالبه برپایی حاکمیت خندا را منی   اشد هنگامیوجود ندارد، چه این تبمیغ از ناحیه خود خمیفه خدا ب
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شْده  در صورت عدم وجود قابل نیز ممكن است که خلیفه یا رسولی وجود داشته باشد کْه از سْوی خْدا برگزیده

ای منزوی است. وجود چنین  کند، یعنی خلیفه باشد و حقّ تعالی او را با علم مهیا کرده باشد، اما او را امر به تبلیغ نمی

یقین موافق حكمت پروردگار است، زیرا اقامه حجْت بْر مْردم و نفْی عْذر و بهانْه بْر  ای در چنین حالتی به یفهخل

 منكران در آن حاصل است و مردم باوجود چنین رسولی حجتی نزد پروردگار ندارند:

َّالرُّّسُّلِ بَعْدَ حُّجَّةٌ اللَّهِ عَلَى لِلنَّاسِ یَكُّونَ لِئاَل
(7) 

کْه رسْول و خلیفْه  آن رسوالن چنین زمانی همان زمان فترت است از ، بعدحجتی بر خدا نباشد()تا برای مردم 

خدا در زمین و حجت الهی بر بندگان وجود دارد، اما مأمور به تبلیغ نیست، یعنی منْزوی اسْت، هرچنْد ایْن فتْرت 

 کرده است: امر چنین اشاره طوالنی باشد و رسوالن متعدّدی در این زمان فترت بیایند. خدای متعالی به همین

فَقَْدْ نَْذیرٍ ال وَ بَشْیرٍ مِْنْ جا َنْا مْا تَقُّولُّوا أَنْ الرُّّسُّلِ مِنَ فَتْرَةٍ  عَلى لَكُّمْ یُّبَیِّنُّ رَسُّولُّنا جا َکُّمْ قَدْ الْكِتابِ أَهْلَ یا 

 (6)قَدیرٌ  ٍ شَیْ کُّلِّ  عَلى اللَّهُّ وَ نَذیرٌ وَ بَشیرٌ جا َکُّمْ

 بْرا : نگویید که بیان کند شما که برا  آمد شما سوی به فترت روزگار از پس ما رسول تردید بى !کتاب اهل )ا 

 .تواناست( کار  هر بر و خدا آمد؛ سویتان به رسان بیم و دهنده مژده یقیناً نیامد، رسانی بیم و دهنده مژده هیچ ما

داشته باشند که رسولی برایشْان فرسْتاده ها و مناطقی نیز وجود  به سبب عدم وجود قابل، ممكن است که مكان

 ها نرسیده باشد: های آسمانی به آن نشده باشد و همننین اقوامی وجود داشته باشند که اصالً رسالت

َسْمَعَهُّمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُّمْ لَتَوَلَّوْا وَهُّْمْ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُّ فِیهِمْ خَیْرًا لَأَ*  إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّّمُّّ الْبُّكْمُّ الَّذِینَ لَا یَعْقِلُّون

مُّعْرِضُّونَ
(4) 

 یقینْاً دانسْت، آن می در خیر  خدا اندیشند * اگر نمى که هستند الالن و کران خدا، نزد جُّنبندگان بدترین )قطعاً

 .گردانند( مى رو  کنان اعراض باز کند، شنوا را آنان اگر و کرد مى شنوا را ایشان

شده و آنان و دیگران باوجود خلیفه خدا هیچ حجتْی بْر  همه این مردم باوجود خلیفه خدا در زمین اقامه حجت بر

خداونْد حْال آنْان را  ها مأمور به تبلیغ نشده باشْد، خدا ندارند، هرچند آن خلیفه به سبب عدم وجود قابل در بین آن

                                                                                                                                                                  
شود، یا از سنوی خمیفنه گذشنته خندا      گونه که در رؤیا محقق می صورت مستقیم نسبت به مکمفان باشد، همان فرستادگان او به

 صورت مستقیم یا غیرمستقیم )باوجود فاصمه میان دو خمیفه گذشته و حال( باشد. به
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یْز دائمْاً تكْذیب و طلْب معجْزات قهْری بْوده کْه ها رسوالنی فرستاده و پاسخ آنْان ن داند و برای امثال آن می

 هم با یك دلیل مادی محض که هیچ بهره و سهمی برای غیب باقی نگذارد: مجبورشان کند که ایمان بیاورند، آن

 رَسُّولًا فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ وَنَكُّونَ مِنَ الْمُّْؤْمِنِینَوَلَوْلَا أَنْ تُّصِیبَهُّمْ مُّصِیبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیهِمْ فَیَقُّولُّوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا 

حْرَانِ فَلَمَّا جَا َهُّمُّ الْحَقُّّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُّوا لَوْلَا أُّوتِیَ مِثْلَ مَا أُّوتِیَ مُّوسَى أَوَلَمْ یَكْفُّرُّوا بِمَا أُّوتِیَ*   مُّوسَى مِنْ قَبْلُّ قَْالُّوا سِْ

كُّلٍّ کَافِرُّونَتَظَاهَرَا وَقَالُّوا إِنَّا بِ
(7) 

 سوی به پیامبر  چرا پروردگارا،: برسد و بگویند آنان به اند عذابى پیش فرستاده چه آن سبب به که بود آن اگرنه )و

* .[ نمودیم مى شتاب هالکتشان و کردن عذاب در تردید بى] باشیم مؤمنان از و کنیم پیرو  آیاتت از تا نفرستاد  ما

 بْه دادند موسى به چه آن مانند چرا: گفتند[ بپذیرند آنكه جای به] آمد آنان برا  ما سو  از حق که هنگامی پس

!! یكدیگرند پشتیبان که جادویند دو: گفتند! نورزیدند؟ کفر شد، داده موسى به چه آن به ازاین پیش آیا اند؟ نداده او

 هستیم(. دو هر منكر ما: گفتند و

 ل، اقامه حجت است.ناپذیر ارسال رسو علت مهیشگی و ختلف

وسْیله آن  گذشت، روشن شد که ارسال رسول در هرزمانی حتمی است، زیرا غْرض خلقْت )معرفْت( به چه آناز

 انجْامشود، چون رسول یا خلیفه اقدام به  وسیله او محقق می یابد و اجرای اراده مالك حقیقی در ملكش به تحقق می

کن  شده و عذر و بهانه ریشه رفاً با فرستادن یك رسول حجت اقامهکند، همننان دانستیم که ص این مهم و وظیفه می

ها منزوی بوده و به دلیل عدم وجود قابل، مأمور بْه تبلیْغ نباشْد؛  شود، حتی اگر رسول و خلیفه در برخی از زمان می

رد، خْواه ناپذیر فرستادن رسول، قطع عذر و بهانه است، زیرا این علت پیوسْته وجْود دا پس علت همیشگی و تخلف

 قبول کنندگانی برای دعوت رسول وجود داشته باشند یا نه:

لِئَلَّا یَكُّونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُّجَّةٌ بَعْدَ الرُّّسُّلِ وَکَانَ اللَّهُّ عَزِیزًا حَكِیمًا
(6) 

 حكْیم و پْذیرنا شكسْت توانْا  همواره خدا و نباشد؛ حجتى و بهانه و عذر پیامبران، فرستادن از پس را مردم )تا

 .است(

بلكه حتی در حالتی که همه مردم به رسول ایمان بیاورند نیز همین اقامه حجت و قطْع عْذر و بهانْه، همننْان 

هْا بْه سْبب تقصْیر و کوتْاهی خودشْان بْازهم  ماند، زیرا معرفت و عمل آن عنوان علت ارسال رسول باقی می به

 ن حجت است.دستخوش نقص است و به همین علت وجود رسول برایشا
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 استخالف سنت خداست

نظر عقلی روشن کردیم که برگزیدن خلیفه موافق حكمت و رحمت است و تخلف از این کار هرگْز از رحْیم و  از

رسیم تا ببینْیم در عْالم واقْع چْه  شود. اکنون به نصوص و متون دینی می حكیم مطلق )خدای سبحان( صادر نمی

 گویند: باره چه می ینهای آسمانی درا چیزی محقق شده و کتاب

 

 خنست: قرآن:

عنوان خلیفْه  ( را خداونْد بْهحضْرت آدم )که در این زمین زندگی کرده  (7)بینیم که نخستین انسانی . می7

 خودش در زمین برگزید و فرشتگان را امر به اطاعت و فراگیری علم از او کرد:

فِكُّ الْدِّمَا َ وَنَحْْنُّ  وَإِذْ قَالَ رَبُّّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی دُّ فِیهَْا وَیَسْْ األرْضِ خَلِیفَةً قَالُّوا أَتَجْعَلُّ فِیهَا مَنْ یُّفْسِْ

هُّمْ عَلَْى الْمَالئِكَْةِ فَقَْا* نُّسَبِّحُّ بِحَمْدِكَ وَنُّقَدِّسُّ لَكَ قَالَ إِنِّی أَعْلَمُّ مَا ال تَعْلَمُّونَ  لَ وَعَلَّمَ آدَمَ األسْمَا َ کُّلَّهَا ثُّمَّ عَرَضَْ

قَْالَ یَْا * قَالُّوا سُّبْحَانَكَ ال عِلْمَ لَنَا إِال مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُّ الْحَكِْیمُّ  *أَنْبِئُّونِی بِأَسْمَا ِ هَؤُّال ِ إِنْ کُّنْتُّمْ صَادِقِینَ 

أَقُّلْ لَكُّمْ إِنِّی أَعْلَمُّ غَیْبَ السَّمَاوَاتِ وَاألرْضِ وَأَعْلَمُّ مَْا تُّبْْدُّونَ وَمَْا  آدَمُّ أَنْبِئْهُّمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُّمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ

وَإِذْ قُّلْنَا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُّدُّوا آلدَمَ فَسَجَدُّوا إِال إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ *کُّنْتُّمْ تَكْتُّمُّونَ 
(6) 

گان[ گفتند آیا در آن کسى را تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینى خواهم گماشت ]فرشتو چون پروردگار )

کنْیم و بْه تقدیسْت  یا با ستایش تو ]تو را[ تنزیه مکه م ها بریزد و حال آن گمار  که در آن فساد انگیزد و خون  مى

ها را  سپس آن  ها را به آدم آموخت انى[ نامو ]خدا[ همه ]مع *دانید  دانم که شما نمی یپردازیم فرمود من چیز  م یم

گفتند منزهى تْو مْا را جْز * ها به من خبر دهید گویید از اسامى این یعرضه نمود و فرمود اگر راست م بر فرشتگان

فرمود ا  آدم ایشان را از اسامى آنْان خبْر ده و * هیچ دانشى نیست تویى دانا  حكیما   آننه ]خود[ به ما آموخته

چْه  دانم و آن یها و زمین را م م[ ایشان را از اسما شان خبر داد فرمود آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمانچون ]آد

ه و چون فرشتگان را فرمودیم برا  آدم سجده کنیْد پْس بْ *دانم داشتید مى یچه را پنهان م کنید و آن یرا آشكار م

 (.مه[ به سجده درافتادندران شد ]هجز ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و از کاف

 

                                                
 د آن نوع نیست.پس آدم نخستین فر« هومو ساپینس»یعنی از همین نوع امروزی ما، چون ازنظر نوع جسمانی  .1

 .04ن  03قرآن کریم، سوره بقره، آیات . 2



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

 

عنوان جانشین خودش در زمین برگزیْد  را به آیات کامالً روشن هستند؛ خداوند از آغاز و از روز اول، آدم 

که اعتراض و جدل کردند، خداوند برایشْان بیْان کْرد کْه  و به فرشتگان ابالغ کرد که اطاعتش کنند، هنگامی

کْه در او ودیعْه نهْاده بْود را روشْن  بود که علْم آدم  جا اینازپرسند نادان هستند و  می چه آننسبت به 

هْا را امْر بْه  را دریافته و برای حق خضوع کردند. سپس خداوند همه آن ساخت و درنتیجه شایستگی آدم 

ذ کند، اتخْا عنوان امام و معلّم و قبله به سمت خدا که خدا را به آنان معرفی می سجده کرد. فرشتگان نیز او را به

 کردند.

 در تفسیر این آیه روایتی واردشده است:

 مُّحَمَّدِ عَنْ عُّمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عبداهلل بْنِ مُّحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُّحَمَّدٍ بْنِ مُّعَلَّى عَنْ مُّحَمَّدٍ بْنُّ )الْحُّسَیْنُّ

 أَبِْی إِنَّ عَلِیٌّ ابْنِی هَذَا فَقَالَ دِینِی عَنْهُّ آخُّذُّ مَنْ إِلَى تَدُّلُّّنِی لَا أَ  الْأَوَّلِ الْحَسَنِ لِأَبِی قُّلْتُّ: قَالَ عمار بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ

 إِنَّ وَ خَلِیفَْةً الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنِّی -قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ بُّنَیَّ یَا فَقَالَ ص اهلل رسول قَبْرِ إِلَى فَأَدْخَلَنِی بِیَدِی أَخَذَ

 (7).بِهِ( وَفَى قَوْلًا قَالَ إِذَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ

کنی که دینم را از چه  عرض کردم: آیا مرا راهنمایی نمی گوید به امام کاظم  )محمد بن اسحاق بن عمار می

فرمْود: وارد کْرد و  اهلل  . همانا پدرم دست مرا گرفت و به مزار رسولاین پسرم علی  کسی بگیرم؟ فرمود:

 (.کند که خداوند چیزی بگوید به آن وفا می دهم. وقتی پسرم خدا فرموده که من در زمین خلیفه قرار می

 . خداوند به ابراهیم سلطنت و حكومت الهی داد و او را خلیفه خودش در زمین قرارداد:6

َّهُّ الْمُّلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُّ رَبِّیَ الَّذِی یُّحْیِی وَیُّمِیتُّ قَْالَ أَنَْا أُّحْیِْی أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِی حَاجَّ إِبْرَاهِیمَ فِی رَبِّهِ أَنْ آتَاهُّ الل

مَ ذِی کَفَْرَ وَاللَّْهُّ ال یَهْْدِی الْقَْوْوَأُّمِیتُّ قَالَ إِبْرَاهِیمُّ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُّهِتَ الَّ

الظَّالِمِین
(6) 

 و سْتیز و مجادلْه بْه پروردگْارش درباره ابراهیم با بود داده پادشاهى را او خدا چون که کسى به ننگریستى )آیا

: گفْت[ او] میراند. مى و کند مى زنده که است کسى پروردگارم: گفت ابراهیم که هنگامی! پرداخت؟ منطق بى گفتگو 

 مغْرب از را آن تْو آورد، مْى بیْرون مشرق از را خورشید خدا مسلماً: گفت ابراهیم. میرانم مى و کنم مى زنده هم من

 کند(. نمی را هدایت ستمگر گروه خدا و شد؛ مبهوت و متحیر بود، شده کافر آنكه پس! برآور

 اش در زمین برگزید: عنوان خلیفه را به اهلل داود  . خداوند نبی4
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ِذِینَ یفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْكُّمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَ  فَیُّضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّْیَا دَاوُّودُّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَل

یَضِلُّّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُّمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُّوا یَوْمَ الْحِسَابِ
(7) 

 مكن خواسته خود پیرو  از و کن داور  حق به مردم میان پس قراردادیم؛ ینجانش زمین در را تو همانا! داود )ا 

 فرامْوش را حسْاب روز چْون شْوند، مى منحرف خدا راه از که کسانى تردید بى. کند مى منحرف خدا راه از را تو که

 .دارند( سخت عذابى اند، کرده

 همننین در آیه دیگر فرمود:

َهُّمْ قَتَلَ دَاوُّدُّ جَالُّوتَ وَآتَاهُّ اللَّهُّ الْمُّلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُّ مِمَّا یَشَا ُّ وَلَوْال دَفْعُّ اللَّْهِ النَّْاسَ فَهَزَمُّوهُّمْ بِإِذْنِ اللَّهِ و بَعْضَْ

بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ األرْضُّ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُّو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ
(6) 

 چْه آناز و داد حكمْت و فرمْانروایى را او خدا و کشت را جالوت داود و دادند؛ شكست خدا توفیق به را آنان )پس

 فسْاد را زمْین قطعْاً کْرد، نمْى دفْع دیگْر برخْى وسْیله به را مْردم از برخى خدا اگر و آموخت؛ او به خواست مى

 . است( احسان و فضل دارا  جهانیان به نسبت خدا ولى گرفت؛ فرامی

 د:فرمای . قرآن کریم در جای دیگر می3

ٍوَیَقُّولُّ الَّذِینَ کَفَرُّوا لَوْال أُّنْزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُّنْذِرٌ وَلِكُّلِّ قَوْمٍ هَاد
(4) 

 قْومى هْر و برای ا  بیم دهنده فق  تو نشده؟ نازل او بر ا  معجزه پروردگارش سو  از چرا: گویند مى کافران )و

 .است( ا  کننده هدایت

و چه در آینده  اهلل محمد  کند که هر قومی چه درگذشته یعنی قبل از رسول وضوح بیان می آیه کریمه بهاین 

 پس از او، هدایتگری دارند.

هاشم  اند، این هدایتگر را به شخصی معین از بنی در احادیثی که اهل سنت در کتبشان نقل کرده رسول خدا 

 ذکر کرده است: یق آن را امام علی تفسیر کرده و در روایتی نیز یكی از مصاد

کْه  ( به سند خود از ابن عباس روایت کرده کْه هنگامی736ص  74ابن جریر طبری در کتاب جامع البیان )ج  -

)من همان بیم دهنده هستم؛ و هْر قْومی دستش را بر سینه خود قرارداد و فرمود:  اهلل  شده، رسول این آیه نازل

                                                
 .25قرآن کریم، سوره ص، آیه . 1

 .291قرآن کریم، سوره بقره، آیه  .2

 .7قرآن کریم، سوره رعد، آیه . 0
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وسْیله  کرد و فرمود: ای علی، هدایت یافتگان پْس از مْن به ش اشاره به شانه علی گری دارند و با دست هدایت

 (7).شوند( تو هدایت می

 کنْد کْه فرمْود: نقْل می ( از امام علی 76706شماره روایت  6660ص  1ابن ابی حاتم در تفسیرش )ج  -

گویْد کْه ابْن الجنیْد  ابی حْاتم می هاشم است. ابن )هر قومی یك هدایتگر دارند، یعنی هدایتگرشان مردی از بنی

 (6)است(.طالب  هاشم همان علی بن ابی گفت: آن شخص بنی

کنْد  روایْت می طالب  ( به سند خود از علی بن ابی741، ص 4حاکم نیشابوری در مستدرك الصحیحین )ج 

 .منذر )هشداردهنده( بود و من هدایتگرم( )رسول خدا که درباره آیه محل بحث فرمود: 

نویسد: این حدیث صحیح السند است، اما آن دو نفر )بخاری و مسلم( نقْل  کم نیشابوری در ذیل این روایت میحا

 اند! نكرده

 فرماید: . قرآن کریم می0

                                                
 شده. گوید این حدیث به سند نیکو روایت یم 229ص  2ی، ج البار فتحر عسقالنی در کتاب حج ابن. 1

 ام: آوری کرده ترین روایات را جمع ( تصریح کرده که در این کتاب صحیح14ص  1ج ) تفسیرش مقدم  در حاتم أبی ابن .2

پنس   ...سندها باشدترین  که مختصر بوده و حاوی صحیح)گروهی از برادران از من خواستند تا تفسیری برای قرآن بنویسم 

خواهیم و حول و قوتی نیست مگر به خدا. پس شایسته  ها را اجابت کردم و توفیق از خداست و از او یاری می درخواست آنمن 

که  حق از حیث متن تدوین کنم. پس هنگامی ها به ترین آن ترین اخبار از حیث سند و شبیه دانستم که چنین تفسیری را با صحیح

که  گر همراه او هیچ یک از صحابه )که چنین خبری را نقل کرده( روایت نکردم؛ و هنگامییافتم دی اهلل  تفسیری از خود رسول

ترین سندها نقنل   ها با صحیح ترین آن حدیثی را از صحابه یافتم، اگر همگی در نقل آن متفق بودند من آن حدیث را از بمندمرتبه

ر اختالف داشتند، من اختالفشان را ذکر کردم و برای هر ینک از  کردم و موافقان و دیگر راویان و صحابه را صرفاً نام بردم؛ و اگ

ای بیان نمودم و موافقانش را با حذف اسناد نام بردم. پس اگر حدیثی از صحابه نیافتم و بمکه از تنابعین بنه    ها سند جداگانه آن

ه همین شکل با اتباع تنابعین و اتبناع   دستم رسیده بود، در آن احادیث نیز همان روشی که با صحابه عمل کردم را پیدا نمود و ب

 (...ها  آن

به صحت همه روایات و اخباری که در تفسیرش جمع نموده و اینن شنهادت در    تاین عبارت شهادتی از سوی اوست نسب

 توثیق روایت یادشده کافی است.

 ثالً:اند؛ م به عالوه دیگر محدّثان و عممای اهل سنت نیز حدیث مزبور را در کتب خود ذکر کرده

 .194ن  190ص  9و ج  54ص  2طبرانی در المعجم االوسط ج 

( این 45ن   42ص  2. احمد محمد شاکر در تعمیقه و حاشیه خود بر کتاب مسند احمد )ج 125ص  1مسند احمد بن حنبل ج 

احمند و ابنن    )سندش صحیح است. مطمب بن زیاد بن ابی زهیر ثقفی کوفه ثقه است، چونگوید:  روایت را تصحیح کرده و می

( احوال او را ذکر کنرده و هنیچ منذمت و عیبنی دربناره او      2/2/4اند و بخاری در کتاب الکبیر ) معین و دیگران او را توثیق کرده

 و این حدیث از اضافات عبداهلل بن احمد است(. ؛...نگفته

و طبراننی در المعجنم الصنغیر و     )عبند اهلل بنن احمند   ؛ سپس درباره این روایت گفته: 41ص  7هیثمی در مجمع الزوائد ج 

 .اند و رجال و راویان مسند احمد همگی ثقه )معتبر و مورد اعتماد( هستند( المعجم االوسط آن را نقل کرده
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قِیَامَةِ الَ رَیْبَ فِیهِ الَّْذِینَ ل لِّمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ قُّل لِلّهِ کَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَیَجْمَعَنَّكُّمْ إِلَى یَوْمِ الْق

خَسِرُّواْ أَنفُّسَهُّمْ فَهُّمْ الَ یُّؤْمِنُّونَ
(7) 

 کْه خداسْت سْیطره در: بگْو کیسْت؟ سْیطره در اسْت زمین و ها آسمان در چه آن فرمانروایى و مالكیت: )بگو

 فقْ . کْرد خواهد جمع نیست آن در تردید  که قیامت روز در شمارا همه یقیناً کرده؛ مقرّر و الزم خود بر را رحمت

 آورند(. نمى ایمان اند، کرده تباه را وجودشان سرمایه که کسانى

دانیم که قرار دادن خلیفه و جانشینی که حدود خدا را در زمین اجرا  خداوند رحمت را بر خودش واجب کرده و می 

سْت. ایْن اسْتدالل قرآنْی را کند از رحمت الهی است؛ پس خداوند استخالف خلیفه را بْر خْودش فْرض کْرده ا

 صورت دلیل عقلی نیز بیان کردیم. درگذشته به

 اهلل املهدی  دوم. روایات درباره خلیفه

خبر داده که مهدی خلیفه خداست و این امری است کْه در نْزد شْیعیان هْیچ اختالفْی در آن  رسول خدا 

 شود. گاه خالی از حجت )خلیفه خدا( نمی نیست و روایات آن بسیار است. اصل مذهب تشیع این است که زمین هیچ

 ها نیز ملزَم به قبول آن هستند: شده و درنتیجه آن روشنی روایت اما در کتب اهل سنت نیز این امر به

* در سنن ابن ماجه، محمد بن یحیی و احمد بن یوسف میگویند که عبدالرزاق از سفیان الثوری از خالد الحْذا  از 

 فرمود: اهلل  رحبی از ثوبان نقل کرد که رسول ابی قالبة از ابی اسما 

. المشْرق قبْل من السود الرایات تطلع ثم. منهم واحد إلى یصیر ال ثم. خلیفة ابن کلهم. ثالثة کنزکم عند )یقتتل

 اهلل، خلیفْة فإنْه. الْثلج على حبوا ولو فبایعوه رأیتموه فإذا فقال. أحفظه ال شیئا ذکر ثم. قوم یقتله لم قتال فیقتلونكم

 المهدی(.

شوند که همگی فرزند خلیفه هسْتند. سْپس خالفْت بْه هْیچ یْك از آن سْه  )نزد گنج شما سه نفر کشته می

کشْند کْه هْیچ گروهْی تْاکنون  را می شوند و به طْرزی شْما های سیاه از مشرق خارج می رسد. سپس پرچم نمی

که او را دیدیْد  سپس فرمود: پس هنگامی چیزی فرمود که یادم نیست. گونه نكشته است. سپس رسول خدا  این

 (6).خیز بر روی برف، زیرا او خلیفه خدا مهدی است( با او بیعت کنید حتی سینه

                                                
 .12قرآن کریم، سوره انعام، آیه . 1

 نن عبند   ؤادفن  گذاری و پاورقی محمند  ه.ق با تحقیق و شماره 270 متوفای قزوینی یزید بن نوشته محمد ماج  ابن سنن .2

 ؛4324 ح 1057 ص 2 - ج: والتوزیع والنشر لمطباع  الفکر دار الباقی، چاپ
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 ص 4 ج: المرعشنمی  النرحمن  عبند  ه.ق با اشراف یوسف 439نوشته حاکم نیشابوری متوفای  الصحیحین، عمى المستدرک

 ؛454 – 450

 ه.ق با تحقیق 252متوفای  البزاز العتیکی الخالق دعب بن عمرو بن أحمد بکر نوشته أبی البزاز، بمسند المعروف الزخار، البحر

 ؛(4324 ح/2/1057) م، 2330 - ه 1424چاپ اول سال  مدینه منوره، والحکم، العموم چاپ مکتب  سعد، بن عادل

ه.ق بنا   444متوفنای   الدانی المقرئ سعید بن عثمان وأشراطها، نوشته أبی عمرو والساع  وغوائمها الفتن فی الواردة السنن

 ؛942 ح 1302 ص 9 - ج: والتوزیع لمنشر العاصم  دار المبارکفوری، چاپ ادریس بن محمد بن الدین رضاء دکتور تحقیق

چاپ  لبنان، بیروت العممی ، الکتب چاپ دار قمعجی، المعطی دکتر عبد: با تحقیق ه.ق 492نوشته بیهقی متوفای  دالئل النبوة،

 ؛915 - 919 ص 5 ج: ه 1439 -اول 

 ؛221 - 223 ص 02 ه.ق. ج 971نوشته ابن عساکر، متوفای  دمشق، مدین  تاریخ

 األندلسنی  الخزرجنی  األنصناری  بکنر  أبی بن أحمد بن محمد اهلل عبد نوشته أبی اآلخرة، وأمور الموتى بأحوال التذکرة کتاب

: ه.ق 1429 چاپ اول، بالریاض، اجالمنه چاپ مکتبه دار إبراهیم، بن محمد بن الصادق دکتر ه.ق با تحقیق 571القرطبی متوفای 

 ؛1 ح ممکه، له یمهد من وذکر المهدی فی باب ،1231 ص 0 ج

ه.ق بنا   774متوفنای   الدمشنقی  القرشی کثیر بن عمر بن إسماعیل الدین عماد الفداء نوشته أبی والممحم، الفتن فی النهای 

 ؛42 ص 1 ج: القاهرة الحدیث، چاپ دار الصبابطی، الدین تحقیق عصام

 1522 - ه 1432 چاپ اول، لبنان، بیروت العربی، التراث احیاء چاپ دار شیری، عمی تحقیق والنهای ، نوشته ابن کثیر، البدای 

 ؛275 - 279 ص 5 ج: م

 محمند  شیخ وتعمیق تصحیح ه(، 243) البوصیری إسماعیل بن بکر أبی نوشته احمد بن الخمس ، الکتب عمى ماج  ابن زوائد

شنماره حندیث    922 - 927 ص: لبننان -بیروت العممی ، الکتب چاپ دار م، 1550 - ه 1414 یازدهم سال چاپ حسین، مختار

 ؛1073

شنماره حندیث    297 ص 10 ج: م 2339 - ه 1425 الشنریف،  چناپ األزهنر   السیوطی، نوشته جالل الدین الجوامع، جمع

 ؛22325/  1495

 ؛92 ص 5 ج: السیوطی نوشته جالل الدین بالمأثور، التفسیر فی المنثور الدر

نیز در کتاب  سیوطی. 02حدیث : باقر جالل عمی تحقیق ه(، 403 )ت األصبهانی نعیم نوشته أبی المهدی، فی حدیثا األربعون

 1430 - لبننان،  بیروت العممی ، الکتب دار نوشته لسیوطی، لمفتاوی، ر.ک: الحاوی نعیم؛ این حدیث را نسبت داده به أبی الحاوی

 ؛53 ص 2 ج :م 1520 - ه

 قرطبن ،  مؤسسن   یمنانی،  أبو عمی أیمن وتعمیق ضبط ه(، 037 )ت الرویانی هارون بن محمد بکر نوشته أبی مسندالرویانی،

 ؛507حدیث شماره  412 - 417 ص 1ج : م 1559 - ه 1415 چاپ اول،

 ؛02592حدیث شماره  250 - ص 14 ج: ه( 579 )ت هندی نوشته متقی العمال، کنز

 ؛47 ص هندی، نوشته متقی الزمان، آخر مهدی عالمات فی البرهان
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 کند: * حاکم نیشابوری در مستدرك به سند دیگری از سفیان ثوری نقل می

از ابی قالبة از ابی اسما  ابوعبداهلل صفار از محمد بن ابراهیم بن ارومة از حسین بن حفص از سفیان از خالد حذا  

 فرمود: کند که رسول خدا  روایت میاز ثوبان 

                                                                                                                                                                  
 دار النمیسی، الحمید عبد محمد تحقیق ه(، 249 )ت المقریزی القادر عبد بن عمی بن أحمد الدین نوشته تقی األسماع، إمتاع

 ؛257 - 255 ص 12 ج: م 1555 - ه 1423 چاپ اول، لبنان، بیروت العممی ، الکتب

 أشنرف  جمنال  عمی سید تحقیق ه(، 1254 )ت الحنفی القندوزی إبراهیم بن سمیمان نوشته شیخ ،القربى لذوی المودة ینابیع

 ؛051 ص 0 ج: ه 1415 چاپ اول، األسوة، دار الحسینی،

دکتنر   تحقینق  از عممای قرن هفتم هجنری،  السممی؛ الشافعی المقدسی یحیى بن نوشته یوسف أخبارالمنتظر، فی الدرر عقد

 .97 ص: م 1575 - ه 1055 چاپ اول، القاهرة، الفکر عالم مکتب  و،الحم محمد الفتاح عبد

 اند: برخی از عممای اهل سنت که این حدیث را تصحیح کرده

ما این حدیث را انتخناب   ...حدیث را نقل کرده و در تصحیح آن میگوید: ) 4324 ح 1057 ص 2 ج: الزخار البحر فی أ. بزاز

 القدر است و اسناد او صحیح است(.کردیم زیرا صحیح است و ثوبان جمیل 

الثنوری نسنبت داده و    این حدیث را به سند دیگنری بنه سنفیان    454 - 450 ص 4 ج: نیشابوری در المستدرک ب. حاکم

 میگوید: )این حدیث طبق میزان شیخین )بخاری و مسمم( صحیح است(.

ماجن ،   از ابن 1 ح ممکه، له یمهد و ذکر من مهدیال باب 1231 ص 0 ج: اآلخرة وأمور الموتى بأحوال التذکرة فی ج. قرطبی

 حدیث را نقل کرده و میگوید: )إسنادش صحیح است(.

همین حدیث را نقل کرده و میگوید: )ابنن ماجنه تنهنا     ،42 ص 1 ج: والممحم الفتن فی النهای  فی ماج  ابن عن کثیر د. ابن

 صحیحی است(.کسی است که این طریق حدیث را نقل کرده و این إسناد قوی و 

همین حدیث را نقل کنرده و میگویند: اینن     ،1073 ح 922 - 927 ص: الخمس  الکتب عمى ماج  ابن زوائد فی ه. بوصیری

است و راویانش همگی ثقه هستند. حاکم نیشابوری در مستدرک از طریق حسین بن حفص از سفیان نقل کرده و  صحیح إسناد

 زان شیخین )مسمم و بخاری((.میگوید: )این حدیث صحیحی است بر طبق می

 ، نیز این حدیث را تصحیح کرده است.542حدیث شماره  1 ج: الصغیر الجامع فی و. سیوطی

المستدرک موافقت کرده که حق با اوست، یعنی اینن حندیث طبنق مینزان      ز. ذهبی نیز با حاکم نیشابوری در کتاب تمخیص

 شیخین صحیح است.
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 المشْرق قبْل مْن السْود الرایات تطلع ثم منهم واحد إلى یصیر ال ثم خلیفة ابن کلهم ثالثة کنزکم عند )یقتتل

 هْذا. المهدی( اهلل خلیفة فإنه الثلج علی حبوا ولو فبایعوه رأیتموه إذا فقال شیئا ذکر ثم قوم یقاتله لم قتاال فیقاتلونكم

 (7).الشیخین شر  على صحیح حدیث

رسد؛ سْپس  شوند که همگی فرزند خلیفه هستند؛ سپس خالفت به هیچ یك نمی )نزد گنج شما سه نفر کشته می

طْور نجنگیْده.  جنگند که هیچ گروهی این ای می گونه شوند؛ پس با شما به های سیاه از سمت مشرق خارج می پرچم

خیز بر روی یْخ، زیْرا او خلیفْه  که او را دیدید با او بیعت کنید حتی سینه چیزی فرمود و سپس گفت: هنگامیسپس 

 خدا مهدی است(.

 گوید: این حدیث طبق معیار شیخین صحیح است. حاکم نیشابوری می

طالْب  ابی ی بْنیکند: حسین بن یعقوب بن یوسف عدل از یح * حاکم نیشابوری در مستدرك الصحیحین روایت می

از پیْامبر خْدا  کند که خالد الحذا  خبر داد از ابی قالبه از ابی اسما  از ثوبْان  از عبد الوهاب بن عطا  نقل می

 :روایت کرده که فرمود 

 صْحیح حْدیث هذاالمهدی  اهلل خلیفة فیها فإن حبوا ولو فاتوها خراسان قبل من خرجت السود الرایات رأیتم )إذا

 (6).(یخرجاه ولم الشیخین شر  على

                                                
 – 450 ص 4 ج: المرعشمی الرحمن عبد یوسف با إشراف ه(، 439 - )ت نیشابوری حاکم الصحیحین، نوشته عمى المستدرک .1

454. 

 ص 9 ج: ه( 241 )ت حنبنل  بنن  أحمند  حنبل، بن أحمد مسند ؛932 ص 4 ج: النیسابوری حاکم الصحیحین، عمى المستدرک .2

 دار قمعجنی،  المعطنی  عبد. د: تحقیق ه(، 492 بیهقی )ت دالئل النبوة، ؛122 ص: (225 )ت المروزی حماد بن نعیم الفتن، ؛277

 دار شنیری،  عمی تحقیق والنهای ، ابن کثیر، البدای  ؛915 – 919 ص 5 ج: ه 1439- األولى الطبع  لبنان، بیروت العممی ، الکتب

 اهلل دعبن  بنن  محمند  المصنابیح،  مشکاة ؛275 - 279 ص 5 ج: م 1522 - ه 1432 ،1 - ط لبنان، بیروت العربی، التراث إحیاء

 1930 ص الفنتن  کتاب 0 ج: والنشر لمطباع  الْسممی المکتب األلبانی، الدین ناصر محمد تحقیق ه(، 741 )ت التبریزی الخطیب

 بنن  عمنی  تحقیق ه(، 292 )ت العسقالنی ابن حجر والمشکاة، المصابیح أحادیث تخریج إلى الرواة هدای  ؛9451حدیث شماره 

 جمنع  ؛9025حدیث شنماره   120 ص 9 ج: م 2331 - ه 1422 ،1 - ط عفان، ابن دار القیم ناب دار الحمبی، الحمید عبد حسن

 جالل الدین النذیر، البشیر أحادیث فی الصغیر الجامع ؛1227/  572حدیث شماره  052 ص 1 ج: سیوطی جالل الدین الجوامع،

 نعنیم  أبنی  المهندی،  فنی  حندیثا  ربعنون األ ؛542حدیث شنماره   133 ص 1 ج: ه( 511 )ت بکرالسیوطی أبی بن الرحمن عبد

 ص 2 ج: سنیوطی  لمفتناوی،  ر.ک: الحناوی  نسبت داده؛ نعیم همین حدیث را به أبی الحاوی فی سیوطی. 25حدیث : األصبهانی

 تحقیق هندی، متقی آخرالزمان، مهدی عالمات فی البرهان ؛02591حدیث شماره  251 ص 14 ج: هندی متقی العمال، کنز ؛50

 خینر  سیرة فی والرشاد الهدى سبل ؛75 ص: م 1552 - ه 1412 ،1 ط بطنطا، لمتراث الصحاب  دار بالدار، التحقیق قسم ودراس 

 دار معنوض،  محمند  عمنی  و شنیخ  الموجود عبد احمد عادل شیخ تحقیق ه(، 542 )ت الشامی الصالحی یوسف بن محمد العباد،

 ؛295 ص 0 ج: قنندوزی  القربى، لذوی المودة ینابیع ؛171 ص 13 ج: م 1550 - ه 1414 ،1 - ط لبنان، بیروت العممی ، الکتب
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ها بشتابید؛ چون خلیفه خدا مهْدی  سوی آن شده پس به های سیاه از سمت خراسان خارج که دیدید پرچم )هنگامی

 هاست(. در بین آن

 اند! گوید که این حدیث طبق معیار شیخین صحیح است، اما آن را بیان نكرده حاکم نیشابوری می

 که  ناعبداهلل از ابی ثنا وکیع از شریك از علی بن زید از ابی قالبة از ثوب کند از * در مسند احمد بن حنبل روایت می

 فرمود: رسول خدا 

 (7).المهدی( اهلل خلیفة فیها فإن فائتوها خراسان قبل من جا ت قد السود الرایات رأیتم )إذا

خْدا مهْدی در میْان آیند به سمتش بروید، چون خلیفْه  های سیاه از سمت خراسان می که دیدید پرچم )هنگامی

 هاست(. آن

 فرمودند: کند که رسول خدا  * ابن حجر عسقالنی در کتاب القول المسدّد از عبداهلل بن مسعود روایت می

 (6).المهدی( اهلل خلیفة فیها فإن فائتوها خراسان من السود الرایات أقبلت )إذا

ا برویْد چْون خلیفْه خْدا مهْدی در میْان ه های سیاه از خراسان رو کردند پس به سمت آن که پرچم )هنگامی

 هاست(. آن

کند که  عبداهلل بن عمر نقل می از 72المهدی در حدیث شماره  فی الحدیث در کتاب األربعین األصبهانی نعیم أبو

 فرمود: رسول خدا 

 (4).فاتّبعوه( اهلل خلیفة المهدی هذا: ینادی مناد فیها عمامة، رأسه وعلى المهدی )یخرج

دهد: این مهْدی  ای ندا می ای است؛ در آن عمامه ندادهنده که بر روی سرش عمامه کند درحالی وج می)مهدی خر

 خلیفه خداست؛ پس از او پیروی کنید(.

 بنابراین نتیجه کلی از قرآن و سنت نبوی این است:

                                                                                                                                                                  
 ؛129 ص: مقدسی یحیى بن یوسف المنتظر، أخبار فی الدرر عقد ؛174 ص 2 ج: ه( 937) البمخی سهل بن أحمد والتاریخ، البدء

 .و ... 

 .277 ص 9 ج: ه( 241 )ت حنبل بن أحمد حنبل، بن أحمد مسند .1

 .55 ص: حجر ابن أحمد، مسند عن الذب فی المسدد القول .2

 212 ح 5 ب البنورینی،  صالح بن مهیب الشیخ تحقیق المنتظر، أخبار فی الدرر عقد. 51 ص 2 - ج: سیوطی لمفتاوی، الحاوی .0

همچننین میگویند کنه ابنونعیم و      ،192 ص ،1 ط ه، 1010 - سنن   بمصنر  المحمودی  المطبع  شبمنجی، األبصار، نور. 239 ص

 اند. گران نیز این روایت را نقل کردهطبرانی و دی
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بْود و داود  از نخستین روز برای بشر در این زمین، خلیفه منصبی از سوی خدا وجود داشت و او همان آدم  

 های طوالنی بعد آدم  بود که سال او را خلیفه خدا خوانده اسْت؛ بلكْه حقیقْت ایْن  و در قرآن کریم آمد

مانند آدم در زمین اعتراض  ها باشد و بر خلیفه خدا بودن آن است که من معتقد نیستم که کسی مؤمن به انبیا  

 باشد. یفه خدا در زمین میآید نیز خل که در ختام می و مهدی  داشته باشد؛

بنابراین اگر دین خدا را به شكل کتابی تصور کنیم و صفحه اول آن را بازکنیم و ببینیم کْه در آن نوشْته اسْت: 

آدم خلیفه خداست؛ اگر صفحه وسطش را بازکنیم و ببینیم که در آن نوشته باشد داود خلیفه خداست؛ و اگْر صْفحه 

 شده باشد که مهدی خلیفه خداست. آن نوشته آخرش را بگشاییم و ببینیم که در

توانیم بفهمیم؟ این کتاب درباره چه  شود، چه چیزی می از این کتابی که اول و وس  و آخرش خلیفه خدا دیده می

گوید؟ آیا اکنون واضح نشْده  گوید؟ آیا واقعاً روشن نیست که همه این کتاب از خلیفه خدا سخن می چیزی سخن می

دانیم که سنت خداوند تبدیل و تغییر  خدا یك سنت همیشگی الهی در این زمین بوده و هست؟ می که تنصیب خلیفه

زمان خالی از خلیفه خدا در زمین باشد. اکنون برای کسی که طالب حق باشد آیا کْامالً واضْح  ندارد و ممكن نیست

 نیست که دین خدا همان خلیفه خداست؟

 فرمود: همننان که امام صادق 

 عَرَفَْهُّ فَمَْنْ زَمَانِْهِ أَهْلِ وَ أُّمَّتِهِ إِمَامُّ هُّوَ وَ الْإِیمَانُّ هُّوَ وَ الْیَقِینُّ هُّوَ الرَّجُّلُّ ذَلِكَ وَ رَجُّلٌ هُّوَ الدِّینِ أَصْلَ وَ الدِّینِ نَّ)اِ

 جَْرَ  کَْذَلِكَ الْإِمَامِ ذَلِكَ بِغَیْرِ شَرَائِعَهُّ وَ حُّدُّودَهُّ وَ دِینَهُّ وَ اللَّهَ جَهِلَ جَهِلَهُّ مَنْ وَ دِینَهُّ وَ اللَّهَ أَنْكَرَ أَنْكَرَهُّ مَنْ وَ اللَّهَ عَرَفَ

 مَعْرِفَْةِ إِلَْى بِهَْا یُّوصَلُّ وَ اللَّهِ دِینُّ بِهَا یُّعْرَفُّ بَصِیرَةٍ عَلَى ثَابِتَةٌ مَعْرِفَةٌ وَجْهِهِ عَلَى الْمَعْرِفَةُّ وَ اللَّهِ دِینُّ الرِّجَالِ مَعْرِفَةَ بِأَنَّ

 (7)لَّهِ(.ال

)همانا دین و اساس دین یك مرد است و آن مرد همان یقین است و آن مرد همان ایمان است و او همْان امْام 

او را نشناسد خْدا و دیْنش را نشْناخته و  که آناو را بشناسد خدا را شناخته و  که آنامتش و اهل زمانش است؛ پس 

و احكْامش را بْدون آن امْام جاهْل اسْت. چنْین جریْان  به آن مرد جاهل باشد خدا و دین خدا و حدودش که آن

همان دین خداست و معرفت بر وجه خودش معرفتی است که بر بصیرتی پایدار باشْد  پیداکرده که معرفت آن مردان 

 وسیله آن شناخته شود و به معرفت خدا برساند(. که دین خدا به

 فرمود: اهلل  اند که رسول اهل سنت هم در صحیح مسلم روایت کرده

                                                
 خاتمن   ؛22 ص: الحمنی  سنمیمان  بنن  الدرجات، حسنن  بصائر مختصر ؛945 ص: الصفار الحسن بن محمد، الدرجات بصائر. 1

 .253 ص 42 ج: المجمسی األنوار بحار ؛112 ص 4 ج: نوری المستدرک، میرزا
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 (7)جاهلیة( میتة مات بیعة عنقه ولیس فی مات ومن له، حجة ال القیامة یوم اهلل لقی طاعة من یدا خلع )من

بمیْرد  کْه آنای نْدارد و  کند که حجت و بهانه دستی از طاعت خدا بكشد، در حالی خداوند را مالقات می که آن)

 ( از دنیا رفته است(.که در گردنش بیعتی نیست، به مرگ جاهلیت )کفر درحالی

بیعت نكنْد بْه  که آنواضح است که بیعت مخصوص امام و خلیفه است. درنتیجه معنای حدیث این است که:  پر

هْیچ  اهلل  مرگ جاهلیت از دنیا رفته است، یعنی هیچ روزه و نماز و عبادتی و حتْی ایمْانش بْه محمْد رسْول

 وجود نداشته باشد. سودی ندارد، اگر در گردنش بیعتی برای شخص معینی

ترین منبع اهل سنت است( همه دین پیرامون بیعت با یك مرد و اطاعْت از  بنابراین طبق صحیح مسلم )که مهم

کنْد  چرخد، زیرا این حدیث خطاب به هر مسلمانی تا روز قیامت است و بر همه مْردم تكلیْف می او در هر زمان می

 جاهلیت بمیرند. که با شخص معینی بیعت کنند یا به مرگ کفر و

 دانیم که والیت و حاکمیت بر خلق اصالتاً مخصوص و منحصر به خداست: می

ْنِی عِلْمًافَتَعَالَى اللَّهُّ الْمَلِكُّ الْحَقُّّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُّرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُّقْضَى إِلَیْكَ وَحْیُّهُّ وَقُّلْ رَبِّ زِد
(6) 

 و مكْن شْتاب خواندنش در گیرد پایان تو بر قرآن کردن وحى آنكه از پیش و حقّ؛ فرمانروا  خدای )منزّه است

 .بیافزا ( مرا دانش پروردگارا،: بگو

الْكَریمِ الْعَرْشِ رَبُّّ هُّوَ إِالَّ إِلهَ ال الْحَقُّّ الْمَلِكُّ اللَّهُّ فَتَعالَى
(4) 

 .کریم است( عرشِ پروردگار ،نیست او جز معبود  هیچ حق؛ فرمانروا  خداوند متعالی و منزّه است )پس

بنابراین انتقال دادن فرمانروایی و حاکمیت به غیرش و خلیفه قرار دادن آن نیز محتاج دلیل قطعْی تشخیصْی 

 است.

عنوان خلیفْه و  شده و چه کسی را خداوند بْه برای همین باید جستجو کنیم که والیت الهی به چه کسی منتقل

 و از مرگ جاهلیت و کفر اجتناب نماییم. تا با او بیعت کنیم امام برگزیده

جْا  خواهد باشد چیزی جز فضولی و دخالت بی اما برگزیدن هر کس دیگری از ناحیه خودش یا مردم، هرکه می

سان هر مذهبی که قائل به نصْب  و تجاوز بر حریم فرمانروایی و حاکمیت خدا بدون اجازه از طرف او نیست. بدین

 شود. منصب از خدا و بیعت با او و وجوب اطاعت از او باشد، باطل می جز شخص یا خالفت هرکسی به

                                                
 22 ص 5 ج :مسمم صحیح .1

 .114قرآن کریم، سوره طه، آیه . 2

 .115قرآن کریم، سوره مؤمون، آیه . 0



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

 

 که اینعنوان دلیل وجوب بیعت و اطاعت شخص غیر منصب بگیرند و  همین حدیث محل بحث را به که ایناما 

رود، مْدّعایی اسْت  بیعت با شخص غیر منصب از سمت خدا( انسان با مرگ جاهلی از دنیا می)بدون چنین بیعتی 

دهْد کْه اطاعْت و  تر است. چراکْه همْین حْدیث نشْان می دست کشیدن به شاخه پر خار از اثبات آن ساده که

بنابراین حْدیث مزبْور اوالً پْیش از  عنوان جانشین؛ شده به خالفت برای کسی نخواهد بود جز برای شخص تعیین

شْود و در  می اهلل محمْد  هر چیز و طبق واقع حال و شرایطی که حدیث در آن صادرشده، شامل زمان رسول

 شده بود:  بوده که از سوی خداوند برگزیده اهلل  آن زمان بیعت مخصوص رسول

ُّمَا عَاهَْدَ  عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِإِنَّ الَّذِینَ یُّبَایِعُّونَكَ إِنَّمَا یُّبَایِعُّونَ اللَّهَ یَدُّ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا یَنْكُّث

لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُّ عَنِ الْمُّؤْمِنِینَ إِذْ یُّبَایِعُّونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَْا فِْی قُّلُّْوبِهِمْ فَْأَنْزَلَ ... عَلَیْهُّ اللَّهَ فَسَیُّؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا 

السَّكِینَةَ عَلَیْهِمْ وَأَثَابَهُّمْ فَتْحًا قَرِیبًا
(7) 

 آنْان های دسْت باال  خدا دست کنند؛ مى بیعت باخدا که نیست این جز کنند، مى بیعت تو با که نىکسا یقین )به

 کنْد، وفا است بسته باخدا که پیمانى به که کسى و شكند مى خود زیان به فق  شكند مى پیمان که کسى پس. است

 خشنود کردند مى بیعت تو با درخت آن زیر هک هنگامی مؤمنان از خدا یقیناً ...دهد مى او به بزرگ پاداشى زودی به خدا

 آنْان بْه را نزدیكْى پیروز  و کرد نازل آنان بر را آرامش درنتیجه دانست، مى بود هایشان دل در را چه آن خدا و شد

 .داد( پاداش

شده است؛ پس اگر کسی بخواهد شرو  بیعت شْونده و  از سوی خداوند سبحان برگزیده جا اینبیعت شونده در 

او را از اصل خود تغییر دهد، باید دلیل قطعی بیاورد. اهل سنت شرو  بیعت شونده را بدون هیچ دلیلی تغییر  حالت

شان این است که این بیعت بْر همْان اصْل  و تبدیل کردند، اما آنان که بر همان اصل نخستین باقی ماندند دلیل

شْده از  کْه بیعْت مخصْوص خلیفْه برگزیده و آن اصل این است اولیه که حدیث درباره آن صادرشده باقی است

او همْان  شْد و سوی خداست، همننان که این بیعت در آغاز برای اولین کسی بود که حدیث مزبور شْامل او می

شده بود. این همان عقیده ماست که بْه آن قائْل هسْتیم و  بود که از سوی خداوند برگزیده اهلل محمد  رسول

 ایی است.این همان فصل الخطاب و سخن نه

 شده: در عهد قدیم )تورات( نقل چه آنسوم. 

روشنی در عهد قدیم نیْز بْدان  بینیم که به اند را می همین سنت الهی که قرآن و دین اسالم آن را روایت کرده

 شده است. برای نمونه به بعضی از این متون توجه کنید: اشاره
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)یوشْع بْن  ست که به مْرگ برسْی. یشْوعگفت: که این روزگار تو نزدیك ا *) پروردگار به موسی

رفتند و در خیمه اجتمْاع  و یشوع  نون( را بخوان در خیمه محل اجتماع تا او را وصیت کنم. پس موسی 

 (7)ایستادند * پس پروردگار دیده شد در خیمه در ستون ابر و ستون ابر در درب خیمه ایستاد(.

 بود. مان وصی موسی یشوع یا یوشع ه که ایناین گفته واضح است در 

اسرائیل عنایت کْرد * پْس فرمْود:  مرد خدا قبل از مرگش به بنی * )و این همان برکتی است که موسی

های قْدس آمْد  پروردگار از سینا  آمد و از سعیر برایشان نورافشْانی کْرد و از کْوه فْاران درخشْید و از سْرزمین

هاسْت * پْس مْردم را دوسْت دارم، همْه  تی بْرای آنکه از سمت راستش آتش و شعله احكْام و شْریع درحالی

 (6).پذیرند( اند و از سخنانت می ها نزد پای تو نشسته هایش در دست تواند و آن قدیس

در تفسیر دعْای سْمات  چه آنتوانید به  کند. می را یاد می و محمد  و عیسی  این عبارت موسی 

 ام مراجعه کنید. بیان کرده

پیش  فت: صادوق کاهن و ناثان نبی و بنایاهو فرزند یهویاداع را نزد من بخوانید. پس بهگ *)فرمانروا داود 

ها گفت که بندگان موالیتان را با خود ببرید و فرزندم سلیمان را بر قاطر من  فرمانروا داخل شدند * فرمانروا به آن

عنوان پادشاه  باید مسحش کنند به صادوق کاهن و ناثان نبی جا آنسوار کنید و او را در جیحون منزل دهید * 

روید؛ پس او آید * و پشت سر او باال می اسرائیل، شیپور بزنید و بگویید که ملك و حكومت باید به سلیمان می بنی

اسرائیل و یهودا  ام که بر بنی شود و فق  به او وصیت کرده جای من فرمانروا می نشیند و به آید و بر تخت من می می

پس بنایاهو فرزند یهویاداع فرمانروا پاسخ داد و گفت: آمین. پروردگار، خدای آقا و فرمانروای من ریاست کند * 

طور باید با سلیمان باشد و تختش را  گوید * همننان که پروردگار با آقای فرمانروای من بود، همین گونه می این

 (4).تر از تخت آقایم فرمانروا داود قرار دهد( بزرگ

هْای زمْین را رفْتم.  ه ایام وفات داود رسید به پسرش سلیمان وصیت کرد و گفت * من همه راهک * )و هنگامی

کنْی و  هْای او سْیر می کْه در راه پس محكم باش و مرد باش * شعارهای پروردگار و خدایت را حفظ کن هنگامی

تْا  شْده نوشته موسْیگونه که در شریعت  کنی همان های او را پاسداری می فرایض و وصایا و احكام و شهادت

کنی * تا پروردگار اقامه کند کالمش را کْه  کنی و به هر سمتی که رو می رستگار و پیروز شوی در هر کاری که می
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که فرمود: فرزندانت راهشان را پاسداری کردنْد و پیشْاپیش مْن بْه امانْت از  با آن درباره من سخن گفت، هنگامی

 (7).رود( ، هیچ مردی برای تو از تخت اسرائیل از دست نمیصمیم قلبشان و عمق جانشان سلوك کردند

داود  چْه آنبْود و  اهلل فرمانروا داود  وصی نبی اهلل سلیمان  کنند که نبی روشنی بیان می دو متن فوق به

  به سلیمان .وصیت کرد تماماً به امر خداوند سبحان بود 

 شده: در عهد جدید )اجنیل( نقل چه آنچهارم. 

غذا خوردند، یسوع )عیسی( به سمعان پطرس فرمود: ای سمعان فرزند یونْا، آیْا مْرا  که آن از پس بعد 70:67* )

او فرمْود: گوسْفندانم را  دوست داری؟ فرمود: بله ای پروردگار، تو میدانی که دوستت دارم. عیسی بْه ها اینبیش از 

 چرا کن 

بْن یونْا، آیْا مْرا دوسْت داری؟ گفْت: آری ای به سمعان گفت: ای سْمعان  برای بار دوم عیسی  72:67

 ه او گفت: گوسفندانم را چرا ببر پروردگار، تو میدانی که دوستت دارم. ب

 بار سوم به او گفت: ای سمعان بن یونا، آیا مرا دوست داری؟ پس پطرس ناراحت شْد، زیْرا عیسْی  71:67

چیز را میدانی. تو میدانی که من دوسْتت  وردگار. تو همهسه بار به او گفته بود که آیا مرا دوست داری؟ گفت: آری پر

 (6)به او گفت: گوسفندانم را چرا ببر(. دارم. عیسی 

 (4)است. روشن است که سمعان پطرس )شمعون الصفا( همان وصی بعد از عیسی 

ند کْه و مقصود از این عبارات همان رعیْت او و مؤمنْان هسْت یا یسوع، گوسفند و گله نداشته پس عیسی 

 ها کرد. شمعون را مأمور نگهداری آن

 

 استخالف سنتی دائمی است که در عامل خارج از آن ختلف نشده است.

این حاکمیت در  که اینخدای سبحان مالك زمین و اهل آن است و در ملك خودش حاکمیت مطلق دارد و برای 

عنوان خلیفْه و جانشْین  فرد مشخصی را به ملك او به دیگری منتقل شود، باید خود خداوند )مالك اصلی و حقیقی(

                                                
 .2سفر پادشاهان، اول، اصحاح . 1
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تعیین کرده و به او رهنمود سازد؛ پس کسی که دخالت بیجا کرده و خودش یا دیگری را در حْوزه مالكیْت خداونْد 

 شود. عنوان رهبر برگزیند، غاصب خالفت الهی و ظالم و متجاوز بر فرمانروایی و پادشاهی خداوند محسوب می به

نیز خلفْایی را در زمْین خْود برگزیْده بْود و  اهلل محمد  خدا این بود که قبل از رسولبینیم که سنت  ما می

رهْا  ای نیز بْدون برگزیْدن خلیفْه اهلل  را نیز برگزید و بدون شك مردم را پس از رسول اهلل محمد  رسول

 نكرده است، همننان که در قرآن کریم آمده است:

أُّنْزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُّنْذِرٌ وَلِكُّلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَیَقُّولُّ الَّذِینَ کَفَرُّوا لَوْال
(7) 

 قْومى هْر و برا  ا  بیم دهنده فق  تو نشده؟ نازل او بر ا  معجزه پروردگارش سو  از چرا: گویند مى کافران )و

 .است( ا  کننده هدایت

ملْك و »است، بایْد ایْن اسْتدالل مبتنْی  اهلل  از رسولاما کسی که قائل به تخلف سنت مستمر الهی بعد 

را نقض کند. سپس بایْد دلیْل « اش جایز نیست حكومت برای خداست و تصرّف آن بدون اجازه او و نصّ تشخیصی

 ادامه داشته است بیاورد. قطعی بر تخلف این سنت الهی که در طول مسیر دین الهی از آدم تا محمد 

 گذاری و اجرا خمصوص خداست حاکمیت در مقام قانون

گذشت روشن شد که عقیده خالفت خدا در زمینش همان عقیده حق است و خداوند خلفْای خْود را در  چه آن از

ها را یاری کننْد، یْا  فرستد، چه آشكار و اعالن کننده باشند که برخی از مردم در صورت وجود قابل، آن هرزمانی می

وسْیله ایْن خلفْای الهْی حجْت بْر مْردم  نزوی باشند؛ پس درهرصْورت بهدر صورت عدم وجود قابل، پنهان و م

لِئاَلَّ یَكونَ للنّاس علی اهلل حُّجَّةٌ بَعدَ الرُّّسُّلشود:  ها منتفی می شده و عذر آن اقامه
(6) 

وسیله اینان خواست خدا در حكومت و ملكْش  کنند و به این خلفای الهی علت آفرینش یعنی معرفت را محقق می

ها تنها راه رسیدن به این مقصد هستند، چون دیگران از شناخت اراده خدا عاجزند؛ پس چگونْه  شود، زیرا آن می اجرا

 آن اراده را در قلمروی ملك خدا اجرا کنند؟!

الزم به ذکر است که این عقیده حق که قبالً بیان کردیم، با اصْلی کْه هْر مْؤمن عْاقلی آن را درك  جا ایندر 

کسی در ملك خدا  است. آن اصل این است که: مالك حقیقی زمین و اهل آن فق  خداست و هیچکنند هماهنگ  می

گذاری و چه  که اعتقاد به حاکمیت مردم چه در مقام تشریع و قانون بدون اجازه او والیت و حق تصرف ندارد، درحالی

، یعنی غیر از خْدا نیْز در ملْك او در اجرا و عمل، به معنای امكان تخلّف از این قاعده کلی و عقلی استخالف است
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بسْا بْه ابطْال  بدون اجازه او والیت و حاکمیت و حق تصرف دارند و بدیهی است که این عقیده باطْل اسْت و چه

 شود. الهوت مطلق خداوند منجر می

یا  وسیله شوری گویند تنصیب خلیفه و امام به دست مردم است )به می که آنبه این وسیله قول اهل سنت و دیگر 

 شود. ( باطل می...بیعت اهل حل و عقد یا غلبه و چیرگی و فرادستی یا 

هاست. پْس  هاست، همگی مخلوق خداوند هستند و او مالك همه آن در آن چه آنها و  زمین و اهل آن و آسمان 

ق کسی ح مُّلك، مُّلك خداست و بالبداهه ثابت است که تصرف در هر ملكی مخصوص مالك حقیقی آن است و هیچ

 تصرف در ملك دیگری ندارد، مگر با اجازه خود او.

اهل سنت حق تصرف در ملك خدا را به مردم تفویض کردند و حاکمیت در ملك خدا را به دسْت مْردم  که این 

عنوان حاکم در  هم بدون نصّ و دلیل قطعی، به دارند که هرکسی را که بخواهند آن گویند مردم حق می که ایندادند و 

اقرار  که ایندر حقیقت غصب حق خدا و تجاوز بر خدای سبحان است و هیچ راه گریزی ندارند مگر  دهند، زمین قرار

 کنند که حاکمیت مخصوص خداست و تنصیب امام و خلیفه تنها به دست خداوند سبحان است.

قطعی اقامه پردازان اهل سنت دلیل  نظریه که ایناست، مگر  شود که حق با آل محمد  بدین طریق اثبات می

کْه چنْین دلیلْی  عنوان امام و رهبر نصب کننْد، درحالی کنند که خداوند به مردم اجازه داده که هرکه را بخواهند به

 صحت نظرشان در دست ندارند. ها هیچ دلیل قطعی بر شود و آن وجود ندارد؛ عقاید از ادله قطعی اخذ می

 بد نیست این امر را به شكل دیگری بیان کنیم:

در والیت بر مردم این است که مخصوص خداست و استخالف )جانشینی( فرع بر این اصل است. لذا خلیفه اصل 

خدا والیتش فرع بر والیت خداست و کسی حق ندارد والیت خدا را به کس دیگری منتقل کند مگر با دلیل شْرعی 

 قطعی.

یچ انسانی بر انسان دیگری مگر با دلیْل بنابراین اصل این است که والیت بر مردم فق  برای خدا ثابت است و ه

هرکدام از خلفایشان( والیت بر مردم ندارد، به این معناسْت کْه اصْل )بگویند حاکم  که ایناما  قطعی، والیت ندارد؛

بگویند که والیْت او بْر مْردم ماننْد والیْت شْخص  که ایناما  گردد؛ حكومت و حاکمیتش نقض شده و باطل می

ت، پس باید دلیلی قطعی و نصی تشخیصی از سوی خدا برای هر فردی که مدّعی خالفْت شده از جانب خداس نصب

 و والیتش بر مردم هستند بیاورند.
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 های فرتت زمان

شوند که پیش از او زمان فترت بوده به شناخت حال مردم گذشته  ای)خلیفه( مواجه می مكلفانی که با هر فرستاده

ها چه شده و جهنمی  که عاقبت آن زمان خودشان مكلّف نیستند، یا این در زمان فترت قبل از این خلیفه مرسَل

ها قومی بودند که از  گرفتند، زیرا آن زمان گذشته است و آن که باید چه چیزهایی را یاد می اند یا بهشتی، و این شده

ین است که درباره دلیل شوند، ا که با فرستاده خدا مواجه می شان سپری شد. تكلیف کسانی دنیا رفتند و زمان تكلیف

که چه چیزهایی را  ها شوند و این که مشغول به سؤال از حال گذشتگان و عاقبت آن ادّعای او جستجو کنند، نه این

 بود یا نه؟ ها را اهل جهنم کرده که آیا تقصیرشان آن دانستند و آیا مقّصر بودند یا نه، یا این باید می

 را شنید، چنین سؤال و اشكالی مطرح کرد:  که دعوت حضرت موسی  فرعون هنگامی

َالْأُّولى الْقُّرُّونِ بالُّ فَما قال (7) 

 است؟( چگونه پیشین ها  امت حال پس: )گفت

 جاری کرد این است که: پاسخی که خداوند بر زبان موسی 

 َلَا یَْنسَى قَالَ عِلْمُّهَا عِنْدَ رَبِّی فِی کَِتابٍ لَا َیضِلُّّ رَبِّی و
(6) 

 یْاد از نْه و کنْد مْى اشْتباه نه پروردگارم که است، من پروردگار نزد کتابى در آنان[  حال] به علم: گفت ى)موس

 .برد( مى

جاری شد، معنایش این است که تو به قصد استخفاف قوم  این پاسخ الهی به فرعون که بر زبان موسی 

ل از آن اقوام هیچ ارتباطی با موضوع طرح های گذشته سؤال نكن، چون سؤا خودت به وسیله این اشكال، از امت

 و بطالن عقیده فرعون و قومش در حال حاضر ندارد. شده کنونی یعنی صحت بعثت موسی 

کردند؟( پرسش یا اشكالی  که مردم قبل ازآمدن تو باید چه می شود؟ یا این های گذشته چه می سؤال )تكلیف امت 

گرفتند تا بگویند که امر دین منحصر به  باطل خودشان به کار می است که علمای گمراه همیشه برای تأیید روش

از سوی خدا قبل از بعثت رسول وجود ندارد و اگر خطایی در  جایگزینیای که هیچ  ها بوده ال غیر، به گونه روش آن

 این میان بود،  چرا قبل از تو خداوند رسوالنی را برای اصالح این خطا یا گمراهی نفرستاد؟

 الح دینی در همه این مدت تأخیر افتاد و گناه گذشتگان چه بوده که از این اصالح دینی محروم شدند؟چرا اص 
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احناف و یهودیان و مسیحیان نیز دقیقًا به همین روش و با همین اشكال با محمد )ص( به ستیز برخاستند؛ یعنی 

ه چیست؟ چرا قبل از تو در این مدت های گذشت ناطل بوده، پس جایگزین الهی در زمااگر روش مرجعیّت علما ب

 طوالنی هیچ رسولی نفرستاده نشد؟ اصاًل چرا زمان فترت وجود دارد؟

ِا َکُّمْ لَا نَذِیرٍ فَقَدْ جَ نْ بَشِیرٍ وَیَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَا َکُّمْ رَسُّولُّنَا یُّبَیِّنُّ لَكُّمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّّسُّلِ أَنْ تَقُّولُّوا مَا جَا َنَا م

اللَّهُّ عَلَى کُّلِّ شَیْ ٍ قَدِیرٌنَذِیرٌ وَ بَشِیرٌ وَ
(7) 

 کند مى بیان شما برا  آمد، شما سو  به پیامبران خأل و فترت روزگار از پس ما رسول تردید بى! کتاب اهل )ا 

 هر بر و خدا آمد؛ یتانسو به رسان بیم و دهنده مژده یقیناً نیامد، رسانى بیم و دهنده مژده هیچ ما برا : نگویید که

 .تواناست( کار 

تُّنْذِرَ قَوْمًا مَا أُّنْذِرَ آبَااُّهُّمْ فَهُّمْ غَافِلُّونَل
(6) 

 .خبرند( بى علت این به و اند نداده بیم را شان پدران که دهى بیم را مردمى )تا

 اند. همین اشكاالت امروز هم تكرار شده

حال مردمان گذشته کْه پْیش  همننینی فترت و علت )سبب( آن و بنابراین با وجود این، اشكالی ندارد که معنا

 ها بودند را بیان کنیم. از ارسال رسوالن در زمان فترت

است. در زمان فترت  ای که مأمور به تبلیغ رسالت برای مردم باشد وجود نداشته فترت: زمانی است که فرستاده

سبب عدم وجود قابل،  باشد، اما به ا با علم مهیا کردهممكن است رسولی منصّب از سوی خدا موجود باشد که او ر

 کند: خداوند او را امر به تبلیغِ دعوت نمی

یُّْؤمِنُّونَ لَا تُّنْذِرْهُّمْ لَمْ َأمْ أَأَنْذَرَْتهُّمْ عَلَیْهِمْ ... وَ سََوا ٌتُّنْذِرَ قَوْمًا مَا أُّنِْذرَ آبَااُّهُّمْ َفهُّمْ غَافِلُّونَ ل
(4) 

ها که  خبرند... و مساوی است برای آن بى علت این به و اند نداده بیم را شان پدران که هىد بیم را مردمى )تا

 آورند(. شان بدهی یا ندهی، ایمان نمی بیم

آید،  بخشی از تبلیغ بدست نمی ها وجود ندارد و هیچ نتیجه امید تبلیغ چنین کسانی که هیچ قابلی در بین آن

التی موافق حكمت است، چون فرستادن رسول، اقامه حجت بر مردم است و حكیمانه نیست. وجود رسول در چنین ح

گویند زمان فترت که رسول در آن وجود دارد،او همان خلیفه خدا  مردم با وجود رسول حجتی ندارند. به این زمان می
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، أمور به تبلیغ نبوده، اما م(7)او در زمان غیبت یا رفع او می باشدو بر مردم، یا فرد منصوب از طرف در زمین و حجت ا

باشد. خداوند سبحان به همین  فترت بسیار طوالنی بوده و بیش از یك رسول در آن زمان وجود داشته هرچند این

 فرماید: زمان فترت اشاره کرده و می

َلَا نَذِیرٍ فَقَدْ جَا َکُّمْ  قُّولُّوا مَا جَا َنَا مِنْ بَشِیرٍ وَیَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَا َکُّمْ رَسُّولُّنَا یُّبَیِّنُّ لَكُّمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّّسُّلِ أَنْ ت

اللَّهُّ عَلَى کُّلِّ شَیْ ٍ قَدِیرٌ  نَذِیرٌ وَ  بَشِیرٌ وَ 
(6) 

 کند مى بیان شما برا  آمد؛ شما سو  به پیامبران خأل و فترت روزگار از پس ما رسول تردید بى! کتاب اهل )ا 

 هر بر و خدا آمد؛ سویتان به رسان بیم و دهنده مژده یقیناً نیامد، رسانى بیم و دهنده مژده هیچ ما برا : نگویید که

 .تواناست( کار 

کلمه فترت در این آیه به معنای انقطاع تام نیست، بلكه به معنای ضعف و سستی است، یعنی رسوالن در زمان 

داشت که در عدم تكلیف به تبلیغ رسالت ها وجود  فترت موجود هستند، اما فترت و سكونی در وظیفه رسالتی آن

شود به این معنا که ال اقل روشن شود که این رسوالن حجت بر بقیه مردم و بیانگر اراده خداوند  الهی آشكار می

ها به تبلیغ، عالوه بر عدم وجود قابل، رحمت و ترحم بر مردم نیز  متعال هستند. سبب و علت عدم تكلیف آن

مؤمنان بیشتر حق را قبول دارند واندکی به باطل گرایش دارند و متأسفانه در استقبال از  که است، یعنی این بوده

فرستادگان از غیب نیز کوتاهی کردند، مستلزم این نیست که حتما در آتش جهنم ابدی باشند؛ بلكه مقتضای رحمت 

ها رحم کرده و  داوند به آنالهی در گذشته این بوده که چون قابلی برای رسالت و دعوت رسول وجود نداشته، خ

ها  ها نكرده واجازه نداده که دعوت خویش را برای عامه مردم علنی کند ، چون اگر آن رسول آماده را مامور  تبلیغ آن

ها را  شدند و به همین سبب، خداوند آن شد که مستحق جهنم می کردند، نتیجه این می بود و قبول نمی را تبلیغ کرده

است و مردم نیز به این سبب، در زمان فترت منتظر و  کرده و رسول خود را امر به تبلیغ ننمودهبه سبب رحمتش رها 

 امیدوار به امر خدا هستند.

َاللَّهُّ عَلِیمٌ حَكِیمٌ إِمَّا یَتُّوبُّ عَلَیِْهمْ وَ آخَرُّونَ مُّرْجَوْنَ لَِأمْرِ اللَّهِ إِمَّا یُّعَذِّبُّهُّمْ وَ و
(4) 

 و دانا خدا و پذیرد؛ مى را آنان توبه یا کند مى عذاب را آنان یا خداست، مشیّت به موقوف کارشان دیگر گروهى )و

 .است( حكیم

این فترت نشان دهنده رحمت و ترحم خداوند  همننیناست  یعنی سبب و علت فترت همانا عدم وجود قابل بوده

 است. نسبت به مردم بوده

                                                
 رفع داده شدند. و حضرت محمد بن الحسن  و ایمیا  که عیسی  همچنان .1

 .15قرآن کریم، سوره مائده، آیه  .2

 .135قرآن کریم، سوره مائده، آیه . 0



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

 

ی دیگری از قرآن کریم، مسئله فترت و حالت مردم در آن بینیم که خدای سبحان به روشنی تمام، در جا می

شد، را  ها در صورت ارسال رسوالن چه می که حال آن ها نفرستاده و این که چرا رسوالنی به سمت آن زمان، و این

 است. بیان نموده

َإِنَّا جَعَلْنَا فِی أَعْنَاقِهِْم  * عَلَى أَکْثَرِهِمْ فَهُّمْ لَا یُّْؤمِنُّونَلَقَدْ حَقَّ اْلقَْولُّ  * لِتُّنْذِرَ قَوْمًا مَا أُّنْذِرَ آبَااُّهُّمْ فَهُّمْ غَافِلُّون

 * مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَْغشَیْنَاهُّمْ فَهُّمْ لَا یُّبْصِرُّونَ جَعَلْنَا مِنْ بَیِْن أَیْدِیهِمْ سَدًّا وَ وَ * أَغْلَالًا َفهِیَ إِلَى الْأَذَْقانِ َفهُّمْ مُّقْمَحُّونَ

 إِنَّمَا تُّنْذِرُّ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وََخشَِی الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ فَبَشِّرْهُّ بَِمغِْفرَةٍ وَ  * ا ٌ عَلَیْهِمْ أَأَنَْذرْتَهُّمْ َأمْ َلمْ تُّنْذِرْهُّمْ لَا یُّؤْمِنُّونَسَوَ وَ

 (7)ینٍ کُّلَّ شَیٍْ  أَحْصَیْنَاهُّ ِفی إِمَامٍ مُّبِ آثَارَهُّمْ وَ نَكْتُّبُّ مَا قَدَّمُّوا وَ إِنَّا َنحْنُّ نُّحْیِی الْمَوْتَى وَ * أَجْرٍ کَِریمٍ

 آن سخن بر خبرند * یقیناً بى[  حقایق از] علت این به و اند نداده بیم را پدرانشان که دهى بیم را مردمى )تا

 قرار هایشان چانه تا که ایم نهاده گردنشان بر هایى غل ما آورند * مسلماً نمى پس ایمان است، شده ثابت بیشترشان

 به و ایم، داده قرار حایلى سرشان پشت از و حایلى رویشان پیش از است * و مانده باال سرهایشان که طور  به دارد

 چه است یكسان آنان برا  بینند * و نمى را حقایق خاطر این به ایم، پوشانده فرو را دیدگانشان فراگیر صورت

 کند پیرو  قرآن از که است ثمربخش کسى برا  فق  دادنت آورند * بیم نمى ایمان ندهى، بیمشان یا دهى بیمشان

 را مردگان ما تردید ده * بى مژده باارزش و نیكو پاداشى و آمرزش به را او پس بترسد، رحمان خدا  از نهان در و

 را چیز همه و کنیم مى ثبت ار ایشان از مانده جا بر[  ها  بد  و ها خوبى] و اند فرستاده پیش را چه آن و کنیم مى زنده

 .ایم( برشمرده روشن امامی در

کند که  به روشنی بیان می همننینکند،  فترت و علت آن و عدم وجود قابل را بیان می که نااین آیات همنن

ها فرستاده این است که اکنون  که اکنون پس از آن فترت گذشته رسولی را مأموریت داده و به سمت آن علت این

أَجْرٍ  َخشِیَ الرَّْحمَنَ بِالْغَیْبِ فََبشِّرْهُّ بِمَغِْفرَةٍ وَ  إِنَّمَا تُّنْذِرُّ مَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَبرای دعوت رسول الهی وجود دارد: قابلی 

 کَرِیمٍ 

در هر دو حالت، عامل اصلی ارسال و تبلیغ یا عدم ارسال و تبلیغ، همانا رحمت مطلق الهی و علم او به حال 

 ش بود:بندگان

ََآثَارَهُّمْ َوکُّلَّ شَیْ ٍ أَحْصَیْنَاهُّ فِی إِمَاٍم مُّبِینٍ َََنكْتُّبُّ مَا قَدَّمُّوا و إِنَّا نَحْنُّ نُّحْیِی الْمَْوتَى و 

که قابلی وجود ندارد، فرستاده خود را امر به بیم دادن و  برای همین، مقتضای رحمت الهی این است که هنگامی

که وقتی که قابل پیدا شود،  را به سبب رحمتش رها کند که منتظر امر خدا باشند، در حالیتبلیغ نكند، بلكه بندگانش 

فرستد تا اولیا  او باالترین درجات را کسب کنند و رسوالن و امر خدا و حاکمیت خدا را یاری  دهنده و مبلغی را می بیم

 کنند. 
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کنند، برگزیدگانی از عموم  ا تبلیغ و اعالن میهایشان ر کند آن رسوالنی که دعوت از سویی قرآن کریم بیان می

 رسل بودند.

 َمَا کَانَ الّلَهُّ لِیُّطْلِعَكُّْم عَلَى اْلغَْیبِ  مَا کَاَن اللَّهُّ لِیَذَرَ الْمُّؤْمِنِیَن عَلَى مَا أَنْتُّمْ عَلَیْهِ حَتَّى یَمِیزَ اْلخَبِیثَ مِنَ الطَّّیِبِ و

تَتَّقُّوا فَلَكُّمْ أَْجرٌ عَظِیمٌ إِنْ تُّؤْمِنُّوا وَ  رُّسُّلِهِ وَ لِهِ مَنْ یَشَا ُّ فَآمِنُّوا بِالّلَهِ وَوَلَكِنَّ اللََّه یَجْتَبِی مِنْ رُّسُّ
(7) 

 بد از خوب و مؤمن، از منافق که] دارید قرار آن بر شما که[  وضعى] این بر را مؤمنان که نیست آن بر )خدا

 بر خدا و. سازد جدا[  مختلف ها   آزمایش سبب به] پاك از را لیدپ تا[  است آن بر] واگذارد،[  نیست معلوم و مشخص

 و خدا به پس گزیند، مى بخواهد بر را کس هر فرستادگانش میان از خدا ولى. کند آگاه غیب بر را شما که نیست آن

 .بود( خواهد بزرگ پاداشى شما برا  کنید، پیشه تقوا و آورید ایمان اگر و. آورید ایمان فرستادگانش

صورت مرجون ألمر اهلل )منتظران امر و تصمیم خدا(، صرفاً به زمان فترتی که رسول  مسئله رها کردن مردم به

ی رسولی، بعضی مردم را از ، بلكه گاهاست اختصاص ندارد ای مردم نداشتههیچ اعالنی نسبت به رسالتش بر

صلحت یا فایده بزرگتری مثل تقیه یا محافظت کند، اما آن رسالت را به برخی از مردم به سبب م با خبر می رسالتش

 کند و این امر حتی برای برخی از فرزندان ائمه  ها یا هر امر دیگری که خدا اراده فرموده  علنی نمی از جان آن

 (6)است. نیز اتفاق افتاده

ن الطاق که بیان برای مؤم در باره مناقشه زید بن علی و مؤمن الطاق و اقرار امام صادق  (4)در ذیل، روایتی

پسرش زید را منتظر امر خدا رها کرد و امكان برخورداری از شفاعت امام را برایش  کند که امام سجاد  می

 باقی گذاشت:

 فَدََخلَ   اللَّهِ  دِعَبْ أَبِی عِنْدَ کُّنْتُّ : قَالَ» الْأَحَْولُّ، جَعْفَرٍ  أَبُّو النُّّعْمَانِ بْنِ عَلِیِّ بْنُّ مُّحَمَّدُّ اسْمُّهُّ وَ الطَّاق عن مُّؤْمِن

 قَالَ بِعَیْنِهِ َمعْرُّوفاً  الطَّاَعةِ مُّفْتَرَضَ إِمَاماً  مُّحَمَّدٍ آلِ  فِی أَنَّ تَزْعُّمُّ الَّذِی أَْنتَ عَلِیٍّ بْنَ مَُّحمَّدَ یَا لِی فَقَالَ عَلِیٍّ بْنُّ زَیْدُّ

 اْلحَارِّ بِالّطَعَامِ  یُّْؤتَى کَانَ لَقَدْ اللَّهِ َفوَ لِی؟ یَقُّولَ أَنْ  مِنْ  ْمنَعُّهُّیَ  کَانَ فَمَا وَْیحَكَ قَالَ  أَحَدَهُّمْ، أَبُّوكَ  کَانَ َنعَمْ قُّلْتُّ

 مِنْ  عََلیَّ یُّشْفِقُّ لَا وَ الطَّعَامِ حَرِّ مِنْ عَلَیَّ یُّشِْفقُّ کَانَ فَتََراهُّ أَ یُّلْقِمُّنِیهَا، ثُّمَّ فَیُّبَرِّدُّهَا الْبَْضعَةَ یَتَنَاَولُّ وَ فَخِذِهِ عَلَى فَیُّقْعِدُّنِی

 مُّْرجِئٌ  فَتَرَکَكَ شَفَاعَةٌ، فِیكَ لَهُّ یَكُّونَ لَا وَ الْوَعِیدُّ عَلَیْكَ اللَّهِ مِنَ فَیَِجبَ فَتَكْفُّرَ لَكَ یَقُّولَ أَنْ کَرِهَ قُّلْتُّ قَالَ النَّارِ حَرِّ

 (3).«الشَّفَاَعةُّ فِیكَ لَهُّ  وَ الْمَشِیئَةُّ فِیكَ لِلَّهِ
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بودم؛ پس  )نزد امام صادق گوید:  وجعفر احول، محمد بن علی بن نعمان( بود میمؤمن طاق )که نامش اب

کنی که در  زید بن علی بر حضرت وارد شد و به من گفت: ای محمد بن علی، تو همان کسی هستی که گمان می

فت: وای بر ها بود. زید گ االطاعه معروف و معینی هست؟ گفتم: بله؛ پدرت یكی از آن امام واجببین آل محمد 

شد که این حقیقت را به من بگوید؟ پس به خدا قسم در کودکی، غذای داغ به او داده  چیزی مانع او می تو. پس چه

گذاشت. آیا  کرد و سپس به دهان من می گرفت و آن را سرد می نشاند و لقمه می شد؛ پس مرا روی پای خود می می

قت داشت و در مورد داغی آتش جهنم نسبت به من هیچ عنایتی کنی که او در مورد داغی غذا بر من شف گمان می

گوید به او گفتم: پدرت دوست نداشته که این را به تو بگوید که کافر شوی و عذاب خدا بر  نداشته؟ مؤمن الطاق می

اند تو تو تو واجب شود و دیگر نتواند تو را شفاعت کند. به همین سبب تو را منتظر امر و تصمیم خدا رها کرد و می

 را شفاعت کند(.

 از مؤمن الطاق روایت شده که گفت: همننین

 وَ نَعَْمْ قُّلْْتُّ قَْالَ الطَّاعَْةِ مُّفْتَرَضَ إِمَاماً مُّحَمَّدٍ آلِ فِی أَنَّ تَزْعُّمُّ أَنَّكَ بَلَغَنِی عَلِیٍّ بْنَ مُّحَمَّدَ یَا عَلِیٍّ بْنُّ زَیْدُّ قَالَ»

 أَ یُّلْقِمُّنِیهَْا، ثُّْمَّ بِیَْدِهِ فَیُّبَرِّدُّهَْا حَْارَّةٌ هِیَ وَ بِلُّقْمَةٍ یُّؤْتَى کَانَ قَدْ وَ کَیْفَ وَ فَقَالَ أَحَدَهُّمْ، نِالْحُّسَیْ بْنُّ عَلِیُّّ أَبُّوكَ کَانَ

 یَكُّْونَ فَلَْا فَتَكْفُّرَ یُّخْبِرَكَ أَنْ کَرِهَ لَهُّ قُّلْتُّ قَالَ النَّارِ حَرِّ مِنْ عَلَیَّ یُّشْفِقُّ لَا وَ اللُّّقْمَةِ حَرِّ مِنْ عَلَیَّ یُّشْفِقُّ کَانَ أَنَّهُّ فَتَرَ 

 لَْهُّ تَرَکْْتَ فَمَْا خَلْفِْهِ مِْنْ وَ یَدَیْْهِ بَْیْنِ مِْنْ أَخَذْتَهُّ اللَّهِ عَبْدِ أَبُّو فَقَالَ الْمَشِیئَةُّ، فِیكَ اللَّهِ وَ لَا الشَّفَاعَةُّ فِیكَ لَهُّ

 (7)«.مَخْرَجاً

 کنی که در آل محمد  لی، به من خبر رسیده که تو گمان می)ای محمد بن عزید بن علی به من گفت: 

ها بود. زید گفت: پس چگونه  یكی از آن االطاعه وجود دارد؟ گفتم: بله و پدرت علی بن الحسین  امام واجب

گذاشت؟ آیا  کرد و سپس به دهان من می که لقمه غذای داغ را خودش سرد می چنین چیزی ممكن است، در حالی

باره داغی لقمه غذا بر من عطوفت داشت و نسبت به داغی آتش جهنم عطوفت نداشت؟ نی که او درک گمان می

گوید به او گفتم: پدرت دوست نداشت که تو را خبر کند پس تو کفر بورزی و دیگر نتواند تو را  مؤمن الطاق می

از هر طرف راه او را  فرمود: ای. امام صادق  شفاعت کند. نه به خدا قسم، تو فق  به اراده خدا واگذار شده

 (.بستی و راه فراری برایش باقی نگذاشتی

 در روایت دیگری آمده: همننین

 : قَالَ أَبَانٍ عَنْ الْحَكَمِ  بْنِ عَِلیِّ عَنْ عِیسَى بْنِ مُّحَمَّدِ ْبنِ أَحْمَدَ عَنْ أَْصحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 مَا جَعَْفرٍ أَبَا یَا لِی َفقَالَ  فَأَتَیْتُّهُّ  قَالَ  مُّسْتَخْفٍ  هُّوَ  وَ  إِلَیْهِ  َبَعثَ  اْلحُّسَیْنِ  بْنِ  یِّعَلِ بْنَ  َزیْدَ أَنَّ  الْأَحَْولُّ  أَخْبَرَنِی»

 أَنْ أُِّریدُّ أَنَافَ لِی َفقَالَ  َقالَ  َمعَهُّ  خَرَْجتُّ أَخَاكَ  َأوْ أَبَاكَ  کَانَ  ِإنْ لَهُّ  فَقُّْلتُّ  قَالَ  َمعَهُّ  َتخْرُّجُّ أَ  مِنَّا طَارِقٌ َطرَقَكَ  إِنْ  تَقُّولُّ 
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 11................................... پرسند اسالم واز تو درباره روح  مید یعقا

 لَهُّ  قُّْلتُّ قَالَ  عَنِّی بِنَْفسِكَ تَرْغَبُّ أَ  لِی فَقَالَ َقالَ فِدَاكَ جُّعِلْتُّ أَْفعَلُّ مَا لَا قُّْلتُّ قَالَ مَعِی َفاخْرُّجْ الْقَْومَ هَؤُّلَا ِ أُّجَاهِدُّ أَخْرُّجَ

 حُّجَّةٌ لِلَّهِ  تَكُّنْ لَا إِنْ وَ  هَالِكٌ  َمَعكَ الْخَارِجُّ وَ نَاجٍ عَنْكَ  فَالْمَُّتخَلِّفُّ ّجَةٌحُّ اْلأَرْضِ  فِی لِلَّهِ  کَانَ فَإِنْ  وَاحِدَةٌ َنفْسٌ هِیَ إِنَّمَا

 مُّنِیفَیُّْلقِ اْلخِوَانِ  عَلَى أَبِی مَعَ أَجِْلسُّ کُّنْتُّ  َجعْفَرٍ  أَبَا یَا لِی فََقالَ قَالَ  سَوَا ٌ  مَعَكَ  اْلخَارِجُّ وَ عَنْكَ  فَالْمَُّتخَلِّفُّ اْلأَرْضِ  فِی

 لَمْ  وَ  بِالدِّینِ أَخْبَرَكَ إِذاً النَّارِ حَرِّ مِنْ عَلَیَّ یُّشِْفقْ لَمْ وَ عَلَیَّ شَفَقَةً  تَبْرُّدَ حَتَّى اْلحَارَّةَ اللُّّقْمَةَ لِیَ یُّبَرِّدُّ وَ السَّمِینَةَ الْبَضَْعةَ

 وَ  النَّارَ فَتَدْخُّلَ تَقْبَلَهُّ لَا أَنْ عَلَیْكَ خَافَ یُّخْبِْركَ لَمْ النَّارِ حَرِّ مِنْ  كَعَلَیْ شَفَقَتِهِ مِنْ فِدَاكَ جُّعِْلتُّ لَهُّ َفقُّلْتُّ بِهِ یُّخْبِرْنِی

 قَالَ  الْأَنْبِیَا ُّ  أَمِ  أَْفضَلُّ أَنْتُّمْ فِدَاكَ  جُّعِلْتُّ  َلهُّ قُّلْتُّ ثُّمَّ النَّارَ َأدْخُّلَ أَنْ  یُّبَالِ لَمْ أَقْبَلْ لَمْ إِنْ وَ َنجَوْتُّ  قَبِلْتُّ فَإِنْ أَنَا أَخْبَرَنِی

 حَتَّى یُّخْبِْرهُّمْ لَمْ لِمَ کَیْداً  لَكَ فََیكِیدُّوا إِخْوَتِكَ   عَلى رُّاْیاكَ تَقْصُّصْ ال بُّنَیَّ یا لِیُّوسُّفَ َیعْقُّوبُّ یَقُّولُّ قُّلْتُّ  الْأَنْبِیَا ُّ  بَلِ

 لَقَدْ ذَِلكَ قُّْلتَ لَئِنْ الّلَهِ وَ أَمَا َفقَالَ َقالَ عَلَیْكَ خَافَ لِأَنَّهُّ كَکَتَمَ  أَبُّوكَ فَكَذَا ذَلِكَ کَتََمهُّمْ لَكِنْ وَ یَكِیدُّونَهُّ لَا کَانُّوا

 أَبَا فَحَدَّْثتُّ فََحجَْجتُّ صَلْبِی وَ قَتِْلی فِیهَا لََصحِیفَةً  عِنْدَهُّ إِنَّ وَ بِالْكُّنَاسَةِ أُّصْلَبُّ وَ  أُّقْتَلُّ أَّنِی بِالْمَدِینَةِ صَاحِبُّكَ حَدَّثَنِی

 فَوْقِ  مِنْ  وَ شِمَالِهِ عَنْ  وَ یَمِینِهِ َعنْ وَ خَلْفِهِ  مِنْ وَ یَدَیْهِ بَیْنِ ِمنْ أَخَذْتَهُّ  لِی فَقَالَ لَهُّ  قُّلْتُّ  مَا وَ َزیْدٍ بِمَقَالَةِ  اللَّهِ عَبْدِ

 (7).«َیسْلُّكُّهُّ َمسْلَكاً َلهُّ تَتْرُّكْ َلمْ وَ قَدَمَیْهِ  َتحْتِ  مِنْ وَ  رَأْسِهِ

که  کسی را به سمتش فرستاد در حالی مؤمن الطاق خبرم داد که زید بن علی گوید: ) ب میابان بن تغل

گویی اگر کسی از ما آل  گوید به نزد زید رفتم؛ پس به من گفت: ای اباجعفر، چه می مخفی بود. مؤمن الطاق می

ه او گفتم: اگر پدرت )امام کنی؟ گفت ب در شما را بكوبد و شما را به یاری بطلبد، آیا با او خروج می محمد 

خواهم خروج کنم و با این جماعت  کنم. زید گفت: پس من می سجاد( یا برادرت )امام باقر( باشد، با او خروج می

کنم. زید گفت: آیا  گوید گفتم: نه، فدایت شوم چنین کاری نمی شوی؟ مؤمن الطاق می بجنگم. آیا با من خارج می

باشد،  ای داشته هی؟ گفتم: من فق  یك جان دارم؛ پس اگر خداوند در زمین خلیفهد جان خودت را بر من ترجیح می

که با تو خارج شود هالك شده، اما اگر در زمین حجتی نباشد، پس  که از تو تخلف کند نجات پیدا کرده و کسی کسی

با پدرم )امام باقر( بر سر با تو خروج کند فرقی ندارند. زید گفت: ای اباجعفر، من  که آناز تو تخلف کند و  که آن

های داغ را برایم سرد  داد و لقمه های چرب را به من می نشستم؛ پس از روی عطوفت و شفقتش لقمه ها می سفره

کرد تا خنك شود، اما اگر تو را از امر دین خبر داده باشد و به من خبر نداده باشد، یعنی در مورد داغی آتش جهنم  می

گوید به زید گفتم: فدایت شوم، این هم به سبب شفقت او  است. مؤمن الطاق می شتهبه من عطوفت و شفقت ندا

نسبت به شما از آتش جهنم بوده که تو را خبر نداده، چون بر تو ترسیده که قبولش نكنی؛ پس وارد جهنم شوی. 

کردم برایش مهم نبود  نمیافتم و اگر قبول  کردم نجات می که اگر قبول می پدرت این امر را به من خبر داد، در حالی

که من داخل جهنم باشم. سپس به زید گفتم: فدایت شوم، آیا شما برترید یا انبیا ؟ زید گفت: بلكه انبیا  برترند. 

 (6)کَیْداً لَكَ فَیَكِیدُّوا إِخْوَتِكَ  عَلى رُّاْیاكَ تَقْصُّصْ ال بُّنَیَّ یا گفت: به فرزندش یوسف  گفتم: یعقوب 

فرزندانش را مطلع نكرد  چرا یعقوب  یت را بر برادرانت بازگو مكن، چون با تو مكر می ورزند(.ایار)ای پسرکم، 

                                                
 .174، ص 1کافی، ج ال .1

 .9قرآن کریم، سوره یوسف، آیه  .2
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طور امر امامت امام باقر  ها کتمان کرد؟ پس پدر تو نیز همین مكر نورزند، بلكه این امر را از آن تا با یوسف 

 گویی، به خدا قسم صاحبت )امام  را به من می ترسید. زید گفت: اگر تو این را بر تو پنهان کرد، چون بر تو می

ای است که در  شوم و نزد او صحیفه به دار آویخته می کُّناسهشوم و در  باقر( به من در مدینه گفت که من کشته می

گوید: پس من حج رفتم و با امام  است. مؤمن الطاق می آن خبر کشته شدن و به دار آویخته شدن من نوشته شده

ستی و راهی برایش از همه طرف راه را بر او ب رمود:ه گفتگوی خودم با زید سخن گفتم. حضرت فباردر صادق 

 .(نگذاشتی

 فرتت قبل از ظهور مهدی

 امام منتِظر است، نه منتَظر

اقل به شكلی به آن اقرار دارند و ال این همان حقیقتی است که همه مؤمنان به روایات آل محمد 

اند و این بیان را  مرد است تا قیام کند، به این مطلب اقرار کرده 474ام منتظر آماده شدن گویند که ام که می هنگامی

گوید گروهی برای  اند، اگرچه سابقاً و قبل از این بیان، معنای این سخن را نفهمیده باشند، بلكه هر که می پذیرفته

 موضوع اقرار دارد. به این (7)گونه که در انجیل آمده( اند )همان یاری منجی برگزیده شده

                                                
باره آن سخن گفت را مشاهده کردید که در مکان مقدس محقق شده  در که لرزه ویرانی که دانیال نبی  پس هنگامی) .1

اش چیزی  هآید تا از خان که روی پشت بام است پایین نمی ( و کسی17کنند ) ها فرار می ( در آن هنگام یهودیان به کوه15)

( و وای بر زنان حاممه و 15گردد تا لباسش را بردارد ) که در زمین کشاورزی است به پشت خود برنمی ( و کسی12بردارد )

( چون در آن هنگام تنگنای عظیمی 21( و نماز بخوانید تا فرار شما در زمستان یا تعطیمی )شنبه( نباشد )23شیرده در آن ایام )

شود،  ( و اگر آن روزها کوتاه نباشد هیچ جسدی خالص نمی22از آغاز عالم تا کنون نبوده و نخواهد بود ) خواهد بود که مانند آن

جاست پس  جا یا آن ( در آن هنگام اگر کسی به شما گفت که مسیح این20شود ) خاطر آن برگزیدگان، آن ایام کوتاه می اما به

آورند  ها و عجایب بزرگی می کنند و نشانه ین و انبیای دروغین قیام میهای دروغ ( زیرا در آن هنگام مسیح24تصدیقش نکنید )

 (.24 اصحاح متى، )إنجیل (.کردند که همه را گمراه کنند و حتی اگر امکان داشت، آن برگزیدگان را نیز گمراه می تا این

که شایسته نیست محقق شد، آن سخن گفت را دیدید که در جایی  درباره که لرزه ویرانی که دانیال نبی  پس هنگامی)

آید و چیزی از  که در پشت بام است به سمت خانه پایین نمی ( و آن19ها ) پس در آن هنگام اهل یهود باید فرار کنند به کوه

( و وای بر زنان حاممه و شیرده در 17گردد تا لباسش را بگیرد ) که در مزرعه است به پشت برنمی ( و آن15دارد ) اش برنمی خانه

( چون در آن ایام تنگنایی هست که مثل آن هرگز از ابتدای 15( و نماز بخوانید تا فرار شما در زمستان نباشد )12ایام ) آن

خاطر آن  شود، اما به ( و اگر پروردگار آن ایام را کوتاه نکند هیچ جسدی خالص نمی23خمفت خدا تا امروز نبوده و نخواهد بود )

( در آن هنگام اگر کسی به شما گفت که آن مسیح در 21کند ) ان کرده آن روزها را کوتاه میبرگزیدگانی که خداوند انتخابش

ها و  کنند و نشانه های دروغین و انبیای دروغینی قیام می زودی مسیح ( چون به22جاست، پس تصدیقش نکنید ) جا یا آن این

 (.10 اصحاح مرقس، (. )إنجیلگمراه کنند آورند تا حتی اگر امکان داشته باشد آن برگزیدگان را هم عجایبی می
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با  (7)در نتیجه آن پرسش تكراری گذشته و حال و تالش برای تنزیه و تطهیر استمرار مسیر غل  و انحرافی

اند چگونه  احوال اقوامی که پیش از ما زیسته» "تكلیف و حال مردمان گذشته یا پیشینیان ما چه بوده"که  گفتن این

                                                
بار است؛ پس بعد از سقوط عممی  حقیقت این است که حال مروجان عقیده وجوب تقمید از غیر معصوم، امروز مصیبت .1

که دانستند که این عقیده صرفاً  کردند و پس از آن مسمک وجوب تقمید غیر معصوم که آن را ترویج کرده و بر مردم فرض می

به شبهات و یکی از آن شبهات همین است که  چسبیدنها ندارد، شروع کردند به  ی است که هیچ دلیمی جز هوای نفس آناوهام

 کردند؟ اگر مسمک ما غمط بوده، پس در گذشته مردم باید چه می

تند، پس امروز به دانس گذارند و پیروان بدعت هستند. اگر بطالن این عقیده را در گذشته نمی ها بدعت پس به خدا سوگند آن

شمارند،  صوم را از عقاید میها وجوب تقمید از غیر مع شان بدعتی بیش نبوده. آن اند که عقیده برکت دعوت حق مهدوی فهمیده

های عممیه است، این مسئمه را  که اکنون کتاب درسی و رسمی حوزه« عقائد اإلمامی »که شیخ محمدرضا مظفر در کتاب  نهمچنا

السند هم باشد )طبق  گویند که عقیده نیاز به دلیل قطعی دارد، یعنی روایت واحد حتی اگر صحیح ز طرفی میکند. ا تصریح می

کند. بمکه  کند و همچنین آیه غیر محکم و غیر واضح الدالل  از قرآن نیز برای اثبات عقیده کفایت نمی ها( کفایت نمی مسمک آن

ها ال اقل یک اصل شرعی  صوم از عقاید شوند، باز هم این مسئمه نزد آنحتی اگر منکر برشمردن بدعت وجوب تقمید غیر مع

توان تقمید کرد و در نتیجه باید دلیل قطعی بر آن اقامه کنند و  شود که در اصول شرعی )مثل وجوب نماز و روزه( نمی محسوب می

آیند، چون هیچ آیه محکم  الی میکند. با این حال، باز هم با دست خ ظن و وهم برای اثبات این اصل شرعی کفایت نمی

ها طبق مسمک  که آن المعنی برای اثبات مدّعایشان وجود ندارد، با این السند و محکم الدالله و روایت واحد مُسند صحیح واضح

کنیم باید آورند و اگر بخواهیم تنازل  خودشان به روایات متعدّدی که مفید تواتر یا قطع باشد نیاز دارند. آنان فقط اوهامی را می

ها کجاست؟ و قطع به این عقیده را از کجا آوردند که به  آورند، نه بیشتر؛ پس قطع ادعایی آن هایی می بگوییم که ظنون و گمان

ها تقمید نکند، اعمال و نماز و  گویند: عمل شخص عامی بدون تقمید باطل است و اگر کسی از آن مردم مستضعف و عوام می

 ؟باطل خواهد بود اش روزه

هاست.  ها نیست، بمکه دقیقاً معارض اوهام آن روایت شده، نه تنها مؤید عقیده باطل آن چه از اهل بیت  به عالوه اساساً آن

 فرمود:  برای مثال امام صادق 

 ما و اهلل فال. اهللَّ دُونِ مِنْ اأَرْباب وَ رُهْبانَهُمْ أَحْبارَهُمْ اتَّخَذُوا: یقول تعالى اهلل إن همک، دینه فی قمد من فإنه والتقمید إیاکم»

 )تصحیح«. یشعرون ال وهم فعبدوهم ذلک فی فقمدوهم حالالً، عمیهم وحرموا حراما لهم أحموا ولکنهم صاموا ال و لهم صموا

 (70 اعتقادات اإلمامی ، شیخ مفید، ص

ید: آن یهودیان و مسیحیان، احبار و رهبان شود. خداوند میفرما که در دینش تقمید کند نابود می بپرهیزید از تقمید، چون آن)

ها برای عممای خود نماز نخواندند و روزه نگرفتند، بمکه حاللی را  عنوان ربّ برگزیدند. پس به خدا قسم آن خود را به جای خدا به

که  در نتیجه بدون آنها تقمید کردند و  برایشان حرام کرده و حرامی را برایشان حالل کردند؛ پس عوام نیز در آن مسایل از آن

 (.ها را پرستیدند خودشان بفهمند آن

کنند، همانا اصل لزوم رجوع جاهل به عالم است. این اصل عقمی صحیح  اما دلیل عقمی که برای اثبات وجوب تقمید ادعا می

ست و آیا این است، یعنی عالم چه کسی ا« عالم»شود، چون همه بحث در کممه  است، اما بر فقهای غیر معصوم تطبیق نمی

چه که به  هستند و آن« ظانّ»که طبق اصطالح خودشان مراجع و فقهاء صرفاً  شود، در حالی کممه بر فقهاء یا مراجع منطبق می

دهیم ظن است و عمم  چه ما ارائه می گویند که آن دهند چیزی جز ظن و گمان و حدس نیست. خود مراجع می مردم ارائه می

 گوید که جاهل باید به ظانّ مراجعه کند؟ ت. پس آیا عقل مینیست، بمکه احکام ظنی اس

کند فقط حجت خداست، همان حجتی که از روی عمم و یقین  بر آن تطبیق می« وجوب رجوع جاهل به عالم»عالمی که قاعده 

 که مانند این فقهاء بر اساس ظن و گمان. دهد، نه این فتوا می

مردم مسکین و مستضعف را فریب بدهند، با پیش کشیدن مثال رجوع بیمار به  کنند که ها تالش می مصیبت این است که آن

کند، نه به یک عالم. پس  زنند که در آن مثال، بیمار به یک پزشک ظانّ مراجعه می که خودشان را به غفمت می پزشک، در حالی

اش ضمانت صد در صد  باره دستور و نسخهاش یقین دارد، یعنی در  کند که او عالم است و صد در صد به نسخه طبیب ادّعا نمی
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کنند مردمان گذشته  ، همگی مبتنی بر این مغالطه است که گمان می«کردند و چگونه باید به دین عمل می است

است، اما این سخن  اند همه حق و حقیقت مطلق بوده هیچ تقصیری نداشتند و در نتیجه آن مسیری که در آن بوده

 مرد 474که فرج در گرو آماده شدن  بیان شد، درست نیست. این مسئله که در روایات آمده، یعنی این که ناچن

 کنند که فترت پیش از قیام قائم  است، یعنی این روایات بیان می است، بیانگر همین انتظار امام مهدی 

ای برای  ، یعنی قابلی و پذیرنده(7)شد در آن یافت نمی شخص آماده برای استقبال مهدی  474زمانی است که 

ارد و به همین سبب غیبت کبری پیش آمده کشد وجود ند خلیفه خدا در زمین و رسالت اصالحی که او به دوش می

و آمدن مهدی اول به این  (6)قصیرشان گرفته شود،ها به علت ت ه حجت خدا از میان آندر روایت آمد که ناو همنن

 عالم جسمانی تا زمان مهیا شدن قابل به تأخیر افتاد.

چون زمْان  ی جز زمان فترت هم( چیزدارد که زمان غیبت )و رفع امام مهدی  این روایت به روشنی بیان می

بود نیسْت، بلكْه بْه  نیز در آن زمْان رفْع داده شْده و عیسی  محمد  اهلل رسولفترتی که پیش از بعثت 

است که پْس از فترتْی از  کند، همان مهدی اول  دارد که آن مهدی که زمین را پر از عدل می وضوح بیان می

                                                                                                                                                                  
کند. بنابراین پس بر شما الزم  بر این مثال تطبیق نمی« وجوب رجوع جاهل به عالم»دهد و در نتیجه قاعده عقمی  موفقت نمی

جدید که این قاعده  است، در حالی« رجوع جاهل به ظان»کند همان  ای که بر مورد شما تطبیق می است که بگویید: قاعده عقمیه

وهم 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؟

ها ظن به مسایل شرع دارند، اما اگر بخواهیم به دقت در  ها تنازل کنیم و بگوییم که آن این در صورتی است که بخواهیم با آن

ممی آنان مناقشه کنیم، روشن خواهد شد که ظانّ هم نیستند، بمکه در بسیاری از فتاوایشان مثل مسئمه ها و ادله ع باره داشته

اند و بس. اما تالش برخی از جاهالن  و اوقات نماز در قطب و مناطق نزدیک به آن صرفاً واهم  و شبیه سازیتمقیح مصنوعی 

نی جواز تقمید غیر معصوم یا اخذ حکم شرعی از غیر معصوم و برای خمط بین وجوب تقمید از غیر معصوم با نظر دیگری یع

ای است که  که جواز تقمید از غیر معصوم را هم عین وجوب تقمید از غیر معصوم بشمارند، پس صرفاً مغالطه تالش برای این

کاری  که تنها بر زیانخواهند خودشان را بعضی اوقات با آن توجیه کنند، و در حقیقت صرف تالش برای فرار و گریزی است  می

افزاید و ما پاسخی داریم که برای نفی مسئمه جواز تقمید غیر معصوم هم کافی است، اما فعالً آن پاسخ را  ها می آبرویی آن و بی

 ها اکنون قائل به این امر نیستند، بمکه قائل به وجوب تقمید از غیر معصوم هستند. کنیم، چون آن ارائه نمی

باره رأی  ها در از این سخن تنازل کرده و قائل به جواز تقمید غیر معصوم شوند، در آن هنگام با آنطور کمی هرگاه  به

که به نظریه بدعت و باطل اولشان در کتب فقهی و اعتقادی  نشرطی که به آن تصریح کنند، همچنا کنیم، به جدیدشان بحث می

 تصریح کردند.

این سخن که وجوب تقمید غیر معصوم بدعت است، با این سخن که فتوا  آور است که کسانی هستند که بین همچنین تأسف

گذارند، بمکه میان فتوا دادن غیر معصوم با استناد به قول معصوم با فتوا  دادن غیر معصوم جائز یا حرام است، فرق و تمییز نمی

ت هستند و دیگران را به تقمید و اطاعت از گذارند و با این حال مدّعی فقاه دادن مستند به اجماع و عقل نیز فرق و تمییز نمی

 کنند. خود دعوت می

 خواهد آمد. 4بعضی از این روایات در ضمیمه شماره  . 1

خداوند وقتی دوست نداشنته باشند کنه منا     ، )«أَظْهُرِهِمْ بَیْنِ مِنْ نَزَعَنَا قَوْمٍ جِوَارَ لَنَا کَرِهَ إِذَا المَّهَ إِنَّ»فرمود:  امام باقر  .2

 (.244، ص 1)عمل الشرایع، ج  .(گیرد دارد و می ها برمی ایه قومی باشیم، ما را از بین آنهمس
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مبعْوث نشْد، بلكْه  پس از فترتْی از ائمْه  بن الحسن شود، چون امام مهدی محمد  مبعوث می ائمه 

 است: بوده بعثت و فرستادن و اعالم رسالتش مستقیماً بعد از شهادت پدرش امام حسن عسكری 

 جَعْفَْرِ عَْنْ أَحْمَدَ بْنِ مُّحَمَّدِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُّ مُّحَمَّدُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْكُّلَیْنِیُّّ یَعْقُّوبَ بْنُّ مُّحَمَّدُّ حَدَّثَنَا

 دَخَلْتُّ»: قَالَ حَمْزَةَ أَبِی عَنْ شُّعَیْبٍ عَنْ زِیَادٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ عُّقْبَةَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْخَزَّازِ الْوَلِیدِ بْنِ مُّحَمَّدِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ

 لَْا. :فَقَالَ وَلَدِكَ؟ فَوَلَدُّ فَقُّلْتُّ لَا. :فَقَالَ فَوَلَدُّكَ؟ فَقُّلْتُّ لَا. :فَقَالَ األَمْرِ؟ هَذَا صَاحِبُّ تَأَنْ لَهُّ فَقُّلْتُّ  اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَلَى

 الْأَئِمَّة یَْأْتِی مِنَ فَتْرَةٍ لَىلَعَ جَوْراً وَ ظُّلْماً مُّلِئَتْ کَمَا عَدْلًا یَمْلَأُّهَا الَّذِی :قَالَ هُّوَ؟ فَمَنْ قُّلْتُّ لَا. :قَالَ وَلَدِكَ؟ وَلَدِ فَوَلَدُّ قُّلْتُّ

 (7).«الرُّّسُّلِ مِنَ فَتْرَةٍ  عَلى بُّعِثَ  النَّبِیَّ أَنَّ کَمَا

: )آیا شما صاحب این امر )یعنی قائم موعْود( هسْتید؟ وارد شدم و پرسیدم گوید بر امام صادق  ابوحمزه می

: پسْر عْرض کْردمنْه.  پسر شماست؟ فرمود:سر پ: عرض کردمنه.  : پسر شماست؟ فرمود:عرض کردمنه.  فرمود:

طور کْه  کند همْان زمین را پر از عدل می که آن : پس او کیست؟ فرمود:عرض کردمنه. پسر پسر شماست؟ فرمود: 

 (.بر فترتی از رسوالن مبعوث شد پیامبر  که ناآید، همنن می پر از ظلم و ستم شده، بر فترتی از ائمه 

شْود و اعتقْادی بْه  گویند مهدی فق  همان کسی است که در آخرالزمان متولد می که می اما در رابطه با کسانی

ها نیز صْادق اسْت، یعنْی بْه  و غیبت او ندارند، همان علت گذشته در باره آن امام مهدی محمد بن الحسن 

های  ر زمانبه آخرالزمان، سببش چیزی جز عدم وجوب قابل د گوییم که تأخیر والدت مهدی موعود  ها می آن

کْرد و او  است. اگر قابلی وجود داشت، خداوند آن مهدی را پیش از این در این عالم جسمانی خلْق می گذشته نبوده

بشْارت   اهلل رسْولطور کْه  را ، همْان فرستاد تا عدل و قس  را منتشر کند و سْنت رسْول خْدا  را می

 گرداند. بود از نو  باز می داده

را  (6)-خلیفه خداست که نزد همین اهل سنت نیز مهدی  رغم این علی- دی بلكه حتی اگر وظیفه مه

صرفًا اقامه خالفت راشده بدانند ،باز هم همان علت گذشته جاری است، چون خالفت راشده نزد اهل سنت با 

                                                
 .125غیبت نعمانی، ص  .1

شوند که همگی فرزند  نزد گنج شما سه نفر کشته میروایت کرده که فرمود: ) در سنن ابن ماجه، ثوبان از رسول خدا  .2

شوند؛ پس به  های مشکی از سمت مشرق خارج می رسد. سپس پرچم نمی ها خمیفه هستند؛ سپس خالفت به هیچ یک از آن

 گوید: سپس چیزی فرمود که یادم نیست و سپس فرمود: ؛ ثوبان میاست کشند که تا کنون هیچ قومی نکشته روشی شما را می

 (. است که او را دیدید پس با او بیعت کنید، چون او خمیفه خدا مهدی  هنگامی

های سیاه را دیدید که از  که پرچم هنگامیکند که فرمود: ) نقل می عمی الصحیحین، ثوبان از پیامبر  در کتاب المستدرک

در بین  ها به سمتش بروید، چون خمیفه خدا مهدی  خیز روی یخ شود، پس حتی به شکل سینه سمت خراسان خارج می

 اند!(. صحیح است، اما آن را ذکر نکرده گوید: این حدیث طبق میزان شیخین )مسمم و بخاری( حاکم میهاست.  آن

های سیاه از سمت  وقتی دیدید که پرچمکند که فرمود: ) نقل می در کتاب مسند أحمد بن حنبل نیز ثوبان از رسول خدا 

 (.هاست در آن آیند پس به سمتشان بشتابید، چون خمیفه خدا مهدی  خراسان می

های  که پرچم هنگامیکند که فرمود: ) نقل می بد اهلل بن معسود از پیامبر نوشته ابن حجر، ع« القول المسدّد»در کتاب 

 (.هاست در آن سیاه از خراسان رو کردند، پس به سمتشان بشتابید، چون خمیفه خدا مهدی 
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 است. پس اگر این امر  همان گونه که بیان کردم بیش از هزار سال قبل تمام شده یا حسن  خالفت علی 

 است؟! این همه به تأخیر افتاده مربو  به قابل نبوده، چرا ظهور خلیفه خدا مهدی 

 گذشت دانستیم: چه آناز 

، و آمدن مهدی اول یا یمانی  به روشنی در یافتیم که فاصله بین رفع امام مهدی محمد بن الحسن 

فترت رسوالن  (7) و بعثت محمد زمان بین رفع عیسی  که ناشود، همنن زمان فترت محسوب می

سبب شدت رحمت خداوند به مردم  گونه که بیان کردم، عدم وجود قابل است، و به است و علت فترت همان بوده

 ها شود.  ها را منتظر امر و تصمیم خود رها کرده تا رحمتش شامل آن آن

او در این عالم و خلقت  به وضوح  علت غیبت بلكه حتی علت تأخیر و تعویق والدت مهدی اول  همننین

 جسمانی نیز روشن شد.

بیان کردیم، پاسخ این شبهه که غیبت یا رفع حجت با وجود احتیاج مردم به او، مخالف عْدل  چه آندر  همننین

 کنند، نیز بیان شد. ها ادعا می وهابیت یا سلفی که ناو حكمت الهی است همنن

نیز  (6)پرچم طاغوت است، رچمی قبل از قائم گویند هر پ در مباحث گذشته معنای روایاتی که می همننین

هایی در زمان فترت پیش از ظهور هستند و در نتیجه حامل بخشی از باطل هستند،  ها پرچم روشن شد، چون آن

 باشد. ها همراه شده چه بخشی از حق با آن اگر

                                                
 رسولی آماده تبمیغ اهلل محمد  است، یعنی قبل از رسول در زمان فترت نیز بر حسب شرایط فترت رسول وجود داشته .1

 است.  آن فرستاده آماده، از سوی امام مهدی  بوده که فرستاده خداوند بوده، اما در غیبت امام مهدی 

هر پرچمی ) ،«و جل عز اهلل دون من یعبد طاغوت فصاحبها  القائم قیام قبل ترفع رای  کل»فرمود:  امام صادق . 2

 2 (. )الکافی، جشود ی است که به جای خداوند پرستیده میبرافراشته شود پس صاحب آن پرچم طاغوت قبل از قیام قائم 

 (.92 ص 19 ج: العاممی الحر الشیع ، وسائل ؛ 259 ص

برافراشته  هر پرچمی قبل از پرچم قائم ، )«طاغوت صاحبها  القائم رای  قبل ترفع رای  کل»فرمود:  امام باقر 

 (.04 ص 11 ج الوسائل، مستدرک ؛ 119 ص لمنعمانی، (. )الغیب شود، صاحب آن پرچم طاغوت است

هر ، )«طاغوت صاحبها  القائم قیام قبل ترفع رای  کل»شنیدم که فرمود:  گوید از امام باقر  مالک بن اعین جهنی می

 .119 ص لمنعمانی، (. الغیب صاحبش طاغوت است پرچمی قبل قیام قائم 

 صاحبها  القائم قیام قبل تخرج أو ترفع رای  کل»فرمود: شنیدم که  گوید از امام باقر  مالک بن اعین جهنی می

 (.119 لمنعمانی، ص (. )الغیب بمند شود یا خروج کند، صاحبش طاغوت است هر پرچمی قبل قیام قائم ، )«طاغوت

 من طار رخف مثل مثمه کان إالَّ عمیه وسممه اهلل صموات القائم خروج قبل منا واحد ال یخرج و اهلل»فرمود:  امام سجاد 

کند، مگر  خروج نمی به خدا سوگند کسی از ما قبل از خروج قائم ، )«به فعبثوا الصبیان فأخذه جناحاه یستوى أن قبل وکره

 2 (. )الکافی، جکنند که مثل او مثل گنجشکی است که قبل از فراگیری پرواز از النه بیرون بپرد؛ پس نوزادان با او بازی می این

 (. 91 ص 19 ج الشیع ، ائلوس ؛ 022 ح 254 ص
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است،  ه شده( و ترك شدهبه دلیل عدم وجود قابل، در حقیقت مغیَّب )به غیبت فرستاد بنابراین امام مهدی 

که دوست نداشته  خداوند هنگامی، )(7)«َأظْهُّرِهِمْ بَیْنِ  مِنْ َنزَعَنَا قَوْمٍ  جِوَارَ لَنَا َکرِهَ إِذَا اللَّهَ إِنَّ »فرمود:  امام باقر 

 (.ستاند ها می باشد که ما اهل بیت همسایه و مجاور قومی باشیم، ما را از بین آن

تواند عدم وجود قابل در زمان غیبت یا پیش از قیام و اقامه عدل در زمین را انكار کند،  بنابراین هیچ کس نمی

باشد؛ پس قابل در طول  نفر می 474ذکر شده همان  زیرا حداقل قابلی که در روایات برای ظهور و قیام قائم 

 مغّیَب بوده، نه غایب. و امام مهدی  (6)فترت غیبت وجود نداشته

 نآیه اکمال الدی

 خدای تعالی فرمود:

َالنَّطِیحَةُّ وَ  الْمُّتَرَدِّیَةُّ وَ الَْموْقُّوذَةُّ وَ  الْمُّنْخَنِقَةُّ وَ  مَا أُّهِلَّ ِلغَیْرِ اللَّهِ ِبهِ وَ َلحْمُّ اْلخِنْزِیرِ وَ  الّدَمُّ وَ  حُّرِّمَتْ عَلَیْكُّمُّ الْمَیْتَةُّ و 

أَْن تَسْتَقْسِمُّوا بِالَْأزْلَامِ ذَلِكُّمْ ِفسْقٌ الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ َکفَرُّوا مِنْ  حَ عَلَى النُّّصُّبِ وَمَا ذُّبِ مَا أَکَلَ السَّبُّعُّ إِلَّا مَا ذَکَّیْتُّمْ وَ

امَ دِینًا فَمَنِ اضْطُّّرَ رَضِیتُّ لَكُّمُّ الْإِسْلَ ََتْمَْمتُّ عَلَیْكُّمْ نِعْمَتِی وَ اخْشَْونِ الْیَوْمَ َأکْمَلْتُّ لَكُّمْ دِینَكُّمْ وَأ دِینِكُّمْ فَلَا تَخْشَوْهُّمْ وَ

فِی مَخَْمصَةٍ غَْیرَ مُّتَجَاِنفٍ لِإِْثمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُّورٌ رَحِیمٌ 
(4) 

زجر  به و شده، خفه حیوانات و شوند، ذبح خدا نام غیر به که حیواناتی و خوك، گوشت و خون، و مردار، )گوشت

و  باشند، مرده دیگری حیوان شاخ ضرب به که ها آن و ،بمیرند بلندی از شدن پرت اثر بر که ها آن و شده، کشته

 بر شوند، ها( ذبح می آن برابر در )یا بتها روی که حیواناتی ببرید و سر را آن که آن مگر درنده حیوان صید مانده باقی

 تمام آزمایی؛ مخصوص بخت تیر های چوبه وسیله به حیوان گوشت کردن چنین( قسمت )هم و است؛ شده حرام شما
                                                                                                                                                                  

 مثنل   القنائم  قیام قبل البیت أهل منا خرج من و مثل  اهلل رسول کخروج منا القائم خروج مثل»فرمود:  امام باقر 

است و هرکه از منا اهنل بینت     اهلل  مانند خروج رسول مثل خروج قائم ما ، )«الصبیان به فتمعب وکره من و وقع طار فرخ

بیرون بپنرد و در   اش النهخروج کند، مثمش مانند بچه گنجشکی است که قبل از بموغ و فراگیری پرواز، از  م قبل از قیام قائ

 (.95 ص 0 المغربی، ج القاضی األخبار شرح ؛ 235 لمنعمانی، ص (. )الغیب نتیجه نوزادها با او بازی کنند

 .244، ص 1عمل الشرایع، ج  .1

کنند که عبارت از تصحیح و اصالح دینی و عقایدی و  را قبول می ه رسالت مهدی این قابالن همان کسانی هستند ک .2

های قبمی  کند و مخالف با قواعد و داشته آن رسالت را حمل می شرعی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است که مهدی 

معنای مخالفت با موروث دینی  هاست. و این پذیرش برایشان گوارا و ساده نیست، چون این اصالحات در زمان ظهور به آن

 است.  فاسد و مخالفت با همه مرجعیات دینی پابرجا هنگام ظهور مهدی 

بودند،  پذیرند از مکان متعفن آکنده از بوی کثیفی که به استنشاق آن مانند سایر مردم عادت کرده ها قومی هستند که می این

اق کنند و سپس اوج کثافت و عفونت و نجاست آن هوایی که استنشاق خارج شده و به هوای آزاد بروند تا بوی پاکیزه استنش

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  می

عفونی و متعفن و آکنده از بوی نجس  حرکت کند تا هوای پاکیزه استنشاق نماید؛ و دشوار است که اعتراف کند که قبالً در مکانی

 که خودش بفهمد تا مسیر صحیح اول )هوای پاکیزه( را انتخاب کند. کرده، بدون این زندگی می

 .0قرآن کریم، سوره مائده، آیه . 0
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 بترسید. من از و نترسید ها آن این از بر بنا شدند؛ مأیوس شما آیین از امروز کافران است. گناه و فسق اعمال، این

 ها آن دادم، اما قرار شما آیین عنوان را به اسالم و نمودم؛ تمام شما بر را خود نعمت و کردم کامل را شما دین امروز،

 گوشتهای از که ندارد )مانعی نباشند، گناه به و متمایل نرسد، ریدیگ غذای به شان دست گرسنگی، حال در که

 است(. مهربان و بخورند( خداوند آمرزنده ممنوع

قائل شدن به کامل نبودن  و است عقیده و شریعت همان دین و است دین شده کامل چه آن آیه این حسب بر

نگرش  در و واقع در ها آن از کدام هر بودن کامل معد که گونه همان است، تعارض در آیه ظاهر کدام از آن دو، با هر

 روشن قرآن ظاهر با ها آن واقعیت امر چون نیست، حق بر طائفه آن که معناست بدین اسالمی طوائف از یك هر

 .است مخالف

از  بسیاری در معصوم از نصی داشتن بدون حال و گذشته در سنت، اهل عموم طور به و وهابیّون یا سلفیّون

در  نماز کنند، مانند می صادر شرعی حكم خود از دارند تعبّدی حكم به نیاز که زندگی جدید رویدادهای و حوادث

 به نیست و کامل ها آن نزد دین که است آن از حاکی ها آن احوال واقعیت امر نهایتِ قطب. در به نزدیك مناطق

 در عقیده نیز ها آن که طور همان نمایند، یعتشر خود نظرات و آرا  طبق نص نبود هنگام به شدند ناچار سبب همین

 خداوند حقیقی برای انگشت و دست دو و چشم دو وجود به وهابیّون یا سلفیّون مثالً دارند؛ زیادی اختالف خود میان

 ونوهابی یا اعتقادات سلفیّون که دارند اعتقاد بلكه نیستند معتقد این به َازْهَر اشاعره همنون اشاعره و. هستند معتقد

 است. باطل

 مكلف به بیان که رسول خدا ییجا آناز  شود، می کامل الهی خلیفه تنصیب با دین  آل محمد نزد اما

 دین اکمال آیه ظاهر و عقیده این میان و تناقضی شكاف هیچ نتیجه در بودند، خدا امر به تشریع و درست عقیده

 .شود نمی دیده

 وسیله بدین و شود کامل می  اهلل رسول از بعد خدا خلیفه یا اوندخد طرف از تنصیب ناطق با دین براین بنا

 با معصوم غیر فقهای شود که نمی یافت دینی چنین در شكافی هیچ و گردد، می کامل تشریع و عقیده لحاظ از دین

 . است ضتعار در آیه ظاهر با سنت که اهل اعتقاد وضع و حال همانند درست کنند، کامل را آن هواهای خود و آرا 

 دلیل غایب کردن او، آن هم به از عبارت معصوم شدن غائب: که گوییم می ما معصوم، غیبت مسئله درباره اما

 منتظران که گونه همان باشد نه می ،گونه که هست همان و طرح الهی نسبت به امام مهدی  قابل عدم وجود

 آیه ظاهر بین و عقیده این بین تعارضی هیچ نتیجه و درپرورانند  می خود خیال در و کنند می را فرض آن نظریه پرداز

 .ندارد دین وجود اکمال

رها  را تشریع و شده غائب معصوم که دارند این بر اعتقاد که است کسانی نزد دین اکمال آیه با تعارض آری،

حكم  زمانه یرویدادها و حوادث در و الهی دین در خود نظرات با و شوند داوطلب معصوم غیر فقهای تا نموده
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 را بر معصوم از نیابت و معصوم غیر از تقلید وجوب عقیده و کرده چندان دو را مشكالت سپس نمایند، صادر شرعی

 نمایند. تحمیل مؤمنان

 که: اعتقاد به این داشته باشیم که این مگر ندارد وجود دین اکمال آیه ظاهر با توافق برای راهی حقیقت در

 رسانند می به مردم خدا از را آن و کنند می تشریع که کسانی و  اهلل رسول از بعد خدا خلفای تنصیب با دین

 اول  مهدی ظهور از قبل زمان که این کردند و غیبت پذیرنده وجود عدم علت به امام که این و. گردید کامل

 فرمان به موقوف یزمان برهه در این مردم که است زمانی ی بازه همان اند ذکر شده  اهلل رسول وصیت در که

 .گیرند می خداوند پاداش رحمت واسطه به بلكه ندارند را ثواب دریافت استحقاق و خدایند

 فارغ جواز به قائل که وهابی سلفی یا سنی منش همانند مَنِشی و راه هر بودن باطل آیه اکمال دین، بنابراین،

 و تقصیر بدون معصوم غیبت به قائل که مَنِشی و راه هر بطالن چنین هم و کند می ثابت را خدا از خلیفه زمان بودن

 .از ریشه در تعارض است ها روش این با آیه بنابراین .کند می ثابت نیز را پذیرنده وجود عدم و کوتاهی امُّت

 و شود برگزیده می خدا جانب از که خدا خلیفه تنصیب با، آنان عملی واقعیت حسب بر و آنان نزد دین حقیقت در

 دین کننده کامل آنان نزد بلكه است، نشده کامل شوند می انتخاب مردم با ارتبا  برای که سفرا  همانند یافراد یا

 احكامی و تشریع بپردازند به گمان و ظن با زمان از ای برهه در رانهکورکو و داوطلبانه که هستند معصوم غیر فقهایی

 .هستند خداوند واقعی حكاما با ها مطابقت آن عدم به قائل خود که نمایند ارائه را

. است نشده کامل و بوده ناقص باورهایشان حسب بر و ها آن نزد دین که کنند می اقرار ناخواسته  امر، نهایتِ در و

 . است در تعارض دین اکمال آیه با ها آن عقائدی باورهای که کنند می اقرار بدانند که این بدون آنان خود متعاقباً و

 امام یا او خلیفه و خدا به را تقصیر روش، و راه دو هر که این آن نمود و توجه مهمی بسیار امر به باید اینجا در

 بدان که رویدادی هر در تا نموده واگذار آنان به را دین متعال خداوند کنند که می چون خیال دهند، معصوم نسبت می

 قبول از آنان که نمایند؛ زیرا خود تقصیر به اقرار که این جای به پس. صادر نمایند شرعی احكام دارند احتیاج و نیاز

 غیر افرادی برای را دین متعال خداوند که اند گذاشته این بر ورزند فرض امتناع می ایشان( )نائب یا خداوند خلیفه

 گونه هر داشتن بدون و خود نظر و رأی با ها آن هر یك از تا نموده واگذار جانب معصوم، از منصَّب غیر و معصوم

 .نمایند تشریع شرعی، حكم

خداوند  فرموده با شد بیان که ناهمنن آن، بر عالوه است، الهی حكمت به آشكار زدن طعنه حقیقت امر در این

 است. تعارض در دین شدن کامل بر مبنی سبحان

 :در این بحث کوتاه و مختصر به این نتیجه رسیدیم که بنابراین،

 سلفی، یا سنی روش مانند است؛ معتقد الهی حجت از زمین شدن خالی به که دارد وجود روشی و راه در این میان

 دارد. تعارض دین اکمال آیه جمله از و قرآنی نص ظاهر با روش و راه این شد، بیان قبالً که گونه همان
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است  ممكن وجود قابل با حجت این اما گردد، نمی خالی الهی حجت از زمان که کند می اقرار دیگر روش اما

 به مردم را خدا واقعی حكم نائب، این تا باشد او جای به عیناً تا کند تعیین و تنصیب را کسی که این بدون شود غائب

 خودشان داوطلب و نشده تعیین خدا حجت طرف از که کنند می پُّر فقهایی را دین در نقص این نتیجه در و برساند،

 را دین شان، خداوند احوال واقع حسب بر و است روشن و واضح دین اکمال آیه با روش این تعارض که اند، شده

 ها آن بر نصی مشخص گونه هیچ که ناحق به فقهایی که است این آنان نزد حل راه دلیل همین به است. نكرده کامل

 داوطلب خداوند ندارند واقعی حكم با ارتباطی هیچ که فتواهایی و احكام با نقص این کردن پُّر برای ندارد وجود

در  دین اکمال آیه با دو هر و ندارد تفاوتی )روش سلفیون( چندان قبلی روش با روش این حقیقت در که ند،شو

 .اند تعارض

 نیست که صحیح و شود نمی خالی الهی حجت از زمان که است این کردیم مطرح را آن ما که سوم روش اما

علنی  طور به را فردی که آن بدون که میهنگا و شود غائب کند، تعیین نیابت به را فردی که آن بدون حجت

 پذیرش روش قابلیت که کسی و اند شده منحرف حق از و بوده مقصر امت همه حال آن در شود، غائب کند تنصیب

 عدم به دلیل اما شود می اقامه حجت نائب، یا فرستاده تعیین با حال این در. ندارد وجود باشد، داشته صحیح الهی

 .شود مرتب  ها آن با و سازد مطلع را مردم که شود نمی ستهخوا او از قابل وجود

 در این حالت، امت مؤمن به خلفای خدا در زمان فترت خواهند بود: 

جَا َکُّمْ فَقَدْ نَذِیرٍ لَاوَ  بَشِیرٍ مِنْ جَا َنَا مَا تَقُّولُّوا أَنْ الرُّّسُّلِ مِنَ فَتْرَةٍ عَلَى لَكُّمْ یُّبَیِّنُّ رَسُّولُّنَا جَا َکُّمْ قَدْ الْكِتَابِ أَهْلَ یَا 

 (7)قَدِیرٌ  شَیْ ٍ کُّلِّ عَلَى َو اللَّهُّ  َو نَذِیرٌ بَشِیرٌ

 کنْد مْى بیان شما برا  آمد، شما سو  به پیامبران خأل و فترت روزگار از پس ما رسول تردید بى! کتاب اهل )ا 

 هْر بْر وخْدا آمد؛ سویتان به رسان بیم و دهنده مژده یقیناً نیامد، رسانى بیم و دهنده مژده هیچ ما برا : نگویید که

 .تواناست( کار 

 گونه است که موقوف و منتظر فرمان و تصمیم خدا هستند:  حال مردم در زمان فترت این

َحَكِیمٌ عَلِیمٌ وَ اللَّهُّ  عَلَیِْهمْ یَتُّوبُّ وَ إِمَّا یُّعَذِّبُّهُّمْ إِمَّا اللَّهِ ألَمْرِ مُّرْجَوْنَ  وَآخَرُّون
(6) 

 و دانا خدا و پذیرد؛ مى را آنان توبه یا کند مى عذاب را آنان یا خداست، مشیّت به موقوف کارشان دیگر گروهى )و

 .است( حكیم

                                                
 .15قرآن کریم، سوره مائده، آیه  .1

 .15قرآن کریم، سوره توبه، آیه  .2
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که در  و حال شیعیان قبل از بعثت مهدی اول  محمد  اهلل رسولقبل از بعثت  (7)مانند حال احناف

 است. ذکر شده  اهلل رسولوصیت 

 :روایت شده نعمانی غیبت کتاب در

 جَْعفَرِ عَنْ  أَحْمَدَ بْنِ  مُّحَمَّدِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ َیحْیَى بْنُّ مُّحَمَّدُّ حَدَّثَنَا قَالَ الْكَُّلیْنِیُّّ َیعْقُّوبَ  بْنُّ مُّحَمَّدُّ حَدَّثَنَا

 دََخلْتُّ »: قَالَ  حَمْزَةَ أَبِی عَنْ شُّعَیْبٍ عَنْ ِزیَادٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ قْبَةَ عُّ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْخَزَّازِ الْوَِلیدِ بْنِ مُّحَمَّدِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ

 لَا. فََقالَ وَلَدِكَ؟ فَوَلَدُّ فَقُّْلتُّ لَا. فََقالَ فَوَلَدُّكَ؟ َفقُّلْتُّ  لَا. فََقالَ  األَْمِر؟ هَذَا صَاحِبُّ  أَنْتَ  َلهُّ فَقُّْلتُّ  اللَّهِ  عَبْدِ أَبِی عَلَى

 الْأَئِمَّة یَأْتِی مِنَ فَتْرَةٍ لَعَلَى جَوْراً وَ ظُّلْماً مُّلِئَتْ کَمَا عَدْلًا َیمْلَأُّهَا الَّذِی قَالَ هُّوَ؟ فَمَنْ قُّلْتُّ لَا. قَالَ وَلَِدكَ؟ وَلَدِ فَوَلَدُّ قُّلْتُّ

 (6).«الرُّّسُّلِ مِنَ فَتْرَةٍ  عَلى بُِّعثَ  النَّبِیَّ أَنَّ  کَمَا

عرض  نه.وارد شدم و پرسیدم: آیا شما صاحب این امر هستید؟ فرمود:  مام صادق )بر اگوید:  ابوحمزه می

: پسر پسر پسر شماست؟ عرض کردم. نه: پسر پسر شماست؟ فرمود: عرض کردم. نه: پسر شماست؟ فرمود: کردم

لم و ستم طور که پر از ظ کند همان زمین را پر از عدل می که آن: پس او کیست؟ فرمود: عرض کردم. نهفرمود: 

 (.بعد از فترتی از رسوالن مبعوث شد پیامبر  که ناآید، همنن شده، بعد از فترتی از ائمه می

دین  اکمال آیه با ننینهم و بدارد منزه کوتاهی و تقصیر از را الهی ساحت که ندارد وجود روشی هیچ: خالصه

 خالی نخواهد زمان که است این آن و کردیم مطرح را آن ما که روشی جز به نباشد، متعارض آن با و داشته مطابقت

 :از شد

  باشد، ارتبا  در مستقیم طور به مردم با که آشكار حجتی

  ها در ارتبا  باشد، با آن سفیرانی طریق در صورت وجود مانع از یا

 جودو سبب عدم همان زمان فترت به چنین حالتی زمان، که در باشد نمی ارتبا  در مردم با که حجتی غائب یا

 موکول به ها آن حال و بوده مقصر امر این در مؤمنین که باشند خواهد بود داشته را او پذیرش قابلیت ای که عده

 .و تصمیم خداست فرمان

                                                
بودند؛ احناف غالباً در حجاز ساکن  ست که پیرو ممت و دین حنیف ابراهیم ]احناف جمیع حنیف و به معنای کسانی ا .1

شان توحید و اطاعت از خمیفه خدا بود، اما متأسفانه رفته رفته کیش حنیف ابراهیمی را تحریف کرده و  بودند و اساس دین

ها و شرایع ابراهیمی مانند حج و نماز و  سنتکه هنوز اصل  خانه تبدیل کردند، در حالی ای که مقرّ یکتاپرستی بود را به بت کعبه

قربانی و ماههای حرام و ... را قبول داشتند، اما اساس دین که اطاعت از خمیفه خدا و یکتاپرستی است را کامالً استحاله 

 )مترجم(کردند.[

 .125غیبت نعمانی، ص . 2
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 شود؟ خلیفه خدا در زمین چطور شناخته می

 امری حتمی است، چون ترك آن مخالف حكمت و عقل و مخالف رحمت است، و از ،بیان شد استخالف که ناچن

ترین نوع بین مخلوقات است، لذا حتماً انتخاب خلیفه از میان افراد این نوع انسانی خواهد  آن جهت که انسان کامل

 بود.

ای سرشْته شْده  خداوند )مستخلِف( به این اشاره کرده  که انسان عبارت است از طرح استخالف بوده و به گونْه

 که بتواند خلیفه خدا شود: 

َلِلْمَلَائِكَةِ إِّنِی جَاعِلٌ فِی اْلأَرْضِ خَلِیفَةً  إِذْ قَالَ رَبُّّكَ  و
(7) 

 .(دهم ای قرار می که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من در زمین خلیفه و هنگامی)

 است: در روایت آمده همننین

 (6)«صُّورَتِهِ   عَلى آدَمَ خَلَقَ اللَّه»

 )خداوند آدم را به صورت خود آفرید(.

 یم آمده است:در تورات یا عهد قد

 (4)(.و خداوند گفت: انسان را می سازیم بر صورت خودمان مانند شبه خود* )

 (3)(.پس خداوند انسان را بر صورت خودش آفرید. بر شكل خدا آفریدش* )

بنابراین با چنین وصفی، از حتمیات است که خداوند در هر زمانی یك انسان را انتخاب کند تا خلیفه او در زمین 

ناچار به همان سبب باید کسی جانشین او شود. بنابراین   به که خلیفه مجبور به غیبت شود، لكه حتی هنگامیباشد، ب

چون  .که انسان است این خلیفه را از بین عموم مخلوقات مشخص کردیم و گونه آن را معین کردیم و جا اینما در 

 است. انسان بر صورت الهوت آفریده و سرشته شده

نیاز به قانونی  جا این. در ن نوع را در عالم خارج مشخص کنیمماند این است که فردی از ای میچیزی که باقی 

داریم که همیشه بتوانیم با آن خلیفه را از دیگران تمییز دهیم، وگرنه غرض استخالف که همانا هدایت مردم و آشنا 

تیجه ما نیازمند قانونی هستیم که حجت خدا را شود و در ن کردنشان با خدا و اوامر و نواهی و اراده او اوست نقض می
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به ما معرفی کند و این قانون باید از نخستین روز بعثت خلیفه تا هنگام قیام قیامت و انقضای امتحان در این دنیا 

شان  شان و پس از بعثت ساری و جاری باشد، چون مردم همواره مكلف به ایمان به خلفای خدا در هنگام بعثت

ها و التزام به محتوای دعوت  ها و فرهنگ و آثار و کلمات آن ف به شناخت حق و عقیده صحیح از آنهستند و مكل

 وسیله دعوت رسول بعد نسخ نشود.  ها هستند، تا زمانی که به آن

بنابراین حداقل این قانون باید در طول مدتی از زمان امتداد داشته باشد تا وقتی که فایده و نفع رسالتی که آن 

 این قانون تا امروز جاری است. نسبت به حضرت  محمد  با آن ارسال شده تمام شود؛ مثالًاده فرست

 گانه آن قانون معرفت حجت و فقرات سه

ای است که قبالً بیان کردیم که برای اثبات  گانه همان فقرات سه قانونی که موافق عقل و حكمت باشد، تماماً

است و باید از حكیم مطلق و رحیم مطلق صادر شود و آن سه فقره  تنصیب خلیفه خدا در زمین حتمی و قطعی

این سه فقره را در مرحله دیگری  جا ایناما در  عبارتند از: تنصیب خلیفه، اعلم بودن او، و امر مكلّفان به اطاعت از او.

ه، دلیل خلیفه در مقام که چگونه این سه فقر رابطه خلیفه با مكلفین است و اینکنیم که این مرحله، مرحله  بیان می

 (7)احتجاج و استدالل بر مكلفین خواهد بود.

 اول: نّص

اثبات تنصیب خلیفه برای مكلفین از طریق نص ممكن است، و ما چون همیشه تنصیب خلفای خدا در زمین را از 

همان نص  طریق نص یافتیم، ثابت شده که قانون الهی ثابت و سنت دائمی الهی در تنصیب خلفای خدا در زمینش

از سوی خدا یا از سوی خلیفه قبلی به شكل مستقیم یا غیر مستقیم است و سنت خدا تغییر و تحوّلی ندارد. خدای 

 متعالی فرمود:

َلَا تَجِدُّ ِلسُّنَّتِنَا تَْحِویلًا سُّنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ ِمنْ رُّسُّلِنَا و
(6) 

 هیچ ما شیوه برا  و است، بوده[  جار ] فرستادیم تو از پیش که رانىپیامب درباره همواره که است ا  )شیوه

 .یافت( نخواهى تغییر  و دگرگونى

 َةِ جِدَ ِلسُّنَّ لَا یَحِیقُّ الْمَكْرُّ الّسَیِّئُّ إِلَّا بِأَهِْلهِ فَهَلْ یَنْظُّرُّوَن إِّلَا سُّنَّتَ الْأَّوَلِینَ فَلَْن تَ  مَْكَر السَّیِّئِ وَ  اسْتِكْبَارًا فِی الَْأرْضِ و 

الّلَهِ تَْحوِیلًا ةِلَنْ َتجِدَ ِلسُّنَّ اللَّهِ تَبْدِیلًا وَ 
(4) 

                                                
اگر مسئمه را به این شکل تصور کنی: مستخمِف )خدا( و سپس خمیفه )حجت خدا( و سپس مکمفین )بندگان خدا( به  .1

به رابطه مستخمِف )خدا( با خمیفه  ترتیب پشت سر هم قرار دارند، پس سخن گذشته ما در اثبات حتمی بودن استخالف مربوط

 جا مربوط به رابطه بین خمیفه و مکمّفین است. خدا بود. اما کالم ما در این

 .77قرآن کریم، سوره اسراء، آیه  .2

 .40قرآن کریم، سوره فاطر، آیه . 0
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 احاطه را اهلش جز زشت نیرنگ و بود؛ زشتشان نیرنگ و زمین در آنان تكبّر و کشى گردن سبب به نفرت )این

 سنت برا  هرگز و یابى، مىن تبدیلى خدا سنت برا  هرگز پس دارند؟ انتظار را پیشینیان سنت جز آیا پس. کند نمى

 .یافت( نخواهى دگرگونى خدا

َلَنْ تَجِدَ ِلسُّنَّةِ اللَّهِ َتبْدِیال سُّنَّةَ اللَّهِ فِی الَّذِینَ خَلَْوا ِمنْ قَبْلُّ و
(7) 

 خدا روش و شیوه برا  و است، داده قرار گونه این درگذشتند، تر پیش که کسانى درباره را خود روش و شیوه )خدا

 .یافت( نخواهى دگرگونى و تغییر هرگز

َلَنْ تَجِدَ ِلسُّنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلًا سُّنَّةَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِْن قَبْلُّ و
(6) 

 تبْدیلى و تغییْر خْدا روش بْرا  هرگز و است، بوده جار  پیش از که است کرده مقرّر قطعى و ثابت روشى )خدا

 .یافت( نخواهى

آغاز شد، چون او نخستین  آدم ز سوی خدا بر نخستین حجتش، حضرت با نص مستقیم اامر خالفت در آغاز 

ها بود؛ سپس این امر تبدیل شد به نص از ناحیه حجت پیشین بر حجت بعدی، خواه مستقیم باشد یا غیر  حجت

باشد؛ و امر آید دلیل واضحی بر تشخیص او  که بعد او می مستقیم، برای وجود حجتی که به نص و وصیتش بر کسی

چنان باقی است و برداشته نشده، بلكه به عنوان دلیلی بر تشخیص خلیفه  اول یعنی نص از سوی خدا بر حجتش هم

 است. خدا همراه با نص از خلیفه پیشین باقی مانده

ر که مدّعی نص از خدا یا شهادت الهی ب و ناچار باید نصّ الهی موافق با نص خلیفه سابق باشد؛ بنابراین کسی

تر از  تر و روشن خالف یا بدون نص از خلیفه سابق باشد، دروغگوست. نص از خلیفه سابق برای عموم مردم واضح

اند  اند و  با آن خو گرفته ور شده لكوت خدا غافلند و در عالم ماده غوطهها از م شهادت خدا در ملكوت است، چون آن

 اند.  د، نه از عالم ملكوت که نسبت به آن جاهل و غافلها برس طلبند که از عاَلم خودشان به آن لذا نصی می

را وحی  خالفت آدم  ،خداوند به فرشتگانگونه که  وسیله وحی است، همان بهنص مستقیم از خدای سبحان 

ست، اما نص از رایاتوانند بشنوند همان  که همه مردم می چه آنکرد و طریق وحی در اختیار همه مردم قرار گرفته و 

های  علیه باشد. ما به زودی به راهمستقیم یا غیرمستقیم برای منصوص  وسیله وصیت است، خواه سابق بهخلیفه 

 گانه نص خواهیم پرداخت در صورت نیاز به تفصیل آن را بررسی خواهیم کرد. سه
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 . نص از سوی خدای سبحان1

خداوند است و در هر زمانی حضور گونه نص بسیار مهم بوده و دلیل بر خالفت است، چون مستقیمًا از سوی  این

 قابل دستیابی است. (6)و برای همه مردم (7)دارد

، مخالفت کند، چون هر دو نصّ یفه در صورتی که وجود داشته باشدامكان ندارد که نص مستقیم الهی با نص خل

توان مدعی  تند که نمیهای متواتری هسرایاها احتجاج کرد،  توان به آن ها )نصوص الهی( که میرایا؛ (4)الهی هستند

صورت مستقیم یا با نص تشخیصی  ها را تكذیب کرد، و با نص الهی رسیده از سوی خلیفه سابق به آن دیدن

 موافق باشد.باشد،  می« بازدارنده از گمراهی»مستقیم از سوی خلیفه که موصوف به  غیر

ما  (3)؛کند مطلق آن را ترك نمیاین چنین دلیلی موافق حكمت و رحمت است؛ حكیم و رحیم  :از نظر عقمی

که وجود خدای سبحان را اثبات کردیم و ثابت کردیم که او حكیم و رحیم مطلق است و هیچ نقصی در  هنگامی

                                                
عثت خمیفه یا رسول تا آخرین لحظه حیات او، بمکه این نص و این دلیل بعد از وفات خمیفه نیز برای هر از اولین لحظه ب . 1

 که طالب این شناخت باشد حاضر است. کسی

اش برای مردم از طریق رؤیا محتاج پشتوانه دینی معینی است، پس  از آن جهت که شهادت خدا و نص الهی بر خمیفه .2

د خدا ایمان دارد، خواه یهودی یا مسیحی یا مسممان یا بودا یا هندو یا از هر دیانتی باشد که به وجود که به وجو برای هر کسی

حقیقت فراتر از عالم جسمانی معتقد است، این دلیل حاضر است، بمکه این دلیل ممکوتی حتی برای ممحدان نیز حاضر است، اما 

ن خداوند برای شخص ممحد به حقانیت و وجود خودش شهادت اش، چو به عنوان یک مقدمه برای شهادت خدا به خمیفه

 دهد تا نخست وجود خود را برایش اثبات کند. می

گوید و نیازی به بررسی  که مدّعی نص الهی )از طریق رؤیا و کشف( مخالف نص خمیفه سابق خداست، دروغ می پس کسی. 0

رؤیاهای دروغینی ضد دعوت خمیفه خدا در زمین گردآوری  ادعای او نیست. همانند این گروه دروغگو نیز کسانی هستند که

کنند و همچنین مدّعیان دروغین و باطل خالفت الهی. پس هر دو گروه ممکن است دروغ بگویند و رؤیاهای دروغینی  می

ام، دلیل کذب خود اند، اما این اوه گردآوری کنند یا این توهم را به خود القاء و تمقین کنند که خوابی طبق هوای نفس خود دیده

 کند، چون مخالف نصّ خمیفه گذشته خداست. را با خودش حمل می

مقصود از مطمق یعنی محدود به هیچ حدی نیست؛ پس رحمت مطمق آن است که گستره آن هیچ حدی ندارد و حکمت مطمق  .4

وَ  یَتَّقُونَ لِمَّذِینَ فَسَأَکْتُبُهَا شَیْءٍ کُلَّ وَسِعَتْ حْمَتِیوَرَ أَشَاء مَنْ بِهِ أُصِیبُ عَذَابِیآن است که هیچ نهایتی ندارد. خداوند فرمود: 

 فرا را چیز همه رحمتم و رسانم مى بخواهم کس هر به را عذابم(، )195 . )األعراف،یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا هُم وَ الَّذِینَ الزَّکَاةَ یُؤْتُونَ

 الزم و مقرّر آورند، مى ایمان آیاتم به و پردازند مى زکات کنند و گری میپروا که کسانى براى را آن زودى به پس است، گرفته

 .(دارم مى

پس رحمت خداوند همه چیز را در برگرفته و کافر مستحق جهنم نیز یک چیز است و در نتیجه رحمت خداوند او را در 

 إِلَى وَ ارْجِعُوا ال تَرْکُضُواکرده:  آن را فراهم میگرفته و وارد شدن و ماندن در جهنم همان خواسته او بوده که وسایل ماندن در  بر

 به و بودید نازپرورده آن در که مرفّهى زندگى سوى به و نکنید، فرار(، )10)األنبیاء، تُسْأَلُونَ لَعَمَّکُمْ وَمَسَاکِنِکُمْ فِیهِ أُتْرِفْتُمْ مَا

 (.مورد سؤال قرار بگیرید تا بازگردید هایتان خانه
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ساحت او راه ندارد و حتمی بودن استخالف را نیز به سبب موافقت با حكمت و رحمت مطلق او اثبات کردیم، بالتبع 

حكمت و رحمت مطلق اوست همانا نص و تصریح مستقیم از سوی خود او بر  موافق با چه آنشود که  ثابت می

که طریق نص مستقیم از او، همان  جا آنو از . است  امامت خلیفه و جانشین اوست و همواره روش او همین بوده

تماً بر شود که او ح ست، ثابت میرایاوحی است و آن طریق وحی که بین او و مخلوقاتش یعنی مردم باز است همان 

ی صادقه در خواب و بیداری شهادت رایاوسیله وحی از طریق  کند و برای او به خلیفه خود از این طریق نصّ می

کرد، مخالف رحمت و حكمت مطلق او بود، چون راهی را ترك کرد  دهد، وگرنه اگر این طریق نصّ را ترك می می

گردید. خداوند از  و در نتیجه الوهیت مطلق او نقض میشد  که هدف از آفرینش خلق )یعنی معرفت( با آن محقّق می

 این نقص مبرّا و منزّه است.

 است: صورت قطعی ثابت شده این طریق به وضوح و به :از نظر نقمی

به عنوان اولین خلیفه خدا در زمین بیان  خدای سبحان این طریقه را در قصه برگزیدن حضرت آدم 

 فه خود در زمینش را افتتاح کرد. به مالئكه وحی کرده که آدم خلیفه اوست: است. به همین طریق نص بر خلی کرده

َْو نَْحنُّ الدِّمَا َ  وَ یَسْفِكُّ  فِیهَا یُّْفسِدُّ مَنْ  فِیهَا أَتَْجعَلُّ قَالُّوا خَلِیفَةً  اْلأَرْضِ  فِی جَاعِلٌ إِّنِی لِلْمَلَائَِكةِ رَبُّّكَ قَالَ  وَ إِذ 

َتعْلَمُّونَ  لَا مَا أَعْلَمُّ إِنِّی قَالَ  لَكَ  دِّسُّ َو نُّقَ بَِحمْدِكَ نُّسَبِّحُّ
(7) 

                                                                                                                                                                  
 وَ قُودُهَا الَّتِی النَّارَ فَاتَّقُواْبود:   گرفتهه این کافران و اعمالشان را در بر یزی نیست جز همان عالم دنیایی کپس جهنم چ

 براى که آتشى بپرهیزید؛ هایند، سنگ و مردم هیزمش که[  آتشى] پس از(، )24)البقرة، لِمْکَافِرِینَ أُعِدَّتْ وَ الْحِجَارَةُ النَّاسُ

 .(است شده دهآما کافران

روشن است  یُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا هُم وَ الَّذِینَ الزَّکَاةَ وَ یُؤْتُونَ یَتَّقُونَ لِمَّذِینَ فَسَأَکْتُبُهَا شَیْءٍ کُلَّ وَسِعَتْ وَ رَحْمَتِیدر آیه شریفه 

ها همان کسانی هستند که  شود و آن جا تجمی کرده شناخته می ها مقرّر شده و در آن که برای آن وسیمه کسانی که رحمت خدا به

ها انبیاء و اوصیاء هستند که رحمت الهی برایشان  ام و آن ها نوشته و مقرّر کرده فرماید که رحمت خود را برای آن آیه شریفه می

 ها رحمت خداوند وسیمه رحمت آن ها نیز شکمی از رحمت خداست. و به ها ظاهر گشته و رحمت خود آن واجب شده و در آن

شود، پس  ها می شود. اما تفسیر آیه به این شکل که معنای وجوب رحمت برای متقیان این است که فقط شامل آن شناخته می

فرماید که رحمت خدا همه چیز را در بر  ظمم و تجاوز است، زیرا در این صورت آغاز آیه ناقض آخر آن است، چون آغاز آیه می

گوید که این رحمت فقط برای پرواگران پاکیزه که ایمان به آیات خدا  ه رأی غمط( میاست و آخر آن )طبق این تفسیر ب گرفته

گونه که بیان کردم این است که رحمت خداوند بر  شنوند و به آن ایمان دارند. اما حقیقت همان دارند یعنی از ممکوت خدا می

شنوند نوشته شده یعنی  آینده دارند و کممات خدا را میها و آیات الهی گذشته و  ای که ایمان به ممکوت آسمان پرواگران پاکیزه

تجمی و ظهور کرده و حقیقت این است که تجمی رحمت در این افراد تحصیل حاصل است، چون انسان بر صورت خدا سرشته 

ر آن تر باشد تجمی این صورت و ظهو کند و هرچه اخالصش عظیم شده؛ پس اگر اخالص داشته باشد این صورت در او تجمی می

  شود. تر و آشکارتر می در این شخص عظیم

 .03قرآن کریم، سوره بقره، آیه  .1
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 در را کسى آیا: گفتند. داد خواهم قرار زمین در جانشینى من مسلماً: فرمود فرشتگان به پروردگارت که هنگامى )و

 گوییم مى تسبیح ستایشت و سپاس با همراه را تو ما که حالى در! ریزد؟ مى خون و کند مى فساد که دهى مى قرار آن

 .دانید( نمى شما که دانم چیزی مى من: فرمود. کنیم مى تقدیس و

وحی کرد که تو  است. به یوسف   این امر را بیان کرده در قضیه برگزیدن حضرت یوسف  همننین

 خلیفه من در زمین خواهی بود:

ْساجِدینَ  لی رَأَیْتُّهُّمْ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ وَ باًکَوْکَ عَشَرَ أَحَدَ رَأَیْتُّ إِنِّی أَبَتِ یا لِأَبیهِ یُّوسُّفُّ قالَ إِذ
(7) 

 کردند(. سجده برایم ماه و خورشید و ستاره یازده دیدم خواب در من! پدرم: گفت پدرش به یوسف که گاه )آن

دلیلی  رایاواضح است که این  بود و از سخن یعقوب  دلیل تشخیصی خلیفه اهلل یوسف  رایا جا ایندر 

که  برای برادرانش برحذر داشت تا این رایارا از نقل این  شخیص خلیفه خدا در زمین بود، چون یوسف برای ت

ها به عنوان خلیفه  از بین آن های هابیل تكرار نشود وقتی که بفهمند که یوسف  ، مصیبترایاپس از شنیدن 

 است:  خدا مشخص شده

َمُّبِینٌ عَدُّوٌّ لِلْإِنْسَانِ الشَّیْطَانَ إِنَّ کَیْدًا لَكَ فَیَكِیدُّوا إِخْوَتِكَ ىعَلَ رُّاْیَاكَ تَقْصُّصْ لَا بُّنَیَّ یَا قَال
(6) 

 کار به تو ضد بر خطرناك ا  نقشه که مگو برادرانت برا  را خود خواب! من پسرك ا : گفت )یعقوب 

 .است( آشكار دشمنى انسان برا  شیطان شك بدون بندند، مى

به  رایااست. خداوند با  نیز بیان کرده در قصه برگزیدن حضرت موسی  همننین خدای سبحان این دلیل را

 که موسی خلیفه خدا در زمین است: که خودش از مكلّفان بود وحی کرد و شهادت داد به این مادر موسی 

وَ  إِلَیْكِ رَادُّّوهُّ  إِنَّا َتحْزَنِی وَ لَا َتخَافِی وَ َلا الْیَمِّ فِی فَأَلْقِیهِ  عَلَیْهِ  خِفْتِ فَإِذَا أَْرضِعِیهِ  َأنْ مُّوسَى أُّمِّ  إِلَى وَ أَوْحَیْنَا

الْمُّرْسَلِینَ  مِنَ جَاعِلُّوهُّ
(4) 

 دریایش به بترسى او بر[  فرعونیان سو  از] که هنگامى پس بده، شیر را او: که وحی کردیم موسى مادر به )و

 .دهیم( مى قرار پیامبران از را او و گردانیم، مى باز تو به را او حتماً ما که مباش غمگین و مترس و انداز،

فرمود که تو خلیفه ما در  این دلیل را بیان کرد و به داود  در قصه برگزیدن حضرت داود  همننین

 زمین هستی: 
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الَّْذِینَ إِنَّ اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ فَیُّضِلَّكَ الْهَوَ  عِتَتَّبِ وَال بِالْحَقِّ النَّاسِ بَیْنَ فَاحْكُّمْ األرْضِ فِی خَلِیفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا دَاوُّدُّ یا 

الْحِسَابِ یَوْمَ نَسُّوا بِمَا شَدِیدٌ عَذَابٌ لَهُّمْ اللَّهِ سَبِیلِ عَنْ یَضِلُّّونَ
(7) 

 پیْرو  نفْس هْوا  از و کْن داور  حْق به مردم میان پس دادیم؛ قرار جانشین زمین در را تو همانا! داود )ا 

 را حسْاب روز چْون شْوند، مْى منحْرف خْدا راه از که کسْانى تردیْد بى. کند مى منحرف خدا راه از را تو که مكن

 .دارند( سخت عذابى اند، کرده فراموش

است، یعنی خداوند به حواریون وحی کرد که  نیز بیان کرده این مسئله را در قصه برگزیدن حضرت عیسی 

 خلیفه اوست: حضرت عیسی 

ْمُّسْلِمُّونَ  بِأَنَّنَا وَ اشْهَدْ آمَنَّا قَالُّوا وَ ِبرَسُّولِی بِی آمِنُّوا أَنْ اْلحَوَارِیِّینَ  إِلَى حَیْتُّ أَوْ وَ إِذ
(6) 

 باش شاهد و آوردیم ایمان: گفتند. بیاورید ایمان من فرستاده و من به که کردم وحى حواریون به که هنگامى )و

 .هستیم( تسلیم ما که

بینیم وجود دارد؟ آیا در این  در دین خدا می رایاکه به روشنی در این آیه برای موضوع  آیا وضوحی بیش از این

در  رایادر خواب و  رایاآیه واضح نیست که خدا به حواریین از طریق وحی شهادت داده و دو طریقه وحی همان 

 بیداری است؟

بینیم وجود دارد؟ آیا در آیه شهادت  دا میدر دین خ رایاکه در این آیه در باره موضوع  آیا وضوحی بیشتر از این

در بیداری است. آیا  رایادرخواب و  رایاعبارتند از  رایاهای  خداوند برای حواریون از طریق وحی واضح نیست؟ راه

طریق نص و تصریح خدا  رایانزد عموم مردم که خواستار شهادت خداوند هستند وضوحی بیش از این وجود دارد که 

وسیله آن بر  همان راهی است که خداوند به رایاآیا بیشتر از این وضوحی هست که  در زمین است.اش  بر خلیفه

 کس از مردم بدون قید و شر  بخواهد آن را بشنود خواهد شنید؟ کند، راهی است که هر خلیفه خود در زمین نص می

طوری که  بیان فرمود به ای در مورد دعوت حضرت محمد  بدون هیچ شبهه وضوح وه خداوند این امر را ب

 کند. که خواستار شهادت خدواند سبحان است معرفی می خداوند خود را شاهدی برای او  برای هر کسی

هِبِاللَّ وَ َکفَى رَسُّولًا لِلنَّاسِ َو َأرْسَلْنَاكَ نَفْسِكَ  فَمِنْ  َسیِّئَةٍ مِنْ  َأصَابَكَ َو مَا اللَّهِ  فَِمنَ َحسَنَةٍ مِنْ َأصَابَكَ  مَا 

شَهِیداً
(4) 
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 به مردم برا  را تو و. توست خود سو  از رسد، تو به بد  از چه آن و خداست سو  از رسد، تو به نیكى از چه آن)

 .است( کافى[ تو پیامبر ِ  بر] خدا بودن گواه و فرستادیم، پیامبر 

ِشَهِیداً  بِاللَّهِ وَ کَفَى َیشْهَدُّونَ الْمَلَائِكَةُّوَ  بِعِلْمِهِ  أَنْزَلَهُّ  إِلَیْكَ أَْنزَلَ  بَِما َیشْهَدُّ اللَّهُّ لَكِن
(7) 

 هم فرشتگان و کرده، نازل خود دانش و علم به را آن که دهد مى گواهى کرده نازل تو بر چه آن به خدا )ولى

 .است( کافى خدا گواهى گرچه دهند، مى گواهى

 ُّالْكِتَابِ  عِْلمُّ عِنْدَهُّ وَ مَنْ وَ بَیْنَكُّمْ َبیْنِی شَهِیداً ِباللَّهِ کَفَى قُّلْ مُّرْسَلًا َلسْتَ  کَفَرُّوا الَّذِینَ وَیَقُّول
(6) 

 بن على امیرالمؤمنین چون] کسى و خدا که است کافى: بگو. نیستى[ خدا] فرستاده تو: گویند می )کافران

 .باشند( گواه شما و من میان اوست، نزد کتاب دانش که[  طالب ابى

ْبَصِیراً  خَبِیرًا بِعِبَادِهِ کَانَ  إِنَّهُّ وَ بَیْنَكُّمْ بَیْنِی شَهِیدًا بِاللَّهِ  کَفَى قُّل
(4) 

 .بیناست( و آگاه بندگانش به او چون باشد؛ شاهد شما و من میان خدا که است کافى: )بگو

ْهُّمُّ  أُّولَئِكَ  ِباللَّهِ وَ کَفَرُّوا بِاْلبَاطِلِ آمَنُّوا وَالَّذِینَ  َو األرْضِ  الّسَمَاوَاتِ فِی مَا َیعْلَمُّ شَهِیدًا وَ بَیْنَكُّمْ بَیْنِی بِاللَّهِ کَفَى قُّل 

الْخَاسِرُّونَ 
(3) 

داند، و آنان که  ها و زمین است مى را در آسمان چه آن)بگو: کافى است که خدا میان من و شما شاهد باشد، ]او[ 

 اند(.  اند همان زیانكاران به باطل گرویده و به خدا کفر ورزیده

ََشهِیداً بِاللَّهِ وَ کَفَى کُّلِّهِ الدِّینِ عََلى لِیُّظِْهرَهُّ الَْحقِّ وَ دِینِ بِاْلهُّدَ  رَسُّولَهُّ أَرْسَلَ الَّذِی هُّو
(0) 

 خْدا کْه اسْت کْافى و کنْد، پیْروز ادیْان همه بر را آن تا فرستاد حق دین و هدایت با را پیامبرش که )اوست

 .شهادت بدهد(

، بلكه قبل از دعوتش نیز ی اعالم دعوتش همراه خلیفه خداستنص الهی از روز اول براگونه  این شهادت و این

 همراه اوست. 

خداوند در گذشته برای خلفای خود نزد مكلفان شهادت داد و خود را همیشه به عنوان شاهدی برای خلفای 

بیان شد تبدیل و تغییری  کند؛ لذا این امر سنت خداست و در نتیجه همانطور که خودش نزد مكلفان معرفی می
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ی از واسطه بعض ندارد. بنابراین چگونه ممكن است خدا برای مردم به غیر از طریق وحی، خواه مستقیم یا به

ی صادقه از رایا، بجز طریق وحی همیشه بین خدا و مكلفانكه شهادت دهد؟ و کدام مخلوقاتش مانند ارواح و مالئ

( برای نص الهی باشد، کفر خود را به قسمی از رایاین طریق )وحی از راه که منكر ا سوی خدا باز است ؟ اما کسی

که باید طریق دیگری برای شهادت دادن خداوند برای همه مكلفان ایجاد کند. خداوند در  کند یا این قرآن اعالن می

ه باشند شهادت دهد که اگر ایمان حقیقی به وجود خدا داشت رد کسانی که طالب آیات یا معجزات هستند پاسخ می

 خدا برایشان کافی است و نیازی به معجزه ندارند.

فِْی مَْا یَعْلَْمُّ شَهِیداً وَ بَیْنَكُّمْ بَیْنِی بِاللَّهِ کَفَى قُّلْ... اللَّهِ  عِنْدَ اآلیَاتُّ إِنَّمَا قُّلْ رَبِّهِ مِنْ آیَاتٌ عَلَیْهِ أُّنْزِلَ لَوْال وَ قَالُّوا 

 (7)... وَ األرْضِ السَّمَاوَاتِ

که خدا  شود؟ بگو معجزات فق  نزد خدا هستند ... بگو این )و گفتند چرا معجزاتی از پروردگارش بر او نازل نمی

 داند(. ها و زمین است را می چه در آسمان کند؛ او آن دهد کفایت می بین من و شما شهادت می

شهادت  رایاخلفای خود از طریق وحی با بنابراین از آیات قرآن به روشنی پیداست که خداوند برای مكلفان جهت 

و این سنت خداست.  های اصحاب محمد رایاو  های حواریون عیسی رایاهایی مانند رایااست؛  داده

مدعی عدم کفایت شهادت  که آنو  (6)هرکس منكر آن یا مدّعی تبدیل و تغییر آن است، باید بینه و دلیل اقامه کند

کند( که در آیات گذشته  )کفایت می« کفی»ه است، باید معنای دیگری برای کلمه ی صادقرایاخدا با وحی از طریق 

 بارها تكرار شده پیدا کند. 

َشَهِیداً  بِاللَّهِ َو کَفَى رَسُّولًا لِلنَّاسِ  وَ َأرْسَلْنَاك 

                                                
 .92ن  93قرآن کریم، سوره عنکبوت، آیات  .1

بنگریم تا سنت الهی را در خالفت بشناسیم: آدم خمیفه خداست ...  تا مهدی  باید به مسیر خالفت الهی از آدم  .2

نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و همه انبیاء خدا و رسوالن او خمفای منصّب خدا در زمین هستند... محمد خمیفه منصّب خداست 

 و مهدی خمیفه منصّب خداست. 

شوند که همگی فرزند خمیفه هستند؛ سپس خالفت به هیچ یک از  نزد گنج شما سه نفر کشته میفرمود: ) رسول خدا 

جنگند که تا کنونی هیچ قومی  شوند؛ پس به شکمی با شما می های سیاه از سمت مشرق خارج می رسد؛ سپس پرچم ها نمی آن

نه خیز روی یخ، چون این طور نجنگیده؛ سپس چیزی را یاد کرد و سپس فرمود: وقتی او را دیدید؛ پس با او بیعت کنید حتی سی

( این حدیث بر شرط شیخین )مسمم و بخاری( صحیح است. و فکر 454ص  4(. )المستدرک، ج او خمیفه خدا مهدی است

و  و انبیاء و داود  ندارند، در خالفت الهی آدم  هایی که اعتقاد به خالفت الهی بعد از محمد  کنم که مسممانان نمی

ه و اشکالی داشته باشند. و مهدی نیز طبق روایات خمیفه خدا در زمین است، یعنی مسیر دین که در قرآن آمده، شبه محمد 

الهی از اول تا آخرش، عبارت است از تنصیب خمیفه خدا در زمین به وسیمه خود خداوند، یعنی این سنتی الهی است که تبدیل و 

که ادعا کنند  باید ادعایش را با دلیل اثبات کند، نه اینکه مدعی تحول و تبدیل سنت الهی است  چرخش ندارد و در نتیجه کسی

را رها کرده و سنت الهی چرخیده و  محمد  اهلل که دین خدا بیهوده و غیر روشمند است و خداوند امر خالفت بعد از رسول

 کند. تبدیل شده، بدون هیچ دلیمی، بمکه دلیل بر عکس قول و اعتقاد آنان را اثبات می
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ِشَهِیداً  بِاللَّهِ وَ کَفَى شْهَدُّونَیَ  وَ الْمَلَائِكَةُّ بِعِلْمِهِ  أَنْزَلَهُّ  إِلَیْكَ أَْنزَلَ  بَِما َیشْهَدُّ اللَّهُّ لَكِن 

ُّوَ بَیْنَكُّمْ َبیْنِی شَهِیداً ِباللَّهِ کَفَى قُّلْ مُّرْسَلًا لَْستَ کَفَرُّوا الَّذِینَ وَ یَقُّول 

ْبَصِیراً  خَبِیراً  بِعِبَادِهِ کَانَ  إِنَّهُّ وَ بَیْنَكُّمْ بَیْنِی شَهِیدًا بِاللَّهِ  کَفَى قُّل 

ْأُّولَِئكَ بِاللَّهِ وَ کََفرُّوا بِالْبَاطِلِ آمَنُّوا وَ الَّذِینَ  َو األرْضِ السََّماوَاتِ فِی مَا یَعْلَمُّ شَهِیدًا وَ بَیْنَكُّمْ بَیْنِی هِ بِاللَّ کَفَى قُّل 

 الْخَاسِرُّونَ  هُّمُّ

ه در خواب یا بیداری برای عموم مردم ک رایامعنای این آیات بسیار روشن است، یعنی شهادت خدا از طریق 

است، برای تشخیص مصداق خلیفه خدا در زمین کفایت  ها به عنوان شاهد معرفی کرده خداوند خود را برای آن

 کند. می

اش برای مكلّفان  ی صادقه و کشف صادق که در آن خداوند به حقانیت خلیفهرایاگذشت،  چه آنبنابراین طبق 

به معنای اعراض از نص مستقیم خدای سبحان  دهد، نصّی از جانب خدای سبحان است و اعراض از آن شهات می

 است.

که بر غیر صاحبش نیز  که آیا این نص فق  بر صاحبش حجت است یا این اما حدود حجیّت این نص، یعنی این

که اگر قائل به حجیت آن شویم، آیا ممكن است که این نص الهی حجت بر غیر صاحبش باشد  حجت است، یا این

 بر صاحب خودش ثابت است؟ که حجیتش به اعتبار این

در حقیقت قرآن کریم متكّفل بیان این امر شده و به روشنی بیان کرده که نص الهی حجت بر غیر صاحبش نیز 

را دلیل بر خالفت او در زمین قرار داد و به همین سبب از  ی  حضرت یوسف رایا هست؛ حضرت یعقوب 

پیامبرزاده بودند و شریعت را به خوبی  د، چون برادران یوسف برای برادرانش او را منع کر رایاتعریف کردن آن 

در زمین است را  نصی الهی بر خالفت حضرت یوسف  رایاکه آن  در دین خدا و این رایاشناختند و جایگاه  می

به عنوان  فهمند که معنایش مشخص کردن یوسف  می رایادانستند و در نتیجه با شنیدن آن  به خوبی می

حسادت کنند و قصه قدیمی دو  ترسید که بر یوسف  یفه خدا در زمین است. لذا یعقوب مصداق خل

که در آیات قرآن  و برادرانش تكرار شود و این مطلب برای کسی باره حضرت یوسف در فرزندحضرت آدم 

 تدبّر کند و با خویش  منصف باشد واضح است: 

ْلَْا بُّنَْیَّ یَْا قَْالَ *سَاجِدِینَ  لِی رَأَیْتُّهُّمْ وَ الْقَمَرَ وَ الشَّمْسَ کَوْکَبًا عَشَرَ أَحَدَ رَأَیْتُّ یإِنِّ أَبَتِ یَا لِأَبِیهِ یُّوسُّفُّ قَالَ إِذ 

مُّبِینٌ عَدُّوٌّ لِلْإِنْسَانِ الشَّیْطَانَ إِنَّ کَیْدًا لَكَ فَیَكِیدُّوا إِخْوَتِكَ عَلَى رُّاْیَاكَ تَقْصُّصْ
(7) 

                                                
 .9ن  4سوره یوسف، آیات  قرآن کریم،. 1
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کردند.  سجده برایم ماه و خورشید و ستاره یازده دیدم خواب در من پدرم،: گفت پدرش به یوسف که گاه )آن

 شك بدون بندند، مى کار به تو ضد بر خطرناك ا  نقشه که مگو برادرانت برا  را خود خواب من، پسرك ا : گفت

 .است( آشكار دشمنى انسان برا  شیطان

است  که فهمید او وصی آدم  هنگامی طور که قابیل برای هابیل  کشند همان یعنی برایت نقشه می

 نقشه کشید.

( حجت بر صاحبش و بر دیگران رایاشود، نصّ الهی به این طریق ) از قرآن کریم روشن می که نابنابراین، همنن

 است.

دیده احالم  چه آندیده یا احتمال بدهند که  رایاگوید که  دروغ می رایااما اگر دیگران احتمال بدهند که صاحب 

نیازمند به  جا اینی مزبور بر دیگری حجت نیست و در رایاانی است یا از هوای نفس خود اوست، در این هنگام شیط

 بررسی و تحقیق در باره اموری هستیم:

 دیده است: رؤیاگوید  که می . احتمال دروغ گفنت کسی1

آن را ببینند که هیچ ارتباطی بین ها زیاد و مستمر باشد و اشخاص متفرقه رایااین امر مردود خواهد بود وقتی که 

شنود تصور کند که  ها را می های آنرایاکه  شان به دعوت کننده حق وجود نداشته باشد، تا کسی ها قبل از ایمان آن

که  تواند این عده بسیار را متهم به کذب کند، مگر این اند. در این صورت دیگر کسی نمی ها تبانی بر دروغ کرده آن

نطقی باشد، چون از نظر عقلی، تبانی این عده با این اوصاف بر دروغ امكان ندارد و به این سبب، متكبر و غیر م

هایی در تشخیص مصداق خلیفه رایاکه  کسانی چه ناها حجت بر سایر مردم خواهد بود و چن های آنرایامجموعه 

تر خواهد بود و هیچ راهی  م حّجت عظیمها و عقاید گوناگون باشند، در این هنگا ها و پیشینه اند از مشرب خدا دیده

اند،  اش دیده و شنیده که در ملكوت با شهادت و نصّ خدا در باره خلیفه چه آنها در باره  برای ردّ و انكار شهادت آن

 ماند. باقی نمی

 از ناحیه شیطان باشد: رؤیاکه  . احتمال این4

ای  و حجتی که خالفتش برای بیننده ثابت شده یا فرشته، خلیفه رایااین امر نیز مردود است به این وسیله که در 

ای از آیات کتب آسمانی ثابت نزد بیننده باشد،  اسمی از اسمای خدا یا آیه رایاها وجود داشته باشد یا در آن  از فرشته

ادر ای باشد که ممكن نیست از سفیهانی مانند شیطان و لشكرش ص رمزها و نكات حكیمانه رایاکه در آن  یا این

 شود.

 اند: گفتند شیاطین قرآن را نازل کرده ریم این فرضیه را ردّ کرده که میخداوند سبحان در قرآن ک
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یَسْتَطِیعُّونَ  وَ مَا لَهُّمْ یَنْبَغِی وَ مَا *الشَّیَاطِینُّ  ِبهِ تَنَّزَلَتْ وَ مَا
(7) 

 د(.ندارن قدرت و نیست، آنان سزاوار اند، و نكرده نازل ها شیطان را )قرآن

گونه که در قرآن دعوت به صالح  فرماید نه، شیاطین تسل  و قدرتی بر قرائت قرآن ندارند؛ لذا آن پس خداوند می

شود برای شیطان شایسته نیست که دعوت به صالح کند، وگرنه چطور برای شیطان پایگاهی استوار باشد در  می

 ند؟!که بخواهد دعوت به صالح و اخالق کریمه و یاد خدا بك حالی

کند؟  باشد، پس چطور و کجا و چه وقت دعوت به شر می اگر این اموری که در قرآن ذکر شده را شیطان آورده 

 کند. آیا شیطان با خودش در جنگ است؟ قطعاً که چنین نمی

ها یا خلفای خدا و  تواند کلمات خدا را تالوت کند یا به شكل رموز ملكوت آسمان شیطان نمی که ناهمنن 

و اسمای الهی شود و اگر این کارها برایش ممكن بود، پس دیگر نباید ملكوت به دست خداوند شمرده  مالئكه

گردید و دیگر مجالی برای اطمینان به هیچ چیزی که از ملكوت بیاید  شد، بلكه باید به دست شیطان قلمداد می می

شد که شاید  الهی طعن و ایراد وارد می های آسمانی و همه خلفای ماند، و در این صورت بر همه رسالت باقی نمی

اند شیطان بوده و خود شیطان برایشان به صورت مالئكه ظهور کرده و کالمی را به  دیده چه آنهمه توهم بوده و 

وَ خوانده و .... ؛ و به همین خاطر خداوند سبحان به همین مقدار اکتفا کرده و فرموده:  عنوان کالم خدا برایشان می

 باشند؟! ، یعنی قرائت قرآن برایشان ممكن نیست؛ پس چطور این قرآن را نازل کردهیَسْتطِیعُّون وَ مَا لهُّمْ غِییَنبَ مَا

پس وقتی از وحی کردن قرآن یا بعضی از آیات قرآن عاجز هستند، پس چطور ممكن است که شخصی مدّعی 

کند  شوند؟! آیا عقل قبول می نمایان می رایادر   اهلل رسولعلم از روی جهالتش بگوید که شیاطین به صورت 

که  قادر باشد، در حالی که شیطان از تنزل قرآن و قرائت آن عاجز باشد، اما بر نمایان شدن به صورت محمد 

 ای است. تقسیم ظالمانه ،کلمه تام خدا و قرآن ناطق است؟ سوگند به خدا، این اتهام محمد 

وسیله چنین امر عظیمی بر او جرأت و گستاخی  دروغ ببندند و به  آیا کار به جایی رسیده که بر رسول خدا

که دلیلی داشته باشند، بلكه  آید، بدون این در می  اهلل رسولکنند و مدّعیان علم بگویند که شیطان به شكل 

 زنند: صرفًا به جهت رد و انكار دعوت حق این سخنان را می

کَذِبًا إِلَّا یَقُّولُّونَ إِنْ َأفْوَاِههِمْ مِنْ َتخْرُّجُّ کَلَِمةً کَبُّرَتْ ائِهِمْلِآبَ َو لَا عِلْمٍ مِنْ بِهِ  لَهُّمْ مَا(6) 

 آنان آید؛ می بیرون شان دهان از که است سخنى بزرگ چه شان؛ پدران نه و دارند دانشى و یقین این به آنان نه)

 .(گویند مین دروغ جز

                                                
 .211ن  213قرآن کریم، سوره شعراء، آیات  .1

 .9قرآن کریم، سوره کهف، آیه  .2
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تواند به شكل انبیا  و اوصیا  و  گوید شیطان می که می داند آیا چنین شخصی خود را عاقل و صاحب علم می

ماند و  فرشتگان در آید؟ اگر شیطان امكان تَمَثُّْْل به ارواح طاهره را داشته باشد، چه چیزی از دین خدا باقی می

که  کسی وحی خدا را تمییز دادند و دانستند که از ناحیه خداست، نه از ناحیه شیطان و آن چگونه انبیا  و رسوالن 

 کند فرشته است، نه شیطان؟! برایشان وحی می

است نه شیطان؟! بر  گوید جبرئیل  با او سخن می که آنچطور دانست  در این صورت حضرت محمد 

صورت محمد  ها تمثل شیطان به نیز در آید، چون آن تواند به شكل جبرئیل  ها شیطان می حسب سخن آن

 تر از جبرئیل  بلند مرتبه که دانند، در حالی را جایز می !است 

ها  گوید و به آن ای که با آنان سخن می موظف بودند که از هر فرشته ها، آیا انبیا   طبق نظر آن همننین

ای طلب کنند تا بفهمند که فرشته و از جانب خداست، نه شیطان؟! وانگهی در مواقعی که وحی  کند، معجزه وحی می

صورت فرشته به  دادند که این وحی از خداست، نه شیطانی که به بوده، چطور تمییز می ارایاز طریق  برای انبیا  

 است؟! سراغشان آمده

تواند درآید، باب  و فرشتگان می و اوصیا   گویند شیطان به شكل محمد  که می به خدا سوگند کسانی

گذارد و  چیزی از دین خدا را باقی نمیبزرگی برای شیطان و سربازان ملحد و خداناباورش باز کرده که دیگر هیچ 

 اند. اگر بفهمند، با همین سخن باطل، شیاطین و ملحدین را بر گرده خود سوار کرده

های آسمانی و مصداق  اند را می فهمند؟ اکنون به همه کتاب آیا مدعیان علم بزرگی این جرمی که مرتكب شده

که بر دین خدا و بر رسول خدا محمد  ه و ایراد وارد کردند. کسیهمه انبیا  و رسوالن و قرآن از الف تا یا  آن طعن

  جرأت و گستاخی کرده و گفته که شیطان به صورت محمد شود، باید به خدا  و انبیا  و اوصیا  متمثل می

 اه اینبرگردد و از پروردگارش استغفار کند، چون این حقایق روزی برای مردم روشن خواهد شد و مردم روز به روز 

 ها بر خدا و ملكوت و رسوالن و ائمه  را خواهند شناخت و تقلب و جهالت و گستاخی اهل باطل و جرأت آن

 برایشان روشن خواهد شد.

یی که حاوی ذکر خدا یا خلفای خدا یا مالئكه الهی باشد، هرگز از جانب شیطان نیست، بلكه از رایابنابراین 

 ه الهی و ارواح پاکیزه است. ناحیه خدا و از سمت ملكوت الهی و مالئك

ای از  نمایان شود و این نمونه محمد  اهلل رسولتواند به صورت  اند که شیطان نمی همه مسلمانان روایت کرده

 آن است:

 أَهْلِ مِنْ  رَجُّلٌ لَهُّ قَالَ أَنَّهُّ  الرِّضَا مُّوسَى بْنِ عَلِیِّ الَْحَسنِ أَبِی عَنْ فَضَّالٍ بْنِ عَلِیِّ بْنُّ الَْحسَنُّ رَوَ  * وَ

 وَ  بَْضَعتِی َأرْضِكُّمْ فِی دُّفِنَ إِذَا أَنْتُّمْ کَیْفَ لِی یَقُّولُّ کَأَنَّهُّ  اْلمَنَامِ فِی  اهلل رسول رَأَْیتُّ اهلل رسول ابْنَ یَا» خُّرَاسَانَ:

 أَنَا وَ نَبِیِّكُّمْ مِنْ َبضْعَةٌ أَنَا وَ أَْرضِكُّمْ فِی الْمَْدفُّونُّ أَنَا  الّرِضَا َلهُّ َفقَالَ نَجْمِی ثَرَاکُّمْ ِفی غُّیِّبَ وَ وَدِیعَتِی اسْتُّحْفِظْتُّمْ
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 وَ  الْقِیَامَةِ یَوْمَ شُّفََعااُّهُّ آبَائِی وَ فَأَنَا طَاعَتِی وَ حَقِّی مِنْ جَلَّ وَ عَزَّ الّلَهُّ مَا أَوَْجبَ َیعِْرفُّ هُّوَ وَ َزارَِنی فَمَنْ أَلَا النَّجْمُّ وَ الْوَدِیعَةُّ 

 أَنَّ  أَبِیهِ عَنْ جَدِّی عَنْ أَبِی حَدَّثَنِی لَقَدْ وَ  الْإِنْسِ  وَ  اْلجِنِّ الثَّقَلَیْنِ وِزْرِ  مِثْلُّ عَلَیْهِ کَانَ لَوْ وَ  نَجَا شَُّفعَا َهُّ  کُّنَّا مَنْ

 أَْوصِیَائِی مِنْ أَحَدٍ صُّورَةِ فِی لَا وَ صُّورَِتی یفِ یَتَمَثَّلُّ لَا الشَّیْطَانَ لَِأنَّ رَآنِی فَقَدْ مَنَامِهِ فِی رَآنِی مَنْ قَالَ   اهلل رسول

 (7).«النُّّبُّوَّةِ  مِنَ جُّْز اً سَبْعِینَ مِنْ جُّْز ٌ الصَّاِدقَةَ الّرُّاْیَا إِنَّ  وَ شِیعَتِهِمْ مِنْ َواحِدَةٍ صُّورَةِ فِی لَا وَ

)ای فرزند : عرض کرد کند که شخصی از اهل خراسان به حضرت رضا  حسن بن علیّ بن فضال روایت می

که در زمین شما  گوید: حال شما چطور است هنگامی را در خواب دیدم که گویا به من می پیامبر، رسول خدا 

من  به او فرمود: پاره تن من دفن شود و حافظ امانت من شوید و ستاره من در خاك شما نهان شود؟ امام رضا 

که زیارتم کند  ام. آگاه باشید که هر رتان هستم و من آن امانت و ستارهشوم و من پاره تن پیامب در زمین شما دفن می

خدا از حق من و اطاعت من واجب کرده را بشناسد، من و پدرانم شفیع او در روز قیامت هستیم و  چه آنکه  در حالی

و پدرم از جدم از  یابد، اگرچه مانند بار همه ثقلین )جن و انس( بر دوش او باشد هرکه ما شفیع او شویم نجات می

فرمود: هرکه مرا در خوابش ببیند، پس خود من را دیده، چون شیطان  پدرش روایت کرد که رسول خدا 

ی صادقه جزئی از رایاشود و همانا  ها نمایان نمی صورت من و هیچ یك از اوصیا  من و هیچ یك از شیعیان آن به

 (.هفتاد جز  نبوت است

را   اهلل رسولبه این مضمون که مقصود از حدیث فق  کسانی هستند که  (6)ناما سخن بعضی از این مدّعیا

 کند، چون امام رضا  ها را نقض می شناسند، همین روایت یادشده سخن آن در دنیا دیده و شكل مادی او را می

این حال، حضرت  را ندیده و با  اهلل رسولکند، قطعاً  را برایش نقل می رایاداند که این شخصی که  به یقین می

که امام رضا  شود، در حالی صورت او ظاهر نمی را ببیند خود او را دیده، چون شیطان به اهلل  فرمود: هرکه رسول

 است که رسول خدا  ی او را اراده کردهرایاطور خاص  روی سخنش با اوست و به است. را در بیداری ندیده 

باید قبالً رسول خدا را در زندگی جسمانی  رایاکه صاحب  این-اند  هها قرار داد بنابراین، شرطی که بعضی از آن

شود، بلكه این گفته اساساً شرطی از هواهای نفسانی  قباًل بیان کردیم، نقض می چه آنبا این روایت و با  -باشد دیده

 ها جز عناد و تكبر ندارد. هاست و هیچ دلیلی نزد آن و اوهام آن

                                                
؛ بحنار األننوار، ج   297، ص 2؛ عیون أخبار الرضنا )ع(، ج  54؛ األمالی )صدوق(، ص 924، ص 2من ال یحضره الفقیه، ج  .1

 .220، ص 45

شنود، امنا    ای است که از شخصی که حتی اندکی عمم داشته باشد صادر نمی که این سخن ساده و سفیهانه رغم این عمی. 2

که بعضی از مؤمنین برایم نقل  نشوند )چنا ای ظاهر می رههای ماهوا متأسفانه همین سخن از مدّعیان عمم و شیوخی که در شبکه

که سطحی بودن اینن   همچنین برای ایناند( صادر شده و به همین سبب پاسخ این اشکال را دادم تا مردم را فریب ندهد،  کرده

کنه   که شناید توبنه و اسنتغفار کننند پنس از آن      ها برایشان منکشف شود و همچنین برای این مدّعیان و اوج جهل و اشتباه آن

 است. ها باطل بوده برایشان حق روشن شد و فهمیدند که قول آن
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که قبول کنیم هر کسی بدون دلیل شرعی، شروطی در امور دینی و اعتقادی بگذارد؟! بنابراین آیا معقول است   

 بلكه اساساً دلیل بر ضدّ این شر  جعلی داریم.

باره مالئكه نیز همین شر  را قائل قرار دادند، آیا در وانگهی این مدّعیان که چنین شرطی را درباره رسول خدا  

باشد، وگرنه  ها را در همین زندگی مادی دیده می بیند باید آن رایاه را در که مالئك گویند کسی هستند؟ یعنی می

 ها شیاطین هستند؟! آن

دیدند و  و کشف می رایاگونه بوده که مالئكه را در  شان این آغاز رسالت همه انبیا  و از جمله حضرت محمد     

؛ پس کسانی که امروز خود را علمای اسالم ها بوده نخستین رایت آن رایاگفتند و آن کشف و  ها سخن می با آن

کردند، آیا با همین سخن و اشكال روبروی  ها ایمان دارند( زندگی می نامند اگر در زمان انبیای گذشته )که به آن می

دانید و شاید این شیطان باشد که برای شما  گفتند که شما از کجا می گرفتند، یعنی به انبیا  می ها قرار می آن

گفتند که شیطان نزد تو و اصحابت آمده و به  می محمد  اهلل رسولاست یا به  مالئكه نمایان شده صورت به

را در این زندگی مادی  نمایان شده، چون تو اصحابت هرگز موسی  و عیسی  صورت موسی 

 اید؟! ندیده

و انبیای پیش از او  دانند که امثال خودشان، با همین سخن روبری حضرت محمد  آیا این علمای گمراه می

دیدند را با همین سخن  یی که مردم میرایااز طریق  قرار گرفته و شهادت خدا را رد کرده و نصّ خدا بر محمد 

 گفتند: ها نیز مانند امروز می ها تكذیب کردند؟ آن امروزی آن

ْاْلأَوَّلُّونَ  أُّرْسِلَ کَمَا بِآَیةٍ تِنَافَلْیَأْ شَاعِرٌ هُّوَ بَلْ افْتَرَاهُّ بَلِ أَحْلَامٍ  َأضْغَاثُّ  قَالُّوا بَل
(7) 

 است،[  پرداز  خیال] شاعرِ او بلكه بربافته، دروغ به را آن بلكه است، پریشان و آشفته هایى خواب بلكه: )گفتند

 .دند(فرستا[ ها آن با] را گذشته پیامبران که هایى معجزه مانند بیاورد ا  عجزهم ما برا  باید[  خداست فرستاده اگر]

نشان  رایاتوانند به کسی  حقیقتی که این گروه به آن جاهل هستند این است که شیاطین جرأت ندارند و نمی

وذ دهند به این که او خلیفه خدا در زمین است یا که فالن کس، خلیفه خدا در زمین است، بلكه احالم شیطان )نع

 کننده و سفیهانه است. های ناراحت باهلل(، همان خواب

 

 از تلقین و خواسته نفسانی باشد: رؤیاکه  احتمال این .3

این امر نیز به همان دلیلی که در مورد اول گفتم مردود است، زیرا در حقیقت، دروغ است، چون اصالً چیزی به 

یا کشفی از خودش ببیند که خلیفه خداست یا فالن انسان خلیفه خداست،  رایااین عنوان وجود ندارد که شخصی 

                                                
 .9قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه  .1
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که ندیده و در حقیقت،  دیده، در حالی رایاکند که  یقت امر این است که این شخص به خودش توهم القا  میبلكه حق

گونه که  چون در حقیقت آن کند و به همین جهت گفتم: هوای نفس. تنها یك توهم است که به خودش القا  می

کند که دوست دارد و با  ی را القا  می، یعنی او عمدًا به خودش چیز«دروغی را ساخت و تصدیقش کرد»گویند:  می

 (7)کند که انگار حقیقت است. هوای نفسش موافق است و همان وهم خود را تصدیق می

وسیله آن خلیفه  های صادقه همان وحی و نص الهی نزد آفریدگان است که بهرایابنابراین نتیجه این است که 

شوند، در صورت تحقق شرو ، دلیل مستقلی  لهی محسوب میکه وحی ا شناسند و به اعتبار این خدا در زمین را می

 روند. برای شناخت خلیفه خدا به شمار می

ای ناچار باید نصی از خلیفه گذشته داشته باشد، چون این امر برایش در دسترس است؛  هر خلیفه بعد از آدم 

ی تأیید مذهب و دین انحرافی هایی است که برا های ادعایی صرفًا دروغرایاپس اگر حامل چنین نصی نباشد، 

کنند،  مخالف دین حق و عقیده حق که عبارت از نص خلفای خدا در زمین بر همدیگر است کذابان بر آن تبانی می

 بر کذب دریافت. رایاتوان دروغ بودن آن ادعاها را با توجه به امكان تبانی مدّعیان  می که ناهمنن

ه ب رایاخالفت الهی توجه کرد، چون با دلیل شرعی اثبات شده که  های ادعایی کسی در نفیرایاالزم نیست به 

به مثابه یك دلیل معارضه یا نفی خالفت  رایاآید، اما از دلیل شرعی ثابت نشده که  عنوان یك دلیل تشخیصی می

ها در تعیین احكام فقهی و عقاید توجه کرد، مگر در صورتی که رایاالزم نیست به  همننینیك شخص بیاید. 

خلیفه خدا به آن احكام و عقاید خاص اقرار کند، چون دین خدا همان است که خلیفه خدا که به امر پروردگار قائم به 

 کند. آن است، بیان می

                                                
ها نیست: نور، نفس، ظممت یا به عبارت دیگر:  ابش همیشه بین سه امر است و چیزی بیرون از اینانسان در بیداری و خو. 1

خدا، نفس، جهل؛ یا به عبارت دیگر: فرستادگان خدا یعنی فرشتگان و ارواح پاکیزه، نفس، شیطان و سربازانش. بنابراین سه 

ت و جهتی که شرّ است؛ پس حتی بدون هیچ رؤیا یا جهت وجود دارد: جهتی که همان نفس انسان است و جهتی که خیر اس

چرخد، یا خیر و دعوت کننده به خیر است که در این صورت از سمت  که در ذهنش افکاری می کشفی، هر انسانی هنگامی

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 

گانه در رؤیا و کشف در بیداری نیز جاری است؛ پس انسان در  شود. همین جهات سه . چیزی غیر از این سه یافت نمیاست

خوابد، اگر خدا بخواهد چیزی از جانب  که با نام و یاد خدا و خیر و نور می خوابش بین همین سه جهت است. برای همین کسی

بیند که در عرف عوام به آن کابوس  ای از شیطان می کننده بخوابد، چه بسا امر ناراحتکه با غفمت از یاد خدا  بیند و آن خداوند می

کند که مناسب با خواسته خود او برای جمب  که در طمب جاه و منصب بخوابد، چه بسا اوهامی به خود القاء می گویند و آن می

طریق کشف نیز در دسترس است، یعنی ممکن است  رضایت أنا و منیت دمیده شده در داخل اوست. همین سه امر در بیداری از

که از هوای نفس خود و  که شیطان چیزی را به او نشان بدهد یا این انسان در زمان بیداری کشفی از ناحیه خداوند ببیند یا این

 تمقینات و تخیالت خود چیزی ببیند یا بشنود.
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 تالش  عاجزانه

ْونَ اْلأَوَّلُّ أُّرْسِلَ کَمَا بِآَیةٍ فَلْیَأْتِنَا شَاعِرٌ هُّوَ بَلْ افْتَرَاهُّ بَلِ أَحْلَامٍ  َأضْغَاثُّ  قَالُّوا بَل(7) 

 است،[  پرداز  خیال] شاعرِ او بلكه بربافته، دروغ به را آن بلكه است، پریشان و آشفته هایى خواب بلكه: )گفتند

 .فرستادند([ ها آن با] را گذشته پیامبران که هایى معجزه مانند بیاورد ا  معجزه ما برا  باید[  خداست فرستاده اگر]

و تكذیب کنندگان رسوالن خدا در هر زمان و در مقابل رسالت هر رسولی این سخن را کافران به ملكوت آسمان 

 اند. طوری که گویا همدیگر را به گفتن این کالم و تكرارش توصیه کرده کنند، به تكرار می

های پریشان است، این است که بر خدا  ی مؤمنان خوابرایاکه  ها برای اثبات این های عاجزانه آن یكی از تالش

 کنند:  های دروغینی تعریف می ندند و خوابب دروغ می

ْوَ  اللَّهُّ  أَْنزَلَ  مَا مِثْلَ سَأُّنِْزلُّ قَالَ  وَ مَنْ  شَیْ ٌ إِلَیْهِ  یُّوحَ وَلَمْ إَِلیَّ أُّوحِیَ قَالَ  َأوْ کَذِبًا اللَّهِ عََلى افْتََر  مِمَّنِ أَظْلَمُّ  وَ مَن

 کُّنْتُّمْ  ِبمَا الْهُّونِ عَذَابَ تُّجْزَوْنَ  الَْیوْمَ أَنْفُّسَكُّمُّ أَخْرِجُّوا أَیْدِیهِمْ بَاسِطُّو وَ الْمَلَائَِكةُّ مَوْتِالْ غََمرَاتِ فِی الظَّالِمُّونَ  إِذِ تَرَ  لَوْ

َتسْتَكْبِرُّونَ  آیَاتِهِ عَنْ َو کُّنْتُّمْ اْلحَقِّ  غَیْرَ  اللَّهِ عَلَى تَقُّولُّونَ
(6) 

که چیز  به  گوید: به من وحى شده؛ در حالى بندد، یا می ت که به خدا دروغ مى)چه کسى ستمكارتر از کسى اس

کنم؟! ا  کاش ستمكاران  خدا نازل کرده نازل می چه زود  مانند آن است، و نیز کسى که بگوید: من به او وحى نشده

]و  [ گشوده سو  آنان ها  خود را ]به اند ببینى در حالى که فرشتگان دست ها و شداید مرگ که در سختى را هنگامى

گفتید واز پذیرفتن آیات او  سبب سخنانى که به ناحق درباره خدا مى زنند[ جانتان را بیرون کنید، امروز به فریاد مى

 شوید(. ا  مجازات مى کردید، به عذاب خوارکننده تكبّر مى

دگی ها بسیار ساده است. به سا این امری است که نزد خدا بسیار عظیم است، اما در نزد این وارونه شده

شان با تالشی عاجزانه برای طعنه زدن به شهادت خداوند برای  های دروغینی بر ضد خلیفه خدا در زمان خواب

و داللتش بر تشخیص خلیفه  رایاگویند که اعتقادی به  که می سازند، در حالی مؤمنان نسبت به حقانیت خلیفه می

ی واضح و موافق با رایاها با هزاران  ر از ملتزم کردن آنها برای فرا خدا ندارند. واین امر از دروغگویی و تالش آن

  ها بر دروغ ممكن نیست، پرده بر اند و تبانی آن نص تشخیصی و تعیین خلیفه خدا که تعداد زیادی از مردم دیده

 دارد.  می

توجه ندارند  کنند، به این امر های دروغینی را گردآوری می گویند و خواب که دروغ می این افراد هنگامی همننین

بسیار ساده گشته، چون نصی از خلیفه گذشته که همان نص خداست  که کشف این امر بعد از  حضرت آدم 
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اش از طریق خلیفه سابق  حتما مطابق با نص خداوند بر خلیفه رایااش از طریق  وجود دارد؛ پس نص خداوند بر خلیفه

کند که مخالف نص خلیفه  گردآوری می ی دروغینیرایارکه است و امكان ندارد که مخالف آن باشد و در نتیجه، ه

 (7)بندد. دهد که او به خدا دروغ می یش نشان میرایااست، همان سخن و ادّعای  گذشته

خواهند  و اهمیت آن هستند. گویی می رایاکلی این مدّعیان از این دروغگویی به دنبال طعنه زدن به طور به

های مؤمنان نیز ساق  رایاهای صادق مؤمنان است؛ لذا حجیت رایاناقض  ها های دروغین آنرایابگویند که 

ها نفی کنند، یعنی  ها را از طریق دروغ بستن بر ملكوت آسمان کنند که ملكوت آسمان ها تالش می شود، یعنی آن می

د در تضاد با آی ها می خواهند بگویند اخباری که از ملكوت آسمان ای که نهایت خبث و شیطنت است. می به طریقه

گویند که  ها از اساس هستند و میرایاها معتقد به بطالن  شوند، یعنی آن هم هستند در نتیجه از اعتبار ساق  می

 ها و اخبار ملكوتی هیچ ارزشی و هیچ حجیتی ندارند.رایا

داند  می و یقیناً  ها کالم خداوند است، قطعاً رایاهاست و آن  ها از ملكوت آسمانرایااعتقاد به این دارد که  که آن

کنند، چون همگی کلمات خدا هستند و در نتیجه  شوند و به یك حقیقت اشاره می جا ناشی می ها از یكرایاکه همه 

های شیطانی وجود  ها و اوهام و سفاهت های حقیقی و دروغرایاها نیست. البته تعارضی بین  تعارض واقعی بین آن

ها و در نهایت به تكذیب  شود و سپس طعنه زدن به ملكوت آسمان شروع می ی مؤمنانرایادارد که با طعنه زدن به 

 شود که فرموده: قرآن منتهی می

ِفی امَ َیعْلَمُّ شَهِیدًا وَ بَیْنَكُّمْ بَیْنِی بِاللَّهِ  کَفَى قُّلْ ... اللَّهِ عِنْدَ اآلیَاتُّ إِنَّمَا قُّلْ  رَبِّهِ  مِنْ آیَاتٌ عَلَیْهِ  أُّنِْزلَ لَوْال وَ قَالُّوا 

الَْخاسِرُّونَ  هُّمُّ أُّولَئِكَ ِباللَّهِ َو کَفَرُّوا بِالْبَاطِلِ آمَنُّوا وَ الَّذِینَ وَ األرْضِ  السَّمَاَواتِ
(6) 

که خدا  شود؟ بگو معجزات فق  نزد خدا هستند ... بگو این )و گفتند چرا معجزاتی از پروردگارش بر او نازل نمی

 داند(. ها و زمین است را می چه در آسمان کند؛ او آن یدهد کفایت م بین من و شما شهادت می

و علی  و محمد  باره شهادت خداوند برای مؤمنان به عیسی ریخ دربلكه منجر به تكذیب واقعیتی که تا

  و حسن  و حسین شود.  است می و ... نقل کرده 

طور که بیان کردم به  ت، و همانطور کلی مسئله بسیار روشن است و راه برای تكذیب کنندگان بسته اس به

از از نظر شرعی ثابت  چه آناند نباید توجه کرد، چون  شود در نفی خالفت الهی شخصی دیده هایی که ادعا میرایا

                                                
 گویند: از کجا معموم است که رؤیای مخالف ما دروغ نباشد؟! گیرند و می گاهی این دروغگویان اشکال می. 1

بازدارنده از »شان بر نص خمیفه گذشته خدا که موصوف به  ها و رؤیای مخالفان پاسخ این نیز تنها با عرضه کردن رؤیای آن

که موافق با آن نص تشخیصی و وصیت خمیفه قبل باشد صادق است، چون خدا  شود؛ پس رؤیاهایی است روشن می« گمراهی

یکی است و کالم او نیز یکی است؛ و آن رؤیاهایی که مخالف با نص و وصیت خمیفه سابق است، دروغین بوده یا صرف اوهام 

 نفس شیطانی است.
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که دلیلی برای معارضه یا رد  آید، نه این به عنوان دلیلی برای تشخیص مصداق خلیفه خدا می رایاکه  است این

 رود.  کار می یفه سابق درحق او ثابت شده باشد بهکه نص شرعی از سوی خل کسی

 ای حکیمان توسط سفیهانکوچک مشردن رؤی

در خواب و  رایاگردد:  به دو قسم تقسیم می رایاشود.  در دین خدای سبحان طریقی برای وحی محسوب می رایا

معنا که انسان پرده از  شود، به این یاد می (ح عرف به کشف در بیداری )یا وحیدر بیداری که در اصطال رایا

به عنوان روند اتصال انسان با عوالم  رایابیند. هر دو قسم  میبینند او  چیزی را که مردم نمی چشمش برداشته شده و

در  رایادر خواب است یا  رایاشود، یعنی یا  می انجامنیز به همین دو طریق  شوند. وحی انبیا   باال محسوب می

 بیداری. 

کند؛  را تعیین و محدود می رایا، خودش شأن رایاماند که شخص مقابل در  ك مطلب باقی میدر این میان ی 

فرستد، و ممكن  ممكن است وحی مستقیم از خدا از پِس حجاب باشد، یا وحی از رسولی باشد که خداوند می رایا

باشد.  ارواح انبیای گذشته باشد، یا از  رایایا یكی از مالئكه  است این فرستاده فرشته بزرگی مانند جبرئیل 

بوده یا  حال انبیا  و اوصیا   که ناوحی تبلیغی است همنن رایاکند که آیا این  معین می رایاماهیت  که ناهمنن

ها به  حال مكلفان به ایمان به انبیا  و رسوالن که خداوند برای آن که ناشهادتی الهی برای انسان است همنن

در مورد  که ناهمنن ،آید ی است که بعد از مدتی پیش میدهد، یا اخبار به امری غیب یحقانیت رسول و نبی شهادت م

 حال انبیا  و غیر انبیا  صادق است.

دهد،  اش شهادت می برای خلیفه رایایی که خداوند در آن رایاپس تالش برخی سفیهان برای سبك شمردن 

است که در آن خدا را به عنوان شاهدی برای همه مردم  انكار وحی خدا و شهادت پروردگار است، بلكه کفر به قرآنی

که این سفیهان آن را به  رایاتر از  است و آیا وسیله اتصالی بین خدا و همه مردم وجود دارد که واضح معرفی کرده

 گیرند وجود دارد؟ تمسخر می

و وحی و شهادت و نّص  دهد، عبارت از کالم یی که به حقانیّت خلیفه خدا در زمین شهادت میرایابنابراین 

که نص و شهادت و وحی خدا را به خاطر رضای هوای نفسش سبك بشمارد، به چه چیز  خداوند است. آن کسی

کند صرفًا یك ایمان ظاهری  که در حقیقت کافر به خداست و ایمانی که ادعا می ممكن است وصف شود؟! جز این

بشمارد و او را مورد تمسخر قرار دهد او را مؤمن به آن  که کالم شخصی را سبك است، و اال آیا ممكن است کسی

که او در حقیقت کافر به آن شخص است  گذارد وصف کنیم؟ یا این که به آن شخص احترام می انسان یا حداقل این

خداوند برای  را که شهادت رایاکه  کند. کسانی شمارد و به همین سبب کالم او را مسخره می و او را سبك می

ی رایااند، یعنی کالم خداوند که به بندگانش از طریق  گونه دهند دقیقاً این د تمسخر قرار میمورخلیفه اوست  حقانیت

کنند و در نتیجه حقایق و باطن و ارواح این افراد  مستقیم یا با واسطه مالئكه و ارواح طیبه وحی کرده را مسخره می
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خند  که کالم خدا را بر فراز منابر و پیش روی مردم مورد ریش ینای ندارند جز ا کافر به خداست. به همین خاطر چاره

ها و مؤمن به  کنند نیز جزو آن ها نمی قرار دهند مسخره کنند و به آن بخندند و متأسفانه کسانی که اعتراضی به آن

 شوند:  ها شمرده می عقیده و مذهب باطل آن

ْهُّمُّ  أُّولَئِكَ  ِباللَّهِ وَ کَفَرُّوا بِاْلبَاطِلِ آمَنُّوا وَالَّذِینَ  َو األرْضِ  الّسَمَاوَاتِ فِی مَا َیعْلَمُّ اشَهِیدً وَ بَیْنَكُّمْ بَیْنِی بِاللَّهِ کَفَى قُّل 

الْخَاسِرُّونَ 
(7) 

 و ها آسْمان در را چْه آن[ او] باشْد، شاهد شما و من میان[  من نبوّت حقّانیّت به نسبت] خدا که است کافى: )بگو

 .اند( زیانكاران همان اند ورزیده کفر خدا به و گرویده باطل به که آنان و داند، مى است زمین

که « باطل»ست، پس آن رایاوسیله وحی از طریق  اش برای بندگان به وقتی که شهادت خداوند بر حقانیت خلیفه

...  شَهِیدًا وَبَیْنَكُّمْ یبَیْنِ بِاللَّهِ  کَفَى قُّلْکند، چه کسی است؟  در آیه شریفه ذکر شده و مقابله با شهادت خدا می

خند قرار  را مورد ریش رایاآیا واضح نیست که منظور از این باطل همان کسانی هستند که  ...بِالْبَاطِلِ  آمَنُّوا وَالَّذِینَ

 کنند؟! داده و بالتبع شهادت خداوند را مسخره می

یی که شهادت رایااستهزائشان به که به اهل این باطل گوش داده و سخنشان و  بخوانید که خداوند کسانی

 هُّمُّ أُّولَئِكَ  بِاللَّهِ  َو کََفرُّوا بِالْبَاطِلِ آمَنُّوا وَ الَّذِینَ کند:  کنند، چطور وصف می خداوند در حق خلیفه است را قبول می

 ها همان زیانكاران هستند(. اند، آن به باطل آیمان آورده و به خدا کافر شده که نا)آن، الْخَاسِرُّونَ 

 سپس در آیات قبلی همین سوره عنكبوت تدبّر کنید: 

عَلَْیكَ  أَنَْزلْنَا أَنَّا یَكِْفهِمْ أَوَلَمْ * مُّبِیٌن  نَذِیرٌ  أَنَا َو إِنَّمَا اللَّهِ  عِنْدَ اآلیَاتُّ إِنَّمَا قُّلْ رَِبّهِ مِنْ  آیَاتٌ عَلَیْهِ  أُّْنزِلَ  لَوْال وَ قَالُّوا 

 فِی مَا َیعْلَمُّ شَهِیدًا وَ بَیْنَكُّمْ بَیْنِی بِاللَّهِ  کَفَى قُّلْ  * یُّؤْمِنُّونَ لِقَوْمٍ  وَذِْکرَ  لَرَحَْمةً ذَلِكَ فِی إِنَّ  عَلَیْهِمْ یُّتْلَى الْكِتَابَ

الْخَاسِرُّونَ  هُّمُّ أُّوَلئِكَ بِاللَّهِ وَ کََفرُّوا بِالْبَاطِلِ  آمَنُّوا وَالَّذِینَ وَ األرْضِ  السَّمَاَواتِ
(6) 

 من و خداست اختیار در فق  معجزات این: بگو شود؟ نمى نازل او بر معجزاتى پروردگارش سو  زا چرا: )گفتند

 نازل تو بر شود مى خوانده آنان بر که را کتاب این ما که است نبوده کافى آنان برا  آشكارم * آیا ا  دهنده بیم فق 

 نسبت] خدا که است کافى: آورند * بگو مى ایمان که مردمى برا  پند  و است رحمتى کتاب این در همانا! کردیم؟

 به که آنان و داند، مى است زمین و ها آسمان در را چه آن[ او] باشد، شاهد شما و من میان[  من نبوّت حقّانیّت به

 .اند( زیانكاران همان اند ورزیده کفر خدا به و گرویده باطل

آوریم،  زدند که ما فق  به معجزه مادی ایمان می یبیا  بودند همیشه همین حرف را مفقهای گمراه که مقابل ان

خواهند که حتماً آن معجزه مادی قاهری باشد که با دیدن آن امكان انكار رسالت رسول را نداشته باشند و  بلكه می
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 :کنند اند را قبول نمی خواهد که آن معجزه مادی قاهر را ببیند و شهادت مؤمنانی که آن را دیده ها می آن هر یك از

رَِبّهِ  مِنْ آیَاتٌ عَلَیْهِ أُّنِْزلَ لَوْال وَ قَالُّوا 

، یعنی آن آیات و معجزات در نزد مُّبِینٌ  نَذِیرٌ أَنَا وَ إِنَّمَا اللَّهِ عِنْدَ اآلیَاتُّ  إِنَّمَا قُّلْپاسخ قرآنی این است که: 

است که خداوند آن معجزات را خداست )در دست من نیست( و من فق  یك هشدار دهنده آشكارم. معنای آیه این 

که بخواهد و هرگاه که بخواهد و به هر کیفیتی که بخواهد و موافق حكمت و عدل او باشد  برای هر کسی

که یك معجزه قاهری باشد فق  برای مؤمنین  ای که کسی را مجبور بر ایمان نكند و هنگامی فرستد، به گونه می

ها  افزاید، چون آن ها بر حق می کند، بلكه بر یقین و استواری آن یمان وادار نمیها را نیز به ا خواهد بود و در نتیجه آن

اساساً مؤمن هستند و اگر برای غیر مؤمنان یا کفار و منكران باشد، معجزه از آن نوع معجزاتی خواهد بود که امكان 

 ها باقی بماند:  تأویل دارد تا مجالی برای ایمان به غیب آن

ى أُّوتِْیَ بِمَْا یَكْفُّْرُّوا أَوَلَمْ مُّوسَى أُّوتِیَ مَا مِثْلَ أُّوتِیَ لَوْلَا قَالُّوا عِنْدِنَا مِنْ الْحَقُّّ مُّجَا َهُّ فَلَمَّا  قَْالُّوا قَبْْلُّ مِْنْ مُّوسَْ

کَافِرُّونَ بِكُّلٍّ إِنَّا وَ قَالُّوا تَظَاهَرَا سِحْرَانِ
(7) 

 از پیش آیا اند؟ نداده او به دادند موسى به چه آن دمانن چرا: گفتند آمد آنان برا  ما سو  از حق که هنگامى )پس

 دو هر منكر ما: گفتند و!! یكدیگرند پشتیبان که ند جادوگر دو: گفتند! نورزیدند؟ کفر شد، داده موسى به چه آن به این

 هستیم(.

ْیُّؤْمِنُّونَ  ِلقَْومٍ َو ذِکْرَ  لَرَحْمَةً ذَلِكَ ِفی إِنَّ  عَلَیْهِمْ یُّتْلَى الْكِتَابَ عَلَْیكَ أَْنزَلْنَا أَّنَا یَكِْفهِمْ أَوَلَم
(6) 

کتاب خدا وعلم وحكمتی که تو ای محمد که خداوند از جهت رحمت به  کنند .آیا )یعنی چرا نشانه ها را طلب می

 .کند؟( ای کفایت نمی ها که شاید متذکر شوند نازل کرده ، آورده آن

ْهُّمُّ  أُّولَئِكَ  ِباللَّهِ وَ کَفَرُّوا بِاْلبَاطِلِ آمَنُّوا وَالَّذِینَ  َو األرْضِ  الّسَمَاوَاتِ فِی مَا َیعْلَمُّ شَهِیدًا كُّمْوَ بَیْنَ بَیْنِی بِاللَّهِ کَفَى قُّل 

الْخَاسِرُّونَ 
(4) 

 و ها آسمان در را چه آن[ او] باشد، شاهد شما و من میان[  من نبّوت حقّانّیت به نسبت] خدا که است کافى )بگو

که  چه آن، یعنی همه اند( زیانكاران همان اند ورزیده کفر خدا به و گرویده باطل به که آنان و داند، مى است زمین

نشانه علمی که  همننینو  رَِبّهِ مِنْ  آیَاتٌ  عَلَیْهِ أُّنِْزلَ  لَوْال وَ قَالُّواگذشت اعم از طلب کردن معجزه مادی قاهر 

، صرفاً افزونه و عَلَیْهِمْ یُّتْلَى الْكِتَابَ عَلَیْكَ أَنْزَلْنَا أَنَّا َیكْفِهِمْ وَ لَمْ أَسبب رحمتش به شما عنایت کرد   خداوند به
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مكمّلی بر آن چیزی است که رسول در آغاز و اساس برای شما آورد که همان شهادت خداوند بر حقانیت او نزد شما 

 شَهِیدًا وَ بَیْنَكُّمْ یبَیْنِ بِالّلَهِ کَفَى قُّلْو کشف بود:  رایاوسیله وحی در  به

دهد، همان  ن کسی است که برای شما گواهی میخدایی که شاهد بر همه چیز و بر اعمال بندگان است، هما

داند؛ و شیطان هیچ تسلّطی بر ملكوت خدا ندارد تا سفیهان به شما  ها و زمین است را می خدایی که هرچه در آسمان

 .َو األرْضِ  السَّمَاوَاتِ فِی مَا یَعْلَمُّ های ملكوتی از شیطان است:رایااین توهم را القا  کنند که این 

 ها از ملكوت هستند:رایادرستی که   ای مردم بیدار شوید؛ به

َالْمُّوقِنِینَ  مِنَ َو لَِیكُّونَ َو اْلأَرْضِ السَّمَاَواتِ مَلَكُّوتَ إِبَْراهِیمَ نُِّری وَ کَذَلِك
(7) 

 .شود( موقنین از تا دهیم می نشان ابراهیم به زمین و اه ملكوت آسمان گونه این )و

 و ملكوت، ملكوتِ خداست: 

ْتَعْلَمُّونَ کُّنْتُّمْ إِنْ عَلَیْهِ یُّجَارُّ وَ لَا یُّجِیرُّ وَهُّوَ شَیْ ٍ کُّلِّ مَلَكُّوتُّ بِیَدِهِ مَنْ قُّل
(6) 

در پناه کسی قرار  و دهد پناه وا و اوست دست به چیز ملكوت همه که کیست دارید، شناخت و معرفت اگر: )بگو

 .نگیرد(

 و شیطان تسلطی بر ملكوت خدا ندارد: 

َتُّرْجَعُّونَ  َو إِلَیْهِ شَیْ ٍ کُّلِّ مَلَكُّوتُّ بِیَدِهِ الَّذِی فَسُّْبحَان
(4) 

 .شوید( می بازگردانده او سو   به و اوست، دست به چیز ملكوت همه که خدایى است )منزّه

یا امام حسین  شبیه باشد و از منبر رسول خدا  دهد، هرچند به رسول خدا پس باطل شما را فریب ن

  :باال برود َالْخَاسِرُّونَ  هُّمُّ أُّولَئِكَ ِباللَّهِ  َو َکفَرُّوا بِالْبَاطِلِ آمَنُّوا وَ الَّذِین آیا رسول خدا .  خبر نداده که

که برترین خلق خداست مانند بوزینه  د که بر منبر محم جهند؟ وقتی زودی مانند بوزینه بر منبرش می به

 جهند؟ نمی چون بوزینه  بر منبر حسین  کنید هم جهیدند، آیا گمان می

ْوَ  الْقُّْرْآنِ فِی نَةَالْمَلْعُّو وَ الشَّجَرَةَ لِلنَّاسِ فِتْنَةً إِلَّا أَرَیْنَاكَ الَّتِی الرُّّاْیَا جَعَلْنَا وَ مَا بِالنَّاسِ أَحَا َ رَبَّكَ إِنَّ لَكَ قُّلْنَا وَ إِذ

 (3)کَبِیرًا طُّغْیَانًا إِالّ یَزِیدُّهُّمْ فَمَا نُّخَوِّفُّهُّمْ
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 و دادیم نشان تو به که را خوابى آن و دارد کامل احاطه مردم به پروردگارت یقیناً: گفتیم تو به که را هنگامى )و

 جز آنان در ولى دهیم، مى هشدار را آنان ام و ندادیم؛ قرار مردم آزمایش برا  جز را قرآن در شده لعنت درخت نیز

 (!افزاید نمى بزرگ طغیانى

فتوا دادند و مردم را گمراه کردند و کاری کردند که  به گمراهی حسین  ها بر روی منبر رسول خدا  آن

هدی فتوا به گمراه بودن م ها امروز بر منبر حسین  کنید که امثال آن بجنگند. آیا گمان می مردم با حسین 

 کنند که مردم با مهدی  کنند و کاری نمی دهند و مردم را گمراه نمی نمی  بجنگند؟! بیدار شوید خدا شما را

آیا  (7)؟رحمت کند؛ بیدار شوید و بخوانید و بیاموزید و نگذارید کسی شما را فریب دهد و آن اتفاق دوباره تكرار شود

ها را  ها و ملكوت آسمانرایاکنند و  حساب اشتباه می یهان که بیبرند؟ و این سف متوجه نشدید که شما را کجا می

ها بگویید: این قرآن در دستان ماست  شوید تا به آن خواهند ببرند؟ آیا هشیار نمی خوانند، شما را کجا می سفیهانه می

 کند: گوید که خدا برای مردم به حقانیت خلیفه خودش شهادت داده و نصّ می و خداوند در آن می

َشَهیداً  بِاللَّهِ  کَفى وَ  رَسُّوالً لِلنَّاسِ  َأرْسَلْناكَ و
(6) 

 دهد کافی است(. که خدا شهادت می )و تو را برای مردم به عنوان رسول فرستادیم و این

از طریق وحی نیست؟ و  ها( چگونه خواهد بود؟ آیا شهادت خدا برای عامه مردم )مؤمن و کافر و صالح و طالح آن 

 !است؟ بین خدا و عموم گشوده شده رایاوحی غیر از کدام طریق 

 رؤیاچکیده مسأله 

های رایاها دلیلی برای تشخیص مصداق خلیفه خدا هستند و دلیل قرآنی استوار این مطلب آن است که رایا. 7

آن  کند و از ها خلیفه خود را به مردم معرفی می وسیله آن صادقه همان وحی و نص الهی برای خلق هستند که به

شود، دلیل خالفت شخص هستند، البته در صورتی که شرای  اصلی آن  وحی الهی محسوب می رایاجهت که این 

 شود دلیل تشخیص خلیفه خدا باشد محقق گردند. آن شرای  عبارتند از: که موجب می

شخصی بعد از  های ادعایی هررایاچون با نص الهی تشخیصی که از خلیفه قبلی خدا صادر شده مطابقت دارد، أ. 

ها نیست چون بعد از آدم رایاکه نص و وصیت نداشته باشد هیچ ارزشی ندارد و اصالً نیازی به بررسی آن  آدم 

 است. کرده ای بر وصی یا اوصیای بعدی خود نصّ و وصیت می هر خلیفه 

 ها بر دروغگویی محال باشد. ها نزد مردمی که تبانی آنرایاب. تواتر آن 

 که شیطانی بودن آن را نفی کند، مثل وجود معصوم یا قرآن یا اخبار غیبی. چه آنبر  یاراج. اشتمال 
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 نص کردن بر شخص معینی، محكم و استوار باشد. طور کلی در د. به

تا قیامت  از بعد آدم  که ناهمنن-های در مقابل نص، هیچ حجیتی نیست، چون با وجود نص رایا. برای 6

همیشه تابع آن نصوص هستند و هر خوابی که از نص خلیفه گذشته بیرون باشد، یا ها رایا -همواره چنین است

کند و اصاًل  هایی است که صاحب آن گردآوری می تخیالت و هواهای نفسانی است یا از ناحیه شیطان است یا دروغ

باشد و اگر دارای  ای باید نص و وصیتی از خلیفه گذشته همیشه همراه هر خلیفه است. بعد از آدم  خوابی ندیده

ها هستند، صرفاً تخیالت و اوهام نفسانی یا وحی از  هایی که صاحبانش مدّعی دیدن آن چنین نصی نبود، خواب

هایی  شده، تنها دروغ باره کذابینی که فاقد دلیل شرعی دیدهشود در که ادعا می هایی هاست و خواب احیه شیاطین آنن

 اند. مذهب و دین انحرافی خود تبانی بر آن کردهای دروغگو برای تأیید  هستند که عده

که حجت بودن او با دلیل قطعی؛ یعنی نص الهی رسیده از خلیفه قبلی به  در نفی خالفت الهی کسی رایا. 4

 شكل مستقیم یا غیر مستقیم که توضیحش خواهد آمد ثابت شده، هیچ حجیتی ندارد.

تی ندارد، مگر در موردی که نص )قرآن و روایات( آن را اثبات اعم از عقاید و احكام حجی ،در دین خدا رایا. 3

بیان کردیم( در مسئله تشخیص مصداق خلیفه خدا در زمین  که ناحجیت دارد )همنن رایاکند و آن مورد خاصی که 

تقلید های ادعایی در تأیید هر ادعا یا اعتقاد غیر مبتنی بر دلیل، هیچ ارزش شرعی ندارد، مثل عقیده رایااست؛ پس 

با شوری یا حجیّت فالنی که خلیفه خدا نیست و عقاید انحرافی مشابه که   اهلل رسولاز غیر معصوم و خالفت 

 اند. ها اقامه نكرده اصحاب آن عقاید هیچ دلیل شرعی یا حتی دلیل عقلی قابل اعتماد برای اثبات آن

 یهدوم: نص مستقیم از خلیفه گذشته بر شخص برگزیده شده ی منصوص عل

صورت   بنابراین نص مستقیم بر وصی او به این امری است که همه مؤمنان به خلفای الهی بر آن اتفاق دارند؛

رسد حجت است.   ها می که این نص به آن شنوند و بر کسانی که آن تصریح و وصیت را می معین، بر همه کسانی

شان بشناسند و  ا این امر را از خلیفه خدا در زمانای از خود را راهی کنند ت خداوند بر مؤمنان واجب کرده که عده

 ها بیاورند. خدای متعالی فرمود:  خبرش را برای آن

رَجَعُّْوا إِذَا مْقَوْمَهُّ وَ لِیُّنْذِرُّوا الدِّینِ فِی لِیَتَفَقَّهُّوا طَائِفَةٌ مِنْهُّمْ فِرْقَةٍ کُّلِّ مِنْ نَفَرَ فَلَوْلَا کَافَّةً لِیَنْفِرُّوا الْمُّؤْمِنُّونَ کَانَ وَ مَا 

یَحْذَرُّونَ لَعَلَّهُّمْ إِلَیْهِمْ
(7) 

 قْوم و یابند آگاهى دین در تا کنند نمى کوچ گروهى جمیعتى هر از چرا روند؛ بیرون همگى که نسزد را مؤمنان )و

 .بپرهیزند( که باشد دهند بیم بازگشتند، آنان سو  به که هنگامى را خود

 د دلیل مستقلی بر مصداق خلیفه خداست.شكی نیست که این نصّ به خودی خو
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 سوم: نص غیر مستقیم از خلیفه گذشته برای شخص برگزیده ی منصوص علیه

ها و دالالتی  شرطی که ویژگی کند، به نص غیر مستقیم از خلیفه گذشته نیز شخص منصوص علیه را تعیین می

ر هنگام ادعا باشد؛ مثل وصیت رسول خدا در خود نص یا نصوص دیگر باشد که مانع انطباق نص بر غیر از یك نف

  در شب وفاتش که پیغمبر است. آن را به نوشته بازدارنده از گمراهی برای متمسكان به آن وصف کرده 

بازدارنده از گمراهی برای »گوییم که: عاِلم قادر صادق حكیم مطلق باید این نصّی را که به عنوان  می جا ایندر 

که خود صاحبش بیاید  ه، حفظ کند و نگذارد که هیچ مدّعی باطلی آن را ادعا کند، تا اینوصف شد« متمسكان به آن

و مدّعی آن شود و غرض از آن وصیت محقّق شود، وگرنه خداوند )العیاذ باهلل( یا جاهل خواهد بود یا عاجز یا کاذب 

محال است که خداوند جاهل یا است؛ و  اند شده که به قول او تمسك کرده فریبكار است و عامل گمراهی کسانی

عاجز باشد، چون او عالم و قادر مطلق است و محال است که دروغ از ساحت حّق تعالی صادر شود، چون او صادق و 

توان به گفته او اعتماد کرد و  حكیم است و وصف دروغگویی در باره او ممكن نیست، وگرنه درباره هیچ چیزی نمی

 شود. اساس دین نقض می

که به آن چنگ بزند  ه خدا در زمین بر وصی بعد از خودش با وصف این که آن نص، برای هر کسینص خلیف

بازدارنده از گمراهی است، به عنوان یك نص الهی باید از ناحیه خداوند محفوظ از ادعای دروغگویان و مدّعیان 

ها از  راهی مكلّفان در تبعیت آنکه صاحبش مدّعی آن شود، وگرنه همان نص، دروغ و عامل گم باطل باشد تا زمانی

 (7)شود. باطل خواهد بود و چنین چیزی از عالم صادق قادر حكیم مطلق هرگز صادر نمی

نقل شده، خود را مسئول حفاظت از نص الهی از دستبرد  خداوند در قرآن کریم و در روایاتی که از اهل بیت 

فرماید چنین امری  خداوند می که نااند و همنن ز داشته شدهاست؛ اهل باطل از ادعای آن با و ادعای اهل باطل کرده

 ممتنع است:

ْالَْوتِینَ مِْنهُّ لَقَطَعْنَا ثُّمَّ * بِالْیَمِینِ مِنْهُّ ألخَذْنَا *األقَاوِیلِ  بَعْضَ عَلَیْنَا َتقَوَّلَ  وَ لَو
(6) 

 پاره را قلبش رگ گرفتیم * سپس مى شدت به را او بست * ما مى ما بر دروغ به را ها گفته از ا  پاره اگر )و

 (7)کردیم(. مى

                                                
خواهی آب  شما بگوید که اگر میبرای توضیح بیشتر: اگر انسانی که عمم غیب دارد و بازگشتگاه و مسئول امور است به  .1

نوشی؛ سپس شما از همان محدوده سم بنوشی،  جا سمّ نمی بنوشی، پس از این قسمت بنوش و من ضامنم که شما هرگز از این

پس ضامن چه چیزی است؟ یا او جاهل بوده، یا از اساس دروغگو بود یا از ضمانت دادن و اجرای ضمانت خود عاجز بوده یا 

که ایمان به خدا دارد، بپذیریم که خداوند را وصف به جهل یا دروغ یا عجز یا  است. پس آیا ممکن است از کسی هخمف وعده کرد

 خمف وعده کند؟! خداوند منزّه از این نواقص و عیوب است.

 .45ن  44قرآن کریم، سوره الحاق ، آیات  .2
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 فرماید: می امام صادق 

 (6).«عُّمُّرَهُّ اللَّهُّ  تَبَّرَ  إِلَّا صَاحِبِهِ غَیْرُّ یَدَّعِیهِ لَا الَْأمْرَ هَذَا إِنَّ»

 که خداوند عمرش را قطع کند(. شود مگر این )کسی غیر صاحبش مدّعی این امر نمی

است، بازداشته « بازدارنده متمسكان از گمراهی»ادعای وصیت الهی که موصوف به  بنابراین مدّعی باطل از

برای مردم ادعای خود را آشكار کند،  که آنکه ادعای او به وصیت مقارن با نابودی اوست، پیش از  است، یا این شده

کسی است که به که مدّعی وصیت شده، یا به معنای جهل یا عجز یا دروغگویی  چون مهلت دادن او با این

شوند و همه این امور نسبت به ساحت حقّ مطلق  وسیله این وصیت گمراه نمی متمسكان به آن وعده داده که به

و امام صادق  الَْوتِینَ مِنْهُّ  َلقَطَعْنَا ثُّمَّ * بِالْیَمِینِ مِنْهُّ  أخَذْنَا)سبحانه و تعالی( محال است و به همین سبب فرمود: 

  :کند ش را قطع میخدا عمر»فرمود.» 

                                                                                                                                                                  
است و ضروری  د این دروغگویان را از کارشان بازنداشتهبینیم که خداون مطمق دروغ بستن به خدا همیشه وجود دارد و می. 1

های ظاهر البطالن )مثل  است و هرکه دعوت ها را مهمت داده نیست که مفتریان را مستقیم نابود کند، بمکه تا زمان مقرّری آن

به خدا نیست، بمکه منظور،  داند. پس قطعاً منظور از آیه مطمق دروغ بستن باشد این مسئمه را می دعوت مسیممه( را پیگیری کرده

شود. در این هنگام حتمی است که خداوند دخالت کند  دروغ بستن بر خدا با ادعای آن سخن خداست که حجت با آن اقامه می

شود دفاع کند و آن سخن همان نص الهی است که خمیفه خدا برای تشخیص  تا از آن سخن الهی که حجت با آن اقامه می

الت خداوند در این هنگام مخالف باشد، چون عدم دخ می« ه از گمراهیبازدارند»رساند و متصف به  ه ما میخمیفه بعد از خودش ب

به ائمه و  اهلل  و وصیت رسول اهلل محمد  به رسول با حکمت است و نمونه این گفته یا نص، همان وصیت عیسی 

ت و در نتیجه این نص برای صاحبش محفوظ است و است. آیه بیانگر این است که چنین دروغ بستنی محال اس مهدیین 

شود، چون آن نصی الهی است که ناچار خداوند باید آن را حفظ کند تا به دست صاحبش برسد؛ پس آن  غیر او مدّعی آن نمی

را ای باشد که آن  یک نص الهی محفوظ از دخالت هر عامل مؤثری است، خواه این دخالت در مرحمه انتقال دادنش به خمیفه

 شود. ای باشد که به زودی مدّعی آن می رسیدنش به خمیفه ا مراحلخواهد رساند یا در مرحمه ی

 کند که دروغ بستن در این آیه مربوط به مسئمه نص الهی است: روایاتی وجود دارد که این حقیقت را بیان می

 قَالَ .بِأَفْواهِهِمْ المَّهِ نُورَ لِیُطْفِؤُا یُرِیدُونَ -جَلَّ وَ عَزَّ المَّهِ قَوْلِ عَنْ هُسَأَلْتُ»: قَالَ  الْحَسَنِ أَبِی عَنْ الْفُضَیْلِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ

 کَرِیمٍ. رَسُولٍ لَقَوْلُ إِنَّهُ قَوْلُهُ مْتُ... قُ الْإِمَامَ ِ مُتِمُّ المَّهُ وَ قَالَ نُورِهِ. مُتِمُّ المَّهُ وَ قُمْتُ بِأَفْوَاهِهِمْ.  الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ وَلَایَ َ لِیُطْفِئُوا یُرِیدُونَ

 مَا وَ رَبِّهِ عَمَى کَذَّابٌ مُحَمَّداً إِنَّ قَالُوا قَالَ تُؤْمِنُونَ ما قَمِیمًا شاعِرٍ بِقَوْلِ هُوَ ما وَ قُمْتُ قَالَ  عَمِیٍّ وَلَایَ ِ فِی المَّهِ عَنِ جَبْرَئِیلَ یَعْنِی قَالَ

. الْأَقاوِیلِ بَعْضَ مُحَمَّدٌ عَمَیْنا تَقَوَّلَ لَوْ وَ. الْعالَمِینَ رَبِّ مِنْ تَنْزِیلٌ عَمِیٍّ وَلَایَ َ إِنَّ فَقَالَ قُرْآناً بِذَلِکَ المَّهُ فَأَنْزَلَ عَمِیٍّ فِی ذَابِهَ المَّهُ أَمَرَهُ

 (400، ص 1ج  )الکافی،«. الْوَتِینَ مِنْهُ لَقَطَعْنا ثُمَّ. بِالْیَمِینِ مِنْهُ لَأَخَذْنا

خواهند  یعنی می، سؤال کرد. فرمود: بِأَفْواهِهِمْ المَّهِ نُورَ لِیُطْفِؤُا یُرِیدُونَدر باره آیه  محمد بن فضیل از امام کاظم 

اتمام  فرمود: یعنی خدا امامت را به؟ نُورِهِ مُتِمُّ المَّهُ وَهایشان خاموش کنند. پرسیدم:  را با دهان والیت امیرالمؤمنین 

گوید. پرسیدم:  می از خداوند در باره والیت عمی  ؟ فرمود: یعنی جبرئیل کَرِیمٍ رَسُولٍ لَقَوْلُ إِنَّهُرساند... پرسیدم:  می

َتُؤْمِنُونَ ما * قَمِیمًا شاعِرٍ بِقَوْلِ هُوَ ما و ؟ فرمود: یعنی گفتند که محمد درباره بندد و خداوند چنین دستوری  دروغ بر خدا می

 رَبِّ مِنْ تَنْزِیلٌ» است. پس خداوند به این سبب قرآنی فرستاد و فرمود: همانا والیت عمی  نداده جانشینی عمی 

چنین سخنانی  ، یعنی اگر محمد الْأَقاوِیلِ بَعْضَ مُحَمَّدٌ عَمَیْنا تَقَوَّلَ لَوْ وَ، تنزیمی از ناحیه پروردگار جهانیان است. «الْعالَمِینَ

 .کردیم گرفتیم و ر  گردنش را قطع می بود، او را به شدت می بر ما بسته

 .070، ص 1الکافی، ج  .2
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گویم: این آیه با استدالل عقلی سابق مطابق است، یعنی ادعای وصیت توس  مّدعی  برای توضیح بیشتر می

 مِنْهُّ لَقَطَعْنَا ثُّمَّ * بِالْیَمِینِ مِنْهُّ ألخَذْنَا *األقَاوِیلِ  بَعْضَ عَلَیْنَا تَقَوَّلَ وَ لَوْباطل محال است، چون خداوند میفرماید: 

محال است، چون دروغ بستن او بر خدا محال است،   اهلل رسول، یعنی می دانیم که هالکت و نابودی وَتِینَ الْ

و قرآن  گوید که ایمان به محمد  بود. این آیه با کسانی سخن می یعنی اگر اهل دروغ بستن بود قطعاً نابود شده

ها به این آیه هم  نیست که این آیه کالم خداست، چون آنندارند. در نتیجه احتجاج با این سخن در آیه به این خاطر 

ها ثابت و مسلم است  ایمان ندارند، بلكه احتجاج و استدالل به مضمون آیه است، یعنی استدالل با چیزی که نزد آن

ممكن نیست « بازدارنده متمسكان به آن از گمراهی»و آن مطلب از نظر عقلی این است که نص الهی متصف به 

تواند مدّعی آن شود،  که کسی غیر صاحب آن نص می ادعای کسی غیر صاحبش قرار بگیرد، زیرا پذیرش اینمورد 

 مستلزم نسبت دادن جهل یا عجز یا دروغ به خداوند سبحان است.

بنابراین از جهت عقلی و قرآنی و روایی ممكن نیست مدّعی باطلی ادّعای نص تشخیصی الهی موصوف به 

را بكند، یعنی این نص از ادعای دیگران محفوظ است تا وقتی که صاحبش « اهی برای متمسكانشبازدارنده از گمر»

گونه که خداوند وعده  مدّعی آن شود تا هدف از نص که همانا جلوگیری از گمراهی مكلف متمسك به نص، همان

 (7)است محقق شود. داده

                                                
 که مدعی منصب الهی است:  آن .1

است که در این صورت مدّعی حق است « دارنده از گمراهی برای متمسک به آن نگه»ن یا مدّعی نص تشخیصی موصوف به 

شد، چون این نص قطعاً از ادعای کذابان و مبطالن محفوظ است، وگرنه خداوند مردم را امر و امکان ندارد که دروغگو یا باطل با

وصف کرده و این « بازدارنده از گمراهی»کند و با این حال این نص را به عنوان  ها را گمراه می به تمسک به چیزی کرده که آن

 دروغی است که محال است از خداوند صادر شود.

نیست، و این « بازدارنده از گمراهی برای متمسک به آن»لهی است، اما مدّعی نص تشخیصی موصوف به ن یا مدّعی منصب ا

ای از امور، شبهاتی و اشتباهاتی به همراه  سبب جهمشان به پاره ای است که برای بعضی از مکمفان به مدّعی یا ادعایش به گونه

کرده و نابودش کند از باب رحمت به بندگان، هرچند مدتی بعد از اعالم دارد. چه بسا خداوند این آیه قرآن را درباره او اجرا 

که  که او احتمال ندارد که کسی را در شبهه بیندازد مگر این که حجت و عذری برای اتباع او نیست، یا این ادعایش، در حالی

های زیادی از او صادر  ل، سفاهتخودش طالب باطل باشد و در نتیجه از کسی بدون هیچ نص تشخیصی اطاعت کند و با این حا

سازد، اما هیچ دلیمی وجود ندارد که آیه شریفه بر او منطبق شود، بمکه چه بسا  شود و خداوند باطل او را برای مردم آشکار می می

 که با سفاهت خود دنبال باطل هستند. شود برای کسانی خداوند او را زمانی طوالنی مهمت بدهد؛ پس او رها می

 زنم: یح بیشتر مثالی میبرای توض

 سه دایره وجود دارد: سفید و خاکستری و سیاه.

شود و در نتیجه هرکنه داخنل آن شنود مندّعی      است و هیچ دروغگویی وارد آن نمی دایره سفید حفاظت شده و حمایت شده

 الْنوَتِینَ  مِنْهُ لَقَطَعْنَا ثُمَّ*  بِالْیَمِینِ مِنْهُ لَأَخَذْنَا*  الْأَقَاوِیلِ بَعْضَ عَمَیْنَا تَقَوَّلَ وَلَوْصادق است و باید تصدیقش کنیم. آیات شریفه: 

 بر این دایره قطعاً منطبق است. 

که در آن بود اعتماد کرد و  توان بر هر کسی دایره خاکستری در برابر ورود دروغگویان به آن حفاظت نشده؛ پس آیا می

ورود افراد دروغگو حفاظت شود؛ آن هم صرفاً به سبب رحمت الهی نسبت تصدیقش نمود؟! البته ممکن است بعضی اوقات از 
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است، نه « بازدارنده از گمراهی»موصوف به باره ادعای نص تشخیصی د توجه داشته باشید که سخن ما دربای

صورت باطل و  طور عام؛ چون ادعای منصب الهی یا نبوت یا خالفت الهی در زمین به باره ادعای منصب الهی بهدر

ها نیز  سفیهانه و بدون استدالل به وصیت )نص تشخیصی( بسیار حاصل شده و چه بسا مدّعی باطل امامت مدت

ای  ادعای بدون شهادت خدا و نص الهی و بدون وصیت هیچ ارزشی ندارد و ادعایی سفیهانه؛ پس (7)است زنده مانده

 ای نزد خدا ندارد. که چنین مدّعی باطلی را تصدیق کند هیچ عذر و بهانه است؛ بنابراین کسی

 ها از ادعای نص تشخیصی موصوف به بنابراین مقصود ما منع مطلق ادعا  از سوی مدعیّان نیست؛ بلكه آن

ممنوع هستند که همان وصیت حجت برای مردم است و این ممتنع « بازدارنده از گمراهی برای متمسكان به آن»

کند،  واقعیت خارجی نیز بر آن مهر تایید  بودن که با عقل اثبات کردیم و نص قرآنی و روایی نیز آن را تأکید می

کسی مدّعی آن شود و همین برای اثبات این  که زند؛ چون صدها سال از این نص تشخیصی گذشته بدون این می

 حقیقت کافی است.

و اوصیای  صدها سال گذشت و کسی غیر از محمد  وصیت عیسی  ر تورات وهای انبیا  د بر وصیت

با  نشد و امام رضا  مدّعی وصیت پیامبر  کسی غیر از ائمه  که ناها نشدند، همنن بعد از او مدّعی آن

از تورات  محمد  اهلل رسوللیق نصرانی استدالل کرد، یعنی بعد از بیان نص انبیا  گذشته بر همین واقعیت بر جاث

و انجیل، جاثلیق نصرانی استدالل کرد که این نصوص ممكن است بر بیش از یك شخص منطبق شود، اما پاسخ و 

توس  مدّعیان باطل تا  های انبیا  بر جاثلیق این بود که چنین چیزی یعنی ادعای وصیت احتجاج امام رضا 

 است. این بخش از روایت را مالحظه کنید: کنون حاصل نشده

 شَاّکُّونَ نَحْنُّ  وَ  بِنُّبُّوَّتِهِ  لَكُّمْ  نُّقِرَّ  أَنْ  لَنَا َیجُّوزُّ  فَلَا فَمُّحَمَّدٌ  اسْمُّهُّ فََأمَّا هَذَا. مَُّحمَّدٌ أَنَّهُّ  بِالصِّحَّةِ  عِنْدَنَا یََتقَرَّرَ  لَمْ لَكِنْ  ...وَ »

 نَبِیّاً  هَذَا یَوْمِنَا إِلَى آدَمَ مِنْ ِمن بَعْدُّ أَوْ مِن قَبْلُّ الّلَهُّ بََعثَ فَهَلْ بِالشَّكِّ؟! احْتََججْتُّمْ : الرَِّضا .... فََقالَ مُّحَمَّدُّکُّمْ أَنَّهُّ

 (6)«.جََوابِهِ... عَنْ َفأَحْجَمُّوا مُّحَمَّدٍ؟ غَْیرَ الْأَنْبِیَا ِ جَمِیعِ عَلَى اللَّهُّ أَْنزَلَهَا الَّذِی الْكُّتُّبِ مِنَ  ٍ شَیْ فِی َتجِدُّونَهُّ َأوْ مُّحَمَّدٌ؟ اسْمُّهُّ

دانیم که در کتاب مقدس نام محمد آمده، اما برای ما به طریق صحیح ثابت نشده که منظور  )میجاثلیق گفت: 

که شك داریم  اقرار کنیم در حالیتوانیم به نبوتش  که صرفاً نامش محمد است، ما نمی همان محمد شما باشد. اما این

آیا خداوند قبل یا بعد از حضرت آدم  ؟!کردید احتجاجشك  به فرمود: که آیا او همان محمد شماست؟ امام رضا 

                                                                                                                                                                  
که داخل آن هستند ندارند؛ پس آیه شریفه ممکن است بر این دایره  که هیچ عذری برای اطاعت از کسانی به بندگان، با این

 منطبق باشد، اما لزوماً نباید بر آن صدق کند.

شود، بمکه اساساً این دایره متعمق به دروغگویان  دروغگویان به آن حفاظت نمی دایره سوم سیاه است و به هیچ وجه از ورود

است و روشن است این دایره برای کذّابان است، پس هیچ دلیمی 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.

 اهلل  مدّعی نبوت شد و تنا بعند از وفنات رسنول     اهلل  هاست. در زمان حیات رسول ای از این مسیممه کذاب نمونه. 1

 چنان زنده بود. هم
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باشد؟! یا در هیچ یك از کتبی که خدا بر همه انبیا  نازل  پیامبری را تا امروز مبعوث کرده که نامش محمد 

 (.درماندند ها از جواب امام رضا  بود که آن جا ایندر اید؟  را یافته د کرده غیر از پیامبر ما محم

و  ها ایمان دارند و عیسی  که به آن بنابراین احتجاج اوصیای گذشته به این نص، حجتی است بر کسانی

ز نظر که ا به نص انبیای گذشته استدالل کرد، با این به نصّ انبیای گذشته احتجاج کردند؛  عیسی  محمد 

 ها فاصله داشت: زمانی به آن

که آن سفر را گشود، جایی را یافت که در آن نوشته  پس سِفر )کتاب( اشعیای نبی را به او سپرد و هنگامی* )

شده * روح پروردگار بر فراز من است، چون او من را مسح کرده تا به مسكینان بشارت بدهم؛ مرا فرستاده تا 

ها را در آزادی بفرستم  ا اسیران را ندای آزادی و کوران را ندای بینایی بدهم و ربوده شدهها را شفا بدهم، ت شكسته دل

که همه  روش مقبول پروردگار * سپس آن ِسفر را در هم پینید و به خادم تسلیم کرد در حالی * و پند بدهم به

ها گفت: امروز این نوشته  آنکه در آن جمع بودند چشمانشان به سمت او خیره شد * پس شروع کرده و به  کسانی

شد  کردند و از کلمات نعمت که از دهانش خارج می های شما به تمام رسید * و همه او را مشاهده می در گوش

 (7)(گفتند: آیا این فرزند یوسف نیست؟ کردند و می تعجب می

 مودند.و نص انبیای قبل از او احتجاج فر در قرآن ذکر شده به نص عیسی  که ناهمنن محمد 

ْبِرَسُّولٍ  َو مُّبَشًِّرا التَّْورَاةِ مِنَ یَدَیَّ بَیْنَ لِمَا مُّصَدِّقًا إِلَیْكُّمْ اهلل رسول إِنِّی إِسْرَائِیلَ بَنِی یَا َمرْیَمَ  ابْنُّ عِیسَى قَالَ وَ إِذ 

مُّبِینٌ  سِحْرٌ هَذَا َقالُّوا بِالْبَیِّنَاتِ جَا َهُّمْ َفلَمَّا أَحْمَدُّ اسْمُّهُّ َبعْدِی مِنْ یَأْتِی
(6) 

 که را تورات شمایم، سو  به خدا فرستاده من یقین به اسرائیل، بنى ا : گفت مریم پسر عیسى که هنگامى )و

 پس. دهم مى مژده است، «احمد» نامش و آید مى من از بعد که پیامبر  به و کنم، مى تصدیق بوده من از پیش

 آشكار(. است جادویى این :گفتند آورد، آنان برا  روشن دالیل که هنگامى

ََو یَنْهَاهُّمْ بِالَْمعْرُّوفِ یَأْمُّرُّهُّمْ  وَ الْإِنْجِیلِ التَّوَْراةِ فِی عِنْدَهُّمْ مَكْتُّوًبا َیجِدُّونَهُّ  الَِّذی الْأُّمِّیَّ  النَِّبیَّ الرَّسُّولَ  یَتَّبِعُّونَ الَّذِین 

 َفالَّذِینَ  عَلَیْهِمْ کَانَتْ الَّتِی َو الْأَغْلَالَ إِصَْرهُّمْ عَنْهُّمْ وَ یَضَعُّ اْلخَبَاِئثَ عَلَیْهِمُّ رِّمُّوَ یُّحَ الّطَیِّبَاتِ لَهُّمُّ وَ یُّحِلُّّ الْمُّنْكَرِ عَنِ

الْمُّفِْلحُّونَ  هُّمُّ أُّولَئِكَ مََعهُّ أُّْنزِلَ  الَِّذی النُّّورَ وَ اتَّبَعُّوا وَ َنصَرُّوهُّ  َو عَزَّرُّوهُّ بِهِ آمَنُّوا
(4) 

 پیْرو  یابنْد، مْى نگاشْته و انجیْل تْورات در خْود نْزد را او أمّی که پیامبر و رسول نای از که کسانى )همان

 آنْان بْر را هْا پاکیزه و دارد، بازمى زشت اعمال از و دهد، مى فرمان شایسته کارها  به را آنان که پیامبر  کنند؛ مى

 و جْان عقْل دوش بْر کْه ها زنجیره و ینسنگ تكالیف بارها  و کند، مى حرام آنان بر را ها ناپاك و نماید، مى حالل
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 نْازل او بْر که نور  از و دادند یاریش و کردند حمایت را او و آوردند ایمان او به که کسانى پس دارد؛ مى بر است آنان

 .رستگارانند( همان اینان نمودند، پیرو  شده

کرد تا مدّعی این  ( او را رها نمیباطل بود )العیاذ باهلل و خداوند در قرآن بیان کرده که اگر ادعای محمد 

دار بازداشتن  دار حفاظت و صیانت آن نص از ادعای مدّعیان باطل است و خداوند عهده نص شود، چون خداوند عهده

 ها از نّص است:  آن

رَسُّولٍ  لَقَْولُّ إِنَّهُّ* تُّبْصِرُّونَ ال وَمَا* تُّبْصِرُّونَ بِمَا أُّْقسِمُّ فاَل*  الْخَاطِئُّونَ إِال یَأْکُّلُّهُّ ال *غِسْلِینٍ  مِنْ إِال طَعَامٌ وَ ال 

 وَ لَوْ*  اْلعَالَمِینَ رَبِّ  مِنْ  تَنْزِیلٌ * تَذَکَّرُّونَ  مَا قَلِیال کَاهِنٍ  ِبقَْولِ وَ ال * تُّؤْمِنُّونَ مَا قَلِیال شَاعِرٍ  ِبقَوْلِ  هُّوَ وَ مَا* کَرِیمٍ 

 َو إِنَّهُّ* حَاجِزِیَن  عَنْهُّ  أَحَدٍ مِنْ مِْنكُّمْ فَمَا* الْوَتِیَن  مِنْهُّ  لَقَطَعْنَا ثُّمَّ * بِالْیَمِینِ مِنْهُّ  نَاألخَذْ *األقَاوِیِل  َبعْضَ عَلَیْنَا تَقَوَّلَ 

 رَبِّكَ  بِاسْمِ فَسَبِّحْ *الْیَقِینِ لََحقُّّ وَ إِّنَهُّ* الْكَافِرِینَ  عَلَى َلحَسْرَةٌ  وَ إِنَّهُّ* مُّكَذِّبِینَ  مِنْكُّمْ أَنَّ لََنعْلَمُّ وَإ ِنَّا *لِلْمُّتَّقِینَ  لَتَذْکِرَةٌ

الْعَظِیمِ 
(7) 

 چه آن به کنم مى یاد سوگند خورند * پس نمى خطاکاران جز را آن * که کثافات و چرکاب مگر غذایى نه )و

 نیست، شاعر یك گفتار آن است * و بزرگوار ا  فرستاده گفتار قرآن، این تردید بینید * بى نمى چه آن بینید * و مى

 سو  از شده شوید * نازل نمى متذکّر اندکى جز ولى نیست، هم کاهن گفتار آورید * و نمى ایمان اندکى جز ولى

 گرفتیم * سپس مى شدت به را او بست * ما مى ما بر دروغ به را ها گفته از ا  پاره اگر است * و جهانیان پروردگار

 پند وسیله قرآن، این تردید نبود * بى او عذاب از مانع شما از دامک هیچ صورت آن کردیم * در مى پاره را قلبش رگ

 قطعاً  انكار این هست * و انكارکنندگانى شما میان از که دانیم مى یقین به ما است * و پرهیزکاران برا  تذکر  و

 و (.گ تسبیح پروردگارت نام به است * پس یقینى حقّى قرآن، این تردید بى است * و کافران حسرت مایه
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 دوم: علم

نیْاز  یك از مردم از او و علمْش بی نیاز باشد و هیچ تواند از غیر خودش بی ی خدا همان عالمی است که می خلیفه

نیست، چون خداوند هرچه که در دین حادث شود و هرچه که اهل زمانش در امور دین نیاز دارند را به او وحْی مْی 

ی خدا مكلّف به تبلیغ  همان علم دین است که خلیفه جا اینی خدا باشد در  فهکند. منظور از علمی که باید همراه خلی

او در تبلیْغ رسْالتش و  چْه آنی خدا باید به پروردگْار متصْل باشْد و خداونْد  آن برای مردم است؛ بنابراین خلیفه

دارد را بْه او  رساندن دین حق مورد رضای خدا و احكام جدید الهی و فصل الخطْاب و رفْع اختالفْات مْردم نیْاز

 بیاموزد.

تواند برای شخص طالْب حْق  می -علم به امور جدید و فصل الخطاب و رفع اختالفات علمی مردم -همین امر 

ی خْدا بْه علْوم  ی خدا باشد که دلیل نصّ و وصیت را تأییْد کنْد. الزم نیسْت کْه خلیفْه دلیلی بر معرفت خلیفه

مثل رسالتهای خلفای گذشته آگاه باشْد، بلكْه فقْ  علْم الزم بْرای استقرائی یا تجربی یا حتی علوم دینی گذشته 

ی خدا این است که متصل به خدا بوده و پروردگار متعالی نخستین چیزی که او در رسالتش به آن نیْاز دارد را  خلیفه

ئی جاهْل باشْد، امْا های خلفای گذشته یا علوم تجربی و استقرا به او بیاموزد، نه به این معنا که باید لزوماً به رسالت

ها را از طریق تحصیالت یا حتْی  ها برایش واجب نیست؛ پس ممكن است او گاهی آن دانستن آن امور و تفاصیل آن

بگیرد، اما خداونْد بْر او منْت  ها را مثالً با خواندن فرا با الهام الهی یا از هر دو طریق بداند، یعنی مانند بقیه مردم آن

کند، مخصوصاً اگر قضیه متعلق به امْر دیْن باشْد،  ی خداست به او الهام می چون او خلیفه گذارد به این معنا که می

 مانند اثبات وجود خداوند سبحان یا به طور کلی دفاع از دین باشد.

هْا را بدانْد و در زبْان  ی خْدا بایْد همْه زبان گویند خلیفْه پردازان که می اما اعتقادات مضحك برخی از حاشیه

روی سنگ تأثیر بگذارد و  که بر روی سنگی راه میرود، بر بگویند هنگامی که اینعقاید جاهالنه مشابه  معصوم باشد و

که معتقد به این امْور هسْتند بیْان  جای پایش باقی بماند و ... ، به زودی پاسخ این اعتقادات باطل و جهالت کسانی

 خواهد شد.

گونْه  در حْال فتْرت این کْه ناهمنن .بور به سكوت شْودای از زمان خالفتش مج ی خدا در برهه چه بسا خلیفه

ی فترت و علت آن را بیان کردم که عبارت بود از عدم وجْود قابْل بْرای  است، علمش را آشكار نكند و قبالً مسئله

ی اولی خْود یعنْی  وظیفه که ایندعوت حق، یا ممكن است برای ضرورتی که خداوند اراده کرده ساکت باشد، گوئی 

ی  دهد، چون تسلیم خالفت الهی امانتی است که خداونْد خلیفْه انجامکه باید خالفت به او برسد را  دن کسیکر مهیا

که برایش امكان دارد را مهیا کند تا این امر )تسلیم امانت خالفت الهی(  چه آنخود را مكلّف به آن کرده و باید همه 
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ها عذری در اطاعت از مسْیر  و برای شخص متخلّف از آنگیرد  انجامبه بهترین شكلی که حجت بر مردم اقامه شود 

 ی آینده باقی نماند. شیطان و تخلف از دین خدا یا خلیفه

 خدای متعالی فرمود: 

 إِنَّ بِهِ یَعِظُّكُّمْ نِعِمَّا اللَّهَ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُّمُّوا أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَكَمْتُّمْ وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُّؤَدُّّوا أَنْ یَأْمُّرُّکُّمْ اللَّهَ إِنَّ﴿

 (7)﴾بَصِیرًا سَمِیعًا کَانَ اللَّهَ

 بْه کنید، حكمرانی مى مردم میان که هنگامى و بازگردانید صاحبانش به را ها امانت که دهد مى فرمان شما به )خدا

 شنوا همواره خدا تردید بى کند؛ مى عظهمو آن به را شما خدا که است چیز  نیكو یقیناً. کنید حكومت و داور  عدالت

 بیناست(. و

ی گذشْته آن را بْه  ای کْه بایْد خلیفْه ی بعد اسْت، وظیفْه مراد از این آیه همان تسلیم خالفت الهی به خلیفه

شْود تْا  بدهد، چون امانتی الهی بر گردن اوست و به همین سبب گاهی مجبور به سْكوت می انجامترین وجه  کامل

اقل تا زمان والدتش مهیا شْود. روایْات  ی بعد، یا ال که بعضی امور متعلق به خلیفه حفظ کند تا زمانیجان خودش را 

 ذیل این مسئله را تبیین می کند: 

 بُّرَیْْدٍ عَْنْ أُّذَیْنَْةَ بْْنِا عَنِ عَائِذٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْوَشَّا ِ عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُّحَمَّدٍ بْنِ مُّعَلَّى عَنْ مُّحَمَّدٍ بْنُّ )الْحُّسَیْنُّ

 حَكَمْْتُّمْ إِذا وَ أَهْلِهْا  إِلى الْأَماناتِ تُّؤَدُّّوا أَنْ یَأْمُّرُّکُّمْ اللَّهَ إِنَّ﴿ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ  جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُّ: قَالَ الْعِجْلِیِّ

لَاحَ وَ الْعِلْْمَ وَ الْكُّتُّْبَ بَعْْدَهُّ الَّذِی الْإِمَامِ إِلَى الْأَوَّلُّ یُّؤَدِّیَ أَنْ عَنَى انَاإِیَّ قَالَ ﴾بِالْعَدْلِ تَحْكُّمُّوا أَنْ النَّاسِ بَیْنَ  إِذا وَ» السِّْ

 أَطِیعُّْوا وَ اللَّْهَ واأَطِیعُّْ آمَنُّْوا الَّْذِینَ أَیُّّهَا یا﴿لِلنَّاسِ  قَالَ ثُّمَّ أَیْدِیكُّمْ فِی الَّذِی «بِالْعَدْلِ تَحْكُّمُّوا أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَكَمْتُّمْ

 أَمْْرٍ فِْی تَنَازُّعاً خِفْتُّمْ فَإِنْ -بِطَاعَتِنَا الْقِیَامَةِ یَوْمِ إِلَى الْمُّؤْمِنِینَ جَمِیعَ خَاصَّةً. أَمَرَ عَنَى إِیَّانَا ﴾مِنْكُّمْ الْأَمْرِ أُّولِی وَ الرَّسُّولَ

 وَ الْْأَمْرِ وُّلَْاةِ بِطَاعَْةِ جَْلَّ وَ عَزَّ اللَّهُّ یَأْمُّرُّهُّمُّ کَیْفَ وَ نَزَلَتْ کَذَا ﴾مِنْكُّمْ الْأَمْرِ ولِیأُّ إِلَى وَ الرَّسُّولِ إِلَى وَ اللَّهِ إِلَى فَرُّدُّّوهُّ﴿

 (6).(﴾مِنْكُّمْ األَمْرِ أُّولِی وَ الرَّسُّولَ أَطِیعُّوا وَ اللَّهَ أَطِیعُّوا﴿ لَهُّمْ قِیلَ الَّذِینَ لِلْمَأْمُّورِینَ ذَلِكَ قِیلَ إِنَّمَا مُّنَازَعَتِهِمْ فِی یُّرَخِّصُّ

ها را بْه اهلْش برسْانید و  )خداوند شما را امر می کند که امانت درباره آیه از امام باقر گوید:  بُّرید عجلی می

فق  ما را اراده کرده که هر امْام بایْد بْه  پرسیدم. فرمود:کنید به عدالت حكم کنید(  که بین مردم حكم می هنگامی

کنید به عدالت حكم کنیْد( یعنْی  که بین مردم حكم می ش کتب و علم و سالح را بدهد. )و هنگامیامام بعد از خود

)ای مؤمنان از خدا و رسول و اولیای امرتان اطاعْت  سپس خداوند به مردم فرموده:که در دستان شماست.  چه آنهم

امت امر به اطاعت ما کرده. پس اگر ترسْیدید ی مؤمنان را تا روز قی کنید(. از این آیه فق  ما را اراده کرده است. همه
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گونْه نْازل  که در چیزی تنازع و اختالف پیدا کنید، )پس آن را به خدا و رسول و ولیّ أمرهایتان برگردانید(. آیْه این

هْا و  شده و چطور ممكن است کْه خداونْد امْر بْه اطاعْت از والیْان امْر بكنْد، امْا دربْاره منازعْات و درگیری

ها فرمْوده:  ها را به والیان امر ارجاع ندهد؟ این فق  به مكلفان گفته شده، همان مكلفانی که به آن ن آنشا اختالفات

 )اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از رسول و والیان امر خود(.

أَلْتُّ): قَْالَ عُّمَْرَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْوَشَّا ِ عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُّحَمَّدٍ بْنِ مُّعَلَّى عَنْ مُّحَمَّدٍ بْنُّ الْحُّسَیْنُّ ا سَْ   الرِّضَْ

 یُّْؤَدِّیَ أَنْ  مُّحَمَّْدٍ آلِ مِنْ الْأَئِمَّةُّ هُّمُّ قَالَ ﴾أَهْلِها  إِلى الْأَماناتِ تُّؤَدُّّوا أَنْ یَأْمُّرُّکُّمْ اللَّهَ إِنَّ﴿جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ

 (7).عَنْهُّ( یَزْوِیَهَا لَا وَ غَیْرَهُّ بِهَا یَخُّصَّ لَا وَ دَهُّبَعْ مَنْ إِلَى الْأَمَانَةَ الْإِمَامُّ

ها را به اهلْش برسْانید(.  دهد که آن امانت )درباره آیه )خداوند شما را فرمان می  احمد بن عمر: از امام رضا

امْام بعْد از هستند که هر امْام بایْد امانْت را بْه  ها همان امامان از آل محمد  آنسؤال کرد. حضرت فرمود: 

 .دیگری اختصاص ندهد و از صاحبش به جای دیگری نبرد( خودش برساند و به کس

نِ أَبِی الْفُّضَیْل عَنْ بْنِ مُّحَمَّدِ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُّسَیْنِ عَنِ مُّحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُّ مُّحَمَّدُّ ا الْحَسَْ  : الرِّضَْ

 بَعْدِهِ مِنْ الْإِمَامِ إِلَى الْإِمَامُّ یُّؤَدِّی الْأَئِمَّةُّ هُّمُّ قَالَ ﴾أَهْلِها  إِلى الْأَماناتِ تُّؤَدُّّوا أَنْ یَأْمُّرُّکُّمْ اللَّهَ إِنَّ﴿ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ )فِی

 (6).عَنْهُّ( یَزْوِیهَا لَا وَ غَیْرَهُّ بِهَا یَخُّصُّّ ال وَ

هْا را بْه اهلْش  دهْد کْه آن امانت نْد شْما را فرمْان می)درباره آیه )خداو محمد بن فضیل: از امام رضا 

هستند که هر امامی بْه امْام بعْد از خْودش بایْد امانْت را  ها همان ائمه  آن برسانید(. پرسید. حضرت فرمود:

 دیگری اختصاص ندهد و امانت را به جای دیگری نبرد(. برساند و به کس

 بْْنِ الْمُّعَلَّى عَنِ یَعْفُّورٍ أَبِی ابْنِ عَنِ عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سِنَانٍ بْنِ مُّحَمَّدِ عَنْ حَمَّدٍمُّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُّ مُّحَمَّدُّ

 أَمَْرَ قَالَ ﴾أَهْلِها  ىإِل الْأَماناتِ تُّؤَدُّّوا أَنْ یَأْمُّرُّکُّمْ اللَّهَ إِنَّ﴿جَلَّ  وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ  اللَّهِ عَبْدِ أَبَا )سَأَلْتُّ: قَالَ خُّنَیْسٍ

 (4).(عِنْدَهُّ  ٍ شَیْ کُّلَّ بَعْدَهُّ الَّذِی الْإِمَامِ إِلَى یَدْفَعَ أَنْ الْأَوَّلَ الْإِمَامَ اللَّهُّ

دهْد کْه آن  )درباره این آیه پرسیدم )خداوند بْه شْما فرمْان می  )از امام صادقگوید:  معلّی بن خُّنیس می

نزد خود دارد را به امْام بعْد از خْودش  چه آنخدا امام را امر کرده که  :حضرت فرمود (.ها را به اهلش برسانید امانت

 بسپارد(. 
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 011................................... پرسند اسالم واز تو درباره روح  مید یعقا

  إِلْى الْأَمانْاتِ تُّْؤَدُّّوا أَنْ یَأْمُّرُّکُّمْ اللَّهَ إِنَّ﴿ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُّ لَهُّ )قُّلْتُّ قَالَ:  الصَّادِقِ عَنِ خُّنَیْسٍ بْنُّ مُّعَلَّى رَوَ 

 أُّمِْرَتِ وَ بَعْْدَهُّ الَّْذِی الْإِمَْامِ إِلَى عِنْدَهُّ مَا یَدْفَعَ أَنْ الْإِمَامِ عَلَى قَالَ ﴾بِالْعَدْلِ تَحْكُّمُّوا أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَكَمْتُّمْ إِذا وَ اأَهْلِه

 (7).یَتَّبِعُّوهُّمْ( أَنْ النَّاسُّ أُّمِرَ وَ بِالْعَدْلِ یَحْكُّمُّوا أَنْ الْأَئِمَّةُّ

ها را  دهد که آن امانت ی آیه )خداوند شما را فرمان می )دربارهکند:  روایت می خنیس از امام صادق معلّی بن 

بر امام واجب اسْت کْه  که بین مردم حكم کردید حكم به عدالت کنید(. حضرت فرمود: به اهلش برسانید و هنگامی

را امر کرده که به عْدالت حكْم و  یه ائمه نزد خود دارد را به امام بعد از خودش بسپارد و همننین این آ چه آن

  .ها اطاعت کنند( حكومت کنند و مردم را امر کرده که از آن

 عَْنْ الْمِعْْزَ  أَبِْی عَنْ یَحْیَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ الْخَطَّابِ أَبِی بْنِ الْحُّسَیْنِ بْنِ مُّحَمَّدِ عَنْ مَحْبُّوبٍ بْنِ عَلِیِّ بْنُّ مُّحَمَّدُّ

 إِنَّ﴿ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلُّ لَهُّ )قُّلْتُّ :قَالَ  اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ خُّنَیْسٍ بْنِ مُّعَلَّى عَنْ یَعْفُّورٍ أَبِی ابْنِ عَنِ عَمَّارٍ نِبْ إِسْحَاقَ
 مَْا یَْدْفَعَ أَنْ اإلِمَْامِ عَلَْى قَالَ ﴾بِالْعَدْلِ حْكُّمُّواتَ أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَكَمْتُّمْ إِذا وَ أَهْلِها  إِلى الْأَماناتِ تُّؤَدُّّوا أَنْ یَأْمُّرُّکُّمْ اللَّهَ

 (6).یَتَّبِعُّوهُّمْ( أَنْ النَّاسُّ أُّمِرَ وَ بِالْعَدْلِ األَئِمَّةُّ أُّمِرَتِ وَ بَعْدَهُّ الَّذِی اإلِمَامِ إِلَى عِنْدَهُّ

ابی المعزی از اسْحاق بْن محمد بن علی بن محبوب از محمد بن حسین بن ابی الخطاب از صفوان بن یحیی از 

گوید عرض کردم معنْی ایْن آیْه  کند: )که می نقل می عمار از ابن ابی یعفور از معلی بن خنیس از امام صادق 

بْر امْام فرمْود:  ﴾دْلِبِالْعَ تَحْكُّمُّوا أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَكَمْتُّمْ إِذا وَ أَهْلِها  إِلى الْأَماناتِ تُّؤَدُّّوا أَنْ یَأْمُّرُّکُّمْ اللَّهَ إِنَّ﴿ چیست؟

را امر کرده کْه بْه  نزد خود دارد را به امام بعد از خودش بسپارد و همننین این آیه ائمه  چه آنواجب است که 

(.ها اطاعت کنند عدالت حكم و حكومت کنند و مردم را امر کرده که از آن

 ﴾بِالْعَْدْلِ تَحْكُّمُّْوا أَنْ النَّاسِ بَیْنَ حَكَمْتُّمْ إِذا وَ أَهْلِها  إِلى لْأَماناتِا تُّؤَدُّّوا أَنْ یَأْمُّرُّکُّمْ اللَّهَ إِنَّ﴿ی شریفه  بنابراین آیه
ی خدا یا امام باید امانت را به امام بعد از خودش بسپارد و این تكلیف نخست اوست و برای همین  خلیفه که اینیعنی 

کردن خلیفْه بعْد از حمْل  كلیف اولش یعنی مهیْاکه ت چه بسا علمش را اظهار نكند و با مردم سخن نگوید تا زمانی

 واقع شد: دهد و این امر برای امام رضا  انجامرسالت الهی را 

 اللَّْهِ عَبْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنُّ اللَّهِ عَبْدُّ حَدَّثَنِی قَالَ الْأَرْمَنِیِّ الْحَكَمِ أَبِی عَنْ عَلِیٍّ بْنِ مُّحَمَّدِ عَنْ مِهْرَانَ بْنُّ )أَحْمَدُّ

 عَنْ الْجَرْمِیُّّ عُّمَارَةَ بْنِ مُّحَمَّدِ بْنُّ اللَّهِ عَبْدُّ أَخْبَرَنِی وَ الْحَكَمِ أَبُّو قَالَ الزَّیْدِیِّ سَلِی ٍ بْنِ یَزِیدَ عَنْ طَالِبٍ أَبِی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ

 هَْذَا تُّثْبِْتُّ هَْلْ فِْدَاكَ جُّعِلْتُّ فَقُّلْتُّ الطَّرِیقِ بَعْضِ فِی الْعُّمْرَةَ نُّرِیدُّ نَحْنُّ وَ  إِبْرَاهِیمَ أَبَا لَقِیتُّ: قَالَ سَلِی ٍ بْنِ یَزِیدَ

 وَ  اللَّْهِ عَبْْدِ أَبِی مَعَ أَنْتَ وَ هَاهُّنَا لَقِینَاكَ أَبِی وَ أَنَا إِنِّی نَعَمْ قُّلْتُّ أَنْتَ تُّثْبِتُّهُّ فَهَلْ نَعَمْ قَالَ فِیهِ نَحْنُّ الَّذِی الْمَوْضِعَ
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 أُّحَدِّثُّ شَیْئاً إِلَیَّ فَأَحْدِثْ أَحَدٌ مِنْهُّ یَعْرَ  لَا الْمَوْتُّ وَ مُّطَهَّرُّونَ أَئِمَّةٌ کُّلُّّكُّمْ أَنْتُّمْ أُّمِّی وَ أَنْتَ أَبِی بِأَبِی لَهُّ فَقَالَ إِخْوَتُّكَ مَعَهُّ

 وَ الْحُّكْْمَ عُّلِّمَ قَدْ وَ إِلَیْكَ أَشَارَ وَ سَیِّدُّهُّمْ هَذَا وَ وُّلْدِی هَؤُّلَا ِ اللَّهِ دِعَبْ أَبَا یَا نَعَمْ قَالَ یَضِلَّ فَلَا بَعْدِی مِنْ یَخْلُّفُّنِی مَنْ بِهِ

نُّ وَ لُّْقِالْخُّ حُّسْنُّ فِیهِ وَ دُّنْیَاهُّمْ وَ دِینِهِمْ أَمْرِ مِنْ فِیهِ اخْتَلَفُّوا مَا وَ النَّاسُّ إِلَیْهِ یَحْتَاجُّ بِمَا الْمَعْرِفَةَ وَ السَّخَا َ وَ الْفَهْمَ  حُّسْْ

 قَْالَ أُّمِّْی وَ أَنْتَ بِأَبِی هِیَ مَا وَ أَبِی لَهُّ فَقَالَ کُّلِّهِ هَذَا مِنْ خَیْرٌ أُّخْرَ  فِیهِ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ أَبْوَابِ مِنْ بَابٌ هُّوَ وَ الْجَوَابِ

 ُّئٍ خَیْْرُّ وَ مَوْلُّْودٍ خَیْْرُّ حِكْمَتَهَا وَ فَضْلَهَا وَ نُّورَهَا وَ عَلَمَهَا وَ اثَهَاغِیَ وَ الْأُّمَّةِ هَذِهِ غَوْثَ مِنْهُّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُّ یُّخْرِج  نَاشِْ

 بِْهِ یُّشْبِعُّ وَ الْعَارِیَ بِهِ یَكْسُّو وَ الصَّدْعَ بِهِ یَشْعَبُّ وَ الشَّعْثَ بِهِ یَلُّمُّّ وَ الْبَیْنِ ذَاتَ بِهِ یُّصْلِحُّ وَ الدِّمَا َ بِهِ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُّ یَحْقُّنُّ

 یُّبَْیِّنُّ عِلْْمٌ صَمْتُّهُّ وَ حُّكْمٌ قَوْلُّهُّ نَاشِئٍ خَیْرُّ وَ کَهْلٍ خَیْرُّ الْعِبَادَ بِهِ یَرْحَمُّ وَ الْقَطْرَ بِهِ اللَّهُّ یُّنْزِلُّ وَ الْخَائِفَ بِهِ یُّؤْمِنُّ وَ الْجَائِعَ

 مَْرَّتْ وَ نَعَْمْ قَالَ وُّلِدَ هَلْ وَ أُّمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی أَبِی لَهُّ فَقَالَ حُّلُّمِهِ أَوَانِ قَبْلِ نْمِ عَشِیرَتَهُّ یَسُّودُّ وَ فِیهِ یَخْتَلِفُّونَ مَا لِلنَّاسِ

 بِهِ أَخْبَرَنِی مَا ثْلِبِمِ أَنْتَ فَأَخْبِرْنِی  إِبْرَاهِیمَ لِأَبِی فَقُّلْتُّ یَزِیدُّ قَالَ کَلَاماً مَعَهُّ نَسْتَطِعْ لَمْ مَنْ فَجَا َنَا یَزِیدُّ قَالَ سِنُّونَ بِهِ

 اللَّْهِ لَعْنَْةُّ فَعَلَیْْهِ بِهَذَا مِنْكَ یَرْضَى فَمَنْ لَهُّ فَقُّلْتُّ زَمَانَهُّ هَذَا لَیْسَ زَمَانٍ فِی کَانَ  أَبِی إِنَّ نَعَمْ لِی فَقَالَ  أَبُّوكَ

 وَ فُّلَْانٍ ابْنِْی إِلَى فَأَوْصَیْتُّ مَنْزِلِی مِنْ خَرَجْتُّ إِنِّی عُّمَارَةَ أَبَا یَا أُّخْبِرُّكَ قَالَ ثُّمَّ شَدِیداً ضَحِكاً إِبْرَاهِیمَ أَبُّو فَضَحِكَ قَالَ

 إِیَّْاهُّ یلِحُّبِّ ابْنِی الْقَاسِمِ فِی لَجَعَلْتُّهُّ إِلَیَّ الْأَمْرُّ کَانَ لَوْ وَ وَحْدَهُّ فَأَفْرَدْتُّهُّ الْبَاطِنِ فِی أَوْصَیْتُّهُّ وَ الظَّاهِرِ فِی بَنِیَّ مَعَهُّ أَشْرَکْتُّ

 أَرَانِْی وَ أَرَانِیْهِ ثُّْمَّ  اهلل رسول بِخَبَرِهِ جَا َنِی لَقَدْ وَ یَشَا ُّ حَیْثُّ یَجْعَلُّهُّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى ذَلِكَ لَكِنْ وَ عَلَیْهِ رَأْفَتِی وَ

 مَْعَ رَأَیْْتُّ وَ  عَلِْیٌّ جَْدِّی وَ  اهلل رسْول بِخَبَْرِهِ یَْأْتِیَ حَتَّى مِنَّا أَحَدٍ إِلَى یُّوصَى لَا کَذَلِكَ وَ مَعَهُّ یَكُّونُّ مَنْ

 وَ عَْزَّ اللَّْهِ فَسُّلْطَانُّ الْعِمَامَةُّ أَمَّا لِی فَقَالَ اهلل رسول یَا هَذَا مَا فَقُّلْتُّ عِمَامَةً وَ کِتَاباً وَ عَصًا وَ سَیْفاً وَ خَاتَماً  اهلل رسول

 فَجَامِعُّ الْخَاتَمُّ أَمَّا وَ اللَّهِ فَقُّوَّةُّ الْعَصَا أَمَّا وَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ فَنُّورُّ الْكِتَابُّ أَمَّا وَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ للَّهِا فَعِزُّّ السَّیْفُّ أَمَّا وَ جَلَّ

 مَْا  اهلل رسْول فَقَْالَ هُّْوَ أَیُّّهُّْمْ أَرِنِیهِ هللا رسول یَا فَقُّلْتُّ غَیْرِكَ إِلَى مِنْكَ خَرَجَ قَدْ الْأَمْرُّ وَ لِی قَالَ ثُّمَّ الْأُّمُّورِ هَذِهِ

 مِنْْكَ أَبِیكَ إِلَى أَحَبَّ إِسْمَاعِیلُّ لَكَانَ بِالْمَحَبَّةِ الْإِمَامَةُّ کَانَتِ لَوْ وَ الْأَمْرِ مِنْكَ هَذَا فِرَاقِ عَلَى أَجْزَعَ أَحَداً الْأَئِمَّةِ مِنَ رَأَیْتُّ

 الْمُّْؤْمِنِینَ أَمِیرُّ لِی فَقَالَ الْأَمْوَاتَ وَ مِنْهُّمْ الْأَحْیَا َ جَمِیعاً وُّلْدِی رَأَیْتُّ وَ إِبْرَاهِیمَ أَبُّو قَالَ ثُّمَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ مِنَ ذَلِكَ لَكِنْ وَ

 إِبْْرَاهِیمَ أَبُّْو قَالَ ثُّمَّ یَزِیدُّ قَالَ نِینَالْمُّحْسِ مَعَ اللَّهُّ وَ مِنْهُّ أَنَا وَ مِنِّی فَهُّوَ عَلِیٍّ ابْنِی إِلَى أَشَارَ وَ سَیِّدُّهُّمْ هَذَا  یَْا 

 اللَّْهِ قَوْلُّ هُّوَ وَ بِهَا فَاشْهَدْ الشَّهَادَةِ عَنِ سُّئِلْتَ إِنْ وَ -صَادِقاً تَعْرِفُّهُّ عَبْداً أَوْ عَاقِلًا إِلَّا بِهَا تُّخْبِرْ فَلَا عِنْدَكَ وَدِیعَةٌ إِنَّهَا یَزِیدُّ

هادَةً کَْتَمَ مِمَّْنْ أَظْلَمُّ مَنْ وَ﴿ أَیْضاً لَنَا قَالَ وَ ﴾أَهْلِها  إِلى الْأَماناتِ تُّؤَدُّّوا أَنْ یَأْمُّرُّکُّمْ اللَّهَ نَّإِ﴿ جَلَّ وَ عَزَّ  مِْنَ عِنْْدَهُّ شَْ

 هُّْوَ فَقَْالَ هُّْوَ فَْأَیُّّهُّمْ أُّمِّی وَ أَبِیبِ لِی جَمَعْتَهُّمْ قَدْ فَقُّلْتُّ  اهلل رسول عَلَى فَأَقْبَلْتُّ  إِبْرَاهِیمَ أَبُّو فَقَالَ قَالَ ﴾اللَّهِ

 عِلْماً وَ حُّكْماً مُّعَلَّماً یَجْهَلُّ فَلَا یَعْلَمُّ وَ یُّخْطِئُّ فَلَا یُّصِیبُّ بِحِكْمَتِهِ یَنْطِقُّ وَ بِفَهْمِهِ یَسْمَعُّ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ بِنُّورِ یَنْظُّرُّ الَّذِی

لِحْ وَ فَْأَوْصِ سَفَرِكَ مِنْ رَجَعْتَ فَإِذَا مَعَهُّ مُّقَامَكَ أَقَلَّ مَا قَالَ ثُّمَّ ابْنِی عَلِیٍّ بِیَدِ أَخَذَ وَ هَذَا هُّوَ  مِمَّْا افْْرُّغْ وَ أَمْْرَكَ أَصْْ

تَقِیمُّ لَْا وَ لَْكَ طُّهْرٌ فَإِنَّهُّ كَلْیُّكَفِّنْ وَ فَلْیُّغَسِّلْكَ عَلِیّاً فَادْعُّ أَرَدْتَ فَإِذَا غَیْرَهُّمْ مُّجَاوِرٌ وَ عَنْهُّمْ مُّنْتَقِلٌ فَإِنَّكَ أَرَدْتَ  إِلَّْا یَسْْ

عاً عَلَیْْكَ فَلْیُّكَبِّْرْ مُّْرْهُّ وَ عُّمُّومَتَهُّ وَ خَلْفَهُّ إِخْوَتَهُّ صُّفَّ وَ یَدَیْهِ بَیْنَ فَاضْطَجِعْ مَضَتْ قَدْ سُّنَّةٌ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ  قَْدِ فَإِنَّْهُّ تِسْْ
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 بِاللَّْهِ  کَفْى وَ جَْلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ أَشْهِدِ وَ عَلَیْهِمْ فَأَشْهِدْ بَعْدِهِمْ مِنْ وُّلْدَكَ لَهُّ اجْمَعْ ثُّمَّ حَیٌّ أَنْتَ وَ وَلِیَكَ وَ وَصِیَّتُّهُّ اسْتَقَامَتْ

 فَأَمَّْا عَلِیٍّ وَ عَلِیٍّ سَمِیِّ عَلِیٍّ نِیابْ إِلَى هُّوَ الْأَمْرُّ وَ السَّنَةِ هَذِهِ فِی أُّوخَذُّ إِنِّی  إِبْرَاهِیمَ أَبُّو لِی قَالَ ثُّمَّ یَزِیدُّ قَالَ شَهِیداً

رَهُّ وَ حِلْمَْهُّ وَ الْْأَوَّلِ فَهْمَ أُّعْطِیَ  الْحُّسَیْنِ بْنُّ فَعَلِیُّّ الْآخِرُّ أَمَّا وَ طَالِبٍ أَبِی بْنُّ فَعَلِیُّّ الْأَوَّلُّ عَلِیٌّ  وَ دِینَْهُّ وَ وُّدَّهُّ وَ نَصْْ

 وَ یَزِیْدُّ یَْا لِی قَالَ ثُّمَّ سِنِینَ بِأَرْبَعِ هَارُّونَ مَوْتِ بَعْدَ إِلَّا یَتَكَلَّمَ أَنْ لَهُّ لَیْسَ وَ یَكْرَهُّ مَا عَلَى بْرَهُّصَ وَ الْآخِرِ مِحْنَةَ وَ مِحْنَتَهُّ

یُّعْلِمُّكَ وَ مُّبَْارَكٌ مُّونٌمَأْ أَمِینٌ غُّلَامٌ لَهُّ سَیُّولَدُّ أَنَّهُّ فَبَشِّرْهُّ سَتَلْقَاهُّ وَ لَقِیتَهُّ وَ الْمَوْضِعِ بِهَذَا مَرَرْتَ إِذَا  لَقِیتَنِْی قَْدْ أَنَّْكَ سَْ

 إِبْْرَاهِیمَ أُّمِّ  اهلل رسْول جَارِیَْةِ مَارِیَةَ بَیْتِ أَهْلِ مِنْ جَارِیَةٌ الْغُّلَامُّ هَذَا مِنْهَا یَكُّونُّ الَّتِی الْجَارِیَةَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ فَأَخْبِرْهُّ

 یَزِیْدُّ یَا لِی فَقَالَ فَبَدَأَنِی  عَلِیّاً  إِبْرَاهِیمَ أَبِی مُّضِیِّ بَعْدَ فَلَقِیتُّ یَزِیدُّ قَالَ فَافْعَلْ السَّلَامَ مِنِّی اتُّبَلِّغَهَ أَنْ قَدَرْتَ فَإِنْ

 نَكْفِیْكَ لَْا وَ نُّكَلِّفُّْكَ کُّنَّا مَا اللَّهِ سُّبْحَانَ فَقَالَ نَفَقَةٌ عِنْدِی مَا وَ ذَلِكَ إِلَیْكَ أُّمِّی وَ أَنْتَ بِأَبِی فَقُّلْتُّ الْعُّمْرَةِ فِی تَقُّولُّ مَا

 عُّمُّومَتَْكَ وَ جِیرَتَْكَ فِیهِ لَقِیتَ مَا کَثِیراً الْمَوْضِعَ هَذَا إِنَّ یَزِیدُّ یَا فَقَالَ فَابْتَدَأَنِی الْمَوْضِعِ ذَلِكَ إِلَى انْتَهَیْنَا حَتَّى فَخَرَجْنَا

لَامَ مِنْْهُّ بَلَّغْتُّهَا جَا َتْ فَإِذَا بَعْدُّ تَجِئْ فَلَمْ الْجَارِیَةُّ أَمَّا لِی فَقَالَ لْخَبَرَا عَلَیْهِ قَصَصْتُّ ثُّمَّ نَعَمْ قُّلْتُّ  مَكَّْةَ إِلَْى فَانْطَلَقْنَْا السَّْ

 یَرِثُّوهُّ أَنْ یَرْجُّونَ عَلِیٍّ إِخْوَةُّ کَانَ وَ یَزِیدُّ قَالَ الْغُّلَامَ ذَلِكَ فَوَلَدَتْ حَمَلَتْ حَتَّى قَلِیلًا إِلَّا تَلْبَثْ فَلَمْ السَّنَةِ تِلْكَ فِی فَاشْتَرَاهَا

 لَا الَّذِی بِالْمَجْلِسِ إِبْرَاهِیمَ أَبِی مِنْ لَیَقْعُّدُّ إِنَّهُّ وَ رَأَیْتُّهُّ لَقَدْ اللَّهِ وَ جَعْفَرٍ بْنُّ إِسْحَاقُّ لَهُّمْ فَقَالَ ذَنْبٍ غَیْرِ مِنْ إِخْوَتُّهُّ فَعَادُّونِی

 (7).أَنَا( فِیهِ أَجْلِسُّ

 جعفْر بْن به موسى رفتیم می به عمره که راهى بین )در: گوید( است عماره ابا اش کنیه که) زید  سلی  بن یزید

 آورید؟ مى بیاد هستیم آن در ما که را مكان این گردم، قربانت: عرض کردم و برخوردم 

 صْادق امْام و کْردیم مالقْات جا این در را شما پدرم و من آر ،: عرض کردم آید؟ مى یادت هم تو آر ،: فرمود

 صادق به امام پدرم. بودند هم شما برادران و  پْاك همْه امامْان شْما فْدایت، مْادرم و پدر: عرض کرد 

 .نشود گمراه تا گویم به خلَف و فرزندم باز که بفرمایید مطلبى به من. ماند نمی کنار بر مرگ از کسى ولى هستید،

 اشْاره بْه شْما هاسْت )و آن سرور این و من هستند پسران اینان( است زید پدر کنیه) ه؛اللَّ عبد ابا ا  آر  فرمود:

 و دانْد می دنیاشْان و دیْن امر در را مردم اختالفات و احتیاجات شناسایى و سخاوت و فهم و حكم که کرد(. اوست

 ،اسْت بهتْر هْا این ی همْه زا که دارد دیگر  امتیاز و خداست درها  از در  او و نیكوست، دادنش پاسخ و اخالق

 و نْور و علْم و پنْاه و فریْادرس عزّوجْلّ خْدا : فرمود حضرت چیست؟ فدایت، آن مادرم و پدر: عرض کرد پدرم

 متعالی به وسْیله خدا  است، کودك بهترین و مولود بهترین او آورد. بیرون او صلب از را امت این حكمت و فضیلت

 بپوشْاند را برهنه کند، اصالح را رخنه و آورد گرد را پراکنده و دهد آشتى مردم نمیا و کند، جلوگیر  ریز  خون از او

 و پیْران بهترین او کند، ترحم بندگان بر و فرستد باران او به برکت خدا سازد. ایمن را هراسان و کند سیر را گرسنه و

 از پْیش و دهد فیصل دارند، اختالف آن در مردم چه آن است. سكوتش علم و حكمت گفتارش جوانان است، بهترین

                                                
 .015ن  010، صص 1افی، ج الک. 1
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 سْال چنْد آر ،: فرمْود شده؟ متولد فدایت، او مادرم و پدر: عرض کرد پدرم .کند عشیره خودش سرور  بر بلوغش

 یزیْد. گوییم سخنى توانستیم نمی او بودن با که شد وارد شخصى هنگام آن در: گوید یزید است. گذشته سنش از هم

. بفرماییْد هم شما فرمود، به من امام صادق  پدرت که خبر  مانند: عرض کردم  جعفر بن به موسى گوید

عْرض  بْه حضْرت .(کْرد تقیه باید زمان این در یعنى) نبود زمان این مانند که بود زمانى در پدرم آر ، :فرمود امام

 :فرمود سپس گرفت، سختى خنده را حضرت باشد. او بر خدا لعنت کند، قناعت جواب به این که هر :کردم

 دیگْرم پسْران ظاهر در و کردم وصیت پسرم به فالن و رفتم بیرون منزلم از من که دهم خبر به تو عماره ابا ا 

 بْه پسْرم را امامْت بْود، من دست کار اگر کردم. وصیت به او و خلوت تنها باطن در ولى کردم، شریك او با هم را

 بخواهْد کجْا هر سبحان اسْت و خدا  با اختیار این ولى مهربانم، به او نسبت و دارم دوست را او که دادم می قاسم

 .دهد می قرار

 از تْا نیْز او و اسْت، داده نشْان به من را معاصرینش و او خود و رسیده به من  خدا رسول از او امامت خبر

  پیغمبْر همْراه کْه دیْدم خْواب در من و نكند وصیت ما از به کسى نرسد خبر  على جدم و  پیغمبر

 رمْز عمامْه: فرمْود چیسْت؟ هْا این اهلل، رسْول یْا: عرض کردم بود. ا  عمامه و کتاب و عصا و شمشیر و انگشتر

 جْامع رمْز انگشْتر و خداسْت قوت و نیْرو  رمز عصا او و نور رمز کتاب او و عزت رمز شمشیر و خداست سلطنت

 اسْت. رسْیده بْه دیگْر  و رفته بیرون تو از امر امامت: فرمود به من  خدا رسول سپس. است امور این ی همه

 امْر مفارقْت از کْه ندیْدم را امامان از یك هیچ فرمود: من کیست! او نشان بده که به من اهلل رسول یا: عرض کردم

 بْود، تر محبْوب پدرت نزد تو از اسماعیل که بود دوستى و محبت رو  از امامت امر اگر کند. تابى بی تو مانند امامت

 ام مْرده و زنْده فرزندان تمام من: فرمود  جعفر بن موسى سپس شود، می سبحان تعیین ا خد جانب از امام ولى

 از مْن و مْن از او: هاسْت آن سرور این: فرمود و کرد اشاره على به پسرم  المؤمنین امیر گاه آن آوردم؛ به نظر را

 .نیكوکاران است با خدا و اویم

 کْه خدایى ی بنده یا عاقل به آدم جز باشد، امانت تو نزد البمط این یزید، ا : فرمود  جعفر بن موسى سپس

بْه  خْدا: »فرماید سبحان می بده، چون خدا  گواهى خواستند گواهى تو از اگر و دادی مگو، تشخیص گو راست را او

 را خدا تشهاد که آن از ستمگرتر» است فرموده به ما نیز و« بپردازید به صاحبانش را ها امانت که دهد می فرمان شما

 «.کیست؟ کند پنهان خویش نزد

 ی همْه شْما فدایت، مادرم و پدر: گفتم و شدم  خدا رسول متوجه( خواب در) من :گوید  جعفر بن موسى

 فهمْش بْا کنْد و خْدا نگْاه می نْور بْا کْه آن: فرمود شان امام هست؟ که کدام بفرمایید گفتید، جا یك را فرزندانم
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 علم و حكمت کند، نمی نادانى لذا و دارد علم کند، نمی اشتباه و رود می درست گوید، می سخن حكمتش با و شنود می

 .است این او: فرمود و گرفت را على پسرم دست گاه شده. آن آموخته به او

 و کْن وصْیت بازگشْتى( مكْه) سْفر وقتی از( شده نزدیك وفاتت یعنى! )هستى؟ او همراه کم چه: فرمود سپس

دیگْران خْواهی شْد.  همسایه و شو  می جدا ایشان از تو زیرا جو، فراغت خواهى چه هر از و ده سامان را کارهایت

 جْز و کنْد پْاك تو را او دادن غسل زیرا پوشد، کفن و دهد غسل تو را تا بطلب را على( کنى وصیت) خواستى چون

 و برادران و بخوابى برابرش در تو( میت نماز هنگام) باید و. شده ثابت پیش از که است سنتى این و نباشد درست آن

 حْال در و شده جا بر پا او وصیت زیرا بگوید، بر تو تكبیر 9 که ده دستور به او و کن به صف او سر پشت را عموهایش

 بگیْر گواهى ایشان از برای او و گردآور هستند او از بعد که را فرزندانت سپس. باشد تو کارها  متصد  بودنت زنده

 مْرا :فرمْود به من  جعفر بن موسى سپس: گوید یزید .کافیست گواهى برا  خدا همان و بگیر هگوا هم را خدا و

 ابْى بْن علْى اول، على: است( گذشته امامان از) على دو نام هم که است على پسرم با امامت امر و گیرند می امسال

 علْى محنْت و دیْن و ىدوسْت و نصرت و دار  خویشتن و فهم. است  الحسین بن على دوم على و  طالب

 زبْان آزاد  هارون مرگ از بعد سال چهار تا و است، داده شده به او دوم على نامالیمات بر شكیبائى و محنت و اول

 .ندارد و نباید چیزی بگوید

کْرد( بْه  خواهى هم مالقات کرد  )که مالقات را او و افتاد گاه گذرت به اینجا هر یزید، ا : فرمود به من سپس

 جْا این در مْرا کْه دهْد می خبْر به تو او و. مبارك و اعتماد مورد امین، داد، خواهد به او پسر  خدا که بده همژد او

 خْدا رسْول کنیْز ماریْه خاندان از کنیزیست پسر آن مادر کنیزك آن که ده خبر به او تو هنگام آن ا . کرده مالقات

 بْن موسْى وفْات از بعْد: گویْد یزید .برسان برسانى، هم کنیز به آن مرا سالم توانستى اگر و ابراهیم، مادر و 

 دار ؟ نظْری چْه بْه عمْره رفْتن بْرا  یزید، ا  :از من آغاز نمود و فرمود کردم. مالقات را  على جعفر 

 دار خْرج تْو عهْده تْا مْا اللَّه؛ سبحان: فرمود ندارم، خرجى من شماست؛ با اختیار فدایت، مادرم و پدر: عرض کردم

 بارهْا جْا این در: فرمود و سخن آغاز کرد حضرت .رسیدیم مكان به آن تا افتادیم به راه کنیم. نمی تكلیف که نشویم

 عمْو پسْر هفْتم و ششْم امْام با که بوده على بن زید فرزندان از یزید) ا  کرده مالقات را عموهایت و همسایگان

 آن امْا: فرمْود به من. دادم شرح او برا  ار داستان سپس آر .: کردمعرض  عموست(. حكم در عمو پسر و شود مى

 را کنیْز آن سْال همْان در و رفتْیم بْه مكْه سْپس رسْانم. می بْه او را حضرت آن سالم نیامده؟! آمد هنوز کنیز

 کْه داشْتند امیْد  علْى برادران: گوید یزید .زائید را پسر آن و گشت حامله که نگذشت مدتى و فرمود خریدار 

 مْن: گفْت می بْه ایشْان جعفْر ابن اسحاق. شدند دشمن من با گناه بی و باشند  جعفر بن و وصیّ موسى وارث

 .(نشستم نمى جا آن در من که نشست مى جایى در  جعفر بن موسى مجلس در یزید که دیدم
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 سوم: دعوت به حاکمیت خدا

ه حاکمیت خدا بكنْد خْالی ای که دعوت ب افراشته زمین هرگز از هدایت و حق خالی نخواهد شد، و اگر از پرچم بر

هنگام زمین از هْدایت و حْق تهْی اسْت. پْس دعْوت بْه حاکمیْت خْدا بخصْوص  باشد، باید بگوییم که در آن

که داعی به سمت حق )خلیفه خدا( تنها کسی است که به آن دعوت می کند، دلیلی بْرای طالبْان شْناخت  هنگامی

یعنی دعوت به حاکمیت خدا با انضمام به نْص، دلیلْی بْر کند،  حق است که دلیل نص و وصیت پیشین را تأیید می

کند و یقین مؤمنْان بْه حقانیْت او را فزونْی  ی خدا خواهد بود، یعنی دلیلی است که نص را یاری می حقانیت خلیفه

 بخشد. می

 کْه یناگذاری نیست، بلكه در سطح اجرا و حكومت نیز هست، بْا  البته مقصود از حاکمیت خدا، تنها در حدّ قانون

گذاری، بدون حاکمیْت در سْطح اجْرا و حكومْت  اساساً امكان ندارد که کسی قائل به حاکمیت خدا در سطح قانون

ی  ای متصل به خدا باشد تا حكم هر مسئله باشد، چون قانون گذاری امری متجدّد و بِروز است؛ پس ناچار باید درینه

ی خدا مستقیماً خودش متولّی حكومت شود، بلكه الزم  که خلیفه جدید و حادثی را خداوند به او برساند؛ و الزم نیست

ی مربو  به تصْمیمات جنْگ و  ل ویژهبر جان مردم مسلّ  باشد، مثل مسائاست که بر نظام حكومت و به خصوص 

 صلح یا قصاص، یعنی احكام اعدام. 

 خداوند ینآن در د یگاهو جا یجسمان یماد ی معجزه

 مردم است. خداوند متعال فرمود: یشامتحان و آزما ی،نعالم جسما ینورود به ا علت

 (7)﴾الَّذی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیاةَ لِیبْلُّوَکُّمْ أَیكُّمْ أَحْسَنُّ عَماَلً وَ هُّوَ الْعَزیزُّ الْغَفُّور﴿
و بسْیار ناپْذیر  ، و او توانْای شكسْت رتریدتا شما را بیازماید که کدامتان نیكوکا ،که مرگ و زندگی را آفرید آن)

 .( آمرزنده است

از آنْان  یکه برخ یستن یحمطلق صح یمِحك ی یرندهگ امتحان وارد شدند، از امتحان یبرا یادن ینمردم در ا یوقت

از آنْان و دادن  یردن امتحان برخک لغو و ؛دهد یبرتر یگرد یبر برخ ی،علت یچبدون ه ،امتحان ینا به ورود بدو را در

 .یستن یحصح هند،د انجامکه آن را  یمقدمات یا یتعل یچبدون ه یجه،نت رترینب

                                                
 2ی  ی ممک، آیه قرآن کریم، سوره .1
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کننده اسْت و  قاهر و مجبور  ،نباشد انمخالف یاز سو ای اشتباه و شبهه هیچ اگر در آن ی، جسمان یِماد ی معجزه

گان را دهنْد از امتحان یامتحان برخو  گذارد ینم یا محدوده یب،به غ یمانا یبرد و برا یم ینرا از ب یبغ ی محدوده

 باشد.  می ی،علت یچبدون ه یگر،د یگان بر برخدهند از امتحان یدادن برخ یبرتر ی آن نتیجهد و کن یم ولغ

 ین، از بْافتْد میاتفْاق  یشکْه بْرا یفْرد یامتحان را بْرا وقوع،بر فرض نوع از معجزه،  ینکه ا به این ترتیب

که  ینیمب یصفر است. و م ن،در آ یبغ نسبتو  خواهد بودصِرف  یِماد یمانفرد، ا ینا یمانجهت که ا ینبرد. از ا می

به بهشْت دسْت  یامتحان یچداده شده است و بدون ه یبرتر یگریبر د، افتد میمعجزه اتفاق  ینا یشکه برا یفرد

 ی : اگْر معجْزهییمگْو یم دلیل ین. به همشود میمحقق ن دهنده دو فردِ امتحان ینعدالت ب یجهنت کرده است. در یداپ

 نبرد. یناز ب یببه غ یمانرا در ا یباشد که سنت اله یحدود ی در محدوده یدبا بیاید، یماد

 :بینیم یماین موارد را  یم،جستجو کنکه در اختیارداریم  ینید وصدر نص اگر

 قرآن در

 هد:دن ی معجزه را آورند و چه بسا خداوند اجازه یخداوند معجزه م ی با اجازه یامبرانکند پ یم یانکه ب یاتی: آاول

عِرُّکُّمْ أَنَّهْا إِذا جْا َتْ ال أَقْسَمُّوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَیمانِهِمْ لَئِنْ جا َتْهُّمْ آیةٌ لَیؤْمِنُّنَّ بِها قُّلْ إِنَّمَا الْآیاتُّ عِنْدَ اللَّهِ وَ ما  وَ﴿ یشْْ

 (7)﴾یؤْمِنُّون
نان آیْد ، قطعْاً بْه آن برای آ اهشانخو دل ی ترین سوگندهایشان به خدا سوگند خوردند که اگر معجزه با سخت)

دانید ]که حقیقت چیست؟[ حقیقت این اسْت  ست ، و شما چه میا آورند، بگو : معجزات فق  در اختیار خدا ایمان می

 .(آورند ایمان نمی ،که اگر آن معجزه هم بیاید

 (6)﴾ینٌهِ وَ إِنَّما أَنَا نَذیرٌ مُّبِقالُّوا لَوْ ال أُّنْزِلَ عَلَیهِ آیاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُّلْ إِنَّمَا الْآیاتُّ عِنْدَ اللَّ وَ﴿

شود . بگْو : معجْزات  گفتند : چرا از سوی پروردگارش معجزاتی ]مانند معجزات پیامبران پیشین[ بر او نازل نمی)

 . (ای آشكارم دهنده ست و من فق  بیما خدا تیارفق  در اخ

 طریْقاز  یمْاننگذارند، ا یباق یزیچ یبغ یبراو  یایندکند اگر معجزات به صورت قاهر ب یم یانکه ب یاتی: آدوم

 شود: ینم یرفتهآن پذ

بَعْضُّ آیاتِ رَبِّْكَ ال ینْفَْعُّ   ینْظُّرُّونَ إِالَّ أَنْ تَأْتِیهُّمُّ الْمَالئِكَةُّ أَوْ یأْتِی رَبُّّكَ أَوْ یأْتِی بَعْضُّ آیاتِ رَبِّكَ یوْمَ یأْتی هَلْ﴿

                                                
 .135 ی ، آیهانعامی  قرآن کریم، سوره .1

 .93 ی ، آیهعنکبوتی  قرآن کریم، سوره 2.
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 (7) ﴾إِنَّا مُّنْتَظِرُّون ظِرُّواإیمانِها خَیراً قُّلِ انْتَ  قَبْلُّ أَوْ کَسَبَتْ فی نَفْساً إیمانُّها لَمْ تَكُّنْ آمَنَتْ مِنْ

هْای پروردگْارت  ای از نشْانه آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند یا پروردگارت بیاید یا پْاره)

یْا خیْری در ایمْان بود، ایمان نیاورده  که قبالً یهای پروردگارت ]پدید[ آید کس  ای از نشانه ]اما[ روزی که پاره .بیاید

 (.بگو منتظر باشید که ما ]هم[ منتظریم .بخشد ایمان آوردنش سود نمی بود، آوردن خود به دست نیاورده

یا خیری در بود، ایمان نیاورده  که قبالً های پروردگارت ]پدید[ آید کسی  ای از نشانه که پاره روزی)روشن است:  آیه

 (.بخشد ایمان آوردنش سود نمی بود، آوردن خود به دست نیاوردهایمان 

توبْه یم که دان یماین حقیقت را  که اینوجود  . بایردپذ یرا نم یمانخداوند ا یاید،معجزات بآیات یا از  یبرخ یوقت 

رده است؛ لغو کامتحان را  یات و معجزات،آ ینا تنها حالت ممكن این است که ینبنابرا شود. قبول مینفس  ینتا آخر

شْود.  ینمْ یرفتْهاز او پذ یو عملْ یمانا ت ورفته اس یرونب یااست که از دن یا که حالت انسان مانند مرده یبه صورت

ی جلْو یبْه روشْنی قْاهر  با وقوع معجزه ی امتحانها پاسخ به عبارت دیگر .ه استخود را لغو کرد امتحاناو  یعنی

 .  وجود ندارداو نسبت به پرسش مطرح شده  پاسخ یبرا ییمعنا وقرار گرفته است  وی

أَنَّْهُّ ال إِلْهَ إِالَّ إِسْرائیلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُّمْ فِرْعَوْنُّ وَ جُّنُّودُّهُّ بَغْیاً وَ عَدْواً حَتَّی إِذا أَدْرَکَهُّ الْغَرَقُّ قالَ آمَنْتُّ   جاوَزْنا بِبَنی وَ﴿

دینَ تَآلْآنَ وَ قَدْ عَصَی * مِنَ الْمُّسْلِمینَالَّذی آمَنَتْ بِهِ بَنُّوا إِسْرائیلَ وَ أَنَا  فَْالْیوْمَ نُّنَجِّیْكَ  * قَبْلُّ وَ کُّنْْتَ مِْنَ الْمُّفْسِْ

 (6)﴾نَبِبَدَنِكَ لِتَكُّونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیةً وَ إِنَّ کَثیراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آیاتِنا لَغافِلُّو

سپاهیانش از روی ستم و تجْاوز آنْان را دنبْال کردنْد تْا و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم پس فرعون و )

کْه فرزنْدان اسْرائیل بْه او  گفت ایمان آوردم که هْیچ معبْودی جْز آن ،که در شرف غرق شدن قرار گرفت وقتی

 ؟کاران بودی و از تباه کردی یکه پیش از این نافرمانی م در حالی ؟اکنون. آیا شدگانم نیست و من از تسلیم ،اند گرویده

گمان بسیاری از مْردم   آیند عبرتی باشد و بی که از پی تو می تا برای کسانی دهیم، بدنت نجات میپس امروز تو را با 

 (.های ما غافلند از نشانه

مراجعْه  «یونس ی رهاز سو یا یهآ یرتفس»کتاب به  یدتوان یم ام. مطالبی نوشتهدر گذشته  یاتآ ینا یمعنا یاندر ب

 د.ایینم

آنْان را  یمْانآورند، خداونْد ا یم یمانفرستادن معجزه ا  که هنگام فرو ید که افرادنکن یروشن م که یاتی: آسوم

 است:  یحآنان صح یمانو ا یردپذ یم
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ولئِكَ لَهُّمُّ الدَّرَجاتُّ فَأُّ تِوَ مَنْ یأْتِهِ مُّؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحا ...  فَأُّلْقِی السَّحَرَةُّ سُّجَّداً قالُّوا آمَنَّا بِرَبِّ هارُّونَ وَ مُّوسی﴿

 (7)﴾جَنَّاتُّ عَدْنٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُّ خالِدینَ فیها وَ ذلِكَ جَزا ُّ مَنْ تَزَکَّی  الْعُّلی

که مؤمن به نْزد کس  و هر. ... گفتند به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم .افتادند پس ساحران به سجده در)

های عدن کْه از زیْر  بهشت. برای آنان درجات واال خواهد بود ،داده باشد انجامکارهای شایسته در حالی که  ،او رود

 (.که به پاکی گراید مانند و این است پاداش کسی جاودانه در آن می .]درختان[ آن جویبارها روان است

هْا دسْت  از پاسْخ یخْبْه بر ؛ بلكهنكردند یدااست که آنان به پاسخ کامل دست پ ینآنان ا یمانا یرشعلت پذ

امتحْان بْه او  یِهْا پاسْخ بْه پرسْش یتا برا ی؛ده یبه او م ییها ها و نشانه ییکه راهنما یمانند فرد یعنی. یافتند

پاسْخ  یجهدر نت یول ؛بدون کمك پاسخ داده است هاست ک یگریتر از د یینپا یچند در سطح فرد هر ینکمك کند. ا

شناخت وجْود دارد کْه باعْث شْده  یا فرد به اندازه یناطر که ثابت شد که نزد اخ ینشود؛ به ا یم یرفتهپذ یزاز او ن

 یهْا ه اسْت و پاسْخ پرسْشلغو شدامتحان آنان  یعنیکند.  یدابه پاسخ دست پ ،مشخص یچند با کمك هرتا است 

 دوم آیْات،گروه که آنان مانند حالت  یستن ینچن ینآنان قرار نگرفت تا پاسخ آنان بدون ارزش باشد. ا ویامتحان جل

 رفته باشند. یروناز امتحان ب

 اشتباه و پوشش باشد: یمقدار یددر معجزات بادهند  آیاتی که نشان می: چهارم

 (6)﴾لَوْ جَعَلْناهُّ مَلَكاً لَجَعَلْناهُّ رَجُّالً وَ لَلَبَسْنا عَلَیهِمْ ما یلْبِسُّونَ وَ﴿

آوردیم و امر را همننان بر آنان مشْتبه  ه صورت[ مردی در میوی را ]ب حتماً ،دادیم ای قرار می و اگر او را فرشته)

 (.ساختیم می

درخواسْت  یجْهنت نه با درخواست مْردم. در یند،آ یخداوند م ی با اجازه یات و معجزات: آیشینمطالب پ ی خالصه

 ینارد. همننْنْد یّْتکْه فرسْتاده حقان یسْتمعنْا ن ینزدن فرستاده از آوردن آن، به ا  باز معجزه توس  مردم و سر

 یوجود دارد که وقتْ یمعجزات نیزشود و  یرفته میانسان پذ یمانا یند،و انسان آن را بب یایندب یاست که وقت یمعجزات

 فرسْتم در آن یرا مْ یا یْهآ ی: وقتیدفرما یخداوند مگفتیم،  که ناچن ین،شود. همنن ینم یرفتهانسان پذ یمانا یایند،ب

  :دهم یقرار م ای شبهه
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 ﴾جَعَلْناهُّ مَلَكاً لَجَعَلْناهُّ رَجُّالً وَ لَلَبَسْنا عَلَیهِمْ ما یلْبِسُّونَ لَوْ وَ﴿
آوردیم و امر را همننان بر آنان مشْتبه  وی را ]به صورت[ مردی در می حتماً ،دادیم ای قرار می و اگر او را فرشته)

 (.ساختیم می

همْان  ،باشْد شْبهه و پوشْشاست که در آن  ای انهنششود،  یم یرفتهاز خالل آن پذ یمانکه ا ای نشانه بنابراین

 یرفتْهاز خْالل آن پذ یمْانکْه ا ای معجْزهگذاشْته باشْد. امْا  یبه جا یببه غ یمانا یبرا یکه فرصت ای معجزه

له از داسْتان أمسْ یْن. ابزندفرصت ندارد تا در آن طعنه  کسیو  یستدر آن ن ای شبههاست که  ای معجزهشود،  ینم

 و شك وارد کند. زده عصا طعنه  ی به مار شد، توانست در معجزه یلعصا تبد یفرعون وقتروشن است.  یموس

 (7)﴾قالَ آمَنْتُّمْ لَهُّ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُّمْ إِنَّهُّ لَكَبیرُّکُّمُّ الَّذی عَلَّمَكُّمُّ السِّحْرَ﴿
سْت کْه بْه شْما ا بزرگ شْما او قطعاً ؟به او ایمان آوردید ،که به شما اجازه دهم آیا پیش از آن :]فرعون[ گفت)

 (.  سحر آموخته است

مِْنْ قَبْْلُّ قْالُّوا   أَ وَ لَمْ یكْفُّرُّوا بِما أُّوتِی مُّوسْی  فَلَمَّا جا َهُّمُّ الْحَقُّّ مِنْ عِنْدِنا قالُّوا لَوْ ال أُّوتِی مِثْلَ ما أُّوتِی مُّوسی﴿

 (6)﴾سِحْرانِ تَظاهَرا وَ قالُّوا إِنَّا بِكُّلٍّ کافِرُّونَ
آیْا بْه  ؟به او داده نشده است ،به موسی داده شد چه آنچرا نظیر  :گفتند ،از جانب ما برایشان آمد پس چون حق)

 (.ما همه را منكریم :اند و گفتند دو ساحر با هم ساخته :گفتند ؟کفر نورزیدند ،به موسی داده شد قبالً چه آن

 :آوردم یمانکرد و گفت: ا یقو تصدناتوان شد و رام شد  یاشدن در شكافته ی در معجزه یكاو از تشك یول

أَنَّْهُّ ال إِلْهَ إِالَّ إِسْرائیلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُّمْ فِرْعَوْنُّ وَ جُّنُّودُّهُّ بَغْیاً وَ عَدْواً حَتَّی إِذا أَدْرَکَهُّ الْغَرَقُّ قالَ آمَنْتُّ   جاوَزْنا بِبَنی وَ﴿

 (4)﴾مُّسْلِمینَالَّذی آمَنَتْ بِهِ بَنُّوا إِسْرائیلَ وَ أَنَا مِنَ الْ
تْا  ،و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم و تجْاوز آنْان را دنبْال کردنْد)

کْه فرزنْدان اسْرائیل بْه او  گفت ایمان آوردم کْه هْیچ معبْودی جْز آن ،شدن قرار گرفت که در شرف غرق وقتی

 (.شدگانم نیست و من از تسلیم ،اند گرویده

ت و یسْدر آن ن ای شْبههاسْت کْه ری قْاه ی به معجزه یمانخاطر که ا ینشود؛ به ا ینم یرفتهاو پذ یمانا یول

 یرد:پذ ینم یكتشك
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 فَالْیوْمَ نُّنَجِّیكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُّونَ لِمَنْ خَلْفَْكَ آیْةً وَ إِنَّ کَثیْراً مِْنَ* قَبْلُّ وَ کُّنْتَ مِنَ الْمُّفْسِدینَ  تَآلْآنَ وَ قَدْ عَصَی﴿

 (7)﴾نَالنَّاسِ عَنْ آیاتِنا لَغافِلُّو
بْدنت نجْات پْس امْروز تْو را بْا ؟ و از تباهكاران بودی کردی یکه پیش از این نافرمانی م حالی در ؟اکنونآیا )

 .(های ما غافلند  گمان بسیاری از مردم از نشانه  آیند عبرتی باشد و بی  که از پی تو می تا برای کسانی دهیم، می

بْا  اًکنْد، ظْاهر یمْ یْانب ان راتوس  مخالف خدا که درخواست معجزه از محمد رسول  یاتیح آدر سط حتی

 مانند سخن خداوند متعال: . نقل شده است، مخالفت دارد یشانا ی که در اسناد تاریخی ازمعجزات

 (6)﴾نٌاللَّهِ وَ إِنَّما أَنَا نَذیرٌ مُّبیأُّنْزِلَ عَلَیهِ آیاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُّلْ إِنَّمَا اآلیاتُّ عِنْدَ  الُّوا لَوْ الَقَوَ ﴿
سْت و مْن تنهْا ا پیش خدا ها معجزهبگو  ؟نازل نشده است هایی چرا بر او از جانب پروردگارش معجزه :و گفتند)

 (.ای آشكارم هشداردهنده

خاطر آنْان  نیو به هم یاورده استن یا معجزه یشاناچنین برداشت کنند که  یهآ یناز اافراد  یبرخ کهامكان دارد 

 نمود که معجزه نزد خداوند است. یاستدالل م یشاندرخواست معجزه نمودند و ا یشاناز ا

 تعْارضزننْد،  یطعنْه مْ  رسْول یْامبریبْودن پ یحکه به اسالم و صح یافراد نزد وضوعم ینا یقتحق در

تفْاق افتْادن معجْزات ا یادعْادر مْورد و مطالب نقل شده  ینص قرآن ینب یمخالفت روشن آشكاری است و الاقل

و  یقْانون عمْوم ی که معجزات در محدوده چرا وجود ندارد؛ تعارضی یچه یقتحق در یباشد. ول یم  محمد یبرا

 یمعجزاتْ یجهاست. در نت یببه غ یمانهمان ا یرش،مورد پذ یمانا یعنیشود.  یواقع م یببه غ یماندر ا یسنت اله

قْاهر و ، معجْزات آورنْد یشْوند، مْ یدعوت مْ یمانبه اکه  انیالفمخ برای ، و از جمله محمد، که فرستادگان

 در آن نباشد. ای شبههکنند که  یدرخواست م ریکه انكارکنندگان، معجزات قاه یحال . دریستمجبورکننده ن

 دلیْل، ینشْود. بْه همْ ینمْ یرفتْهآن پذ طریقاز  یماننگذارد، ا یباق جایی یبغ یقاهر باشد و برا ،معجزه اگر

اتفْاق  ی قْاهر در ایْن مْوارد معجزه. بلكه یاوردب یمانآن ا طریقکه فرد دشمن از  یدآ ینم ینا یقاهر برا ی معجزه

 افتد: یم

خاطر که آنان قبالً  ینبه ا بیاورند. یمانااین حالت هدف معجزه این نیست که آنان به غیب در  ین،منؤم برای -7

نقل  یشانکه برا یدافرا یبراشود  می یو حجت یدفزاا یآنان م یقینر بمعجزه  ینابلكه  اند. آورده یمانا

 شود. یم
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نبرده  ینآنان از ب یمانا دررا  یبغ ی محدوده یجهو اقرار به حق هستند. در نت یمانا یكکه نزد یافراد برای -6

 یمانا چه اگر ؛هستند یمن به دعوت الهؤم ی،ا اندازه تاو  اند یدهرس یدعوت الهبه برتری که آنان چرا است؛ 

 .دنا هود را آشكار نكردخ

 یبرا یاشكافتن در ی و معجزه  طوفان نوح ی شوند. مانند معجزه یکه با معجزه عذاب م انیکافر برای -4

 . یموس

، آوردن، درخواسْت معجْزه دارنْد یمانابرای که  یانكارکنندگان برای یا یفتدهمه اتفاق ب برایاگر معجزه  معموالً

دعْوت بْا را کْه  چْه آنخاطر کْافران  ینباشد. به هم شبههباشد و در آن  یبغ از یا محدوده دارای یدباآن معجزه 

بْرای کْه ، را ؤمنْانتوسْ  م  از محمْد شْده قلنمعجزات که آنان  چراشمردند؛  یمعجزه نم ،محمد همراه بود

اوهْام  یْاجْادو  اًرفصِ داد، رخ می یا افرادشان خودشان مواردی را که برایدانستند و  یدروغ م ،افتاد ینان اتفاق ممؤم

 ند.شمرد یم

 (7 )﴾فیهِ یعْرُّجُّونَ لَقالُّوا إِنَّما سُّكِّرَتْ أَبْصارُّنا بَلْ نَحْنُّ قَوْمٌ مَسْحُّورُّون واوَ لَوْ فَتَحْنا عَلَیهِمْ باباً مِنَ السَّما ِ فَظَلُّّ﴿

بنْدی  گفتند در حقیقت ما چشم می قطعاً. رفتند  گشودیم که همواره از آن باال می و اگر دری از آسمان بر آنان می)

 (.ایم ایم بلكه ما مردمی هستیم که افسون شده شده

مْثالً  کردنْد. روزمْره قلمْداد می یعْیاتفاقات طب یبرا ییها یلوأو ت ها فهمی اً کجصرف آنان گاهی نیز معجزات را

 یْاکِشْاند  آتْش می یا بْه سْوکه او ر کرد، یا او را در آتش  میاسب هالك یك با  یماًمستقوقتی خداوند فردی را 

 یعْیطب ای دثْهحارا  وضْوعم یْن، آنْان اتکشْ میاو را   به محمد یاحترام یو به خاطر ب افتاد میبر او  یسنگ

ی سْتون  وقتی خبر شنیده شْدن صْدای نالْهافتد.  یاتفاق م هدارد و هر روز یانمرگ جر گفتند که میو  نامیدند می

هْا قصْد دارنْد  گفتند مؤمنان با ایْن دروغو خالفان رسید، آن را دروغ شمردند از مؤمنان به م  اهلل رسولمسجد 

 .گرمی کنند بازار  محمد برای

 یْنکنْد. و ا یمْ یداادامه پ گذارند، می یباق جایی یب،غ یکه برا ،قاهر یرپاسخ به معجزات غ یندفرآبه این ترتیب 

 سخن آنان است: 
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 (7)﴾نٌآیاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُّلْ إِنَّمَا اآلیاتُّ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّما أَنَا نَذیرٌ مُّبی أُّنْزِلَ عَلَیهِ الُّوا لَوْ الَقَوَ ﴿
سْت و مْن تنهْا ا پیش خدا ها معجزهبگو  ؟نازل نشده است هایی چرا بر او از جانب پروردگارش معجزه :و گفتند)

 (.ای آشكارم دهنده هشدار

 یْن. ااردنگْذ جایی باقی یب،به غ یمانا یدر آن نباشد و برا ای ههبخواهند که ش یم یقاهر روشن یاتآنان آ یعنی

و  ینْیکه مخالف عقْل و نْص د یحال است که تا امروز ادامه دارد. در یدرخواست یندرخواست آنان است. ا ی خالصه

از  یامتحْان برخْردن لغو ک ی آنکه معنا چرا خواهد افتاد؛اتفاق ن یزاست و بعداً ن یفتادهاتفاق ن قبالً است. یسنت اله

. چگونْه مْردم وارد شود صادر نمیمطلق  یمِاز حك یخرد یب ینو ا ؛ندا وارد شدهامتحان که به دنیای  است یمخلوقات

در این میْان تمْایزی  که اینلغو شود و بدون  سببی بدون هیچ دلیلی و ،از آنان یسپس امتحان برخ و امتحان شوند

 ه امتحان داده است وجود داشته باشد؟ک که امتحانش لغو شده وکسی  بین کسی 

شْونده در امتحْان شكسْت  که اگر فرد امتحان یه است، وارد بهشت شود؛ در حاللغو شدکه امتحانش  یچگونه فرد 

 ست؟!ا عدالت خداوند سبحان و متعال کجا ،سخن و دروغ به خداوند ینا طبقشود؟ پس  بخورد، وارد آتش می

دارد و  یْدهاییمعجْزه حْدود و ق وضْوعاسْت کْه م ینشود، ا یگرفته م یكدیگرکه از قرآن و عقل با  یا نتیجه

در هْر  یاو اوصْ یامبرانآنان با پ که این؛ مخصوصاً یستهدف ن یو ب یباز ،کنند یعمل تصور م یب یکه علماگونه  آن

 شوند. یرو م به زمان رو

بلكه دسْتور خداونْد  پیوندد ه وقوع نمیب انفخواست فرستاده و خواست مكلّدرکه روشن شد، معجزه به  طور همان

 ی الزم اسْت کْه محْدوده یاید،ب یماد ی دهد. اگر معجزه یم انجامجا بخواهد، آن را  وقت بخواهد و هر است که هر

مْردم در  یشترسفانه بأکه مت یحال است. در یببه غ ایمانهمان  یو سنت اله یکه قانون اله چرانبرد؛  میانرا از  یبغ

 یْا یلوأت یرا برا یا محدوده یچکند و ه یم یمانکنند که آنان را مجبور به ا یدرخواست مرا  ییها عجزهطول زمان، م

 ینا و یستدر آن ن یبغ یبرا جاییکنند که  یمحض را درخواست م یِماد یمانآنان ا یجهنت گذارد. در ینم یشك باق

 انجْام یشْاننْد کْه خداونْد آن را برادار یا دانْهخر یآنان درخواسْت بْ یجهنت . دریردگ یقرار نم یرشمورد پذ یمانا

 کند. ینم یآنان همراه یخرد یخردان در ب یمطلق است و با ب یمحك که او چراد؛ ده ینم

 یلاجن در

 :استآمده  یلکه در انج گونه آنو معجزه،  عیسی 

. پاسْخ داد: نسْل ینْیماز تْو بب یتْیآ یمخْواه یبه او گفتند: اسْتاد، مْ یسیانو فَر یند یاز علما یا گاه عده آن)     

                                                
 .93 ی یهعنکبوت، آ ی سوره یم،قرآن کر 1.
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گونه که  همان یرا. زینب یونس یتداده نخواهد شد. جز آ ه ایشانب یتیخواهند! اما آ یم یتیو زناکار آ یشهپ شرارت

 (7).(خواهد بود ینروز در دل زم سه شبانه یزانسان ن ربزرگ بود، پس یِروز در شكمِ ماه سه شبانه یونس

از  یآهْ یسیاز او خواستند. اما ع یتیآ یش،آزما یها برا د و با او به مباحثه نشستند. آنآمدن یسینزد ع یسیانفر)     

هْا داده نخواهْد  بْه آن یتْیآ یچه یم،گو یاست؟ حق را به شما م یتنسل خواستار آ یندل برآورد و گفت: چرا ا

 (6).(را ترك گفت یشانشد. سپس ا

و زناکْار  یشْهپ نسْل شْرارت): یدفرما یم )یسوع( یسیع یم،کن یمالحظه م یلدو متن از انجاین که در  طور همان

است؟ حق را به شْما  یتنسل خواستار آ ینچرا ا): یدفرما و می .(داده نخواهد شد ه ایشانب یتیخواهند! اما آ می یتیآ

 .(ها داده نخواهد شد به آن یتیآ یچه یم،گو یم

است  ینآن ا ی. و معنادهد رخ نمیدرخواست کردند،  اننکه آ یا عجزهیا م یهاست که آ ید شدهکأهر دو متن، ت در

در  یسْیسْخنان عگرنْه کننْد و یکه آمده است، درخواست مْ ییها از معجزه یرغ« قاهر»از نوع  یا که آنان معجزه

 شود.  یمتناقض م یلانج

 به عنوان مثْال بعضی از این متونمعجزات اتفاق افتاده است. یا  یاتکه آ کند یم یانکه بمتونی هست  یلدر انج

 :از قرار زیر هستند

چرا اسْتاد  یگرآمدند و گفتند: دخترت مرد! د یسهکن یسرئ یایروس، ی از خانه یا گفت که عده یهنوز سخن م )او

داشته باش. و اجْازه  یمانگفت: مترس! فق  ا یسهکن یسبه رئ ید،ها را شن چون سخن آن یسیع ی؟ده یرا زحمت م

 یْدد یدند،رسْ یسهکن یسرئ ی او برود. چون به خانه یاز پ یگرد یکس یعقوب،برادر  وحنا،یو  یعقوبنداد جز پطرس و 

غوغْا و  یْنها گفْت: ا کنند. پس داخل شد و به آن یم یونو ش یندگر یبلند م یبا صدا یا ست و عدها به پا ییغوغا

 یْرونهْا را ب آن ی همه که ایناز . پس یدندها به او خند دختر نمرده، بلكه در خواب است. اما آن یست؟چ یبرا یونش

کْه دختْر بْود، داخْل  ییرا که همراهش بودند، با خود برگرفت و به جا یشاگردان یندختر و همنن ادرکرد، پدر و م

درنگ  ی! او بیزبرخ یم:گو دختر کوچك، به تو می یا یعنیکوم!  یتاگفت: تال یگاه دست دختر را گرفت و به و شد. آن

بْه  یسْیشْگفت زده شْدند. ع یتنها ین واقعه بیها از ا غاز کرد. آن دختر دوازده ساله بود. آنبرخاست و راه رفتن آ

 (4) .(به آن دختر بدهند یزیواقعه آگاه شود و فرمود چ یناز ا یداد که نگذارند کس یدآنان دستور اک

آمد و در برابْرش زانْو زد و  ینزد و یساناز رئ یكیکرد،  می یانآنان ب یسخنان را برا ینا یسیحال که ع  همان )در

برخاسْت و بْه  یسْیو دست خود را بر او بگذار که زنده خواهْد شْد. ع یاحال ب ینگفت: دخترم هم اکنون مرد. با ا
                                                

 .43تا  02، 12انجیل متی، باب  1.

 .10تا  11، 2انجیل مرقس، باب  2.

 .40تا  09، 9انجیل مرقس، باب  0.
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 یسْیبرد، از پشت سر بْه ع رنج می یزیسال از خونر وازدهکه د یاتفاق شاگردان خود با او رفت. در همان هنگام، زن

. یافْتدسْت بْزنم، شْفا خْواهم  یْشبه ردا یا لمس کرد. او با خود گفته بود: اگر حتاو ر یردا ی شد و لبه یكنزد

 (7).یافت(تو را شفا داده است. از آن ساعت، زن شفا  یمانتدار. ا یو فرمود: دخترم، دل قو یدبرگشت، او را د یسیع

 یبود که غالم یروم ینظام یك جا آنآمد.  به کَفَرناحوم در ید،رسان یانگفتار خود را با مردم به پا یتمام یسیع )چون

را  یهْود یخچند از مشا یتن ید،شن یسیع ی چون درباره یمرگ بود. نظام ی و در آستانه یمارب ،غالم داشت. یزبس عز

 یْنبه او گفتند: ا یارآمدند و با التماس بس یسیها نزد ع . آندهدو غالمش را شفا  یایدنزدش فرستاد تا از او بخواهند ب

ساخته است. پْس  یمانبرا یزرا ن یسهدارد و کن یقوم ما را دوست م یرا؛ زیلطف را در حقش بكن ینار است امرد سزاو

 یغْامپ ینا افرستاد، ب یسیچند تن از دوستانش را نزد ع یآن نظام ید،خانه که رس یكیهمراهشان رفت. به نزد یسیع

ندانستم نْزد  یقخود را ال یرو حت ین. از همییمن آسقف  یرکه ز یستمن یستهشا یراکه: سرورم! خود را زحمت مده؛ ز

 یْرز یْزن یفرمْان. سْربازان یْرهستم ز یمن خود فرد یرا. زیافتبگو که خدمتكارم شفا خواهد  ی. فق  سخنیمتو آ

را بْه  یْن: ایمگْو ی. به غالم خود مْیدآ یم یا،: بیمگو می یگری. به دودر : برو، مییمگو می یكیفرمان خود دارم. به 

کْرد  یآمدند، رو یم شیَکه از پِ یتیاز او در شگفت شد و به جمع ید،را شن ینچون ا یسیآورد. ع یم یآر، به جا یجا

بازگشْتند، غْالم را  هفرستادگان بْه خانْ ام. چون یدههم ند  یلدر اسرائ یحت یمانیا ین: چنیمگو یو گفت: به شما م

 یاو را همراهْ یْزانبْوه ن یتْی. شْاگردان و جمعیننْائشد بْه نْام  یرهسپار شهر یسیبعد ع ی. چندیافتندسالمت 

از مردمْان  یاریبود. بس یزن یوهپسر ب یگانهبرند که  را می یا مرده یدد ید،شهر که رس ی دروازه یكیکردند. به نزد یم

 یْكمكن. سْپس نزد یهدلش بر او بسوخت و گفت: گر ید،کردند. خداوند چون او را د یم یآن زن را همراه یزشهر ن

! یْز: برخیمگْو جوان، تو را می یگفت: ا یسی. عیستادندکردند، ا یکه آن را حمل م یفت و تابوت را لمس کرد. کسانر

شْد  مُّستولیآنان  ی بر همه یبتاو را به مادرش سپرد. ترس و ه یسیمرده راست نشست و سخن گفتن آغاز کرد! ع

قْوم خْود  یاریما ظهور کرده است. خدا به  یانزرگ در مب یامبریگفتند: پ یکردند، م یم یشکه خدا را ستا یحال و در

آگْاه  یعوقا ی او را از همه یحییاطراف منتشر شد. شاگردان  یو نواح یهودیهدر تمام  یسیکار ع ینآمده است. خبر ا

 (6).(ساختند

بین مردن  است که ینا ،کردن مردگان است که زنده ،مشترك در متون باال معنای یمکن یکه مشاهده م  طور همان

پس زنده شدن آنْان پْیش  رفته است. یان از دندخترم اآل فاصله بوده است. مثالً:چند ساعت تا زنده شدن آنان فق  

 انْدتو یمْ یاسْت، بْه سْادگ در پیش گرفتهرا  راه شبههکه  یفرد دلیل ین. به هماز این بوده که آنان را دفن کنند

 ین. همننْرخ داده بودکه  یا زدن به معجزه طعنه یبرا دیگری هر عذر یاهوش بودند.  یب افراد یناستدالل کند که ا

 است. پذیر امكانمبنا  ینبر ا یافتندرمان و شفا 

                                                
 .22تا  12، 5انجیل متی، باب  .1

 .12تا  1، 7انجیل لوقا، باب  2.
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. یماعتقْاد نْدارمتْون  این بودن یحما به صح ید،نما می یتروا را قاهر ی تورات، معجزه یا یلکه در انج یمتون اما

 یکه آنْان بْرا چرابودن تك تكِ متون، اعتقاد نداشته باشند؛  حیالزم است که به صح نیز یحیانخود مسبرای  یحت

. اسْت یْقدقدسْت کْم غیر، هْا از آن یبرخ طعاًق دارند که ، بیش از یك متن تاریخیمعجزات یا بعضی از رویدادها

و  یمتْ لیْدو مْتن انجهر توان به  یبا هم مخالفت داشته باشند، نم یوحناو  یمت یلانجدر اگر دو متن مثالً  بنابراین

 اعتماد کرد. یوحنا

خاطر  ینرا که به ا یفرد یمانخداوند وجود دارد و خداوند ا یکه امكان آوردنِ آن از سو یماد ی معجزه :خالصه

 ی ناله یدنشن، (7)به مار  یموس یعصا یلقاهر است؛ مانند تبد یرغ یماد ی معجزه یرد،پذ یم یاورد،ب یمانبه آن ا

 ییبا غْذا خدا  توس  محمد رسول نیز اطعام جمعیتی زیادو  انمنؤاز م یس  برختو  اهلل رسول یبرا ستون

و  ینحسْ یْتمظلوم پیْروزیو  ،ین امام حس یکه در کربال بودند، با دعا یاز افراد یاندك و هالکت برخ

که بْا آن  یافراد یشترب یبرا تا حدیمعجزات  ین. ایاو اوص پیامبرانمعجزات  ی یهو بق یماراناز ب یشفا و درمان برخ

باشد که  رطو له همانأالبته اگر مس ؛داد یصتشخ صد در صدتوان آن را  ینم زیرا ه است؛بود شبهه یرو شدند، دارا به رو

آورد، معجْزه و  یموسْ چْه آنبگْوییم:  کْه این یا (.یكدیگرند پشتیبان که جادویند دو) سِحْرَانِ تَظَاهَرَافرعون گفت: 

به خودی خْود   یست،که قاهر ن یا معجزه بدین معنی خواهد بود که ینا و (6)؛ق  سحر استآوردند، ف رانساح چه آن

 کند. یاست که نص را محكم م یلیکننده و دلأییدو ت یستن یاصل یلدل

                                                
قاهره اسنت و   ی معجزه ی شکافتن دریا معجزه که چرا؛ است یموس یبرا یاشکافتنِ درای مانند  خالف معجزه این بر 1.

 ینن فرعنون را بنه خناطر ا    یمنان طور که خداوند، ا . همانیردگ یقرار نم یرشمورد پذ یاورد،ب یمانکه به خاطر آن ا یفرد یمانا

جُنُودُهُ بَغْیاً وَ عَدْواً حَتَّی إِذا أَدْرَکَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّنهُ   إِسْرائیلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَوَ جاوَزْنا بِبَنی﴿ یرفت:قاهره نپذ ی معجزه

نِکَ نَ الْمُفْسِدینَ * فَالْیوْمَ نُنَجِّینکَ بِبَندَ  ال إِلهَ إِالَّ الَّذی آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائیلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْمِمینَ * آآلنَ وَ قَدْ عَصَیتَ قَبْلُ وَ کُنْتَ مِ

و فرزنندان اسنرائیل را از درینا گذرانندیم پنس فرعنون و       ) ﴾لِتَکُونَ لِمَنْ خَمْفَکَ آی ً وَ إِنَّ کَثیراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آیاتِننا لَغنافِمُونَ  

که در شرف غرق شدن قرار گرفت، گفنت ایمنان آوردم کنه هنیچ      سپاهیانش از روی ستم و تجاوز آنان را دنبال کردند تا وقتی

از این نافرمنانی   یشکه پ حالی اکنون؟ در یاشدگانم. آ اند، نیست و من از تسمیم که فرزندان اسرائیل به او گرویده ی جز آنمعبود

آینند عبرتنی باشند و     که از پی تنو منی   تا برای کسانی دهیم، یو از تباهکاران بودی؟ پس امروز تو را با بدنت نجات م کردی یم

 (.های ما غافمند  انهگمان بسیاری از مردم از نش  بی

دهد و حکم کنند   یزکند، امکان دارد که تما ینگاه م ی موس یساحران و عصا یکه به عصا یشخص یچگونه برا یعنی 2.

 یمارِ موسن  یا یموس یآنان توسط عصا یمارها یدنبمع ی لهأمعجزه است؟ همان مس ی،که کار ساحران، سحر است و کار موس

بزر  اسنت و بنه    یساحر  یو موس .سِحْرَانِ تَظَاهَرَا )دو جادویند که پشتیبان یکدیگرند(: که پاسخ داد یرا فرعون به راحت

 ؛ زیرا او بزر  آنان است: دارد یخاطر سحرش بر سحر ساحران برتر ینهم

کْفُرُوا بِمَا أُوتِی مُوسَی مِنْ قَبْلُ قَنالُوا سِنحْرَانِ تَظَناهَرَا    أُوتِی مِثْلَ مَا أُوتِی مُوسَی أَوَلَمْ ی فَمَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْالَ﴿

اند؟ آیا  چه به موسی دادند، به او نداده که حق از سوی ما برای آنان آمد گفتند: چرا مانند آن پس هنگامی) ﴾وَقَالُوا إِنَّا بِکُلٍّ کَافِرُونَ

؟! گفتند: دو جادویند که پشتیبان یکدیگرند!! و گفتنند: منا منکنر هنر دو     چه به موسی داده شد، کفر نورزیدند پیش از این به آن
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اسْتدالل  ا اسْتفاده از آنکْه بْ یزیچ باالتریندانند،  یم یاصل یلدل یست،که قاهر نرا  یا که معجزه یافراد اما

 کْاری یْنشْود و ا یمردم مْ یشود، باعث گمراه انجامباطل  ی مدعیفرد توس است که اگر معجزه  ینکنند، ا یم

 کْاری  شْود اثبات که است همین در سخن که نیستند متوجه آنان اما.  شود ینم انجاممطلق  یمِحك توس است که 

طْور  است و همان حل تردیدم وضوعم ینا .باشد می معجزه شوند، می مواجه آن با که افرادی برای شود، می انجام که

 یهْا معجْزه ی طور که در همه نمودم و همان یانب که ناچن (7)،وجود دارد شبههنموده است، در آن  یحکه قرآن تصر

 روشن است. ،ی موس یعصا یعنیکه موضوع بحث است،  ای معجزهنیز و ؤمنان، م یرغ یامبران برایپ

گرفتن  با قرار و مستقل هستند یرغ یلکننده و دلأییدتها  معجزهاست که  ینخداوند ا ینمعجزه در د یگاهجا بنابراین

اسْت و  یازاز حد ن یشترب یاید،ب ی و مستقلاصل یلبا دلهمراه اگر معجزه  یعنی. کنند معنا پیدا می یگرد یلدالدر کنار 

کْه است،  ینخداوند در زم ی یفهبه خل یمانمردم نسبت به ا یقو تشو یقین افزایش یخداوند، برا ینآن در د یگاهجا

 آمده است.« نص» یلبا دل

کْه  یافْراد ، بْرایب استیغا یشکه از هزار سال پی، است که راه شناخت امام مهدی معن ینبه ا ینهمنن این

 بسته است. ید،آ یاست که با معجزه م ینا یشانا ایبر شان یلدل

 معجزهمورد از سخنان در  یبرخ حبثی پیرامون

   :یدگو یم عالمه حلی

آن را اسْت کْه فقْ  خداونْد متعْال  یل باطنیمسا  خاطر که عصمت جز یند؛ به اباشنص دارای  ید: امام باسوم»

آشْكار شْود  ور دستان اد یا معجزه یا ،دداشته باشاو نص  در موردداند،  یکه عصمت او را م یفرد یدداند. پس با یم

 (6)«او باشد. گوییراستبر  یلکه دل

   :یدگو یم یه بر سخن حلیحاش در یوریس مقداد

 یشْین،خداوند و رسولش و امام پ یامام دارد و اجماع وجود دارد که نص از سو ییناشاره به راه تع ین: ایمگو یم»

 یْر.خ یْاشود  یم انجاماز نص  یربه غ یاو از راه یینتع یااست. و اختالف است که آ  امام ییندر تع یراه مستقل

 یانخاطر که ما ب ینبه ا یست؛جز نص نه ب یراه یچ: هیندگو یند و ما همنع نمود وضوعم ینز ا، مطلقاً ایهاصحاب امام

                                                                                                                                                                  
کنه بنه    ]فرعون[ گفت: آیا پیش از آن) ﴾الَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَکُمْ إِنَّهُ لَکَبیرُکُمُ الَّذی عَمَّمَکُمُ السِّحْرَقَ﴿ ( 42)قصص:  )هستیم!

 (45 ،شعراو  71طه، ) (.او بزر  شما است که به شما سحر آموخته است به او ایمان آوردید؟ قطعاً ،شما اجازه دهم

وی را ]بنه صنورت[    دادیم حتماً ای قرار می و اگر او را فرشته) ﴾مْبِسُونَا یَوَ لَوْ جَعَمْناهُ مَمَکاً لَجَعَمْناهُ رَجُالً وَ لَمَبَسْنا عَمَیهِمْ مَ﴿ 1.

 (5(. )انعام، ساختیم مشتبه می آوردیم و امر را همچنان بر آنان مردی درمی

 الباب حادی عشر، عالمه حمی. .2
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 یجْز خداونْد از آن آگْاه یفْرد یچاست که ه یپنهان ای لهأکه عصمت شر  در امامت است. و عصمت مس یمکرد

 از دو راهاعالم کند. و آن  یبغ یدانا که اینشود. مگر  ینم یداپ یاشد، به آن آگاهبکه  یدر هر شخص یجهنت ندارد. در

را  یشْانآگاه کنْد و ا  که ما را از عصمت امام یامبر : اعالم آن توس  معصوم، مانند پاول: یدآ یبه دست م

 (7)«امامت دارد. یدر ادعاوی  گوییکه دال بر راست او دست ه. دوم: آشكار شدن معجزه بیدنما یینتع

 ی یفْهخل یصتشْخ یْلدل یم،مسْتقیرغ یا یممستق یشین،حجت پ یز سونمودم که نصِ ا یانب یشینمطالب پ در

مگْر  فاقد دلیْل اسْت؛معجزه مورد در  یوریو س یکننده است. اما سخن حلأییداست. اما معجزه، ت ینخداوند در زم

دف ایْن و هْدر آن نباشد  ای شبههباشد که  یآشكار باشد و به صورت ید،آ یمعجزه م یباشد که وقت ینا بر  بنا که این

کْه هنگْام  ییهْا معجْزهدر  یْت،در واقع موضْوعی اسْت کْه ینشوند. و ا می مواجهاست که با آن  یافرادمعجزه 

باید در معجْزه شْبهه خاطر که  ینشده است، وجود ندارد؛ به ا یرفتهبا معجزه پذ یمانشکه ا یفرد برایشدن  آشكار

 نبرد. ینرا از ب یبغبه  یمانا ی تا محدوده باشد،

 (6)﴾وْ جَعَلْناهُّ مَلَكاً لَجَعَلْناهُّ رَجُّالً وَ لَلَبَسْنا عَلَیهِمْ ما یلْبِسُّونَلَ وَ﴿

آوردیم و امر را همننان بر آنْان مشْتبه  می وی را ]به صورت[ مردی در حتماً ،دادیم ای قرار می و اگر او را فرشته)

 (.ساختیم می

شْود  که برای مردم آشْكار می ی قاهر هنگامی جز بر معجزه ی عقلی پیشین را به توان قاعده واقع نمی  ین دربنابرا

 ، ایْنموضْوع بحْث فتْیم،گ کْه طور گذارد و همْان ینمباقی شبهه اشتباه و  یبراجایی که  خاطر ینا به تطبیق داد

بْا کْه  یفرد یمانو ا یستن یمانا هدف از این نوع از معجزه، که از راه عقلی و نقلی گفتیم، گونه ضمناً همان. یستن

 .  یردگ یقرار نم یرشمورد پذ یاورد،ب یمانآن ا

اسْت کْه  یْنا یفتند،اشتباه ب ینرو شدند و باعث شد تا در ا بهفقها با آن رو ینکه ا یاست که مشكل ینا حقیقت

 توسْ  کْه نایسْت، چنن یرفتهپذ یمانشا یاورد،ب یمانبه خاطر آن ا یکه اگر فرد ،قاهر ی معجزه ینتوانند ب یآنان نم

 یْاورد،ب یمْانآن ا ابْ یکْه اگْر فْرد قْاهر یرغ ی معجزهروی داد، با فرعون  رایبیا هنگام شكافتن در ی موس

به مار اتفاق افتْاد و  ی موس یعصا یلساحران هنگام تبد رایطور که ب همان؛ ندده یزتم ،است یرفتهپذ یمانشا

اسْت و  انگیز معجزه در این مثال اشتباه. یدبلع ،یدندد یم خزندهکه مردم آن را به صورت مار را آنان  یعصاهاآن مار 

 باشد. ینمصد آشكار  در صد ی شوند، معجزه یرو م به که با آن رو یافراد یبرا ینو ا وجود دارد شبههدر آن 

                                                
 .131و  133تعمیق عمی الباب حادی عشر، مقداد سیوری، صص  1.

 .5 ی ، آیهانعامی  قرآن کریم، سوره 2.



 011................................... پرسند اسالم واز تو درباره روح  مید یعقا

  حممد خالفت

 نص اول:

ثبات خالفْت به ا جا اینتوس  خداوند ادامه دارد. ما در   شدن آدم یختهاز زمان برانگ ینخداوند در زم خالفت

جهْت کْه اثبْات  یْن. از ایمپْرداز یمْ  و فق  به اثبات خالفت محمد یمپرداز ینم  از محمد یشپ یخلفا

 یْاندامْورد اعتمْاد در  یالهْ یهْا کتاب ربه متون د دلیل یناست، به هم یازمندبه نص ن یاله ی یفهخالفت هر خل

 .باشند می یدجدعهد و  یمها، عهد قد کتاب ین. ایمکن یم یهتكیحیّت، و مس یهودیّت ، یعنیاز اسالم یشپ یمیابراه

نهاد، ی ها را بر دوش و به هاجر داد، و آن و از آب گرفتی ، نان و مَشك برخاستیم ابراه ، )بامدادان :67باب  پیدایش،

ی ا بوتْه یْر. و چون آب مشك تمْام شْد، پسْر را ز گشت یبئرشبع میابان ، و در ب و او را با پسر روانه کرد. پس رفت

را  مپسْر مْرگ:  گفْت مْی یْرا، ز بنشسْترو بْه او  ، رفت یریتپرتاب به مسافت ی دوری از او  تا فاصلهگذاشت. و 

، هْاجر  خدا از آسْمان ی و فرشته یدو خدا آواز پسر را بشن . یستاو نشست، آواز خود را بلند کرد و بگر رو به و «.ینمنب

،  سْته کْه اویی جْا آنخْدا آواز پسْر را در  یْرا، ز و را چه شد؟ ترسان مباشهاجر، تی ا: » را گفتی و و را ندا کرد

و خْدا  .«وجْود خْواهم آورده بیم عظی که از او اُّمّت یراز یر،، او را به دست خود بگارو پسر را برد یزاست. برخیده شن

د. و بْو یو خدا با آن پسْر م .یدن، مشك را از آب پر کرد و پسر را نوشا . پس رفتیددی چشمان او را باز کرد تا چاه آب

 (.، ساکن شد فارانی و در صحرا یدبزرگ گردیراندازی ، ساکن صحرا شد، و در ت کرد رشداو 

خداونْد سْبحان، همْان  یبْرا ی. منظور از امت بزرگ و بزرگْیستامت بزرگ نی  نشانه، یادزتعداد  ،خداوند نزد

باشْد.  می آنْاناز فرزنْدان  یایو اوص یامبران، پیلاز اسماع منظور از امت بزرگ یعنیهستند.  یاو اوص یامبرانپ

مْت بْزرگ معْروف از فرزنْدان امْروز اهسْتند.  مین،خداوند در ز یخلفا، مخصوصاً همان محمد و آل محمدها  آن

 ،تْورات بْه آن بشْارت داده اسْترا که  چه آنآنان را انكار کند،  یهستند. هر فردفق  ایشان  یمبن ابراه یلاسماع

 ه است.نمودانكار  ،است یدایشکه سِفر پ ،سِفر آن را ینتر انكار کرده است و مهم

خداونْد عمْل ی . ا یدمترسان گردیدم خداوند چون خبر تو را شنی بر شُّجونُّوت. ای حَبَّقُّوق نبی دعا) :4 باب حبقوق،

خْدا از  آور. ه یْادرحمت را ب ، بغضین ها آن را معروف ساز و در ح سالیان ! در م ها زنده کن سالیان را در میش خو

. پرتُّْوِ او مثْل یداو مملّو گردیح از تسبین و زم یدها را پوشان . جالل او آسمان ، سِاله آمد و قدّوس از جبلِ فارانیمان ت

و آتْش تْب نْزد رفْت  یوبا می وی رویش بود. پ جا آن. و ستر قوّت او در یدشعاع ساطع گردی نور بود و از دست و

 بود(. یو ماهای  یپا

 :است ینمتن باال ا یمعنا یجهنت مكه. در یعنیو فاران  یمن یعنی تیمان

 آمد. یمن: خداوند از آمدیمان از ت خدا
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 : قدوس از مكه آمد.قدّوس از جبلِ فاران

خْاطر کْه  یْن! بْه اآیْد؟ ین میشود، پس چگونه از زم یفاست که به آمدن از آسمان توص ینباالتر از ا خداوند

شْود.  یبودن م یبودن و اَزل یمقد نفیحدوث است و باعث  ی آن، الزمه یجهنت رفت و آمد حرکت است و در ی الزمه

 یمْن یا یمانکه از ت یطور به حساب آورد که فرد ینتوان ا مید. پس نگرد یمطلق او م یّتالوه نفی موجب نتیجه ودر

 مانند دسْت و پْا یگرید یها یژگیعالوه بر و ینت اخداوند سبحان و متعال اسید، آ که از فاران می یا کسی ید،آ یم

 ست. ا ها اینباالتر از  یاراست که خداوند بس

و رفْت  یوبْا می وی رو یشبود. پ جا آن. و ستر قوّت او در یدشعاع ساطع گردی دست و ازپرتُّوِ او مثل نور بود و )

 .بود( یاو مهای  یآتش تب نزد پا

محمْد و  ی او و فرستاده ی خدا بندهدر متن باال بر او کامالً منطبق است،  گییژکه آمده است و و یفرد یجهنت  در

هسْتند؛ بْه  یزن یمانیند و محمد و آل محمد ا هآمد« فاران»جهت که آنان از مكه  ینپس از او خاندان او هستند؛ از ا

خْاطر کْه  یْنند است؛ به امحمد همان آمدن خداو مدنآ یمان است.تیا  یمنخاطر که مكه از تهامه و تهامه از  ینا

 (7)م.ا هنمود یانب «یدتوح»در کتاب این موضوع را که قبالً  طور اهلل در خلق است. همان ،محمد

را  یمْنپادشْاه  یشْانا یآمده اسْت؛ وقتْ یزن  یسیبر زبان ع یلاست، در انج یمن یبه معنا یمانت که این

 .یدنام «یمانت»یا  «یمنت» هپادشا

                                                
  یطنور کمن  شنود، بنه    یبازداشتن کمبود و به دست آوردن کمال به او پناه برده م یاست که برا یکامم ،که خداوند رو از آن 1.

مطمق منحصر به خداونند   یت. بمه، الوهیستمنحصر ن یشرکون(عما  یو تعال هسبحان)به خداوند  یتشدن به صفت الوه موصوف

 یمطمق است. به طور کم یتالوه ،خاطر که منظور از آن یناست؛ به ا یدتوح ی کممه «اهللُ الَّإِ لهَإِ الَ» ی سبحان و متعال است. کممه

 انروانه دارد و کمبودش ها آنبرند تا کمال را بر  یپناه م آن یبه سو آن یرشود که غ یمنیز ل  مخموق کامل او شام یت،صفت الوه

موصنوف   ینتفاوت بن  یاهلل در خمق است. ول ست،خداوند سبحان و متعال ا یرکه صورت و تصو  محمد یجهرا باز دارد. در نت

بنه صنفت     است که موصنوف شندن محمند    ینسبحان و متعال اخداوند  یتالوه ینو ب یتبه صفت الوه  شدن محمد

مطمق اسنت. و   یتخداوند سبحان و متعال، الوه یتالوه یاست. ول یَّدبه خداوند سبحان و متعال مق یازکمبود و ن یدبه ق یت،الوه

و مننزه   یحسنب بنه خناطر ت   یسنت؛ در آن ن یکه در آن شکاف و کمبود یفرد یعنیآمده است. « صمد»وصف  ینخاطر ا همینبه 

در آن  یو کمبود یستدر آن ن یشده است و شکاف یحخداوند سبحان و متعال منزّه و تسب یتکه الوه این یانب یدانستن او. و برا

 .یستن

 د.یمراجعه کن «یدتوح»د به کتاب یتوان یمبرای تفصیل بیشتر در این مورد . یدکتاب توحنقل شده از 
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 .حكم خواهد کْرد یشانبر ا و استواهد خفرقه برخ ینبا ا یدر روز داورتیمن )جنوب(  ی ملكه) :76باب ی،مت انجیل

 .(است جا ایندر  یمانتر از سل بزرگ یشخص ینك،را بشنود، و ا یمانآمد تا حكمت سل ینزم یکه از اَقصا یراز

حكْم خواهْد  یشانبر ا و استهد خوافرقه برخ ینبا مردم ا ی)جنوب( در روز داورتیمن  ی )ملكه :77باب ،لوقا انجیل

 .(را بشنود یمانآمد تا حكمت سل ینزم یکه از اَقصا یراز .کرد

خواهد شكفت. و روح خداونْد بْر او قْرار هایش  یشهاز ری ا شاخه ، آمدهیرون بیسَّی  ی از تنه یو نهال) :77باب اشعیا،

او در تْرس ی فت و ترس خداونْد. و خوشْروح حكمت و فهم و روح مشورت و قوّت و روح معریعنی ،  خواهد گرفت

نخواهد نمود. یه تنبیش خوی ها کرد و بر وفق سمع گوش ی نخواهدداور چشم خودیت خداوند خواهد بود و موافق را

حكم خواهد نمود. و جهْان را بْه ی راسته بین خواهد کرد و به جهت مظلومانِ زمی را به عدالت داورینان بلكه مسك

عْدالت خواهْد ش خود خواهد کُّشت. و کمربند کمری ها لب ی  را به نفخهیران شر و زد یش خواهددهان خوی عصا

و  یرو گوسْاله و شْ یْده سكونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابامانت. و گرگ با برّیانش بود و کمربند م

 یدها با هم خواهند خواب آنی ها و بنه یدها را خواهد راند. و گاو با خرس خواهد چر ، و طفل کوچك آن با همی پروار

شْده دسْت   داشتهزبا یرخواهد کرد و طفلِ از شی بر سوراخ مار بازیرخواره مثل گاو کاه خواهد خورد. و طفل ش یرو ش

کْه جهْان از  یْراز .نخواهنْد کْردی ضرر و فسْاد ،مقدّس من خواهد گذاشت. و در تمام کوهی افع ی خود را بر خانه

ی  یشْهو در آن روز واقع خواهد شد که ر .پوشاند یرا م یاکه در ییها مثل آب .د بودمعرفت خداوند پر خواه بْه ی یسَّْ

او با جْالل خواهْد بْود. و در آن روز واقْع ی و سالمت یدها آن را خواهند طلب ها برپا خواهد شد و امّت جهت عَلَمِ قوم

را کْه از آشْور و مصْر و فتْروس و یش م خْوقْو ی یهدست خود را دراز کند تا بق یگرخواهد گشت که خداوند بار د

،  برافراشْتهی هْا عَلَمْ و به جهت امّت مانده باشند باز آورد.ی باق یادرهای  یرهو شنعار و حَمات و از جزیالم حبش و ع

 .(را از چهار طرف جهان فراهم خواهد آورد یهودارا جمع خواهد کرد، و پراکندگان یل شدگان اسرائ رانده

 )یسْوع( یسْیآن را بْه ع یحیان. مسْیدگو یدر آخرالزمان سخن م یاست که از منج یمهد قدباال از ع متن

جهْت کْه  یْناز ا یست؛ن یحاست، صح  یسیعشاخه همان  که ایندر مورد ها  یحیمس یرتفس یکردند. ول یرتفس

آنان همان پروردگار  ی یدهاساس عق رب یسیآنان مخالفت دارد. ع ی یدهو با عق کند تطبیق نمیآنان  یرتفس بامتن،  ینا

ی باطْل و  یدهبه عق خواهندب یداو در ترس از پروردگار است؟!! شا یترسد و خوش یمطلق است. چگونه از پروردگار م

 م.ا هکرد یانب «یدتوح»در کتاب  یلدلذکر را با  آن که باطل بودن یاورندپناه ب )تثلیث( گانه سه یماقان متناقض

بْه سْتمكاران نسبت انصاف  یاعدل  ی اقامه، مردم قضاوت ننمود یننكرد و ب حكومت یسی طور که ع همان

 شود؟! یمنطبق م یشان. پس چگونه متن باال بر اامكان نداشت

از شْناخت پروردگْار پْر  ینزم که این .شود یکِشد، محقق نم می یرکه متن به تصو یمطلب   یسیزمان ع در

 همْدردی یرانثروتمندان با فق که این هایی دارد: نشانهشناخت،  یناست. ا پر شده یاهاکه از آب در طور شود، همان یم
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 ی در محْدوده یحتْ یْنشْود. ا یمْ یاز ستم خال یباًتقر یندهد و زم یم یاریرا  یفضع یرومند، فردکنند و فرد ن می

نكْرده اسْت و را جمْع  یشْان(نْزد ا یل )یعقوبشدگان اسرائ  رانده یشانا محقق نشده است. یشهر کوچك یامنطقه 

بْا ایمْان اگر گفته شود: آنان را  .است یاوردهرا از چهار طرف جهان فراهم ن (نزد آنان یعقوبفرزند ) یهوداپراکندگان 

تا زمان مرفْوع شْدن  یسی خاطر که دعوت ع ینبه ا یست؛ن یحصح باز همجمع کرده است، آوردن به خودش 

و اعتقْاد بْه آن.  یمْاننشده است؛ چه برسْد بْه ا یشترب ،ها آن یغدر سطح تبلی، اندک یشهرها ی از محدوده یشانا

اسْت: در  یْنمْتن ا یمعنْا یعنیکند.  یجمع م زمینرا از اطراف  یهودافرد پراکندگان  ین: ایدگو یکه متن م یحال در

 ،نششْد یختْهدور از مكْان برانگ یعْالم و از دولْت هْا یهْا از دولت یاریفرد، مردم بس ینشدن ا یختهزمان برانگ

 و اعتقاد دارند. یمانبه او ا ،«یناطراف زم»مخصوصاً 

را از چهْار طْرف  یهْودارا جمع خواهد کرد، و پراکنْدگان یل شدگان اسرائ ، رانده برافراشتهی ها عَلَم به جهت امّت )و

 .(جهان فراهم خواهد آورد

 است. «احمد» یا« حمد» یبه معنا یدر عرب «یهودا» ی کلمه

.« گْویم یمرتبه خداونْد را حمْد مین ا: » و گفت ییدزای ، پسر حامله شده یگرو بار د): 69باب  ،یدایشسفر پ ،تورات

 (7).یستاد(ا بازییدن گاه از زا . آنیدنام یهوداپس او را 

 است. «عبداهلل» یدر عرب «یلاسرائ» ی کلمه

را جمع خواهد کرد،  (عبداهللیل )دگان اسرائش ، رانده برافراشتهی ها عَلَم و به جهت امّت)شود:  یم طور ینمتن ا یجهنت در

 .(را از چهار طرف جهان فراهم خواهد آورد (احمد) یهوداو پراکندگان 

است که در کتاب به او بشارت داده شده  «یهودا» یاشدنش، احمد  یختههنگام برانگ محمد در قرآن آمده است که

مْن عبْداهلل )فرمود:   طور که محمد شود. همان یم متن بر او منطبق ینادعا کرده است که ا یشانا یعنیاست. 

 .(قصد نموده است یزمرا ن ت،او را قصد نموده اس چه آنهستم و هر  یلهستم و من اسرائ

که در کتاب مقدس به او بشارت داده شده است، آمده اسْت و نْص  «یلاسرائ»و عبداهلل  «یهودا»احمد  بنابراین،

 .است  شده است و او محمد یرا مدع

                                                
حمند اسنت و    یشاسنت کنه معننا    ینام عبر» :گفته است «یعقوببن  یهودا» ی در قاموس کتاب مقدس در شرح کممه .1

نام به خاطر تشکر مادرش در هنگام والدتش  ینو ا« متولد شده است. ینالنهر ینباشد. و در ب یم یعقوب از لیئهفرزند  ینچهارم

 به او داده شده است.
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 یمهْد)قْائم  یاری یبرا یناز اطراف زم ییزیبرگ درختان پا یختنکه مانند ر«  پراکندگان» ،در اسالم همننین

محمْد و آل  یْاتطور که از روا در آخرالزمان هستند، همان ی شوند، همان انصار امام مهد یجمع م (اول، احمد

 محمد مشخص است.

 یافْراد یبْرا ی،سبحانه و تعْالاو، کرده است که  یاند در قرآن بنص از جانب خداوند سبحان و متعال، خداون اما

کرده اسْت. و خْودش را نسْبت  یحاز جانب خداوند سبحان درخواست نمودند، نسبت به محمد نص و تصر یکه نص

کْه انسْان آن را  یمحكمْ ایْایر یعنْیکنند، به عنوان گواه قرار داده است.  او می یکه درخواست گواه یبه افراد

 شود. یو راه حق از آن روشن م یندب یم

 متعال فرمود:  خداوند

 (7)﴾بَصِیرًا خَبِیرًا بِعِبَادِهِ کَانَ إِنَّهُّ وَبَینَكُّمْ بَینِی شَهِیدًا بِاللَّهِ کَفَی قُّلْ﴿
 .بینا است( و آگاه بندگانش به او چون باشد؛ شاهد شما و من میان خدا که است کافی: )بگو

 (6)﴾الْكِتَابِ عِلْمُّ عِنْدَهُّ وَمَنْ وَبَینَكُّمْ بَینِی شَهِیدًا بِاللَّهِ کَفَی قُّلْ مُّرْسَلًا لَسْتَ فَرُّواکَ الَّذِینَ وَیقُّولُّ﴿
 بْن علْی امیرالمْؤمنین چْون] کسْی و خْدا کْه اسْت کافی: بگو. نیستی[ خدا] فرستاده تو: گویند می )کافران

 .باشند( هگوا شما و من میان اوست، نزد کتاب دانش که[  طالب ابی

شْاهد و امروز و فردا خودش را بْه عنْوان  یروزطلبد، خداوند د یرا م  خداوند به محمد یکه گواه یفرد هر

دهد. فق  بر انسان الزم است که در درخواست شناخت حْق، اخْالص داشْته  یقرار م  محمد و آل محمد برای

بْا  خداونْد کْه این. و حْق را و یدگو یم سخن یروح یكوتمل یها راهبه وسیله و  رایا ابا او، ب یباشد. خداوند به زود

 کند. یروشن م یشبرا ،است  محمد و آل محمد

آنْان  یدرخواست نمودند. و خداوند بْرا ایابا ر یشانخداوند را برا یاز مردم، گواه یاریبس اهلل رسولزمان  در

حق محمد  ای آنان،که خداوند در آن بر یاهاییاآوردند؛ ر یمانا یدند،که د یمحكم ایاهایر ی یجهنت داد و در یگواه

 یگْواه  خدااست که خداوند در آن به محمد رسول  هاییرایااز  یبرخ ینکند. ا یرا روشن م  و آل محمد

 داده است.

 چْه آنای محمد، از  آمد و عرض کرد: اهلل رسولنزد  یبراز خ یهودیناده بن جُّ )جُّندَب :یدگو یجابر بن عبداهلل انصار

کْه  یْزیامْا چ اهلل فرمود: داند، به من خبر ده. رسول یخداوند نم چه آنو از  کند میخداوند ن چه آنو از دارد اوند نخد

کْه  یْزیامْا چ کنْد. میبنْدگان ن هبْ یخداوند ستم کند، میخداوند ن چه آناما  ندارد. یكیشرندارد، خداوند  خداوند
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 یخودش فرزنْد یو خداوند برا« فرزند خداوند است. یرعُّز»ت: اس یهودجماعت  یسخن شما ا ینداند، ا یخداوند نم

. سپس عْرض یاهلل هست و تو به حق رسول یستجز اهلل نه ب ییدهم که خدا یکرد: شهادت مجندب عرض  داند. ینم

جندب! به دست محمد  یا که به من فرمود: یدمرا د بن عمران یدر خواب، موس یشباهلل! من د رسول ی: ادکر

 (7).ی...(مابعدش تمسُّّك بجو یایو به اوص اوریاسالم ب

 وقاص با سند خودش آورده است:  یسعد بن ابآوردن ابن عساکر در داستان اسالم 

 یكی: انگْار در تْاریْدماسْالم آوردن، در خْواب د یش از: سه روز پگفتکه  یدماز پدرم شن) :یددختر سعد گو عایشه

از من  یشکنم که پ ینگاه م یو دنبال آن رفتم. انگار به فرد یدمن تاب یبرا ی. ناگهان ماهینمب ینم یزیهستم که چ

پرسْم: چْه  یکنم. انگار از آنان م یطالب و به ابوبكر نگاه م یاب بن یبن حارثه و به عل یداست. به ز یدهماه رس ینبه ا

کند.  یه اسالم دعوت مب یپنهان  اهلل است که رسول یدهساعت. به من رس ینگفتند: هم یدید؟رس جا اینبه  یزمان

 یدهْ مْی یگْواهآیا  فرمود: ی؟کن یدعوت م یزعرض کردم: به چه چ یشانکردم و به ا یدارد «یاداج ی دره»با او در 

و تْو محمْد  یستجز اهلل ن ییخدا که دهم یم یعرض کردم: گواههستم؟  اهلل رسولو من  یستجز اهلل ن ییکه خدا

 (6).(یاهلل هست رسول

 یمیقْد یداسالم خالد بن سع) :یدبن عبداهلل بن عمر بن عثمان گو محمد نمودند: یتآنان روا یرو غابن سعد و حاکم 

 ی کْه در دهانْه یْدد ایاگونه بود که در ر ینکه اسالم آورد. آغاز اسالمش اکسی بود  ینبرادرانش اولدر میان بود و 

او را  درشکْه پْ یدن داناتر است. و در خواب دکرد که خداوند به آ را ذکر می یزیاست. از وسعت آن چ یستادهآتش ا

و  یْزدخ ی. با ترس از خواب برمْیفتددر آتش ن که کمربندش را گرفته است تا یندب یاهلل را م کِشاند و رسول یدر آن م

کند و عْرض  یم یداربود، د "یاداج "که در یدر حال  اهلل با رسول ... حق است ایار ین: قسم به خدا که ایدگو یم

کنم و  یدعوت م ندارد، یكیو شر یكتا استکه  یبه خداوند فرمود: ی؟کن یدعوت م یزیکند: ای محمد، به چه چ یم

 یرساند و سود ینم یانو ز یندب یشود و نم یکه نم یاز پرستش سنگ که ایناش است. و  محمد بنده و فرستاده که این

دسْت  هْا این ی ، از همْهدهْد تمیْز نمیپرستد،  یو را نمکه ا یپرستد، از فرد یرا که او را م یفردبین رساند و  ینم

. یاهلل هسْت دهْم کْه تْو رسْول یم یو گواه یستجز اهلل ن ییدهم که خدا یم ی. خالد عرض کرد: من گواهیبردار

 (4)...(.اسالم او خوشحال شد ازاهلل  رسول

 شود. یزوده منمود، به نص اف أییدرا ت  دعوت محمد ها آن اکه خداوند ب یمعجزات همننین
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 001................................... پرسند اسالم واز تو درباره روح  مید یعقا

 علم و حکمت دوم:

با  یطانشکنندگان به  دعوت که این یانو ب وجود داردخداوند  یتکتاب مقدس، حكمت و علم و دعوت به حاکم در

با حكمْت   و محمد یندگو نندگان به خداوند، به حكمت سخن میک که دعوت یحال در یند؛گو یسخن م یخرد یب

 و علم آمده است.

 :سخنان عیسی 

و  یْدرفت، مْردِ الل توانسْت سْخن بگو یرونب شیطانکرد. چون  یم یرونب یالل را از کس شیطانی یسی،ع ...)

 یْزن یگْرانکند. د یم یرونب شیاطین، یسبَعَلزِبول، رئ یاریرا به  ها شیطانگفتند: او  یمردم در شگفت شدند. اما برخ

بْر ضْد که  کشوریگفت: هر  یشانرا درك کرد و به ا نانشدند. او افكار آ یآسمان یتیبه قصد آزمودن او، خواستار آ

بر ضْد  یزن یطاناگر ش .یختخواهد ر ود، فروبر ضد خود تجزیه شکه  یا شود، نابود خواهد شد و هر خانه یهتجزخود 

 (7)(....شود، چگونه حكومتش پابرجا بماند؟ یهخود تجز

 یشْیناسْاس مْتن پ بر .یدر نماو با انصاف در آن تدبّ را بخوانداز قرآن  یمتون یددارد، با یمانا یلکه به انج فردی

کْار را  ین، ااز محمد کینه به دل دارندکه  یکه افراد طور بدانند، همان یطانیمتون را ش ینکه اامكان دارد  یاآ یل،انج

 دهند؟ یم انجام

 است:  یاز متون قرآن ییها مثال ینا و

لَّ عَْنْ   الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُّمْ بِالَّتی سَبیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ  إِلی اُّدْعُّ﴿ هِی أَحْسَنُّ إِنَّ رَبَّكَ هُّوَ أَعْلَْمُّ بِمَْنْ ضَْ

 (6)﴾سَبیلِهِ وَ هُّوَ أَعْلَمُّ بِالْمُّهْتَدینَ

در  .ای[ که نیكوتر است مجادله نمْای  ]شیوه آن با حكمت و اندرز نیكو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به)

 (.یافتگان ]نیز[ داناتر است داناتر و او به ]حال[ راه است، که از راه او منحرف شده حقیقت پروردگار تو به ]حال[ کسی

وَ   الْقُّرْبْی وَ الْمَسْاکینِ وَ الْجْارِ ذِی  وَ الْیتامی  اعْبُّدُّوا اللَّهَ وَ ال تُّشْرِکُّوا بِهِ شَیئاً وَ بِالْوالِدَینِ إِحْساناً وَ بِذِی الْقُّرْبی وَ﴿

 (4)﴾ال یحِبُّّ مَنْ کانَ مُّخْتاالً فَخُّوراً اللَّهَالْجارِ الْجُّنُّبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبیلِ وَ ما مَلَكَتْ أَیمانُّكُّمْ إِنَّ 

ان و یتیمْان خویشاوند ی و خدا را بپرستید و چیزی را با او شریك مگردانید و به پدر و مادر احسان کنید و درباره)

مانده و بردگان خود ]نیكی کنیْد[ کْه خْدا  بیگانه و همنشین و در راه ی خویش و همسایه ی و مستمندان و همسایه
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 (.دارد دوست نمی ،فروش است کسی را که متكبر و فخر

 (7)﴾لَّ مُّخْتالٍ فَخُّورٍال تُّصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ ال تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ ال یحِبُّّ کُّ وَ﴿
 (.دارد و از مردم ]به نخوت[ رخ برمتاب و در زمین خرامان راه مرو که خدا خودپسند الفزن را دوست نمی)

 (6)﴾ما فاتَكُّمْ وَ ال تَفْرَحُّوا بِما آتاکُّمْ وَ اللَّهُّ ال یحِبُّّ کُّلَّ مُّخْتالٍ فَخُّور  تَأْسَوْا عَلی لِكَیال﴿
شادمانی نكنید و خْدا هْیچ   به شما داده است چه آنشما رفته اندوهگین نشوید و به ]سبب[   از دست چه آنتا بر )

 (.پسند فخرفروشی را دوست ندارد خود

 بخوانند و از خودشان بپرسند:  اسرا ی از سورهرا  یاتآ این

پدر و مادر و فقْرا و  به یكیو ن یكوبه اخالق ن یطانش یاکند؟ آ یدعوت مبه تنهایی به پرستشِ خداوند  یطانش آیا

به عهد  یدارد و به وفا یباز م یتیممال  هکند؟ و از کشتار و زنا و تجاوز ب یدعوت م یازمندفرد نبه انفاق مال و کمك 

 دهد؟ یدستور م یمانهکردن پ و کامل

 دعْوت یْزیخداوند سبحان و متعْال بْه چْه چبه نظر آنان، کند، پس  یاخالق پاك دعوت م ینبه ا یطانش اگر

 کند؟ یم

 :یاورندخداوند آن را ب یو حكمت آنان نبود که از سو یامبرانپ ی همه یها یتوص ینا آیا

انًا إِمَّْا یْبْلُّغَ* لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُّدَ مَذْمُّومًا مَخْذُّولًا ﴿ نَّ وَقَضَی رَبُّّكَ أَلَّا تَعْبُّدُّوا إِلَّْا إِیْاهُّ وَبِالْوَالِْدَینِ إِحْسَْ

وَاخْفِْضْ لَهُّمَْا جَنَْاحَ الْذُّّلِّ مِْنَ *  عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُّهُّمَا أَوْ کِلَاهُّمَا فَلَا تَقُّلْ لَهُّمَا أُّفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُّمَا وَقُّلْ لَهُّمَا قَوْلًا کَرِیمًا

 بِمَا فِی نُّفُّوسِكُّمْ إِنْ تَكُّونُّوا صَالِحِینَ فَإِنَّهُّ کَانَ لِلْأَوَّابِینَ غَفُّورًا رَبُّّكُّمْ أَعْلَمُّ*  الرَّحْمَةِ وَقُّلْ رَبِّ ارْحَمْهُّمَا کَمَا رَبَّیانِی صَغِیرًا

یطَانُّ*  وَآتِ ذَا الْقُّرْبَی حَقَّهُّ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُّبَذِّرْ تَبْذِیرًا*  یاطِینِ وَکَْانَ الشَّْ  إِنَّ الْمُّبَذِّرِینَ کَانُّوا إِخْْوَانَ الشَّْ

وَلَْا تَجْعَْلْ یْدَكَ مَغْلُّولَْةً إِلَْی *  وَإِمَّا تُّعْرِضَنَّ عَنْهُّمُّ ابْتِغَا َ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُّوهَا فَقُّلْ لَهُّمْ قَوْلًا مَیسُّورًا*  لِرَبِّهِ کَفُّورًا

كَ یبْسُّ ُّ الرِّزْقَ لِمَنْ یشَا ُّ وَیقْْدِرُّ إِنَّْهُّ کَْانَ بِعِبَْادِهِ خَبِیْرًا إِنَّ رَبَّ*  عُّنُّقِكَ وَلَا تَبْسُّطْهَا کُّلَّ الْبَسْ ِ فَتَقْعُّدَ مَلُّومًا مَحْسُّورًا

وَلَْا تَقْرَبُّْوا الزِّنَْا إِنَّْهُّ کَْانَ * وَلَا تَقْتُّلُّوا أَوْلَادَکُّمْ خَشْیةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُّ نَرْزُّقُّهُّمْ وَإِیاکُّمْ إِنَّ قَتْلَهُّمْ کَانَ خِطْئًا کَبِیْرًا *  بَصِیرًا

طَانًا فَلَا یسْرِفْ فِْی وَلَا تَقْتُّلُّوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُّ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُّتِلَ مَظْلُّومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیهِ سُّلْ*  احِشَةً وَسَا َ سَبِیلًافَ

ئُّولًاوَلَا تَقْرَبُّوا مَالَ الْیتِیمِ إِلَّا بِ*  الْقَتْلِ إِنَّهُّ کَانَ مَنْصُّورًا  الَّتِی هِی أَحْسَنُّ حَتَّی یبْلُّغَ أَشُّدَّهُّ وَأَوْفُّوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْْ

مْعَ وَلَا تَقْفُّ مَا لَیسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِ*  وَأَوْفُّوا الْكَیلَ إِذَا کِلْتُّمْ وَزِنُّوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُّسْتَقِیمِ ذَلِكَ خَیرٌ وَأَحْسَنُّ تَأْوِیلًا*  نَّ السَّْ
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 001................................... پرسند اسالم واز تو درباره روح  مید یعقا

 وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُّغَ الْجِبَالَ طُّولًْا*  وَالْبَصَرَ وَالْفُّؤَادَ کُّلُّّ أُّولَئِكَ کَانَ عَنْهُّ مَسْئُّولًا

وْحَی إِلَیكَ رَبُّّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُّلْقَْی ذَلِكَ مِمَّا أَ*  کُّلُّّ ذَلِكَ کَانَ سَیئُّهُّ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُّوهًا* 

 (7)﴾فِی جَهَنَّمَ مَلُّومًا مَدْحُّورًا
 بْه و مپرسْتید را او جْز که کرد مقرر تو پروردگار و .خدا قرار مده تا نكوهیده و وامانده بنشینی با دیگری )معبود

 اوف[ حتْی] هْا آن بْه رسیدند خوردگی سال به تو کنار در دو هر یا دو آن از یكی اگر کنید ناحسا[ خود] مادر و پدر

 بگْو و بگسْتر آنْان بْر فروتنْی بال مهربانی سر از و بگوی. شایسته سخنی ها آن با و مكن پرخاش آنان به و مگو

 تر  آگْاه داریْد، خود های دل در چه آن به شما پروردگار پروردند. خردی در مرا که چنان کن رحمت را دو آن پروردگارا

مانْده  شاوند را به او بده و مسْتمند و در راهخوی حق و است. کنندگان  توبه ی آمرزنده او قطعاً باشید، شایسته اگر است.

 بْه نسْبت همواره شیطان و هایند شیطان برادران کاران اسراف که چرا .خرجی و اسراف مكن را ]دستگیری کن[ و ول

 پْس گردانْی،  می روی ایشان از آنی، جویای پروردگارت از که رحمتی امید به اگر و .سپاس بوده استنا رشپروردگا

 و شْده مالمت تْا منمْا، دسْتی  گشْاده[ هْم] بسْیار و مكْن زنجیر گردنت به را دستت و بگوی. نرم سخنی آنان با

 به او حقیقت در گرداند می تنگ یا گشاده را یروز بخواهد که هر برای تو پروردگار گمان بی مانی. جای بر زده حسرت

 بخشیم. می روزی شما و ها آن به که ماییم مكشید. را خود فرزندان تنگدستی بیم از بینا است. و آگاه بندگانش[ حال]

 و اسْت. راهی بْد و زشْت همْواره آن کْه چرا مشْوید؛ نزدیك زنا به و است. بزرگ خطایی همواره آنان کشتن آری

 قْدرتی وی سرپرسْت بْه شْود، کشْته مظلْوم کس هْر و مكشید حق به جز است کرده حرام خداوند هک را نفسی

 بهتْرین بْه جز یتیم مال به و است. شده یاری[ شرع طرف از] او زیرا کند؛ روی زیاده قتل در نباید[ او] پس ایم. داده

 پیمانْه چْون و شْد. خواهد پرسش پیمان زا که زیرا کنید؛ وفا[ خود] پیمان به و برسد رشد به تا مشوید نزدیك وجه

 بْه آن کْه را چیْزی اسْت. و تر فرجام خوش و بهتر این که بسنجید درست ترازوی با و دهید تمام را پیمانه کنید می

 نخْوت بْه زمین[ روی] در و شد. خواهند واقع پرسش مورد همه قلب، و چشم و گوش زیرا مكن؛ دنبال نداری، علم

 نزد بد کارهای این ی همه رسید. توانی نمی ها کوه به بلندی در و شكافت توانی نمی را زمین هرگز که چرا برمدار؛ گام

 خْدای بْا و است کرده وحی تو به پروردگارت که است هایی حكمت از[ ها سفارش] این است. ناپسندیده تو پروردگار

 (.خواهی شد زده و مطرود در جهنم افكنده حسرت گرنه و مده قرار دیگر معبودی یگانه

 :  یدفرما یم  حضرت عیسی

                                                
 .05تا  22 ی اسراء، آیات قرآن کریم، سوره 1.
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خواهْد   شْود، فْرو یْهکه بر ضْد خْود تجز یا شود، نابود خواهد شد و هر خانه یهکه بر ضد خود تجز یكومت)هر ح

 (شود، چگونه حكومتش پابرجا بماند؟ یهبر ضد خود تجز یزن یطان. اگر شیختر

کننْد تْا دانسْته شْود کْه  یسهمطالب قرآن را مقا وسخن را مالك قرار دهند  ینا یحیانمسکه  یستالزم ن آیا

 ؟خداوند است یقرآن از سو

به قسمتی از کتْاب،  که آن جزگردان هستند؟  یست؟ چرا از آن رونی یسی عحضرت  ی یسهمقاهمان  ینا آیا

 ؟ورزند میکفر  قسمتی دیگربه داشته باشند و  یمانا

از  توانْد چنْین چیْزی می چگونْه است. یمهق پاكِ کربه اخال ینتو ز یاز حكمت و دعوت به خوب سرشار قرآن

شْود؟  یمْ یهبر ضد خودش تجز یطانش یاکند؟ آ یو اخالق مذموم دعوت م یبه بدهمیشه خرد باشد که  یب یطانش

 شود؟ یم یمبر ضد خودش تقس یطان،حكومت ش یاآ

نْه  ،کنْد یشتن حكومت خود مْدا پا دعوت به برشود که  این خصوصیت شناخته می با یطانش جز این است که آیا

 مُّنهدم کردن آن؟

و  یخْوب ینل شْوند؛ بْئْقا یزتما یخرد یحكمت و ب ینب که دارند یی راتوانااین کنم مردم اگر بخواهند،  می فكر

 اخالق خوب و اخالق مذموم. ینب ی؛بد

کنْد. بْه  یدعْوت مْ یکند؛ بلكه به بْد یدعوت نم یبه خوباو شود.  ینم یهبر ضد خودش تجز یطانش حكومت

 کند. یدعوت م نكوهیدهکند؛ بلكه به اخالق  یمندعوت  یمهاخالق کر

 :  یدفرما یم  حضرت عیسی

خواهْد   شْود، فْرو یْهکه بر ضْد خْود تجز یا شود، نابود خواهد شد و هر خانه یهکه بر ضد خود تجز یحكومتهر )

 ؟(اندشود، چگونه حكومتش پابرجا بم یهبر ضد خود تجز یزن یطان. اگر شیختر

 یایو اوصْ  کْه محمْد تثلیث ی یدهبردن عق ینو از ب یدو بازگشت به توح یدتیعق یحبه تصح ینبر ا عالوه

کْه حْق را  یباطل و اشتباه است. فْرد یدهعق یننمودم که چگونه ا یانب یل،. از خود انجیممابعدش آوردند، دقت کن

 شْفاف و را از کتاب مقدس به شكل لیساک ی یدهکه عق یشود. فرد یّتدارد که از او تبعبیشتری  شایستگیآورد،  یم

 شود. یّتدارد که از او تبع یشتریبشایستگی باطل کرده است،  شبهه ای، بدون شك و
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 ییکه محمد در قرآن آورده اسْت، حكمْت رسْا یکه علم و حكمت بیند یکه قرآن را بخواند، م یفردِ با انصاف هر

 (7)باشد. بحانخداوند س یتواند از سو یاست که فق  م

 خداوند یتحاکم سوم:

خداوند را  یت، حاکمایجاد شد یشفرصت برا یوقت ینمود. بلكه حتطلب خداوند را  یتحاکم حضرت محمد  

خداونْد اسْت و  یْتکْرد کْه حْق در حاکم یانب یو به روشناکرد.  اجرا مكه و حجازدر سپس  ؛منوره  ی ینهدر مد

و صفت  یهناج ی فرقه یث. حدهستندگمراه  یها د، فرقهنبرو یرونخداوند ب یتمسلمانان که از حاکم یها فرقه ی همه

 کوه مشهورتر است.فراز آن، از آتش بر 

آشْكارا از آنان  یكیاگر  یحت دهد؛ روی می یلاسرائ یبر امت من گام به گام، اتفاقات بر بن)فرمود:   اهلل رسول

شْدند و  یمتقس یینآ 16بر  یلاسرائ یدهد. بن یم انجامکار را  ینانیز کسی کرده باشد، در امت من  یزشبا مادرش آم

! آن اهلل رسْول یعْرض شْد: ان. ییآ یكآنان در آتش هستند، مگر  ی که همه شوند می یمتقس یینآ 14امت من بر 

 (6).یم(بر آن هست یارانممن و  چه آن فرمود: یست؟چ

از آنْان.  یكْیآنان در آتْش هسْتند، مگْر  ی که همهشوند  یم یمفرقه تقس 14امت من بر )فرمود:   اهلل رسول

 (4).یم(امروز بر آن هست یارانممن و  چه آن فرمود: یست؟عرض کردند: آن فرقه چ

ند دش یمتقس یینآ 16. آنان بر یدآ یآمده است، به مانند آن م یلاسرائ یبر بن چه آنبر امت من )فرمود:   اهلل رسول
                                                

از  یند، باطل بودن آن را در کتناب توح  ینباطل نمودم. همچن یرا به صورت عقم یسیمطمق ع یتالوه ی یدهباطل بودن عق .1

: یند گو یدر منورد خنودش من    یسیدارد. ع ینسبت به ساعت نادان یسی : عیلاز انج ییسخن نها)نمودم  یانب یلمتون انج

اطّنالع نندارد، ننه     کنس  یچاز پندر هن   یراز آن روز و ساعت غ یول»دارد.  یست، ناداندر آن ا یصغر یامتکه ق ینسبت به ساعت

که الهوت مطمق، کامل مطمق است که  یدر حال ،کمبود استنوعی از  ینادان (10، باب مرقس)« فرشتگان در آسمان و نه پسر هم

رسد کنه   ین خاطر به مخموق میبه ا ی. نادانیستندر آن  یاست که ظممت یخاطر که نور یندر آن راه ندارد؛ به ا یکمبود و نادان

 وجود دارد. ظممتیدر صفحه وجودش، 

 یمخمنوق  ی بمکه بننده  ؛ستنیالهوت مطمق  یسیکند که ع یثابت م یننور و ظممت است. و اترکیبی از  یسی ع بنابراین

 باالتر است. ینز اا یارخداوند بس و باشد ینم یست،در آن ن یکه ظممت یاز ظممت و نور است و نورمرکب 

 مرقس یلطور که در انج هماناست،  یسی متن سخن ع ینصاحبان خرد است و ا یو پند برا یانب یی،سخن نها ینا در

 یندار اطاّلع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پنس برحنذر و ب   کس یچاز پدر ه یراز آن روز و ساعت غ یول»باشد:  یم

 را خنود  خادمان و واگذارد را خود ی ، خانهودکه عازم سفر ش یمثل کس .رسد یم یکه آن وقت ک دانید ینم یراز یددعا کن وید وش

که در چه  دانید ینم یراز ید؛باش یداربماند. پس ب یدارکه ب یدو دربان را امر فرما یدخاصّ مقرّر نما یرا به شغم یکی هر دهد، قدرت

چه به شما  امّا آن .یابدشمارا خفته  بیاید وبادا ناگهان ما صبح. یبانگ خروس  یانصف شب  یادر شام  آید، یوقت صاحب خانه م

 (12، باب مرقس) « !یدباش یدارب گویم، یبه همه م گویم، یم

 د.یمراجعه کن «یدتوح»د به کتاب یتوان یمبرای تفصیل بیشتر در این مورد . یدکتاب توحنقل شده از 

 .109ص  ،4ج  ،سنن الترمذی 2.

 .125ص  ،1ج  ،الهیثمی ،الزوائدمجمع  0.
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 در آتش هستند. یكیجز ه آنان ب ی هستند و همه یشترها ب از آن یكیوند که ش یم یمتقس یینآ 14و امت من به 

 (7).یم(امروز بر آن هست یارانمما و  چه آن: مودفر یست؟چ یكیآن  ،اهلل رسول یعرض شد: ا

  اهلل رسولمحمد  ینطور که ب ست، همانهدر آن ارتبا  است که  ینا یه)پیروزمند(ناج ی صفت فرقه بنابراین

برگزیده خداوند  یاست که از سو یرهبر  محمد اهلل رسول :ارتبا  روشن است ینا وجود دارد وارتبا   نشیاراو 

 د.ی ایمان دارناله یرهبر ینبه ا یارانشو شده است 

اگْر او گفت.  ینچن ینداد و چرا ا انجامکار را  ین: چرا محمد ایدگو یم یماند. فرد یم یاشكال و جدال باق موضوع

در آن دارد و نْ مطابقْتو نحو  یداد. قرآن با قواعد عرب انجامو چرا آن را  گفترا  یناچرا ، ی خدا است ستادهواقعاً فر

وارد  یگْرید یالهْ ینْید یاکتاب  یاکه ممكن است به هر فرستاده  ی. اشكاالتوجود دارداشتباه و ضعف در بالغت 

 .اند پاسخ داده شدهاشكاالت  ینو ا شود

بْه  این دلیل، دلیل نیست که این یانآن و ب نقضو یل از پاسخ به دل یشکه پ یفرد یمتوجه کن یدکه ما با یحال در

ه کْرد أییْدو آن را تاقرار  گیرد، میکه نسبت به آن اشكال ی ا یدهو عق یلدل یقت بهحق ، درآورد روی می تراشی اشكال

چْون اشْكاالت از حْد اشْكال  سْت؛شدن و آشكار کْردن آن ا روشن ی فرد با اشكال خودش در مرحله یناست. ا

کْه  هستندطاغوت مغز شمردن در دست  سبك ی جهتاشكاالت ابزار ینا ید. ولنندار یارزش یقتحق و در گذرند نمی

 یْدو تقل خودشْاناز  یروپیْ آنْان بْر داشْتن نگاهو  شْان پیروانشْمردن  مغز سْبك یبرا یتگمراه و طواغ یعلما

 خود را حفظ کنند. یایو دن ها مقامتا کنند؛  یاز آن استفاده م ه،کورکوران

 ینتْر اهمیْت بی، بْه بْرود یناز بْ شْان اشكاالت ی و همْه ودمنهدم شْ شان باطل ی یدهعق که اینپس از  آنان

. باشْد می شْان پْدران و گذشْتگانبرای  شان پیرواناطف وع یختناز آن، برانگ ها آنهدف  که ندگرد می باز تاشكاال

 :، که از وی پرسیداست ی موسحضرت خداوند  یامبررعون بر پاشكال ف اشكال آنان همان

 (6) ﴾الْأُّولی الْقُّرُّونِ بالُّ فَما﴿
 .است؟( چگونه پیشین های امت حال )پس

 بود:  ینا ی پاسخ موس

                                                
 .020الصدوق: ص  ،معانی األخبار .1

 .91 ی یهطه، آ ی سوره یم،قرآن کر .2
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 (7)﴾لَا یضِلُّّ رَبِّی وَلَا ینْسَی عِلْمُّهَا عِنْدَ رَبِّی فِی کِتَابٍ﴿
 .برد( می یاد از نه و کند می اشتباه نه پروردگارم که است، من ردگارپرو نزد کتابی در آنان[  حال] به )علم

 نمودم. یانبزمان، مردم در آن وضعیت زمان فترت و  موضوعاشكال را در  ینبه ا پاسخ

  خداپس از حممد رسول  ین،خالفت خداوند در زم استمرار

 نبوت ختم

 یْنباشد. بلكه ا ینم ینخداوند در زم یص خلفامخصو ی است وآسمان یخبرها از یشناخت برخی؛ به معنا نبوت

د. ممكْن اسْت خداونْد درب نْخداونْد اخْالص بورز یاست که برا یدافرامخلوقات و  ی در دسترس همه وضوعم

 یبرخْ از یعنْیسْت. ابر یْامپنبی و  معنا ینخاطر او به ا ینباز کند. به هم فردی یاخبار آسمان را برا یشناخت برخ

خْاطر کْه  یندر دسترس است؛ به ا  خداوند یخلفا ی همه یمعنا حتماً برا ینت. نبوت به ااسآگاه اخبار آسمان 

همْان آل   خداونْد پْس از محمْد یخلفْا سْرورخداوند سبحان و متعال هسْتند و  یبرا انمخلص سرورآنان 

 .است، نادرست است  یشانبه اعدم وحی  یفهم که ختم نبوت، به معنا یناپس هستند.   محمد

 چه معنایی دارد؟  ختم نبوت پس از محمد ابراینبن

 یْناسْت. علْت ا یدهرسْ یانبه پا  است که با محمد یهمان نبوت، خداوند یاز سونبوت رسالتی  یقتحق  در

کامْل  ی یفْهخلبه هدف خلقت که همانا  ینشآفر یدنو رس  محمد، کامل خداوند ی یفهشدن خل یختهختم، برانگ

کْه نبْوت آن نْوع از خاطر  ینهم بهخداوند است.  یگاهدر جا و فرستادن، که در ارسال باشد  می محمد ، خداوند

کامْل  ی یفْهنوبت بْه خل که اینپس از  ییرتغ ینآغاز شده است. ا اواز  شود، می انجام فرستادن از سوی محمد 

 (6)الهوت در خلق است. ی جلوهاو که  ؛ چرااست یحتم ید،رس  محمد، خداوند

از  یآنْان فرسْتادگان ی. ولْدارنْد نبوت یگاهجا -کامل خداوند ی یفهخل -خداوند پس از محمد رسول خدا یخلفا

که نبوت آنْان را را  یاتیروا یمعنا وضوعم یناست. ا  محمد و پشتیبان آنان  هستند. فرستنده  محمد یسو

پْس از کْه  یزید. چساز یروشن م ،شود یم یوح یشانکند که به ا یکه ثابت م یگرید یاتروا، و نیز کند یم یمُّنتف

 .مطلق نبوت، نه خداوند سبحان و متعال است یاست؛ نبوت از سو یمنتف محمد 

شْوم. مْردم  یتانفْدا)عرض کردم:  : به امام صادقیدگو از پدرش میبه نقل  یزبن عبدالعز علی بصائرالدرجات:

کْه  یا لهأهْر مسْ فرمْود: ی. علْیدان قضاوت نماآن ینفرستاد تا ب یمنرا به  علی  اهلل کنند که رسول یگمان م

                                                
 .92 ی یهطه، آ ی سوره یم،قرآن کر 1.
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 .ینْدگو یمْ سْترافرمود:  امام حكم نمودم.  آمد، در آن با حكم خداوند و حكم رسولش یم یشمن پ یبرا

 پنهْان بْود؟ واز انیْز   اهلل و رسْول ه بْودقرآن فرستاده نشد ی که همه یچگونه است، در حال ینعرض کردم: ا

 (7)(.درک یالقا م شانیروح القدس به افرمود: 

 یْامبرکْه پ ییْدفرما یمْآیا : عرض کردم مُّحَدَّث بود. یعل)فرمود:   : امام باقریدگو یرهبن مغ حارث :یکاف

 یْا ینمانند ذوالقرن یا یهمراه موس یا یمانمانند همراه سل سپس فرمود: و گونه حرکت داد ینبودند؟ دست خودش را ا

 (6).(ستین( هذوالقرن) مانند اونیز شما  یانم گفت: در[ ]علیاست که  یدهبه شما رس چه آن

 یبرتْر یبه معنْا  محمد یاز سو یرسالاخداوند و آغاز نبوت  یاز سو نبوت ارسالیتوجه نمود که ختم  باید

که رسْالت  چرا یست؛ن یمشخص یبرتر یبه معنا در حد خود، وضوعم ینخاطر که ا ینباشد؛ به ا ینم یشینپپیامبران 

 راهخداونْد و از  یاز سْو پیشینخداوند سبحان و متعال است. اِرسال  یهمان رسالت از سودر واقع محمد،  سویاز 

، کامْل ی یفْهخلسْوی از نیْز  ی. ارسْال بعْده بْودنشْد یختْهبرانگاو هنْوز که  چرا؛ بود (تر یكحجاب نزد)محمد 

 ن او.شد یختهانگهم بعد از  ، آنو با دستور خداوند است  محمد

ل یمردم در مسْا یها یازمندیلحظه به لحظه در مورد ن یوح ه همانک ینخداوند در زم یعلم خلفار مورد حال د

 . گوییم ، سخن میآنان است یند

 یشْانکند که ا می یانمناسبت دارد که امام در آن ب یگاهآورم که با جا در مورد منبع علم آنان میرا  یتیروااکنون 

باشْد.  یمْ  محمد اهلل رسولدهد، همان  به آنان آموزش می هک ید و فردهستن  محمد یاز سو یفرستادگان

باشْد.  که شْهر علْم اسْت، می  همان درب محمد یطالب، عل یبن اب یخداوند پس از عل یطبعاً در مورد خلفا

 راه علم آنان باشد: یزن یشانکه ا یستن یمانع

 هْم شراخْ ی یهدحتی است که  یا یفهزد ما صحنکه فرمود:  یدمشن  از امام صادق): یدبن حازم گو صورمن

است که هر روز و شْب  یزیارث است. علم چ ین. ایستعلم ن یناعلم است. فرمود:  ینعرض کردم: ا ست.هدر آن 

 (4).(شود یم یجادا  طالب یبن اب یو از عل  اهلل از رسول

 است یخالفت اهل اصل،

. او نْدارد ی مگر بْا اجْازهرا  خداوند ییروا خالت در فرمانحق د یفرد یچخداوند است و ه مخصوص ییروا فرمان

د، نحْاکم باشْ یْا یفْهخل نصْب یتوالدارای تا مردم  منتقل کند،از خداوند به مردم را  ییروا بخواهد فرمان کس هر

                                                
 .472ص  ،صفار ،بصائر الدرجات 1.

 .255ص  ،1ج  ،کمینی، کافی. 2

 .044ص ، صفار، الدرجاتبصائر  0.
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 صْورت ینغیْر ا . درکار را به او داده است ینا اذنکه خداوند  یاوردب یلیدل ایدب ت،اهل سنت اس طور که اعتقاد همان

خداونْد سْبحان و متعْال منتقْل  اذنخداوند است و فق  بْا  یبرا یتوال که اینماند.  یله بر همان اصل خود مأمس

 است. جایز خداوند سبحان و متعال یاز سوحاکم تنها شود و منصوب کردن  یم

جانشْینی  یننْد در زمْخداو ی،هر زمان در که ایناست و  یاله یینبا تع ینهمان خالفت خداوند در زم، ثابت اصل

 کند. یم یینرا تع خودش اوکه  دارد

 سنت خداوند سبحان و متعال است. خداوند متعال فرمود:  وضوعم ینا

 (7)﴾سُّنَّةَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُّ وَلَنْ تَجِدَ لِسُّنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیالً﴿
 تبْدیلی و تغییْر خْدا سنت برای هرگز و است، بوده جاری پیش از که است کرده مقرّر قطعی و ثابت روشی )خدا

 .یافت( نخواهی

 .یستآن را دارا ن البته است که یازمندنقض ن یلخواهد آن را نقض کند، به دل می یهر فرد

قْرار داد و او را بْه  یندر زمْ ین خْودآدم را جانش تطبیق یافت. خداوند  آدم رحضرتباین تعیین روز اول  از

 :در زمین تعیین کردخودش  ی یفهعنوان خل

فِكُّ وَ فیها یفْسِدُّ مَنْ فیها تَجْعَلُّ أَ قالُّوا خَلیفَةً الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنِّی لِلْمَالئِكَةِ رَبُّّكَ قالَ إِذْ وَ﴿  نَحْْنُّ وَ الْدِّما َ یسْْ

 (6)﴾تَعْلَمُّون ال ما أَعْلَمُّ إِنِّی قالَ لَكَ نُّقَدِّسُّ وَ بِحَمْدِكَ نُّسَبِّحُّ
دهم. فرشتگان گفتنْد: آیْا در زمْین  ای قرار می که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من در زمین خلیفه و هنگامی)

گوییم و  که ما به وسیله حمد تو تسبیح می حالی ریزد، در ها می کند و خون دهی که در زمین فساد می کسی را قرار می

 دانید(. ا نمیدانم که شم کنیم؟ فرمود: من چیزی می تو را تقدیس می

 او نمود: ی را توشه ینعلم د و

 (4) ﴾صادِقین کُّنْتُّمْ إِنْ هؤُّال ِ بِأَسْما ِ  أَنْبِئُّونی فَقالَ الْمَالئِكَةِ عَلَی عَرَضَهُّمْ ثُّمَّ کُّلَّها الْأَسْما َ آدَمَ عَلَّمَ وَ﴿
های  ؛ پس فرمود: مْرا بْه اسْمها را بر فرشتگان عرضه کرد )و خداوند به آدم آن اسما  را آموخت؛ سپس آن اسم

 خبر دهید اگر راستگو هستید(. ها این

 :(خداوند یتحاکم یاجرا)مخلوقات را به اطاعت از او دستور داد  و

                                                
 .20 ی یهفتح، آ ی سوره یم،قرآن کر 1.

 .03ی  ی بقره، آیه قرآن کریم، سوره 2.

 .01ی  ی بقره، آیه قرآن کریم، سوره 0.
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 (7)﴾وَإِذْ قُّلْنَا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُّدُّوا آلدَمَ فَسَجَدُّوا إِال إِبْلِیسَ أَبَی وَاسْتَكْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ﴿
زد و برتری جست.  که سر باز یس،همه سجده کردند جز ابل ید،: آدم را سجده کنیمبه فرشتگان گفتکه  یهنگامو )

 .(و او از کافران بود

تْا  ؛ادامْه داردنیْز   ادامه داشته است و پس از محمْد یجار یِبه عنوان سنت اله  مساله تا محمد این

 ینزمْ در اینها  مكلفآخرین با وجود  یه ارث ببرد و خالفت الهب ،که بر آن هستندرا  یو افراد ینخداوند، زم که این

 سد.ر یانبه پا

 :در مورد این موضوعاهل سنت  یثداحا

 خدا حممد رسول  برای ی علجانشینی در مورد  احادیث

 (6)(.است اهلل رسولکننده پس از محمد  یتهدا )علی

( بْه سْند خْود از ابْن 736ص  74اب جامع البیان )ج ابن جریر طبری در کتاست: یاتروااین از  ییها نمونه این

 قْومی هر و برای ای دهنده بیم فق  )تو (4)﴾إِنَّمَا أَنْتَ مُّنْذِرٌ وَلِكُّلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴿ ی که آیه )که هنگامیعباس روایت کرده: 

همْان منْذر و  مْنی خْود قْرار داد و فرمْود:  دستش را بر سْینه  اهلل رسول ( نازل شد،.است ای کننده هدایت

ای علی، اشاره کرد و فرمود:   ی علی سپس با دستش به شانه هشداردهنده هستم؛ و هر قومی هدایتگری دارند.

حْاکم نیشْابوری در مسْتدرك (3)شْوند(. ی تْو هْدایت می یافتگان پس از من به وسیله گر تو هستی. هدایت هدایت

                                                
 .04ی  یهبقره، آ ی سوره یم،قرآن کر 1.

 منابع زیر وارد شده است:در . 2

 آمده است. یاز عم ،125 ص ،0 ج یشابوری،حاکم ن ،مستدرک -

 .یاز عم ،441 ص ،2 ج ی،هند یمتق، کنزالعمال -

 و ابن عباس. یبرزه اسمم یاز اب ،53 تا 25 صص ی،حنف یزرند ین،نظم درر السمط -

 از ابن عباس. ،142ص  ،10 ج ی،طبر یرتفس -

 .یو عبداهلل اسد یراز عبد خ ،053و  095 صص ،42 ج ،ابن عساکر ،دمشق ین مد یختار -

 :منابع زیر آمده است در (هاشم یاز بن یمرد)« ماشِهَ ینِن بَمِ لٌجُرَ»لفظ  با

 آمده است. یاز عم ،125 ص ،1 ج ،مسند احمد -

 .075ص  ، 7و ج ،190ص  ،9 و ج ،55ص  ،2 ج ،و معجم االوسط ،251 ص ،1 ج ی،طبران یر،معجم الصغ -

 از عبداهلل.   ،41ص  ،7 ج یثمی،ه ،مجمع الزوائد -

 .7 ی یهعد، آر ی سوره یم،قرآن کر 0.

 .است شده یتبه سند حَسَن روا یثحد ینا گوید: یم 229ص  ،2ج  ی،در کتاب فتح البار یابن حجر عسقالن .4
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ی فْوق فرمْود:  ی آیْه کند که دربْاره روایت می الب ط ( به سند خود از علی بن ابی741، ص 4الصحیحین )ج 

   (7)منذر )هشداردهنده( بود و من هدایتگرم(. )رسول خدا 

هْر )کند کْه فرمْود:  نقل می  ( از امام علی76706شماره روایت  6660ص  1حاتم در تفسیرش )ج  ابن ابی

آن الجنید گفْت:  گوید که ابن حاتم می ابن ابی هاشم است. گرشان مردی از بنی گری دارند، یعنی هدایت قومی هدایت

 (6)هاشم همان علی بن ابی طالب )رضی اهلل عنه( است(. شخص بنی

 یْا یحبا سند صْح 796 و 797، ص 7ی ج در کاف کلینی :توان ذکر کرد این روایات را می یعهاز طرق ش همننین

 قْومی هْر و بْرای ای دهنده بیم فق  )تو (4)﴾رٌ وَلِكُّلِّ قَوْمٍ هَادٍإِنَّمَا أَنْتَ مُّنْذِ﴿ی  آیهدر مورد  از امام باقر) :نسَحَ

است که آنْان را  یا کننده یتما هدا ازهر زمان،  یدهنده است و برا یمب  اهلل رسولفرمود:  است(. ای کننده هدایت

 یكْیِ یكْیس باشْد. سْپ یمْ یکنندگان پس از او علْ یتهدا .کند یم یتآورد، هدا  خدا یامبرپ چه آن یبه سو

ی مْورد  در مْورد آیْه  امام صْادق از: یدگو یرابوبص)با سندش آورده است:  796، ص 7در ج  همننین .(یااوص

 یتهْدا مْروزا یْاابومحمْد! آ یکننْده اسْت. ا یتهْدا یدهنده است و عل یمب  اهلل رسولفرمود:  بحث پرسیدم.

شْما بْوده اسْت  یاناز م یگریپس از دیكی  یا کننده یتهدا یشهشوم. هم یتان: بله، فداعرض کردم دارد؟ یا کننده

فرستاده  یبر مرد یهابومحمد! خداوند تو را رحمت کند. اگر آ یاپس فرمود:  .داده شده است یلبه شما تحو که اینتا 

 یْانجر اسْت و مانْده یکتاب زنده است و در افراد باق یول ؟یردم یکتاب م ؟یردم یم یهآ یرد،سپس آن مرد بم ،شود

 .(استداشته  یانطور که در گذشته جر دارد، همان

  اهلل رسْول)فرمْود:  ی فْوق آیْهدر مْورد   با سندش آورده است: امام بْاقر 796، ص 7در ج  همننین

 مْا یْانتا سْاعت در م یشهما نرفته است و هم یان. به خدا قسم! از میدکننده است. آگاه باش یتهدا یدهنده و عل یمب

 .(ستا

                                                
و مسنمم( نقنل    یاسنت، امنا آن دو نفنر )بخنار     السنند  یحصح یثحد ین: انویسد یم یتروا ینا یلدر ذ یشابوریحاکم ن 1.

 اند! نکرده

 :اند؛ مثالً مزبور در را کتب خود ذکر کرده یثحد یزاهل سنت ن دیگری ازمحدّثان  .2

 . 194 تا 190 صص ،9و ج  ،54ص  ،2در المعجم االوسط ج  طبرانی

 . 125ص  ،1احمد بن حنبل ج  مسند

و  است کرده یحرا تصح یتروا ین( ا45 و 42 صص ،2خود بر کتاب مسند احمد )ج  ی یهو حاش یقهاحمد محمد شاکر در تعم

 ینق او را توث یگرانو د ینثقه است، چون احمد و ابن مع یکوف یثقف یرزه یبن اب یاداست. مطمب بن ز حیسندش صح: »گوید یم

 ینن ... و ااسنت   او نگفتنه  ی دربناره  یبیمذمت و ع یچو ه است ( احوال او را ذکر کرده2/2/4) یرالکب تابدر ک یاند و بخار کرده

 «از اضافات عبداهلل بن احمد است. یثحد

و  یردر المعجنم الصنغ   یعبد اهلل بن احمند و طبرانن  : »است گفته یتروا ینی ا درباره 41ص  ،7ج  ،ع الزوائددر مجم هیثمی

 .«ثقه )معتبر و مورد اعتماد( هستند یمسند احمد همگ یاناند و رجال و راو المعجم االوسط آن را نقل کرده

 .7 ی یهرعد، آ ی سوره یم،قرآن کر .0
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 (7)مواله ینت مواله فعلمن ک حدیث

 از منابع است: یدر برخ یثحداین از  ییها نمونه این

 یرگفت که روز غد یسخن م یکه با مردم در مورد افراد یدمدر رحبه شن یاز عل): یداحمد: زاذان بن عمر گو مسند

 اهلل دادند کْه از رسْول یو گواه ایستادندمرد  سیزدهسخن خود را فرمود.  یشانحاضر بودند. و ا  اهلل خم با رسول

 (6).(ستا او الیمو یاو هستم، عل یموالکس که من  هر که فرمود: یدندشن 

کسْی در روز غْدیر  گفتیم، کْه چه )در رحبه با مردم سخن مْیسعید بن وهب و زید بن یثیع گفتند:  احمد: مسند

د برخاستند و شهادت دادند کْه را شنیده است؟ شش مرد از جانب سعید و شش مرد از جانب زی  اهلل سخن رسول

  گفتنْد: بلْی فرمْود:تْر نیسْت؟  آیا خدا بْر مؤمنْان از خودشْان اولیاهلل در روز غدیر خم فرمود:  شنیدیم که رسول

                                                
 :ده استمنابع زیر آم در یثحداین . 1

و  ،415و  070و  055 صصن  9 و ج 070و  073و  221ص ص ،4 و ج 192و  115و  112و  24 صص ،1 ج ،مسند احمد -

بن ارقم  یدو ز یلو براء بن عازب و ابو طف یمیل یو عبدالرحمن بن اب یثیعبن  یدبن وهب و ز یدو زاذان بن عمر و سع  یاز عم

 .نقل شده استبن حرث  یاحو ر

 وقاص. یاز سعد ابن اب ،257ص  ،9 ج ،ماجه سنن ابن -

 بن ارقم. یدز یا یحهاز ابوسر ،275ص  ،9 ج ی،سنن ترمذ-

 .یاسمم یدهبن ارقم و بر یداز ز ،900و  071و  113 و 135ص ص ،0 ج یشابوری،حاکم ن ،مستدرک -

اهلل و رباح بن حارث و سنعد و  از جابر بن عبد ،935و  930و  455و  455و  459 صص ،7 ج ی،کوف یب ش یابن اب ،مصنف -

 .یدهو براء و بر یثیعبن  یدز

بنن   یرهوقاص و عم یو سعد بن اب یدهاز بر ،105و  104و  102و  101و  103و  132و  49ص  ،9 ج ی،نسائ ی،سنن کبر -

 و عمرو ذو مر. یلو ابوطف یثیعبن  یدبن وهب و ز یدسعد و سع

 .یاود یزیدو ابو  یمیل یاز عبدالرحمن بن اب ،037ص  ،11 و ج 425 ص ،1 ج یعمی، بیمسند ا -

 .یلاز ابو طف ،075ص  ،19 ج ،ابن حبان یحصح -

و رباح بنن حنارث و    یاز عم« مواله یمن کنت مواله فعم» یشانباب سخن ا ،130ص  ،5 ج یثمی،ه ،مجمع الزوائد -

 و یرثو ابن عمر و ممک بنن حنو   یمیدالرحمن بن ابولو عب یعبن بث یدبن وهب و ز یدو سع یلبن ارقم و ابوطف یدعمرو ذو مر و ز

بنت سعد و  یرهعمر و عماره و ابن عباس و عم یوقاص و زادان اب یو سعد بن اب یربن مطرف و نذ یادو ز یربن جناده و جر یحبش

 .یدهو عبداهلل بن مسعود و بر یدسع یبن سعد و اب یرعم

 .یگرد یارمنابع بس و

 یگروهن  یقاست. از طر یحصح یاربس مواله. المهم وال من وااله و عاد من عاداه یکنت مواله فعممن حدیث : »یدگو یم البانی

آنها را آوردم و  ی است و همه یقطر یکاز  یشتراز آنان ب یبرخ ینفر از آنان آمده است و برا 7یث از صحابه آمده است که احاد

ل الجن  فی تخنریج السنن .   ظال ،عاصم یسنت ابن اب ،1793ص  یحه،الصح یثسمسم  االحاد)« آن را در کامل نمودم. یسندها

 (992ص ی،لبانامحمد ناصر 

 .24ص  ،1ج  ،مسند أحمد .2
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کس که من موالی او هستم، علی موالی او است. خدایا، کسی را که والیت او را دارد، دوست دار، و کسی را کْه  هر

 (7)(.داراو را دشمن دارد، دشمن ب

کسْی شْنید کْه  در رحبه از مردم پرسْید: چه : )شاهد بودیم که علیلیلی گوید عبدالرحمن بن ابی: احمد مسند

دوازده نفر  عبدالرحمن گوید: که من موالی او هستم، علی موالی او است؟ کس هراهلل در روز غدیر خم فرمود:  رسول

آیا من بْر مؤمنْان از در روز غدیر پرسید:  اهلل دهیم که رسول از اهل بدر دیدم که برخاستند و گفتند: شهادت می

کس که من موالی او هستم، علْی مْوالی  هرفرمود:  گفتیم: بلی. تر نیستم و زنانم مادرانشان نیستند؟ خودشان اولی

 (7)(.بدار دشمن او را دشمن دارد، او است. خدایا، کسی را که والیت او را دارد، دوست دار، و کسی را که

 سْت.ا او یمْوال یاو هسْتم، علْ یموال یهر فردفرمود:  یرخمروز غد یامبر پ)فرمود:  یاحمد: عل مسند

 یکْه بْا او دشْمن یاو را دارد، دوست بدار. و هر فرد یتکه وال کس هرعبارت را اضافه کردند:  ینامردم پس از آن 

 (6).(کن یکند، با او دشمن می

نمْاز  یما برا یان. در میمخم فرود آمد یر. در غدیمبود  اهلل رسولبا  یدر سفر): یدبن عازب گو  احمد: برا مسند

را   ینماز ظهر را خوانْد و دسْت علْ یشانشد. ا یزتم  اهلل رسول یدو درخت برا یرجماعت صدا زدند. و ز

را گرفْت و  یعلْ دست بله.عرض کردند:  سزاوارتر هستم؟ نبه خودشا انمنؤکه من از م یددان یم یاآگرفت و فرمود: 

 دوسْت بْدار و او را دارد، یْتکه وال ی! هر فردیااوست. خدا یموال یاو هستم، عل یموال ی که منهر فردفرمود: 

کرد و به او عْرض کْرد:  یدارد یشان: عمر پس از آن، با ایدگو یراو .بدارکند، دشمن  یم یکه با او دشمن یفرد هر

 (4).ی(شد یمنؤر مرد و زن مه یباد. موال یتطالب! گواراوفرزند اب یا

 چْه کسْی از شْما مردم را در رحبه جمع کرد. سپس بْه آنْان فرمْود:  یعل): یدگو می یلطف یاحمد: اب مسند

: مْردم یْدگو یمنفر از مردم بلند شدند. ابْونع یس فرمود، شنید؟ ،خم یردر غد  اهلل رسول سخنی را که انمسلمان

 انمنؤکه من از م یددان یم یاآ به مردم فرمود: ،دستش را گرفت اهلل وقتی رسولشهادت دادند که بلند شدند و  یاریبس

 یمْوال یاو هستم، علْ یموالکه من  کس هررمود: ف خدا.رسول  یبله اعرض کردند:  ؟هستم تربه خودشان سزاوار

راوی  .بْداردشْمن  کنْد، یمْ یکه با او دشمن یاو را دارد، دوست بدار و هر فرد یتکه وال ی! هر فردیاست. خداا او

کْه  یدمشن یمن از علگفتم:  او نمودم و به یداربن ارقم د ید. با زبود یزیرفتم و انگار در درونم چ یرون: بیدگو

 (3).(در مورد او فرمود ینچن ینکه ا یدمشن  اهلل رسولمن از  ی؟کن چرا انكار میگفت:  فرمود. یم ینچن ینا

 یمكان فسطاس آمْد و از او در مْورد درد یناز دورتر یبن ارقم بودم که مرد یدنزد ز): یدعبداهلل گوواحمد: اب مسند

هْر فرمْود:  کردنْد: بلْه.عْرض  یستم؟به خودشان سزاوارتر ن انمنؤمن از م یاآفرمود:   اهلل رسول. گفت: یدپرس

نمودنْد کْه  یثمن حْد یبرا یداز قوم از ز ی: برخویدگ یمونم ست.ا او یموال یاو هستم، عل یموال ی که منفرد
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 کند، دشْمن می یکه با او دشمن یاو را دارد، دوست بدار و هر فرد یتکه وال یفرد  ! هریاخدا فرمود:  اهلل رسول

 (0).بدار(

 یْامبرپ یْارانشْش فْرد از  یْاداد. پْنج  یکه مردم را قسم مْ یدمبن وهب شن ید: از سعیداسحاق گوواحمد: اب مسند

 (2).(ستا او یموال یاو هستم، عل یموالکه من  یهر فرد) :فرمود  اهلل لرسوبرخاستند و شهادت دادند که 

کْه  یدشْن یْامبر مردم را قسم داد کْه از پ یمردرا شاهد گرفت و گفت:  مردم): یدبن ارقم گو یداحمد: ز مسند

دوسْت بْدار و  او را دارد، یتکه وال ی! هر فردیاخدا ست.ا او یموال یاو هستم، عل یموالکه من  یفرمود: هر فرد

 (1).(شدند و شهادت دادند بلندشانزده مرد  .بدار کند، دشمن یم یکه با او دشمن یهر فرد

 مْا! درود بْر شْما. یمْوال یآمدند و عْرض کردنْد: ا یدر رحبه نزد عل یگروه): یدبن حرث گو یاحاحمد: ر مسند

در   اهلل ما از رسولعرض کردند:  د؟یاز عرب هست یکه شما گروه یشما هستم، در حال یچگونه من موال فرمود:

 یرفتنْد، در پِْ ی: وقتیدگو یاحر ست.ا او یموال یاو هستم، عل یموال کس که منهر  که فرمود: یدیمشن یرروز غد

 (8).(آنان است یاندر منیز  یانصار یوبچند نفر از انصار هستند که ابوا. گفتند: یدمآنان پرس در موردآنان رفتم و 

 کردنْد. یْادرا  یسعد بْر او وارد شْد. علْ سفرهای حج معاویه،از  یكیدر ): یدوقاص گو یسعد بن اب ابن ماجه: سنن

 یدمشْن  اهلل که از رسْول ییگو یم یرا در مورد مرد یناآیا  شد و گفت: ینسعد خشمگ .معاویه به او اهانت کرد

هْارون بْه  ماننْد نتو نْزد مْفرمود: که  یدمو شنست. ا او یموال یاو هستم، عل یموال کس که من هر که فرمود:

دهْم کْه  یم یامروز پرچم را به دست مردکه فرمود:  یدمو شن .یستپس از من ن یامبریپ که اینمگر  یهست یموس

 (9)(.؟خداوند و رسولش او را دوست دارند

ید گو یم یثحد یامبر بن ارقم از پ یدز یا یحهسر یکه از اب یدمشن یل: از ابوطفیدگو یلبن که ة: سلمیترمذ سنن

 است. یبین و غرسَحَ یثحد ینا .(ستا او یموال یاو هستم، عل یموال کس که من هر)فرمود:  که

 یر خْماز حجْةالوداع بازگشْت و در غْد  اهلل رسول یوقت): یدگو بن ارقم ید: زیشابوریحاکم ن مستدرك،

 یْدم و باا همن خوانده شْد گویافرمود:  سپس .ردندبر پا ک را . آن، فرمود که از درختان سایبان بلندی بسازندفرود آمد

                                                                                                                                                                  
 .115، ص 1مسند أحمد، ج  1.

 .192، ص 1مسند أحمد، ج  2.

 .221، ص 4مسند أحمد، ج  .0

 .073، ص 4مسند أحمد، ج  4.

 .070، ص 4مسند أحمد، ج  9.

 .055، ص 9مسند أحمد، ج  5.

 .073، ص 9مسند أحمد، ج  7.

 .415، ص 9مسند أحمد، ج  .2

 .49، ص 1سنن ابن ماج ، ج  .5
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خداوند متعْال  اباست. کت یگریتر از د ها بزرگ از آن یكیبها را نهادم که  گران یزشما دو چ یان. من در ماجابت کنم

زد نْ کْه اینشْوند، تْا  یجدا نم یكدیگر. آن دو از یدکن یکه چگونه پس از من با آنان رفتار م یدو عترت من. نگاه کن

سْپس دسْت  هستم. یمنؤهر م یمن است و من موال یخداوند عزوجل موالسپس فرمود:  حوض به من بازگردند.

او را  یْتکْه وال کس ! هْریاست. خداا او یموال یعل تم،او هس یموال کس که من هررا گرفت و فرمود:  یعل

 یثحد ینبودنش ذکر نمود. ا یا با طوالنر یثو حد .بدار( کند، دشمن یم یکه با او دشمن کس دارد، دوست بدار و هر

 بودنش ذکر نكردند. یاست و آن را با طوالن یخینبه شر  ش یحیصح

 اهلل رسول): یدبن ارقم گو یدز... است.  یحدو صح یناست که به شر  ا یلطفواز اب یلبن که ةسلم یثحد ،آن شاهد

 ایشان در آن  کردند. یزدرختان را تم یرمردم زنزد درختان فرود آمد. پنج درخت بزرگ بود.  ینهمد ومكه  ینب

د. سپس به مردم اندرز داو نمود کرد و ذکر  یش. خداوند را ستارخاستخطبه ب ی. سپس برانشست و نماز گزارد

دو  آنگذاشتم که اگر از باقی را  چیزشما دو  یانمردم! من در م یافرمود. سپس فرمود:  ،خواست یخداوند مرا  چه آن

 یاآسپس فرمود:  عترت من هستند. ،من یت. آن دو کتاب خداوند و اهل بیدشو یهرگز گمراه نم ،یدکن یروپی

  اهلل رسول ی.بل: گفتند این را فرمود و سه بار سه مرتبه ؟سزاوارتر هستمبه خودشان  انمنؤکه من از م یددان یم

 :یحصح ینخیبه شر  ش یلماس یدهبر یثحد .(ستا او یموال یاو هستم، عل یموال کس که من هرفرمود 

 است.

 ینْاآرام یشْان. از ایمدشرکت کرجنگ در  یمن در راه یعل با): یدگو یاسلم یده: بریشابوریحاکم ن مستدرك،

 ییْرتغ  اهلل رسْولکْه صْورت  یدمشمردم. د ناقصنمودم و او را  یادرا  یو عل یدمرس  اهلل رسول. نزد یدمد

فرمْود:  اهلل. رسول یا ،بلهعرض کردم:  هستم؟ اوارتربه خودشان سز انمنؤاز م من یا! آیدهبر یاکرده است و فرمود: 

است  یحبه شر  مسلم صح یثحد ینا .(را ذکر نمود یثو حد ست.ا او یموال یاو هستم، عل یموال کس که من هر

 (7).یاوردندو آن دو، آن را ن

فرستاد که با  یداهللابن عب ةطلح یبه سو یشانا .یمدر روز جمل بود یبا عل): یداز پدرش از جدش گو یاسبن ا رفاعة

کْه فرمْود:  یدینشْن  اهلل رسْولاز  یْافرمود: تو را به خْدا قسْم! آ یشانآمد. ا یشاننزد ا ةکن. طلح یدارمن د

کْه  کس او را دارد، دوست بدار و هر یتکه وال کس ر! هیاست. خداا او یموال یاو هستم، عل یموال کس که من هر

 راوی .یسْتن یْادم :عرض کْرد ی؟جنگ یپس چرا با من مفرمود:  .بلهعرض کرد:  بدار؟کند، دشمن  یم یبا او دشمن

 (6).بازگشت(طلحه : یدگو

 

. یدیمخْم رسْ یربه غد که اینتا  یمرفت یرونب  اهلل رسولبا ): یدگو بن ارقم ید: زیشابوریحاکم ن مستدرك،

                                                
 .113 و 135ص  ،0ج  ،ابوریشحاکم نی ،المستدرک 1.
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کْرد و  یشخدا را سْتاسپس . زمین را تمیز کردندبود،  یامدهبر ما ن تر از آن که گرم یداد. در روزتوقف دستور  یشانا

زنْدگی او  یشْینکْه فْرد پ ینصف عمر که اینمگر  نشد، گیختهبران یامبریپ یچمردم! ه یااو گفت و فرمود:  یثنا

کْه  مگذار یرا م یزیشما چ یانپاسخ دهم. من در م یداست که خوانده شوم و با یكنزدمن نیز نكرده بود.  ،کرده بود

 ی: ارا گرفْت و فرمْود یو دسْت علْ یسْتادسپس ا . کتاب خداوند عزوجل.یدشو یپس از آن هرگز گمراه نم

کس کْه مْن  هْرفرمود:  خداوند و رسولش داناترند.عرض کردند:  به شما سزاوارتر است؟ تاناز خود یمردم! چه فرد

 (7).یاوردنداست و آن دو، آن را ن یحصح یت سنداست که از جه یثیحد ینا .(ستا او یموال یاو هستم، عل یموال

 

آمْد و دسْت  یرونبر ما ب  اهلل رسولکه  یمبود یر خمدر جحفه غد): ید: جابر بن عبداهلل گویبهش یابن اب مصنف،

 .(ستا او یموال یاو هستم، عل یموال کس که من هررا گرفت و فرمود:  یعل

 

آمد  ،در او بود سفر یها که نشانه یدر رحبه نشسته بود، مرد یعل یقتو): ید: رباح بن حارث گویبهش یابن اب مصنف،

 اسْت. یانصار یوبابو ا ین: اعرض کردنداست؟  یچه کس ینافرمود:  درود بر تو. ،من یموال ی: او عرض کرد

 (6).(ستا او یموال یاو هستم، عل یموال کس که من هر که فرمود: یدمشن  اهلل من از رسول: ابوایوب گفت

                                                
 .900ص  ،0ج  ،ابوریشحاکم نی ،المستدرک .1

 .455 و 459ص  ،7ج  ه،شیب بیاابن  ،المصنف .2
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 (7)است. یهارون به موس مانند ،من به نسبت تو

   :یثحداین از  ییها نمونه

 (6)ی؟(باش یهارون به موس ی که نزد من به منزله یشو ینم یراض یاآ)فرمود:  یبه عل یامبر : پیبخار صحیح

 ینرا بْه عنْوان جانشْ یبْه تبْوك رفْت و علْ  اهلل رسول): ید: مصعب بن سعد از پدرش گویبخار صحیح

 یراضْ یْاآفرمْود:  ی؟دهْ یخْودت قْرار مْ ینجانشْ زنْانکودکان و  یانمرا در مآیا دش قرار داد. عرض کرد: خو

 (4).(یستاز من ن سپ یامبریپ  یچه آن که جز ی؟باش یموس بهنسبت هارون  ی که نزد من به منزله یشو ینم

 یچهْ جز آن کْه ی.هست یبه موس نسبتهارون  ی تو نزد من به منزله(فرمود:  یبه عل اهلل رسولمسلم:  صحیح

 (7).یست(پس از من ن یامبریپ

خودش قْرار  ینتبوك جانش ی طالب را در غزوه یبن اب یعل  اهلل رسول): یدوقاص گو یمسلم: سعد بن اب صحیح

 یراض یاآفرمود:  ی؟ده یخودت قرار م ینجانش زنانکودکان و  یانمرا در م خدا، آیارسول  یعرض کرد: ا یشانداد. ا

 (6).(یستپس از من ن یامبریپ یچه که آنجز  ی؟باش یبه موسنسبت هارون  ی که نزد من به منزله یشو ینم

شود که  یمانع م چیز چهبه سعد گفت:  یانسف یبن اب یهمعاو): یداز پدرش گوبه نقل وقاص  یمسلم: سعد بن اب صحیح

از  یكْی تا زمانی که یست؟ن یادتفرمود، ه علی ب  اهلل را که رسول وضوعسه م یاگفت: آ ی؟کن ینبه ابوتراب توه

 یشْانکه ا یدمشن اهلل بهتر است. از رسول یممو برا از شتران سرخ و این مگوی ناسزا نمیبه او را داشته باشم، ها  آن

و  کودکان یانمرا در مآیا ! اهلل رسول یا عرض کرد: یشانبه ا یخود قرار داد و عل ینجانش یشها از غزوه یرا در برخ

 ی؟باشْ یبه موسنسبت هارون  ی که نزد من به منزله یشو ینم یراض یاآفرمود:  ی؟ده یخودت قرار م ینجانش زنان

دهم که خداوند و  یم یپرچم را به دست مرد: ودرمف یبرکه روز خ یدمو شن .یستپس از من ن یامبریچ پیه که آنجز 

                                                
 :منابع زیر آمده است در مشابه یها جممهبا  یثحد 1.

تبنوک از   ی بناب غنزوه   ،125 ص ،9 آنان آمده است. و ج یمتو فض ینباب مناقب مهاجر ،232 ص ،4 ج ی،بخار یحصح -

 سعد.

 وقاص. یسعد بن اب  ی عنفضائل عم منباب  ،121و  123ص  ،7 ج ،مسمم یحصح -

 ،5 ج ،002و  02ص صنن، 0 ج ،001و  129و  124و  122و  175و  177و  179و  170و  173ص  ،1 ج ،مسننند احمنند -

 .یسبنت عم ءو جابر بن عبداهلل و اسما یخدر یدسعووقاص و ابن عباس و اب یاز سعد بن مالک و سعد بن اب 402و  055 صص

 از سعد. ،49و  42 صص ،1 ج ،سنن ابن ماجه -

 از سعد و جابر بن عبداهلل. ،034و  031ص  ،9 ج ی،سنن ترمذ -

 وقاص. یاز سعد بن اب ،14و  10 صص ی،نسائ  ،فضائل الصحاب -

 از سعد و ابن عباس. 100و  132ص ص ،0 ج ،یاز عم ،007ص  ،2 ج یشابوری،حاکم ن ،مستدرک -

 از سعد. 43 ص ،5 ج یهقی،ب ی،سنن کبر -

 وفضمهم. باب مناقب المهاجرین ،232ص  ،4ج  ،صحیح بخاری 2.

 باب غزوة تبوک. ،125ص  ،9ج  ،صحیح بخاری 0.
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را نزد مْن  یعلفرمود:  ما پرچم را برای ایشان آوردیم. ند.رسولش را دوست دارد و خداوند و رسولش، او را دوست دار

 یجْادا یشگشْا یشبرا وندو پرچم را به او داد. خدا علی مالید ر چشمانرا ب شدهان آب یشانارمد او را آورد. ا .یاوریدب

. را( پسرانمان و پسرانتانبخوانیم بگو بیایید ) ﴾فَقُّلْ تَعَالَوْا نَدْعُّ أَبْنَا َنَا وَأَبْنَا َکُّمْ﴿فرستاده شد:  یهآ ینکه ا یکرد. و زمان

 (4).(من هستند ی خانواده ها این یاخدارا فراخواند و فرمود:  ینو فاطمه و حسن و حس یعل  اهلل رسول

 یبْه موسْنسْبت هْارون  ی که نْزد مْن بْه منزلْه یشو ینم یراض یاآ( فرمود: یبه عل یامبرمسلم: پ صحیح

 (3.)ی؟باش

الْوداع  یْةبْه ثن که اینرفتند تا  یرونب یامبربا پ ی: علنقل کرد کهبنت سعد از پدرش  شهیعا)احمد:  مسند

 یْاآ :فرمْود یی؟نمْا یمْ ینکننْدگان جانشْ مرا در تخلفآیا کرد:  یکرد و عرض م یم یهگر یو عل یدندرس

 (0).یامبری(پدر مورد مگر  ی؟باش یبه موسنسبت هارون  ی که نزد من به منزله یشو ینم یراض

نْدارد کْه  یکْه بْرادرش اسْت. معنْ یستن ینا یگاهبود. قطعاً منظور از منزلت و جا یموس یبرادر و وص هارون

 یْادادن  بْه خبْر یْازهمه آشكار و حل شده است و ن یبرا وضوعم یناست. ا یكنزدبه او  یرسول خبر بدهد که عل

 یكی به خْودی خْود سْببکه نزد چرااست؛  یاله یحدیث پاداش ینا موضوع که ؛ چراندارد یشانا یانکردن و ب اعالم

معنْای اسْت.  یْامبرپ یابولهْب عمْوبْه عنْوان مثْال شود.  یشمرده نم یاله پاداشو  شود کسی نمینمودن  پاك

 یکْه هْارون وصْ طْور است. همان ینو خالفت خداوند بر زم یتکه منظور از منزلت، همان وصااین است  باقیمانده

سْوی از  یرسْالا، نبْوت شده نقل یثاز احاد ی برخی ادامهخاطر در  ینمحمد است. به هم یوص ی نیزبود، عل یموس

م که چْرا ا هکرد یانم و با همورد بحث قرار داد« نبوت خاتم»در کتاب وضوع را م یناستثنا شده است. ا یخداوند از عل

 یشاناوجود آغاز شده است و   محمد یاز سو یرسالااست و نبوت  یدهرس یانخداوند به پا یاز سو یرسالانبوت 

 الهوت در مخلوقات است.ی  ترین جلوه کامل

خداوند پْس از محمْد  ی یفهطالب، خل یبن اب یاست که عل ینا ،بر آن داللت دارد یثاحاد ینکه ا یی: معنانتیجه

 مخلوقات است. یاندر م  خدارسول 

                                                                                                                                                                  
 .باب من فضائل عمی  ،123ص  ،7ج  ،صحیح مسمم. 1

 .باب من فضائل عمی  ،123ص  ،7ج  ،صحیح مسمم .2

 .باب من فضائل عمی  ،123ص  ،7ج  ،صحیح مسمم .0

 .باب من فضائل عمی  ،121ص  ،7ج  ،صحیح مسمم .4

 .173ص  ،1ج  ،حمدامسند  9.
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 خداحممد رسول  یتدر مورد خالفت امامان اهل ب احادیثی

 از آن سْر یو هر فْرد یابد یم ییسوار آن شود، نجات و رها ینوح است که هر فرد یل کشتثَمن، مَ یتب اهل مَثَل)

 .(شود یباز زند، غرق م

 (7) :هستند یثحداین از  ییها نمونه ها این

                                                
 طور که آمده است: شده است و همان یتروا یکیو با الفاظ واقعاً نزد یقطر یکاز  یشتربا ب یثحد ینا 1.

کس  و هر یابد یم ییکس سوار آن شود، نجات و رها نوح است که هر یمن، مثل کشت یتب . مَثل اهلیدآگاه باش» مستدرک:  -

و  یابند  یمن  ییسوار آن شود، نجات و رهنا  کس نوح است که هر ی، مثل کشتمن یتب مَثل اهل.« »شود یاز آن سر باز زند، غرق م

 « شود. میاز آن سر باز زند، غرق  کس هر

از آن  کنس  و هنر  یابد یم ییسوار آن شود، نجات و رها کس نوح است که هر یمن، مثل کشت یتب مَثل اهل»مجمع الزوائد:  -

 یاز بزاز و طبران.« جنگد یاست که با دجال م کسیر آخرالزمان بجنگد، مانند که به همراه ما د کس شود. هر یسر باز زند، غرق م

 سند آن دو از ابوذر.

از آن سر باز زند، غنرق   کس و هر یابد یم ییسوار آن شود، نجات و رها کس نوح است که هر یمن، مثل کشت یتب اهل مَثل»

 .یراز بزاز به سندش از عبداهلل بن زب.«  شود یم

از آن سر باز زند، غنرق   کس و هر یابد یم ییسوار آن شود، نجات و رها کس نوح است که هر یمن، مثل کشت یتب اهل مَثل»

 با سندشان از ابن عباس. یاز بزاز و طبران.« شود یم

از آن سر باز زند، غرق  کس و هر یابد یم ییسوار آن شود، نجات و رها کسنوح است که هر  یمن، مثل کشت یتاهل ب مَثل»

از .« شنود  یم یدهدر آن وارد شود،  آمرز کس است. هر  یلاسرائ یبن در شما مانند درب حطه یانمن در م یتب شود. و مثل اهل یم

 .یخدر یدبا سندش از ابو سع یطبران

و  یابند  یمن  ییسوار آن شود، نجات و رها کس نوح است که هر یمن، مثل کشت یتب همانا مَثل اهل: »یوطیس یرجامع الصغ -

 ییسنوار آن شنود، نجنات و رهنا     کس نوح است که هر یمن، مثل کشت یتب مَثل اهل.« »شود یاز آن سر باز زند، غرق م کس هر

اسنت. هنر     یلاسنرائ  یبندر شما مانند درب حطه  یانمن در م یتب شود. و مثل اهل یاز آن سر باز زند، غرق م کس و هر یابد یم

 .« شود یم یدهدر آن وارد شود، آمرز یفرد

 :یمکن یمنابع را ذکر م حال .الفاظ ینبه ا یکنزد و

حناکم  المستدرک، ؛ 9142ح  ،025ص  ،11 ج ،بزاز ،؛ بحر الزخار1432ح  ،527ص  ،2 ج ،احمد بن حنبل ،الصحابه فضائل

به شرط مسمم است و آن دو،  یحصح یثحد ینا»و در مورد آن گفته است:  040 ص ،2 ، ج191 نا 193 صص ،0 ج یشابوری،ن

 ،2 ج ی،ترمذ یمحک ،نوادر االصول ؛2502، ح2507، ح2505 ح ،45 تا 49 صص ،0 ج ی،طبران یر،؛ معجم کب«اند. یاوردهن را نآ

 23صص یوطی،س یت،الم یاء؛ اح2152 ح ،900ص، 2 ، ج2442ح  ،070ص  ،1 ج یوطی،س یر،؛ جامع الصغ1100ح ،243ص 

 54 صص ،12 ج ی،هند یمتق ،کنزالعمال ی؛خدر یداز ابوسع 27 ز ابوذر، حا 25 از ابن عباس، ح 29 ح یر،زب بناز ا 24 ح ،21 و

ابنن حجنر    ،؛ صنواعق المحرقنه  152ص  ،5 ج یثمنی، ه ،؛ مجمع الزوائد04173 ، ح04155 ، ح04191 ، ح04144 ح ،55 تا

 یمن  ینت را تقو یگرد یبرخ یآمده است که برخ یاریبس یها یقاز طر: »یدگو یو م ،237ص  ائهم،مان ببقاألباب  ،2 ج یتمی،ه

آگناه  : »یتنی و در روا« منن  ینت ب همانا مثل اهل: »یگریو در د« من یتب مثل اهلتنها همانا : »یتیو در روا« من یتب مثل اهل»کند. 

از آن سنر بناز زنند،     کس و هر یابد یسوار آن شود، سالمت م کس نوح است که هر یمن، مثل کشت یتب همانا مَثل اهلباشید که 

شنود. و مثنل    یاز آن سر باز زند، غرق من  کس و هر یابد یم ییسوار آن شود، نجات و رها کس هر: »یتیو در روا« شود. یغرق م

و  ی؛ سنبل الهند  «شنود.  یم یدهمرزآدر آن وارد شود،  یاست. هر فرد  یلاسرائ یبندر شما مانند درب حطه  یانت من در میب اهل

 ینن ا قاز طنر  ی: برخیدگو یم یسخاو یرحافظ ابو الخ»ت: اس گفته آن ردمو در و 12 و 11 صص ،11 ج ی،شام یصالح ،الرشاد

 ،1 ج ی،قنندوز  ی،القربن  یالموده لذو ینابیع؛ 209 ص ی،حنف یزرند ین،؛ نظم درر السمط«کند. یم یترا تقو یگرد یبرخ یث،حد
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نْوح  یمن، مثل کشت یتب . مَثل اهلیدآگاه باش)فرمود:   اهلل رسول: با سندش از ابوذر. یشابوریحاکم ن مستدرك،

 .(شود یاز آن سر باز زند، غرق م کس و هر یابد یم ییسوار آن شود، نجات و رها کس است که هر

سْوار آن  کس نوح اسْت کْه هْر یمن، مثل کشت یتب مَثل اهل):  اهلل رسولیر از با سندش از عبداهلل بن زب بزاز

 .(شود یاز آن سر باز زند، غرق م کس و هر یابد یشود، سالمت م

سْوار  کس نوح است که هْر یمن، مثل کشت یتب مَثل اهل):  اهلل رسولاز  با سندشان از ابن عباس یطبران و بزاز

 .(شود یاز آن سر باز زند، غرق م کس و هر یابد یم ییآن شود، نجات و رها

سْوار  کس نوح است کْه هْر یمن، مثل کشت یتب مَثل اهل):  ی از رسول ااهللخدر یدبا سندش از ابو سع طبرانی

شْما ماننْد  یْانمْن در م یتب شود و مثل اهل یاز آن سر باز زند، غرق م کس و هر یابد یم ییآن شود، نجات و رها

 .شود( یم یدهدر آن وارد شود، آمرز یاست. هر فرد  یلاسرائ یبن در هدرب حطّ

و فرزنْدان  یکْه علْ ،شده است نازل شاندر مورد یرتطه ی یهرا که آ یتب اهل  اهلل رسولاز شده  نقل روایات

 ییشْود، رهْا واردبْه آن  سک هرکه  ،نوح هستند یکنند که آنان مانند کشت یم یفگونه توص یناست، ا یشان ا

ملحق شْود، قطعْاً حْق را  یتب که به اهل یفرد کهکند  می یانب یبه روشن  خدامحمد رسول  ین،. بنابرایابد یم

 ییرهْا ینوح، از عْذاب الهْ یطور که سوارشدگان در کشت است. همان یافته ییشناخته است و از عذاب خداوند رها

طور  در عذاب خداوند هالك شده است. همان یرد،را نپذ ینتخلّف کند و سخن آنان در د یتب از اهل کس هرو . یافتند

 واقع،در  یتب را ترك کردند، هالك شدند و از او اطاعت ننمودند. ملحق شدن به اهل  که سخن نوح افرادیکه 

  خْدا محمْد رسْول یایاوصْ آنْان کْه اینسخن آنان است و  یرشو پذ شانبه دعوت یمانو ا آنانبا  یهمراه

 یحتصر یاریآشكار با نصوص بس وبه صورت روشن  یآنان، عل یننص نموده است و نسبت به اول ها آنهستند که بر 

د نه است که چگونه داللت روشْن آن را بپوشْانرا سرگردان کرد انکه مخالف مواردی استاز  یكی ینکرده است. و ا

 باشد. یم  اهلل رسولخداوند و امام واجب االطاعه پس از  ی یفههمان خل یکه عل

                                                                                                                                                                  
دارالغرب  ،عبداهلل بن عبدالقادرموفق بن کتر د یقتحق ،ه 029 یمتوف یدارقطن ،تمف و المختمفؤمال؛ 53ص  ،2 ، ج54 تا 52ص 

 یگنجن  ،الطالنب  ین  ؛ کفا23ص  طبنری،  ،لممحنب  ی؛ ذخائر العقب1345 ص، 2 ج ،م 1552 ،ه 1435  ،1 طیروت، ب ی،االسالم

، 0 ج یروت،ب ی،دارالکتاب العرب ی،لمنهبان یر؛ فتح الکب23 تا 75 ص ی،ابوبکر حضرم ی،؛ رشف  الصاد075 تا 072ص ص ی،شافع

 ،ه1422 ،1 طء، دار العطنا  ،حسام بنن محمند قطنان    یقتحق ،ه532 یمتوف ی،محمد بن عبدالرحمن سخاو یات،ان؛ بمد100 ص

سپس در پاسخ به سخن بزاز در سنخن او بنه   « ن است.سَحَ یثحد ینا»و در مورد آن گفته است:  127 تا 125 ص ،م2331

حندیث   یزباب از ابن عباس ن ین. بمکه در همیستن ینچن ینا: »یدگو یم 125 تا 122 ص یثحد ینا یتتک بودن ابوذر در روا

؛ «ن شنمردم. سَن خاطر آن را حَ ینکند و به هم یم یترا تقو یگرد یها برخ از آن یو برخ یخدر یدو ابو سع یراست و ابن زب

منورد آن  و در   275ص  ،0 ج ینزی، عز یر،بشرح الجامع الصغ یر؛ سراج المن12ح ،252ص  ،1 ف ،0  ب ی،شوکان ،دارالسحابه

 «ن است.سَسندش حَ»گفته است: 
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 یشخلفا از قر احادیث

 خداوند اسْت ی یفههستند و محمد خل یشد که از قردار ییخلفا  خدااست که محمد رسول آمده  یثاحاد در

خداونْد  یاز سْو ، به حاکمیت منصوب کنْد،است یتکه نزد خداوند مورد رضا یرا محمد به شكل شرع یهر فرد و

 یگانْه مْدع امامْان دوازده فقْ  و متعال است و حانخداوند سب یبرا ییخاطر که فرمانروا ین؛ به ااستشده  یینتع

 بر آن داللت دارد. یگرطور که نصوص د همان ؛آنان یرشدند، نه غ یمنصوب شدن اله

 یْردوازده امکه فرمْود:  یدمشن یامبر : از پیدکه گو یدمشن ةجابر بن سمر از): یدگو دالملك می: عبیبخار صحیح

 (7).(هستند یشآنان از قر ی همهفرمود:  یشان. پدرم گفت: ایدمفرمود که آن را نشن یا کلمه هستند.

 (6).(است یشقر یانر در مام ینا یشهاز مردم باشند، هم نفرکه دو  یتا زمان)فرمود:   اهلل رسولمسلم:  صحیح

خبر بدهد که  یا لهأنگاشتم که به من از مس ةبا غالم خودم به جابر بن سمر): یدوقاص گو یمسلم: سعد بن اب صحیح

پابرجْا  یشْههم یْند)که جمعه شْب فرمْود:  یدمشن اهلل رسولمن نوشت که از  یبرا .یدمشن  اهلل از رسول

 (4).(هستند یشآنان از قر ی باشد که همه یفهشما دوازده خل یبرا یاساعت بر پا شود  که ایناست تا 

 ینراشد یخلفا احادیث

 محمْد رسْول ید کْه خلفْانْدار بْر ایْن است که داللت یشینپاحادیث مانند  ینراشد یدر مورد خلفا احادیث

 اذنبدون  یفرد یچمُّلك است و ه یکه فرمانروا یاند. خداوند شده نصبخداوند سبحان و متعال  یاز سو  خدا

 او را ندارد. ییاو، حق دخالت در مُّلك و فرمانروا

ها ترسان  شد و دل یختهها ر داد که اشك یبه ما پند  اهلل رسول): یدگو یةاحمد بن حنبل: عرباض بن سار مسند

 ای پیدیشما را بر سْ فرمود: یرید؟گ یاز ما م یاست. چه عهد یپند خداحافظ ین! ااهلل رسول ی: ایم. عرض کردگشت

پْس  کس شود. هر یشونده منحرف م كهالفرد است که پس از من فق   روشن رها کردم که شب آن، مانند روزش

و بر شما بْاد بْه  یینمهد ینراشد ی. بر شما باد به سنت من و سنت خلفایندب یم یاریکند، اختالف بس یاز من زندگ

 من ماننْد شْترؤمْهای آسیا، دهان بر آن استوار گْردد.  ای حبشی باشند، که مانند دندان چه برده از آنان، اگر اطاعت

 (3).(رود یبرده شود، م یاست که به هر مكانمطیع 

مْا نمْود و  یبْه سْورو نماز صبح را خواند. سْپس   اهلل : رسولیدگویة عرباض بن سار)احمد بن حنبل:  مسند

است. بْه مْا  یخداحافظ پند گویا! اهلل ولرس ی: ایمعرض کرد .یختها ر ها ترسان شد و اشك به ما داد که دل یپند

                                                
 ، کتاب األحکام.127ص  ،2ج  ،صحیح بخاری .1

 ف  فی قریش.، باب الناس تبع لقریش والخال0ص  ،5ج  ،صحیح مسمم 2.

 ف  فی قریش.باب الناس تبع لقریش والخال ،4ص  ،5ج  ،صحیح مسمم .0

 .125ص  ،4ج  ،حمدامسند  .4
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بْه شْما  یحبش یا چند بنده کنم. هر یم یهتوص طاعتو ا یدنخداوند و شن یشما را به تقوافرمود:  یشانکن. ا یتوص

. بر شما باد بْه سْنت مْن و سْنت خواهد دید یاریکند، اختالف بس یزندگ بعد از مناز شما  یفرد اگردستور دهد. 

 ید،بْه دور باشْ یْدل جدیاز مسْاها استوار شده است.  های آسیا دهان به آن یین، که مانند دندانمهد ینراشد یخلفا

 (7).(است یگمراه یهر بدعتبدعت است و  ی جدیدی هر مسألهکه  چرا

مْا نمْود و  یبه سورو نماز صبح را خواند. سپس  اهلل رسول: یدگو یةعرباض بن سار): یشابوریحاکم ن مستدرك

است. بْه مْا  یپند خداحافظ گویااهلل!  رسول ی: ایمعرض کرد .یختها ر ها ترسان شد و اشك داد که دلبه ما  یپند

بْه شْما  یحبش یا چند بنده کنم. هر یم یهتوص طاعتو ا یدنخداوند و شن یشما را به تقوافرمود:  یشاناکن.  یتوص

 یبر شْما بْاد بْه سْنت مْن و سْنت خلفْا. خواهد دید یاریکند، اختالف بس یاز شما زندگ یفرد اگردستور دهد. 

که هْر  چرا ید،به دور باش یدل جدیاز مساها استوار شده است.  های آسیا دهان به آن یین، که مانند دندانمهد ینراشد

 (6).(است یگمراه یبدعت

 ینْدما نمْود و پ یبه سورو نماز صبح را خواند. سپس   اهلل رسول): یدگو یة: عرباض بن ساریهقیب یکبر سنن

 یتاست. به ما وصْ یپند خداحافظ گویااهلل!  رسول ی: ایم. عرض کردیختها ر ها ترسان شد و اشك به ما داد که دل

 اگربه شما دستور دهد.  یا چند بنده کنم. هر یم یهتوص طاعتو ا یدنخداوند و شن یشما را به تقوافرمود:  شانیکن. ا

یین، کْه مهْد ینراشد ی. بر شما باد به سنت من و سنت خلفادیدخواهد  یاریکند، اختالف بس یاز شما زندگ یفرد

 یگمراهْ یکْه هْر بْدعت چْرا ید،به دور باشْ یدل جدیاز مساها استوار شده است.  های آسیا دهان به آن مانند دندان

 (4).(است

                                                
 .125، ص 4مسند احمد، ج  .1

 .5ص  ،1ج  ،ابوریشحاکم نی ،المستدرک 2.

 .114ص  ،13ج  ،بیهقی ،السنن الکبری .0
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 (7)دارد یباز م یفرا از حتر ینکه د یا کنندهیدجتد فرد

 یدبا ید،را از آن برطرف نما یفگرداند و تحر باز یگاهشرا به جا دینو حق  یدنما یدرا تجد یند یفرد که این برای

ماننْد  ای است کننده یفاو تحر گرنهو ؛را بفهماند یدو تجد یحتصح یها یگاهبه خداوند متصل باشد تا خداوند به او، جا

 .یشترنه ب دین، گانکنند یفتحردیگر 

کنْد کْه فرمْود:  یم یتروا  اهلل رسولاز  یرهت که ابوهراس یتیاهل سنت، روا مشهور نزد یثاحاد ی جمله از

 (6).ید(نما یدرا تجد ینشفرستد که د را می یفرد ی،امت در سر هر صد سال ینا یخداوند برا)

 یخداوند، مهد ی خلیفه

 یْنا دارد.ن یازمندن یریو تفسهیچ توضیح به سخن  یناست. ا ینخداوند در زم ی یفهخل یند که مهدا هکرد یتوار

کْه  یتْا زمْان .خداوند است ی یفهخل یشانا ، که تصریح نموده است کهرسول است یاز خلفا یكی حدیث نصی برای

ابْن ماجْه:  سْنن .انیمدبْخداوند  یفهخلرا  یکه شخص یستن یحنكند و بر او نص نكند، صح یینرا تع یخداوند فرد

شوند که همگی فرزند خلیفْه هسْتند. سْپس  مینزد گنج شما سه نفر کشته (فرمود:   اهلل رسول: یدگو ثوبان می

کشند  شوند و به طوری شما را می های سیاه از مشرق خارج می رسد. آن گاه پرچم خالفت به هیچ یك از آن سه نمی

                                                
وَ لِکُلِّ أُمَّ ٍ رَسُولٌ فَنإِذا جناءَ   ﴿: یهآ ینا یردر مورد تفس : از امام باقریدجابر گو که شده است یتروا یاشیع یردر تفس .1

 ،شنان بیایند   فرسنتاده پس چنون   .ی استا فرستادهو هر امتی را ( )47)یونس،  ﴾رَسُولُهُمْ قُضِی بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال یظْمَمُونَ

 ینن از ا یاست که هنر قرنن   ینآن ا یباطن یرتفس»فرمود:  یشان. ایدمپرس (میانشان به عدالت داوری شود و بر آنان ستم نرود

هستند. اما  گانهستند و آنان فرستاد یاول. آنان ااست فرستاده شده مردم آن قرن یاز آل محمد دارد که به سو یا امت، فرستاده

ی معننا  (میانشان به عدالت داوری شود ،شان بیاید فرستادهپس چون ) ﴾فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِی بَینَهُمْ بِالْقِسْطِ﴿ :خداوندسخن 

 کنند. یطور که خداوند فرمود، ستم نم کنند و همان یاست که فرستادگان با عدل قضاوت م ینا آن

 یر،؛ جنامع الصنغ  024ص  ،5 ج ی،طبران ،؛ معجم االوسط992 ص ،4 حاکم: ج ،؛ مستدرک011 ص ،2 ج ،داود یسنن اب 2.

 ح ،240 ص 1 ج ی،عجمنون  ،؛ کشف الخفنا 04520 ح ،150 ص ،12ج ی،هند یمتق ،؛ کنزالعمال1249 ح ،222 ص ج یوطی،س

آن را از او بنا سنندش از    یکرده اسنت و طبرانن   یتروا اهلل لاز رسو یرهابوداود آن را از ابوهر: »یدگو یو در مورد آن م 743

اعتمناد   یثحند  ینن کرده اسنت و امامنان بنه ا    یحابن وهب آورده است و آن را تصح یثها آورده است و حاکم آن را از حد ثقه

ص م، ص1575، 1 ط لبنان، یروت،ب یه،دارالکتب العمم یق،عبداهلل محمد صد یقو تعم یحتصح ی،سخاو ،؛ مقاصد الحسنه«کردند.

 ی اسنت و همنه   یحآورده است و سندش صح یآن را در اوسط مانند اول یطبران: »یدگو یو در مورد آن م 202 ح ،122 تا 121

 ح ،27 م، ص1525 ی،، مکتب اسالم4 ط یروت،صباغ، ب یمحمد بن لطف یقتحق ی،زرقان ،؛ مختصرالمقاصد«رجالش ثقه هستند.

و در منورد آن گفتنه اسنت:     955 ح ،142ص  ،2 ج  ی،آلبنان  یح ،؛ سمسنم  الصنح  «است یحصح: »یدگو یو در مورد آن م 219

 «است و رجالش ثقه هستند و رجال مسمم هستند. یحسندش صح»
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: چیزی فرمود که یادم نیست. سْپس فرمْود سپس رسول خدا  که هیچ گروهی تا کنون این گونه نكشته است.

 (1)ی خدا مهدی است(. خیز بر روی برف، زیرا او خلیفه با او بیعت کنید حتی سینه پس هنگامی که او را دیدید

نزد گنج شما سه نفْر (فرمود:   اهلل رسولآورده است:  یثور یاناز سف یگرد یآن را در مستدرك با سند حاکم

یاه از سْمت هْای سْ رسد؛ سْپس پرچم یك نمی شوند که همگی فرزند خلیفه هستند؛ پس خالفت به هیچ کشته می

سپس چیزی فرمْود  گروهی این طور نجنگیده است. جنگند که هیچ ای می شوند؛ پس با شما به گونه مشرق خارج می

 ی خدا مهْدی اسْت(. خیز بر روی یخ، زیرا او خلیفه که او را دیدید با او بیعت کنید حتی سینه هنگامیو سپس گفت: 

(6) 

 یعهش یها کتاب در

 ی اسْت. از جملْه یاربسْ  خداپس از محمد رسول  یخالفت اله ی در اثبات ادامه هیعش یها در کتاب روایات

 :می توان روایات زیر را برشمرد ها آن

  اهلل رسولحممد  یتوص

 یزکْ ینِاز پدرش حسْ ینالعابد یدالثفنات س ی: ابو عبداهلل جعفر بن محمد از پدرش باقر از پدرش ذیطوس شیخ

 یفرمْود: ا  یکْه وفْاتش بْود، بْه علْ یدر شْب  اهلل رسْولفرمْود:   از پدرش امیرالمؤمنین یدشه

! همانْا یعلْ یا)فرمود:  که اینتا  د،خودش را اِمال نمو یتوص  اهلل رسولحاضر کن.  یو دوات یفهصح ابوالحسن!

. خداونْد یام هسْتام دوازده ین از! اولیعل ی. تو اباشند ی میمهد دوازدههستند و بعد از آنان  امام دوازدهبعد از من، 

هْا  نام ینا ید ونام یمون و مهدأاکبر و فاروق اعظم و م یقو صدّ یرالمؤمنینو ام یمرتض یمتعال تو را در آسمان عل

 زنْانآنان و بر  ی مرده آنان و چه ی زنده چه، من یتب من بر اهل ی! تو وصیعل ی. ایستن یحجز تو صح کسی یبرا

 یْزارمن از او ب ی،او را طالق ده تو که یکند و هر فرد می یدارد فردا با من ند،از آنان ثابت بما ی. هر فردیمن هست

 ی. وقتْیمن بر امت من، بعد از مْن هسْت ی یفه. و تو خلینمب ینم یامتق ی و من او را در عرصه یندب یهستم. مرا نم

 یزکْ یدشْه ینِبه فرزندم حسآن را  د،رسبوفاتش  یبده. وقت یلآن را به فرزندم حسن برّ وصول تحو د،رسبوفات تو 

وفْاتش برسْد، آن را بْه  یدهْد. وقتْ یلآن را به فرزندش محمد باقر تحو د،رسبوفاتش  یدهد. وقت یلتحو مقتول

بْه  وفاتش برسْد، آن را یکاظم بدهد. وقت یوفاتش برسد، آن را به فرزندش موس یجعفر صادق بدهد. وقت فرزندش

                                                
محمند فنؤاد    یو پناورق  یگنذار  و شنماره  ینق بنا تحق  ،ه.ق 270متوفنای   ،نوشته محمد بن یزید قزوینی ،سنن ابن ماج  1.

 .4324ح  ،1057ص  ،2ج   لمطباع  والنشر والتوزیععبدالباقی، چاپ دار الفکر 

 صصن  ،4ج  ،ه(، با إشراف یوسف عبدالرحمن المرعشمی 439حاکم نیشابوری )ت  ی المستدرک عمی الصحیحین، نوشته .2

 .454تا  450
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وفاتش برسْد، آن را بْه  یبدهد. وقت یسد، آن را به فرزندش محمد ثقه تقوفاتش بر یرضا بدهد. وقتال یفرزندش عل

وفاتش برسْد، آن  یفاضل بدهد. وقت حسنوفاتش برسد، آن را به فرزندش  یبدهد. وقت یلناصح تحو یفرزندش عل

تند. هسْ یمهد دوازدهامام بود. سپس بعد از آنان  این دوازدهبدهد.   را به فرزندش محمد مستحفظ از آل محمد

مانند نام مْن و نْام  یاو سه نام است: نام یاست، بدهد. برا یكاننزد ینوفاتش برسد، آن را به فرزندش که اول یوقت

 (7).(آورندگان است یمانا یناست و او اول یپدرم و آن عبداهلل و احمد است و نام سوم، مهد

 کْه این به دادن یرا با گواه این روایت یطوس م کها هم و گفتا هنمود بودن سند این روایت را بیان من قبالً صحیح

در چنْد  ،خداوند او را حفظ کند یلی،ناظم عق یخعالم فاضل ش یناست. همنن دانسته یحصحراویان آن شیعه هستند، 

چهْل حْدیث »سخن او را در کتاب  جا اینو تواتر مضمون آن را مطرح  کرده است.  یتوصروایت کتاب، بحث سند 

 کنم: ینقل مجهت استفاده  « فرزندان قائم در مورد مهدیین و

 احمد الحسْن یوصیت و وص»و  «دفاع از وصیت»و « پیروزی وصیت»ی ها در مورد سند روایت وصیت درکتاب

» الْنجم » در کتْاب ینْور یاست که ذکْر کنْیم میْرزا یکاف جا ایندر  ام. به طور مفصل شرح و توضیح داده

امْام  یوجْود ذریْه بْرا یدر اسْتدالل بْرا یواست. سند روایت وصیت داده  حكم به اعتبار 17، ص 6 ج «الثاقب

 یآن بعضْ در نقل کرده اسْت کْه یروایت  به سند معتبر از امام صادق یطوس شیخ: »آورده است ی مهد

فقرات آن، این جمله اسْت: پْس  ی به امیرالمؤمنین در شب وفاتشان آمده است و از جمله  رسول خدا یوصایا

 .«( فرا رسد، آن را به فرزندش اول مقربین تسلیم کندی)امام مهد ینگام وفات وچون ه

در علم حدیث و رجال دارد و ممكن نیست که در صْدور چنْین  یاز بزرگان علما است و ید طوالی ینور میرزای

ش متفْق در علْم و تقْوایهمْه کْه  یچنین شهادت چنین عالم و این باشد کرده بدون علم و درایت، اهمال یحكم

 عظیم دارد. یمختصر و مقام یهستند، کالم

احوال رجال سند روایت، هدف آن است که ببینیم آیا آن شخص معتبر است و در نقل روایْت قابْل  یبررس برای

به این نتیجه رسیدیم که راویان سند روایت معتبر هستند، مقصود حاصْل اسْت و  که یاعتماد هست یا خیر. و هنگام

رجال سند یك روایت وصول به همین نتیجه  ی احوالکه هدف از بررس ندارد. چرا یکالم ضرورت ی هاطال ،بیش از آن

 است.

بارهْا در  یگونه که سْید خْوی در اعتماد به راویان است. همان یحل ی روش عالمه یبر مبنا ینور یمیرزا حكم

هْا مْدح یْا  است که در مورد آن یا هراویان شیع ی اعتماد به همه یحل ی ی عالمه معجم خود ذکر کرده است، شیوه

                                                
 .033ی فارسی، انتشارات مسجد جمکران، ص  ؛ ترجمه193غیبت، طوسی، ص  .1
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 ی هْا شْیعه آن ی داده اسْت کْه همْه شهادت در مورد رجال سند روایت وصیت یوارد نشده است. شیخ طوس یذم

 اند. نقل کرده که از طریق خاصه )یا شیعه( نقل شده یروایات ی که این روایت را در زمره اند. چرا امامیه بوده

ه در مورد آنْان ک یاست، تا جای یآن اعتماد بر تمام راویان شیع یاست که بنا یلح ی عالمه ی همان شیوه و این

 وارد نشده باشد. یمدح یا ذم

در مورد اعتبار وصْیت  ی،شاهرود ینماز یاست که شیخ عل یهمان مفهوم ی،نور یهمین ترتیب حكم میرزا به

از رجْال  یگونه که در شرح احوال بعض همان آنان است، ی و صحت عقیده آن اعتبار راویان یآورده است که بر مبنا

 سند وصیت بر آن تصریح نموده است.

« پیْروزی وصْیت» و منابع آن همراه با شرح احوال تك تك رجال سند وصْیت در کتْاب ها این ی تفصیل همه

 (7)آن مراجعه کند. به تواند یکس بخواهد م است و هر آمده

   اهلل رسولس از حممد ن پآنااز  یبرخ یا  امام 14نص بر  روایات

 :توان موارد زیر را ذکر کرد روایات مین ای ی از جمله

. آنْان را یْداز فرزندانش را از نور عظمْت خْودش آفر نفر یازدهو  یخداوند محمد و عل) فرمود:  امام سجاد

 و یحرا تسب اوو  یدندتپرس یرا م خداوندمخلوقات،  ینشاز آفر یشنور خودش قرار داد. پ ییدر روشنا یصورت اَشباح به

 (6)(.هستند  اهلل نمودند. آنان امامان از فرزندان رسول یم قدیست

 (4)(.است یشانقائم ا یشان،ا یند که نهمنباش یم یبن عل یننُّه امام پس از حس)فرمود:  باقر امام

  و فاطمه لیو ع  اهلل نص بر دوازده امام از فرزندان رسول اتیروا

یث در مْورد مهْدیین و فرزنْدان چهل حد)از کتاب نمونه  عنوان را به ین مواردا ؛است یاربسرد در این مو روایات

کتْاب ایْن د، بْه نْخواه افرادی که روایات بیشتری در این مْورد مْیکنم.  ینقل م یلیناظم عق یخشاز  (قائم 

 :دنمراجعه کن

                                                
 ، شیخ ناظم عقیمی، پاورقی حدیث اول. زندان قائمچهل حدیث در مورد مهدیین و فر 1.

 .ثنی عشر والنص عمیهم اإلباب فیما جاء فی  ،901 تا 903 ص ،1کمینی: ج  ،کافی .2

 .، باب فیما جاء فی اإلثنی عشر والنص عمیهم 900، ص 1کافی، کمینی: ج  .0
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، از عمرو بْن (3)، از ابوسعید عصفوری(4)سین، از محمد بن ح(6)، از محمد بن احمد(7)محمد بن یحیی: ینیکل شیخ

من و دوازده تن از فرزندانم و تْو )فرمود:   اهلل فرمود: رسول نقل کرد که  امام باقر، از (2)، از ابوجارود(0)ثابت

 پایدار کرد، ی ما زمین را خدا به وسیله هستیم؛ های آن و کوه های زمین هستیم، یعنی سبب پایداری ای علی پناهگاه

خواهد برد، و هرگْز بْه آنْان  تا اهلش را فرو نبرد. پس هنگامی که دوازده تن از فرزندانم بروند، زمین اهلش را فرو

 (.شود مهلت داده نمی

                                                
 است. او را موثق دانسته 545شماره  ،090ص  ،در رجال ینجاش ی،ابوجعفر عطار قم یحییمحمد بن  .1

 ؛505شماره  ،042ص ،در رجال ینجاش ،ابو جعفر  یقم یبن عمران بن عبداهلل بن سعد بن مالک اشعر احمدمحمد بن  .2

 .ندا کرده یقتوثاو را  ،522شماره  ،221ص ،در فهرست یطوس یخو ش

کرده اسنت.   یقتوث او را 257شماره  ،004ص، در رجال ینجاش ی،همدان یاتخطاب ابوجعفر ز یبن اب ینمحمد بن حس .0

 داده است. یحدر مورد او توض ،13921شماره  ،032 ص ،13975شماره  242ص  ،15 ج ،در معجم ییمحقق خو همچنین

ص  ،13ج، محقنق خنویی در معجنم    ؛ همچننین است ستوده ، او را94 و 90ص  ،1ج ،در خاتمه مستدرک ینور یرزایم .4

 کرده است. یقتوث ، او را14044شماره ، 124ص  ،22و ج 5197شماره  ،205و ص  5109، شماره 227

معرفن    یاردارد. به اخت بیت اهلاو نسبت به  یکوین یتبمند او و وال یگاهدر مورد او آمده است که داللت بر جا یتیروا .9

 همچننین ذکنر کنرده اسنت.     ،212ص  ،. عالمه او را در قسمت اول خالص  االقوالیدمراجعه کن ،553ص  ،2ج ی،طوس ،الرجال

ذکر کرده است. عالوه  ،13721شماره  ،20ص  ،5 ج یث،عمم رجال الحد درکاتاو را در مست یقتوث ی،شاهرود ینماز یعم یخش

 شرح حالداند. به  یم یانمورد وثوق بودن راو یلخویی آن را دل وآمده است  یاراتو کامل الز یقم یردر سند تفسنام وی  ینبر ا

 .یدمراجعه کن ،2250شماره  ،21 و 23 صص ،14 ج یث،مقدام در معجم رجال الحد یبعمرو بن ا

 ینق توثاو را  ،4219شنماره   ،002ص  ،2 ج ،در معجنم  ییمحقق خو ی که نابینا بوده است،بن منذر ابوجارود همدان یادز .5

مورد وثنوق   ،9274شماره  ،499 و 494 صص ،0 ج یث،در مستدرکات عمم رجال الحد یشاهرود ینماز یعم یخکرده است. ش

 کرده است. تأییدبودن او را 
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، از علْی (3)، از علی بن سماعه(4)، از حسن بن موسی خشاب(6)، از حسن بن عبیداهلل(7)ابوعلی اشعری :ینیکل شیخ

دوازده امْام از آل کْه فرمْود: ) یدمشْن امام باقر، نقل کرد که از (1)، از زراره(2)اذینه، از ابن (0)بن حسن بن ربا 

                                                
 اند. او را موثق دانسته  21 شماره ،71ص  ،فهرستدر شیخ طوسی  ؛ و222 ، شماره52ص نجاشی در رجال،  .1

گوننه ذکنر کنرده اسنت:      یناو را ا ،25شماره  ،44 تا 42 صرجال، در  ینجاش یداهلل،بن عب ینحس = بن عبداهلل ینحس .2

است که به او طعنه زده شده است و به غمو متهم شنده   یبن سهل جزو افراد یداهللابوعبداهلل بن عب یسعد یداهللبن عب ینحس)

امامت، نوادر، مزار، متعه. ابوعبنداهلل بنن    یخ،من و مسمم، مقت و توبؤم ید،از جممه: توح دارد؛ یالسند یحصح یها است. او کتاب

فقط کتاب  ین،از حس یفائد یکرده است که گفت: احمد بن عم یثبن حاتم به ما حد یت: عمشاذان به ما خبر داده است که گف

ما  یداهللبن عب ینحس ش نقل کرده کهپدراز  یحییاحمد بن محمد بن  ازبن شاذان  یاست. و محمد بن عم خبر دادهاش را  متعه

ص  ،0 : جیثاو را در مستدرکات عمم رجنال الحند   یزی ننماز یعم یخش(. ده استخبر دامن ؤو صفت م یمانابه نام  کتبشرا از 

طعنه زده او است که به  یابوعبداهلل جزو افراد یبن سهل سعد یداهللبن عب ینحس)کند:  یگونه ذکر م ینا ،4450شماره  ،191

را  یشهنا  کتناب  هنای  فصنل و  ها سپس کتاب ،را گفته ینا ی. نجاشدارد یحیصح یها شده است و متهم به غمو است. او کتاب

کرده اسنت. احمند بنن     یتعثمان را روا یبن اب یکتاب حسن بن عم اش استواریاز او در حالت  یساست. احمد بن ادره شمرد

 ، آمنده 259ص  ،جنش  کنه در  طور همانکرده است،  یتمفضل بن عمر را روا یها نوشتهبن هاشم  یماز او، از ابراه یفائد یعم

ها  از نسخه یاست و نام جدش ذکر نشده است. در برخآمده المعاجز  ین که در آغاز مد رطو همان، دارددر امامت  یاست. او کتاب

 فته شد(.که گ طور هماننام پدرش عبداهلل مکبر ذکر شده است، نیز 

ماست.  یاران ینخشاب از بهتر یحسن بن موس)گونه مدح کرده است:  ینا ،29شماره  ،42 صرجال، او را در  ینجاش .0

 «حنج »ست. کتب ا« نوادرال»و  « الواقف یرد عمال»ها  آن ی دارد که از جممه ییها است. کتاب یاربس یثشمم و حدمشهور است و ع

از  یحینی : احمد بنن محمند بنن    یدگو یداده است که م خبربه ما  ینیقزو یمحمد بن عم نیز برای وی گفته شده است.« یاانب»و 

 ای ما حدیث نقل کرده است(.بر یاز حسن بن موس یاشعر یعمران بن موس از شپدر

 ینخشناب از بهتنر   یحسن بن موس)گونه ذکر کرده است:  یناو را ا ،134 ص ،قسمت اول ،در خالص  االقوال یحم عالمه

 (.است یاربس یثشعمم و حد و مشهور است ،ماست یاران

حسن بن سماعه  ،سماعه بن یعم جای ، به050 ص ،05 ج ،نواردر بحاراال ینهمچن ،112 ح ،191ص  ی،طوس یبتدر غ .4

ذکر نشده اسنت. و   یرجال یها آمده است و در کتاب یتروا ینفقط در سند ا یکافکتاب  اسنادبن سماعه در  یاست. و عمآمده 

ین ا ینمطمب را همچن ینهمان حسن بن سماعه است. اآن  یحصح و شده استواقع  یفتصح ین خطا درکند که ا یم أییدت ینا

را ذکر « بن سماعها»کند و در سندش  یم یتروا ،901 ص ،1 در ج یرا با اختالف اندک یتروا ینهم ینیه کمکند ک یم أییدت نکته

 ص ،20 ج یی،محقق خنو  یثبه معجم رجال الحدتوانید  در این مورد میگردد.  ین به حسن بن سماعه معروف باز مایکند و  یم

 .یدمراجعه کن 19119شماره  ،152 تا 155

 یثمعجنم رجنال الحند    او همچننین در کرده است.  یقتوث ،24شماره  ،41 و 43ص ،در رجال ینجاش بن سماعه را حسن

توثینق شنده    19119شماره  ،155 ص ،20 و ج ؛0119شماره  ،125 ص ،5 و ج ؛2253شماره  ،042ص ، 9 ج یی،محقق خو

 است.

 ه است.نمود یقتوث ،595شماره  ،291ص رجال، او را در  نجاشی .9

آنان  ینما و بهتر یبصر از یاران یخش) :گونه مدح کرده است ینا ،792شماره  ،224 و 220 ص ،را در رجالاو  نجاشی .5

 ه است.نمود یقاو را توث ،950شماره  ،124 ص ،در فهرست یطوس یخش ست.وثاقت او ی دهنده این سخن نشانکه (؛ است

 وجود دارد. نظر اتفاقاو  جاللتبه وثاقت و  نسبت .7
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  اهلل باشند، و رسْول می و علی   اهلل از فرزندان رسولو  (7)محدّثی آنان  هستند، که همه  محمد

 (4( )6)(.ندآنان هست پدران  و علی

 ی نص بر دوازده امام و دوازده مهد روایات

را از  ییدعْا ینجْاادر . ها وجود دارد در آن یبر دوازده مهدیگری را آوردم که نص د یاتو روا روایت وصیت قبالً

 کند: یدعا م ی از فرزندان امام مهد یینمهد یکنم که در آن برا ینقل م  امام رضا

االمر با این دعا  احببرای ص به دعا  امام رضا :دگوی یبن عبدالرحمن م یونساز  اسناد خود با (3)یطوس شیخ

وُّلْدِهِ وِ هِهلِْأَوَ هِفسِْ ی نَفِْ هِعطِ، أَمَّهُّللَّ... اَ كَلقِی خَلَعَ كَتِجَّحُّوَ كَتِیفَلِخَوَ كَیِّلِن وَع عَادفَ مَّهُّللَّاَ) فرمودند: سفارش می

ا هَْیزَزِعَا وَهَیْدَعِبَوَ قَرِیبَهَْا اهَْلَّکُّ اتِكَْملَالمَ لكَمُّ هُّلَ عُّمِّجَتُّوَ هُّفسَنَ هِبِ رُّّسِتُّوَ هُّینَعَ هِبِ رُّّقِا تُّمَ هِتِیَّعِرَ یعِمِجَوَ هِتِمَّأُّوَ هِتِیَّرِّذُّوَ

ا م مَْهُّْم لَمِّْتَم وَهُّصْرَنَ زَّعِْأَم وَهِالِی آجَْفِ وَزِد مهُّالَم آمَغهُّلِّبَوَ هِعدِن بَمِ ةَمَّئِاألَوَ هِهدِعَ اةِلَی وُّلَعَ لِّ، صَمَّهُّللَّا ... اَهَیلَلِذَوَ

 انُّزَّخُّْوَ كَاتِْمَلِکَ نُّادِعَْمَ نَّهُّمإِاراً فَْنصَْ أَ كَینِی دِلَعَوَ أَعوَاناً مهُّا لَلنَاجعَم وَهُّمَائِعَت دَبِّثَم وَهُّلَ كَمرِن أَم مِیهِلَإِ دتَأسنَ

 لُّائِلَسَْ وَ كَااُّیَْولِأَوَ كَلقِْن خَمِ كَتُّفوَصَوَ كَادِبَن عِمِ كَتُّصَالِخَوَ كَمرِأَ وَوُّلَاةُّ كَینِدِ مُّائِعَدَوَ كَیدِوحِتَ انُّرکَأَوَ كَلمِعِ

 تو حجت ات یفهو خل یتاز ولوندا، دفع کن خدا(، )هُّاتُّکَرَبَوَ هِاللَّ ةُّحمَرَم وَیهِلَعَوَ یهِلَعَ امُّلَالسَّوَ نَبِیِّكَ ادِولَأَ ةِفوَصَوَ كَائِیَولِأَ

باعْث کْه  یزی، چامت و رعیت اوو ی او  ذریه ان او وفرزند و ی او و و خانوادهوندا، عطا کن به خود اخدا ،بر خلقت...

ضعیف را برای او  های دور و نزدیك و قوی و ی سرزمین او را شادمان سازد؛ و حكومت همهو  گرددچشمش روشنی 

بْر برسْان و  یشْانو آنْان را بْه آرزوها ،درود فرسْت از او و امامْان بعْداو  عهْد یْانبْر والخداوندا،  جمع کن...؛

                                                
شننود.   گویند و او صندای آننان را منی    شود که فرشتگان با او سخن می به فردی گفته می بیت  زبان اهل محدث در .1

 )مترجم(

 .900، ص1کافی، کمینی، ج .2

 تألیف شیخ ناظم عقیمی، حدیث چهمم.« چهل حدیث در مورد مهدیین و فرزندان قائم »منقول از کتاب  .0

اینن دعنا را در اسنناد متعندد از ینونس بنن        یذکر کرده که شیخ طوسن  037ص  ،سید بن طاووس در جمال االسبوع .4

از این کتاب با استنادشان بنه   یکه ذکرشان را در مواضع متعدد یافراد)و این متن کالم اوست:  است عبدالرحمن روایت کرده

بن ابنراهیم و محمند    یو عم یحمیر عبداهللحسن بن سعید بن  بناز محمد  جید یذکر کردم گفتند: ابن اب یجدم ابوجعفر طوس

از یونس بن عبدالرحمن نقل کرده اسنت و   ی،از ابراهیم بن هاشم از اسماعیل بن مولد و صالح بن سند ها آن ی همهبن صفار، و 

اجتنناب از   یو منن بنرا   ستکرده ا یتروا یقبن عبدالرحمن به چند طر یونساز  یاتیروا ی آن را در زمره یجدم ابوجعفر طوس

 یدعنا، بنرا   ینن بنه ا  یشنه هم شده است امنام رضنا   یتبن عبدالرحمن روا یونسن کالم آن را ذکر نکردم. از شد یطوالن

 کرد...(. یسفارش م االمر صاحب

جماعنت  )متن سخن اوست:  ینشده است. و ا یتروا یحدعا با چند سند معتبر و صح ینکرده که ا یحتصر ینور یرزایم و

معتبر و  یدر جمال االسبوع با سندها طاووسبن  یددر مصباح و س یطوس یخش ها آن ی جممهکردند که از  یتاز عمما روا یاریبس

 (:...فرمودند یسفارش م االمر صاحب یدعا، برا ینبه ا یشههم است که امام رضا دهبن عبدالرحمن نقل کر یونس، از یحصح

 .495، ص 2ج  ی،نور یرزاینجم الثاقب، م

 .کند یم نیاز یرجال سند ب یقتوث یانکردن در ب یما را از طوالن ینور یرزایم سخن
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ای، کامل کن و دعْای آنْان  چه از امر خود به آنان محول کرده ان بیفزای و پیروزی آنان را گرامی دار و آنهایش اجل

کنندگان آنان و یاوران دینت قرار ده، که آنان معادن سخنان تو و مخازن علْم تْو و  را مستجاب کن و ما را از یاری

ی فرزندان پیامبرت هستند، که  ز نسل دوستان تو و برگزیدههای توحید تو و برگزیدگان از خلقت و دوستان تو و ا پایه

 (6( )7)(.درود و رحمت خدا و برکاتش بر او و آنان باد

 شود حاصل می علم و اعتقادیین، نص بر مهد از روایات

 .آیْد بْه دسْت میعلم و اعتقْاد از آن و در حد تواتر است و  زیاد ها، از آن یبرخ یا ییننص بر مهد تعداد روایات

و  یْاد هسْتندز یاربسْ یْاتروا یْن. اوجْود نْدارد ییندر مورد امامان و مهد شده گفته یاتروا ینب یتعارض همننین

البته چنین که  ،رفتن یراههو به ب یدشمن یا دانینا یها را رد کرد؛ مگر از رو از آن تعدادی یاآن را انكار کرد  توان نمی

است که پْس از  ، ایندیآ میبه دست از این روایات که  یعلم جهی. نتشود یدور م یحصح یاز روش بحث علمفردی 

 یتهْا بْا وصْ آن ی آسان و راحت اسْت و همْه یشین،پ یاتروا یند. جمع بدار یندر زم ییدوازده امام، خداوند خلفا

ق کند. خدا را شكر که ح یم یدوازده امام و دوازده مهد ردر شب وفات موافقت دارد که نص ب اهلل  محمد رسول

 آن، آشكار و روشن قرار داده است.طالبان  یرا برا

 است یهنگام مرگ که بازدارنده از گمراه اهلل  حممد رسول یتنوشته شدن وص اثبات

 متعال فرمود:  خداوند

َبِالْمَعْرُّوفِ حَقًّا عَلَْی الْمُّتَّقْینَ کُّتِبَ عَلَیكُّمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُّمُّ الْمَوْتُّ إِنْ تَرَكَ خَیراً الْوَصِیةُّ لِلْوالِدَینِ وَ الْأَقْرَبین
( 4) 

بْرای پْدر و مْادر و  ،بْر جْای گْذارد را یخیراگر  ،بر شما مقرر شده است که چون یكی از شما را مرگ فرا رسد)

 (.]این کار[ حقی است بر پرهیزگاران .خویشاوندان ]خود[ به طور پسندیده وصیت کند

 :دارد بر وجوست که داللت به تصریحدو  یهآ یندر ا

 (.است بر شما مقرّر شده) کُّتِبَ عَلَیكُّمْسخن خداوند متعال:  -7

 (.ارانگحقّی است بر پرهیز)  حَقًّا عَلَی الْمُّتَّقینسخن خداوند متعال:  -6

عنْوان خالفْت خداونْد در را بْه  یرخ ی که همه اهلل  محمد رسول یزگار،پرهنخستین بر  یتوص یجهدر نت 

نكْرده اسْت و  یتوصْ یشْان شْود کْه ا یم یمدع یواجب است. پس چگونه مسلمان ،گذاشت یجازمین، بر 

                                                
 .037ص  ،ابن طاووس ،سبوع؛ جمال اال435ص  ،طوسی ،مصباح المتهجد .1

 تألیف شیخ ناظم عقیمی، حدیث دهم.« چهل حدیث در مورد مهدیین و فرزندان قائم»منقول از کتاب  .2

 .123ی  ی بقره، آیه قرآن کریم، سوره .0
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مسئله بْه دور اسْت.  یناز ا یشان مخالفت کرده است. ا ندآن را مشخص نكرده است و با دستور خداو یقمصاد

امْت  ی ارنْدهداشت و آن را به بازد یتتالش به نوشتن وص یشان ثابت شده است که ا یعیاننزد اهل سنت و ش

 مشهور است. یسالخم یةرز یاتدر روااین اتفاق طور که  د. همانمورف یفتوص یاز گمراه

شما  یتا برا یاییدب)شدت گرفت و فرمود:  اهلل . درد بر رسولیا شنبه جشنبه و چه پن : روز پنجیدعباس گو ابن

این کْار : گفتند. یستن یستهشا یامبرو نزاع نزد پآنان نِزاع کردند  (؛یدکه پس از آن اصالً گمراه نشو یسمنوب ینوشتار

چْه  . آنیْدمرا رهْا کن. فرمود: )جویای حال او شوید و شروع به رد کالم او کردند ید.گو یم یانهذ نیست،ن او أشدر 

 انمشْرک)کرد. فرمْود:  یتوص یزآنان را به سه چ او (.بهتر است یدکن یچه مرا به آن دعوت م من در آن هستم، از آن

ین در مْورد سْوم (.یددادم، به آنان اجازه ده اجازه می یانطور که من به کاروان و همان یدکن یرونالعرب ب یرةا از جزر

 (7).گفت: آن را فراموش کردم( یا .ساکت شد مطلب

 گویْا ،دسیر یشها بر گونه ینكهتا ا ،ش روان شدهای . سپس اشكای شنبه پنجشنبه و چه  : روز پنجیدعباس گو ابن

شْما  یتْا بْرا یاوریْدب یلْوح و دواتْ یْا یکتف و دواتْفرمود: )  اهلل است. گفت: رسول یدمروار یها نند دانهما

 (6)ید(.گو یم یاناهلل هذ رسول)ند: گفت (.دیگمراه نشو تا ابد که پس از آن هرگز یسمونب ینوشتار

سْخنش را گفْت و  (عمْر)آن مْرد  ینكْهپْس از ا ی : از علْیدگو ی: سلمان میدگو یهالل یسبن ق سلیم

خواسْت در  یکْه مْ یمنپرس یزیاز چ  اهلل از رسول یاآ): پرسیدم شد و کتف را انداخت، ینخشمگ  اهلل رسول

او ساکت شْد  ؟(کردند یاختالف نم مفر هندو  یشد و حت یگمراه نم یفرد یچنوشت ه یرا م آنکه اگر  یسد،کتف بنو

و همراهْانم ابْوذر و  من .ماندند ینو فاطمه و حسن و حس یشدند و عل که در خانه بودند، بلند یافراد ینكهتا ا

بپرسْد و مْا   اهلل خواسْت از رسْول یمْ (.ینیدبنشْبه ما فرمْود: ) یعل که رخیزیمب یمخواست یمنیز  دمقدا

ده فرمْومقدر پس از من  ،و اختالف را در امتم ییخداوند جداآغاز کرد و فرمود: ) سخن را  اهلل . رسولیدیمشن یم

سه فْرد را بْر آن گْواه  ینو ا یسمبنو یتکتف برا روی ،خواستم یکه مرا  یاست. به من دستور داده است تا نوشتار

امْال  یكْی یكی ، را خْودشپْس از  یتامامان هدا های نام روی آن،آن را آورد و  (.یاورب یا یفهمن صح ی. برایرمبگ

ام  یفهو وارث و خل یرکه برادر و وز یرمگ یشما را گواه م)د: فرمو  اهلل رسول . سپسنوشت می ی کرد و عل یم

 (4).(یناز فرزندان حس نفرو سپس نه  ینطالب است. سپس حسن و سپس حس یبن اب ی، علمبر امت

                                                
 .4152ص  ،4ج  ،بخاری صحیح .1

 صحیح مسمم، کتاب وصیت. .2

 .052کتاب سمیم بن قیس، ص  .0
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درخواسْت کتْف   اهلل کْه رسْول یهنگام یاآبه طلحه فرمود: ) ی : امام علیدگو یهالل یسبن ق سلیم

خْدا  یْامبرپ گفْت:همْراه تْو فْرد  ی؟گواه نبود ،ندكکه امت گمراه نشود و اختالف ن یسدبنو یزیتا در آن چ ،نمود

 (7).(شد... ینخشمگ  اهلل . و رسولیدگو یم یانهذ

و انصْار بْه مناقْب و  ینمهْاجر یدر ذکْر فخرفروشْ ی،طْوالن یثیبه طلحه در حد ی : علیسبن ق سلیم

کْه  یسْدبنو یْزیاز ما درخواست کتف کرد تْا در آن چ  اهلل رسول یوقت یاآ ،طلحه یال خودشان فرمود: )یفضا

  اهلل و رسْول یْدگو می ذیاناهلل هْ رسْول گفْت:همْراه تْو فْرد پس از آن امت گمراه نشود و اختالف نكند و 

 یْد،رفت یْرونشْما ب یوقتْ)فرمْود:  (.بلْه، گْواه بْودم): گفت (ی؟شد و آن را رها کرد، گواه و شاهد نبود ینخشمگ

 یشْانبْه ا یْلو جبرئ ؛و عموم را گواه گرفته بود، خبْر داد یسدخواست بنو یچه م نسبت به آن به من  اهلل رسول

چْه  درخواست کرد و آن یا یفهشوند. سپس صح یکنند و جدا م یداند که امت اختالف م یم متعال دداد که خداون خبر

ابوذر و مقْدار.  ی،گواه گرفت: سلمان فارس ضوعوم ینرا بر ا نفرامال کرد و سه به من  یسد،خواست در کتف بنو یمرا 

کْرد. مْرا بْه عنْوان  یانداده است، ب یامتق وزتا ریشان را دستور اطاعت ا انمنؤرا که به م یتامامان هدا یها و نام

فرزنْدم  یْناز فرزنْدان ا نفْر. سپس نه ینحس مفرزند ینسپس ا ،فرزندم حسن ینآنان نام برد. سپس ااز فرد  یناول

 یگْواه  اهلل رسْول یبرا موضوع یننسبت به ا)عرض کردند:  یست؟ن ینچنآیا ، دمقدا یابوذر و تو ا یا. ینحس

راسْتگوتر و  ینکْه بْه ابْوذر فرمْود: آسْمان و زمْ یدمشْن  اهلل از رسول ،به خدا قسم): گفتطلحه  (.یمده یم

دادنْد و تْو نْزد مْن  ی  بْه حْق گْواهدو فق یندهم که ا یم یاست. و من گواه یدهتر از ابوذر به خود ندیكوکارن

 (6).(یتر از آنان هستیكوکارراستگوتر و ن

شْنبه  روز پنج  اهلل واجب است و رسول یتوص یهنگام مرگ و فراهم بودن فرصت برا یتوص که ینا نتیجه

د. قطعْاً کرد و از نوشْتن آن منْع شْ یفتوص ینسبت به نوشتن آن تالش کرد و آن را به نوشتار بازدارنده از گمراه

را  یشْانکْه ا یشود و از خداوند ینم یلمتما رند،دا یرا باز م یشانکه ا یدارد و به افراد ییهمت باال  اهلل رسول

فرصْت  یشْانکْه ا یکند؛ در حْال ینم ینیاست، سرپ امر نمودهتا ابد  یامت از گمراه ی بازدارنده یتبه نوشتن وص

عاقالنه است که محمد  یا. آیستن یمدت کوتاه ینو ا یسد؛را در آن بنو یتشنبه تا دوشنبه داشتند تا وص از پنج یکاف

نوشْتن آن را داشْته  ییتوانا ینكهدارد، ترك کند؛ با ا یباز م یرا که امت را از گمراه ینوشتن نوشتار  اهلل رسول

دور اسْت.  نسْبت یْناز ا یشْان شود؟ ا ینم یفتوص رحمتحكمت و عدم به  یااگر نوشتن را رها کند، آ ؟است

 یتروا همتا بیتنها و  یتخداوند کامل شد. وص ی اجرا کرد و اراده انوشت و دستور خداوند روصیت را  در عمل یشانا

                                                
 .211کتاب سمیم بن قیس، ص  .1
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 یْن. اشْهادت دهْد کننْدگانانكاربا پنهان داشتن آن بْر علیْه برود و  ینآن از ب گانانكارکنند یلشد تا حجت و دل

 که آن را انكار کند. یبر فرد یاست. وا یامتتا روز ق النبیین  خاتم یتوص

 ند:ده را مبنا قرار می یتروااین  یت هستند،وص ی یهکه قائل به نسخ آ یافراد اما

کُّتِبَ عَلَیكُّمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُّمُّ الْمَْوْتُّ در مورد سخن خداوند متعال: نقل کرد که  اماماناز  یكیاز  ابوبصیر

بر شما مقرر شده است که چون یكی از شْما ) دَینِ وَ الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرُّوفِ حَقًّا عَلَی الْمُّتَّقینَإِنْ تَرَكَ خَیراً الْوَصِیةُّ لِلْوالِ

 .برای پدر و مادر و خویشاوندان ]خود[ به طْور پسْندیده وصْیت کنْد ،بر جای گذارد را یخیراگر  ،را مرگ فرا رسد

اسْت، آن را نسْخ  یْثفرایض کْه موار ی یهنسخ شده است. آ ین آیهافرمود: ) (.]این کار[ حقی است بر پرهیزگاران

پس هر کس آن ]وصیت[ را بعد از شْنیدنش ) الَّذینَ یبَدِّلُّونَهُّ عَلَیفَمَنْ بَدَّلَهُّ بَعْدَ ما سَمِعَهُّ فَإِنَّما إِثْمُّهُّ  .(نموده است

  (7).(یآن وص ییعن (دهند  گناهش تنها بر ]گردن[ کسانی است که آن را تغییر می ،تغییر دهد

نسخ شده باشد، حكم نسخ از امْوال  یه. اگر آیستها ن ییاموال و دارامنحصر در  یرتوجه کنند که خ این افراد باید

کْه ی، اموال و امالكِ ماد در مورد یتوصعمل به  یعنیرود.  یورثه است، باالتر نم ینب یمکه موضوع تقس یو امالک

 یْرغمْوارد در  یهحكم آ ا. امیستواجب ن اموال سوم در دو یث،موار ی یهدن آپس از فرستا ،شود یم یمورثه تقس ینب

 کند. یآن را نسخ م یث،موار ی یهتوان ادعا کرد که آ یدارد و نم یانآن، جر

سْپس  (.اسْت یزجْافرمود: ) یشان. ایدموارث پرس یبرا یتدر مورد وص  : از امام باقریدبن مسلم گو محمد

بْرای پْدر و مْادر و  ،بْر جْای گْذارد را یخیْراگر ) ینَتَرَكَ خَیراً الْوَصِیةُّ لِلْوالِدَینِ وَ الْأَقْرَبِ إِنْرا خواند:  یهآ ینا

 (6)(.خویشاوندان ]خود[ به طور پسندیده وصیت کند

 یْانب، دنْکن یتآن وصْ در مْوردد نْکْه حْق داراموالشان را  سوم یك وضعیت، انمنؤم یبرا یهآاین  همننین

طور کْه  کند. همان یتزمان وصآن در  ینخداوند در زم ی یفهاز آن، به خل قسمتی ثلث اموال یابه  یدبا ینكها .کند یم

طور که حق دارد خمس  واجب را ساق  کند، همان ینحق دارد که ا نیز خداوند ی یفهآمده است. خل بیت  اهلاز 

 یْنند هر وقت که بخواهد آن را ساق  کند. اتوا یاست که مربو  به اوست و م یخاطر که اموال ینرا ساق  کند؛ به ا

 ینخداوند در زم ی یفهآن، حكم خل کمك اکند و ب یم یرا سرپرست یران آنآن، امت و فق ا استفاده ازاست که ب یاموال

 شود. یاستوار م

 حَقًّْا عَلَْی الْمُّتَّقْینَالْوَصِیةُّ لِلْوالِدَینِ وَ الْْأَقْرَبینَ بِْالْمَعْرُّوفِ در مورد سخن خداوند عزوجل   صادق امام

 ینا)فرمود:  (.]این کار[ حقی است بر پرهیزگاران .برای پدر و مادر و خویشاوندان ]خود[ به طور پسندیده وصیت کند)

                                                
 .77، ص 1تفسیر عیاشی، ج  .1

 .13، ص 7کافی، کمینی، ج  .2
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 (بلْه)فرمْود:  (؟دارد یحْد یْنا)آیْا عرض کردم:  (.ه استقرار داد مرصاحب ا یاست که خداوند عزوجل برا یزیچ

 (7).(است سوم یكاز  سوم یكمقدارش،  ینکمتر)فرمود:  یست؟(چ)حد آن عرض کردم: 

یةُّدر مورد سخن خداوند:   : از امام صادقیدبن مروان گو عمار بْر  را یخیْراگْر ) إِنْ تَرَكَ خَیْراً الْوَصِْ

صاحب امْر قْرار داده  یاست که خداوند در اموال مردم و برا یحقفرمود: ) یشان. ایدمپرس (.وصیت کند ،جای گذارد

 ینکمتْر)فرمْود:  (چقْدر؟)عرض کردم:  (بله)فرمود:  ؟(است یا شده حد مشخص ین،ا یبرا)آیا عرض کردم:  (.تاس

 (6)(است. سوم یكآن،  یشترینششم است و ب یكآن، 

اگْر ) إِنْ تَرَكَ خَیراً الْوَصِیةُّدر مورد سخن خداوند متعال:  یف(و تحر یلتنز)در کتاب  یاریبن محمد س احمد

اسْت کْه خداونْد عزوجْل آن را از  یحق ینافرمود: )  : امام صادقیدگو(. وصیت کند ،ر جای گذاردب را یخیر

سوم مال اسْت  یكآن،  ینکمتر)فرمود:  (است؟ آن چقدر مقدار): پرسیدند (.صاحب امر قرار داده است ی، براسوم یك

 (4).(مرده دوست دارد چیزی است کهدر آن  ی یهو بق

کْه  یفْرد یمخصوصْاً بْرا ین،خداوند در زمْ ی یفهخل یاریمردم به  یقو تشو یاله یبه تقوا یتوص همننین

خواننْد، در شْناخت حْق و  یرا پس از مرگش مْ یتشکه وص دیاز افرا یبرخ یاو برا یتوص یاکالم  کند میگمان 

نْداد. بلكْه  یتصو ركدستور ت یزن یربه فرد فقحتی  یرالمؤمنین ام ، الزم است.خداوند تأثیر دارد ی یفهخل یاری

 کند. توصیه یاله یبه تقوا ینكهدستور داد و ا یتبه ترك نكردن وص

 یا)و عرض کْرد:  آمد یرالمؤمنین نزد ام یریکه مرد فق نقل فرمود از پدرش و از پدرانش  صادق امام

ای بگذار. چْرا کْه آن ج ات به ورثه یکن. اما مال را برا یتوص یاله یبه تقوافرمود: ) (کنم؟ یتوص یاآ یر مؤمنان،ام

 یجْا ربْ یو تو مْال (.وصیت کند ،بر جای گذارد را یخیراگر ) إِنْ تَرَكَ خَیراً الْوَصِیةُّ اندك است. خداوند فرمود:

 (3).(یکن یتکه به آن وص ینگذاشت

، سْتجای گذاشته ا بهاز خود را  یاریبس یر، خسوی رفیق اعلی رفتن بهکه پس از  اهلل  محمد رسول بنابراین

 یشْانمسئله را تْرك کنْد. ا ینبه انسبت  یتکه وص یستن یحصح ،است ینخالفت خداوند در زم یگاهجا ناکه هم

 ینبْه جانشْ یتوصْ یشْان،ا هبه مردم است. پس چگون یفتكل یدنخداوند، راه رس ی یفهخداوند است و خل ی یفهخل

 !ید؟مان رها  یو اختالف و دشمن ینظم یخودش را ترك کند و مردم را در ب

                                                
 .209، ص 4من الیحضره الفقیه، ج  .1

 .140، ص 14تدرک الوسائل، میرزای نوری، ج مس .2

 .140، ص 14مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج  .0

 .141، ص 14مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج  .4
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مطلْق، بهتْر  طْوربه  یت: ترك نوشتن وصاند گفته علم هستند، که یمدع که یعیاناز ش یبرخ اما در مورد سخن

 یماریو ب یدگو می یانهذ گفتند کهنسبت به نوشتن آن، اعتراض کردند و  یسالخم یةکه در رز یکه افراد چرااست؛ 

نسْبت بْه طعنْه زدن در سْالمت  یْزن اهلل  رسول اتوفپس از  ،عمر و گروه او یعنی شده است، یرهچ یشانبر ا

 انجام دادند.این کار را  یسالخم یةطور که در رز د، هماننندار یترس یتهنگام نوشتن وص یشانا یعقالن یقُّوا

نوشته شْود و  یتکه وص یفتدامكان داشت اتفاق ب یمسئله زمان ینخاطر که ا ینبه ا یست؛ن یحصح ها آن سخن

بْر آن  از قبْل افْرادی رانوشته شْود و  ی عل یاما اگر برا ؛دگرد یانو بشود کنندگان آشكار  اعتراض ینا یبرا

حال  ینو در ع شود وارد نمی اهلل  لبه رسو یا د، طعنهکنآشكار  آن را برای معترضین بدون اینكه قرار دهد،گواه 

از را  امْت یامْت،برسْد و تْا روز قامْت  های آینْده ایْن نسْلبه  ینكهشود؛ ا یمحقق م یزن یتهدف از نوشتن وص

 باز دارد. گمراهی

اهلل   رسْول یدناصرار نورز یلِرا به عنوان دل یشیناست که سخن پ یزجا کنند ، بله برای کسانی که ادعای فقه می

 صورت مطلق. نه به یند،نما یانبشنبه  یعنی روز پنج موقعیت،در همان فق   یتنسبت به نوشتن وص 

از  یدشوار است، بْه طْور کلْ یشروز از ماه رمضان برا یكکه روزه گرفتن  یفرد یااست. آ یهیبد وضوعم این

 یْاو آ یْرد؟گ یپذیر اسْت، روزه مْ که روزه گرفتن در آن امكان یگریدر روز د یاشود  یم معاف روز ینروزه گرفتن ا

 یگْریدر مكان د یادارد  یدست برماز نماز خواندن  واند،نماز بخ یتواند به خاطر وجود نجاست در مكان یکه نم یفرد

 خواند؟!!! ینماز م

تر  ای بزرگ است که از روزه و نماز بزرگ مسئله یت،وص وفات، یا همان یدنهنگام فرا رس اهلل  رسول نوشتار

کْرده  یفآن را توصْ  اهلل واجب کرده است و رسْول حَقّاً و کُّتِبَش یاست و خداوند آن را با سخن خو

 صْرف بهو  یآن را بْه طْور کلْ  اهلل پْس چگونْه رسْول دارد؛ یباز م یاز گمراه یامتا تا روز قاست که امت ر

 کند؟ یشنبه رها م در روز پنج یشان،بر ا یاعتراض گروه

 در هنگْام فْرا یترا بْه تْرك نوشْتن وصْ  اهلل است که رسول یی بزرگ و خطرناک مسئله ینا یقتحق در

انجْام دادن  ییتواناوجود اتهام به رسول است که دستور خداوند را با  ینهت که اج یناز ا ید؛مرگ متّهم نما یدنرس

 محمْدیزگاران، و امام پره سروربر  آیه یكرا دو بار و با  یتو عمل کردن به آن، رها کرده است. خداوند نوشتن وص

 ،که  سخن ینواجب کرده است. با اَکُّتِب و ًحَقّا  . 
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َنَضَرَ أَحَدَکُّمُّ الْمَوْتُّ إِنْ تَرَكَ خَیراً الْوَصِیةُّ لِلْوالِدَینِ وَ الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرُّوفِ حَقًّا عَلَْی الْمُّتَّقْیکُّتِبَ عَلَیكُّمْ إِذا ح( 7) 

بْرای پْدر و مْادر و  ،بْر جْای گْذارد را یخیراگر  ،بر شما مقرر شده است که چون یكی از شما را مرگ فرا رسد)

 (.]این کار[ حقی است بر پرهیزگاران .پسندیده وصیت کند خویشاوندان ]خود[ به طور

 ید،نما یم مشخصرا  ینکه ثقل یتی، وص محمدحضرت  که  یدگو و می یدآ یم فالن کس امروزدر حالی که 

 ینکرده است؛ به ا ینید که از خداوند سرپنکن یرا متهم م  اهلل رسول ،سادگی به به این ترتیبترك نموده است. 

آنْان  ینو نْام اولْ یینموافقت ندارد و در آن، ذکر مهد اننفسش یشده است، با هوا یتکه روایتی وص نهاکه ت علت

 است.

 یْنتْر از ا نفْس، روشْن یپیروی از هوا یانكرده است. آ یتوص  اهلل رسول یندبگو ندارد که یتعجّب بنابراین

 وجود دارد؟!

داننْد؛  یمْ ،اسْت  اهلل رسْول یتدر وصْرا که ه چ هستند که آن یاز آنان مدع یاست که برخ ینا مصیبت

 یثو حْد یرغْد یعْتب یتأکیدی برا اًصِرف یت،وص ینا ینكهکه بر اساس گمان آنان، آن را ننوشته است. و ا یتیوص

اسْت و آن را بْر  ردهنكْ ینسبت به نوشْتن آن تالشْ یشان خاطر ا یناست. به هم ینثقل ی و خالصه مُّجمل

مانند عمار و  یرند،پذ یکه آن را م مسكینانی یبرا یننوشته است؛ حت شنبه ناگوار پنجز اتفاق پس ا ها، آناساس گمان 

 ی برساند تْا همْه یرند،پذ یکه پس از او م یننوشته است تا آن را به افراد ی عل یآن را برا یابوذر و مقدار. حت

 در امان بماند. یامت از گمراهنروند و گمراه نشوند و  ینمردان هستند، از ب یکه در صُّلب ها یافراد

 یشْیناتفاقْات و سْخنان پ ی یْهبق یْا یرتأکیدی بر اتفاق غد یاتكرار  اًصِرف یت،دانم از کجا دانستند که وص نمی

خداونْد  یاز سْو یا و فرسْتاده یْامبرپ یشانابا اینكه است؟  ینثقل ی مجمل و خالصه یثمانند حد ، اهلل رسول

اش ادامْه  زنْدگی ی لحظه ینتا آخر یمردم، حت یتهدا یبرا یشاندار است و رسالت ا ادامه یشانا یبرا یاست و وح

 یْاروز  قبل از فرارسیدن وفاتش به مدت یك،  خداوند مثالً به آنان خبر داده است که به محمد یااست. آ شتهدا

 خصْوص در مْورد بهنكْرده اسْت؟  یوحْ یْدجد یْاتجزئ در مورد یكی از ثقلین با یدیجد مورددو ماه  یاماه  یك

 وجْود بْا ؛شْود یمْ یامْتکه باعث گمراه نشدن امت تا روز ق نااز آن یبرخ یها یژگیو نام و و از ایشان بعد یایاوص

دارنْد  یقْیننكرده است، پس چرا  یوح یزیچ یان،مدع ینبا حكمت موافقت دارد. اگر خداوند به ا وضوعم ینا ینكها

بهتر است که بر اساس گمان  دلیل ینبه همو است؟ بوده  یشینپ واردم تكرار فق  ،یت مورد نظر پیامبر که وص

 ترك شود؟ وشتن وصیتن شنبه، پنج اتفاق ناگوارپس از  ،آنان
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 ی یفْهخل یبْرا یْغو تبل یاست که وحْ ینخداوند و حكمت آن، ا ی یفهمرگ خل یدنهنگام فرا رس یتوص علت

 وضْوعاو در مْورد مبه  یوح ینآخردر  یداو شا یتامه دارد. وصدنیز ا یزندگ ی لحظه ینتا آخر یحت ینخداوند در زم

تِبَ کُّ: یدفرما یم ،سبحانه، مطلق كیمخاطر خداوند ح ینبه هم ؛باشد یایشاوص یاخداوند پس از او  یخلفا یا یفهخل

که چون یكْی از شْما را مْرگ فْرا  بر شما مقرر شده است) عَلَیكُّمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُّمُّ الْمَوْتُّ إِنْ تَرَكَ خَیراً الْوَصِیةُّ

 (بر شما مقرر شْده اسْت)وصیت  الْوَصِیةُّ تِبَ عَلَیكُّمُّنفرمود: کُّ فق  و (.وصیت کند ،بر جای گذارد را یخیراگر  ،رسد

کرده  یانشود، ب یم یدهنام شنبه( ( )اتفاق ناگوار پنجسیالخم یةرز)که  یدر اتفاق اهلل  خاطر محمد رسول ینبه هم

بْا نْام و  ینثقل ی نندهک خاطر که مشخص یناست؛ به ا یهنگام مرگ، بازدارنده از گمراهدر  یشانا یتاست که وص

وجود برای او  یملتزم باشد، امكان به وجود آمدن گمراه یامتتا روز ق صیتو ینکه به ا یکه فرد ،است یژگی آنانو

 ندارد.

کْه ابْن عبْاس آن را  گونْه پنجشنبه نْاگوار، آنز کنم که در رو یم به این نكته جلبتوجه و دقت را  یت،نها در

کْه پْس از آن  یسْمبنو ینوشْتار یتانتا برا یاوریدب کاغذ و دواتیمن  یبرا) که فرمود: اهلل  سخن رسول ید،نام

در آن اسْت و  ی که قرآن و علْ ،آورده است اهلل  که رسول یغیمعناست که تبل ینبه ا .(یدهرگز گمراه نشو

 ،آن مشْخص شْدند یْرکسْا و غ یثکه با حد ین و حس  ودن او اشاره کرده است و حسنب یوص بهبارها 

مشخص کْردن  یندارد، ا یباز م یکه امت را از گمراه یعاملتنها دارد. بلكه  یباز نم یاز گمراه یامتامت را تا روز ق

 یتوصْ با داده است که وردست یشانشده است و خداوند به ا یوح  اهلل است که به رسول یننسبت به ثقل یق،دق

 .آن را به مردم برساند شان،و رسالت مبارک یزندگ یاندر پاوفات،  یدنهنگام فرا رس شانمبارک

 :یانپا در

واجْب  ،وجْوب بر کننده داللتمرگ و با دو کلمه  یدنرا هنگام فرا رس یتکه نوشتن وصاز قرآن داریم  یا یهما آ

 متعال فرمود:خداوند . حَقّاً و کُّتِبَد: ساز یم

ِحَقًّا عَلَْی الْمُّتَّقْینَ کُّتِبَ عَلَیكُّمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُّمُّ الْمَوْتُّ إِنْ تَرَكَ خَیراً الْوَصِیةُّ لِلْوالِدَینِ وَ الْأَقْرَبینَ بِالْمَعْرُّوف (7) 

پْدر و مْادر و  بْرای ،بْر جْای گْذارد را یخیراگر  ،بر شما مقرر شده است که چون یكی از شما را مرگ فرا رسد)

 (.]این کار[ حقی است بر پرهیزگاران .خویشاوندان ]خود[ به طور پسندیده وصیت کند

 متهم کرده است. یترا به معص اهلل  را انكار کند، رسول یتنوشتن وص کسهر 
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نسْبت بْه  اهلل  تْالش رسْولداللت بْر  یا ،کند یم یتکه داللت بر نوشتن وصداریم  یاتیرواهمننین ما 

 یسبْن قْ یمچه سل شده است و آن یتروا یکه در بخار یسالخم یةمرگ، مانند رز یدنهنگام فرا رس یتن وصنوشت

 کرده است. یتدر کتابش روا

توان بْه منْابع  یگانه است. و م دوازده یینمهد یاتاست و آن روا یتوص یکه موافق محتوانیز داریم  یاتیما روا

 ،)احمْد یآورده است که نام مهد یشان از ا یکه طوس یتیروا ینو اهل سنت رجوع کرد. همنن یعیانآن نزد ش

 یعنْی ،اسْت یْامبر نام پ یهشب یمهد امکه ن روایت شده استاهل سنت  چه از آنباشد. و  می (یعبداهلل و مهد

 آمده است. یتطور که در وص احمد، همان

 یْتروا یطوسْ یبْتکْه در غ ریم،را دا پیامبر  وفات یدنشده هنگام فرا رس نوشته یتمتن وصهمننین ما 

 .وجود ندارد یتبا متن وص تیشده است و نزد ما معارض و مخالف

به شْكل  آن داده شده است و باطل بودنپاسخ کامل به طور آوردند،  یترد وص یکه برارا  یهر اشكالهمننین 

 شده است. یانروشن و واضح ب

که از  یفرد یرا رد کند؟ چگونه برا یتست که وصا یرپذ عاقل امكانشخص  یبرا ،همه ینچگونه پس از ا پس

را  یتاست کْه وصْ ممكنترسد،  یکه از خداوند م یفرد یرا رد کند؟ و برا یتاست که وص ممكن ترسد، یآخرت م

 رد کند؟!!!

 :خالصه

 ادامه دارد. ،کند یم یانطور که عقل و نقل ب همان، اهلل  پس از محمد رسول ینخداوند در زم خالفت

 کرده است. یحنص و تصر  بیت و بر امامان اهل ی عل رب  هللا رسول

 یرا فْرد ی،نوشتار بازدارنده از گمراهْیت، در مورد آنان است و وص یتادعا کردند که وص اهلل  رسول خلفای

 .یافتحقق تدر مورد آنان  یتو هدف از وص به طور کامل انجام شدآنان  یادعا ینكهتا ا ،جز آنان ادعا نكرد

 است. یو باطل بودن افراد مخالف آنان کاف ها آناثبات حق  یبرا نای

 هْا آناز  یْد،آ یبْه وجْود مْ مردم ینیهستند و در مسائل د یازمندچه مردم به آن ن کنم که علم در آن یم اضافه

 دعوت کردند. ینخداوند در زم یتبه حاکم یشانکه ا طور همان آشكار شده است.

افْراد مخْالف آنْان و  یبْرا یا کامل شده است و عذر و بهانه ها آناثبات خالفت  یها است که ستون چنین این

 رفتن. یراههو به ب یدشمن یا ینمانده است، مگر نادان یگردانان از آنان باق یرو
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 :اصل سوم

 رسالت  

نسبت بْه خواسْت دانش و شناخت  یدهدف، با ینمحقّق شدن ا یو شناخت است و برا بندگی ینشهدف از آفر

 . درشْود یمحقق م ینشو هدف از آفررسند  به شناخت میف لمكاین ترتیب افراد . به حاصل شود رسالت یا ینندهرآف

 د. گرد یاز هدف م تر شدندورفق  موجب سرعت حرکت فرد این صورت  یرغ

در دلیل تنها به بخْش عقیْده  ینبه هم ؛است یدکتاب مربو  به عقا ینا است. یعو تشر یدهشامل عقنیز  رسالت

 .پردازیم کنیم و به طور مختصر به بخش تشریع می رسالت بسنده می

 تشریع

 یهْا در فرسْتاده چْه. یابْد تغییْر یعتشْر جزئیْات ی،الهْ یند طول مسیرامكان وجود دارد که در  ینا همیشه

 رسْالتِ محمْد یر. در خْالل مسْ ماننْد محمْد ،فرستاده یكشدن  یختهبرانگ هنگام در یحت یاباشد  درپی پی

کْه  زنْی ی نسخ به وجود آمد؛ مانند عدّه ،بود دهتأیید نمو عثتدر آغاز ب یشان که ا یاحكام یبرا اهلل  رسول

 است: آمدهطور که در قرآن  رفته است. همان یاهمسرش از دن

َوْلِ غَیرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فاَل جُّناحَ عَلَیكُّمْ وَ الَّذینَ یتَوَفَّوْنَ مِنْكُّمْ وَ یذَرُّونَ أَزْواجاً وَصِیةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْح

أَنْفُّسِهِنَّ مِنْ مَعْرُّوفٍ وَ اللَّهُّ عَزیزٌ حَكیمٌ  ما فَعَلْنَ فی  فی
(7) 

]باید[ برای همسْران خْویش وصْیت  ،گذارند رسد و همسرانی بر جای می  و کسانی از شما که مرگشان فرا می)

چه آنان بْه  در آن ،پس اگر بیرون بروند .شوهر[ بیرون نكنند ی مند سازند و ]از خانه بهره کنند که آنان را تا یك سال

 (.گناهی بر شما نیست و خداوند توانا و حكیم است ،خود انجام دهند ی طور پسندیده درباره

 خداوند متعال فرمود:  همننین
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َرَبَّصْنَ بِأَنْفُّسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُّرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُّنَّ فاَل جُّناحَ عَلَْیكُّمْ وَ الَّذینَ یتَوَفَّوْنَ مِنْكُّمْ وَ یذَرُّونَ أَزْواجاً یت

تَعْمَلُّونَ خَبیرٌ بِماأَنْفُّسِهِنَّ بِالْمَعْرُّوفِ وَ اللَّهُّ   فیما فَعَلْنَ فی
(7) 

پْس  .برنْد  [ چهار ماه و ده روز انتظار می]همسران ،گذارند میرند و همسرانی بر جای می و کسانی از شما که می)

گناهی بر شما نیست  ،خود انجام دهند ی چه آنان به نحو پسندیده درباره در آن ،خود را به پایان رساندند ی هرگاه عده

 (.دهید آگاه است چه انجام می و خداوند به آن

 :از جملهنموده است.  یانب یاتآ بعضی در روشنی بهرا  یعتشر ییرتغ وضوعم قرآن

أَنْ أَقیمُّْوا   وَ عیسْی  شَرَعَ لَكُّمْ مِنَ الدِّینِ ما وَصَّی بِهِ نُّوحاً وَ الَّذی أَوْحَینا إِلَیكَ وَ ما وَصَّینا بِهِ إِبْراهیمَ وَ مُّوسْی

یهِ مَنْ یشا ُّ وَ یهْدی إِلَیهِ مَنْ ینیبُّإِلَ  فیهِ کَبُّرَ عَلَی الْمُّشْرِکینَ ما تَدْعُّوهُّمْ إِلَیهِ اللَّهُّ یجْتَبی قُّواالدِّینَ وَ ال تَتَفَرَّ
(6) 

چْه را بْه تْو وحْی  برای شما تشریع کْرد و آن نمود،آن سفارش  ی چه را که به نوح درباره از ]احكام[ دین آن)

آن به ابراهیم و موسْی و عیسْی سْفارش نمْودیم کْه دیْن را برپْا داریْد و در آن  ی چه را که درباره کردیم و آن

 ،آیْد خْدا هْر کْه را بخواهْد خوانی گران می سوی آن فرا می چه که ایشان را به بر مشرکان آن .زی مكنیداندا تفرقه

 (.نماید یسوی خود راه م گزیند و هر که را که از در توبه درآید به سوی خود برمی به

ا کْردن افْراد پاك نمْودن مْردم و جْد اهداف آن،از  یباشد که برخ ییها یعدارد که تشر وجود امكان ی اینحت

 اهلل  رسْول ی که قبله اَحناف در مكه همان کعبه بود، قبله ی. در حالباشندحق طالب  باشد که  یخرد از افراد یب

و  یهْود ی رفْت و قبلْه ینْهکه به مد یزمان همننین. ودب یهود ی سوی قبله المقدس و به یتسوی ب به یشانو نماز ا

 ،در مكْه یشانا ی را کعبه قرار داد. اگر قبله یشانا ی که خداوند قبله ینیمب یمالمقدس بود،  یتسوی ب به یشانا ی قبله

احنْاف  یدر مكْه بْرا  توس  محمْد یهود ی قبله قرار دادن بود. قطعاً میتر  احناف آسان یبرا یمانکعبه بود، ا

  وس  محمدت ،ان قبلهکعبه به عنو قرار دادن ینهمان کعبه بود. همنن آنان ی که قبلهچرا  ؛بود ینیسنگ موضوع

 المقدس بود. یتب آنان ی که قبله چرابود؛  یهودنصارا و  ایبر ینیسنگ وضوعم ینه،در مد

 متعال فرمود:  خداوند
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َلْقِبْلَْةَ الَّتْیلْنَْا اوَ کَذلِكَ جَعَلْناکُّمْ أُّمَّةً وَسَطاً لِتَكُّونُّوا شُّهَدا َ عَلَی النَّاسِ وَ یكُّونَ الرَّسُّولُّ عَلَیكُّمْ شَهیداً وَ مْا جَع  

عَقِبَیهِ وَ إِنْ کانَتْ لَكَبیرَةً إِالَّ عَلَی الَّذینَ هَدَی اللَّْهُّ وَ مْا کْانَ   یکُّنْتَ عَلَیها إِالَّ لِنَعْلَمَ مَنْ یتَّبِعُّ الرَّسُّولَ مِمَّنْ ینْقَلِبُّ عَل

اللَّهُّ لِیضیعَ إیمانَكُّمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَاُّفٌ رَحیمٌ
(7) 

ای را کْه  تا بر مردم گواه باشْید و پیْامبر بْر شْما گْواه باشْد و قبلْه ،شما را امتی میانه قرار دادیم گونه ینو ا)

خود  ی کس که از عقیده از آن ،کند جز برای آنكه کسی را که از پیامبر پیروی می ،مقرر نكردیم ،]چندی[ بر آن بودی

کسانی که خدا هدایت]شان[ کرده سخت گران بود و خدا بْر آن نبْود هرچند ]این کار[ جز بر  .بازشناسیم ،گردد برمی

 (.زیرا خدا ]نسبت[ به مردم دلسوز و مهربان است .که ایمان شما را ضایع گرداند

 متعال فرمود:  خداوند

رَ الْمَسْجِدِ الْحَْرامِ وَ حَیْثُّ مْا کُّنْْتُّمْ تَقَلُّّبَ وَجْهِكَ فِی السَّما ِ فَلَنُّوَلِّینَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْ  قَدْ نَری

الْحَقُّّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللَّهُّ بِغافِلٍ عَمَّا یعْمَلُّونَ هُّفَوَلُّّوا وُّجُّوهَكُّمْ شَطْرَهُّ وَ إِنَّ الَّذینَ أُّوتُّوا الْكِتابَ لَیعْلَمُّونَ أَنَّ
(6) 

ن خشْنود ه آای کْه بْ پس ]باش تا[ تو را بْه قبلْه .مبینی یما ]به هر سو[ گردانیدن رویت در آسمان را نیك م)

در  .سْوی آن بگردانیْد سوی مسجدالحرام کن و هر جا بودیْد روی خْود را به پس روی خود را به .برگردانیم ،شوی

چْه  جا و[ درسْت اسْت و خْدا از آن دانند که این ]تغییر قبله[ از جانب پروردگارشان ]بْه حقیقت اهل کتاب نیك می

 (.غافل نیست ،کنند می

 متعال فرمود: خداوند

ْضُّهُّمْ بِتْابِعٍ قِبْلَْةَ بَعْْضٍ وَ وَ لَئِنْ أَتَیتَ الَّذینَ أُّوتُّوا الْكِتابَ بِكُّلِّ آیةٍ ما تَبِعُّوا قِبْلَتَكَ وَ ما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُّمْ وَ ما بَع

إِذاً لَمِنَ الظَّالِمینَ كَعِلْمِ إِنَّلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوا َهُّمْ مِنْ بَعْدِ ما جا َكَ مِنَ الْ
(4) 

کنند و تو ]نیْز[ پیْرو قبلْه آنْان  تو را پیروی نمی ی ]باز[ قبله ،ای برای اهل کتاب بیاوری و اگر هرگونه معجزه)

های ایشْان  اگر از هوس است، یكدیگر نیستند و پس از علمی که تو را ]حاصل[ آمده ی نیستی و خود آنان پیرو قبله

 (.از ستمكاران خواهی بود در آن صورت جداً ،وی کنیپیر

شْود؛  یم ییروجود دارد که باعث نسخ و تغ یاریبس یلدارد. دال یلو تبد ییرنسخ و تغ یتقابل یاله یعتشر بنابراین

 است. برگرفتهدر  ین رازم یندر ا یانسان ی که جامعه یطیاز جمله شرا
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کْه خداونْد  یحدود با رعایترسول که چه  سپرده شده است. آنبه فرستادگان  یع،از تشر هایی قسمت همننین

باشْد. خداونْد متعْال  خداوند سْبحان و متعْال می یتمورد رضا کند، تشریع می ،تعیین کرده استسبحان و متعال 

 فرمود: 

قَبْلِ أَنْ تُّنَزَّلَ التَّْوْراةُّ قُّْلْ فَْأْتُّوا بِْالتَّوْراةِ  نَفْسِهِ مِنْ  عَلی إِسْرائیلَ إِالَّ ما حَرَّمَ إِسْرائیلُّ  کُّلُّّ الطَّعامِ کانَ حاِلًّ لِبَنی

فَاتْلُّوها إِنْ کُّنْتُّمْ صادِقینَ
(7) 

اسرائیل ]=یعقوب[ بر خویشْتن  ،چه پیش از نزول تورات ها بر فرزندان اسرائیل حالل بود جز آن خوراکی ی همه)

 (.رات را بیاورید و آن را بخوانیدگویید تو بگو اگر ]جز این است و[ راست می .حرام ساخته بود

 .بودها را حرام نموده  آن یعقوب  ،خدا یامبروجود دارد که پ واردیروشن است که م یهآاین از 

 یبْرا یْن. دیْدنما یعکه تشْر یستن یزجا است، سپردهتشریع را به آنان که  یاز خداوند و فرستادگان یرغ یفرد

 یْندر د یععهْده گْرفتن تشْر حْق بْر یفْرد یچهپس ده گرفته است. عه را بر ینشد ،سبحانه وخداوند است و ا

 مورد بحث قرار دادم.  یناِکمال د ی یهدر بحث آ ار وضوعم ین. ارا ندارد و کودکانه داوطلبانهصورت  به ،خداوند

 است؟ یبح، عقلسن و ُقُح آیا

من و ؤمْ ،و بْد یستهنزد فرد شا قرار داده شده است و یاست که در هر انسان یتفكر یرویاز عقل همان ن منظور

 کافر وجود دارد.

شْود و  یدهآن سنج اب یزهاچ ی یهاست که بق یاریمع یاوزنه  یازمندن یجهو ابزار سنجش است و در نت یزانم عقل

نْدارد. بْه را و حْق از باطْل  یحن از قبسَحَ یزتما ییسنجش آماده نبود، عقل توانا یار. اگر معبد متمایز شوندو  خوب

 . یدآ یاز اوقات اشتباه به وجود م یاریمردم در بس توس حق از باطل،  ینب یزخاطر در تما ینهم

 :هستند زیر مشكالتاز  دارای یكیدهند،  ینم یزحق را از باطل تما یا یحن را از قبسَکه حَ افرادی

دچْار اخْتالل  ی،ز جهْت عقلْهستند که ا یو افراد یوانگاند که در اختیار ندارندرا یا ترازو  یزانمیا اینكه آنان  

 ند.ا هشد

بْه دسْت آوردن حْق و شْناخت  یهستند کْه بْرا ی. آنان افرادیستندسنجش را دارا ن یها مالك یا آنانی که 

و ضْعف  یحق را بْا نْادان یاورزند  اِهتمام نمی ،است یدسترس قابلحق از باطل  یزتما یکه برا ،سنجش یها مالك

و  کْه بْه دنبْال یْادگیری آنبْدون  ؛کنند ین طلب میشاها حق را با زبان یعنید. کنن یطلب م یخرد یبا ب یاادراك 

                                                
 .50 ی یه، آآل عمران ی سوره یم،قرآن کر .1



 001................................... پرسند اسالم واز تو درباره روح  مید یعقا

 ی . از جملْهبروند شناخت حق از باطل سنجیدن و یبرا، سنجش یها شناخت مالك یبرا یقیو حق یقدق یجستجو

 هستند.)ضالّین( گروه گمراهان این افراد، 

 یدارنْد؛ ولْ یبْه آن آگْاه وداننْد  یمْنیْز سْنجش را  یهْا هستند و مالك دارای میزان یا ترازو آنانی که یا

کْه در  یدر بْاطلخواهند  چرا که میکنند؛  یم یدور یحن از قبسَشناخت حق از باطل و حَ یحال، از سنجش برا بااین

 .المغضوب علیهم هستند ، گروهاین افراد ی . از جملهبمانند دادن آن یاری یبرا ،آن هستند

 یمشو یمدع ینكهابه چه برسد  -سنجش را داراست یها مالك ی همه که شود یمدعممكن نیست کسی بتواند 

 یقحقْا فْردمعناسْت کْه  یْنبْه اهای سنجش  ی مالك چرا که در اختیار داشتن همه -چنین هستندمردم  ی همه

کسْی جْز  داند و امكان ندارد یمها  حالت ی در همه ،که آن را در برگرفته است یزهاییو عاقبت آن و چ اشیا ی همه

 بتواند این احاطه را داشته باشد.خداوند سبحان و متعال 

طور کْه  همْان بلكْهباشْد.  یصورت مطلق، عقل چیز به بودن همه یحامكان ندارد که شناخت حسن و قب بنابراین

 .دداریز تما ییتواناعقل ، اشدعقل ب یارسنجش در اخت یارهایها و مع وزنهتا جایی که  ،نمودم یانب

در این صورت با قائْل  که چرااست؛  ی، سخن باطلباشد کننده تواند تشریع میسخن که عقل  یناطر اخ ینهم به

 کنند، مُّنزّه و باالتر است. یم یفچه توص خداوند از آن همسان خواهد بود. تعدد الهوت مطلق بودن

 از آدم تا برپا شدن ساعت یاهل ی عقیده

 یْك یاسْت و از سْو یكْیخداوند  ینکه د چراکند؛ پیدا  و تحول ییرتغ یاله یدعقا این امكان وجود ندارد که 

آن،  یحو توضْ یْدهعق یْانب یْانْد نک ییرها تغ از مصداق یامكان دارد که برخ اماسبحان، فرستاده شده است.  یخدا

د فْرآن بْه دنبْال وجْود  بر مبنْایبنا نهاده شده است و عمل  یك عقیده رکه ب یشناختیا د و وتر ش یقتر و عمبیش

 . خداوند متعال فرمود: یابد ینم تحوّلو  ییرتغ ی حق یدهد. اما عقوتر ش بزرگ ی آن، قبول کننده

ِإِنَّ هذِهِ أُّمَّتُّكُّمْ أُّمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّّكُّمْ فَاعْبُّدُّون
(7) 

 ندگی کنید(.پس مرا ب ،شما که امتی یگانه است و منم پروردگار شما  این است امت)

 ال فرمود: خداوند متع

ٌوَ إِنَّ هذِهِ أُّمَّتُّكُّمْ أُّمَّةً واحِدَةً وَ أَنَْا رَبُّّكُّْمْ *  یا أَیهَا الرُّّسُّلُّ کُّلُّوا مِنَ الطَّیباتِ وَ اعْمَلُّوا صالِحاً إِنِّی بِما تَعْمَلُّونَ عَلیم

فَاتَّقُّونِ
(7) 

 است و این. دهید دانایم چه انجام می از چیزهای پاکیزه بخورید و کار شایسته کنید که من به آن فرستادگان،ای )
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 (.از من پروا دارید پس ،پروردگار شما مشما که امتی یگانه است و من  امت

خداونْد  یمهسْتند کْه تسْل یافراد یناست. آنان بهتر یكی یشانا یدهستند و عقا یكتافرستادگان امت  ی همه

 :استاسالم همان  یاخداوند  یبرا یمتسل یشانا ینسبحان شدند. و د

ُّبَغْیْاً بَیْنَهُّمْ وَ مَْنْ یكْفُّْرْ  إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ اإلِساْلمُّ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذینَ أُّوتُّوا الْكِتابَ إِالَّ مِنْ بَعْدِ ما جا َهُّمُّ الْعِلْم

بِآیاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَریعُّ الْحِسابِ
(6) 

بْا یكْدیگر بْه است، و کسانی که کتاب ]آسمانی[ به آنان داده شده در حقیقت دین نزد خدا همان اسالم است )

حسْدی کْه میْان آنْان وجْود  ی آن هم به سابقه ؛اختالف نپرداختند مگر پس از آنكه علم برای آنان ]حاصل[ آمد

 (.کس به آیات خدا کفر ورزد پس ]بداند[ که خدا زودشمار است داشت و هر

 َتُّحْفِظُّوا  افیها هُّدی وَ نُّورٌ یحْكُّمُّ بِهَا النَّبِیونَ الَّذینَ أَسْلَمُّوإِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراة لِلَّذینَ هادُّوا وَ الرَّبَّانِیونَ وَ الْأَحْبارُّ بِمَا اسْْ

لیالً وَ مَنْ لَمْ یحْكُّمْ بِمْا أَنْْزَلَ ثَمَناً قَ  مِنْ کِتابِ اللَّهِ وَ کانُّوا عَلَیهِ شُّهَدا َ فاَل تَخْشَوُّا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ ال تَشْتَرُّوا بِآیاتی

اللَّهُّ فَأُّولئِكَ هُّمُّ الْكافِرُّونَ
(4) 

موجب آن  بْه ،پیامبرانی که تسلیم ]فرمان خدا[ بودنْد .ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم)

و بْود کتاب خدا به آنان سپرده شْده  چه از و ]همننین[ الهیون و دانشمندان به سبب آن کردند یبرای یهود داوری م

موجب  به بهای ناچیزی مفروشید و کسْانی کْه بْه مراپس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات  .بر آن گواه بودند

 (.اند آنان خود کافران ،اند  داوری نكرده است، چه خدا نازل کرده آن

َّهِ وَ هُّوَ مُّحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهیمَ حَنیفاً وَ اتَّخَذَ اللَّهُّ إِبْراهیمَ خَلیالًوَ مَنْ أَحْسَنُّ دیناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُّ لِل
(3) 

گْرا  کس که خود را تسلیم خدا کرده و نیكوکار اسْت و از آیْین ابْراهیم حْق و دین چه کسی بهتر است از آن)

 (.گرفتخود پیروی نموده است و خدا ابراهیم را دوست 

پروردگارشْان  سْویاز  آنْان کْه یْدیبود. عقا یشانا یماقتدا نمود و تسل آنانبه  یدقق شدن نجات، بامح یبرا

 از آن، باطل است.  یرآوردند، حق آشكار است و غ

 خداوند است. خداوند متعال فرمود:  یبرا یمنزد خداوند سبحان، همان تسل ینفرستادگان و د دین

                                                                                                                                                                  
 .92و  91 یات، آی مؤمنون سوره یم،قرآن کر .1

 .15 ی یه، آی آل عمران سوره یم،قرآن کر .2

 .44 ی یه، آی مائده سوره یم،قرآن کر .0

 .129 ی یه، آی نساء سوره یم،قرآن کر .4



 001................................... پرسند اسالم واز تو درباره روح  مید یعقا

َالِحیراهیمَ إِالَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُّ وَ لَقَدِ اصْطَفَیناهُّ فِی الدُّّنْیا وَ إِنَّهُّ فِمَنْ یرْغَبُّ عَنْ مِلَّةِ إِبْ و  إِذْنَ * ی الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّْ

لَكُّمُّ الدِّینَ فَْال   اصْطَفی وَ وَصَّی بِها إِبْراهیمُّ بَنیهِ وَ یعْقُّوبُّ یا بَنِی إِنَّ اللَّهَ*  أَسْلَمْتُّ لِرَبِّ الْعالَمینَ قالَ لَهُّ رَبُّّهُّ أَسْلِمْ قالَ

تَمُّوتُّنَّ إِالَّ وَ أَنْتُّمْ مُّسْلِمُّونَ
(7) 

و ما او را در این دنیا برگزیدیم و البته  ؟تابد از آیین ابراهیم روی برمی ،مغزی گراید  و چه کسی جز آنكه به سبك)

به پروردگار جهانیْان  :گفت ،تسلیم شو :هنگامی که پروردگارش به او فرمود. در آخرت ]نیز[ از شایستگان خواهد بود

[ :]و هر دو در وصیتشان چنین گفتنْد ؛و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به همان ]آیین[ سفارش کردند. تسلیم شدم

 (.پس البته نباید جز مسلمان بمیرید .ای پسران من خداوند برای شما این دین را برگزید

وَ مَنْ یرْغَبُّ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهیمَ إِالَّ مَنْ سَفِهَ  :است یخرد مغزی و بی بكساز آن،  یرحق است و به غ یمابراه دین

 (.؟تابد از آیین ابراهیم روی برمی ،مغزی گراید  و چه کسی جز آنكه به سبك) نَفْسَهُّ

لِمْ خداوند است و آن فق  اسالم است.  یبرا یمهمان تسل یمابراه دین لَمْتُّ لِْرَبِّ إِذْ قالَ لَْهُّ رَبُّّْهُّ أَسْْ قْالَ أَسْْ

 (.به پروردگار جهانیان تسلیم شدم :گفت ،تسلیم شو :هنگامی که پروردگارش به او فرمود) الْعالَمینَ

 یرو دنبالْه ، در زمْان اویم واه از ابْراهخاسالم است.  ینشباشد، مسلمان است و دخداوند  یمتسل کس هر

 خداوند متعال فرمود:  دشان پیروی کند.در زمان خو یسی از ع یا ی از موس خواه ،کند

ْقُّلْ آمَنَّْا بِاللَّْهِ وَ مْا * طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إِلَیهِ یرْجَعُّونَ  أَرْضِأَفَغَیرَ دینِ اللَّهِ یبْغُّونَ وَ لَهُّ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ ال

وَ النَّبِیْونَ مِْنْ   وَ عیسی  وَ إِسْحاقَ وَ یعْقُّوبَ وَ الْأَسْبا ِ وَ ما أُّوتِی مُّوسیإِبْراهیمَ وَ إِسْماعیلَ   أُّنْزِلَ عَلَینا وَ ما أُّنْزِلَ عَلی

وَ مَنْ یبْتَغِ غَیرَ الْإِساْلمِ دیناً فَلَنْ یقْبَلَ مِنْهُّ وَ هُّوَ فِْی الْْآخِرَةِ مِْنَ  * بَینَ أَحَدٍ مِنْهُّمْ وَ نَحْنُّ لَهُّ مُّسْلِمُّونَ رَبِّهِمْ ال نُّفَرِّقُّ

اسِرینَالْخ
(6) 

ناخواه سر به فرمْان او نهْاده اسْت و  خواه  ها و زمین است جویند با آنكه هر که در آسمان  آیا جز دین خدا را می)

چه بر ابراهیم و اسْماعیل و اسْحاق و  و آناست چه بر ما نازل شده  بگو به خدا و آن. شوید سوی او بازگردانده می به

 چه به موسی و عیسی و انبیْای ]دیگْر[ از جانْب پروردگارشْان داده شْده و آن استنازل گردیده  فرزندانیعقوب و 

و هر که جْز اسْالم دینْی ]دیگْر[ . برداریم گذاریم و ما او را فرمان از آنان فرق نمی یك یچگرویدیم و میان ه است،

 ت(.کاران اس هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از زیان ،جوید

 وجْود دارد یمطلق ی ینندهآفرییم گو یخاطر است که م ینبه ا یم،به تسل ،آن یدتیعق ی یشهر یا ینبازگشت د اما

سْوی  فرستاده است. سپس آنْان را به یكیسوی ظلمت و تار است. سپس آنان را به یدهآفر ی راکه مخلوقاتِ محدود

                                                
 .102تا  103 یاتبقره، آ ی سوره یم،قرآن کر .1

 .29تا  20 یات، آآل عمران ی سوره یم،قرآن کر .2
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سوی نور بازگردد، نجْات  بهدهد و  پاسخاش باشد و  ینندهآفر یمتسل کسدعوت کرده است. هر  ،سوی نور به، خودش

خداونْد بْه خْاطر  یولْ ؛و ظلمت اسْت یكیدر تار چونشود؛  یکند، هالك م ینیسرپ کسو هر  یابد یم ییو رها

سوی  از اتمام وقت، به یشها را پ یكیشدگان در تار فرستد که هالك یرا م یافراد یافتگان نجات یاناش، از م مهربانی

 (.و اگر از سوی پروردگارت فرمانی مقرّر نشده بود) كَ ...کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّوَ لَوْ ال کنند.  می وتنور دع

َیمٌمِنْكُّمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لكِنَّ اللَّهَ یزَکِّی مَنْ یشا ُّ وَ اللَّهُّ سَمیعٌ عَلِ  لَوْ ال فَضْلُّ اللَّهِ عَلَیكُّمْ وَ رَحْمَتُّهُّ ما زَکی و(7) 

ولی ]این[ خداست که هر کْس را  ؛شد  کس از شما پاك نمی هرگز هیچ ،رحمتش بر شما نبود و اگر فضل خدا و)

 (.ستا ست که[ شنوای داناا] گرداند و خدا بخواهد پاك می

َفیهِ یخْتَلِفُّونَ ما کانَ النَّاسُّ إِالَّ أُّمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُّوا وَ لَوْ ال کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُّضِی بَینَهُّمْ فیما و
(6) 

 قطعْاً ،ای از جانب پروردگارت مقرر نگشْته بْود و مردم جز یك امت نبودند پس اختالف پیدا کردند و اگر وعده)

 (.شد کنند میانشان داوری می چه بر سر آن باهم اختالف می در آن

َكٍّ مِنْْهُّ  یبَیْنَهُّمْ وَ إِنَّهُّْمْ لَفِْیَ بَقَتْ مِْنْ رَبِّْكَ لَقُّضِْ لَقَدْ آتَینا مُّوسَی الْكِتابَ فَاخْتُّلِفَ فیهِ وَ لَوْ ال کَلِمَةٌ سَ و شَْ

مُّریبٍ
(4) 

                                                
 .21 ی یه، آنور ی سوره یم،کرقرآن  .1

 .15 ی یه، آیونس ی سوره یم،قرآن کر .2

 .113 ی یه، آهود ی سوره یم،قرآن کر .0



 001................................... پرسند اسالم واز تو درباره روح  مید یعقا

ای  پس در مورد آن اختالف شد و اگر از جانب پروردگارت وعده .و به حقیقت ما به موسی کتاب ]آسمانی[ دادیم)

 (.آمیزند  ن در شكی بهتانآ ی گمان آنان درباره ها داوری شده بود و بی میان آن قطعاً ،پیشی نگرفته بود

َا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَ أَجَلٌ مُّسَمًّیلَوْ لَ و
(7) 

 (.آمد ها[ الزم می ]عذاب آن قطعاً ،و اگر سخنی از پروردگارت پیشی نگرفته و موعدی معین مقرر نشده بود)

َی بَیْنَهُّمْ وَ إِنَّهُّْمْ لَفْی لَقَدْ آتَینا مُّوسَی الْكِتابَ فَاخْتُّلِفَ فیهِ و كٍّ مِنْْهُّ   وَ لَوْ ال کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِْنْ رَبِّْكَ لَقُّضِْ شَْ

مُّریبٍ
(6) 

و به راستی موسی را کتاب ]تورات[ دادیم پْس در آن اخْتالف واقْع شْد و اگْر از جانْب پروردگْارت فرمْان )

 (.آن به شكی سخت دچارند ی یقت آنان دربارهمیانشان داوری شده بود و در حق قطعاً ،]مهلت[ سبقت نگرفته بود

َأَجَلٍ مُّسَمًّی لَقُّضِی بَینَهُّمْ وَ   ما تَفَرَّقُّوا إِالَّ مِنْ بَعْدِ ما جا َهُّمُّ الْعِلْمُّ بَغْیاً بَینَهُّمْ وَ لَوْ ال کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلی و

شَكٍّ مِنْهُّ مُّریبٍ  فیإِنَّ الَّذینَ أُّورِثُّوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَ
(4) 

جویی[ میان همْدیگر  صرف حسد ]و برتری ]آن هم[ به ؛راه تفرقه پیمودند ،و فق  پس از آنكه علم برایشان آمد)

میانشان داوری شده بود و کسانی که بعْد از  و اگر سخنی از جانب پروردگارت تا زمانی معین پیشی نگرفته بود قطعاً

 (.ندهست او در تردیدی سخت ]دچار[ ی درباره واقعاً ،یراث یافتندآنان کتاب ]تورات[ را م

از امْر که  کسی. و یابد یم یی، نجات و رها، گرددکه آنان را فرستاده است یو فرد یافتگان نجات یمتسل کس هر

 یوضْوعم یْن. ایابْدکْه آن را در کسی یبرا ینش است؛داستان کامل آفر ینشود. ا یهالك م ید،نما ینیسرپ آنان

 ابتداکه  یذکر شده است. افرادنیز  (0) آل محمد یاتروا رو د (3)است که در عالَم ذر اتفاق افتاده است و در قرآن

                                                
 .125 ی یه، آطه ی سوره یم،قرآن کر .1

 .49 ی یه، آفصمت ی سوره یم،قرآن کر .2

 .14 ی یه، آی شوری سوره یم،قرآن کر .0

4. ِمَ نْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَمَی أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ قَالُوا بَمَی شَنهِدْنَا أَنْ تَقُولُنوا ینوْ   وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ م

 ایشان و برگرفت را آنان ی ذریه آدم، فرزندان پشت از پروردگارت که هنگامی )و( 172)اعراف،  الْقِیامَ ِ إِنَّا کُنَّا عَنْ هَذَا غَافِمِینَ

منا از اینن ]امنر[     :گواهی دادیم تا مبادا روز قیامت بگوییند  ،چرا :گفتند ،آیا پروردگار شما نیستم که ساخت، گواه خودشان بر را

 (.غافل بودیم

 شور و تمخ یگوارا و آب ینخست آب یافریند،را ب اتچون خواست مخموق یهمانا خدای تبارک و تعال)فرمود:  امام باقر  .9

 که یمیناصحاب ه ب آنگاهمالش داد،  شدت بهرا  برگرفت و آن ینزم ی از صفحه یسپس خاک یختند،هم آمه دو آب ب و آن آفرید،

هنم   یو بناک  برویند  دوزخ سنوی  به :مال فرموداصحاب شِه و ب بروید بهشت سوی بهفرمود: با سالمت  جنبیدند، یمورچه م مانند

خبنر   یبن  ینن : منا از ا ینند نگو یامت، تا در روز قیمده می یگواه ،؟ گفتند: چراتمیسمگر من پروردگار شما ن ندارم، سپس فرمود:

 ینر ام یعمن  ینو ا یستمحمد رسول من ن ین؟ و ایستمگرفت و فرمود: مگر من پروردگار شما ن یمانپ یامبراناز پ یم. سپسبود

و محمد  یمگرفت که من پروردگار شما یمانعزم پاولوال یغمبرانپا برجا شد، و از پ ها آنپس نبوت  ،گفتند: چرا باشد؟ نمی مؤمنان

او  ی یمهوسن ه که بن  است یمهدی کس که اینداران عمم من و  امر من و خزانه یانبعد از او، وال یاءمؤمنان و اوصیرام یعم و رسولم

 شوم. گفتند: پروردگنارا!  خواه عبادتااو خواه ن ی یمهوسه و ب یرمدهم و دولتم را آشکار کنم و از دشمنانم انتقام گ نصرت را ینمد
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أَلَسْتُّ بِرَبِّكُّمْ قْالُّوا امتحان شدند.  ی یهما بیم دهندگانکنندگان و  همان دعوت بعدی ی در مرحله، پاسخ )بله( دادند

 آنْان ی واسْطه بْه یی نیزآنان و نجات و رها ی امتحان به واسطه(. م؟ گفتند: آریآیا من پروردگار شما نیست) یبَلَ

تكْرار  (.دهندگان نخستین اسْت [ بیمی ای از ]جمله دهنده این ]پیامبر نیز[ بیم) (7)یهذا نَذیرٌ مِنَ النُّّذُّرِ الْأُّولَاست. 

 یگْاهجا ناوجْود دارد تْا در همْ ینْهزم ینا نی آنا خاطر که نزد همه ینبر مردم است؛ به ا نیكویی ینکه ا مکن یم

قرار داده  چنین و چناناند و چرا آنان  داده شده یافراد بر ما برتر ین: چرا اپس نباید بگوینداول باشند.  دهندگان پاسخ

 را یهمان فطرت یشانو به ا یدهرا آفر اننداده است. او همگ یبرتر یگریرا بر د یفردهیچ خداوند  یقتشدند؟ در حق

آنْان سْر  یاول شوند. ول ی دهنده و مانند پاسخ یدهآفر ین، مانند برتریکه همگ این شایستگی را دارندداده است که 

شان نگاه کردنْد  و منیت شانآنان از خداوند سبحان غافل شدند و به خود یباز زدند و به خودشان نگاه کردند و همگ

 ی کْها از آنان، به اندازه یكو هر  : )هو(دهندگان اول نبودند که گفتند گفتند و مانند پاسخ (من) ی،ا اندازه یك تا هرو 

 را به دست آوردند. عالی یها یگاهجا این ،گردان شدند روی یتاز من

( آیا من پروردگار شما نیسْتم؟ گفتنْد: آری) یأَلَسْتُّ بِرَبِّكُّمْ قالُّوا بَلَموضوع  در آن هستیم،که  یادنزندگی  در

کْه  هسْت کسی ینجاادامه دارد. ا یویدن یزندگ ینایان افتد و اتفاق خواهد افتاد و تا پا یت و اتفاق ماتفاق افتاده اس

زنْد و  یما را صدا م یشهکه او، هم ینجاستفرستاده است. از ا یظلمان یجسمان یعالَم ماد ینا بهو ما را  یدهما را آفر

بْه سْویی کْه  یم؛سوی او برو و به یماست تا از او بشنو را داده ها شایستگیما همان فطرت و  ی خواند و به همه یم

 یْتو از من گوینْد می( هْونْد و )ده میاو را  پاسْخو  گوینْد را سپاس مینعمتش  یافراد اندک یاست. ول ینور و پاک

و  نیْامبراهْا پ . آنکْم هسْتند آسمان یكیمانند ستارگان در تار یقاًند. آنان واقعاً اندك هستند. دقوش میگردان  روی

وَ قَلیلٌ مِنْ عِبادِی الشَّكُّورُّهستند.  و فرستادگان یااوص
 فانهسْأو مت (.اندکی سپاسگزارند ،و از بندگان من) (6)

و در  یسْتکْه قابْل شْمارش ن یشهْا نعمْت بْرایو  شْوند گردان می رویخداوند سبحان ندای از  یاریتعداد بس

 منیْتند و بْه شْو میاز خداونْد سْبحان غافْل  یجه. در نتکنند ینم سپاسگزاریکرده است،  یدامخلوقاتش ظهور پ

کنْد  یرحمت خداوند دخالت م که ینجاست. انماید میآنان را سرگرم  یوی،دن یزندگ یند و اشون میخودشان مشغول 

                                                                                                                                                                  
آدم نه انکار کرد و نه اقرار نمود، پس مقام اولوالعزم برای آن پنج تن از جهت مهدی ثابت شد  ی، ولیمداد یگواه یم وکرد اقرار

: گفتنار خندای عزوجنل    ین اسنت ( ا.اولوالعزم خارج گشت یامبراناز پ ین رونشد )از ا یافتآن ه برای اقرار ب یآدم عزم برای و

َلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِی وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًاو  ،پیش از اینن بنا آدم پیمنان بسنتیم و]لنی آن را[       یقین بهو ( )119)طه

دستور فرمود تا  یآتشه ب سپس .ترک است اینجا راز فراموشی دمقصود  فرمود:(. فراموش کرد و برای او عزمی ]استوار[ نیافتیم

وارد شدند، آتش بر  ها آن آیید، فرمود: در یمیناصحاب ه و ب یدندترس یشانا یید،آن در آه مال فرمود: باصحاب شِه و ب زدر افروب

و داخنل   یدکردم، برو ید: تجدفرمود کن، یددر گذر و تجد مال گفتند: پروردگارا! از مااصحاب شِ آنگاهسرد و سالمت شد،  ها آن

 (.2، ص 2)کافی، کمینی، ج  .(ثابت گشت یتو معص یتنجا اطاعت و وال. در آیدندباز ترس ید،شو

 .95 ی یه، آی نجم سوره یم،قرآن کر .1

 .10 ی یه، آی سبأ سوره یم،قرآن کر .2
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 یداکننْد، شْ یادآوریغافالن به تا  اند؛ یافتهنجات  اجابت ندای اوو با  اند یدهرا شن یشفرستد که صدا یرا م یو افراد

خداوند سْبحان بْه آنْان  یجه، اندك هستند. در نتبدهندرا  ها آنکه پاسخ  یافراد باز همسفانه أمت یمتوجه شوند. ول

 قرار داده است. یمراحل یفرستادن آن را ط بسا چهفرستاده است و  یشانبا انیز  رابخشش نموده است و دارو 

 در مورد صفات خداوند سبحان اعتقاد

 یْنهمان الهوت مطلق است. بْه ا -)هو( او یقتکُّنه و حق یعنی -خداوند سبحان و متعال یبرا نخستین صفت

نْاقص منحصْر در بْه  برای موجود معرفتکه  این دلیلاست و به  یا معرفت همان شناخت ینشخاطر که علت آفر

کند تْا مطلْوب  یتجلّ لقالهوت مط یاآنان با کمال مطلق  یبرا یددست آوردن کمال است، خداوند سبحان حتماً با

شود، مشْتق اسْت و علْت اختصْاص  یباشد، محقق شود. نام )اهلل( که به الهوت مطلق اطالق م معرفت که همان

 مثال آن، مانند نام )رحمان( است. (7)آن است. ی همان استعمال و استفاده ی،داشتن آن به ذات اله

آن هْم  یم؛کنْ یاز آن را درك م تنها قسمتی است که یکماالت یقتکه در حق دارد ینام، صفات ینا یاصفت  ینا

، کمْال و صفت خاطر که آن ینکه برتر از ماست و به ا یدر فردصفات آن  یتجلّ یادر ما صفات آن  یبه خاطر تجلّ

صْورت  به انسْانخاطر که  ینکند؛ به ا یم یصفات در انسان تجلّ ینا .ماست فقرمطلق در مقابل کمبود و  یازین یب

دهْد  یرا به او مْ یتقابل ینالهوت در مخلوقات است و فطرت انسان، ا یانسان تجلّ یعنی. ه استشد یدهخداوند آفر

 که اهلل در خلق شود. 

 (6).(یدصورت خودش آفر آدم را به خداوند) فرمود: محمد 

 است:آمده  یمعهد قد در

                                                
تنوان اینن    شود؛ اما اگر قیدی در سیاق کالم بیاید نمنی  بدون هیچ قیدی، تنها برای ذات الهی استفاده می« اهلل»ی  کممه .1

ی  گردد. مثالً از جممنه  ای ذات الهی به کار برد. در این حالت این کممه به اصل خود که اسم مشتق و صفت است بازمیکممه را بر

هَنلْ ینْظُنرُونَ إِالَّ أَنْ    ی طور که از آیه توان برداشت کرد که مقصود اهلل سبحانه و تعالی است. همان نمی« رود دیدم اهلل راه می»

مگر انتظار آنان غیر از این است کنه  ( )213)بقره،  ظُمَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَمَائِکَ ُ وَقُضِی الْأَمْرُ وَإِلَی المَّهِ تُرْجَعُ األُمُورُیأْتِیهُمُ المَّهُ فِی 

انده خدا بازگرد سوی بهآنان بیایند و کار ]داوری[ یکسره شود و کارها  سوی بههایی از ابر سپید  خدا و فرشتگان در ]زیر[ سایبان

هنایی از ابنر    توان برداشت کرد که مقصود اهلل سبحانه و تعالی است. چرا که اهلل مقید به آمدن، آن هم در سایبان (. نمیشود  می

 تنها از این اوصاف جسمی باالتر است، بمکه از هر حدی منزه است. سپید شده است، و خداوند نه

 .130ص  ،صدوق ،؛ توحید104ص  ،1ج  ،کمینی، کافی .2
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 (7).(یمآور یصورت خودمان و مشابه خودمان به عمل م انسان را به و خداوند فرمود:)

 (6).(یدصورت خداوند آفر . او را بهیدخودش آفر یرصورت و تصو انسان را به خداوند)

الهوت در خلْق اسْت و  یاست که تجلّ  آن، محمد زشده است و منظور ا یدهصورت همان صورت آفر این

 هاست. یدهالهوت و آفر ینب ی انسان اول، برزخ و فاصله

. یدمپرسْ (.یدصورت خودش آفر خداوند انسان را به)روایت در مورد   : از امام باقریدبن مسلم گو محمد

 یهْا صْورت یانو آن را از م یدشده بود و خداوند آن را برگز یدهو آفر یجادا یرآن صورت و تصوفرمود: ) یشانا

فرمْود:  .ضْافه کْردطور کْه کعبْه و روح را بْه خْودش ا افزود، همان ودشمختلف انتخاب نمود و آن را به خ

َیتِیَب (ام خانه) ِییهِ مِنْ رُّوحِوَ نَفَخْتُّ ف ( دمیدمو از روح خود در او)  ).(4) 

را بْه خداونْد سْبحان  که ایْن صْفات و ...وقتی برپا بودن ی،الهوت: رحمت، علم، قدرت، زندگ بنابراین صفات

 ...و  قدرت مطلْق ،لقعلم مط ،رحمت مطلق یعنی. هستند مطلق این صفات است که ینمنظور ما ا یم،ده ینسبت م

توجه ما  ی اندازه به، این صفاتصفات وجود ندارد. شناخت ما نسبت به  ینا یبرا یخارج یا یو حدّ و حدود ذات یدق و

 ها در ماست. آن یبه خداوند سبحان و تجلّ

 محْدود ،مْا یكیظلمْت و تْار و در کل بْاما  فقرو  یازکمبود و ن اتواند مطلق باشد. بلكه ب یدر ما نم این صفات

و بْه کمبْود  یستبرسد، کامل ن ییبه اوست. و رحمت ما به هر جاقائم ما از خداوند سبحان است و  ی. زندگشود می

 است. یدسبحان مق ندما به خداو یازما و به ن فقراست. و علم و قدرت ما به  محدودما 

است کْه  یا خداوند سبحان زنده یول کند. یحمل مبا خود را  یكیتار ظلمت ویا  ،مرگ و فنا وزنده است  انسان

 یكیاست که ظلمْت و تْار یکه او نور چرا یرد؛م یاست که نم ای کند. او زنده یرا حمل نم یكیتار ظلمت ویا مرگ 

دانْد  یخداوند م یمخلو  است. ول یكیخاطر که با ظلمت و تار یندارد؛ به ا یداند و نادان یانسان م ی. ولیستدر او ن

دارد و  ییتوانْا اموری. انسان نسبت به راه ندارددر او  یكیاست که ظلمت و تار یخاطر که نور ینبه ا ندارد؛ یو نادان

 یكیو تار ظلمتاست که  ینور زیراشود؛  یاست که ناتوان نم ییخداوند توانا یناتوان است. ول یگرد امورینسبت به 

 .یستدر او ن

 م:ا هنمود یانب ،اردرا که امكان شناختش وجود د یصفات ید،کتاب توح در

                                                
 عهد قدیم، سفر پیدایش، باب اول. .1

 باب اول. یدایش،عهد قدیم، سفر پ .2

 .130؛ توحید، صدوق، ص 104، ص 1کافی، کمینی، ج .0
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یعنی توحید حقیقی عبارت است از  (7)؛چه گذشت، روشن شد که توحید در تسبیح است، نه در وصف طبق آن

که نهایت شناخت و معرفت خدا تنها در عجز و  تنزیه خدای سبحان از دستیابی به شناخت کُّنه و حقیقت او، و این

آورد،  چه انسان از وصف یا اسما  ذاتی کمال به دست می یت آنباشد. لذا غا ناتوانی از رسیدن به معرفت او می

الی این  باشد و از البه ، می یعنی شناخت عجز و ناتوانی از دستیابی به معرفت رسیدن به این درجه از شناخت، 

مَّا اهلل عَ سبحانفرماید:  یابد که توحید حقیقی، در تسبیح است. خدای تعالی می وضوح درمی )شناخت( انسان به

إِلَّا عِبَادَ الّلَهِ الْمُّخَْلصِینَ * یصِفُّونَ
(؛ ی خدا شده کنند. مگر بندگان خالص چه توصیف می خداوند منزّه است از آن) (6)

گردد، یعنی  دانند صفات در واقع به تنزیه از نقص یا تسبیح و تقدیس بازمی از آن رو که بندگان مُّخَلص خدا می

 دیگر خدای سبحان و متعال نوری است بدون ظلمت. عبارت از نقص و عیب بری و به ساحت خداوند سبحان و متعال

خداوند دانشی است که جهل در آن راه ندارد، و حیاتی است که نقل شده است که فرمود: ) از امام ابوعبداهلل 

 (4)(.مرگ در آن راه ندارد، و نوری است که ظلمت در آن راه ندارد

عرضه داشتم: برای ما روایت شده است که خداوند  وید: به ابوالحسن رضا گ یونس بن عبدالرحمن می

گونه  او همیندانشی است بدون جهل، و حیاتی است بدون مرگ، و نوری است بدون ظلمت. حضرت فرمود: )

 (3)(.است

ما از  واقعیت آن است که شناخِت )ناتوانی ما از شناخت الهوت(، چیزی است که برای ما ممكن و شدنی است و

توانیم به ناتوانی خویش در معرفت  بریم، زیرا ما نمی طریق آن، به عجز خویش از دستیابی به معرفت حقیقی پی می

که از معرفت به الهوت مطلق، عاجزیم. این  حقیقت خدای سبحان برسیم، مگر از طریق کسب شناخت بر این

ماست و با حال و احوال ما نیز تناسب دارد، و ما  شود که الهوت مطلق رویارو و مقابل موضوع از آنجا ناشی می

زیرا الهوت مطلق همان کمال  (0)ور شویم شناسیم، غوطه توانیم در ساحت معرفت او از طریق نقصی که آن را می می

مثال امكان دارد که ما به  عنوان آوریم تا نقصمان را برطرف سازد، ولیكن آیا به سوی او می مطلقی است که ما رو به

 که اصالً بدانیم رحمت چیست؟ پاسخ قطعی این است: خیر! معرفتِ عجز در شناخت رحمت مطلق برسیم، بدون این

                                                
گفته شد که تنزیه و تسبیح برای ذات و بیان کمال مطمق آن از طرینق نفنی نقنص از آن    « صمد»چه در توضیح  طبق آن .1

 شود. حاصل می

 .153و  195فات، آیات ی صا قرآن کریم، سوره .2

 .107توحید، شیخ صدوق، ص  .0

 .102توحید، شیخ صدوق، ص  .4

( )مصنباح  ربوبینت اسنت   بندگی گوهری اسنت کنه عمنق آن   ) العبودی  جوهر کُنهها الربوبی فرماید:  می امام صادق .9

 با اختالف کمی(. 042، ص 5؛ تفسیر صافی، ج 7الشریع ، ص 
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که عجز خویش از رسیدن به معرفت رحمتِ مطلق یا )خدای رحمان رحیم( را درك کنیم، ناگزیر  لذا ما برای این

تر باشد و هر چه  ایم، بزرگ پیدا کرده چه این رحمتی که ما نسبت به آن شناخت باید بدانیم رحمت چیست. هر

تر خواهد بود؛ و به دنبال آن  تر باشد، معرفت ناتوانی ما از شناخت رحمت مطلق بزرگ شناخت ما نسبت به آن عظیم

گردد.  تر می ایم، عظیم رو شده مان در شناخت حقیقتی که از خالل آن با رحمت مطلق روبه معرفت ما از ناتوانی

گونه  گیرد، و شناخت الهوت مطلق نیز همین ، از طریق شناخت تجلی آن در خلق صورت میشناخت رحمت مطلق

طور که شناخت حقیقت از طریق شناخت الهوت مطلق شدنی  شود؛ همان است، یعنی با تجلی آن در خلق، انجام می

 است.

ها تجلی  خت پیدا کنیم، زیرا اینها شنا بنابراین ما ناگزیر باید جانشینان خدا بر زمینش را بشناسیم و نسبت به آن

گردد. و به  شود یعنی عجز از شناخت او حاصل می ها، خدا شناخته می خدا در خلق هستند و از طریق شناخت آن

شود و این همان توحیدی است که از فرزند آدم خواسته شده  دنبال آن، عجز از معرفت حقیقت شناخته و دانسته می

ها الزم و ضروری  است؛ یعنی بعثت آن حقیقی بعثت پیامبران و فرستادگان  است؛ و این همان دلیل و راز

 گیرد.  ها صورت می ها و از طریق آن آن ی است؛ زیرا معرفت به وسیله

که: خدای سبحان و متعال با الهوت مطلق بر خلقش تجلی یافته است تا  ماند؛ این اینجا حقیقت توحید پنهان می

ها موجوداتی فقیر و  این کار را متناسب با وضعیت و حال خلق انجام داده است؛ چرا که آنصرفًا او را بشناسند، و 

آورند؛ یعنی الهوت، حقیقت نیست بلكه صورت حقیقت  نیازمندند و برای رفع نقص خود به غنی مطلق روی می

انیم او را بشناسیم. باشد، و در واقع ظهور خدای سبحان و متعال برای ماست تا بتو است که متناسب با خلق می

بنابراین الهوت، حقیقت نیست بلكه راه رسیدن به حقیقت است. البته این سخن به آن معنا نیست که الهوت مطلق 

داشت.  چیزی غیر از خداوند متعال است؛ زیرا در واقع اگر خالیق وجود نداشتند، چیزی به نام الهوت نیز وجود نمی

سوی  زیرا ما فقیریم و احتیاج داریم که نقص و نیازمان برطرف شود؛ لذا رو بهخدای تعالی نسبت به ما الهوت است 

دیگر تجلی خدای سبحان با الهوت مطلق برای خلق، چیزی نیست  عبارت آوریم. به حضرت سبحان و متعالش می

و تام طور نیست که الهوت، کاشف واقعی  هاست؛ یعنی این چه مقتضی حال آن جز ظهور خدا برای خلق، طبق آن

 باشد، آن هم متناسب با حال و نیاز خالیق. حقیقت می ی حقیقت باشد بلكه الهوت، فق  شناساننده

که مخلوق را بیافرینْد بْه ذات خْود  پرسیدم: )آیا خدای عزّوجلّ پیش از آن گوید از امام رضا  ابن سنان می

نیازی بْه آن نداشْت؛ زیْرا نْه از آن ( فرمود: )شنید؟ دید و می ( عرض کردم: )آیا آن را میآری.عارف بود؟( فرمود: )

کْه ذات  نیاز بْود از این پرسشی داشت و نه درخواستی، او، خودش بود و خودش، او بود، قدرتش نفوذ داشت؛ پس بی

ها بخواننْد؛ زیْرا اگْر او بْه نْامش خوانْده  هایی برگزید تا دیگران او را به آن نام خود را نام ببرد. ولی برای خود نام
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چیز است؛ معنای  شد. و نخستین نامی که برای خود برگزید: )علی عظیم( بود زیرا او برتر از همه شد، شناخته نمی مین

 (7)(.چیز است های اوست که او برتر از همه آن )اهلل( است و اسمش )علی عظیم( که اولین نام

ها  های خدا و اشتقاق آن نام ی هدربار گوید که از امام صادق  ای شد که هشام بن حكم می تر اشاره پیش

ای هشام! اهلل از )اله( مشتق است و اله، مألوهی فرمود: ) پرسیدم که )اهلل( از چه مشتق شده است؟ حضرت 

 قطع  طور بهباشد. پس کسی که نام را بدون صاحب نام بپرستد،  )پرستش شونده( الزم دارد و نام، غیر صاحبِ نام می

ستیده است و کسی که نام و صاحب نام را بپرستد شرك ورزیده و دو چیز را پرستیده است کافر است و چیزی را نپر

 (6)(.پرستی است و هر که صاحب نام )معنی( و نه نام را بپرستد، این یگانه

تدبر و  وضوح بیان شده است؛ فق  آدمی باید لختی در سخن امام رضا  به در روایات، سخن ائمه 

هایی برگزید تا  که ذات خود را نام ببرد ولی برای خود نام نیاز بود از این فوذ داشت پس بیقدرتش ناندیشه کند: )

( و نیز در سخن امام صادق شد. شد شناخته نمی ها بخوانند؛ زیرا اگر او به نامش خوانده نمی دیگران او را به آن نام

 ( :ستش شونده( الزم داردای هشام! اهلل از )اله( مشتق است و اله، مألوهی )پرکه فرمود.) 

برای توضیح بیشتر مطلب، باید بدانیم که دستیابی به شناخت تام و واقعی خداوند سبحان و متعال از طریق 

 صفاتش، غیرممكن است، به دو دلیل:

اهلل( صرفًا صورتی است که خدا با آن با ما رویارو شده  ها یعنی الهوت ) اول: تمام صفات الهی و حتی جامع آن

باشد. پس الهوت، حقیقت نیست بلكه راهی برای رسیدن به معرفت حقیقی  ، به طریقی که مقتضای حال ما میاست

است. بنابراین توقف در الهوت و )شناختِ آن( را )شناختِ حقیقت( گمان کردن، دقیقاً مانند این است که کسی در 

 رسیده است.رود، بایستد و ادعا کند که به هدف  راهی که به مقصد می ی میانه

تواند  گردد، پس چگونه غیر مطلق می شود، مطلق می دوم: وقتی صفات به خدای سبحان و متعال نسبت داده می

که معرفت کامل به این معناست که شخص بر آن چیز محی   نسبت به مطلق معرفت کامل به دست آورد، و حال آن

یزی هم ممكن نیست، مگر برای کسی که برتر و باالتر ی کامل بیابد؛ احاطه یافتن بر چ شود و نسبت به آن احاطه

یا حداقل برابر با او باشد. لذا ادعای امكان کسب معرفت تام و تمام نسبت به صفات الهی، مانند ادعای تعدد الهوت 

، الهوت مطلق در نظر گرفته شود که این،  ی این است که عارف )شناسنده(، که مخلوق است منزله مطلق و نیز به

                                                
 .110، ص 1کافی، کمینی، ج  .1
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توانیم از صفات بشناسیم و به آن معرفت یابیم، تجلیات آن در خلق است،  چه ما می طل و مردود است. بنابراین آنبا

 (7)های الهی بر خلق و جانشینان خدا بر زمینش هستند. ترین تجلیات صفات، حجت و قطعاً نزدیك

توانیم  رحمت را بدانیم، می ی درباره مثال صفت رحمت را در نظر بگیریم و بخواهیم هر چیزِ ممكن عنوان  اگر به

ها به این هدف دست یابیم. اگر این رابطه را  با سایر انسان تعامل پیامبران و اوصیا  ی از طریق رابطه و نحوه

درصد فرض بگیریم، )باید بدانیم( که در  99تا  81، بین مقتضای وضعیت هر یك از پیامبران و اوصیا  به

، این عدد به صددرصد نخواهد رسید، زیرا در این حالت کسی که چنین وصفی داشته یا یك از انبیا و اوص هیچ

نقص و غنایی بی فقر خواهد بود، یعنی او نوری است بدون هیچ ظلمتی و چنین کسی، همان خداوند  باشد، کمالی بی

چه به آن  اتمام است و غایت آن، باز هم ن به هرجایی که برسیم باشد، نه خلق او. لذا معرفت ما به رحمت،  سبحان می

 یابیم، شناخت عجز از معرفت رحمت مطلق خواهد بود.  دست می

یعنی این معرفتی است که بر تنزیه یا  (6)،باشد اختصار، شناختی است که بر نفی نقص استوار می و این، یعنی به

 ، نه در وصف.تسبیح متكی بوده و به همین جهت گفتم و بیان نمودم که توحید، در تسبیح است

ها خدا شناخته  همننین این معرفت برای عموم خالیقی است که با جانشینان خدا در زمینش ارتبا  دارند. با آن

ها  گردد و با ربوبیّت آن ها، رحمت مطلق شناخته می ها توحید موجودیت خواهد یافت و با رحمت آن شود و با آن می

گردد  سبحانه و تعالی، شناخته می ها در خلق، الهوت مطلق،  الهوت آن شود و با در خلق، ربوبیّت مطلق شناخته می

 و بدون ایشان، برای سایر خالیق، معرفت و توحیدی وجود نخواهند داشت. 

چه  تر نگاه کنیم، طبق آن بنابراین توحید، ارتبا  تنگاتنگی با جانشینان خدا دارد، و اگر ما به این قضیه دقیق

که خدای سبحان و متعال را به  یابیم که اگر مخلوق اول یا عقل اول یا حضرت محمد  تر گفته شد، درمی پیش

 گشت. ها غیرممكن می داشت، معرفت و توحید، برای سایر انسان خالیق شناساند، وجود نمی

از پدرش  از پدرش جعفر بن محمد  از پدرش موسی بن جعفر  از عبدالسالم بن هروی از امام رضا 

 طالْب  از پدرش علی بْن ابی  از پدرش حسین بن علی از پدرش علی بن حسین  ی محمد بن عل

                                                
هنا صنورت    ها و از طریق آن آن ی ها الزم و ضروری است زیرا معرفت به وسیمه بعثت آنبیان شد:  تر پیشطور که  همان .1

 گیرد. می

 55جانشنینان خداونند در زمیننش    ی مقابل ظمم است و فرض کنیم که عدل در یکی از  اگر فرض بگیریم که عدل نقطه .2

باشد و اگر ما قادر باشیم به شنناخت کامنل از اینن     ی وجودش می مانده ظممی است که در صفحه باشد، یک درصد باقی درصد

ایم. حال اگر بخواهیم با تکیه  ی وجودش را نیز شناخته ایم و ظمم موجود در صفحه درصد عدل را شناخته 55خمیفه دست یابیم، 

که عدلی  یناتوانیم چنین کاری انجام دهیم و از عدل مطمق سخن بگوییم جز  نمی بر شناخت خود، عدل مطمق را توصیف نماییم،

توانیم با تکیه بر شناخت خودمان از عدل مطمق فقط بنه نفنی ظمنم از     یگر ما مید عبارت بهاست که هیچ ظممی در آن راه ندارد؛ 

 دارد. برمی عدل مطمق، پرده  تمام از عجز ما از شناخت وضوح بهمیدان عدل مطمق بپردازیم و این نفی ظمم 
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تر از من باشْد  خداوند خلقی که بهتر از من باشد و نزد او گرامیفرمود: ) روایت شده است که فرمود: رسول خدا 

ای علی! ( فرمود: )ئیل؟ای رسول خدا، شما بهتری یا جبرگفتم: ) گوید به پیامبر اکرم  (. علی نیافریده است

مقرب برتری داد و مرا بر جمیع انبیا و رسوالن فضیلت بخشْید و  ی خدای تبارك و تعالی انبیای مرسَل را بر مالئكه

 مْا هسْتند. دوستدارانپس از آن، ای علی! برتری از آنِ تو و امامان پس از توست و فرشتگان خادمان ما و خادمان 

 جا بْهوالیْت مْا حمْد پروردگارشْان را  ی که گرداگرد عرش هستند بْه واسْطه ای علی! حامالن عرش و کسانی

کنند. ای علی! اگر ما نبودیم خداوند آدم و حْوا و جنّْت و نْار و آسْمان و  آورند و برای مؤمنان طلب مغفرت می می

مان و تسبیح و تقْدیس و آفرید و چگونه از مالئكه برتر نباشیم در حالی که در توحید و معرفتِ پروردگار زمین را نمی

ایم، زیرا اولین چیزی که خداوند عزّوجلّ خلق فرمود، ارواح ما بود، پس ما را به توحیْد  ها سبقت گرفته تهلیل او بر آن

ها ارواح ما را در حالی که نور واحدی بودند مشاهده  سپس مالئكه را آفرید و هنگامی که آن و حمد خود گویا ساخت.

ایم و خداوند از صفات مْا  شده زرگ دیدند؛ ما تسبیح گفتیم تا مالئكه بدانند که ما مخلوقاتی آفریدهکردند، امر ما را ب

منزّه است، و مالئكه با تسبیح ما تسبیح گفتند و خدا را از صفات ما منزّه دانستند. هنگامی که مالئكه بزرگی شأن ما 

دانند که هیچ معبودی جز اهلل )ال الْه اال اهلل( نیسْت و بداننْد را دیدند ما را تهلیل گفتند، ما تهلیل گفتیم تا مالئكه ب

هْا گفتنْد: ال الْه اال  که ما بندگانی کوچك هستیم و نه خدایانی که باید با او و یا در کنار او پرستیده شویم، پس آن

تْر از آن اسْت  نْد بزرگاهلل؛ و چون بزرگی منزلت ما را مشاهده کردند، خدا را تكبیر گفتیم تا مالئكه بدانند که خداو

اکبر( که )نسبت( بزرگی و عظمت، کسی جز او را نسزد. و چون عزت و قوّتی که خداوند به ما عطا کْرده بْود را  )اهلل

خداوند و  ی دیدند گفتیم )ال حول و ال قوه اال باهلل( تا مالئكه بدانند که ما را هیچ قدرت و قوتی نداریم جز به واسطه

د به ما داده و آن را در برابر واجب نمودن طاعت و عبادت بر ما واجب نموده بود، دیدند، گفتیم چون نعمتی که خداون

هایی که بر ما ارزانی داشته اسْت، حقْوقی دارد و مالئكْه نیْز  )الحمد هلل( تا مالئكه بدانند که خداوند در برابر نعمت

عالی و تسبیح و تهلیل و تحمید و تمجید او رهنمْون ما به معرفتِ توحید خدای ت ی گفتند )الحمد هلل(. پس به واسطه

 شدند.

را آفرید و ما را در صلب او به ودیعه نهاد و به مالئكه فرمان داد که به دلیل تعظْیم  سپس خدای تعالی آدم 

ود ها برای خدای عزّوجلّ، عبودیت و بندگی برای آدم، اکرام و طاعت مْا بْ ی آن و اکرام ما بر او سجده کنند. سجده

ها به آدم سجده کردند. چون مرا به  آن ی زیرا ما در صلب او بودیم. چگونه ما از مالئكه برتر نباشیم در حالی که همه

ها به معراج بردند جبرئیل دو تا دو تا اذان و اقامه گفت، سْپس گفْت: ای محمْد، پْیش بایسْت. گفْتم: ای  آسمان

 ی الخصوص تْو را بْر همْه دای تبارك و تعالی پیامبرانش را و علیجبرئیل! آیا بر تو پیشی بگیرم؟ گفت: آری زیرا خ

ی هْیچ فخْری نیسْت، و  مالئكه برتری داده است. من پیش ایستادم و با ایشان نماز خواندم در حالی که این، مایْه

گفت: ای محمد، پْیش بْرو و از مْن عقْب مانْد. گفْتم: ای  های نور را به پایان رساندم، جبرئیل  چون حجاب

شوی؟ گفت: ای محمد، نهایت حْدّی کْه خْدای تعْالی بْرای مْن مقْرر  برئیل! آیا در چنین جایی از من جدا میج
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هْایم  جاست و اگر از آن بگذرم به سبب تجاوز از حدودی که پروردگار بزرگوارم مقرر فرموده است، بال فرموده، همین

 سوزد. می

خدای تعالی از ملكوتش اراده فرموده بود رسیدم و ندا رسید: شدت در نور شدید افكنده شدم، تا به آنجا که  من به

ای محمد، گفتم: لبیك و سعدیك ای پروردگار من! تو را مبارك و متعالی داشتم )تبارکتُّ و تعالیْتُّ(. نْدا رسْید: ای 

بنْدگان ؛ پس فق  مرا پرستش کن و بر من توکل نما. تو نور من در میْان توأممن و من پروردگار  ی محمد، تو بنده

سوی خلقم و حجتم بر مردمانی. برای تو و کسی که از تو پیروی کند، بهشتم را خلق نمْودم  من به ی من و فرستاده

شْان  و آتش من برای کسی است که با تو مخالفت ورزد، و برای اوصیای تو کرامتم را الزم گردانیدم و برای شیعیان

 ثوابم را مقرر داشتم. 

انْد کْه نامشْان بْر سْاق  ی من چه کسانی هستند؟ ندا رسید: ای محمد، اوصْیایت آنانگفتم: پروردگارا! اوصیا

عرش من نگاشته شده است و من در حالی که در پیشگاه پروردگار جلّ و جاَللم بودم، بْه سْاق عْرش نگریسْتم و 

ود. اول ایشان علْی یك از اوصیای من بر آن نوشته شده ب دوازده نور دیدم و در هر نوری سطری سبز بود که نام هر

هْا  ها اوصیای من هستند؟ ندا آمْد: ای محمْد، آن ها مهدی امتم بود. گفتم: پروردگارا! آیا آن طالب و آخر آن بن ابی

ها اوصیا و خلفای تو و بهتْرین خلْق  های من بر خالیق، پس از تو هستند و آن اولیا و دوستان و برگزیدگان و حجت

نمایم و توسْ   ام را بلند می ایشان دینم را چیره و کلمه ی جاللم سوگند که به واسطهباشند. به عزت و  پس از تو می

آورم و بْاد را مسْخر او  گردانم و مشرق و مغرب زمین را به تملك او درمی ها زمین را از دشمنانم پاك می آخرین آن

کنم  اش مْی رم و با لشكریان خود یاریب سازم و او را بر نردبان ترقی باال می کنم و گردنكشان سخت را رام او می می

که دعوتم را آشكار کند و مردمان گرد توحیدم آیند، سپس دولْتش را پایْدار  رسانم تا آن و با فرشتگانم به او مدد می

 (6( )7)(.گردانم ( میدست به دستسازم، و تا روز قیامت روزگار و ایام حكمرانی را میان اولیای خود ) می

 صفات الهوت تقسیم

نمود تا مخلوقات او را بشناسْند. در  یتجلّ (اهلل)کمال مطلق  یامخلوقاتش با الهوت مطلق  یسبحان برا خداوند

کمْال مطلْق موصْوف اسْت و از ی  همهکه او به  روست از این. یستن یسبحان کمبود (اهلل)ساحت الهوت مطلق 

و منْزه دانسْتن او از  یمبنْام ثبوتیْه( )صفاتا ندارد که صفات کمال ر یاشكال یجهمنزّه است. در نت هاکمبود ی مهه

د. مهم همْان رناشاره دا یمشخص یکه به معنا هستند یاصطالحات لفظ فق ها  . اینیمبنام یه(صفات سلب)کمبود را 

قْدرت و  ،علْم را منحصر در سه صفت ثبوتیهصفات این است که بعضی افراد اشكال در  یموردنظر است. ول یمعنا

                                                
 .299ین و تمام النعم ، شیخ صدوق، ص الد کمال؛ 9، ص 1عمل الشرایع، صدوق، ج  .1

 «.توحید»کتاب  .2
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صْفات منحصْر کْردن  ننْینهمبه همین ترتیْب . برای این صفات قائل هستند یتعداد مشخصا دانند ی می یاتح

کمْال مطلْق  ی اسْت کْه خداونْد بْا همْه یْنا یقتحق سلبیه در تعداد مشخصی از صفات نیز مورد اشكال است.

 منزه است.  هاکمبود ی مهموصوف است و از ه

 :کنند تعریف می را موضوعدو  یهو ذات یهصفات به فعل یمتقس یها برا آن یه،صفات فعل اما

خْاطر  یْناست؛ به ا یه، صفت فعلو هم با ضد آن شود یم یفآن توصممكن است خداوند هم با که  یصفت اول:

شْود. مثْال  یفتوص آن ضد ابخداوند شود تا امكان داشته باشد که  یذات اوست و از او جدا نم ینع یه،که صفت ذات

امْا  ممكن است خداوند در موردی با خواستن توصیف شود و در مْوردی بْا نخواسْتن. است. )یا خواستن( آن، اراده

است؛ مانند علم. او به عالم بْودن  یهشود، صفت ذات نمی یفتوصآن ضد  اشود و ب یم یفآن توص ابخداوند که  یصفت

 شود. ینم یفبه نادان بودن توصگاه  هیچشود و  یم یفتوص

اسْت؛ ماننْد  یْهاز ذات باشْد، صْفت فعل یْرغ یزیفرض کردن چ یازمندش نجدا کردن یکه برا ی: هر صفتدوم

که فقْ  بْه فْرض نمْودن  یشود. هر صفت ینم یفبودن توص ینندهبه آفر یافریند،ب ینكهاز ا یش. او پینندهصفت آفر

 .یاست؛ مانند صفت زندگ یهشود، صفت ذات مشخصذات 

از صفات نْزد  یبرخ یدننام یقتکنند. در حق یعتماد مبه آن ا یمتقس ینا یاست که برا وضوعیم ی خالصه این

دهْد و وجْود آن  آن است که آن را مربو  بْه فعْل و کْار قْرار می یاز معنا یبه خاطر فهم مشخص یه،آنان به فعل

 ینْدآ یوجود آمدن فعل و کار به وجود م هکه با ب ی وجود دارندصفات حادِث یجهمربو  به وجود فعل و کار است. در نت

بْر مبنْای  هسْتند. یذات اضاف نسبت بهکه  صفات فعلیه صفاتی هستند پس نامید. یهذاتها را صفات  توان آن مینو 

 یست.ن یمطلب اشكال یندر ااین فهم از معنای صفات، 

باعْث  و تْوانیم آن را بیْان کنْیم میاسْت کْه فعلی مطرح صفات  یبرانیز  یگریفهم د و معنا جا یندر ا ولی

 ،صْفاتبا ایْن دیْدگاه ایْن  یجه. در نته بر ذاتاضافصفات و  ینه صفات فعل باشند،غیر حادث  ن صفاتشود ای می

مخلوقْات را  ینش، کْار و فعْل آفْرخْالقصفت ممكن است از مثال  عنوان د. بهنشو و از آن مُّنشعب می یه هستندذات

و  یسْتن خْدا خْالق: ییمگْو ید و مشو یم یفتوص یزضد آن ن اکه ب چراباشد؛  میو فعلیه حادِث  یجهو در نت یمبفهم

 یذات اضاف یکه برا انیمد یم یهخاطر آن را صفت فعل ین. به همیافرینداست که مخلوقات را ب یناز ا یشمنظور ما، پ

شْود و  یمْ یهصفت ذات یجهکه در نت یمبفهم آفرینش راقدرت بر  صفت معناین از ایامكان دارد که  یناست. همنن

 از شْود کْه او چْون در ایْن صْورت معنْای آن چنْین می .شود یفضد آن توص ارد که ب. و امكان ندایستحادث ن

آن را بْه فعْل و کْار  اگْراسْت،  یْهکه صفت فعل ییمدر مورد صفت خالق بگو یمتوان یم یعنیناتوان است.  ینشآفر

در  ی. اشكالیمنسبت دهاست، البته اگر آن را به ذات  یهکه صفت ذات ییمدر مورد آن بگو یمتوان نیز میو  یمنسبت ده

 .یهصفت ذات یك بار دیگرو باشد  یهصفت فعل یك صفت از یك بارکه  یستن ینا
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 الهوت ی یهصفات ذات عینیَّت

و ذات را  اسْما  است؛ به صورتی که یاست و در آن فان متحداهلل،  یا یذات اله باخداوند  ی یهها و صفات ذات نام

 یكتْاصْورت  اهلل به یْا یذات اله با یه،ها و صفات ذات نام ی همهپس . اه نداردردر آن  یبدهد که ترک یقرار م یكتایی

 ییهْا عَْرَضاست و  الهی ذات ینها و صفات، عِ نام ی ست و همهیكتاو  یكیخداوند  یعنی. متحد است یقیبودن حق

 یِهْا و صْفات ذاتْ نْام یْنشده باشد. ا یباز آن ترکذات که  یستندن ییکه ذات به آن وصف شود و جوهرها یستندن

ذات  زگر اوست، مطلق است. بلكْه ا که جلوهجهاتی  او در یتالوه چرا کهجدا باشد؛  اهللکه از  یستن الوهیتی یمی،قد

ذات اوسْت و او  توانْاییذات است. خداوند سْبحان تواناسْت و  ینع این اسما  و صفات یجه. در نتیستجدا ن یاله

 ... . عالم است و علم ذات اوست و

 یمرحْو ن اخداونْد رحمْ یعنْیاست.  یها در ذات اله نام ی شدن همه ینیدهمرتبه، شناخت پباالترین در  یدتوح

 ست.او ست و قدرت ذاتقادر ااست و رحمت ذات اوست و 

کْه اسْما  و صْفات عْین ذات  یْه و اینسخن در مورد ذات الهوت و صْفات ذاتاین  یحتوض ید(توح)کتاب  در

 یحتوضبه موضوع  ینامورد که در  یکه فرد ینمب یاست. مناسب م ید آمدهمورد مراتب توحدر و نیز سخنانی  هستند،

 کتاب مراجعه کند.این ، به نیاز دارد

 علم و بداء صفت

به علْم مطلْق موصْوف شْود  ید: الهوت مطلق باییمگو یم یم،را ثابت کرد خداوندالهوت مطلق  ینكهاز ا پس

ظلمْت  ی،خاطر که علت نادان ینبه ا -شود ینور و ظلمت مترکیب داشته باشد،  یای نادان اگر نسبت به مسئله گرنهو

داشته باشد، بْه  یطور که اگر نادان همان شود؛ نفی میمطلق او  یتچنین باشد، الوه اگر این -کمبود است یا یكیو تار

 شود. یش باطل ما یازمندیو ن یازبا ن ،شود و الهوت مطلق او یم یازمندخودش ن یرغ

نسْبت بْه آن  ،را که بخواهد یتا هر مخلوق ،آشكار کرده است، جزو علم اوست ینشدر عوالم آفررا که او  هچ آن

است که اتفْاق افتْادن هرکْدام از  یاحتماالت یهر حادِث و اتفاق یلوح محو و اِثبات است و در آن برا ینآگاه کند. ا

افتْد. اگْر  هْا اتفْاق می از آن یكیکه وقتش فرا برسد،  یان. زموابسته است ،چه به او احاطه دارد ها، به بنده و آن آن

را قبْول کْه وجْود محْو و اِثبْات  یبودن نداشت. فرد ینهجز باز به ییرفت و معنا یم ینمحو و اثبات نبود، دعا از ب

 طور اسْت کْه خداونْد متعْال آنْان را همْان یْاست از دست خداوند خارج شده ا هااست که کار ینل به ائ، قاندارد

 کرده است:  یفتوص



 088................................... پرسند اسالم واز تو درباره روح  مید یعقا

َّهِ مَغْلُّولَةٌ غُّلَّتْ أَیدیهِمْ وَ لُّعِنُّوا بِما قالُّوا بَلْ یداهُّ مَبْسُّوطَتانِ ینْفِقُّ کَیفَ یشا ُّ وَ لَیزیْدَنَّ کَثیْراً وَ قالَتِ الْیهُّودُّ یدُّ الل

امَةِ کُّلَّمْا أَوْقَْدُّوا نْاراً لِلْحَْرْبِ یوْمِ الْقِی  مِنْهُّمْ ما أُّنْزِلَ إِلَیكَ مِنْ رَبِّكَ طُّغْیاناً وَ کُّفْراً وَ أَلْقَینا بَینَهُّمُّ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضا َ إِلی

أَطْفَأَهَا اللَّهُّ وَ یسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً وَ اللَّهُّ ال یحِبُّّ الْمُّفْسِدینَ
(7) 

خْدا دور   چه گفتند از رحمْت های خودشان بسته باد و به ]سزای[ آن دست .خدا بسته است و یهود گفتند دست )

سوی تو فرود  چه از جانب پروردگارت به آن بخشد و قطعاً هرگونه بخواهد می ،و گشاده استبلكه هر دو دست ا .شوند

بار کْه  هر .بر طغیان و کفر بسیاری از ایشان خواهد افزود و تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه افكندیم است، آمده

کوشْند و خْدا مفسْدان را دوسْت  د میآتشی برای پیكار برافروختند خدا آن را خاموش ساخت و در زمین برای فسا

 (.دارد نمی

 یضاراده و جرب و تفو صفت

 اراده صفت

آن را بْه  یْررا به وجود آورده اسْت و غ یزهاییاست. چ کننده اراده غیرو  کننده ارادهمعناست که خداوند  ینا به

ستور دمتعال است. خداوند سبحان خداوند سبحان و  ی ، ارادهچیز یكعدم  یا یجادا ی کننده تعییناست.  یاوردهوجود ن

بْه وجْود آورده  کْه چْه را اسْت. او آن حانخداوند سب ی او، اراده امر و نهی ی کننده تعیینو  کند نهی میدهد و  یم

اسْت، اراده نكْرده  نهْی کْردهچه را کْه  چه را دستور داده است، اراده کرده است. و آن است، اراده کرده است و آن

 است.

داشْتن . امْا تعلْق داردتعلْق  ،سْبحانه ،به فعْل او خارجع آن در ووق جهت خداوند سبحان، از ی هاراد یجهنت در

چْرا کْه ایْن کارهْا و افعْال، افعْال  یسْت؛بندگان ن افعالبه  ی وی قوع ارادهو جهتبندگان، از  افعالبه  او ی اراده

افعْال  آن ی دهنْده انجْام ی اراده هْان خْارج،جدر  بندگان افعال قوعو ی کننده بندگان است، نه افعال خداوند. تعیین

 .هستند یعنی خود بندگان

 یشبه انسان و کارها یاهل ی اراده ارتباط

 .یدبخش یروو ن حرکتو به او  یداو را آفر دلیل ین: خداوند انسان را اراده نموده است. به هماول

 یناراده کرده است؛ بْه همْ ،نش را به او دادهانجام داد ییانسان را که خداوند توانا یاز کارها ی: خداوند برخدوم

اراده  ،انجام دادنش را بْه او داده ییتوانا یزرا که خداوند ن انسان یاز کارها ین دستور داده است و برخه آاو را ب دلیل

 ه است.نهی کردآن  ازاو را  دلیل ینكرده است؛ به همن

                                                
 .54ی  ی مائده، آیه قرآن کریم، سوره .1
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 یْتخداوند سبحان آن را اراده نمْوده اسْت. بلكْه نها که یستمعنا ن ینبه ا خارج،بندگان در  افعال قوع: وسوم

و  حرکْت را باافعال ن ای خارج،ه بندگان در دلیل ک ینآن را امضا و تأیید نموده است؛ به ا وقوع است که ینا موضوع

چند ضد ، هرشود نجام میآنان ا ی با ارادهاین اعمال  یول واگذار کرده است؛که خداوند به آنان دهند  انجام می یرویین

 م امتحان هستند.لدارند و در عا یارخاطر که آنان اخت ینخداوند سبحان باشد؛ به ا ی اراده

بْر ها اراده داشته باشد و چه نداشته باشْد،  کند؛ چه به انجام آن امضا میبندگانش را  وقوع افعالسبحان  خداوند

کْه او آن را  نسبت به افعْالی از بنْدگانحان، امضا و تأیید خداوند سب یول ؛وجود یعموم یِاساس قانون و سنت اله

یْن واگذار کرده است؛ به ا ندگانرا به ب او امورکه  نیستمعنا این به است و  گانبند ی اراده اراده نفرموده است، طبق

خْوب و توانْد فعْل  میانسان که بر مبنای آن  (7)قرار داده است یعموم ینیقانون تكویك که خداوند سبحان،  دلیل

 یْناشكسْتن  موجْبحكمْت،  ینكهباز دارد. مگر ااز آن خداوند او را  ینكهبدون ا ، انجام دهد،خواهد یرا که م یبد

 .افتد اتفاق میطور که در معجزه  همان ای شود، شود و خداوند مانع انجام فعلی توس  بنده قانون

مجبْور  خود بد یاخوب  افعالت به شود. انسان نسب یپاسخ داده م یضجبر و تفو ی مغالطه یامطلب، شبهه  ینا با

اسْت کْه  یحدود همراه با یارو اخت یروو ن حرکت واگذار کردن، با افعال انسان. امضا و تأیید خداوند نسبت به یستن

با وجود و حرکت و نیرو که خداوند در هر لحظه  یاز داردن یشهخداوند سبحان و متعال آن را قرار داده است. انسان هم

 یجْهدر نت ؛ هم در حال اختیار انسان برای انجام خوبی یا بدی و هم در حال انجْام خْوبی یْا بْدی.به او کمك کند

 در کار نیست و خدا امور را به انسان واگذار نكرده است. یضتفو

اتفْاق  یْرونکه در ب یا ل هستند خداوند سبحان هر واقعه و حادثهئها که قا یفلَاز سَ یبرخ ی مغالطه یاشبهه  اما

 افعْالخداونْد سْبحان و  افعال ینب ها آنکه  دلیل ین، باطل است؛ به ابه آن راضی استتد، اراده کرده است و اف یم

اوسْت و  یتبندگان کْه مْورد رضْا یکارهاآنان بین  کنند. را با هم خل  مین دو ایشوند و  یقائل نم یزبندگان تما

 ی ارادهنْام آن را دهنْد و  یقْرار مْ گروه یكه را در شوند و هم یل نمئقا یزتما یست،او ن یتکه مورد رضا ییکارها

 اراده کرده است. رااوست و آن  یت، مورد رضااین افعال یپندارند که همگ یم آنان گذارند. می ینیتكو

 ی ارادهخودشْان اصْطالح بْا  شود، خارج واقع میدر  را که چه آن ی آنان اگر بخواهند همهاین است که  یقتحق

خداوند را  یتدارد و رضا او پرده برنمیامر یا نهی از  ینیتكو ی اراده ینبفهمند که ا یدهنگام با ینر ا، دبنامند ینیتكو

ین . به همْاند را با هم مخلو  کردهبندگان  افعالاو و  افعال ینی،تكو ی در ارادهکه بفهمند  بایدبلكه  سازد. آشكار نمی

 ی ارادهدر واقْع شْدن لحْاظ  از شْود؛ خْواه یمْ خارجی اتفاقات ی همهشامل که  این موضوعی عمومی است دلیل

                                                
ی  حنم، صنمه  مانند برخی قوانین جاری در طبیعت و قوانین مربوط به پاداش یا مجازات دنیوی بعضی افعال، مانند قطع ر .1

 رحم، صدقه، و نتایج بعضی افعال نفسانی، مانند حسد.
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 یالهْ ی اراده یْف،تعر یْنبر اسْاس ا ینیتكو ی اراده یعنی. ی بندگان خواه واقع شدن در اراده، رخ داده باشد خداوند

ت فعل صف ینب یزدر تما یا یدهفا بنابراین در این تعریفبندگان.  ی و اراده یاله ی ارادهمخلوطی است از . بلكه یستن

خداونْد آن را اراده کْرده  یْا یستن یاست هخداوند  یتمورد رضا دهد، از این لحاظ که رخ می خارجر که د یاتفاقیا 

اتفْاقی کْه در  یْاصْفت فعْل  ینقائل شدن ب یزتما یبراتعریف ن ایکه از  ی. فرد، نیستاراده نكرده است یااست 

 لْیفهمْد و یمْ یْا ؛ وفهمْد ینمْ یْزی رااصْالً چ یاورد است: دو م یناز ا یكیکند،  استفاده می دهد، خارج رخ می

 .یدار و پست نما، خوکنند یم یروپیاز او  ینادان یکه از رورا  یخواهد افراد یم

بْه  وقْوع، جهْتافتْد، از  یاتفاق مْ یرونبندگان که در ب ی: کارهایمگو می موضوع ینا یشترساده شدن ب برای

بْه یجْه از ایْن جهْت، . در نتهستندبندگانش  افعالبلكه  یستند؛او ن افعالکه  دلیل ینباشد؛ به ا یخداوند نم ی اراده

 .هستندخداوند سبحان  ی به اراده ،ولی از جهت امر یا نهی. هستندبندگان  ی اراده

خداونْد  ی نكْرده اسْت، بْا اراده یینرا که خداوند تع یپادشاه یانادان: آ یها یفلَاز سَ یبرخ اما در مورد پرسش

این پرسْش  ؟خداوند ی بدون اراده یا کند می یخداوند دزد ی دزد با اراده آیا ی خداوند؟ بدون اراده یاکند  یومت محك

 ی بْه اراده قْوع در خْارج،از جهْت و ی،دزد فعْلکنند که  یم ضمغالطه بنا نهاده شده است. آنان فراساس یك بر 

آن  داشْتن تعلْق خداوند. ی نه به اراده ،بنده است ی اراده جهت، به ینکه از ا یخداوند سبحان و متعال است؛ در حال

 یْنکْه ا امر کرده یا نهی نموده اسْتخداوند فق   یعنیاست.  امر یا نهی پروردگارخداوند، فق  از جهت  ی به اراده

 است. نهی نموده یاز دزداینكه  یا امر به دزدی کرده استپادشاه حكومت کند و خداوند فق  

 یممكن یزاز آن است. و چ جلوگیریبه قادر خداوند  ینكهافتد، مگر ا یوجود اتفاق نمعالم در  یچیز هیچ همننین

بْه او قْرار داده اسْت.  ینیعْالَم، قْوان یْنا یاو برا ی. ولستآن توانا یجادخداوند نسبت به ا ینكهوجود ندارد، مگر ا

قْرار  هسْباحمش مْورد هْای و انتخاب رهابه کا را نسبت انسانو در آخرت اداده است.  و اختیار یروو ن حرکتانسان، 

یْاری رسْاندن و  ینخداوند در زم ی یفهشود و او را مجبور به اطاعت از خل ینم یرهبر او چدر این جهان  یدهد. ول یم

. در غیْر ایْن کند ی... نمی و شود و او را مجبور به نماز و روزه و ترك دزد ینم غالببر او  ؛کند یاو در حكومت نم به

ثْواب دادن او  یْادن کْرعقوبْت  یبرا ییو معنا داردن یو کارش ارزش کار استانجام دادن مجبور به  نسانا صورت

 .نیست آنترك  یاکار مشخص  برای برخاستن برای انجام

مْورد امتحْان  ین،خداونْد در زمْ ی یفْهن خلیاری کرد برایکند و مردم  یم ییناش را تع یفهخداوند خل بنابراین

نْد و یاری کناز او را  یرغ ید و اگر او را خوار کنند و فردنشو یو آخرت رستگار م یا، در دناو را یاری کنندر هستند. اگ

 اند. برده ینشان را از ب قرار گرفته است و بهره یانکنند، آخرتشان مورد ز یروپیاو یر از غ یا
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 ینخداوند در زم ی یفهخل صفات

 ینکنْد و عْذر آنْان را از بْ یرا بر مردم اقامه مْ یلد حجت و دلاوست که خداون ی : به واسطهخداوند حجت

 برد.  می

َكیماًرُّسُّالً مُّبَشِّرینَ وَ مُّنْذِرینَ لِئاَلَّ یكُّونَ لِلنَّاسِ عَلَی اللَّهِ حُّجَّةٌ بَعْدَ الرُّّسُّلِ وَ کانَ اللَّهُّ عَزیزاً ح(7) 

دم پس از ]فرستادن[ پیامبران در مقابْل خْدا ]بهانْه و[ تا برای مر ،گر و هشداردهنده بودند پیامبرانی که بشارت)

 (.حجتی نباشد و خدا توانا و حكیم است

 را آورده است. یرسالت ی،ا فرستنده ی: او از سوفرستاده یا رسول

 شود.  یم یو مكاشفه به او وح ایابا ر دارد، یامبریکه مقام نبوت و پ دلیل ین: به ایامبرپ یا نبی

شود، در حالی کْه  ا نبی مرسل توصیف میب اهلل  خداوند پس از محمد رسول ی یفهخلچرا ه کاشكال این اما 

را در کتْاب  وضْوعم یْنا ،خداوند فرستاده شده است یاست که از سو آخرین انبیا و مرسلین اهلل  محمد رسول

است، نبْوت فرسْتادن از : نبوت فرستادن که ختم شده یمگو یصورت خالصه م به ینجانمودم. در ا یان)نبوت خاتم( ب

خداونْد اسْت و  یقیحق ی یفهکه خل یآغاز شده است؛ فرد  محمد یخداوند است و نبوت فرستادن از سو یسو

شْود و در  یمحقْق مْ یقی خداوندحق جانشینیاوست که  هب یدنمخلوقات به اوست. و با رس یدنرس هدف آفرینش،

اسْت کْه  یْنها ا نقش ینا ی دهد. از جمله یرا انجام م یجانشیننقش کامل  ، محمد یقی، یاحق ی یفهخل یجهنت

 اهلل از محمْد رسْول  . علْم امامْان آل محمْدباشد از خودش می بعدافراد  ی خبردهنده و فرستنده یشان ا

  محمد یاز سو یفرستادگان آناناست و  .و به دستور خداوند سبحان و متعال هستند 

 اش، وصْی دادن یاریو  یروپیکه به  شته باشدوجود دا یشینحجت پشود که  وصی در زمانی مطرح می: وصی

 یسْت. ضْرورحجت پیشین او پس از  ینخداوند در زم ی یفهخداوند و خل یاز سو یحجت وصی باشد.نموده  یتوص

امْام و   بْاقرامْام  مثال  عنوان اش شْود. بْه تا او وصی یدنما یتوص ی،به وص یماًکننده مستق یتکه وص یستن

نموده  یتبه آنان وص یتشدر وص یشانخاطر که ا ینهستند؛ به ا اهلل  محمد رسولیای حضرت اوص  صادق

 است.

 :معصوم

 خداوند است. تامحرم: منظور چنگ زدن به خداوند از عصمت

                                                
 .159ی  ی نساء، آیه قرآن کریم، سوره .1



 001................................... پرسند اسالم واز تو درباره روح  مید یعقا

 .برد پناه میبه خداوند  ،خداوند محرماتاست که از  ی: فردمعصومو 

خداونْد  یجز نص از سو به یرونکردن نسبت به آن در با پید یقین یبرا یاست که راه یدرون وضوعیم عصمت

 .وجود نداردخداوند  یشینپ یاز خلفا یا یفهخل یاز سو یا

 کند. یآورد و آنان را در باطل وارد نم ینم یرونب یتخداوند معصوم است و مردم را از هدا ی خلیفه

 باشد. دیگران هبرر یادن ینکند و در ا یقرار داده شده است تا رهبر کسی که: (7)امام

آورد و آنْان  یم یرونب یکند و او را نسبت به مسائلی که مردم را از گمراه یم یکه خداوند به او وح کسی: عالِم

 یمسْوی صْرا  مسْتق د. فق  اوست که به حْق و بهانشناس یکند و حق را به آنان م یکند، آگاه م یم یترا وارد هدا

اگر حق و صْرا   یحت دیگرانخداست. اما  یاست و شناخت او از سو وندخدا یکه علم او از سوچرا کند؛  یم یتهدا

و  یستخداوند ن یاز سو آنانعلم  زیراند؛ هستنسبت به آن نادان  یگرد یا بشناسند، در لحظه یا را در لحظه یممستق

بْه گونه وصف کرد که  را این ینزم درخداوند  ی یفهیك از مردم جز خل هیچتوان  نمی یجهکند. در نت ینم یبه آنان وح

 کند.  یم یتهدا یمصرا  مستق یاحق 

 ینخداوند در زم ی یفهخل علم

شناخت چیزهایی است که نجات مردم در آخرت وابسته به آن باشد، دارا  ینخداوند در زم ی یفهخل بایدکه  علمی

زد او باشْد و اعتقْاد حْق و نْ ییشود تا سخن نها یبه او وح یدبا یجهدر نت .است یعو تشر یدعقااست و آن علم به 

چیزی بلكه  ،که بوده استنیست  یزیکند. علم چ یانب آید، موارد جدیدی را که در تشریع به وجود میحق و  یعتشر

 کتاب یْادن آن بوحفظ  یا یشینپ ی یفهکتاب خل با استفاده ازخداوند  ی یفهمثال شناخت خل عنوان شود. به یماست که 

 چْرا؛ ها را دارا باشْد آن ینخداوند در زم ی یفهخلالزم باشد که  یستندن یمهمها علوم  نای یشین،پ یعتشربودن حفظ 

 یبْرا یلتیآن، فضْ و داشتن امكان به دست آوردن آن را دارد یگریست و هر انسان دهنزد مردم  گونه امور ینکه ا

فقْ  بْا  وضوعم یندانند. و ا ینمبداند که مردم را  یزیاست که چ یناو برتری  یلت. بلكه فضیستن ی خداوند خلیفه

که او بْه  یحال در یابند؛ ییهستند تا رها یازمندنعلم ن ایبه مردم  ی هاست. هم پذیر امكان روز انهدر لحظات شب یوح

نْد بودآدم و فرشتگان. فرشتگان نسبت به علم آدم نادان  وضعیتمانند  یقاًدق یست؛ن یازمندیك از مردم زمانش ن هیچ

                                                
همچنین ممکن است امام به معنی خاص مورد نظر باشد که مقصود از آن مقامی در عوالم باالست و اینن مقنامی اسنت     .1

. این همان مقامی است کنه در  و موسی  هیم مانند ابرا و بعضی از پیامبران  و آل محمد  مخصوص محمد 

تِی قَالَ لَنا ینَنالُ   وَإِذِ ابْتَمَی إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَمِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِمُکَ لِمنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّیاین آیه از آن یاد شده است: 

]خندا بنه او[    ،ابراهیم را پروردگارش با کمماتی بیازمود و وی آن همه را به انجام رسانید و چون( )124)بقره،  عَهْدِی الظَّالِمِینَ

 (.رسد پیمان من به بیدادگران نمی :فرمود ؟از دودمانم ]چطور[ :]ابراهیم[ پرسید .من تو را پیشوای مردم قرار دادم :فرمود
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و اطاعْت  یادگیریدارد و  یاست که او بر آنان برتر همین دلیلبودند. به  یازمندنهای آنان(  در مورد نام)او علم و به 

 از او بر آنان واجب است.

 ی. و اشْكالیسْدباشْد و نخوانْد و ننو یاُّمّْ اهلل  ندارد که محمد رسول یکند که اشكال یم یانب وضوعم این

شود، غلو کننده است و خالف این  یمدع کسآن را حفظ نباشد. هر  یاداند را ن یلمتون تورات و انج یشانندارد که ا

 یسْخن چنْینرا بْه  ایْن افْراد ،نفْس یهْوا رای آن ندارد و تنهاب یلیه است که دلموضوعی کردر چاخودش را د

کْه در  یسْتن یْناز ا یشْترخوانْدن و نوشْتن دارد، ب ییرسول توانْا که ندنک یم یانکه ب یاتیواداشته است. اما روا

 اهلل  ثابت نشده اسْت کْه رسْول یعنیباشد.  یدادن نم یقتطب ها آن و منظور هستند ییتوانا یناثبات ا ی مرحله

نیْاز داشْتند کْه  یبْه فْرد دهد که ایشْان و تاریخ نشان می ثابت شده استآن . بلكه عكس یسدنو یو م ندخوا یم

 بنگارد. یشانا یصلح را براپیمان تا  ی داشتن به عل یازو ن یوح کاتبانمانند وجود  یسد؛بخواند و بنوبرایشان 

اسْت کْه  یْنا ،دند، ثابت شده استبو اهلل  با محمد رسولدر تماس که  یافراد یبرا جهان خارجدر  چه آن

 . تمرین نكرده بودشتن را وو ن نخواند یشانکه ا چرانوشت؛  یخواند و نم ینم یشانا

ْمُّبْطِلُّونَلِهِ مِنْ کِتابٍ وَ ال تَخُّطُّّهُّ بِیمینِكَ إِذاً الَرْتابَ الْوَ ما کُّنْتَ تَتْلُّوا مِنْ قَب
(7) 

 اندیشان قطعاً  نوشتی وگرنه باطل  خواندی و با دست راست خود ]کتابی[ نمی و تو هیچ کتابی را پیش از این نمی)

 (.افتادند به شك می

 نْابراین. بیْده اسْتند تننوشخواندن و را در حال  یشاناکسی ند که ا هکرد یترا روا وضوعم ینادلیل  ینبه هم

 یْا ،رسْول ینكْها امكْانکْردن  ینتفْم یبْرا ای فایده، اند و نوشتن داشته خواندن ییتوانا یشانا ینكهاثبات ا یحت

بْه  اهلل  نْدارد. محمْد رسْول بْود( یمْاُّ شْت )یعنْینو یمْنخوانْد و  ینمْدر عمل  ین،خداوند در زم ی یفهخل

 یینسْبت بْه خوانْدن آن توانْا ی و علْ یشاننقل شود و ا یشبود که برا یازمندن یتورات موساز  ییها یفهصح

 یمْدع افْراد یکه برخْرا  یمطلب مهم وضوع،م ینبود. ا دیگر غیر از عربیبه زبان  ها این صحیفه که چرانداشتند؛ 

 .کند د، نفی میدانها را ب زبان ی همهباید  ها لتحا ی و در همه یشههم یدبا خدا حجت که شوند یم

و از  ییمگْو یسْخن مْ یعالَم جسمان ینخداوند در ا ی یفهکه ما در مورد خل یمتوجه کننكته  ینبه ا یدبا همیشه

مسْائل ، مْردم یْهماننْد بق ،عْالم یندر ا یشان. اییمگو یگذاشته شده، سخن نم ودیعهچه در آن به  و آن یشانروح ا

 از طریْق تْا او خداونْد خواسْته اسْتچه  آن یا ،است تحصیل نمودهداند که  یرا م ی؛ و فق  مطلبداند را نمی زیادی

 یْنمْردم. ا یهْا و درخواسْت هْا فهمی کجنه بر اسْاس  ؛مطلق یماساس حكمت خداوند حك برآن هم بداند؛  یوح

اسْاس از و ناچار از دانستن آن اسْت و بْر ایْن را بشناساند که ا موضوعی اش خلیفهامكان وجود دارد که خداوند به 
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عْالَم  ینو ا بدن ینکه ا هایی آموزه ،به امانت نهاده شده است، پرده بردارد او وجود ی که در صفحه ییها آموزه یبرخ

 یشْگیهم یْیوح ،نمْودم یانب گونه که آنعلم حجت،  ینكها یجهه است. نتنمودرا از او محجوب  ها آن، کثرت آنو 

و شْناخت حْق و  ییرهْا یبْرا یتانسْانچیزهْایی کْه  ی همه در مورد به حجت اوست،خداوند  یاست که از سو

اسْت،  خْدا الزمحجْت  ایبردانستن آن که  یاست. علم یازمندخواهد، به آن ن یم ها انسانچه خداوند از  شناخت آن

ه كْ. بلیسْتن آسمانی یها کتاب حفظ جمالت یا یگرد یها زبان یا یآسمان یها کتاب یها از زبان یآگاهوجه  هیچ به

با خْود  ،که به آن اشاره شده استرا  یقیو حقا وارد شده است یآسمان یها کتاب ی که در همه یمعان ی همه یدبااو 

در  یآسْمان یهْا کتْاب ی آن نْزد خْودش باشْد. همْه کردنآماده  یاخواندن آن  یازمندن ینكهبدون ا داشته باشد؛

 ینهاده شده است. هر حجتْ امانتبه  ،و معنا قتیحق ی در مرتبه یو معان یقبه عنوان حقا، معصوم ی وجودی صفحه

 ست.چه آن مردم به آن نیازمندند، دارا را و آن شو مردم زمان خودو شناخت مخصوص به  خود کتاب

مْردم،  یزنْدگ یبْرا یعلوم ضْرور یباشد؛ حت ینم یاز علوم ماد یکه بر حجت واجب است، آگاه یعلم اصالً

طالب حْق  یبرا  درمان امیرالمؤمنین یبرا ین و حس  سن. درخواستِ پزشك، توس  حیمانند پزشك

 است. یکاف

 :یندنما یاشاره م ینخداوند در زم ی یفهاست که به علم خل یثیاز احاد یبرخ ها این

 یشْینپ یایو اوصْ یْامبرانپ ی و همْه یامبرامامان علم پلد اول، باب )ج ینی(کلاز ) ی(کاف)کتاب  این روایات در

 وارد شده است. برند( میث خودشان را به ار

و علْم  یمبْر یبه ارث برد. و ما از محمد به ارث م یماند و محمد از سلواز داو یمانسلفرمود: )  صادق امام

همْان علْم  یْنا): عْرض کْردم: یْدگو یم یراو (.ستچه در الواح است، نزد ما آن یحو زبور و توض یلتورات و انج

 (7).(شود می یجادلحظه ا  به  است که روز به روز و لحظه یزیمانا علم چ. هیستهمان علم ن ینا)فرمود:  (.است

ود علْم ودافرمْود: )  بود. امام صْادق یشاننزد ا یربودم و ابوبص  : نزد امام صادقیدگو یکناس ضریس

و  یماهابْر یهْا یفهبه ارث بْرد و صْح یماناز سل  از داود به ارث برد و محمد یمانرا به ارث برد و سل یامبرانپ

. یسْتهمْان علْم ن یْنا ،ابو محمد یا)فرمود:  ت(.همان علم اس ینا)عرض کرد:  یرابوبص (نزد ماست. یالواح موس

 (6).(لحظه  به  روز به روز و لحظه ید؛آ یاست که در شب و روز به وجود م یزیعلم چ

بْه  یكی پس از دیگْری، لحظه به روز به روز و لحظه چه )آنباب  ،433فحه ص ،صفاراز  (بصائرالدرجات)کتاب  در

 :ده استید( آمآ وجود می

                                                
 .229و  224، صص 1کافی، کمینی، ج  .1
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افتْد؛ روز بْه  است که در شْب و روز اتفْاق می یزیعلم چکه فرمود: ) یدمشن  : از امام صادقیدگو ضریس

 .(لحظه به روز و لحظه

به چْه  شوم، عالم شما یتانفدا)عرض کرد:  یشانبه ا یر. ابوبصیمبود  نزد امام باقر یر: با ابوبصیدگو ضریس

اگر خداوند عالم ما را به خْودش واگْذارد،  ؛داند یرا نم یبابو محمد! عالِم ما غ یافرمود: ) یشاندارد؟ ا یآگاه یعلم

 .(شود می یجادا ایشلحظه بر  به  لحظه یشود. ول از شما می یمانند برخ

چْه  آنفرمْود: ) یشانا یست؟(شوم، علم نزد شما چ یتانفدا)عرض کردم:   : به امام صادقیدگو یم ابوبصیر

 .(شود می یجادا یامتتا روز ق یزیپس از چ یزیو چ یپس از امر یدر روز و شب و امر

ی نْزد موسْو الواح  یمابراه یها یفهصحهای اولیه،  صحیفهکه فرمود: ) یدمشن  : از امام صادقیدگو ابوبصیر

همان علْم  ینا)عرض کرد:  یسضر (.بله): فرمود یست؟(آن همان الواح ن یاآ)عرض کرد:  یشانبه ا یسضر (ماست.

روز بْه روز و  یْد؛آ و روز بْه وجْود می باست که در ش یزیاست. علم چ یتروا ین. ایستعلم نین ا)فرمود:  (.است

 .(لحظه  به  لحظه

در  یْزنراش خ ی یهد است که یا یفهنزد ما صحکه فرمود: ) یدمشن  : از امام صادقیدگو یبن حازم م منصور

است  یزیاست. علم چ کرامت موروثی. بلكه یستعلم ن ینا)فرمود:  (.همان علم است ینا)عرض کردم:  (.ستهآن 

 .(باشد می  طالب یبن اب یعل ازو   اهلل شود و از رسول یم یجادکه در هر روز و شب ا

 یلواح موسو ا یمابراه یها یفهنزد ما صحفرمود: ) ایشان . یمبود  : نزد امام صادقیدگو یکناس ضریس

فرمْود:  (.است کرامت موروثی ین. ایستعلم ن ینا)فرمود:  یشانا (.همان علم است ینا)عرض کرد:  یرابوبص (.است

 .(شود یم یجادلحظه ا  به  است که شب و روز و روز به روز و لحظه یزیعلم چ)

 .(یمدان می را چه در شب و روز است ما آنفرمود: )  امام صادق

 (7)آسا و صفات معجزهخداوند  ی خلیفه

                                                
شود. این  شود و از او جدا نمی ی خدا در طول زندگی با آن شناخته می آسا، صفاتی است که خمیفه مقصود از صفات معجزه .1

یا در وقت دیگر ی دیگر  شود و برای خمیفه ای از خمفای خداوند حاصل می هایی است که در زمان معینی برای خمیفه غیر از معجزه

اند، به فرض صحت، اشکالی  ی خدا را در خیابان بدون سایه دیده وجود ندارد. بنابراین اگر به عنوان مثال روایتی باشد که خمیفه

ی بوده است برای فرد که آن را دیده است، تا ایمان بیاورد ینا ایمنانش بیشنتر گنردد و آن را بنرای       ا ندارد. چرا که این معجزه

های خمفنای خندا اینن     ی خدا نقل شود که از خصوصیت یز نقل کند و برای آنان نیز مفید باشد. اما اگر روایتی از خمیفهدیگران ن

که بیان کردم، افراد معتقد به آن دارای انحنراف در عقینده هسنتند.     است که دارای سایه نیستند، این روایت باطل است و چنان

ی خدا را دیدم که درندگان به وی حممه نکردنند و بنه او سنجده کردنند و در مقابنل او       مثال دیگر: اگر فردی نقل کند که خمیفه
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جْای پْایش سنگ راه برود،  ید و اگر بر رودارن یهاست که سا ینصفات معصوم ا ازاعتقاد دارند که بعضی افراد 

 وی هدرندگان ب وخورند  یرا نم معصوم د و درندگان گوشتمان یسست نم ینِدر زمجای پای او و  ماند روی سنگ می

 ... کنند. یحمله نم

به عنوان یْك خصوصْیت اعتقاد داشته باشد که معصوم  یاعتقاد باطل است و هر فرد ینااست که  ینا حقیقت

 گونه است: یناوضعیتش منحرف است و  یدتی، از جهت عقدائمی و همیشگی، دارای معجزه است

و دارای صْفات بشْر  ،خداونْد اسْت یخلفْا ینکه برتْر، را  فرد با قرآن مخالف است که محمد ین: ااول

 یجسْمانایْن تمْایز است و  یشان اخالص ا ی یجهو نت یاو روح یزتماکند که  ذکر میداند و  یمجسمی بشری 

 . خداوند متعال فرمود: یستن

وَ ال إِلهُّكُّمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ کْانَ یرْجُّْوا لِقْا َ رَبِّْهِ فَلْیعْمَْلْ عَمَْالً صْالِحاً  ماإِلَی أَنَّ  قُّلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُّكُّمْ یوحی

یشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً
(7) 

پس هر کس بْه  .شود که خدای شما خدایی یگانه است  به من وحی می کهبگو من هم مثل شما بشری هستم )

 (.پروردگارش شریك نسازد بندگیکس را در  لقای پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد و هیچ

 رمود:خداوند متعال فهمننین 

لِلْمُّشْرِکینَ یلٌإِلَی أَنَّما إِلهُّكُّمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقیمُّوا إِلَیهِ وَ اسْتَغْفِرُّوهُّ وَ وَ  قُّلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُّكُّمْ یوحی
(6) 

 پْس مسْتقیماً .شود که خدای شما خْدایی یگانْه اسْت بگو من بشری چون شمایم جز اینكه به من وحی می)

 (.شتابید و از او آمرزش بخواهید و وای بر مشرکانسوی او ب به

از مخلوقْات را  یبرخْ به نظر ایْن فْرد خداونْدعدل، متهم نموده است.  رفتار خالفخداوند را به این فرد : دوم

 داده است. یبرتر ،عملدر از آنان بر دیگران  عضیب یلتآشكار شدن فض از امتحان و یشپ

 کْه بْا وجْود این زیرا به نظر این افراد خلفای خداوند،مت متهم نموده است؛ حك رفتار خالف: خداوند را به سوم

نمایان شدن این معجزات کمتْر از داده است که اتی نیز خداوند به آنان معجز ی، ولهستند ییآسا صفات معجزهارای د

                                                                                                                                                                  
ای واقع شده باشد. اما اگر فنردی   کرنش نمودند، در صورت صحت این کالم، اشکالی در آن نیست؛ چرا که ممکن است معجزه

ین قول باطل اسنت و افنراد معتقند بنه آن     خورند، ا ی خدا این است که درندگان او را نمی بگوید که خصوصیت همیشگی خمیفه

کافر هستند. چرا که روایت  ی آنان این است که آنان به امام حسین  ترین میزان انحراف عقیده انحراف عقیدتی دارند و کم

رف ی این افراد منحن  ی ایشان را لگدکوب کردند و درندگان از بدن ایشان خوردند. پس بنا بر عقیده شده است که اسبان سینه

اند تا به امامنت ایشنان    ای داده ندارند، بهانه امام نبوده است و این افراد به کسانی که اعتقاد به امامت حسین  حسین 

 کافر شوند.

 .113ی  ی کهف، آیه قرآن کریم، سوره .1

 .5ی  ی فصمت، آیه قرآن کریم، سوره .2
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 صوصْیتطبق ایْن عقایْد فاسْد خ که بر روی سنگ، مثالً ماندن جای پای موسی . آساست آن صفات معجزه

 یادعْا بر اساسست. ورده اآ آن را ی موس است، کهعصا به مار  یلتبد ی تر از معجزه بزرگ ،است ی موس

کْه اعتقْاد  چْرا باشد.کاخ فرعون را مُّنهدم نموده  ینزم باید ،به کاخ فرعون وارد شد یکه موس یخِردان زمان یب ینا

در کْه کسْی امكان نْدارد  همننین. بر روی سنگ است یشانای خداوند ماندن رد پای  خصوصیت خلیفهدارند که 

در  چْه نیْازی داشْت؟شْود  به مارتبدیل که  ییبه عصا یهمه، موس یند که سحر است. پس بعد از ابگوی آن مورد

 که سحر است. یدگو می آن که فرعون در مورد یحال

د و بْه او حملْه نْخور یرا نمْامْام  یْامعصْوم  ی،وحشْ یوانْاتکه ح مانند این، منحرف یدعقا طبق این: چهارم

 یمْانا ین کْه بْه حسْ یبه افْراد و دهند یمرا  یشانکشتن ای  اجازه ین ها به قاتالن حس این ،دنکن ینم

امْام  حسْین شْود کْه  ثابْت میبرای آنْان  یده،عق ینا طبقخاطر که  یندهند؛ به ا یم یلندارند، حجت و دل

 یْاامْام حْق  یوحشْ یوانْاتکردنْد. اگْر ح کوباش را لگْد ینهد، سهستن یاهل یواناتها که ح که اسب چرا یست؛ن

چنْین بْا  اش را لگدمال نكنند. آنْان این ینهس یزن یاهل یها دهند، سزاوارتر است که اسب یخداوند را آزار نم ی یفهخل

طعنْه  به امامت امامانتا دهند  یم یلندارند، حجت و دل یمانا  که به آل محمد یاعتقاد باطلشان به افراد

 بزنند.

بْه  یوحش یواناتشده است که ح یتاست. روا یدهعق ینکامالً برعكس ا هرچه روایت شدهاست که  ینا حقیقت

 یْداها جرئْت پ طور که اسْب کردند و همان یدابشر جرئت پ افراد طور که کردند، همان یداجرئت پ ین جسد حس

 بلند شْد و فرمْود: نیسخنرا ید، براخروج کنق عرا سوی بهخواست  ین حس یشده است که وقت یتکردند. روا

آدم است و من چونان اشْتیاق یعقْوب بْه یوسْف، دیْدار  گلوی بنی ی ، آویزهجوان مرگ همنون گردنبند دختران)

هْای  گویْا گْرگ. آن را دیْدار کْنمبایْد اند که ناچْار  گزیدهبربرایم را گذشتگان خود را چه مشتاقم! و شهادتگاهی 

هْای  هْای تهْی و مشْك شكمبه ،بینم که بند بند جسمم را از هم گسسته اویس و کربال را میهای نو حریص دشت

خشنودی ما خاندان پیْامبر  ؛چه با قلم تقدیر الهی رقم خورده، گریزی نیست کنند. از آن میخالی خود را از آن انباشته 

از او جْدا نخواهْد   رسول خدا ی ذریه شكیباییم که او پاداش کامل صابران را به ما عطا کند. ،است، بر بالی او

خود را در حقشْان وفْا  ی شد. آنان در حریم قدس کبریایی نزد او گرد آیند، چشم او به دیدارشان روشن شود و وعده

دیدار خدا کرده است، با ما رهسْپار  ی بخشد و خود را آماده کس خون خویش را در راه ما که راه خداست می هر. کند

 (7)(.خواست خدا فردا رهسپارمشود که من به 

                                                
 ،ننوار ال؛ بحنار ا 205ص ، 2ج  ،ربمنی ، امعرفن  األئمن   ؛ کشف الغم  فنی  02ص  ،ابن طاووس ،المهوف فی قتمی الطفوف .1

ص  ،حمنوانی  ،تنبیه الخاطر ؛ نزه  الناظر و25ص ، حمیی ابن نما ،حزان؛ مثیر اال057ص  و 057 تا 055ص ص ،44ج  ،مجمسی
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آفاق آسمان را بر ما تنْگ  و  ینکه اطراف زم این یبر یگمان م یاآ یزید، یا ...) فرمود:نیز  ی دختر عل زینب

 یبرند، ما نزد خدا خوار و تو سْربلند گشْته و دارا یریبه اس یزانمانند کن که ما را به یو راه چاره را بر ما بست یگرفت

بینم و تْو را  قدر و منزلتْت را کوچْك مْیبه خدا قسم ای دشمن خدا، و فرزند دشمن او!  ...ی؟ ا دهمقام و منزلت ش

ها سوزان است؛ و این کار نه ما  بار و سینه ها اشك اما چه کنم که دیده .پندارم فروتر از آنكه نكوهش و توبیخ کنم می

ت و حزب شیطان مْا را نْزد حْزب نْابخردان کشته شده اس کند. اینك حسین  نیازمان می را بس است و نه بی

ها به خون ما آلوده اسْت و ایْن  برد، تا به خاطر شكستن حرمت خداوند، اموال خدای را به آنان بدهند. این دست می

هْای پْاك و پْاکیزه  آن بْدندرندگان بیابان سْهم خْود را از ها برای خوردن گوشت ما به آب افتاده است؛ و  دهان

رسی، ما را از دسْت رفتْه خْواهی  ای بدان، در آن روزی که به کیفر کردار خود می را غنیمت انگاشته . اگر مابرند می

 (7)(...خویش را زیانكار خواهی دید. ،ای نیابی چه از پیش فرستاده یافت، و در آن هنگام که جز آن

بینم و تْو را فروتْر از  ك میچون قدر و منزلتت را کوچ ،افزاید می مخاطبتوگو با تو بر مصائب  هرچند که گفت)

چه شگفت است کشته  ها سوزان است. بار و سینه ها اشك اما چه کنم که دیده ،پندارم که نكوهش و توبیخ کنم می آن

هْایی بْرای  هایی به خون ما آلْوده اسْت و دهان شدن نجیبان حزب خدا به دست رها شدگان حزب شیطان! دست

 و کفتارهْایروند  آیند و می گله گله می درندگانهای پاك و مطهر  بر آن بدن خوردن گوشت ما به آب افتاده است؛ و

ای بدان، در آن روزی که به کیفْر کْردار خْود برسْی مْا را از  اگر ما را غنیمت انگاشتهکوبند.  پیر آن را بر زمین می

 (6)(.دارد دست رفته خواهی یافت و خود را زیانكار! و خداوند بر بندگان ستم روا نمی

ها،  آن یاناز م ویژه به یااست  یابانبو درندگان  یوحش یواناتح یبه معنادر اولین قسمت الفلوات(  عسالن)تعبیر 

 کفتار است و ظاهر سخن روشن است. در قسمت دوم،)امهات الفراعل( منظور از  ها. و گرگ

 یخْال یها و شكم کنند یپاره م پارهو کربال  یسنواو یانمْ ها یابانبْ یها گرگکه بدنم را  یاعضا بینم یم گویا)

 .(گریخت توان ینم ،است که مقدر شده یاز روز نمایند. یمن پر م  از  خود را ی و گرسنه

 .(کوبند و کفتارهای پیر آن را بر زمین میروند  آیند و می گله گله می درندگانهای پاك و مطهر  بر آن بدن)

آورد.  یدوام نمْ ینقْد علمْ در مقابْلکْه  قْدری ضْعیف آن هم به. را دارند یاتروا ینا یلوأقصد ت برخی افراد

 یْل. دلیستن یلوأت یبرا یضرورت ینجاادر شود و  یپرداخته م یلوأضرورت به ت هنگامفق  در  یقت این است کهحق

                                                                                                                                                                  
ام من ؛ موسنوع  کممنات اال  73ص  ،منین امحسن  ،شجان؛ لواعج اال215ص  ،عبد اهلل بحرانی، مام الحسیناال؛ العوالم 25

 .الحسین

 .521ص  ،00ج  ،مرعشی، حقاق الحقا؛ شرح 22ص  ،ابن طیفور ،غات النساءبال .1

 ،شنجان ؛ لنواعج اال 109و  104 صصن  ،49ج  ،مجمسی ،نوار؛ بحار اال137ص  ،ابن طاووس ،المهوف عمی قتمی الطفوف .2

 .203ص  ،محسن امین
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جسْد غیر عاقل به  یواناتکه ح داردرا رد کند که امكان ن ینکه ا یستن یالداللت قطعیالصدور و  یقطع ینقل یا یعقل

تعْرض  یشْانثابت شده است که انسان عاقل به جسد ا یصورت قطع که به ی. در حالیندنما تعرضخداوند  ی یفهخل

جای انگشْت  کْاش بْه را قطْع کردنْد. و ای ین رساند که انگشت حس یجای که آنان را به یی؛ تا جاه استکرد

 (7)شد!با یشانا یو مادرم به فدا درکردند. پ یقطعه م  مرا قطعه یشان،ا

 یبشْر اسْت. هْر فْرد ی یْهاست که جسد امام، مانند جسد بق ینتوان گفت، ا یکه م چیزیحداقل  یقتحق در

و اال  یْاوردب یْلدل یْدبا یفزایْد،ب ینخداوند در زم ی یفهخل یارا به جسد امام  یا العاده خارق یژگیخواهد صفت و و یم

نقْل  یشانا ی یلهو خواهر عق ین  که از امام حسباال یتروا ین،است. عالوه بر ا یعلم فاقد ارزشکالمش 

شْود. و امكْان رد  یم یدهاست که از ظاهر آن فهم یمطلب ینشده است، از جهت داللت و معنا روشن است. حداقل ا

این معنای ظْاهری آشْكار را که  یقطع یلشود، بدون دل یم یدهصورت روشن فهم که از آن به یمطلب یاکردن ظاهر 

 د ندارد.وجو رد کند،

 خداوند متعال فرمود:  یوسف در داستان  ینهمنن

أَنْ تَذْهَبُّوا بِهِ وَ أَخافُّ أَنْ یأْکُّلَهُّ الذِّئْبُّ وَ أَنْتُّمْ عَنْهُّ غافِلُّونَ  قالَ إِنِّی لَیحْزُّنُّنی
(6) 

 (.بخوردترسم از او غافل شوید و گرگ او را   کند و می اینكه او را ببرید سخت مرا اندوهگین می :گفت)

در  یعقْوب چنین است. و ظاهر سْخن  ایننیز  یوسف خداوند است و  یاز خلفا یا یفهخل یعقوب 

اعتقْاد دارد  او. ی فاسد نْدارد ی به این عقیدهبر اساس قرآن، اعتقاد یعقوب  یناست. بنابرا یلقرآن، حجت و دل

فرزندانش را بر حذر داشت  و یدا بر او ترسه از گرگ یجهاست. در نت یرپذ توس  گرگ امكان ،یوسف که خوردن 

و معتقد شدند که  یدندفهم یوسف خورد. برادران نرا  ینخداوند در زم ی یفهخل، یوسف که گرگ، برادرشان 

 پاسخ دادند: یعقوب سخنشان به  ینخاطر با ا ینرا بخورد؛ به هم یوسف امكان دارد که گرگ، 

ُّإِنَّا إِذاً لَخاسِرُّونَ وَ نَحْنُّ عُّصْبَةٌ قالُّوا لَئِنْ أَکَلَهُّ الذِّئْب
(4) 

مقدار خواهیم  ]مردمی[ بی اگر گرگ او را بخورد با اینكه ما گروهی نیرومند هستیم در آن صورت ما قطعاً :گفتند)

 (.بود

 یاعتقاد گمراهانِ امروز معتقد شْوند و جلْوخالف  رقرار داد که ب در موضعیفرزندانش را  ،یعقوب  ینبنابرا

 یعقْوب خْدا  یْامبربْر پ یْاخداوند را گرگ بخورد. آ ی یفهترسد خل ینمود که م صریحت یبا سخن روشن یشانا

                                                
 به پیوست دوم کتاب مراجعه کنید. .1

 .10ی  یوسف، آیه ی قرآن کریم، سوره .2

 .14ی  ی یوسف، آیه قرآن کریم، سوره .0
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باطْل پنهْان نمانْده  یدعقا ینا انمسئله بر صاحب ینکه ا خورد؟ درحالی یخداوند را نم ی یفهپنهان بود که گرگ، خل

 است؟!!

بْود،  یوسْف هْا بْرادران  ود و منظورش از گرگرا قصد نم یای درون مسئله یعقوب سخن که  ینا اما

چْه فرزنْدانش از آن  فهمْد و آن یم شنونده از آنچه  و آن یعقوب ظاهر سخن این موضوع ندارد که با منافاتی 

 یرپْذ توسْ  گْرگ امكْان یوسف  ین،خداوند در زم ی یفهکه خوردن خل اردداللت د ینروشنی بر ا به یدند،فهم

 مردم را بخورد. ی یهبقتواند  گ میگرطور که  است، همان

 ها و زبان ینخداوند در زم ی خلیفه

َفا ٌ وَ الَّْذینَ ال لَوْ جَعَلْناهُّ قُّرْآناً أَعْجَمِیا لَقالُّوا لَوْ ال فُّصِّلَتْ آیاتُّهُّ  َ أَعْجَمِی وَ عَرَبِی قُّلْ هُّوَ لِلَّذینَ آمَنُّوا هُّ و دی وَ شِْ

 (7)عیدٍهُّوَ عَلَیهِمْ عَمًی أُّولئِكَ ینادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَ آذانِهِمْ وَقْرٌ وَ  یؤْمِنُّونَ فی

 اسْت؟ های آن روشْن بیْان نشْده  چرا آیه :گفتند می قطعاً ،بودیم قرار دادهو اگر این ]کتاب[ را قرآنی غیرعربی )

درمْانی  هنمْود ور ،انْد  این ]کتاب[ برای کسانی که ایمْان آورده: بگو ؟کتابی غیر عربی و ]مخاطب آن[ عرب زبان

گویی[ آنْان را از هایشان سنگینی است و قرآن برایشان نامفهوم است و ] آورند در گوش  یاست و کسانی که ایمان نم

 .(دهند  یجایی دور ندا م

 .اسْت ینخداونْد در زمْ ی یفهخل برای یشگیهم خصوصیتیها،  زبان ی اعتقاد دارند که شناخت همه فرادا برخی

 .ندارد یلیدل یچاست که ه یباطل ی یدهعق ینا

او در کْه مردم است. امكْان نْدارد  ی یهها مانند بق شناخت زبان ی مسئلهدر  ی،عالَم جسمان ینخداوند در ا حجت

سْخن  یا است. ما از معجْزه یگرید ی مسئله ینا ، که البتهها را بداند؛ مگر با معجزه زبان ی همه یعالم جسمان ینا

سْخن  ییآسْا افتد. بلكه از صفت معجزه ینم قاتفا یافتد و گاه یاتفاق م یگاه ی،الهکه براساس حكمت  ییمگو ینم

 ی و در همْه یعْالم جسْمان یْنهْا را در ا زبْان ی همه یدبا یهر حجتاین که  یعنیاست.  یشگیکه هم ییمگو یم

 یْنا کْه ایند. بْه عْالوه اعتقْاد دارنْ وضوع نادرستم ینو غُّلوکنندگان به ا اناز نادان یها بدانند. چه بسا برخ زمان

نكْات این  وضوع بهم ینا یانببرای و عقل و قرآن مخالف است.  یخیتار یتکه با واقعچرا  یل است؛دلفاقد  موضوع

 :توجه فرمایید

 حتجْاجشْدند، بْه آن ا یمُّواجْه مْ یشْانکه بْا ا یگفتند، به افراد یها سخن م زبان ی ها به همه : اگر حجتاول

شْناخت  ی خداونْد، بْه واسْطه یثابت نشده اسْت کْه خلفْا یقطع یل. و با دلیاورندب یمانا یشانکردند تا به ا یم

                                                
 .44ی  ی فصمت، آیه قرآن کریم، سوره .1
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 یهْا زبْان ی اگْر همْه ین. عالوه بر ایاورندب یمانا آنان هکردند تا ب یشان استدالل م بر اقوام یگرد یانسان یها زبان

بْه چنْد زبْان  یْادگیری یچدون هْبْ  ی؟ اگر موسداشتند یگرد یها به معجزه یازینچه دانستند،  یرا م یانسان

 به عصا داشته است؟!!! یازیگفت، پس چه ن یسخن م

به شْكل  یزبان یچبه هتوانست  نمی یموس حضرت خداوند ی یفهخل ،است واضحطور که در قرآن  : هماندوم

 خداوند متعال فرمود:  ید،سخن بگو یبازو  یحصح

ِونَإِنِّی أَخافُّ أَنْ یكَذِّبُّ  رِدْ اً یصَدِّقُّنی  فَأَرْسِلْهُّ مَعی هارُّونُّ هُّوَ أَفْصَحُّ مِنِّی لِساناً  یوَ أَخ(7) 

ترسْم  زیرا مْی .تا مرا تصدیق کند ،آورتر است پس او را با من به دستیاری گسیل دار  و برادرم هارون از من زبان)

 .(مرا تكذیب کنند

هارُّونَ  یفَأَرْسِلْ إِلَ  وَ یضیقُّ صَدْری وَ ال ینْطَلِقُّ لِسانی
(6) 

 .(پس به سوی هارون بفرست .شود  یگردد و زبانم باز نم  یام تنگ م و سینه)

ِییفْقَهُّوا قَوْلِ *  ینْ لِسانِوَ احْلُّلْ عُّقْدَةً م(4) 

 .(تا سخنم را بفهمندی. و از زبانم گره بگشا)

 است: یم آمدهعهد قد ،تورات در

بلكْه  ی،ا گفتْه ه بْا مْن سْخنکنون ک، نه در سابق و نه اام هی نبودمن هرگز سخنور خوب : خداوندا،گفت یموس

 آفریْده یسْکر و بینا و نابینْا را چْه ک؟ گنگ و است ه زبان به انسان دادهک کیست :خداوند فرمود .لكنت زبان دارم

بْه تْو  یبگْوی بایْد چْه آنبه تو قدرت بیان خواهم داد و هر  من بنابراین برو و ه خداوند هستم؟ک؟ آیا نه من است

 یپْس خداونْد بْر موسْ. من بفرست یجاه را ب یس دیگرک کنم میتمنا  : خداوندا،گفت یاما موس. خواهم آموخت

را ببیند و از دیدنت خوشْحال خواهْد  توآید تا  ینون مکاست و ا یهارون سخنور خوب برادرت خشمگین شد و فرمود:

به هر دو شما قدرت بیان خواهم بخشید و بْه  من و بگوید.به هارون بگو تا از طرف ت ینکباید بیان  که را چه آنشد. 

و هْر  ی بْوداو چون خدا خواه یتو خواهد بود و تو برا سخنگوی او در برابر مردم رد.که چه باید کگفت  خواهم شما

 (3)رد.کبیان خواهد  یه به او بگویکچه را 

                                                
 .04ی  ی قصص، آیه قرآن کریم، سوره .1

 .10ی  ی شعراء، آیه قرآن کریم، سوره .2

 .22و  27ی طه، آیات  قرآن کریم، سوره .0

 .15تا  13، 4عهد قدیم، سفر خروج، باب  .4
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پادشْاه  کْه نند، چطور انتظار داشته باشْمک یمهایم اعتنا ن گفته به قوم اسرائیل یقت: ودرجواب خداوند گفت یموس *

 (7).نیستم یخوب مصر به سخنانم گوش دهد؟ من سخنور

سْخنانم گْوش  هچگونه انتظار داشته باشْم پادشْاه مصْر بْ ی نیستم؛من سخنور خوب: به خداوند گفت یاما موس *

 (6)هد؟د

 کْه این. پْس از  هْارونشْدن بْرادرش  یختْهدر تورات حل نشده است، مگر بْا برانگ یزبان موس مشكل

 یسْخن یاز موس یابتشود تا به ن یم یختهکرد، پاسخ داده شد که هارون برانگ یانرا ب یشینسخن پ یموس

 .یدخواهد، بگو یرا که م

رچْه بْه تْو ه. ی تْو اسْتو برادرت هارون سخنگو یهست ی من نزد فرعون : تو فرستادهفرمود یخداوند به موس *

 (4).کند بازگوید و از او بخواهد تا قوم اسرائیل را رها فرعون آن را به گویم به هارون بگو تا یم

اولْوالعزم اسْت و بْه  پیامبراناست و جزو  ینخداوند در زم یاز خلفا یا یفهاست که خل  یموسحضرت  این

و  واضْحل بْه شْك ،کردن الفاظ روشن یانکه او را از ب شتدر زبان دا لكنتقرآن و تورات، اتفاق دارند که  ،صراحت

حال خداوند سبحان و متعال او را فرستاد و مشكل گِْرِه زبْانش را  ینبا ا ی؛ ولشتدا یباز م ،مخاطب یقابل فهم برا

فرسْتادن  در ،شْود یبْه مخاطْب مْ یرسْالت الهْ یْغکْه مْانع تبل، مشكل را یننبرد. بلكه راه حل ا ینکامالً از ب

اِجابْت شْد و  یموسْ یخاطر دعْا ینبه هم بود.هارون  شدربراکه همان قرار داد  یموس یبرا یا کننده کمك

 زبانش حل شد.  لكنتمشكل 

َوَزیْراً مِْنْ   یوَاجْعَلْ لِی * یفْقَهُّوا قَوْلِ*   یانِوَاحْلُّلْ عُّقْدَةً مِنْ لِسَ*  یأَمْرِ  یوَ یسِّرْ لِ*  یصَدْر یالَ رَبِّ اشْرَحْ لِق

إِنَّكَ کُّنْتَ بِنْا * یراً وَ نَذْکُّرَكَ کَثِ* یراً نُّسَبِّحَكَ کَثِ یکَ*  یأَمْرِ یفِ شْرِکْهُّوَ أَ*  یأَزْرِ اشْدُّدْ بِهِ*  یارُّونَ أَخِهَی * أَهْلِ

 ( 3)ییتَ سُّؤْلَكَ یا مُّوسَوتِالَ قَدْ أُّقَ* یراً بَصِ

 بفهمنْد را سخنم تاو از زبانم گره بگشای ساز  آسان من برای را کارم و .ام را گشاده گردان پروردگارا سینه :گفت)

 را تْو تا گردان، کارم شریك را او و کن استوار او به را پشتم را، برادرم هارون ده، قرار کسانم از دستیاری من برای و

 تْو بْه ات خواسته موسی ای فرمود: بینایی. ما[ حال] به همواره تو زیرا باشیم؛ تو یاد به بسیار و گوییم تسبیح فراوان

 .(شد داده

                                                
 .12، 5سفر خروج، باب  عهد قدیم، .1

 .03، 5عهد قدیم، سفر خروج، باب  .2

 .2تا  1، 7عهد قدیم، سفر خروج، باب  .0

 .05تا  29ی طه، آیات  قرآن کریم، سوره .4



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

 

ایْن  .کنْد ینقْل مْ یبْه روشْن رسْالتشپس از  یحترا  یزبان موس ینیسنگ نماند یباق یوشنقرآن به ر

 معنْا بْه صْورت یْانب بْرایاو  تننداش ییو توانا یزبان موس ینیفرعون و انتقاد او نسبت به سنگموضوع در سخن 

 نمایان است:روشن، واضح و 

أَمْ أَنَْا * أَفاَل تُّبْصِرُّونَ   مُّلْكُّ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُّ تَجْری مِنْ تَحْتی  یسَ لیقَوْمِهِ قالَ یا قَوْمِ أَ لَ  فِرْعَوْنُّ فی  وَ نادی

*  ا أُّلْقِی عَلَیهِ أَسْوِرَةٌ مِْنْ ذَهَْبٍ أَوْ جْا َ مَعَْهُّ الْمَالئِكَْةُّ مُّقْتَْرِنینَفَلَوْلَ*  بینُّخَیرٌ مِنْ هذَا الَّذی هُّوَ مَهینٌ وَ ال یكادُّ ی

لَف* فَلَمَّا آسَفُّونا انْتَقَمْنا مِنْهُّمْ فَأَغْرَقْناهُّمْ أَجْمَعْینَ * قَوْمَهُّ فَأَطاعُّوهُّ إِنَّهُّمْ کانُّوا قَوْماً فاسِقینَ  فَاسْتَخَفَّ وَ  اًفَجَعَلْنْاهُّمْ سَْ

مَثاَلً لِآلخِرینَ
(7) 

مصر و ایْن نهرهْا کْه از زیْر آیا پادشاهی  ،ای مردم ]کشور[ من :داد ]و[ گفت و فرعون در ]میان[ قوم خود ندا در)

 و اسْت مقْدار بی خْود که کس این از من[ نه] آیا ؟بینید پس مگر نمی ؟از آن من نیست ،های[ من روان است ]کاخ

 همْراه فرشْتگانی او بْا یْا نشْده اسْت آویخته زرین دستبندهایی او بر چرا پس بهترم؟ کند بیان درست تواند نمی

 خشْم بْه را ما چون و .بودندبدکار ها مردمی  چرا که آن .اطاعتش کردند پس ر کردتحقیود را خ قوم پس اند؟ نیامده

 آینْدگان بْرای عبرتْی و[ بْد] ای پیشْینه را آنْان و کْردیم غْرق را آنْان ی همه و گرفتیم انتقام آنان از درآوردند،

 .(گردانیدیم

دایمْاً ایْن اشْكاالت را و  نمودخوار  ،کرد یتكرار م یشهکه هم یاشكاالت ینتر قومش را با پستفرعون  متأسفانه

و  یحفصْ  یموسسخن بود که  ینا یکافر شوند. اشكاالت فرعون بر موس یکرد تا به موس یممطرح 

أَسْوِرَةٌ مِنْ  لَیهِال یكادُّ یبینُّ فَلَوْال أُّلْقِی عَ. باشددر آن ن ای شبههکه  یاورده استرا ن یروشن ی و معجزه یستنروشن 

پس چرا بر او دستبندهایی زریْن آویختْه نشْده  .تواند درست بیان کند نمیاو ) جا َ مَعَهُّ الْمَالئِكَةُّ مُّقْتَرِنینَذَهَبٍ أَوْ 

را  سْمانیآ یهْا رسْالت ی که اگر همْه را مطرح کرده است،دو اشكال او  (اند؟ است یا با او فرشتگانی همراه نیامده

همْین دو کْه  بینیْد یم یْد،ها را جستجو کن انكارکنندگان رسالت ی همهو اگر  یابید یرا م ید، این دو اشكالورق بزن

 :است یكدیگرمشابه  یشانها که دلهستند  یافراد !. سبحان اهللکنند اشكال را مطرح می
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ْمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُّلُّوبُّهُّمْ قَدْ آیةٌ کَذلِكَ قالَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِ تیناوَ قالَ الَّذینَ ال یعْلَمُّونَ لَوْ ال یكَلِّمُّنَا اللَّهُّ أَوْ تَأ

بَینَّا الْآیاتِ لِقَوْمٍ یوقِنُّونَ
(7) 

کسانی که پیش از اینان بودند ]نیز[  ؟آید ای نمی گوید یا برای ما معجزه دان گفتند چرا خدا با ما سخن نمیافراد نا)

ها]ی خود[ را بْرای گروهْی کْه  ما نشانه .ماند یم مها ]و افكار[شان به ه دل .گفتند ایشان را می ی مثل همین گفته

 (.ایم نیك روشن گردانیده ،یقین دارند

 شْان آن، قوم ا اسْتفاده ازکنند و ب یسو  آن را تكرار م یو فقها یامامان گمراه یشهکه هماست  یاشكاالت ها این

بْود و فرعْون نسْبت بْه آن اشْكال  یینسْنگ یند. اگر در زبان موسنک یند و آنان را وارد هالکت ماینم یرا خوار م

آن را آورده  محمْد حضْرت کْه یقرآنْ یاو آ یابد؟ ینبود، نجات م ینیکه در زبانش سنگ محمد یاگرفت، آ

هْا و  یحی.  مسْیْربْه خْدا قسْم! خ ی بود نجات پیْدا کْرد؟امامان گمراههمواره همراه  اشكال  که  یناست، از ا

 و نحو و بالغت است... یمخالف قواعد زبان عرب که یرندگ یتا امروز بر قرآن اشكال م که نادیگر

هْا بْر آنْان فرسْتاده  زبْان ی بْه همْه یآسمان یها دانستند، کتاب یها را م زبان ی خداوند همه ی: اگر خلفاسوم

، ینعکه مااین است ماند  یم یباق تنها مشكلی که یجهبا حكمت موافقت دارد. در نت مسئله ینست و اا شد. او توانا یم

دانسْتند. اگْر  یرا مْ انفق  زبان قْوم خودشْ ،فرستادگان آن مانع هم این است که. باشد یرندهقابل و پذ ییِدر توانا

 یهْا بْا زبْان یبْه قرآنْ یشْانشد. ا یو فرستاده مابا چند زبان بر  یددانست، قرآن با یها را م از زبان یمحمد تعداد

است که  ینا یکار حداقل برا یندعوت نمود. ا یمانان فرستاد و آنان را به ابه آن ییها بود که نامه یازمندن یپادشاهان

بْود. شْده طور که عرب در آن زمان، آگاه  نموده است، آگاه شوند؛ همان یوح که به محمد کالمیاز  یبه بخش

نمودن حجْت  یرومندن توانست موجب این میآمد و  بعدهاکه  بود می یا بهتر از ترجمه یاربس ترجمه از قرآن یناقطعاً 

بْه عنْوان . هسْت یاریواقعاً مشكالت بسْ ،معصومغیر افراد ی . در ترجمهبود باشد و دارای سود بیشتری می یلو دل

ی  مقصْود گوینْدهکند و نه براسْاس  یفهمد، منتقل م یطور که خواننده و مترجم م نآمعناها را ی آنان  مثال، ترجمه

  اصلی آن.

در الفْاظ  یاریها اختالفات بس آن ینست و در به یسیقرآن، به زبان انگل یبرا یاوانفر یها ترجمه در حال حاضر

زبْان رفْتن فرصْتِ فرسْتادن قْرآن بْه  یناست، از ب چنین وضعیتکه  ی: تا زمانیدگو یو معناها وجود دارد. عقل م

خْالف حكمْت اسْت، که م یکه خداوند کار یحال. درتمخالف حكمت اس ،داند یم یسیکه انگل ،بر محمد یسیانگل

 یسْیدانست و انگل یقومش م ی را با لهجه یعرب  که محمد تنها حالت ممكن این است یندهد. بنابرا ینم انجام

بْه  یفرستاده شد. و حت یش،قر و قومش محمد ی قرآن به لهجه دلیل یندانست؛ به هم یها را نم زبان ی یهو بق

 بود، فرستاده نشد.  اهلل گر عرب که در زمان محمد رسولید یها لهجه
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دانسْت،  یرا مْ یاز عربْ یْرفرستاد. اگر محمْد غ ی، به عربجهانرا به پادشاهان  یشها نامه  : محمدچهارم

بْر آنْان  یْلحجْت و دل ی اقامه یها و برا در آن کار ینفرستاد. ا یم خودشانبه زبان پادشاهان ن آرا به  یشها نامه

هْا،  نسْبت بْه زبْان  یشْانشْناخت ا مْان،ها در آن ز دك بودن مترجمان وجود است؛ مخصوصاً با یرگذارترثأت

 ان است.آن یبرا یروشن یلو دل پادشاهان یبرا یروشن ی معجزه

کْه  ییمکردند؛ البته اگر نگْو یقرآن را ترجمه م یاتاز آ یبرخ یددانستند، حداقل با ها را می : اگر امامان زبانپنجم

سْبحانه  ،خداوند هستند و منظور متكلم یها ترجمه کنند. آنان خلفا ا به همه زبانقرآن ر ی بر آنان الزم بود که همه

هْزاران  یشانکه نزد ا یدانست و در حال یم یفارس  دانند. اگر امام صادق یمخلوقات م ی یهرا بهتر از بق یو تعال

قْرآن را  یْاتاز آ یداقل برخْحْایشْان شد کْه  یمانع م یزیداشتند، چه چ یمانبودند که به حق ا ها ایرانیاز  یعهش

کنْد؛ بْه  مْهترج یشْانقرآن را برا ی الزم بود که همه یشانکه بر ا ییمالبته اگر نگو ؟ترجمه کند یبه فارس یشانبرا

 بودند! یازمندخاطر که به آن ن ینا

وجْود  بْا ،قْرآن ی از ترجمْه یشْانسر باز زدن ا گرنهدانست و ینم یفارس یشانا که ایناز  یربه غ یستن پاسخی

منظْور مْتكلم ی مْردم،  همْه از بهتْر یشْان. ابودمخالف حكمت  ،داشت یآگاه ینسبت به زبان فارس که این

 .ستدان یسبحان را م

دارد.  یآگْاه یا و پرنْده یْوانهْر ح زبانداند و از  یها را م زبان ی همه آنان، توان گفت که ارواح با این وجود می

 حجابآنان را در  هایشان بدن یراز یم ندارد؛کن یم یکه در آن زندگ یدر عالَم آنان وضوع ربطی به وضعیتم ینا یول

د. بْه ندان ی، نماند یاد گرفتهکه را  شان اقوامجز زبان  یگریعالم زبان د ینقرار داده است. آنان در ا یعالم جسمان ینا

 شان نفرستاده است.  از زبان یرخداوند آنان را به غ دلیل ینهم

َیمُّالْحَكِ عَزیزُّلْنا مِنْ رَسُّولٍ إِالَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِیبَینَ لَهُّمْ فَیضِلُّّ اللَّهُّ مَنْ یشا ُّ وَ یهْدی مَنْ یشا ُّ وَ هُّوَ الْوَ ما أَرْس(7) 

پس خدا هر که را بخواهْد  .و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا ]حقایق را[ برای آنان بیان کند)

 .(ست ارجمند حكیما کند و او ذارد و هر که را بخواهد هدایت میگ راه می بی

یْن صْورت بیهْوده که در ا عجزهطبیعی است و یا با م ،این امر گرفتند و کمك آموزش فرا می را با یآنان هر زبان

نْان خْاطر کْه آ یْنبْه ا ،مانند شناخت زبان جنّ. گیرد فایده معینی صورت می ای برای حكمت و نبوده بلكه معجزه

طْور کْه  . همْانیاورنْدب یمْانتا ا زبان آن کمكبه  حتجاج بر مخالفانا ایبر یشناخت زبان خاص یا ،مُّكلّف هستند

بْر  زبْان پرنْدگانبْا شْناخت  یشْان. اچنْین کْرد ،خداوند سخن گفتن با پرندگان را به او آموخْت یوقت یمانسل

 .یاورندب یماناستدالل نمود تا به او ا انشمخالف
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َینَ ٍ إِنَّ هذا لَهُّوَ الْفَضْلُّ الْمُّبِ مَنْطِقَ الطَّیرِ وَ أُّوتینا مِنْ کُّلِّ شَی عُّلِّمْناسُّلَیمانُّ داوُّدَ وَ قالَ یا أَیهَا النَّاسُّ  وَ وَرِث(7) 

ایم و از هر چیزی به ما داده شده  ای مردم ما زبان پرندگان را تعلیم یافته :و سلیمان از داوود میراث یافت و گفت)

 .(راستی که این همان امتیاز آشكار است .است

در  یانسْان یهْا زبْان ی به شناخت همْهقادر  یدخداوند با ی یفهکه اعتقاد دارد خل ی: فردیشینمطالب پ ی نتیجه

 باالترین چیْزیوجود ندارد.  یلی نیزاعتقاد است و دل ینبر ا یقطع یلدل یازمندباشد، ن یدر هر زمان یعالم جسمان ینا

از اوقْات،  یاریدر بسْ آن اسْت کْه منبْع ییها ینها و تخم گماناگر نگوییم خیال است، کنند،  یاستناد مکه به آن 

 یلطور که روشن شد، دال و واقع با آن مخالفت دارد. همان و عقل و حكمت یقرآن یلغُّلو کنندگان است و دل یاتروا

   .این ادعا هستند و با آن موافقت ندارندضدّ بر 

 افراد قابل استفاده است: یناست که از آن، عكس اعتقاد ا یاتیااز رو یبرخ این

بْن  یموسْ یبْن نْون وصْ یوشْع»که فرمود:  یدمشن یعل یرالمؤمنین: از امیدگو یم یعرن ینبن جو حبة *

هْا  از آن یشد، الواح را از دستانش گرفت. برخ ینخشمگ یموس یاز زمرد سبز بود. وقت یعمران بود و الواح موس

 یوشْعبرداشْته شْد،  یخشم از موس وقتیها باال برده شد.  از آن یماند. و برخ یها باق از آن یو برخشكسته شد 

 یگْر،پس از گْروه د یفرمود: بله. گروه یشاندر الواح است، نزد شما است؟ ا چه آن یانب یابن نون عرض کرد: آ

شد و خبر بْه  یختهدر تهامه برانگ حمدو م ها افتاد یمنیگروه از  چهاردر دست  که اینآن را به ارث بردند تا 

و  یكْودارد و بْه اخْالق ن یگفته شد: از خمر و زنا باز م ید؟گو یچه م یامبرپ اینو عرض کردند:  یدآنان رس

در دستان ماست، از ما سزاوارتر است. اتفْاق  چه آننسبت به  یندهد. عرض کردند: ا یدستور م یگیخوش همسا

و او را با خبر کنْد.  رودب یامبرنمود که نزد پ یوح یلنزد او بروند. خداوند به جبرئنظر کردند که در فالن ماه 

را به ارث بردنْد و در فْالن مْاه و  یالواح موس ی،و فالن یو فالن یو فالن یآمد و عرض کرد: فالن یشاناو نزد ا

آمدنْد و درب زدنْد و عْرض مانْد. کْاروان  یْدارآنان ب ی دیداردر آن شب برا یشان. ایندآ یفالن شب نزد تو م

کْه  یفالن و فالن بن فالن و فالن بن فالن و فالن بن فالن. کتْاب نفالن ب یکردند: ای محمد، فرمود: بله ا

بْه  ییکه خدا یمده یم یست؟ عرض کردند: گواها کجا ید،بن عمران به ارث برد یموس یبن نون، وص یوشعاز 

. به خْدا قسْم! از یخداوند هست ی فرستاده  و تو محمد یستاو ن یبرا یكیو شر یكتا استو  یستجز اهلل ن

آن را   یْامبرنداشت. حضرت فرمْود: پ ینسبت به آن آگاه یفرد یچاز تو ه یش، پبودما  دنزالواح که  یزمان

 یْدم،کتْاب را د یبود و آن را به من داد. من آن را کنار سرم گذاشتم و صْبح وقتْ یعبران یقگرفت و نوشتار دق

و تْا برپاشْدن  ینهْا و زمْ آسْمان شدنخداوند از زمان برپا ینشبود که در آن، علم آفر یبا عظمت یربکتاب ع
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 (7)«.کردم یداپ یبود. من نسبت به آن آگاه یامتق

فرسْتاد، در  یشرا بْرا  یالواح موسْ یوقت یدر جفر است که خداوند تبارك و تعال»فرمود:  صادق امام *

 یافتْد. وقتْ یتا برپاشْدن سْاعت اتفْاق مْ چه آندر آن بود و هر  یزیهر چ یانفرستاد که ب یشآن را برا یحال

الْواح زبرجْد و از  ینبه امانت بگذارد و ا وهنمود که الواح را در ک یخداوند به او وح ید،رس یانبه پا یروزگار موس

 جْا آنآن را در  ید. وقتشده نها ینیدهشكافته شد و الواح را در آن پ یشنزد کوه آمد و کوه برا یبهشت بود. موس

از  ی. کاروانیختمحمد را برانگ یامبرشخداوند پ که ایندر کوه بودند تا  یشههم ها اینقرار داد، کوه آن را پوشاند. 

 ینیْدهکوه گشوده شد و الواح به صْورت پ یدند،به کوه رس یرا نموده بودند، رو نمودند. وقت یامبرقصد پ هک یمن

شْان افتْاد، در  در دسْتان یآمْد. آن گْروه آن را گرفتنْد. وقتْ یرونرار داده بود، بق یطور که موس شده و همان

آوردنْد و خداونْد   اهلل رسْولآن را نْزد  کْه اینتْا  یدندترسْ شان افتاد که به آن نگاه نكنند و از آن می دل

نْزد  یبا خبر نمود. وقتْ ن دچار شدند،ه آکه ب یزیگروه و چ ینرا از کار ا یشانفرستاد و ا یامبرشرا بر پ یلجبرئ

. آنان عرض کردنْد: از کجْا بْه یدپرس یافتند،که  یزیشروع نمود و از آنان در مورد چ یامبرپ یدند،رس یامبرپ

 یفرمود: پروردگارم مرا با خبر نمْود و آن الْواح بْود. عْرض کردنْد: گْواه یشانا ید؟، خبر داریافتیمکه  یزیچ

به آن نگاه کرد و خواند و  یشاندادند. ا یلتحو یشانآوردند و به ا یرونرا ب . آنیدهست اهلل رسولکه شما  یمده یم

و علْم  ینعلْم اولْ یْن. در ایررا بگ اینرا فراخواند و فرمود:   یرالمؤمنینبود. سپس ام ینوشتارش به عبران

 یرض کْرد: ابْدهم. عْ یلاست. پروردگارم به من دستور داد که آن را به تو تحو یالواح موس یناست. ا ینآخر

سْرت قْرار  یربه من دستور داد که آن را امشب ز یلبخوانم. فرمود: جبرئ یخوببه توانم آن را  ی! من نماهلل رسول

 یْدارسرشان قرار دادند و صْبح ب یرآن را ز یشان. ایدان یو خواندن آن را م یشو می یدار. چرا که تو صبح بیده

 یا به او دستور داد تا از آن نسْخه  اهلل رسولن بود، آگاه نمود. که در آ یزیرا به هر چ یشانشدند و خداوند ا

اسْت  ینو آخْر ینجفر است و در آن، علم اول ینکرد و ا یبردار نسخه یآن را در پوست گوسفند یشان. ایسدبنو

 (6)«.یمهست یامبرست و ما وارثان پا نزد ما یموس یست. و الواح و عصاا و آن نزد ما

فرسْتاد، در  یشرا بْرا  یالواح موسْ یوقت یدر جفر است که خداوند تبارك و تعال» فرمود: صادق امام *

 یافتْد. وقتْ تْا برپاشْدن سْاعت اتفْاق می چه آندر آن بود و هر  یزیهر چ یانفرستاد که ب یشآن را برا یحال

الْواح زبرجْد و از  ینو ابه امانت بگذارد  وهنمود که الواح را در ک یخداوند به او وح ید،رس یانبه پا یروزگار موس

شْده  ینیْدهشكافته شد و الْواح را در آن پ یشنزد کوه آمد و کوه برا یگفتند. موس یم ینتبهشت بود و به آن ز

 یْامبرشخداونْد پ کْه اینتْا  ،در کوه بودند یشههم ها اینقرار داد، کوه آن را پوشاند.  جا آنآن را در  ینهاد. وقت
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کوه گشْوده  یدند،به کوه رس یرا نموده بودند، رو نمودند. وقت یامبرکه قصد پ یمن از ی. کاروانگیختمحمد را بران

 یآمد. آن گروه آن را گرفتند. وقتْ یرونقرار داده بود، ب یطور که موس شده و همان ینیدهشد و الواح به صورت پ

 اهلل رسولآن را نزد  که اینتا  یدندترس یشان ترس افتاد که به آن نگاه نكنند و از آن م شان افتاد، در دل در دستان

 ن دچْار شْدند، ه آکه ب یزیگروه و چ ینرا از کار ا یشانفرستاد و ا یامبرشرا بر پ یلآوردند و خداوند جبرئ

. آنْان یدپرسْ یافتنْد،کْه  یزیشروع نمود و از آنان در مورد چ یامبرپ یدند،رس یامبرنزد پ یبا خبر نمود. وقت

فرمود: پروردگارم مرا با خبْر نمْود و آن الْواح بْود.  یشانا ید؟خبر دار یافتیم،که  ییزعرض کردند: از کجا به چ

بْه  یشاندادند. ا یلتحو یشانآوردند و به ا یرون. آن را بیدهست اهلل رسولکه شما  یمده یم یعرض کردند: گواه

. در یْررا بگ یْنو فرمْود: ارا فراخواند   نیرالمؤمنیبود. سپس ام یآن نگاه کرد و خواند و نوشتارش به عبران

 یْلاست. پروردگارم به من دستور داد کْه آن را بْه تْو تحو یالواح موس یناست. ا ینو علم آخر ینعلم اول ینا

بْه مْن دسْتور داد کْه آن را  یلتوانم آن را خوب بخوانم. فرمود: جبرئ ی! من نماهلل رسول یبدهم. عرض کرد: ا

سرشْان  یْرآن را ز یشْان. ایدانْ یو خواندن آن را م یشو می یداربح ب. چرا که تو صیسرت قرار ده یرامشب ز

بْه او   اهلل رسْولکه در آن بْود، آگْاه نمْود.  یزیرا به هر چ یشانشدند و خداوند ا یدارقرار دادند و صبح ب

در  جفْر اسْت و ینکرد و ا یبردار نسخه یآن را در پوست گوسفند یشان. ایسدبنو یدستور داد تا از آن نسخه ا

 یْامبرانسْت و مْا وارثْان پا نْزد مْا یموسْ یست. و الواح و عصْاا است و آن نزد ما ینو آخر ینآن، علم اول

در  یدرختْ یْررا محافظْت نمْود؛ ز یکْه الْواح موسْ یا فرمود: صخره امام باقر» سپس فرمود:« .یمهست

 (7)«شود. یشناخته م ینچن یناست که ا ینیسرزم

 معصوم یانو نس سهو

 یست؟چ یانو نس تیسچ سهو

 .  شود یمُّنجر م نادانستهغفلت و  یاز رو یزیترك چ یا یدادن کار انجامنشدن است که به  یادآورهمان  سهو

. شْودمنجر اگْاهی نْا روی از (6)چیْزی ترك وردنآ یاد عدم با که فراموشی همان اصل در: یان یا فراموشینس و

 ی. ولْرود نیز به کار میدانش و عمد  یاز رو  یزیو اهمال چترك  یفدر توصگاهی  یفراموشنسیان یا لفظ  ینهمنن

غفلْت  یترك کْردن از رو ی،که اصل در فراموش چرابازگرداند؛  این معنارا به  ظدارد که لف یازن ای ینهمعنا به قر ینا

  :شود یسخن خداوند، منسوب م ینا هآخر ب یمعنا ین. ایبودن عمد تفاوت یدانش و ب یاست و نه ترك از رو

ُّیْوْمِهِمْ هَْذَا وَمَْا کَْانُّوا بِآیاتِنَْا  الْحَیاةُّ الدُّّنْیا فَالْیوْمَ نَنْسَاهُّمْ کَمَا نَسُّوا لِقَْا َ  مُّالَّذِینَ اتَّخَذُّوا دِینَهُّمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْه
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یجْحَدُّونَ
(7) 

گونْه کْه آنْان دیْدار  د پس همانزندگی دنیا مغرورشان کرهمانان که دین خود را سرگرمی و بازی پنداشتند و )

 .(یمکن فراموش میما ]هم[ امروز آنان را  کردند، یردند و آیات ما را انكار مفراموش کامروز خود را 

تفْاوت  یو نسْبت بْه آنْان بْ کنیم یست که آنْان را رهْا مْا معنا ینبه ا( کنیم آنان را فراموش می) «نَنْسَاهُّمْ»

 .شویم یم

 ل:سخن خداوند متعا همننین

 َون وا اللَّْهَ  أَیْدِیهُّمْ الْمُّنَافِقُّونَ وَالْمُّنَافِقَاتُّ بَعْضُّهُّمْ مِنْ بَعْضٍ یأْمُّرُّونَ بِالْمُّنْكَرِ وَینْهَْوْنَ عَْنِ الْمَعْْرُّوفِ وَیقْبِضُّْ نَسُّْ

فَنَسِیهُّمْ إِنَّ الْمُّنَافِقِینَ هُّمُّ الْفَاسِقُّونَ
(6) 

های خْود  دارند و دست دارند و از کار پسندیده باز می ار ناپسند وامیبه ک .]همانند[ یكدیگرند منافقمردان و زنان )

در حقیقْت ایْن منافقاننْد کْه  .شْان کْرد خدا را فراموش کردند پس ]خدا هم[ فرامْوش .بندند  را ]از انفاق[ فرو می

 .(فاسقند

 اوت است.تف یست که خداوند آنان را رها کرده است و نسبت به آنان با معنا ینبه ا «نَسِیهُّمْ»

 گرنْهو باشْد یفق  تْرك نم پندارند، ی افراد میکه برخ گونه آن ،به خداوند منسوب است جا اینکه در  یاننس این

 یو اِهتمْام نداشْتن از رو یتفْاوت یبا بهمراه بلكه منظور ترك  (کنیم یآنان را ترك م)« مهُّکَترُّنَ: »فرمود یخداوند م

 .باشد یدانش م

 وجود دارد:  یفراموش یرادو معنا ب که ینا خالصه

را « فراموش نمْود.» «ینس»که لفظ  یو زمان شناسیم یاست که آن را م یهمان فراموش یناول: ترك با غفلت. ا

 .رسد یبه ذهن فرد م یماًمستق معنااین  شنویم، یم

 د. معنا به آن بازگرد تااست  یازمندن ای ینهقربه  این معنا .یتفاوت یقصد ب دانسته بهتركِ : دوم

دارد کْه از آن  خاصْی اسْت کْه لفْظ ییمعنْا ین. اگردد یترك کردن باز نم یفق  به معنا یانمعموالً لفظ نس

 .باشد یم (ترك نمود)« تَرَكَ»و آن لفظ  شود یاستفاده م

 ترك با غفلت. یعنیاز نوع اول است؛  یهمان فراموش مورد آن هستیم،که ما در صدد بحث در  موضوعی
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 یانو نس سهو

مرتب  اسْت و از جهْت  یجهت به نفس انسان یكنزد انسان از  یانسهو و نس ی مسئله یو به طور کل یقتحقدر 

دارد؛ مانند  یمحدود های ییتوانا یولوژیكیابزار ب یندر جسم هر انسان کامل است. ا یولوژیكیبه مغز که ابزار ب یگرد

اسْت کْه  یعْیدارد. واقعاً طب یادآوریمتمرکز شدن و در  یمحدود یی. مغز انسان تواناکردنتمرکز یمغز برا ییتوانا

اسْت کْه  یعی. طبیدنما گیری یها را پ تمرکز کند و آن یموارد مختلف یدقت رو یتدر آنِ واحد در نها تواند یمغز نم

چْون امْر  یابْد؛ ییرهْا درپی یپ یا ینیدهپ یا یبیترک یو سهو به خصوص در کارها یاناز نس تواند ینم یانسان یچه

از مردم با ثبت کْردن  یاریبس یلدل ین. به همآن نیست راه گریزی از باشد و زمی است که همراه مغز مادی ما میال

کْه  یو سهو در امان نگاه دارند. افراد یاناز نسرا که خودشان  کنند یدهند، تالش م انجام یدکه با ییقرارها و کارها

 یادآوریکنند و به آنان  گیری یرا ثبت و پ یشانقرارها و کارها تا کنند یرا استخدام م یدارند، اشخاص یمهم یکارها

 .یندنما

 یها کننْده یْادآوریدر آن ابزارهْا  کنْد؛ یکه انسان از آن استفاده م ییاز ابزارها یسازندگان برخ یلدل ینبه هم

به مراقبْت دارد و  یازنهست که  یابزارها معموالً موارد متعدد ین. چرا که در ادهند یقرار م یصوت یا یریتصو ی،نور

و  یاندچْار نسْ یگْر،د یلمسْا ینسبت به بعضْ یلمسا یبرخ یبا تمرکز رو سانکه ان دانند یآنان با کمك تجربه م

 .شود یسهو م

آمْدنش را فرامْوش  یْلدل رسْد، یم جْا آنکه به  یوقت یول رود؛ یم ییبه جا یزیبرداشتن چ یانسان برا یگاه

 یْهاول موضْوعمشغول شده اسْت کْه مغْزش را از تمرکْز بْر  یزهاییفكارش به چا یر،چرا که در طول مس کند؛ یم

 بازداشته است.

و  گْردد یمشْغول م یگْریافكْارش بْه موضْوع د یول گوید یسخن م یمشخص ی مسئلهانسان در مورد  یگاه

از گْردد، که موضوع صحبتش بوده است، ب یبه بحث اصل خواهد یم ی. اما وقتکند یآن موضوع تمرکز م یرو یاندک

در مْورد  خواهْد یانسْان م یْزن ی. گْاهپرسْد یو چه بسا از افراد شنونده، موضوع بحث را م کند یآن را فراموش م

انسان موضْوع  یجهو در نت گوید یسخن م یگریفرد مخاطب در مورد موضوع د یول ید؛سخن بگو یموضوع مشخص

 .کند یفراموش م یزصحبت خودش را ن یاصل

 یْكمغز انسان نسبت به تمرکز بْر مْوارد متعْدد در  ییاست که توانا ینها ا حالت ینا ی هدر هم فراموشی یلدل

در مورد کالبْد  مسئله ینموضوع مشخص متمرکز شود. ا یك یرو تواند یزمان، محدود است و او در هر زمان تنها م

 ش،ا یو بْاالرفتن مقْام روحْ در صْورت ارتقْا تاندارد  یاو ربط ینفس انسان یااست و به روح  یعیطب ی،انسان یماد

اسْت. همْه  یتجربْ یا مسْئله شْود، یو سْهو م یانانسان دچْار نسْ یعتکه طب ینکند. ا یداپ یقدرت تمرکز بهتر



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

 

موضْوع  ینمشاهده کنند. ا یكآن را از نزد قیه،بآن با  یقشخص و تطب یكاحوال  یو با بررس ینندآن را بب توانند یم

 انسان است. یك یزد معصوم نشده است و فر تثاب یاز لحاظ علم

فْرض  یجْهو در نت شْود یها عْارض م انسْان ی یْهماننْد بق یزاست که بر فرد معصوم ن یعیحالت طب یكسهو 

 یْلدل یْناسْت و ا یازمنْدن یقطعْ یلبه دل ،در عبادت فق  عصمت از سهو یاچه به صورت مطلق  ،عصمت از سهو

تْام اسْت. امْا  لْیعق یلدل یامطلب  یننسبت به ا تالدالل یطعالصدور و ق یقطع یتروا یامحكم  ی یههمان آ یقطع

 یك یچه یدارا باشند، یدر عبادت م یابه صورت مطلق  یاناعتقاد به عصمت معصوم از سهو و نس یکه مدع یگروه

 .یستندن یقطع یلدال یناز ا

متفْق  یظْر واحْدن یرو یعهشْ یمعصوم، متكلمان و فقهْا یانسهو و نس ی مسئلهاست که در مورد  ینجالب ا

 آن اتفاق نظر داشته باشند. ی( رویعهش یرو غ یعهاسالم )ش یمتكلمان و فقها ی که همه ینچه برسد به ا یستند؛ن

روشْن  ای یجْهو نت یقْتحق یافتنمعصوم با در یانسهو و نس ی مسئلهخواست خدا افراد مؤمن و طالب حق از  به

 .عبور کنندباشد، ای در آن ن شبههکه 

و  یاسْت کْه موسْ یْنقْرآن مخالفْت نْدارد، ا یحکه با محكم و صر یقتیحق یان،سهو و نس ی سئلهمدر مورد 

 خودشان را فراموش کردند:  یماه یوشع

ًفَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَینِهِما نَسِیا حُّوتَهُّما فَاتَّخَذَ سَبیلَهُّ فِی الْبَحْرِ سَرَبا
(7) 

ماهی خودشان را فراموش کردنْد و مْاهی در دریْا راه خْود را در  ،پس چون به محل برخورد دو ]دریا[ رسیدند)

 (.پیش گرفت ]و رفت[

 یبْرا ین. همننندو از آن غافل شد به یاد نیاوردندخاطر که آن را  ینخودشان را فراموش کردند؛ به ا یماه یعنی

از  یدر برخْ یرونیب ی کننده ادآورییبا  یدبا ،خداوند است یاز سو یکه الگو و مُّبلّغ ،خداوند یفهخل یگاهمحافظت از جا

 معصوم و بازداشته شود. ،لیمسا

 یْنکنم؛ بْه ا یشتم، نقل مون یاندر مورد نس« به مجمع البحرین یسفر موس»را که در کتاب  چه آنآغاز  در

 :باشدسودبخش تواند  میموضوع  ینا مورد از سخن در یشاست که پ یا که مقدمه دلیل
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 یو فراموش نسیان

 شْود، یبر حافظْه اثرگْذار م چه آن یمتا پس از آن بتوان ،حافظه و اطالعات در انسان چگونه است یمبدان یداابتدا ب

 .یمرا بازشناس قسمتی از حافظهاز  یاغفلت از همه  یا یفراموش یعنی

چشْمه به عنوان مثال از چشم و گوش سر ی،عالم جسمان یناز آن از ا یکه انسان دارد، برخ ییها و داده اطالعات

بْر  یوحْ گیْرد، ینشْأت م یکْه از ملكْوت اعلْ ی. مثال اطالعْاتآید یم یاز آن، از ملكوت اعل یا و پاره گیرد، یم

 صادقه است.  یایو را یاانب

محل اطالعات نام نهاد، اثر و  یاآن را محل حافظه  توان یکه م ییجا یاانسان  یوجود ی اطالعات بر صفحه این

)روح( قْرار دارد، نْه در مغْز.  یمحْل در نفْس انسْان یناز مردم، ا یاریخالف تصور بس. برگذارد یم یبر جا ینقش

انتقْال  یبْرا یبلكْه ابْزار یسْتاطالعْات ن میدائ یتلفن است و محل نگهدار یاعملكرد مغز مانند دستگاه نمابر 

 .رود یبه شمار م یعالم جسمان یندر ا (وجود انسان)و به  وجود انسان ها از داده

 چْه آناسْت. بْه عنْوان مثْال  یشمدام در حال افزا ها یدانستن ینا برد، یبه سر م یادن ینکه انسان در ا ینزما تا

 یها داده یهمگ کنید، یمطالعه م چه آنو  یابد یو درم شنود یگوش شما م چه آنو  کند یو درك م بیند یچشم شما م

اطالعْات و حاضْر  یْنعبْارت اسْت از اسْتخراج ا نردو به خاطر آو یادآوریاست.  یدر نفس انسان یا شده انباشته

 اراده کند. یعالم، هر گاه که و ینساختن آن در انسان در ا

 اطالعات و استخراج آنها از حافظه مؤثر است: یواکش یا یادآوری ینبر ا یموارد متعدد اما

 یزنْدگ یعدر وقْااسْت کْه  یمقدار اطالعات بر به خاطر آوردن مطالب، موضْوع یرثأت .حجم اطالعات: اول

از  یشْترب یاربسْ ی،خاطرسپار  کودك در به ییروشن است؛ به عنوان مثال توانا یمها سر و کار دار که با آن یا روزمره

 رکْودك د یشْترب ییتوانْا یلاطالعات. دل دنآور یادجز به  یستن یزیافراد بزرگسال است. به حافظه سپردن هم چ

حجْم  یجْهاز اطالعْات اسْت و درنت یخْال یباًتقر یادآوری، یدر ابتدا یو ی است که حافظه ینمطالب، ا یادآوردن

 یاطالعْات و دسترسْ یكکه تفك یطور ، بهاو به مرور زمان در ابتدا تحت کنترل است یاطالعات انباشته شده برا

حافظْه، بْه  معلومات و انباشته شدن اطالعات در یادتراکم ز یلبرخالف فرد بزرگسال که به دل باشد، یبه آن آسان م

کْه در  یْددار یْزیچ یْدموضوع: فْرض کن یشترب یحتوض یها تسل  و اشراف داشته باشد. برا بر آن تواند یم یسخت

 یْاسدر ق یابیْد،آن را ب توانید یتر م تر و آسان راحت ید،بگرد ی دنبال آن ش یزده چ یاناز م گر. ایدآن هست یوججست

 .یددنبال کن یگرد یزصد چ یانرا در م یزکه آن چ یبا وقت
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 یهْا . دادهیسْتندو مرکْب ن ینیدهپ یها سان داده آسان و ساده، هم یها . دادهنوع اطالعات یا یفیتک :دوم

داده  یدر حافظه جا یو تصادف یرمنظمها، به صورت غ و کامل از آن یعدم ادراك کل یلگروه دوم، ممكن است به دل

هْا  نْوع داده یناگر ا یحت دشوار باشد. شان لوازمو  یاتتمام جزئ با یا یحها به صورت صح آن یادآوری یجهشود و درنت

 یْادآوریتر از  هْا سْخت گردد، باز هم به خْاطر آوردن آن یجاساز یقمنظم و دق یا شود و به گونه یدهدرك و فهم

 آن است. یخاطر آوردن تمام اجزابه  یازمندها ن آوردن آن یاد یراز ؛ساده است یها داده

اسْت و بْه مثابْه  یرگْذارثأانسْان ت یْادآوری ی است که بر قْوه یکه حجاب و پوشش .دجس یاجسم  :سوم

 یْنگْردد، ا یشترناسازگار با آن ب یزهایآن و طرد چ یازهای. هر چه توجه به رفع نباشد یاطالعات م یبر رو یا پرده

خواهْد  یتر نْازك ی پردهمانند  یم،شو زاطالعات متمرک یو رو یمو هرچه از آن غافل شو گردد یم تر یمحجاب ضخ

ماننْد  ؛و اثرگذار است یستن یا که از آن چاره ماند یم یباق یشد؛ اما هر قدر انسان )از آن( غفلت ورزد، باز هم حجاب

 .یجسمان یازهایرفع ن یبرا یدنخوردن و آشام

و هْر  یْردگ یم یانسان فزون یادآوریشود، قدرت به  یشتر. هر چه نور بینور و ظممت در نفس آدم :چهارم

پْاك ماننْد  یّنبْ یْكاز  ین. بنْابرایابد یها کاهش م داده یفراخوان ی شود، قوه یشترو ظلمت ب رددنور کم گ ینچه ا

  ید؟متهم نما یکه آن حضرت خود را به قصور و کوتاه یمدار ینجز ا یانتظار یاآ یوشع

َأَنْ أَذْکُّرَهُّ یْطَانُّإِال الشَّ یهُّالْحُّوتَ وَمَا أَنْسَانِ یتُّنَسِ یإِلَی الصَّخْرَةِ فَإِنِّ یْنَاإِذْ أَوَ یْتَقَالَ أَرَأ
(1) 

و جز شیطان ]کسی[ آن را از  ؟من ماهی را فراموش کردم ،دیدی وقتی به سوی آن صخره پناه جستیمآیا  :گفت)

 .(به یادش باشم [مباداتا ] ،یاد من نبرد

 است. ظلمتعین  جا اینکه شیطان در 

مغز بر حافظْه و  یرگذاریعالم است. تاث ینعالم و از ا ینها به ا جهت که دستگاه انتقال داده یناز ا ؛مغز :پنجم

مناسْب بْه آن،  یغْذا یدنخْون در مغْز و رسْ یحاست. به عنوان مثال حرکت صح یادز یارمطالب بس یادآوردنبه 

 یْادآوری بْه ییفقْدان توانْا در آن، ممكْن اسْت یاریمب یاو بروز مشكل و نقص و  بخشد، یرا ارتقا م ی آنکارآمد

 به دنبال داشته باشد. یمیدا یا یو به طور مقطع یجزئ یا یها را به طور کل داده

حاصل شْده  یاست که با عمل یزیداده )اطالعات(، چ یكبه آن توجه نمود؛  یدوجود دارد که با یا نكته جا این در

 یدنکْه قصْد شْن ینبدون ا یعنوان مثال به طور اتفاق بهکه  ایننه  ؛انسان هدف کسب آن را داشته باشد یعنیباشد 

کْه  یْنمثْل ا .باشْد یدهکرده باشد، شْن توجهکه به آن  ینرا بدون ا یزیچ یاداشته باشد، به گوشش خورده باشد و 
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از خْود  ،اسْت یْدهد چه آن یبه خاطرسپار یبرا یاما تالش کند؛ ینگاه مآن مكان را و  کند یعبور م یانسان از مكان

کْه بْا  یا کسْب شْده ی  اصالً داده یراز شود؛ یآورده نم یادبه چیزی  یادآوری،در  یموارد یندر چن دهد؛ ین نمنشا

چْون فراموشْش نمْوده  ،که گفته شود شخص از آن غفلت کْرده یا داده یا د،شده باش گرفته یهدف به خاطرسپار

 است، وجود ندارد.

شخص  یك یبه طور معمول برا یول ؛بر حافظه دارد یمیمستق بییجاا یا یسلب ی که اشاره نمودم، رابطه مواردی

 :باشد ینم یكسان، یرگذاریثأت یزانم یدارا ین،مع

نشْان دهْد کْه  یجا جمع شود: ممكن است به بدنش توجه فراوان یكمورد،  ینچند تواند یانسان م یكدر  مثالً

آن در  یْادآوریچْه برسْد بْه  گْذارد، یم یبر جا یمنف یراو در کسب اطالعات از ملكوت تاث ییموضوع بر توانا ینا

در به دست آوردن اطالعات عالوه بْر بْه  یآدم ییانسان بر توانا یوجود ی نور در صفحه یشکه افزا ی. در حالیندهآ

نْور، در  یْن)بْه جسْم( و مقْدار ا یتمشْغول یْنمقدار ا ین. همننگذارد یم یبر جا یمثبت یرها، تاث خاطر آوردن آن

 (7).باشد یم یلکامالً دخ یه خاطرآورب ی معادله

. پْنج کننْد یم ینیآفر نقش یرمتغ ینمعادله که در آن چند یكها عبارت است از  داده یادآوری ی مسئلهرو،  ینا از

است کْه بْا دانسْتن مقْدار  یرممكندشوار و بلكه غ یار. بسباشند یم یرهامتغ ینا ی مورد گفته شده در باال، از جمله

 ی یجْهکسْب نت ی. بْرایمو بفهم یممعادله را بدان ینا یخروج واهیمبخ یرها،متغ یندو تا از ا یا یك بییتقر یا یواقع

 یْنمؤمن درسْتكار فقْ  بْه ا یكدر خصوص  توانیم ینم یگر،به عبارت د یم؛را بدان یرهامقدار تمام متغ یدبا یی،نها

اسْت؛  ورداربرخ یقدرتمند یاربس ی از حافظه یوکه  یمکار است، قاطعانه حكم کن درست یاو مؤمن دانیم یکه م یلدل

 ی حافظْه یکْه و یمحكم بران یم،که از مؤمن نبودن او اطالع دار یلدل ینتبهكار فق  به ا یرمؤمندر مورد فرد غ یا

 یگْرمقْدار د یمربو  به نور او مثالً پنج درصد باشد ولْ یرمؤمن نباشد و مقدار متغ ی،دارد. ممكن است فرد ضعیفی

در  یرمْؤمن،انسْان غ یْنا یْبترت یْنباشْد. بْه ا یدر حد عْال العاتاط یادآوریو  یفراخوان یبرا ی،و اییرهمتغ

مطالب از قدرت  یادآوریدر به  یست،که مؤمن ن ینمند خواهد بود و با وجود ا بهره ییاز ارزش باال یادآوری، ی معادله

 .باشد یبرخوردار م یادیز یاربس

معادلْه،  یْناست کْه در ا ینا یمدرك کن یو آن را به خوب یمآن توجه داشته باش به یدکه حتماً با یمهم موضوع

صددرصْد شْود.  یو ی که قدرت حافظه یا به گونه یابد،مخلوق بتواند به مقدار تمام و کامل دست  یكامكان ندارد 

                                                
 ... ننور حاصنل از ایمنان و صنالح بنودن و      کنند.  شکم خود را از غذا پر می یکه گاه یمؤمن صالح عابد ی مثال آن: بنده .1

مسئمه حند ثابنت و    یناما ا شود. یم یادترز یزشود، نورش ن ریادتو هرچه عبادتش ز گذارد یم یعبادتش بر او تأثیر مثبت برجا

و هر چه تعداد منوارد   کند یم یجادا یادآوریبر  یتأثیر منف کند، یکه شکمش را از غذا پر م یهنگام ین،ب ین... در اد. ندار ینیمع

بناز  آن  یاثر منفن  یابد، یشافزا یزنو هرچه مقدار پر شدن شکم  گردد یم یشترب یزآن ن یتأثیر منف یابد، یشپر کردن شکم افزا

 .گردد یم یشترب هم
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. به عنْوان مثْال یابدبه مقدار صددرصد دست  یرهامتغ ی در همه یستقادر ن یمخلوق یچبه آن علت است که ه ینا

است که ظلمت در آن راه ندارد  یمخلوق، نور ینمعنا است که ا ه اینبه صددرصد برسد، ب فرضاً نور یراگر مقدار متغ

 (7)سبحان و متعال است. ینور بدون ظلمت، فق  خدا یراز .محال است یزیچ ینو چن

کْه بتْوان  یا صددرصْد برسْد، بْه گونْهحافظه بْه  ی که بتواند در معادله یروشن شد که مخلوق یبترت ینا به

نه فرامْوش  یو یعنی ،برابر با صفر گردد یو غفلت و یفراموش یجهنمود و درنت یفاو را تمام و کمال توص ی حافظه

 یاش صددرصد و فراموشْ که حافظه یافریندب مخلوقیوجود ندارد. امكان ندارد خداوند سبحان  ید،کند و نه غفلت نما

موضْوع بْه قْدرت خداونْد  جْا اینو  یسْتکْار ن ینا انجامعلت که خداوند قادر به  یننه به او غفلتش صفر باشد. 

 باشْد؛ یتعدد الهوت مطلْق مآن  یامكان ندارد و در صورت امكان، معنا یزیچ ینبلكه از آن رو که چن گردد؛ یبرنم

 (6)(یراًاهلل علواً کب ی)تعال .و واالتر است تربر یخداوند بس

                                                
اسنت کنه    یاست که منر  نندارد، ننور    یاتیاست که جهل ندارد، ح یخداوند عمم: »از ابو عبداهلل امام جعفر صادق .1

اوند شده است که خد یتما روا یبرا»: عرض کردم : به ابو الحسن امام رضاگوید یبن عبدالرحمان م یونس« .ندارد یظممت

 ،صدوق یدتوح)« .است طور ینهم»فرمود:  «ندارد. یکه ظممت ستا یاست که مر  ندارد و نور یاتیاست که جهل ندارد، ح یعمم

 .(107ص 

 «به مجمع البحرین سفر موسی»به نقل از کتاب  .2
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 یاننس و سهو و یادآورید و خداون ی خلیفه

 در نظر گرفت: توان یفرض را م ینچند یان،و سهو و نس یادآوریخداوند با  ینو جانش یفهدر مورد ارتبا  خل

 یْنباطل بْودن ا و سهو راه ندارد. یانوجه نس یچبه ه ،خداوند مطلقاً و از ذات خود ی یفهخلدر که  ینا: فرض اول 

ش محدود ییشده است و توانا یبترک یمیاییدارد که از مواد ش بدنی مادی معصومفرد که  چرافرض روشن است؛ 

 یْنالزمْه ا یْن،عْالوه بْر ا د.رسهو داها  سایر انسانکه مانند ای است  از لحاظ بدنی به گونهاو  یجهاست. در نت

 ل مطلْقکمْا یعنی یندر آن راه نداشته باشد؛ و ا یكیباشد که ظلمت وتار ینور فرد معصوماست که  ینفرض ا

   ی آن تعدد الهوت مطلق است. و الزمه است ن آن واضحبطالغلو و سخن  ین. اکه نقصی در آن راه ندارد

 یْنورزد. ا یغفلت م یگریکند و اوقات د می مواردی را یادآوری اوقات یخداوند، گاه ی یفهخلکه  ینادوم:  فرض 

خداونْد  ی یفْهکْه خل ییمبگو یمو بخواه باشد چنینند. اگر هست تركدر آن مش مردم ی است که همه وضوعیم

 خْارجی ی کننْده یْادآوری یدبا لزوماًندارد،  ی سهودر موضوع مشخص یاندارد  یانسهو و نس یزچ یچمطلقاً و در ه

 ه او یْادآوریشْود و بْ مْیکه واسطه  یا فرشته یاخداوند  یاز سو یممستق یوحاین یادآوری توس  داشته باشد. 

دو  یرونْیکننْده ب یْادآوری یْنا یبْرا شود. می انجام، خواهدبش یادآوری یه خداوند براک دیگری هر راه یاکند 

انْواع از  یبرخاو را از بر اساس حكمت،  یادارد و  یرا از او باز م یانیسهو و نسگونه مطلقاً هر  یافرض وجود دارد: 

 .دارد نگاه می یانسهو و نس

ی خداوند وجود دارد، که عبارتنْد  در مورد سهو و نسیان خلیفهمال احت چهار یشین،و با توجه به مطالب پ یجهنت در

 از:

 و سهو ندارد. یاننساز ذات خود خداوند مطلقاً و  ی یفهخل 

 و سهو ندارد. یانمطلقاً نس خارجی، ی کننده یادآوریبه خاطر  ،خداوند ی یفهخل 

 و سهو دارد. یاننس یگریخداوند مانند هر انسان د ی یفهخل 

 امكان در موارد دیگری و سهو داشته باشد؛ و  یاننس یدر مواردتواند  می یگری،اوند مانند هر انسان دخد ی یفهخل

 و در آن موارد از نسیان و سهو معصوم باشد. وجود نداشته باشد یشبرا یو سهو به خاطر حكمت یاننس

 اول فرض

خاطر کْه  ینباطل و غلو است؛ به ا ینا و سهو ندارد. یاننس از ذات خودخداوند مطلقاً و  ی یفهخل طبق این فرض

راه نداشْته باشْد و در آن  یكیتْار باشد که ظلمْت و ینور ین،خداوند در زم یفهآن است که خل فرض ینا ی الزمه

 همْان الهْوت مطلْق یسْت،در آن ن یکْه ظلمتْ یکه نور دلیل ینبه ااین سخن باطلی است،  باشد. کمال مطلق

 .یستصفت ن ینا یدارا یاو کس یرو غ باشد ، میسبحانه
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جهْت شْود،  یْكامكان ندارد که فق  شامل  یبه صورت ذات یانبه عصمت از سهو و نس یدهعق یبترت ینبه هم

معصوم نباشْد؛ چْرا  یویو عبادت، معصوم باشد و در مسائل دن یغاز سهو در تبل یکه معصوم به صورت ذات ییمتا بگو

 یداشت که عصْمت ذاتْ یدهدارنده و بازدارنده است. اگر بتوان عق هاست که ذات معصوم، نگا ینقول ا ینا یکه معنا

عاصم  ،که ذات فرد معصوم مسئله ین( وجود نداشته باشد، ایویجهت )مثالً از جهت موارد دن یكاز  یاناز سهو و نس

 یدخاطر با ینهم. به رود یم یناز ب یاناز سهو و نس یهر نوع عصمت ذات یجه. و در نترود یم یناز ب ،بازدارنده استو 

 یْلقا یجهت، به معنا یكاز سهو از  ینبودن به عصمت ذات یلکه قا یناز آنان توجه شود؛ در مورد ا یبه سخن برخ

قابل طرح است که عصْمت معصْوم از  یبرداشت تنها در صورت ینها است. ا جهت ی از همه ینبودن به عصمت ذات

عصمت مطلق اسْت،  دارایکه معصوم به ذات و  یرا که فردفرض باطل است؛ چ ینباشد. پس ا یو سهو ذات یاننس

 .باشد یهمان کامل مطلق به ذات است و او فق  خداوند سبحان م

 دوم فرض

دارد که او را مطلقْاً  یا کننده یادآوری ین کهو سهو ندارد؛ به خاطر ا یانخداوند مطلقاً نس ی یفهخل طبق این فرض

. شْوند یل نمئْقا یفرض اول و دوم تفاوت ینمعصوم ب یانعموالً منكران سهو و نس. البته مدارد یم باز یاناز سهو و نس

مْتهم  ی یرهفرض دوم است؛ تا آنان را در دا یان،که مقصود آنان از عصمت معصوم از سهو و نس کنیم یفرض م یول

بْه  یْازخْاطر ن یناست و به هم یدتیفرض عق یك ینکه ا کنم یعرض م یجه. به عنوان نتیمشدن به غلو قرار نده

 یدکه بتوان در عقا بینیم ینم یکامل ینقل یا یعقل یلکه در سخنان آنان، دل یدارد. در حال یقینیو  یقطع یلآوردن دل

را  یمخالف خْود اشْكاالت یدخودشان، نسبت به عقا ی یدهعق یناثبات ا یکه آنان برا ینحداکثر ا (7)نمود. یهبه آن تك

را ذکر کْرده اسْت، مطْرح  یامبرانپ یبرخ یانکه نس یاتیرا نسبت به آ یكاالتاش موالً. آنان معکنند یمطرح م

و بْه دنبْال آن،  کننْد یاشْكال وارد م کند، یرا ذکر م امامان یا یامبرکه سهو پ یاتیو در مورد روا کنند یم

نمود و روشن  یمخواه یانرا ب كاالتاش ینرد ا یل. ما دالآورند یسهو معصوم در عبادت م ی مسئلهبر  یاشكاالت عقل

 .یستن یآنان کاف ی یدهاثبات عق یمقدمات برا ینکرد که ا یمخواه

 سوم فرض

اسْت کْه  یْنفرض ا ینا یدارد. معنا یانسهو و نس یگریخداوند مانند هر انسان د ی یفهخلبر مبنای این فرض 

اسْت،  ینکه جزو د ینا به عنوان ار یو سهو داشته باشد و مورد یاننس یاله یناز د یقسمت یغامكان دارد که در تبل

کنْد؛ و در راه آن  یْغاست، تبل الهی ینرا که جزو د یزیبخواهد چ که این یانباشد؛  ینآن مورد جزو د یکند. ول یغتبل

                                                
بعضنی از بزرگنان    حتی اجماعی که معتقدان به این عقیده مدعی آن هستند، توهم است و حقیقت ندارد. بنه طنوری کنه    .1

 عممای شیعه مانند صدوق و استادش محمد بن حسن بن ولید و نیز شیخ طبرسی با این عقیده، مخالف بودند.
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هْر  یْاواسْطه شْدن فرشْتگان  یْاخداوند  یاز سو یمیمستق یاعم از وح یا کننده یادآوریدچار سهو شود و  یغتبل

سخن با قْرآن تنْاقض  یننداشته باشد. ا وجود از آن استفاده کند، یمنتقل کردن وح ید براکه خداوند بخواه یزیچ

را بْه  یکْه رسْاندن رسْالت الهْ ی،الهْ ی کننده یادآوریدر قرآن به وجود  یروشن هخاطر که خداوند ب یندارد؛ به ا

 کرده است.  یحنموده. تصر ینتضم ینو کامل به مكلف یحصورت صح

الَاتِ رَبِّهِْمْ وَأَحَْا َ   تَضَی مِن رَّسُّولٍ فَإِنَّهُّ یسْلُّكُّ مِن بَینِ یدَیهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً مَنِ ارْ إِلَّا * لِیعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُّوا رِسَْ

بِمَا لَدَیهِمْ وَأَحْصَی کُّلَّ شَی ٍ عَدَدًا
(7) 

از پْیش رو و از پشْت سْرش نگاهبانْانی بْر [ برای او  پیامبری را که از او خشنود باشد، که ]در این صورت جز)

نزد ایشان است، احاطه دارد  چه آناند؛ و ]خدا[ به  های پروردگار خود را رسانیده یامخواهد گماشت، تا معلوم بدارد که پ

 .(و هر چیزی را به تعداد شماره کرده است

اند تا مخصوصاً از عمر و  اتّخاذ کرده سخن را ین. آنان اباشد یم یسلف های یوهاب یبرخ یدهفاسد، عق ی یدهعق این

 یاورنْد،کْار عمْر ب یبْرا یلْیکه دل خواهند ی. آنان مینددفاع نما یانبه هذ اهلل رسولتابعان آن در متهم نمودن 

با طعنه زدن  یااسالم  ینهمراه با طعنه زدن در د یدهعق ینقرآن مخالفت داشته باشد؛ هر چند ا یحصرنص هرچند با 

سخنش را نفهمْد؛  یا یدبگو یانهذ  ندارد که محمد ی: اشكالگویند یباشد. آنان م اهلل رسول نسبت به محمد

د؛ ینْنما یْغتبل دارد، یباز مْ یامتتا روز ق یکه آنان را از گمراه یتیامت را با وص خواهند یم یشانکه ا یدر حالت

خداونْد  یْند یْغدر تبل یحت باشد؛ یم یزجا  محمد یبرا یا مسئلهدر هر  یانآنان سهو و نس ی یدهچرا که به عق

 یاوریْدب ی: نوشتاریددر بستر مرگ باشد و بگو تواند یم آنان، حضرت محمد ی یدهسبحان و متعال. بر اساس عق

سهو و اشتباه  یشانحال، ا یندر ع ی. ولدارد یباز م یگمراه از یامتکه شما را تا روز ق یسمرا بنو یتمشما وص یتا برا

 یْناسْت، ا یافتْهبْر او غلبْه  یماریو ب گوید یم یانرفته است و هذ ینو عقلش از ب گوید یچه م داند یو نم کند یم

 است که عمر و همراهانش گفتند.  یسخن

                                                
 .22و  27ی جن، آیات  قرآن کریم، سوره .1



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

 

 یشهْا بْر گونْه کْه اینتْا  ،ش روان شدهای . سپس اشكیا شنبه شنبه و چه پنج : روز پنجیدعباس گو ابن

 یاوریدب یلوح و دوات یا یکتف و دوات»فرمود:  اهلل رسولگفت: است.  یدمروار یها مانند دانه گویا ،دسیر

 یانهْذ اهلل رسْول»نْد: گفت «د.یگمْراه نشْو تْا ابْد که پْس از آن هرگْز یسمونب یشما نوشتار یتا برا

 (7)«.یدگو یم

 چهارم فرض

باشْد و در  و سْهو داشْته یاننسْ یدر موارد یگریخداوند مانند هر انسان د ی یفهممكن است خلاین فرض بنابر

و از  یخارج ی کننده ی یادآور یلو سهو داشته باشد؛ آن هم به دل یانکه نس یستبه طور مطلق ممكن ن یگریموارد د

 حكمت. یرو

را از خود به موارد سهو  یموارد جا اینافراد در  یبعض یاست. ول آل محمد ی یدهفرض چهارم، همان عق این

 یْاتیروا، مانند تعداد رکعات؛  تاعباد تفاصیلاز  یمانند سهو در برخ کنند؛ یمعصوم اضافه م یممكن برا یرغ یانو نس

 .اند کرده یانب را یامبراست که سهو پ دهوارد ش یعهاهل سنت و ش یقاز طر

سْهو از معصْوم  ینف ی یدهدر مورد عق یعهش یکه علما شوند یم یمدع یناآگاه یافراد از رو یناز ا یبرخ طبیعتاً

 یْامبرهستند که به جواز سْهو پ یافراد یعهش یوجود ندارد؛ بلكه از بزرگان علما یاجماع یقتما در حقاجماع دارند. ا

صْدوق و اسْتادش محمْد بْن  یخشْ آنان دارند. از جمله یحتصر آن یبر نف یلعدم وجود دل یامعصوم در عبادت  یا

 . باشند یم ،شان کند خداوند رحمت، حسن

 گوید: شیخ صدوق می

هو در مورد س ،خداوند آنان را لعنت کند (4)،و مُّفوّضه (6)غُّالت :یدگو یم ،رحمت خداوند بر او باد، ابکت ینا مؤلف»

سْهو داشْته  یزن یغاست که در تبل یزدر نماز سهو داشته باشد، جا یشانباشد که ا یز: اگر جاگویند یم یامبرپ

 کنْد یما را مُّلزم نم مسئله ین. اباشد یبر او واجب م بر او واجب است، نماز یغطور که تبل خاطر که همان ینباشد؛ به ا

 یْزن یشْانا یْرکه بر غ شود یواقع م یا مسئله یامبرحاالت مشترك، بر پ ی که در همه است این به خاطر ینو ا

ماننْد  یسْتند،ن یْامبرافْراد کْه پ ی یهبق نماز بخواند. یدبا یستند،ن یامبرکه پ یافراد ی یهمانند بق یشان. اشود یواقع م

 یشْانا یکه بْرا یزیآن است. و چ ی جزو شرا یغاست و تبل یامبریبه آن دارد، پ ختصاصکه اِ ی. حالتیستندن یشانا

                                                
 صحیح مسمم، کتاب وصیت. .1

غمو   و آل محمد محمد شود که در بیان مقام به معنای غموکننده است و به کسانی گفته می« غالی»جمع « غُالت» .2

 دهند. )مترجم( کنند و مقام الوهیت مطمق را به ایشان نسبت می می

شود که معتقد بودند خداوند، جهان را آفرید و بعضی امور تکوینی جهان و نیز تشریع دین را  به کسانی گفته می« مفوّضه» .0

 واگذار کرد. )مترجم( و آل محمد به محمد
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 یعبْادت مخصوصْ یْغخْاطر کْه تبل ینبه ا یفتد؛اتفاق ب یشانا یبرا یغکه در تبل یستن یزافتد، جا در نماز اتفاق می

مستولی شود و با اثبات  یثابت م یّتعبود یشان،ا یاست که براآن  ی است. و به واسطه یاست و نماز عبادت مشترک

 یمنتف یشاناز ا یتربوبنیست،  خداوند عزوجلبرای خدمت که در آن حال ایشان در حال  اینو  یشانا رخواب بشدن 

ماننْد  یامبراست. سهو پ یدارخداوند زنده پا یرد،گ یکه چرت و خواب او را فرا نم یخاطر که فرد ینشود؛ به ا یم

انْدازد تْا  یرا در سْهو مْ یشانخداوند عزوجل است و خداوند ا یاز سو یشانکه سهو ا اطرخ ینبه ا یست؛سهو ما ن

تا مردم هر وقت سهو نمودنْد،  ؛جز او گرفته نشود یاست و پروردگار و معبود مخلوقبشر و  یشانمشخص شود که ا

 یتسْلط و امامْان یامبربر پ یطاناست و ش یطانحكم سهو را بدانند. سهو ما از ش یشانسهو ا ی به واسطه

تسْل  او فقْ  بْر کسْانی اسْت کْه وی را بْه )  إِنَّما سُّلْطانُّهُّ عَلَی الَّذینَ یتَوَلَّوْنَهُّ وَ الَّذینَ هُّمْ بِهِ مُّشْرِکُّونندارد. 

گانی کْه از وی پیْروی خورد بر فریب ننینو هم (.ورزند ها به او شرك می  گیرند و بر کسانی که آن سرپرستی برمی

 یْدیننبْود کْه بْه او ذوال یصْحابه فْرد یْان: در میندگو یکنند، م یدفاع م یامبرکه از سهو پ یافراد کنند. می

 حمْدمرد معروف اسْت و همْان ابوم ینخاطر که ا ینند؛ به اا هندارد و دروغ گفت یخبر اصل ینمرد و ا ین. و ایندبگو

نْد. از ا هنمودمطْالبی او نقْل  در مْوردمعروف است و مخالف و موافْق  یدینالبن عبد عمرو است که به ذو یربن عم

 نقل شده است. «ینبصف ینوصف القتال القاسط»در کتاب  یاتیروا یشانا

کْردن سْهو از  یغلو، منتف ی درجه ین: اولیدگو یم ،خداوند رحمتش کندید، ما محمد بن حسن بن احمد بن ول استاد

اسْت و  یزجا یاتروا ی باشد، رد کردن همه یزمورد آمده است جا ینکه در ا یاتیردن روااست. و اگر رد ک یامبرپ

جداگانْه در مْورد اثبْات سْهو  یدر نوشْتن کتْاب یتعال شود. بنده ان شاهلل یباطل م یعتو شر ینبا رد کردن آن، د

 (7).«آورم به حساب می یپاداش ان آنو پاسخ به منكر یامبرپ

 رحمتش کند: خداوند ی،طوس یخشاما 

 از قرآن نظرش را مطرح کرده است:  یهآ ینا یلدر ذ یطوس یخش

َحَدیثٍ غَیرِهِ وَ إِمَّا ینْسِینَّكَ الشَّیطانُّ فَْال   آیاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُّمْ حَتَّی یخُّوضُّوا فی  إِذا رَأَیتَ الَّذینَ یخُّوضُّونَ فی و

 (6)ینَالِمِمَعَ الْقَوْمِ الظَّ  تَقْعُّدْ بَعْدَ الذِّکْری

روند از ایشْان روی برتْاب، تْا در سْخنی غیْر از آن  [ در آیات ما فرو می چون ببینی کسانی ]به قصد تخطئه و)

 .([ به فراموشی انداخت، پس از توجّه، ]دیگر[ با قوم ستمكار منشین درآیند؛ و اگر شیطان تو را ]در این باره

 :  گوید یم ،خداوند او را رحمت کندی، طوس شیخ

                                                
 .053و  095ص  ،1ج  ،صدوق ،هیحضره الفقیمن ال .1

 .52ی  ی انعام، آیه قرآن کریم، سوره .2



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

 

گفتْه  یاست. او بْرخالف مطلبْ یزجا یامبرانبر پ یاناستدالل کرده است که سهو و نس یهآ ینبه ا یجبائ همننین»

 یحصْح یْزن مسْئله یْن. اباشْد ینم یزجا یامبرانپ یبرا ینوع سهو یچگمان که ه یناند. با ا گفته یاناست که رافض

 انجْامخداونْد  یکْه از سْو یلیآنْان در مسْا بْرای یانامكان سْهو و نسْ گوییم یخاطر که ما م ینبه ا باشد؛ ینم

کْه باعْث اخْالل بْه کمْال عقْل  یلیو سهو دارند؛ آن هم مسا یانآن، امكان نس یر. اما غیستن یحصح دهند، یم

. گردنْد یو نْاتوان م شْوند یم یمْارو ب خوابنْد یکه آنان م ینباشد؟ درحال یزجا یشانبرا مسئله ین. چگونه اشود ینم

را  یناتفاق افتاده است، ا یشانکه برا یدارند و موارد یاننس یشاناز کارها یاریدر بس ینباشد و همنن یخواب سهو م

 (7)«فاسد است. یده،عق یناز ا یرو گمان به غ دهد ینشان م

 شان کند: خداوند رحمتی، ثان یدمحمد بن حسن، فرزند شه

 :  گوید یبحث اضافات در نماز م یثِاز احاد یكیدر سخن خود در  یشانا

جهْت  یْناز انه  باشد؛ یقرارداد در آن م یها است که نشانه ینا کنم یکه گمان م یا مسئلهپنجم:  اما» *

معتبر، محل  یاتبعد از آمدن روا مسئله ینکردن ا ینفچرا که است؛  یامبرسهو پ ی که در بردارنده

 (6)«سخن است.

سْهو از  یقینْیو  ید نْدارد کْه بْه صْورت قطعْوجو یلیکه دل کند یم یحتصر ،خداوند رحمتش کندیدخویی، س

 یْااند  ذکر شْده یاتنماز و حج و ... و تعداد رکعات که در روا یکند؛ مانند کارها ینف یمعصوم را در موضوعات خارج

 :  گوید یم یدخوییطواف. س یها تعداد شو 

ت کْه خداونْد متعْال، الزم اسْ یْاآ یست؟در نماز صبح چ یامبرسهو پ ی مسئلهحال در  یقت: حق7693پرسش»

 . خداوند متعال فرمود:یستندمعبود ن یشانکه ا یمکن یقینتا  یندازدرا در سهو ب یامبرشپ

فِی األَسْواقِ  وَ قالُّوا ما لِهذَا الرَّسُّولِ یأْکُّلُّ الطَّعامَ وَ یمْشی
(7) 

 .(؟رود  خورد و در بازارها راه می  این چه پیامبری است که غذا می :گفتند)

 یْامتولْد شْدند و از دن یشْانا ینبشر است و همنن یشانکند که ا یکه داللت م یگری هستد یاتالوه آبه ع

موقْع  یاگر فْرد و اشدمردم ب یبرا یتا رحمت یندازدرا در سهو ب الزم است که خداوند متعال، رسولش آیارفتند. 

مْردم قْرار داده  ی یْهبق یاز احكام را بْرا یاریخداوند سبحان، بس یرد؟اشكال نگ یگریاز د ینماز خوابش ببرد، کس

آیْا « بخوابْد.» که اینو نه « به خواب برده شود.» یشاناست که ا یوقت وضوعم ین. البته ااست و نه خود رسول

 ؟دو حالت روشن است ینتفاوت ب

 یاِبْداع یمْردنْدارد و  یچرخد، اصل در سهو انداختن و سهو دور او می یاتکه روا یدیناست که ذوال یحصح ینا آیا
                                                

 . 159ص  ،4ج ی،التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوس .1

 .219ص  ،5ج  ،محمد بن حسن ،إستقصاء اإلعتبار فی شرح االستبصار .2
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المعصْوم عْن  یْهتنز یبالمعلوم من البرهان علْ یهالتنب»در نوشتار  ،س سرهقدّی، حر عامل یخطور که ش است؟ همان

 کرده است؟ یانسخن را ب ینخودش ا «یانِالسهو و النس

بْه  اسْت. خداونْد یاز موضوعات خارج یرکه نسبت به معصوم ممنوع است، سهو در غ یاز سهو یقینی مقدار: خویی

 (6)«آن داناتر است.

 یقْینبه نبْودن  ییخو یدس یحشود. تصر یداپ یقین یدهعق یكنسبت به  یدبا یکه در مباحث اعتقاد یستن یشك

افراد به آن معتقْد  یکه بعض یبه اعتقاد یشانمعنا است که ا ینبه ا ی،سهو معصوم در موضوعات خارج ی مسئلهدر 

. باشْد ینم یقینی ی،معصوم در موضوعات خارج ازکردن سهو  ی: نفگوید یم اج ایندر  یدخوییهستند، اعتقاد ندارد. س

 و اعتقاد شود. یقینآن وجود ندارد که باعث  یبرا یلیدل یعنی

امْام از سْهو در عبْادت معتقْد  یْا یْامبرهستند که به عصمت پ یعهش یاز علما یگریافراد د ها ایناز  یرغ طبعاً

 یْنر ابْ یعهشْ یاجمْاع علمْا یکه مْدع یمشخص شدن اشتباه فرد یدم، براکه ذکر نمو یموارد ی. ولباشند ینم

 (4).کند یم یتکفا باشد، یم یدهعق

 در مورد معصوم، ممنوع است؟ یانسهو و نس آیا

 هْا حالت ی معصْوم در همْه یانکه اعتقاد به محال بودن سهو و نس ندسته یافرادهم  جا ایندر  مخاطب سخن

 یْا یْامبررا در مورد سْهو پ یعیاناهل سنت و ش یاتروا هستند ودر عبادت معصوم سهو منكر که  یافراد و همدارند 

از  یانکْردن سْهو و نسْ یدر مْورد مُّنتفْرا کْه  یاشْكاالت مْنکنند.  یم یدر مورد سهو امامان را نف یعهش یاتروا

ل فق  به مطرح کردن اشْكاالت ندارند و در مقاب یلیاعتقاد دل ینا یبراچرا که کنم؛  یم یانب یافتم،خداوند  ی یفهخل

 یارزش علمْ یْاآ ینْیمتا بب کنیم؛ یعرضه م یعلم یزانسخنان و اشكاالت را بر م ین. به خواست خدا اکنند یم یهتك

 عموم است. ی یدهعق از یتکه صرفاً تبع ینا یااند و  مغالطه بنا نهاده شده ی یههستند که بر پا یفق  اشكاالت یادارد 

                                                                                                                                                                  
 .7ی  ی فرقان، آیه قرآن کریم، سوره .1

 ید خویی.س ،مسائل فی العقیده جزء اول، ة،صراط النجا .2

 :گفنت ( )70)کهف،  تُؤَاخِذْنِی بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِی عُسْرًا قَالَ الَآمده است:  در کالم خدا از زبان موسی .0

 (.مرا مؤاخذه مکن و در کارم بر من سخت مگیر ،چه فراموش کردم به سبب آن

یعنی از تسمیم شدن به تو « مرا مؤاخذه مکن ،چه فراموش کردم ه سبب آنب»در تفسیر طبرسی در مورد این آیه آمده است: 

 و ترک کردن انکار تو غافل شدم و این بر اثر نسیانی است که ضد یادآوری است.

به معننی  « رهق»رت عبا« .راًتُؤَاخِذْنِی بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِی عُسْ قَالَ الَ»در تفسیر طباطبایی آمده است: در عبارت 

باشد و ارهاق یعنی وادار کردن به کار زایدی که فرد طاقت آن را ندارد. معنی آن این است که: منرا بنه    وادار کردن به تهوع می

ام را فراموش کردم و از آن غافل شدم، بازخواست نکن و مرا وادار به کار مشکمی را که توانایی آن را نندارم،   سبب آن که وعده

 مکن.

در امنان   یخناطر کنه او از فراموشن    ینن سپس استتثناکرده است؛ به ا« مگر آن که خدا بخواهد»تفسیر قمی آمده است:  در

 یست؛ چرا که موجودی که نسیان ندارد، خدا است.ن
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از معصوم )چه مطلق و چه در عبادت بْه  یانسهو و نس یخود در مورد نف ی یدهاثبات عق ین براآنا ین،عالوه بر ا

دارنْد و نْه  یکامْل عقلْ یلدر دست ندارند. آنان نه دل یلیدل ینهستند، که البته چن یقطع یلدل یازمندطور خاص( ن

معنْا  یْنبْر ا طْور قطْع هکه ب یا یهو نه آ داللت کند. معنا ینبر ا از معصوم صادر شده باشد و قطعاً که قطعاً یتیروا

 است. یشانداللت کند. بلكه آن چه وجود دارد، عكس اعتقاد ا

اسْت کْه سْهو معصْوم را  ینچن ینا یزن یات. آباشند می یحو صح یار هستندبس نیز در مورد سهو معصوم یاتروا

 .یمده یار مرا مورد بحث قر یو عقل ییو روا یقرآن ی شده کند و مسائل مطرح یم یانب

 قرآن یات: آاول

نسْبت داده شْده اسْت را مْورد بحْث قْرار  یقرآنْ یاتاز آ یخداوند و در برخ یاز خلفا یکه به برخ فراموشی

را  یانسْهو و نسْ ای را که معنْای کلمه ینغفلت است. همنن یو ترك از رو یکه فراموش یمکن می یانو ب یمده می

 پردازیم. بودن آن در این معنی می کنیم و به صریح کند، بررسی می بیان می

  ِبما َنسیُت  ُتؤاِخْذنی ال

فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُّ آتِنا غَدا َنا لَقَدْ لَقینْا مِْنْ * بَلَغا مَجْمَعَ بَینِهِما نَسِیا حُّوتَهُّما فَاتَّخَذَ سَبیلَهُّ فِی الْبَحْرِ سَرَباً  فَلَمَّا

یطانُّ أَنْ أَذْکُّْرَهُّ وَ اتَّخَْذَ  یتَ إِذْ أَوَینا إِلَی الصَّخْرَةِ فَإِنِّی نَسیتُّ الْحُّوتَ وَقالَ أَرَأَ* سَفَرِنا هذا نَصَباً  مْا أَنْسْانیهُّ إِالَّ الشَّْ

سَبیلَهُّ فِی الْبَحْرِ عَجَباً
(7) 

ماهی خودشان را فراموش کردنْد و مْاهی در دریْا راه خْود را در  ،پس چون به محل برخورد دو ]دریا[ رسیدند)

 از مْا راستی که بیاور را غذایمان گفت: خود جوان به[ موسی] گذشتند[ جا آن از] که هنگامی ویش گرفت ]و رفت[ پ

و جْز  ؟من ماهی را فراموش کردم ،دیدی وقتی به سوی آن صخره پناه جستیمآیا  :گفتدیدیم.  بسیار رنج سفر این

 .(و به طور عجیبی راه خود را در دریا پیش گرفت اشمبه یادش ب [مباداتا ] ،شیطان ]کسی[ آن را از یاد من نبرد

هْا  از آن یكْیهسْتند.  دو معصْوم ین، یعنیخداوند در زم یاز خلفا یفهکننده، دو خل اشخاص فراموش ،جا این در

 . باشد یبن نون م یوشع یشان،ا یوص یگری،عمران است و د پسر یموس

و  یآگْاه یاسْت کْه از رو یْن( اماهی خودشان را فرامْوش کردنْد) انَسِیا حُّوتَهُّمَ یاند: معنا گفته یکه بعض ینا

بود، سْخن بعْد از آن و پرسْش در  صورت ینبه ا مسئلهاگر  یرا. زباشد ینم یحخود را رها کردند، صح یماه ،شناخت

سْخن آنْان، علْت پرسْش از  یبر مبنْا یگر،بود؛ به عبارت د معنی یو ب یهانهسف یعنینداشت.  ییمعنا ی،مورد ماه
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 یهمان رها نمودن ماه یعنیداده بودند؛  انجامعمد  یبوده که قبالً از رو یو سهو نسبت به کار یانهمان نس ی،ماه

 در کنار صخره.

غفلت  یاز رو یو رها کردن ماه یاننس که اینکند، و  یم یدتأک یبن نون بر فراموش یوشعبعد،  ی یهدر آ همننین

همْان  یعنْیبوده اسْت؛  یطانش ی،که علت فراموش کردن ماه کند یم یانب یرانبوده است، ز یآگاه یبوده و از رو

 یو مْاه کند یخاطر فراموش م ینبه هم یست؛. او کمال مطلق نباشد یوجودش م ی که در صفحه نقصی یاظلمت و 

 .کند یترك م یغفلت و ناآگاه یرا از رو

 است:  یشینپ یبه همان معنا یزسخن خداوند متعال ن ینا

َحَدیثٍ غَیرِهِ وَ إِمَّا ینْسِینَّكَ الشَّیطانُّ فَْال   آیاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُّمْ حَتَّی یخُّوضُّوا فی  أَیتَ الَّذینَ یخُّوضُّونَ فیوَ إِذا ر

مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمینَ  تَقْعُّدْ بَعْدَ الذِّکْری
(7) 

روی برتْاب، تْا در سْخنی غیْر از آن  روند از ایشْان [ در آیات ما فرو می چون ببینی کسانی ]به قصد تخطئه و)

 .  ([ به فراموشی انداخت، پس از توجّه، ]دیگر[ با قوم ستمكار منشین باره آیند؛ و اگر شیطان تو را ]در ایندر

و کامْل مطلْق اسْت، فقْ   یستدر او ن یظلمت یچکه ه یاست. نور نقصهمان ظلمت و  یزن جا ایندر  شیطان

 خداوند سبحان و متعال است. 

 متعال فرمود:  اوندخد
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 ًإِنْ شا َ اللَّْهُّ صْابِراً وَ   یقالَ سَتَجِدُّنِ* ما لَمْ تُّحِ ْ بِهِ خُّبْراً   وَ کَیفَ تَصْبِرُّ عَلی* قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطیعَ مَعِی صَبْرا

فَانْطَلَقا حَتَّْی إِذا رَکِبْا فِْی * لَكَ مِنْهُّ ذِکْراً  ثَحْدِ ٍ حَتَّی أُّ عَنْ شَی  فاَل تَسْئَلْنی  قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنی* لَكَ أَمْراً   ال أَعْصی

بْراً * خَرَقْتَها لِتُّغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَیئاً إِمْراً ها قالَ أَالسَّفینَةِ خَرَقَ تَطیعَ مَعِْی صَْ قْالَ ال * قالَ أَ لَمْ أَقُّلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْْ

مِنْ أَمْری عُّسْراً  هِقْنیبِما نَسیتُّ وَ ال تُّرْ  تُّؤاخِذْنی
(7) 

توانی بر چیزی که به شناخت آن احاطه نداری صبر  پای من صبر کنی. چگونه می توانی هم تو هرگز نمی: »گفت)

اگْر مْرا »گفْت: « ان شا  اللّه مرا شكیبا خواهی یافت و در هیچ کاری تو را نافرمانی نخْواهم کْرد.»گفت: « کنی؟

پس رهسپار گردیدنْد، تْا وقتْی « چیز سؤال مكن، تا ]خود[ از آن با تو سخن آغاز کنم. یچکنی، پس از ه پیروی می

آیا کشتی را سوراخ کْردی تْا سرنشْینانش را غْرق »[ گفت:  [ آن را سوراخ کرد. ]موسی که سوار کشتی شدند، ]وی

« پْای مْن صْبر کنْی؟ هْمتْوانی  آیا نگفتم که تو هرگز نمی»گفت: « کنی؟ واقعاً به کار ناروایی مبادرت ورزیدی.

 (.«ذه مكن و در کارم بر من سخت مگیرمؤاخ یمبه خاطر فراموش مرا» [ گفت:  ]موسی

کْه او  یننپرسد تا ا یزیخواست تا از او چ یخدا موس یامبر(، از پعبداً من عبادناخدا ) ی آن بنده یات،آ ینا در

کْه  یمسائل ی درباره یعنیمتعهّد شد که صبور باشد؛  یزن ی. موسیددر آن مورد نما یخود، شروع به خبر دادن به موس

مطلْب بْود.  یْنآن چْه اتفْاق افتْاد، عكْس ا یخْدا نپرسْد. ولْ ی از آن بنده کنند یبا آن برخورد م یرشاندر مس

خْدا نمْود؛  ی اتفاق، نه تنها شروع به پرسْش از بنْده ینطور که وعده داده بود، صبر نكرد. او در اول آن یموس

و از او  کنْد میخْدا اطاعْت  ی گفته بْود از بنْده یکه موس ینو کارش اعتراض نمود؛ آن هم با وجود ا یبلكه به و

جْا دو فْرض بْه ذهْن  ین( او در هیچ کاری از تو نافرمانی نخواهم کرد) لَكَ أَمْراً  وَال أَعْصینخواهد نمود.  سرپینی

 :رسد یم

 یْنو توجه کامل ترك نمْود. ا یآگاه یخدا را از رو ی اش نسبت به بنده وعده یاجرا یکه موس ین: ااول فرض

خْدا تخلْف  ی ممنوع شده است و عمداً از وعده و تعهدش نسبت به بنْده یمرتكب عمل یبه آن معنا است که موس

اعتراض و مجادله  یفرستاده بود، نه برا بندهاز آن  یادگیری یمخالفت کرده است که او را برا ییکرده است و با خدا

فَوَجَدا عَبْداً مِْنْ عِبادِنْا فرموده است:  یف( توصای از بندگان ما بنده) عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَاکه او را با عبارت  یا ؛ بندهبا او

ای  تْا بنْده) ا عُّلِّمْتَ رُّشْداًأَنْ تُّعَلِّمَنِ مِمَّ  هَلْ أَتَّبِعُّكَ عَلی  آتَیناهُّ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُّ مِنْ لَدُّنَّا عِلْماً قالَ لَهُّ مُّوسی

از بندگان ما را یافتند که از جانب خود به او رحمتی عطا کرده و از نزد خود به او دانشی آموخته بودیم. موسْی بْه او 

داسْتان،  یْانو در پا (ای به من یْاد دهْی، پیْروی کْنم؟ هدکه از بینشی که آموخته ش آیا تو را به شر  این»گفت: 

بْه  ی( موسْ نْدادم انجامو من این ]کارها[ را خودسر )  یوَ ما فَعَلْتُّهُّ عَنْ أَمْرِکه  کند یم یحتصر یه روشنخدا ب ی بنده
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به دنبالش برود تا از  کهخداوند است و خودش از او درخواست کرد  یخدا، از سو ی که علم آن بنده دانست یم یخوب

سْؤال  دانست یکه م یدر حال  یفرض، موس یناساس ا نموده، به او آموزش دهد. پس بر یمشچه خداوند تعل آن

کْه  دانسْت یم ینو همننْ نمْود یو به او اعتراض م کرد یپرسش م خدا  ی و اعتراضش بر خدا است، باز هم از بنده

خودشْان  یاسْت کْه بْه ادعْا یتْالش کسْان ی یجْهنت یْنا یقت،حق ر. دیدنما یمخالف وعده و تعهّدش عمل م

 یْكرا کْه  ی. آنان موسْیندو تبرئه نما یهتنز یانمعصوم را از سهو و نس یبه طور کل یا یخواهند موس یم

 تْوان ینم یحْالت یچکْه در هْ نماینْد یمْتهم م یبزرگْ یهْا اولْواالعزم اسْت، بْه تهمت یامبریو پ یاله یشوایپ

 را به آن متهم نمود. یموس

کْه از وعْده و  یْنا یْافراموش کرد و  یا غفلت، وعده و تعهدش را ترك کرد یاز رو یکه موس ین: افرض دوم

همْان  یننشده است. ا یمعذور بوده و مرتكب عمل ممنوع یشانا یجهنت خدا غافل شد. در ی تعهدش نسبت به بنده

مرا »[ گفت:  ]موسی) یتُّبِما نَسِ  ؤاخِذْنیالَ ال تُّقَ: کند یم یحنسبت به آن، تصر یبه روشن  یاست که موس یزیچ

 یهمراهْ یراز ؛مانند نماز و روزه و حج بود یعبادت انجامدر حال  یکه موس یدر حال ( مؤاخذه مكن یمبه خاطر فراموش

 یبْرا یگْاه،جا یْنو وعْده در ا عهدبه  یوفا ینبوده و همنن یو اله یتعبّد یخدا، به سبب دستور ی با بنده یموس

 شد. یعبادت محسوب م یموس

 یَفال َتْنَس َسُنْقِرُئَك

َیإِالَّ ما شا َ اللَّهُّ إِنَّهُّ یعْلَمُّ الْجَهْرَ وَ ما یخْفَ  * یفاَل تَنْسَ سَنُّقْرِئُّك(7) 

را  چْه آنخدا بخواهد، که او آشكار و  چه آنجز  [ بر تو خواهیم خواند، تا فراموش نكنی؛ ما به زودی ]آیات خود را)

 .(داند که نهان است، می

 وارد شده است: یهآ ینا یردر مختصر بصائرالدرجات در تفس روایتی
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 یردگ یرا م یکه از شما، علم یدر مورد فردنظر شما »عرض کردم:  : به امام باقریدگو خفاف می یفبن طر سعد

 یثیاسْت کْه از مْا حْد یفْرد یهعل یل. دلیستاو ن یهعل یلیدل»فرمود:  یشانا «یست؟کند، چ یو آن را فراموش م

ولی گنْاه نسْیان از شْما برداشْته شْده  شود. رو کاف یاوردن یمانبه آن ا یبه او برسد؛ ول یابشنود و آن را انكار کند 

آن را فرامْوش نمْود. در  یشْانبود. ا  سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَی فرستاده شد،  اهلل رسولکه بر  یا سوره یناول است.

نُّقْرِئُّكَ فَْال  . سْپس فرمْود:ردتأیید کْرا  ینخداوند متعال ا ی. ولیستن یشانا یهعل یلیدل یشان،فراموش کردن ا سَْ

 (7)«.([ بر تو خواهیم خواند، تا فراموش نكنی ما به زودی ]آیات خود را) سَیتَنْ

 وارد شده است:  یامام حسن عسكر یردر تفس یهآ یندر مورد ا یتیروا همننین

 (ای را که از میان بْرداریم ههر آی) ما نَنْسَخْ مِنْ آیةٍ»فرمود:  الرضا یبن موس یفرمود: محمد بن عل امام

 یها و از دل تْو ا و از دل یمنوشتارش را بردار یعنی  (دست فراموشی بسپاریمیا به ) أَوْ نُّنْسِها یمحكمش را بردار یعنی

ا بْه مْ) إِالَّ ما شْا َ اللَّْهُّ  سَنُّقْرِئُّكَ فاَل تَنْسیطور که خداوند متعال فرمود:  م؛ همانیبر یم ینمحمد، محافظتش را از ب

 (6)«را از دل تو بردارد. یادشو  ییکه فراموش نما ([ بر تو خواهیم خواند، تا فراموش نكنی زودی ]آیات خود را

بْر  یداللتْ یْه،آ که اینسهو ندارد. با  یزیچ یچاند که معصوم مطلقاً در ه کرده یرگونه تفس ینرا ا یهافراد، آ یبرخ

[ بر تو خواهیم خواند تْا فرامْوش  ما به زودی ]آیات خود را) یئُّكَ فاَل تَنْسَسَنُّقْرِروشن است:  یهآنان ندارد. آ ی یدهعق

 چه آن»از  یشب یرا به حدود یهآ ینا ی. هر کس معنایکن یرا فراموش نم «دخوان یمبر تو خواه چه آن» یعنی( نكنی

 ،«خوانیم یم یتبرا چه آن»ت: عبار یرادارد. ز یلبه دل یازسخنش ن یبدهد، برا یت( سرایاله ی)وح «خوانیم یم یتبرا

 چْه آنحفْظ »بْر یْاو  ،«یْغعدمِ سهو معصْوم در تبل»فق  بر  یهآ ینرو، ا یناز ا شود، یم یاله یشامل قرآن و وح

و نْه  شْود ینه شامل عبادت م مسئله ینداللت دارد و ا «خواند یبر او م یهآ ینخداوند سبحان و متعال بعد از نزول ا

آن  یْن،بلكْه بْاالتر از ا یست؛خداوند سبحان، محل اختالف ن یاز سو یغنِ معصوم در تبلآن. سهو نداشت یرغ یزیچ

مطلْب  یْناستثنا اسْت و بْر ا یكسخن  ین( اخدا بخواهد چه آنجز ) ما شا َ اللَّهُّ إِالَّاست که خداوند متعال فرمود: 

به خاطر ضرورت و  ی،و خداوند در موارد شود یمبتال م یانها به سهو و نس انسان ی یهداللت دارد که معصوم مانند بق

( خْدا بخواهْد چْه آنجز ) ما شا َ اللَّهُّ إِالَّ یمعنا یجهحفظ فرموده است. در نت یانبه عدم سهو، او را از سهو و نس یازن

 ندارد که خداونْد تْو را از یضرورت یا یازو ن یکه خداوند بخواهد که آن را فراموش کن یگریاست: به جز موارد د ینا

رٌ  اقُّْلْ إِنَّمْا أَنَْ شود. یبر آنها عارض م یانها که سهو و نس انسان ی یهدارد؛ مانند بق  امور باز ینو سهو در ا یاننس بَشَْ

 .(شود که به من وحی می  بگو: من هم مثل شما بشری هستم)  یَّإِلَ  ییوحَ  مِثْلُّكُّم

                                                
 .50ص  ،حسن بن سمیمان حمی ،مختصر بصائر الدرجات .1

 .451، ص تفسیر امام حسن عسکری .2
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 یات: روادوم

 یْاتدر رد نمْودن روا یْرااسْت؛ ز ارزش یب نماید، یم را ذکر ممعصو یانکه سهو و نس یاتیوارده به روا اشكاالت

  گفتْه ینا یاو  یاتروا یناز ا یبه بعض یاز اشكال سند یشهم ندارد، ب یباب وجود دارد و معارض ینکه در ا یاریبس

م سْلّم یامر از جهْت قرآنْ ینروشن شد، ا چه آن بقوجود ندارد. در ضمن، ط یگری، عذر داست بوده یهتق یبر مبنا

کْه ، وارد باشد یاتآن اشكاالت به روا که این. به فرض یستقابل طرح ن یقرآن یلاشكاالت در مورد دال یناست و ا

بْه صْورت  یْدهعق یْكاثبات  یبرا توان یاست که نم ینا شود، یم یجهکه از آن نت یزیچ ینباالتر یست،گونه ن ینا

 یلْیدل یازمنْدآنان، ن یراز کند؛ یوجه ثابت نم یچآنان را به ه ی یدهعق یاتروا یننمود. و ا یهتك یاتن روایمستقل به ا

در  ،چه به صْورت مطلْق و چْه طبْق اعتقْاد آنْان ید؛معصوم را اثبات نما یاخداوند  ی یفههستند که عدم سهو خل

ان از آنْ یْزچ یچاسْت و در هْ یگرانمانند د یبشر دخداون یفهخل یااست که معصوم  ینا مسئله ینعبادت. اصل در ا

 .شود ینم یزمتما یل،مگر با دل

 یتروا یك. فق  یدنما یندارند که سهو معصوم در عبادت را نف یاتمجموعه از روا یكمخالفان،  که اینعالوه بر 

کْه بْه  ییو نسبت به معنْا یستکرد که داللتش کامل ن یمخواه یانو ب نمایند یم یلمورد تأو ینکه آن را در ا است

آن  یحتْرج یم،کنْ یکه ذکر مْیح، صح یاتِاز روا یاریبس عداد. بلكه در تعارض با تباشد ینم ورآ یقینل هستند، ئآن قا

 .یستن یرپذ امكان
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 یدمنا یم یانمعصوم را ب یانکه سهو و نس ایاتیرو

 کند یرا ذکر م یامربکه سهو پ روایاتی

را بْه اشْتباه در رکعْت  رکعتْی( )چهار که نماز یشخص ی درباره از امام صادق): یدگو یراالحكام: ابوبص تهذیب

به امام عْرض  «نماز را اعاده کندباید »ال کردم. امام فرمود: ؤخود برخاسته و رفته است، س یدوم تمام کرده و از جا

 یْامبرپ: دکْرد و فرمْو یادآوریرا  ینذوالشمال یثامام در جواب، حد «یند؟گو یچه م یامبرپس مردم از قول پ»کردم: 

 (7).(و صورت نماز را به هم نزده بود، نمازش را تمام کرد ه بودرنخاستخود ب یجا چون از

را بْه اشْتباه در  )چهْار رکعتْی( کْه نمْاز یشخص ی درباره از امام صادق): یدگو یراالحكام: ابوبص تهذیب *

نمْاز ید با»ال کردم. امام فرمود: ؤرفته است، سبه دنبال کار خود خود برخاسته و  یرکعت دوم تمام کرده و از جا

بعْد از آن کْه دو رکعْت نمْاز خواندنْد، اعْاده  اهلل رسْولچْرا پْس »به امام عرض کردم:  «را اعاده کند.

 (6)(.از جای خود حرکت نكرده بود اهلل رسولزیرا : دامام فرمو «نكردند؟

. یمدما نمْاز مغْرب را خوانْ»عرض کردم:  : به امام صادقیدگو یم ینصر یرهرث بن مغااالحكام: ح تهذیب *

چْرا دوبْاره »فرمْود:  یشْانا «.یمامام سهو و اشتباه نمود و در دو رکعت سالم داد. ما نماز را دوباره خوانْد یول

شْما کامْل  چْرا ؟دو رکعْت آن را تمْام نكْرد بْابعد  ،نرساند یاندو رکعت را به پا اهلل رسول یا! آید؟خواند

 (4)«!ید؟نكرد

دو رکعْت خوانْدم، سْالم  یخواندم. وقت میبا همراهانم نماز مغرب را : یدگو می یاالحكام: ابوبكر حضرم تهذیب *

خبْر  را به امام صادق وضوعم ین. دوباره نماز را خواندم و ایاز آنان گفتند: دو رکعت نماز خواند یدادم. برخ

ه تْو بْ یخداونْد در صْورت»و فرمود:  یدان خندیشا «بله.»عرض کردم:  «ی؟دوباره خواند»فرمود:  یشاندادم. ا

سهو و اشْتباه نمْود و در دو رکعْت سْالم  اهلل رسول. یبخوان دیگر رکعت یكو  یستیدهد که با یپاداش م

 (3)«دو رکعت به آن اضافه نمود.سپس »را ذکر نمود و فرمود:  ینذوالشمال یثسپس حد «داد.

از  ی( جدا شْد. برخْرکعت خواند و )از مكانش پنجنماز ظهر را  اهلل رسول: ودفرم یاالحكام: عل تهذیب *

آن »فرمْود:  یشْانا «افْزوده شْده اسْت؟ یْزیدر نمْاز چ یْاآ اهلل رسول یا»عرض کردند:  یشانافراد به ا

 یْرشان در حالت نشسته رو بْه قبلْه نمْود و تكبیا «.یرکعت نماز خواند پنج ما یبرا»عرض کردند:  «یست؟چ

دو،  یْنا»فرمْود:  یم یشهود. سپس سالم داد و همنب یداد که در آن قرائت و رکوع انجامگفت. سپس دو سجده 

                                                
 .045و  249ص ، 2تهذیب االحکام، طوسی، ج  .1

 .045، ص 2تهذیب االحکام، طوسی، ج  .2

 .123، ص 2تهذیب االحکام، طوسی، ج  .0

 .123، ص 2االحکام، طوسی، ج تهذیب  .4
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 (7)«مالد. را به خاك می ینیب

رکعْت پنج  یاکعت ر ششکه نماز عصر را  یدمپرس یمرد در مورد: یدگو یشحام ابواسامه م یداالحكام: ز تهذیب *

 یْادانْد آ یاگر نمرکعت خوانده است، دوباره بخواند. و  شش یا پنجدارد که  یقیناگر )فرمود:  یشانخوانده است. ا

و فاتحة الكتاب را در آخْر نمْازش بخوانْد. سْپس  یدبگو یرنموده است در حالت نشسته تكب کم یاافزوده است 

دانسْت کْه  یرساند و سخن گفْت و نمْ یانسه رکعت خوانده است و به پا یادارد که دو  یقین. اگر یدتشهّد بگو

است را به اِتمام برساند.  هماند یکه باق یست که مقدار نمازا ر اورسانده است، ب یانبه پا یستادهنماز را در حالت ا

 یْانبْه پا و در همْان رکعْت دوممردم دو رکعت نماز خواند. سپس فراموش نمود  یبرا خدا یامبرچرا که پ

 یْامْردم! آ یافزوده شده است؟ فرمود: ا یزیدر نماز چ یا! آاهلل رسول یعرض کرد: ا یشانبه ا ینرساند. ذوالشمال

از  مقْداریو  یسْتادا یشْان. ایشما فق  دو رکعْت نمْاز خوانْد ،عرض کردند: بله ید؟گو یراست م ینذوالشمال

 (6)(.به اِتمام رساند ه بود،ماند یکه باقرا نمازش 

سهو و اشتباهش را بْه ذهْن بسْپارد و آن را  یهر فرد»فرمود:  : امام صادقید: سماعة بن مهران گوکافی *

مردم دو رکعت خواند. سپس سْهو و  ینماز ظهر را برا اهلل رسول. یستسهو بر او ن ی جدهدو س ید،کامل نما

فرمْود: چْه  یشْانفرسْتاده شْد؟ ا یْزیچ ازدر نم یاعرض کرد: آ یشانبه ا یناشتباه نمود و سالم داد. ذوالشمال

عْرض کردنْد:  یید؟وگ مانند سخن او را می یافرمود: آ اهلل رسول. یعرض کرد: دو رکعت نماز خواند یزی؟چ

: یْدگو یراو «داد. انجامسهو  ی آنان به اِتمام رساند و به همراه آنان، دو سجده او نماز را ب یستادا یشانبله. ا

رکعْت اسْت و سْالم داد و چهار کند که  که دو رکعت نماز خواند و گمان می یدیرا ند فردی یاآ»عرض کردم: 

از »فرمْود:  یشْانا «آمد که دو رکعت نماز خوانده است؟ یادشرفت،  هک اینرساند. سپس پس از  یانآن را به پا

نمازش را  ی مانده یو مقدار باق مودرو به قبله نن اهلل رسولپس چرا »عرض کردم:  «.یدنما یاول رو به قبله م

را  یاولْاز آن مكان نرفت. اگر از مكانش نرفته باشْد و اگْر دو رکعْت  اهلل رسول»فرمود:  «؟به اِتمام رساند

 (4)«دهد. انجاماز نماز که کمبود دارد را  یمقدار یدداده باشد، با انجام

 ؟در دو رکعْت اول سْالم داد اهلل رسول یاآ»: به ابوالحسن اول عرض کردم: یدگو : حسن بن صدقه میکافی *

خواسْته اسْت خداوند عزوجل »فرمود:  «باشد. یم یشانفرد مانند حالت ا ینحالت ا»عرض کردم:  «بله»فرمود: 

 (3)«تا به آنان بفماند.

نماز خواند. سْپس در دو رکعْت  اهلل رسول)که فرمود:  یدمشن : از امام صادقیدگو یاعرج م ید: سعکافی *

افتْاده  یدر نمْاز اتفْاق یْاآ ،اهلل رسْول یْا»: یدندپرس یشان، از اندبود یشانکه پشت سر ا یدافراسالم داد. 
                                                

 .093و  045، ص 2تهذیب االحکام، طوسی، ج  .1

 .092، ص 2تهذیب االحکام، طوسی، ج  .2

 .095و  099، ص 0کافی، کمینی، ج  .0

 .095، ص 0کافی، کمینی، ج  .4
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 یْنا یْا! آیْدینذوال یا»: فرمْود یشْانا «.یدو رکعت نماز خواند»کردند: عرض  «یزی؟چه چ»فرمود:  «است؟

 تْابر همان رکعْت بنْا نهْاد و  را نمازش یشانا «بله.»عرض کرد: . گفتند یمنیز  ینبه او ذوالشمال «گونه است؟

اموشْی لطف به امت، پیامبر را به فرخاطر به  خداوند»فرمود:  سپس امام صادق رساند. یانرکعت به پاچهار 

شد: نمْازت مْورد  یشد و گفته م یگرفته م یب، از او عداد می انجامن کار را یا یکه اگر فرد یدان ینم یا. آانداخت

کرده اسْت  یجادا یسنّت اهلل رسول: یدگو شود، می دچار این موضوعکه امروز  یفرداما قرار نگرفت؟  یرشپذ

 (7)(.استبه جای آورده  نماز سخن گفتن در اثنای یو الگو شده است و دو سجده، برا

 یْان،جماعْت کوف یْاندر م اهلل رسْولفرزنْد  یا»عرض کردم:  : به امام رضاگوید یم یهرو اباصلت *

خْدا  گوینْد. یدروغ م»فرمود:  یشانا «واقع نشده است. یامبرسهو در نماز بر پ پندارند میهستند که  یگروه

 (6)«.یستاو ن جز یت که معبوداس یکه سهو ندارد، خداوند یفرد .شان کند لعنت

بْه  ینماز خواند و قرائت را در آن جهر و بلند خواند. وقتْ یامبرپ): فرمود نقل از پدرش صادق امام *

فرمْود:  یْامبرساکت شدند. پ آنها «ساق  شده است؟ یزیدر قرائت چ یاآ»اش فرمود:  به صحابه ید،اِتمام رس

در نمْاز سْاق  شْده  یْزیچ یْاآ»فرمْود:  یشْانا «بله.»: دندض کرعر «ست؟ا شما یانبن کعب در م یاُّب یاآ»

شْد. سْپس فرمْود:  ینخشْمگ یشانا «بود. ینچن ین! ااهلل رسول یابله، »: عرض کردابی بن کعب  «است؟

شْود و  یکه بر آنْان خوانْده مْ یاتی راشود و آ ها خوانده می چه شده است که کتاب خداوند بر آنگروه را  ینا»

. یْرخ یشْانها دل یحاضر بود، ول یشانها . بدنیدندگونه به هالکت رس ینا ائیلاسر یبن ؟دانند ینم ،شود یترك م

 (4)(.یستحاضر ن شبا بدن شکه دل یردپذ یرا نم یا و خداوند نماز بنده
کْه فرمْود:  یدمشْن : از امام صادقیدگو یم (3)اعرج یدسعحسن بن محبوب به نقل از : یهالفق یحضرهال من *

طلْوع کْرد. سْپس  یدخورشْ که اینرا هنگام نماز صبح به خواب انداخت تا رسولش ید تبارك و تعالخداون)

                                                
 .097، ص 0کافی، کمینی، ج  .1

 .215ص  ،2صدوق: ج ، خبار الرضااعیون  .2

 .253ص ، 1محاسن، برقی، ج  .0

صدوق در مورد طریق نقل این روایت از حسن بن محبوب گفته است: من روایات حسنن بنن محبنوب را از محمند بنن       .4

از عبداهلل بن جعفر حِمیَری و سعد بن عیداهلل از احمد بن محمد بن عیسنی از حسنن بنن محبنوب نقنل       موسی بن متوکل

 کنم. می

( شیخ طوسنی در فهرسنت و   51، ص 9است. )معجم رجال الحدیث، ج سید خویی در معجم گفته است: این طریق صحیح

منا بنر    یناران شمرده اسنت کنه    ییاو را از فقها یکشرجالش حسن بن محبوب را موثق دانسته است. نجاشی نیز گفته است: 

می بن حسن بنن ربناط،   گوید: ظاهراً ع اند. سید خویی می ، و نیز رباطی او را موثق دانستهآنان اِجماع دارند یاتبودن روا یحصح

گوید: نجاشی گفته است: ابوالحسن عمی بن حسن بن رباط بجمی کنوفی ثقنه    شرح حالش را ذکر کردم، و در شرح حالش می

گوید: سعید بن عبدالرحمن قیل بن عبداهلل اعرج سمان ابوعبداهلل تمیمی اهل کوفنه و   است. در مورد سعید اعرج نیز نجاشی می

، و شیخ عبداهلل مامقانی در نهای  المقال فی تکممن  غاین  االمنال، ص    577ص « مناهج االحکام»یز در ثقه است. میرزای قمی ن

 اند. در مورد صحت این روایت تصریح کرده 012
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انْداخت.  تباهاز صبح را خواند. سپس نماز صبح را خواند و او را در نمازش به سهو و اش یشبلند شد و دو رکعت پ

کْار را نسْبت بْه او  یْننمود. ا یفتوص ،گفته بود ینکه ذوالشمال ی رادر دو رکعت سالم داد. سپس سخن یشانا

گفتْه  یجْهگرفته نشود. در نت یبدر آن اشتباه کند، از او ع یاداد تا اگر فرد مسلمان از نمازش خواب بماند  انجام

 (7)(.است یدهبه هدف رس اهلل رسولشود: 

 کند یرا ذکر م که سهو امامان روایاتی

کْه  یرا با ذکر افْراد هااز آن تعدادی جا اینکند و در  یر مدر عبادت را ذک که سهو امامان وجود دارد یاتیروا

 :یمکن یشمردند، ذکر م یحآن را صح

 تْرك را مرتبه هفت. داد انجام مرتبه هشت را واجب طواف  علی): فرمود باقر امام: گوید زراره: ستبصارا

 و صْفا سْمت بْه سْپس. خواند ازنم مقام پشت رکعت دو سپس. افزود آن به را مرتبه شش و نهاد بنا یك بر و کرد

 (.کْرد اقامه نمود، ترك اول مقام در که را نمازی رکعت دو و بازگشت شد، فارغ دو آن بین سعی از وقتی. رفت مروه

افْزود. سْپس چهْار رکعْت نمْاز هشت مرتبه طواف نمود. سپس شْش مرتبْه  یعل)فرمود:  امام صادق

 (4) (6)(.خواند

از  یفرد یاآ)با حالت پرسش فرمود:  یشاندر مورد سهو گفتم. ا : به امام صادقگوید یم یل: فضیعهالش وسائل

 (0) (3)(.سرم بنشانم تا نمازم را حفظ کند است؟ چه بسا خادم را پشت یزانآن گر

                                                
 .095 تا 092 صص ،1ج  ،صدوق ،یحضره الفقیهمن ال .1

 .112ص  ،9ج  ی،طوس ،االحکام یبتهذ .2

 اند، عبارتند از: نموده یحبن وهب تصر ی معاو یتبودن روا یحکه به صح یافراد ی از جممه .0

 . 113ص  ،7و البرهان ج  ةدر مجمع الفائد یمیمحقق اردب -1

 . 945ص  ،4ج  یه،الفق یحضرهشرح من ال  یف یناول در روض  المتق یمجمس یمحمد تق -2

 . 505ص  ،1ج  ،المعاد یرةدر ذخ یمحقق سبزوار -0

 . 231ص ،10ج  ،در حدائق الناضره یمحقق بحران -4

 .253ص  ،12ج  یعه،در مستند الش یمحقق نراق -9

 .292ص  ،2ج  ی،حر عامم یخش یعه،وسائل الش .4

 نموده است: یحتصر یلفض یتبودن روا یحبه صح ی کهکس .9

 .077ص  ،2ج  ،در کتاب مهذّب االحکام ،رحمه اهللی، سبزوار یعبداالعم یدس -1
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مِ اللَّْهِ وَ ): گفْت یسهو م ی در دو سجده که امام صادق یدم: شنگوید یم یحلب یداهللاالحكام: عب هذیبت بِسْْ

گفْت:  یسْهو مْ ی که در دو سْجده یدمشن یگر: بار دگوید یم یراو« هِ وَ صَلَّی اللَّهُّ عَلَی مُّحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُّحَمَّدٍبِاللَّ

 (6) (7)(.رَحْمَةُّ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُّهُّعَلَیكَ أَیهَا النَّبِی وَ  سْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ السَّلَامُّبِ

کنْد کْه امْام  یمْ یانب یاتصدوق است که بدون جزئاز شیخ « اخبار الرضا یونع»در  یتیروا جا ایندر  همننین

 و سهو دارد:  یاننس

از نور است  یو خداوند، ستون وا ینشده است و ب أییدت القدس روحامام با )کند:  می یتروا از امام رضا صدوق *

شْود و  یباشْد، از آن آگْاه مْ یازمنْدن نبه آ ییراهنما یکه برا ی. و هر زمانیندب یکه اعمال بندگان را در آن م

شْود و  یداند. امْام متولّْد مْ ینم یجهشود در نت یو از او گرفته م ددان یم یجهشود در نت یگسترش داده م یشبرا

کند و  یکند و ازدواج م ینوشد و ادرار و مدفوع م یخورد و م یشود و م یم یمارماند و ب یشود و سالم م یفرزنددار م

 یْهو گر خنْدد یشْود و م یشود و ناراحت مْ یکند و خوشحال م یکند و سهو و اشتباه م یفراموش مخوابد و  یم

شود و بر او  یم یستادهشود و ا یشود و محشور م یم یارتشود و ز یو وارد قبر م یردم یشود و م یکند و زنده م یم

کنْد. و  یو شفاعت م یردگ یقرار م شود و مورد کِرامت یشود و به او پاداش داده م یشود و از پرسش م یعرض م

از اتفْاق افتْادنش از آن  یشکْه پْ یالدعوه بودن. و هر اتفاق باست: در علم و مُّستجا یژگیاو در دو و ی نشانه

 و از پْدران اهلل رسولآن را از  و،گرفته شده است که ا اهلل رسولاست که از  یعهد ی دهد، به واسطه یخبر م

 یْلجبرئیوب عزوجل از م الغالع خداونداست که  یجزو مسائل مسئله ینا . وه استبه ارث برد خویش

 (4)(.گرفته است یمانعهد و پ

درك نتیجه معصوم و  یاخداوند  ی یفهخل یفراموش یاسهو مورد توان آن را در  وجود دارد که می یت دیگری نیزوار

 ندارد: یحبه توض یازروشن است و ن یتاستفاده نمود. ظاهر روا از آن

                                                
 .155ص  ،2ج ی،طوس یخش ،االحکام یبتهذ .1

 کردند، عبارتند از:  یحتصر یحمب یتبودن روا یحکه به صح یافراد ی از جممه .2

 . 72ص  ،7ج  ،المطمب یدر منته یعالمه حم -1

 . 144ص  ،1ج  ،الفوائد یضاحدر ا یبن مطهر حم یوسففرزند عالمه، محمد بن حسن بن  -2

 . 224ص  ،4ج  ،در مدارک االحکام یعامم یدمحمدس -0

 . 412ص ، 2ج  یه،الفق یحضرهشرح من ال  یف یناول در روض  المتق یمجمس یمد تقمح -4

 .151ص  ،4ج  یار،مالذ االخ یعالمه مجمس -9

 .004ص  ،5ج  ة،در حدائق الناضر یمحقق بحران -5

 .927ص  ،در مناهج االحکام یقم یرزایم -7

 .097ص  ،2ج  ،در مهذب االحکام یسبزوار یعبداالعم یدس -2

 .117ص  ،29ج  ی،مجمس، بحاراالنوار ؛150ص  ،1ج  ،صدوق، اخبار الرضا یونع .0
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زمْان  ی پْس از ظهْورش، بْه انْدازه یانیسْف)د: که فرمْو یدمشن : از امام صادقیدگو یبن مسلم م محمد

کْنم. بْه  یاز خداونْد طلْب آمْرزش مْفرمْود:  سپس کند. یم ییگانه فرمانروا پنج یها ینبر سرزم زن یك یباردار

 (6) (7)(.یستن ناز آ یا است که چاره یجزو مسائل حتم آن. و یشتر یباردارزمان  ی اندازه

 ید؟منا یرا از معصوم ُمنتف یانوجود دارد که سهو و نس یاتیروا آیا

 یمعصْوم نفْ یْاخداوند  ی یفهرا از خل یانسهو و نس ،وجود ندارد که به صورت مطلق و نه در عبادت هیچ روایتی

 یكوجود ندارد. بلكه تنها  روایتی چنیناصالً  یر.خ یا شوند یو اعتقاد م یقینباعث  یات،روا ینا یاتا بحث شود آ یدنما

سْهو  ی دو سْجده یامْا نفْ کنْد. یم ینفْ سهو را از رسول خدا محمد ی دو سجده انجاموجود دارد که  یتروا

 .شود ی( نمیسهو در عبادت )به طور کل یضرورتاً باعث نف

فرمْود:  یشْانا« داد؟ نجاماسهو را  ی دو سجده اهلل رسولاصالً  یاآ: »یدمپرس : از امام باقرگوید یزراره م

 (4)«.دهد ینم انجامسهو  ی دو سجده یه. فردِ فقیرخ»

. اگْر یْرخ یْاانْد  داده انجْامسْهو را  ی دو سجده اهلل رسول یاکه آ یستمورد ن ینسخن ما در ا ید،بدون ترد

 یاشْكال یچ، هْنداده باشد انجامسهو  ی مورد مشخص )مانند سهو در تعداد رکعات(، دو سجده یكدر  اهلل رسول

سهو بشْود، تْا  ی سجده انجامباعث  یشهها، هم در تعداد رکعت یادر نماز  یکه هر سهو یستگونه ن ینوجود ندارد. ا

 یشْاناز ا« سْهو در عبْادت ینفْ»، و مسْئله یْكدر  از رسول خدا محمْد« سهو ی سجده ینف» ینب یندبگو

 وجود دارد. یمیمستق ی رابطه

و  رسول خدا ی و فق  درباره کند یم یهم نف یهم از فقئسهو را به طور دا ی دو سجدهباال  یتروا ینهم اتفاقاً

اسْت کْه هْرکس در  یکْار ی شده، درباره یکه نف یسهو ی به آن معنا است که سجده ینا یست،امامان معصوم ن

. به عنوان یدجبران نما ،سهو شود ی سجده انجام عثکه با یگریبه کار د یازبدون ن ،تواند آن را یم ،باشد یهفق ینشد

و  دهْد یو سْالم م خواند یو تشهد م گذارد یچهار شك کند، بنا را بر چهار رکعت م رکعت دو و ینکه ب یمثال، کس

 .یستسهو ن ی هم به سجده یازیو ن خواند یم یستادهدو رکعت ا

                                                
 .493و  445غیبت، طوسی، ص .1

به نظر من این ایهام و به تردید انداختن است، نه شک و اشتباه. با وجود آن که احتمال اشتباه راوی »گوید:  حر عاممی می .2

 (725، ص 0)اثبات الهداة، ج « نیز هست.

شان گفته  ممکن است بعضی از اخبار در مورد مدت حکومت سفیانی بر تقیه حمل شود، چرا که در روایات»گوید:  مجمسی می

شده است، یا ممکن است مقصود این باشد که ممکن است در مقدار آن بداء حاصل شود. یا ممکن است مقصود، مدت استقرار 

 .215، ص 92بحار االنوار، مجمسی، ج  «دولتش باشد و اختالف ناشی از تعریف این استقرار باشد.

 .091تا  093 ص، ص2ج ی،طوس یخش ،حکامتهذیب اال .0
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خبْر واحْد  یْت،روا یْند. اشو ینم ،که در اعتقاد الزم است یقینیاست و باعث  یتروا یك یت،روا ینا، عالوه به

. چْه بسْا یندنما یاستدالل م یتروا ینکنند، به فهم اشتباه خودشان نسبت به ا یکه به آن استدالل م یاست و کسان

 یْكمورد بحْث،  ی مسئلهکه  ین. چه رسد به اکند یثابت نمهم را  یدر احكام فقه یاتاز جزئ یكی یحت مسئله ینا

تمام و کامل دارند،  یعقل یلهستند. آنان نه دل یقطع یلها فاقد دل دارد که آن یقطع یلبه دل یازاست و ن یدتیامر عق

وجْود دارد، مخْالف  چه آنمحكم؛ بلكه  یقرآن یلباشد، و نه دل یبودنش قطع یحکه صح یاتیروا یامتواتر  یاتنه روا

 ینفْ یعنْی) جْا اینشْده در که به موضوع مطرح  یافتمن یگرید یتروا یچه یت،روا یناست. من به جز ا یدهعق ینا

آن را  یانْهزورگو یبْه روشْ خواهنْد یوجود دارند کْه م یافراد یداشته باشد؛ ول یسهو از معصوم در عبادت( ارتباط

سهو در عبْادت  یرفتند که واقعاً از موضوع نف یاتیمنظور، به سراغ روا ین( و به امرغ همسایه غاز است) ینداثبات نما

باشد تا پاسْخ آن  یارزش علم یکه دارا یافتماز آنان ن یزیعصوم به دور است. عالوه بر آن، چم یاخداوند  ی یفهاز خل

 نظر من در مورد سخن آنان است. یناز حد به کالم است. ا یادهز یکورکورانه و دادن معنا یِرا بدهم؛ فق  سردرگم

از  القْدس روح: یدکه بگو یایدب ییناحد پ ینآور است که سطح کار انسان در اثبات اعتقادش به ا خجالت یقتدر حق

معصوم، از سهو در  که اینقرار دهد بر  یلیرا دل ینشده است، و ا ییدتأ القدس روحسهو به دور است، و فرد معصوم، با 

 عبادت به دور است.

 یْاکه در مورد عصمت روح امْام )کْه مجْرد اسْت(  یستن ین، امسئله یراسفسطه است؛ ز ینوع یقتدر حق این

 یْادن یت امْام در زنْدگوضْعی ی . بلكه سخن دربْارهییمکه مجرد از سهو است، سخن بگوی مجرد، روح القدس روح

ها، محْدود  انسْان ی یهمغز او مانند بق تدارد و قدر یفلطیرو غ یمتراکم و ماد یجسد یوی،دن یاست. امام در زندگ

 یهر انسْان یانسهو و نس یجسد، علت اصل ین. ادهد یقرار م یگرجسد، او را در پرده و حجاب از عوالم د یناست و ا

 یها خاطر است که او به عنوان مثْال بْه مشْغله ینروح مجرد از سهو، به ا یاعصمت روح مجرد  یجه. در نتباشد یم

از روح و جسْد اسْت  یبْیترک یعْالم مْاد یْنکْه در ا یعصْمت انسْان یاصالً به معنا ین. ایستمشغول ن یماد

 .باشد ینم

 یت عقل: اشکاالسوم

 یدمف یخ: اشکاالت شاول

 گفته است: ،خداوند رحمتش کندمفید،  شیخ

شْود تْا  یْرهچ یْامبرانکه ممكن بوده است که در اوقات نماز، خواب بر پ کنیم یرا انكار نم مسئله ینما ا) *

خْاطر  یْنبه ا یست؛ن یو کمبود یب، عمسئله یندر ا یشانا یکه وقت بگذرد و آنان نماز را قضا کنند. برا یزمان
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سْهو  یگرفْت. ولْ یرادیا توان یفرد خواب نم هخاطر که ب ینندارد و به ا ییخواب، جدا شدن یرهکه انسان از چ

اسْت کْه فْرد بْه آن دچْار  یبْیخاطر که سهو، کمبودِ کمال در انسان اسْت. و آن ع ینبه ا یست؛گونه ن ینا

 یگْراند یاز کارهْا یاوقات ناشْ یو برخ دشو یاست که دچار سهو م یاز فرد یاوقات سهو ناش ی. بعضشود یم

. اگْر در یستدر توان بندگان ن ی،حالت یچمتعال است و اجتناب از آن در ه اونداز فعل خد یخواب ناش یاست. ول

اجتنْاب از  ییها در عْدم توانْا انسْان ی خاطر که همْه ینبود؛ به انفرد  ینا یبرا یبیتوان آنان بود، کمبود و ع

خاطر کْه مْا  ینا بهاز آن، امكان دارد و  یخاطر که دور ینبه ا یست؛ن گونه ینسهو ا ی. ولدارند یتخواب عموم

 یبْه امانْت بگذارنْد، دور یانسهو و نس یرا نزد افراد دارا یشانها اموال و راز که ایناز  یمکه افراد حك بینیم یم

 بینیم مْیو  .کنند ینم یزپره شود، یم یرهاوقات خواب بر او چ یکه گاه یاز امانت گذاشتن نزد فرد یول کنند؛ یم

و زرنگ  یزهوشو ت یدارافراد ب سایر که این، مگر دگذارن یم کنارشوند،  را که دچار سهو می یافراد یثکه فقها حد

کْه  یمطلبْ ی اسطهسهو و خواب، به و ینتفاوت ب یجه. در نتنیز آن را مطرح کرده باشند یشانا یرو استوار، با غ

در نمازش سْهو داشْته باشْد که برای ما الگو است،  یامبرباشد که پ یزشود. اگر جا یم یدهفهم یم،ذکر نمود

علْم آنْان بْه و  باشْند آنسالم دهد و از آن دست بردارد و مْردم شْاهد  نمازرساندن  پایاناز به  یشکه پ اگر

ین رمضْان بْ مْاهر طْول روز د یجهو در نت شود می یزبر او جا یزسهو در روزه ن خطای پیامبر احاطه داشته باشد،

گنْاهی  انجْاماو را از و دهند  تذکر می او راکنند و اشتباه  یرا مشاهده م وآشامد و آنان ا یخورد و م یم اصحابش

سْهو در او از و  شْود می یزجْا ماه رمضان بر اودر روز  زنانبا  یزشو آم دارند آن است، باز می انجامکه در حال 

مورد سهو و اشْتباه  ینکند و در ا یزشحرام آم یها تواند با خانم یکه م ییشود. تا جا یبازداشته نم واردیم ینچن

 یکنْد و باعْث شْود کْه از رویت سرا یشترب مسئله ینهستند. و ا وا انو گمان کند که آنان همسر باشدنموده 

و اشتباهاً آن را  یندازدب ریاز زمانش، تأخآن را کند. و در زکات دادن اشتباه کند و  یزشاشتباه با محارم خودش آم

. و در حجّ یدزکات را از آن خارج نما یازمنداناز ن یبرخ ی،فراموش یو از رو یستن مستحق آنبدهد که  یفردبه 

شْته ندا یجمْرات آگْاه یرَم یند و نسبت به چگونگک یاز طواف سع یشکند و پ یزشاشتباه کند و در اِحرام آم

که آن را از حدّ و  ییاشتباه کند؛ تا جا یعتاعمال شر ی کند و در همه یتسرا یشتریبموارد  بهو باعث شود  باشد

 انجْام یقیحق یرببرد و آن را به صورت غ یناز ب خودش را در زماندن آن افعال دا انجام. و یدنماخارج حدودش 

آن را  یفراموشْ یو از رو یْدشْراب اشْتباه نما یمرا انكار نمود که در مورد تحْر مسئله ینتوان ا ینمنیز دهد و 

 (7)(.... .متوجه شودکه دارد،  یژگیاست. سپس پس از آن، در اثر و یگمان کند که آن، شراب حالل یابنوشد 

 یدمف یخاشکال اول ش بیان

                                                
 عدم سهو نبی، شیخ مفید. .1
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چْرا کْه  شْود؛ یاست که بْه آن دچْار م یاست که مخصوص فرد یبیسهو، کمبودِ کمال نزد انسان است و ع"

کْه  هْایی یباسْت کْه از ع یفرد ینخداوند، اول ی یفهاست که خل یناشكال ا یعنااست. م یرپذ از آن، امكان یدور

 یسْهو یبِع انجامامام،  یاخداوند  ی لیفهدارد که به خ . پس چگونه امكانکند یاجتناب م کند، یم یانسان از آن دور

 "انسان از آن امكان دارد؟ یکه دور یمرا نسبت ده

آن هْم بْه  یست؛ن یرپذ انسان امكان یبرا ،مطلقبه طور از سهو  یر. دویستن یحصح ید،مف یخش سخن :پاسخ

کْه  یتعداد مْوارد یشصورت با افزا ینکردن. در ا  محدود آن بر متمرکز شدن و حفظ ییو توانا یولوژیكمغز ب یلدل

بت اوقات متمرکز شْدن نسْ ی. گاهیابد یمورد کاهش م یك یآن است، تمرکز انسان رو یتمرکز رو یازمندانسان ن

را  ییهْا کْه تعْداد رکعت یفرد یلدل ین. به همشود ینماز م  رکعات یبه ذکر خداوند و خشوع در نماز، باعث فراموش

نمازش را به شمارش آورده اسْت  یها است که تعداد رکعت یبهتر از فرد کند، یکه در نماز خوانده است، فراموش م

اسْت  یبْیهْا، ع حكم کرد که فراموش کردن تعداد رکعت نتوا ینم یجهنت خشوع است. در وبدون ذکر  ینماز و یول

 یناز آن وجود دارد. بْه همْ یکه طبق اشكال مطرح شده امكان دور یلدل ینکه اختصاص به فرد دارد؛ آن هم به ا

باشْد، انسْان  طْور ینا رکنْد. اگْ یدور یانامكان ندارد که انسان به طور مطلق از سهو و نس ی،از لحاظ عقل یبترت

 یارخداوند بسْو  شود، یکامل مطلق و انسان الهوت مطلق م یعنیدر او راه ندارد؛  یكیکه ظلمت و تار شود یم ینور

سْهو »مبنا اسْتوار اسْت کْه  ینکه بر ا ای مسئلههر  یجهنت . درآید یم یشالهوت مطلق پ یو چندگانگ ،باالتر است

 یتْوجّه  سْهو یکْه بْه سْخنان افْراد دارا شانی. اما مثال ایستن یحصح «رداز آن، امكان دا یاست که دور یامر

 یعْیاسْت کْه از حْد طب یسخن در مورد فرد ینا گذارند، ینم یشانخود را نزد ا یها امانت یم،و افراد حك شود ینم

در مْورد  لكهب یست؛مورد ن ینکورکورانه است. سخن در ا یخل  مبحث و اشتباه ینفراتر رفته است. ا یانسهو و نس

بْه آن دچْار  یکْه هْر انسْان یعْیحالْت طب یعنْیبار است؛  دو  یابار  یك یبرا  اگر چه یان،هو و نسافتادن س اتفاق

و  ینْداعتمْاد نما یبه سخن و یهکه بق یستن ینمانع ا یفتد،اتفاق ب یهر فرد یاست که اگر برا یمورد ین. اشود یم

در نمازش دچار سهو شود، و مْثالً  یکه اگر فرد ندارند یبرداشت ینچن قلرا نزد او قرار دهند. افراد عا خود یها امانت

فْرد  یْنا یابد،را که پنهان کرده است، فراموش کند و بعداً آن را ب یزیچ یادر طواف اشتباهاً به دور هشتم وارد شود 

 سخنش قابل اعتماد نباشد. یاندارد  یدار امانت یّتاهل

 یدمف یخاشکال دوم ش بیان

عبادت سْهو داشْته  یاخداوند در نماز  ی یفه. اگر خلکنند یبه او اقتدا م انکه مؤمناست  ییخداوند، اُّلگو ی یفهخل"

 یسْتن یحباشد، صْح یزامام جا یاخداوند  ی یفهنسبت به خل یاناگر سهو و نس یعنی. رود یم ینبودنش از ب  باشد، الگو

 "را بدهد. االتدر تمام ح یشانکه خداوند به مردم دستور اقتدا به ا
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خداوند بْدون در  ی یفهکه خداوند به مردم دستور اقتدا به اعمال خل یلدل ینبه ا یست؛ن یقاشكال دق این :پاسخ

تْرك  یعلتْ یْلباشْد، بْه دل یدهرا که زمْان آن فرارسْ یاوقات، واجب یآن، نداده است. آنها گاه  نظر گرفتن علت

کْه  کننْد یعبور م ینیکه از زم یلدل ینه اب ن؛زمان آ یدنبعد از فرارس یشانمانند ترك نماز واجب توس  ا کنند؛ یم

اتفْاق  یو امام علْ اهلل رسول یبرا مسئله ینفرستاده شده است. ا ینخداوند، بر آن زم یاز سو یقبالً عذاب

 یعتدر شْرو  یسْتن یزها جْا آن یرغ یآن برا انجام دادنکه  دهد یم انجامرا  یکار یشاناوقات ا یافتاده است. گاه

از چهْار  یشبْا بْ اهلل رسولدارد؛ مانند ازدواج همزمان  یشانکه آن عمل اختصاص به ا دلیل نیبه ا .حرام است

 یتمسْموم یامانند جراحت  کند؛ یافطار م بیند، یکه فق  خودش آن را م ای یماریبه خاطر ب یشاناوقات ا یزن. گاه

کْه معصْوم افطْار  یْلدل ینطار کنند؛ به ادارند که اف قح انمنؤم ی یهبق یا. آآید یم یشپ یشانکه برا یماریهر ب یا

مْن : »یسْدآن بنو یقرار دهد و بْر رو ییبر معصوم الزم است که تابلو یامؤمنان است؟ آ یالگو یشانکرده است و ا

 «هستم و مجبور به افطار هستم؟ یمارب

رسْش در مْورد بْدون پ یْابدون در نظر گرفتن آن حالْت  یش،ها اعمال و حالت ی : معصوم مطلقاً در همهنتیجه

 مُّشتبه باشد. ینندهب یآن کار برا که اینمخصوصاً  باشد؛ یکارش الگو نم

بْوده  یاننسْ یاسهو  ی یجهکار معصوم، نت ینمطمئن شوند که ا یدبا ،افراد مكلف یان،در مورد سهو و نس خصوصاً

از  یاست و ناش یحست که صحا ین. اصل در اعمال انسان این عمل را لحاظ کنندا تا عدم جواز اقتدا به وی در است

 .ش صحیح نخواهد بودسبه فرد در مورد اعمالحام گرنهکه عكس آن ثابت شود و یتا زمان باشد؛ن یانسهو و نس

روشن  یلکه با دل یتا زمان شود؛ یدانسته نم یاننس یااز سهو  یخداوند ناش ی یفهاز اعمال خل یعمل یچه یجهنت در

از  یرو است کْه دنبالْه یناز معصوم ا یرو ما در مورد دنباله ی یدهاست. عق یاننس یااز سهو  یشود که آن عمل ناش

 6نمْاز ظهْر را  یْارکعت  3نماز صبح را  اهلل رسول مدو اگر مح دهد یاست و صاحبش را نجات م یقینی یشان،ا

از  یناشْ یشْانبْه او اعتْراض  باشْد یم تر یْكو رُّشد نزد یتو به هدا تر یحصح یشاناز ا یرو رکعت بخواند، دنباله

 شود. یاداست که خداوند در آن،  ییها ها و سجده کننده است. نماز تنها رکعت فرد اعتراض یقینو ضعف در  ینفهم

 یدمف یخاشکال سوم ش بیان

سْهو داشْته باشْد؛  یاست که در هر طاعت یزخداوند در نمازش سهو داشته باشد، جا ی یفهباشد که خل یزاگر جا"

 "دهد. انجامرا سهواً  یچند هر حرام هر

حْرام  یْا یتبه نام معص یزیچ یان،خاطر که با سهو و نس ینمغالطه استوار است؛ به ا یكاشكال بر  ینا :پاسخ

که در  یباشد. در صورت در کار بودن یقصد و عمد یدحرام، با یکارها انجامو  ینیسرپ انجام شدنِ یوجود ندارد. برا

اساس استوار اسْت  ینچرا که بر ا یست؛ن صحیحاشكال  یند ندارد. به عالوه اقصد و عمد وجو یان،حالت سهو و نس
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. یسْتاز امر پروردگْار معصْوم ن ینیو سهو دارد و نسبت به سرپ یاننس یگریخداوند مانند هر انسان د ی یفهکه خل

 یرندگانگ كالممكن است اش یا یستند؛ن لئبه آن قا محمد و آل محمد پیرواناز  یك یچاست که ه ای مسئله ینا

صورت، رد عصمت از سهو  ینبه طور مطلق داشته باشند؛ که در ا یانحجت خدا از سهو و نس یذات تاعتقاد به عصم

 یْانطْور کْه ب همْان یزن ی. در مورد بطالن عصمت ذاتشود یابعاد م ی آنان باعث رد عصمت در همه یبرا یانو نس

 .شود یهوت مطلق الزم مصورت تعدد ال یناست که در ا یلدل ینبه ا یم،کرد

 ی کننْده آوری  یادعاصْم( و عامْل  یْابازدارنْده ) ی . بلكه عصمت به واسطهیستن یعصمت از سهو، ذات بنابراین

خداونْد از سْهو  ی یفهکه خل یستن یازیاست. ن یبلكه موافق با حكمت اله یست؛پوچ ن مسئله ین. اباشد یم یخارج

 یرونْیموارد به صورت ب ی یهمربو  باشد. اما در بق لخداوند سبحان و متعا ینکه به د لیئبازداشته شود؛ مگر در مسا

معصوم از سهو که از وقْوع سْهو توسْ   یهمان عصمت ذات یا یر. اما در مورد عصمت عام و فراگشود یداشته نم باز

ام که معصوم در  دهکر یان. بباشد یم لیئبر چه مسا یمبتن یعصمت ذات یننمودم که ا یانب کند، یم یریمعصوم جلوگ

نسبت بْه سْهو دارد.  یدرصد عصمت ذات 91 یادرصد  81 یادرصد  11مثالً به نسبت یعنی (7).یستذات خود کامل ن

افتْادن سْهو در آن  تْا از اتفاق کند یم یتدر موارد مشخص کفا یمشخص است، ول یعصمت ذات ینچند نسبت ا هر

ندارد تا عصمت از سهو در  یازاز سهو ن یخارج ی موارد به بازدارنده آندر  یست،کامل ن که اینبا  یعنیکند.  یریجلوگ

 یحتوضْ ی. بْراگردد یم در مورد انسان بْاز مسئله ینبه مقدار ظاهر شدن ا یزن یهقض ینا یلآن مورد محقق شود. دل

مْاز مجمْوع ن یقتاست. در حق ها آنکه مورد اختالف  یمنماز دقت کن یها آخر، به موضوع تعداد رکعت ی یهقض ینا

کارهْا  یْنقرائت، رکوع و ذکر آن، سجود و ذکر آن، قنوت، تشهد. ا یر،، اقامه، تكبعال نماز است که عبارتند از اذاناف

روزه  مْالاع ینبْ یدنیاز غذا و نوش یزها در نماز، مانند آشكار بودن پره آشكار بودن تعداد رکعت یجهنت است و در یادز

خْاطر  ین. به همْدهد یم انجامرا  یگریو چه بسا کار د دهد ینم انجامکار را  ینار اد فرد روزه یکه به طور کل یستن

بنوشْد.  یْاسهو بخْورد  یدار از رو که روزه آید یم یشکمتر پ ی. ولافتد یاتفاق م یارنزد عموم مردم، سهو در نماز بس

 یْا. طول سجده شود یم یگریل دسهو در عم یجادعمل از نماز، باعث ا یك هب یّتشدن مشغول یدر نماز، طوالن یول

. چْرا کْه مغْز شْود یخوانده شْده م یها اوقات باعث فراموش کردن تعداد رکعت یخشوع در ذکر نزد شخص، گاه

و  عمانْده اسْت. خشْو هْا باز خشوع و تفكر به خداوند از متمرکز شدن نسبت به شمردن تعداد رکعت یلانسان به دل

. قطعاً مشغول شدن برد یخوانده شده را باال م یها تتعداد رکع یفراموش یالشدن به ذکر خداوند، نسبت احتم مشغول

کْه  یهْا شْود. قطعْاً در نمْاز تعْداد رکعت یاگر باعث باال رفتنِ احتمال فراموشْ یبه ذکر و خشوع برتر است؛ حت

 ینشْد. همننْشْمرده با یْقرا به طور دق یشها رکعت تعدادگزار  اگر نماز یحت یست؛ن یریخ یست،در آن ن یخشوع

 یْبترت یْن. به اکند یفراوان طواف م یبا آرام یا باشد یم یهفرد، خاشع و مشغول به ذکر خداوند و گر .مثالً در طواف

                                                
 در کتاب حاضر نقل شده است.« به مجمع البحرین سفر موسی»در مورد این موضوع قسمتی از کتاب  .1
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را  فطْوا دورهْایشدن مدت زمان طواف تعداد  یطوالن یاخداوند،  یادامكان دارد که خشوع و مشغول بودن فرد به 

 (7).و به شو  هشتم وارد شود یستدو  هفتم، از طواف بازناش یاناو ببرد و سبب شود که در پا یاداز 

 یجْه. در نتشْود یمربْو  م یّرهااز متغ یسهو به تعداد ی مسئلهکامالً روشن شده است که  جا اینتا  کنم یفكر م

 كی. و امكان ندارد که کند یآوردن کمال داللت م فرد در به دست یسهو، به کوتاه یشهکه هم یمحكم کن توانیم ینم

سْهو کنْد. و  یْزن جْا آن یدبا کند، یسهو م جا این که ی: فردییمبگو یا یمکن یسهمقا یگریسهو مشخص را با سهو د

 یْناسْت؛ بْه ا یگْریسهو نداشته است، برتر از د یکه در مورد مشخص یوجود ندارد که فرد یزسخن ن ینامكان ا

تعْداد  یْدبا یم،را تصور کن مسئله ینا ینیدگیقدار پم یمدر آن مورد، سهو داشته است. اگر بخواه یگرخاطر که فرد د

 یچگونْه از جهْت عقلْ ین. بنْابرایْریمنظْر بگ نمْودم، در یْانب یانسهو و نس ی مسئلهرا که تا اآلن در  یرهاییمتغ

را  یّرهْامتغ یْنا ینارتبا  ب که اینبدون  یریم،بپذ یانسهو و نس ی مسئلهاشكال را نسبت به  یناست که ا یرپذ امكان

 .باشد یمشخص م مسئله ینحل ا که راه یدر حال یریم،در نظر بگ

اشكال  ینا گرفتند، یرا در نظر م مسئلهدر  یّرعوامل متغ  است. اگر  همه یرندگانگ مشكل از اشكال ینا یقتحق در

 .کردند یرا مطرح نم

 یگرد یعقل اشکاالت

 اشکال اول

و بْه  باشْد یم یزاو جْا یبرا یزشرع ن یغو سهو در تبل یاننسباشد،  یزخداوند جا ی یفهخل یبرا یاناگر سهو و نس"

   ".شود ینَقضِ غرض م یشان،شدن ا یختهانگ خاطر در بر ینهم

 است که معصوم از سْهو و ینا مسئلهوجود ندارد.  جا ایندر  مسئلهدو  ینا ینب یا مالزمه یچه یقتحق در :پاسخ

 ی خْاطر کْه معصْوم بْه واسْطه یْنبه ا شود؛ یداشته نم باز گرییو در موارد د شود یداشته م باز یدر موارد یاننس

خداوند، در ذات خْود  ی یفهاست که خل یرپذ مكانا ی. مالزمه تنها در صورتشود یداشته م باز یخارج ی کننده آوری یاد

دن سخن بْه که ما باطل بو یحال باشد. در یخارج ی دارنده باز ،که عامل عصمت او ینداشته باشد؛ نه ا یانسهو و نس

است که موافْق بْا سْخن  یا مسئلهکه عصمت به ذات  یم. و گفتیمکرد یانرا ب یانمطلق از سهو ونس یِعصمت ذات

 باطل است. یناست که الهوت مطلق، متعدد است و ا ینآن ا یمعنا یجهدر نت وغُّالت است. 

                                                
 که نقل شد، آمده است. همان طور که در روایت امیرالمؤمنین .1
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 دوم اشکال

باعث نقض غْرض از  مسئله ینو ا شوند یمتنفّر مباشد، مردم از او  یزخداوند جا ی یفهخل یبرا یانسهو و نس اگر"

   ".مردم است یتکه همان هدا باشد یم یشانشدن ا یختهانگ بر

 یچه برسد بْه فْرد یست،ن یحصح ،آنان یبه خاطر نادان، فرد مسلمان به متنفّر شدن مردم یك استدالل :پاسخ

 ی قاعْده یْناسْاس ا بر که ایناند؛ به خاطر را نقض غرض بد مسئله ینا که اینکه ادعا دارد، عالم است. به خصوص 

 یزمْان ، دراز هجْرت یشبه رسولش پْ اوندمطلب: خد ینا یبرا یبردن اسالم وجود دارد. مثال ینامكان از ب یهوده،ب

باعث متنفّر شْدن اَحنْاف )افْراد  مسئله ینشام باشد. ا المقدسِ یتمسلمانان، ب ی دستور داد که قبله، که در مكه بود

 یشْاننْزد ا یشْانها درون خانه کعبه بود. چگونه محمد آنها ی چرا که قبله شد؛ ی( میمیابراه یفنح یند یدارا

 ی و در نمازتان به قبلْه یدترك کن کنید، یرا که به آن سجده و گرد آن طواف م یا : قبلهفرماید یم یشانا هو ب آید یم

 یْنخودساخته که تنفّر مْردم از د ی قاعده یناساس ا و بر شود؟ ینم یباعث تنفّر واضح مسئله ینا یا. آیدرو کن یهود

تمْام  جْا ایندر  مسْئله یْن. ایسْتن یاله یند مخداوند، نقض غرض است، خداوند نقض غرض کرده است و اسال

 ،بْود المقدس یتب یهود ی قبله، در حالی که هجرت نمود ینهبه مد یوقت خاطر که محمد رسول ینبه ا شود؛ ینم

 یْدیجد یْناز ورود در د یهْودباعث تنفّْر  یدبا یزن مسئله ینمسلمانان شد. ا ی کرد و کعبه قبله ییرتغ اسالم ی قبله

باعث تنفّْر مْردم  جا اینخداوند در  یشین،پ ی بر قاعده بنا یندارد. همنن آنها ی به جز قبله دیگری ی که قبله شود یم

کْه  یحْال نقض غرض شده اسْت. در شدن محمد تهیخانگ آنان شده است و در بر آوردن یمانشده است و مانع ا

. تْازه شْود یباعث نقْض غْرض نم صالًا ،آنان نسبت به آن یبه خاطر نادان ،است که تنفّر مردم از حق ینا یقتحق

موجْب  افراد شود و یقبله ممكن است باعث تنفر بعض ییردو قبله داشتن و تغ خودکه  گیرند یرا در نظر نم ینها ا آن

نْدارد.  یآگْاه یح،صْح ی او نسْبت بْه قبلْه یندبدانند و بگو ثبات یانتقاد کنند و آن را ب لت رسولشود به رسا

 شوند. نقض رسالت محمد یتوس  افراد شود و مدع مورد یب های گیری یجهسبب نت ینهمنن

 سوم اشکال

در  اهلل رسْولاست که شده  یتطور که روا همان، باشد یزخداوند در نماز جا ی یفهخل یبرا یانسهو و نس اگر"

 یحْیقب ی مسْئله یْن. و اباشْد یدر نمازش خاشْع نم ،نموده است یادها را کم و ز نمازش سهو داشته است و رکعت

   ".زند ینم سر ینرسول در زم یاامام  یاخداوند  ی یفهاست که از خل

و توجْه او بْه  یسْتخاشْع ن ها، در نمازش فرض بنا شده که فردِ غافل از تعداد رکعت یناشكال بر ا ینا: پاسخ

( به یگران)از دیدنخاطر که اگر بنده با خشوع و بر ینبه ا یست؛ن یحفرض صح ین. و ایستخداوند سبحان و متعال ن
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توجه به خدا و با خشوع در مقابل خداونْد سْبحان و متعْال از شْمارش  یللدامكان دارد که به  ید،خداوند توجه نما

ل ینماز به علت تفكْر بْه مسْا یها طور که امكان غافل شدن از تعداد رکعت . هماننماز غافل شود یها تعداد رکعت

قْرار دهْد کْه از شْمارش تعْداد  یدر مقابل خداونْد او را در حْالت یهاست، امكان دارد که گر یرپذ امكان یزن یویدن

نكردن به خداونْد وجْود  امر در خشوع نداشتن و توجه ینامكانِ منحصر کردن ا ینغافل شود. بنابرا زنما یها رکعت

خداوند،  ی یفهسهو از خل ینف یجهدر نماز، به علت خشوع نداشتن است. در نت یانگفت سهو و نس توان یندارد؛ پس نم

 .باشد یموهوم م یلدل ینبه ا

که  دوجود دار یاریبس یاتو روا یثدارد و احاد زندگی  یرگفته شد که داللت بر سهو معصوم در مس خالصه: آیاتی

بْه  چْه آنمعصْوم، انسْان اسْت و از  یاخداوند  ی یفهاست که خل یندارد. اصل ا یحسهو معصوم در عبادات تصر بر

 هْای یژگی. از جملْه ویمآن داشته باش یبرا یقطع یلدل که اینمگر  شود؛ ینم یمستثن شود، یعارض م یانسان عاد

 یگْریمعصوم ماننْد هْر انسْان د یبرا یانو نساست که امكان سهو  یناصل ا ینا است. بنابر یانانسان، سهو و نس

خداونْد؛  یاز سْو یغو سهو معصوم در تبل یانشود. مانند عدم امكان نس یمستثن یلکه با دل یوجود دارد؛ مگر موارد

شود و  یادآورمورد به معصوم  یندر ا یدست. پس خداوند باا آن، نقض غرض از فرستادن او  ی مهخاطر که الز ینبه ا

 کند.  یغتبل یدارد؛ تا او بتواند رسالت خداوند سبحان و متعال را به درست باز مسئله یندر ا یانسهو و نساو را از 

َّأَحْا َ مِنْ رَسُّولٍ فَإِنَّهُّ یسْلُّكُّ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِیعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُّوا رِساالتِ رَبِّهِْمْ وَ  مَنِ ارْتَضی إِال 

 ٍ عَدَداً کُّلَّ شَی  ما لَدَیهِمْ وَ أَحْصیبِ
(7) 

[ برای او از پْیش رو و از پشْت سْرش نگاهبانْانی بْر  پیامبری را که از او خشنود باشد، که ]در این صورت جز)

ارد نزد ایشان است احاطْه د چه آناند؛ و ]خدا[ به  های پروردگار خود را رسانیده خواهد گماشت، تا معلوم بدارد که پیام

 .(و هر چیزی را به عدد شماره کرده است

در  یتْیرواهْیچ  ینوجود ندارد که بر سهو نداشتن معصوم داللت کند و همنن ای یهآ یچکه هگفته شد  همننین

کْه بْه مفهْوم  ینادرست و اشكاالت یلاز دال یروجود ندارد؛ به غنیز  یتام و کامل یعقل یلوجود ندارد و دل ین موردا

 .  پذیر است به سادگی امكان. و پاسخ آن، کند یم یهمغالطه تك

اسْتدالل  یبْرا یْلدال یْنا ی اگْر همْه یاست: حت ینا ،به آن برسد تواند یم یکه هر عاقل یا خالصه ینبنابرا

نباشد، الزم است که مخالفان ثابت کنند کْه نداشْتن  یکاف یو عباد ینسبت به امكان سهو معصوم در مسائل زندگ

 یْكچه  یلیدل یچدهد. چرا که آنان بدون ه یجهنت ،در عبادت یابه صورت مطلق  ،م سهو معصوم راعد تواند یم یلدل

 بنْد یپا یْدهعق یْنتام و کامل، بْه ا یعقل یلو چه دل یداللت قطع یالصدور و دارا یقطع یتیچه روا حكم،م ی یهآ

 هستند.
                                                

 .22و  27ی جن، آیات  قرآن کریم، سوره .1
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 ،خداوند رحمتش کندیی، خو ید. از جمله سکردند یدابه آن دست پ یدعقا یاز علما یاریاست که بس یا مسئله این

بْه  یلیاست، همان سهو در مسْا غیرممكنمعصوم  در موردکه  یسهو و اشتباه یقینیِمقدار »خود:  یشینبا سخن پ

 «است. یرونیاز موضوعات ب یرغ

 رجعت

 ،تحْان اسْتعْالم ام یزن یم،کن یم ین در آن زندگکنوکه ا یطور که عالم اجسام است. همان یگریرجعت عالَم د

 .یریمگ یو در آن مورد امتحان قرار م یمدر آن هست

گردانْد و آنْان را مْورد امتحْان قْرار  یباز م یگررا بار د اشخاصاز  یاست که خداوند در آن، برخ یعالم رجعت

 یْنا آن امتحان نموده است، غافْل هسْتند؛ بْه اکه خداوند آنان را ب یشیندهد. وآنان در عالم رجعت، از عوالمِ پ یم

با  یعالم جسمان ینطور که مردم در ا آن در حجاب و پرده هستند؛ همان یرغعوالم آن عالم، از  ی خاطر که به واسطه

 .ه استبرد یادشاناجسام در پرده و حجاب قرار دارند و خداوند، امتحان آنان در عالم ذر را از 

ُّوَلَقَدْ عَلِمْتُّمُّ * تَعْلَمُّونَ  ا الَمَی أَنْ نُّبَدِّلَ أَمْثالَكُّمْ وَنُّنْشِئَكُّمْ فِ  عَلی* وقینَ ا نَحْنُّ بِمَسْبُّقَدَّرْنا بَینَكُّمُّ الْمَوْتَ وَمَ نَحْن

فَلَوْ ال تَذَکَّرُّونَ  النَّشْأَةَ الْأُّولی
(7) 

 شْما جْای به را شما امثال[ توانیم می و]. ایم و بر ما سبقت نتوانید جست ماییم که میان شما مرگ را مقدر کرده)

 قصْدپس چْرا  .پدیدار شدن نخستین خود را شناختید قطعاَ و .پدیدار گردانیم دانید نمی چه آن را در شما و دهیم قرار

 (.؟عبرت گرفتن ندارید

عبْرت  قصْدپس چرا  .پدیدار شدن نخستین خود را شناختید قطعاَ و .پدیدار گردانیم دانید نمی چه آن را در شما و»

. شما در پیدایش نخسْتین، در عْالم یدندار یکه از آن، آگاه بیافرینیم یگریرا در عالم د : شمایعنی« ؟گرفتن ندارید

کْه  یجسْمان یعالم ماددر  ،دوم یدایششما را در پ که اینن پس از اآل ی. ولیدداشت یو از آن آگاه یدکرد یدگنذر ز

 .یدشو ینم یادآور عالمخودتان را در آن  وضعیتو  یدآن را فراموش نمود یدیم،آفر ید،در آن هست

هستند کْه بْه درجْات  یآنان. آنان افراد ی نه همه ،هستند مردم از یشوند، برخ یم یدهکه در رجعت آفر یافراد

 یْادن یْندر ا یْایشدوردستِ کفر و انكار خداونْد و اول ینکه در سرزم یافراد نیز کردند و یدادست پ یماندر ا ییباال

 شوند. خصوصیت شناخته می و در این دنیا به این ندا هوارد شد

                                                
 .52تا  53ی واقعه، آیات  قرآن کریم، سوره .1
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 چرا رجعت؟

. و یمدر امتحان دوم هسْت ی،در عالم جسمان جا اینکه ما در  یمبفهم یدبا« رجعت؟چرا »که  یمبدان که ایناز  پیش

؟ یجسْمان یزندگچرا شود:  مطرح می یم،که در آن هست یامتحان ینا یپرسش برا ینامتحان سوم است. هم ،رجعت

 و کار تمام شده است؟ یمگرفت قرارذر مورد امتحان عالم در  که آنمگر نه  ست؟یچ یامتحان دوم، برا ینا

 است: پرسش، همان سخن امام جعفر بن محمد صادق ینا پاسخ

 کْه آنبه چه علت خداوند عزوجل پس از »عرض نمودم:  به امام صادق): یدگو یم یبن فضل هاشم عبداهلل *

خداوند تبْارك فرمود:  ایشان« ها قرار داد؟ را در بدن آنها، ندبودمكان  یندر باالتر یشارواح در ملكوت اعال

در  شْان یْتشان، هرگاه به حال خود رها شوند، اکثر مقام یها در شرف و برتر که ارواح انسان دانست یم یتعال و

درت خْود شان، با قْ ها و مصلحت رحمت به آن یلبه دل یجه. در نتخیزند یبا خداوند به منازعه برم یتربوب یدعو

 یاز آنها را محتْاج بْه برخْ ینموده بود؛ و برخ تقدیر یشانخلقت، برا یقرار داد که در ابتدا ییها ها را در بدن آن

ه بْ یْزرا ن یقْرار داد و برخْ یگْرد یبعض باالتر از ی،در درجات یزرا ن یو بعض یگرانرا وابسته به د یو برخ یگرد

دادن و  یمبْ یرا بْرا یشهْا آنان فرسْتاد و حجْت یسوبه نش را ساخت؛ و رسوال نیاز یب یگرد یبرخ ی یلهوس

و اظهار تواضع نسْبت بْه معبودشْان بْا انْواع  یتعبود انجامها را به  ها، انسان حجت ینداد. ا ربشارت دادن قرا

مْدت را در کوتاه  هایی مردم، مجازات یبرا یزو خداوند ن دادند ینموده بود، فرمان م یینآنان تع یکه برا یمختلف

آنْان را  یْبترت ینتا به ا ،قرار داد ینده،در آ هایی در کوتاه مدت و پاداش هایی و پاداش ینده،در آ هایی و مجازات

معاش و کسب و کْار، آنْان را  یجستجو شدن در یرتا با در گ یزگرداند و ن یلم یو به شر ب ایدنم یبترغ یردر خ

بْه عبْادت  یجهمخلوق هستند، و در نت یو بندگان اج پرورش خدامحتها  بدانند که آن یلهوس ینو به ا یدخوار نما

کْه  یْزیو از نْزاع در چ یابنْدو بهشت جاودان را ب یگونه، استحقاق پاداش نعمت ابد ینو به ا ینداقبال نما یو

ر د ی،تعْال پسر فضل، خداوند تبْارك و یالسالم فرمود: ا یهدر امان باشند. سپس امام عل ،استحقاق آن را ندارند

را  یکسْ دم،مْر یْانکه در م بینی ینم یااز آنان نسبت به خودشان، است. آ یكوترحسن نظر نسبت به بندگانش ن

منازعْه  یربْوب یاز آنْان در دعْو یکه برخْ ییدارد، تا جا یلتما یگرانبر د ییجو ریبه برت که اینجز  بینی ینم

 کْه اینامامت، بدون  یاز آنان در دعو یو برخ نماید ینبوت بدون استحقاق، منازعه م یدر دعو یو برخ کنند یم

 یو فقر و دردهْا یازو ن یو ضعف و پست یکه در وجود خود نقص و ناتوان یدر حال نماید، یبر حق باشد، منازعه م

 یادعاهْا ینحْال چنْ یْنامْا بْا ابیننْد،  یمسل  و قاهر است، م یکه بر همگ را یبر خودشان و مرگ درپی یپ

 دهْد ینم انجامشان است،  به صالح یشترب چه آنپسر فضل، خداوند نسبت به بندگانش جز  ی. اکنند یم ییجا یب
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 (7)(...کنند یم ستممردم به خودشان  یول کند یظلم نم مردموجه به  یچو به ه

 کرده است. یانرا ب یعالم جسمان ینتكرار امتحان در ا یلدل صادق امام

خاطر  ینبه ا یست؟محض و کفر محض چ یمانا د دارایافرا ی، براامتحان در عالم رجعت به طور خاص یلدل اما

 یْزن یمحض بْزرگ اسْت و بْه زود یمانادارای هستند. بخشش افراد  ییدو گروه، استثنا یناست که هر کدام از ا

 مْردم ی یهتا بق یند،را تكرار نما یجهنت همانتا  ،شود یامتحان بر آنان تكرار م یجهتر است. در نت بزرگ یزپاداش آنان ن

 داده است، دارند.  یبرتر ردمم ی یهآن، آنان را بر بق ارا که خداوند ب یبخشش بزرگ ینبدانند که آنان اِستحقاق ا

. و بْه کننْد فْرار می ها اینکه اهل آتش، از عذاب  ییشان بزرگ است؛ تا جا عذاب یزکفر محض نافراد دارای  اما

تا مخلوقات بدانند که آنان،  یندرا تكرار نما یو منف یسلب ی یجهان نتتا هم خاطر، امتحان سوم در رجعت است ینهم

 را دارند.  عذاب عظیم یناِستحقاق ا

اش را  یجْهنت ی،شود و هر فرد یتكرار م یذر، به زود ی یجهنت یشود: وقت صورت مطرح می ینبه ا یاشكال جا این

 !یست؟اش، از قبل مشخص است، چ یجهنت که یامتحان ینحكمت چن یست؟چ یامتحان برا ینکند، ا یتكرار م

داده اسْت تْا اگْر  یفرصْت واقعْ ردم. خداوند سْبحان بْه مْیستن یاست و پندار یقی: دادن فرصت، حقپاسخ

شْود.  یتكْرار مْ یجْهاست، همان نت یدو پل زشتآنان  یقکه حقا جا آناز  ید. ولنده ییررا تغ آنذر، بد بود، ی  نتیجه

آشكار کْردن بخشْش و  یبرا یگر،فرصت د ین. استا و دلسوز مهربان بخشنده، ،نداست که خداو ینحكمت ا یعنی

کْرده اسْت کْه فْرود  یانمورد ب یندر ا که امام صادق یا مسئلهبه عالوه  .کرم و رحمت خداوند سبحان است

آن آشْكار  یدهایو ق یترا از خالل محدود ارواحاست که ضعف  ینا یمحدود، برا یعالم جسمان ینآمدن ارواح در ا

 یانکه خداوند سبحان و متعال، آن را بنیز وجود دارد  دیگری علت م،نمود یانرجعت ب لتی که برای. عالوه بر عیدنما

درخواستِ فرصْت  ی،داند که آنان به زود یاست که او م ینو بخشش او مرتب  است. آن ا یبه مهربانو نموده است 

تكْرار  ینا وجود آنان قرار داده است. با یارفرصت را در اخت یناست آنان، ااز درخو یشاو پ یجه. در نتیندنما یدوم را م

عالوه بْر شان تكرار شود و  کنند تا امتحان یدر آخرت، درخواست م هم خواهیم دید که باز ،بخشش از جانب اواین و 

 : کنند یگری را مطرح میدرخواست فرصت د ،شده است یدهکه قبالً به آنان بخش ییها فرصت

                                                
األبدان بعد أن کاننت   العم  التی من أجمها جعل اهلل عز وجل األرواح فی»باب  ،15 و 19ص ص ،1ج  ،صدوق ،عمل الشرائع. 1

 .«مجردة عنها فی أرفع محل
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خُّرُّوجٍ مِنْ سَبیلٍ  وَ أَحْییتَنَا اثْنَتَینِ فَاعْتَرَفْنا بِذُّنُّوبِنا فَهَلْ إِلی تَینِالُّوا رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَق
(7) 

 .مْان اعتْراف کْردیم به گناهان .دو بار ما را به مرگ رسانیدی و دو بار ما را زنده گردانیدی ،گویند پروردگارا می)

 (.؟ز آتش[ هستشدنی ]ا پس آیا راه بیرون

 چگونه است؟  رجعت

 .رجعت چگونه استکه  یمتا بفهم یم،را بشناس ها آنابتدا  یداست که با یلیمسا

 یمختلف مكْان ییراتدچار تغ یاست که ما وقت ینا یقتاست. حق ینسب ای مسئله ییرتغ یا دگرگونی: احساس اول

از حْدود  یْرونست، با هم با مااطراف  که در اشیاییو ما  یوقت ی. ولیمکن یرا احساس م ییراتتغ یم،شو یمی زمان یا

 یمشناسْ یکه آن را م یبُّعدچهار  یناز ا یرغ هب یگریاَبعاد ددر  گیریم، یعنی یمقرار حرکت  در معرضزمان و مكان 

بْزرگ این تغییر که چقدر . و هر یمکن یماحساس نس ولممبه طور مان  هیچ تغییری را در اطراف یم،کن یو احساس م

بْه   ییْر،تغ یْناست که ا ین. علت ایمکن یریگ آن را اندازه یمتوان ینم ،وجود داردتغییر  که این وجود اب، باشد یعسر و

 .در بر گرفته استرا مان  اشیای اطرافما و یك اندازه 

ت . مْا حرکْایم بیایید تصور کنیم که در میان یك جسم متحْرك قْرار گرفتْهتر باشد،  مفهوم مسئله که این برای

و ادامه داشته باشْد که حرکت ما  یالبته تا زمان یم،رپندا یرا ساکن م هاو آن یمکن یخود را احساس نم اطراف یزهایچ

کْه در آن  ییااشْیو داخل جسْم را در  ییریتغ یچما ه به همین ترتیب متحرك همراه با حرکت ما باشد. حرکت آن

 شامل شود. داخل جسم، حتی خود ما را،را در  اشیا ی مهه ییر،تغ ینکه ا یالبته تا زمان یم؛کن یوجود دارد، احساس نم

توانیْد قْدتان را بْا آن  گیری هست کْه می متر است و در داخل جسم یك ابزار اندازه 1/7ید که قد شما کن تصور

ودتْان را خ این بْار قْد یشود، وقت تان، دو برابر ی اشیای اطراف گیری و همه کش اندازه خ شما و ابعاد اگر  بسنجید.

در  وید؛شْ مْیخودتان آگْاه ن قدشدن  یادو از ز متر است 1/7همان شما  یدجد قدکه  بینید یم بسنجید،با همان ابزار 

 است. متر 3/4 شما یقیحق اکنون قدکه  یحال

بْه عْالم  یهمگ یمتوان یم یم،کن یم یکه در آن زندگ یکه ما و جهان یمبفهم یمتوان یم یم،فهمبرا اگر این مطلب 

 یکه در آن زنْدگ یجهان یا حتی یمانها جسم یرا که برا یبزرگ ییرتغ که اینبدون  یم؛آسمان اول وارد شو دررجعت 

 یکْه در آن زنْدگ یجهان ی که ما و همه یمن است که درك کنممك ی. حتیمشده است، احساس کن یجادایم، کن یم

را احسْاس  ییْرتغ یْنمْا ا یبزرگ است، ول ییرتغ ینابفهمیم که و چه بسا  یمهست مستمر ییریتغحال در  یم،کن یم

 همه چیز به یك نسبت در حال تغییر است.خاطر که  ینبه ا یم؛کن ینم

                                                
 .11ی  ی غافر، آیه قرآن کریم، سوره .1
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در آسْمان اول اسْت.  یزکه آن ن رهسپار هستیمرجعت عالم  یو به سو یمذر در آسمان اول بودعالم : ما در دوم

. و یمکنْ یمْ یهْا زنْدگ از آن یكیشود که ما در  یم ییها ها و عالم که شامل جهان (7)اعظم حرکتی داردفلك  یعنی

اسْت کْه آن را احسْاس  یگْرید یاست و در بُّعْدها ناز حدود زمان و مكا یرونحرکت، ب ینکه ا یمدقت کن یدبا

است. و مْا تْا  زیاددر آن است، واقعاً  چه آنها و  حرکت، در جهان ینا یرثأو وجود دارد. ت است یقیحق ی. ولیمکن ینم

از  تْوانیم میکْه  یتنها راهْ یم.را بدان یرتاث ینا ی محدوده امكان ندارد کهیم، ها هست جهان یناز ا یکه بخش یزمان

را که کامالً  یقتیهنگام است که حق ین. در ایمها باش جهان ینا یرون ازاست که ب ینا یم،کن یداپ یآگاه ییراتتغ ینا

 .ایم قرار گرفتهها  جهان ینما درون ااکنون  ینیم. ولیب ی، ممتفاوت است یم،کن یمرا احساس که آن  یتیبا واقع

نْدارد.  یتناسْب یم،کنْ یمْ یکْه در آن زنْدگ یعالَم ماد ینبا ا ین،معصوم یاترجعت در روا یها یژگی: وسوم

 ینقْوانیم، کن یم یکه در آن زندگ یاست که با عالم ماد یگریکه عالم رجعت، عالم د یستن ینا یرشاز پذ یا چاره

 دارد. تفاوتیم

                                                
 محدودگانه چهار یبه حدود بُعدها حرکتکه  این ا وجودنمودم؛ ب یراز آن به حرکت تعب یول ؛است یجیانتقال تدر ین یکا .1

 ینو در ا یمکن یکه با آن ارتباط برقرار م یاز الفاظ یربه غ ید،نما یرتعبرا انتقال  ینکه مردم آن را بفهمند و ا یا کممه اما شود. می

 ندارد. وجوداست، حدود مگانه ی چهاربُعدها
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هسْتند:  روزخداونْد سْه  یروزهْا»که فرمود:  یدمشن : از امام صادقیدحنا  گو یبصائرالدرجات: موس ختصرم

 (7)«.یامتروز رجعت و روز ق ،کند یم یامق که قائم یروز

 ینشْما، حسْ ی یههمسا یبه زود»به ما فرمود:  : امام باقریدگو یم ینبصائرالدرجات: حمران بن اع مختصر *

 (6)«افتد. یبر چشمانش م یابروانش از بزرگ که اینکند. تا  یم ییگردد و فرمانروا یهزار سال باز م یبن عل

چهْل  یرالمؤمنین...و ام»که فرمود:  یدمشن : از امام صادقیدگو می یبصائرالدرجات: عمر خثعم مختصر *

 یْن. در ایندب یهزار پسر از پشتش را م یعل یعهمرد از ش یك که اینکند تا  یم ییهزار سال فرمانروا و چهار

آشْكار  ،خداونْد بخواهْد چْه آنبْا  ،سْبز، کنْار مسْجد کوفْه و دور آن یْتهنگام است که دو بهشت در نها

 (4)«شود. می

هزار سْال اسْت، پرسْش شْد،  01که مقدارش  یدر مورد روز از امام صادق یبصائرالدرجات: وقت مختصر *

هْْزار سْْال اسْْت و  01شْْان،  در رجعْْت یشْْانا ییسْْت کْْه فرمْْانرواا اهلل رسْْولرجعْْت  یْْنا»فرمْْود: 

 (3)«کند. می ییهزار سال فرمانروا 33در رجعت خودش،  یرالمؤمنینام

وْفَ تَعْلَمُّْونَعرض کردم:  به امام صادق): یدگو می یمانی یح: عبداهلل بن نجبحاراالنوار * ثُّْمَّ کَلَّْا *  کَلَّا سَْ

در  یك بار»: فرمود .(.یددانکه ب است زود یست،ن ین. سپس چناست که بدانید زود ست،ین ینچن) سَوْفَ تَعْلَمُّونَ

 (0)«.یامتبار در ق یگررجعت و د

کْه رجعْت را انكْار  یپاسْخ فْرد :یْدگو یم «یزالقرآن العز یرتفس»در  یمابن ابراه یبصائرالدرجات: عل مختصر *

را و آن روز کْه از هْر امتْی گروهْی ) کُّلِّ أُّمَّةٍ فَوْجْاً وَ یوْمَ نَحْشُّرُّ مِنْکند، سخن خداوند عزوجل است:  یم

مْردم در : »فرمْود یشْاننمود کْه ا یثحد از حماد از امام صادق یرعم یپدرم از ابن اب (یمگردان  محشور می

چْه (یمردانگْ  محشْور مْیرا و آن روز کْه از هْر امتْی گروهْی ) وَ یوْمَ نَحْشُّرُّ مِنْ کُّلِّ أُّمَّةٍ فَوْجاً یه:آ دمور

رجعْت  یْن. ایسْتن یند،گو یطور که م آن»فرمود:  «است. یامتدر مورد ق یند:گو یم»عرض کردم:  «یند؟گو یم

وَ  ایْن اسْت: یامتق ی یهکند؟ آ یرا رها م یهو بق یزدانگ یرا برم یگروه یاز هر امت یامت،خداوند در ق یااست. آ

 (2)«.(کنیم  آوریم و هیچ یك را فرو گذار نمی  آنان را گرد می) اهُّمْ فَلَمْ نُّغادِرْ مِنْهُّمْ أَحَداًرْنَحَشَ
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 قرآن

است کْه در عْوالم بْاال اسْت؛ البتْه بْا  یقرآن یست، ظهور و تجلّا ما در مقابل یعالم جسمان ینکه در ا قرآنی

عْالم  یْنلْوازم ا خاطر که الفاظ جْزو ینبه ا یست؛ن یلفظ ،عالم است. قرآن در عوالم باال ینا با که متناسب یالفاظ

 ی بْه انْدازه نیْزو  محمْد ،آن ی کنندهرآشْكاظرفیْت  ی عالم، بْه انْدازه یناست و ظهور قرآن در ا یجسمان

 .ی استعالم جسمان ینا گنجایش

 یدر عْالم جسْمان کْه محمْد ی،که به شكل قرآن لفظْ ییخداوند است. معنا ی یدهآفر ینبهتر محمد

 آشكار شود. یعالم جسمان ینقرآن است که امكان دارد، در ا یلفظ یمعنا ینتر بزرگ ،آشكار کرده است

و  یتجلّْ یْز. بلكه آنهْا نیستنداز قرآن ن یربه غ یزیفرستاده شدند، چ یسیو ع یکه بر موس یلو انج تورات

لم عْا یْندر ارا اسْت کْه قْرآن  ای یرنْده، مقام قابل و پذهاآن ینهستند. تفاوت ب یعالم جسمان ینظهور قرآن در ا

تر است  از جهت اخالص بزرگ ن محمدأکه ش از این رو. یو موس یسیمحمد و ع یعنیآشكار کرده است؛ 

تْر از  تر و بْاالتر و تمْام و کامْل ن و مرتبه بزرگأآشكار نموده است، از جهت ش چه آن .و از جهت مقام باالتر است

و قْرآن بْر ، قْرآن یاز اجْزا ندعبارت یلت و انجخاطر تورا ین. به هماند آشكار کرده یسیع یا یاست که موس یزیچ

   ت:اس حاکم یشانو محتوا ها آن

ُّمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُّ وَ ال تَتَّبِْعْ وَ أَنْزَلْنا إِلَیكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُّصَدِّقاً لِما بَینَ یدَیهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُّهَیمِناً عَلَیهِ فَاحْكُّمْ بَینَه

ما   لكِنْ لِیبْلُّوَکُّمْ فیا جا َكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُّلٍّ جَعَلْنا مِنْكُّمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجاً وَ لَوْ شا َ اللَّهُّ لَجَعَلَكُّمْ أُّمَّةً واحِدَةً وَ أَهْوا َهُّمْ عَمَّ

تَخْتَلِفُّونَآتاکُّمْ فَاسْتَبِقُّوا الْخَیراتِ إِلَی اللَّهِ مَرْجِعُّكُّمْ جَمیعاً فَینَبِّئُّكُّمْ بِما کُّنْتُّمْ فیهِ 
(7) 

هْای پیشْین و حْاکم بْر  کتاب ی کننده که تصدیق در حالی .و ما این کتاب را به حق به سوی تو فرو فرستادیم)

حكم کن و از هواهایشان ]با دور شدن[ از حقی که به  است، خدا نازل کرده چه آنپس میان آنان بر وفق  .ستا ها آن

ایْم و اگْر خْدا  هْا[ شْریعت و راه روشْنی قْرار داده یك از شْما ]امْتبرای هر  .پیروی مكن است، سوی تو آمده

پْس در  .بیازمایْد ،بْه شْما داده اسْت چْه آنولی ]خواست[ تا شْما را در  ؛داد شما را یك امت قرار می  خواست می

اختالف  در آن چه آن ی آنگاه درباره .ستا [ شما به سوی خدای بازگشت ]همه .کارهای نیك بر یكدیگر سبقت گیرید

 .(تان خواهد کرد آگاه کردید، یم

اسْت کْه در آن درختْان متنْوع  یشما باغ در مقابلکه  یدفرض کن توجه کنید: مثالبرای توضیح بیشتر به این 

 .نمایش دهیدا رباغ  ینا یقتد حقیخواه یم در اختیار دارید و یبرداریرابزار تصو یتعداد شمادار است و  یوهم
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کنْد.  یباغ و درختان را آشكار مْ یر آن،که تصو یا است؛ به گونهقرار گرفته  یدور ی ر فاصلهابزارها د نایاز  یكی

 داد. یصرا تشخ ی آنها یوهتوان نوع درختان و م ینم یول

از  یتوان برخ کند و می یباغ و درختان را آشكار م یر آناست و تصو یشترب آن نیز است و دقت تر یكدوم نزدابزار 

 بزرگ و مشخص. یها یوهداد؛ مخصوصاً م یصتشخدر تصویر آن ها را  یوهم یبرخع درختان و انوا

را  های آن یوهدرختان و م یر آنکه تصو طوریتر است؛ به  یقدق یاست و از همگقرار گرفته در دل باغ  ابزار سوم

و  عیت میْوهوضْ یاست. حتْ یرامكان پذ یردر تصو یا یوهم یاکند و مشخص نمودن هر درخت  یآشكار م یبه روشن

 داد. یصتشختوان  میآن را  یده بودنرس

او  در دل یکْه قْرآن الهْدلیل  ینبه ا دهد. نشان میباال بودن مقامش  دلیلبه را  محمدمثال وضعیت  این

 یْنرا آشكار کرده است که امكان دارد از قرآن در ا یقتیحق ینتر بزرگ یشاناست. ا یو او در دل قرآن الهجای دارد 

و  یكْینزداز نظْر  شْان، وضعیت چه آن ی به اندازه ی،از قرآن اله یو موس یسیآشكار شود. اما ع ینعالم جسما

 یْنا یزن یامبرانپ سایرو نوح و  یمدر مورد ابراه مسئلهاجازه داده است، آشكار نمودند.  ی،ن الهآاز قر یدور

 است. ینچن

ه فرسْتاده شْد است که بر محمد یاز قرآن ای وهجل یقرآن است. ول یزن ،از قرآن فرستاده شد یشکه پ قرآنی

تْر و  تْر و بْزرگ تر و کامْل فرستاده شد، شامل که بر محمد یقرآن یقرآن هستند. ول یزن یل. تورات و انجاست

 ،در آن اسْت را که چه آناز  بخشی یاشناختند  میرا  یلانج یاکه تورات  یخاطر افراد یناست. به همها آن ازتر  مسل 

 تر است و منبْع از آن دو بزرگ ولیاست.  یلتورات و انج همانکه  یدندفهم یم ،قرآن یدنشن حضبه م ،تنددانس یم

 است. خداوند متعال فرمود:  یكیمنبع آن دو،  با آن

َوَ یقُّولُّونَ سُّبْحانَ * نَ لِلْأَذْقانِ سُّجَّداً عَلَیهِمْ یخِرُّّو  مِنْ قَبْلِهِ إِذا یتْلی قُّلْ آمِنُّوا بِهِ أَوْ ال تُّؤْمِنُّوا إِنَّ الَّذینَ أُّوتُّوا الْعِلْم

وَ یخِرُّّونَ لِلْأَذْقانِ یبْكُّونَ وَ یزیدُّهُّمْ خُّشُّوعاً* رَبِّنا إِنْ کانَ وَعْدُّ رَبِّنا لَمَفْعُّوالً 
(7) 

ن کتْاب[ اند چون ]ای گمان کسانی که پیش از ]نزول[ آن دانش یافته بی ،بگو ]چه[ به آن ایمان بیاورید یا نیاورید)

 قطعْاَ ما پروردگار ی وعده که ما پروردگار است منزه گویند: می و .افتند کنان به روی درمی سجده ،بر آنان خوانده شود

 .(افزاید می ها آن فروتنی بر و گریند می و افتند می زمین روی بر و است. شدنی انجام 

قْرآن  ی فرسْتاده شْد و همْه یسیبر ع یل(انج)ن از آ ای جلوهفرستاده شد و  یبر موس (تورات)از قرآن  ای جلوه

 یعنْیتر و تواناتر است.  بزرگ یرندهخاطر که قابِل و پذ ینتر بر محمد فرستاده شد؛ به ا و کامل تر به شكل تمام یعنی

ماننْد  یقْاًممكن اسْت؛ دقیْرغ امْری محمد از یرتر بر غ و کامل تر که فرستادن قرآنِ تمام ییمبگو یمتوان یما م
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خْاطر فرسْتادن قْرآن فقْ  در  یناست. به همْ یترل یكآن  یشکه گنجا یمتر مكعّب از آب، در ظرف یكن تریخ

در  کْه این؛ بْا هسْتنداز آن  ای جلْوه یاقرآن  یل،بوده است. تورات و انجممكن از آن  یراییپذ قادر بهظرف آماده و 

 یقْتحقبْه  شْدن نهنمْو. رشْوند رهنمون می قتیکه به همان حق دلیل ین؛ به ادارند با آن اختالفمحتوا و الفاظ 

ین تْر مهْمپْس . گْردد انجْام یمختلف یمعانتواند با  شود، بلكه می انجامبا الفاظ مختلف  مكن استمواحد نه تنها 

 .آن یمعنا یحت آن یالفظ  نهاست،  خواسته همین حقیقت

 یتجلّْ محمد در ،رستاده شودف یبا قرآن خواندن ،به صورت لفظ از آن که بر محمد یشپ ی،قرآن حقیقت

 تر. یینپا ینمود؛ هر چند در سطح یتجلّ یشانا یایدر اوص ید. حتنمو

 :، بداندآن دنشاز کامل  یشپ خواهد گفت، یلجبرئرا که  چه آن ندارد که محمد یاشكال دلیل ینهم به

َفَإِذا قَرَأْناهُّ فَاتَّبِعْ قُّرْآنَهُّ* قُّرْآنَهُّ  إِنَّ عَلَینا جَمْعَهُّ وَ* ا تُّحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ل
(7) 

 و کْردن  جمْع که چرا ،حرکت مده )قرآن( خاطر عجله برای خواندن آنه زبانت را ب ]پیش از پایان یافتن وحی[)

 .(کن پیروی آن خواندن از خواندیم، را آن هرگاه پس ما است. ی عهده بر آن خواندن

بْا  مسْئله یْناسْت و ا یشْانتوسْ  ا یآسمان یها کتاب ی قرآن و تورات و همهحفظ  یقیحق معنایهمان  ینا

 ندارد.  یعالم مخالفت ینآن در ا ینسبت به الفاظ نوشتار یشانشناخت نداشتن ا

نَوَ ما کُّنْتَ تَتْلُّوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کِتابٍ وَ ال تَخُّطُّّهُّ بِیمینِكَ إِذاً الَرْتابَ الْمُّبْطِلُّو(6) 

 اندیشان قطعاً  وگرنه باطل .نوشتی  خواندی و با دست راست خود ]کتابی[ نمی یچ کتابی را پیش از این نمیو تو ه)

 .(افتادند به شك می

زبْان  یمند شدند و لفظ و حتْ بهره ،بود یدهرس یشانکه به ا ،از تورات ییاز نوشتارها   یو عل  اهلل رسول

را قْبال ذکْر مْورد  یندر ا یاتفرستاده شد و روا یاز عرب یربه غ یبه زبانخاطر که تورات  یندانستند؛ به ا یآن را نم

 :کردیم

بود. سْپس  یبه آن نگاه کرد و خواند و نوشتارش به عبران یشاندادند. ا یلتحو یشانآوردند و به ا یرونآن را ب...»

اسْت.  یالْواح موسْ یْناست. ا نیو علم آخر ینعلم اول ین. در ایررا بگ اینرا فراخواند و فرمود:   یرالمؤمنینام

 یخْوببْه تْوانم آن را  ی! من نمْاهلل رسول یبدهم. عرض کرد: ا یلپروردگارم به من دستور داد که آن را به تو تحو

و  یشْو مْی یْدار. چرا کْه تْو صْبح بیسرت قرار ده یربه من دستور داد که آن را امشب ز یلبخوانم. فرمود: جبرئ
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کْه در  یزیرا به هر چ یشانشدند و خداوند ا یدارسرشان قرار دادند و صبح ب یرآن را ز یشان. ایدان یخواندن آن را م

 یآن را در پوسْت گوسْفند یشْان. ایسْدبنو یا بْه او دسْتور داد تْا از آن نسْخه اهلل رسولآن بود، آگاه نمود. 

نْزد  یموسْ یو الواح و عصا ست.ا است و آن نزد ما ینو آخر ینجفر است و در آن، علم اول ینکرد و ا یبردار نسخه

 (7)«.یمهست یامبرست و ما وارثان پا ما
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 پرسند یروح م ی از تو درباره

َیسْئَلُّونَكَ عَنِ الرُّّوحِ قُّلِ الرُّّوحُّ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ ما أُّوتیتُّمْ مِنَ الْعِلْمِ إِالَّ قَلیالً و
(7) 

روح از ]سنخ[ فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جْز انْدکی داده  :بگو .پرسند  روح می ی بارهو از تو در) 

 .(نشده است

انسْان و جْن، ارواح  یهْا شود. نفْس یاِطالق م یسمانجعالم  یناز ا یردر غ ی،ا بر هر مخلوق زنده« روح»لفظ 

دارد،  یرا بْه حرکْت مْ اشْیاعْالَم  یْنور کْه بْاد در اط شوند. همان یم یدهارواح نام یزفرشتگان ن ی هستند و همه

 د.نآور ی، به حرکت در مبا آن ترکیب می شوندو  پیوندند که به درون آن میرا  چه آنارواح  ینهمنن

َدٍ مَیتٍ فَأَنْزَلْنا بِهِ الْما َ فَأَخْرَجْنا هُّوَ الَّذی یرْسِلُّ الرِّیاحَ بُّشْراً بَینَ یدَی رَحْمَتِهِ حَتَّی إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقاالً سُّقْناهُّ لِبَلَ و

لَعَلَّكُّمْ تَذَکَّرُّونَ  بِهِ مِنْ کُّلِّ الثَّمَراتِ کَذلِكَ نُّخْرِجُّ الْمَوْتی
(6) 

آن  .تا آن گاه که ابرهای گرانبار را بردارنْد ،فرستد رسان می  ست که بادها را پیشاپیش ]باران[ رحمتش مژدها و او)

سْان مردگْان  ینا .ای ]از خاك[ برآوریم نی مرده برانیم و از آن باران فرود آوریم و از هر گونه میوهرا به سوی سرزمی

 .(باشد که شما متذکر شوید .سازیم را ]نیز از قبرها[ خارج می

 انسان بود. ید،د سبحان و متعال آفرنکه خداو یزیچ اولین

 ُّنَخَلَقَ الْإِنْسا* عَلَّمَ الْقُّرْآنَ * الرَّحْمن (4) 

 .(آفرید را انسان داد. یاد را قرآن]خدای[ رحمان )

است و آن همان عقْل اول و روح اول  خلقالهوت در  یانسان اول، تجلّ ین. ایدانسان آفراولین را از  ردمسپس م

   :و آن روح خداوند است شد یدهاست که آفر

َدْری مَا الْكِتابُّ وَ الَالْإیمانُّ وَلكِنْ جَعَلْناهُّ نُّوراً نَهْدی بِهِ مَنْ نَشا ُّ مِنْ اکُّنْتَ تَوَکَذلِكَ أَوْحَینا إِلَیكَ رُّوحاً مِنْ أَمْرِنا م

مُّسْتَقیمِ را ٍصِ  عِبادِنا وَإِنَّكَ لَتَهْدی إِلی
(3) 

و نْه ایمْان ]کْدام  ؟چیسْتدانستی کتْاب  تو نمی .گونه روحی از امر خودمان به سوی تو وحی کردیم همین و)

نماییم و به راستی که   آن راه می ی که هر که از بندگان خود را بخواهیم به وسیله ،ا نوری گردانیدیم[ ولی آن ر؟است

                                                
 .29ی  اسراء، آیه ی قرآن کریم، سوره . 1

 .97ی  ی اعراف، آیه قرآن کریم، سوره . 2

 .0تا  1ی رحمن، آیات  قرآن کریم، سوره  .0

 .92ی  ی شوری، آیه قرآن کریم، سوره  .4
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 .(کنی تو به خوبی به راه راست هدایت می

یهِ فَإِذا سَوَّیتُّهُّ وَ نَفَخْتُّ فِ :بود در آدممطابق این آیه که پرسیدم  یدر مورد روح : از امام صادقیدوگ احول

شْده اسْت و  یدهروح آفر ینا)فرمود:  یشانا (پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم)  یمِنْ رُّوحِ

 (7)(.ه شده بودیدآفر نیز بود، یسیکه در ع یروح

 یشْان. ایدمپرسْ (از او یو روح) رُّوحٌ مِنهُّ وَدر مورد سخن خداوند عزوجل:  از امام صادق): یدگو یحمران م

 (6).(یدآفر یسیشده است و خداوند آن را در آدم و ع یدهاوند است که آفرآن روح خدفرمود: 

لب او  یْدهآدم، در آن دم (شْده بْاالبردهمرفوع )شدن در گِل  یدهکه هنگام دم یروح یاخداوند  روح شْد و در صُّْ

 باشد. یم محمد، نمود و فرشتگان به آن سجده نمودند، همان روح اعظم یتجلّ

َفَقَعُّوا لَهُّ ساجِدینَ  یوَ نَفَخْتُّ فیهِ مِنْ رُّوحِا سَوَّیتُّهُّ فَإِذ
(4) 

 .(پیش او به سجده درافتید ،پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم) 

شناخت خداوند سبحان و متعال اسْت.  یبرا ینآغاز ی قبله وباشد. ا می محمد یاروح اعظم  یبرااین سجده 

در مْورد آن از پیْامبر کْه  یبْود. روحْ محمْد، شدن از روح اول یدهز دمپس ا به آدم نفرشتگا ی سجده

 دانستند.  ینم یول شدند یروبه رو م با جسم محمد ،شد و آنان با او یعالم روبه رو م ینبا آنان در ا یدند،پرس یم

َالْعِلْمِ إِالَّ قَلیالًیسْئَلُّونَكَ عَنِ الرُّّوحِ قُّلِ الرُّّوحُّ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَ ما أُّوتیتُّمْ مِنَ  و
(3) 

روح از ]سنخ[ فرمان پروردگار من است و به شما از دانش جْز انْدکی داده  :بگو .پرسند  روح می ی و از تو درباره) 

 (.نشده است

 

و عتْرت  محمْد یْد،که آفر یزیچ ینجابر! خداوند اول یا)به من فرمود:  : امام باقریدوگ یزیدبن  جابر     

فرمود:  «یست؟اشباح چ»عرض کردم:  .خداوند بودند در مقابل یاش بودند. آنان اشباح نور کننده یتهدا ی شده یتهدا

 او ی اسْت. بْه واسْطه القْدس روحبْود و آن  تأییْدروح مْورد  یكبدون ارواح. و با  ینوران های بدن (1)،نور ی یهسا

 یْدآفر یْكن یكوکارِن یِخاطر آنان را صبورِ دانا نی. به همیرندگ یکه خداوند و عترت او، مورد پرستش قرار م (2)ستا

دهنْد و روزه  یم انجامخوانند و حج  یند و نماز مکن یمبندگی خداوند را  یل،و تهل یحکه با نماز و روزه و سجده و تسب

                                                
 .«روحال»باب  ،100ص  ،1ج  ،کمینی ،کافی .1

 .«روحال»باب  ،100ص  ،1ج  ،کمینی ،کافی .2

 .72ی  ی ص، آیه ورهو س 25ی  ی حجر، آیه قرآن کریم، سوره .0

 .29ی  ی اسراء، آیه قرآن کریم، سوره .4
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 (4)(.گیرند یم

 ینفس انسان آفرینش

ینٍمِنْ طِ ٍ خَلَقَهُّ وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ  أَحْسَنَ کُّلَّ شَی الَّذی(3) 

 .(نیكو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد ،همان کسی که هر چیزی را که آفرید)

اول  یِشد و نفس انسْان یدهدر او دم یمانعالم ذر باال برده شد. سپس روح ادر  (0)،به آسمان اول ینآدم از زم گِل

 د. کننسجده او به داده شد که تگان دستور شد و به فرش یدهدر او دم القدس روحدر آن به وجود آمد. سپس 

                                                                                                                                                                  
است که نور همنان خداونند سنبحان و متعنال      یفشر یثآن است. و در حد ی آن است که نشانه یکنور، اَثر تار ی یهسا .1

نور هسنتند.   ی یهسا یشاناست. ا مردمدر  وا یاو، تجمّ ی یهو سا یستدر او ن یکیاست که تار یاست. خداوند سبحان نور

آنان اسنت   ی شود. به واسطه یاثر است که اثرگذارنده شناخته م ی هستند. به واسطه خمقاثر خداوند سبحان و متعال در  یعنی

 شود. یکه خداوند سبحان شناخته م

 است. ،آسمان عقل ،هفتم یالقدس در آنان است. بمکه آن روح آنان در آسمان کم روح .2

 .442 ص ،1ج  ،کمینی ،کافی .0

 .7ی  ی سجده، آیه قرآن کریم، سوره .4

 یممعنا که اگر فرض کنن  یناست. به ا یشترب یاگام  یک ی به اندازه یزیمنبع چ یارفع و باال رفتن: برگشت به سمت مبدأ  .9

خنوردار  بر یننی مع ی صورت از مرتبنه و درجنه   ینوجود است، در ا ی یرندهالهوت در عدم و پذ یمخموقات( تجم یگرد یاانسان )

که در آن نفنوذ کنرده(    یعدم یزان)به م ینمع ی مرتبه ینا یم،شو ورترد ی،به لحاظ معرفتی، خواهد بود که هر چه از مصدر تجم

  خواهد بود. تر ینورتر و ظممان کم

 شده اسنت و هنر   یلدرصد ظممت )عدم( تشک 53درصد نور و  13که جسم ما در آن قرار دارد، از  یکه عالم ماد یمکن فرض

 ینک نشان داده شنود.   یحعدد صح یکبا  پیماید، یمطمق، فقدان معرفت و ادراک( م یستیکه نور به سمت ظممت مطمق )ن یگام

که نسبت نور در آن  یعالم مواز یکبه سمت  یاست از حرکت و رت( عبا )مانند گل آدم یگام برداشتن توسط جسم ماد

  که از عالم اول جموتر است. یعالم یعنیدرصد  25درصد است و نسبت ظممت )عدم( آن  11

عنوالم مطمنق اسنت،     ی یدآورندهجا که پد کرد. از آن یمبه مبدأ( تقس یکیشان )نزد کامل بودن یزانبر اساس م یدعوالم را با

اسنت کنه از آن صنادر     یزیچ یناول ی دهنده باشد؛ چرا که نشان یککه ممکن است، به مطمق نزد ییتا جا یدآورندهپد ینا یدبا

 ی قطعنه  ینا اِلِمنان   ینک . گینریم  یکمنک من   یاضنیات از منظر ر یشدن به معن زدیکن یعوالم(. برا ی ده است )محمد = همهش

 یعدد به صفر به شنمار آورد، ولن   ترین یکآن را نزد توان یم یعنیتر است،  چه که بتوان تصور کرد، کوچک ، از هر آنیفرانسیلد

اسنت، در واقنع    3331/3عدد  ینا ویدبگ ی( مشخص کرد. مثالً اگر کسیمالدس یا) یعدد دهده یکآن را به صورت  توان ینم

وجنود دارد و   یعندد  ینچنن  یممطمنئن شنو   یگرکه د کند یم یداادامه پ ییموضوع تا جا ینتر است و ا از آن کوچک 33331/3

در هنر   ینه، مقسنوم عم  ید به جنا عد ین. اگر ایماز شناخت خود آن مطمقاً عاجز یول یمآن را بشناس های یژگیو یبرخ توانیم یم

عدد به صفر اسنت. مفهنوم    ترین یکنزد یه،مقسوم عم یراخواهد شد ز نهایت یبه ب یکنزد یمتقس ی یجهنت یرد،گ رارق یمیتقس

بنه   یکنه و  کننیم  یمشاهده من  شود، یبه باال برده مرفع و ما  یدگاند یکه جمو ینیمرا بب یسخن آن است که اگر ما شخص ینا

. در واقع او اصنالً پنهنان   گردد یاز آن را و در انتها پنهان م یشبح پسس بینیم، یابتدا جسمش را م یعنی شود، یم ایدناپ یجتدر

است و در جهت نور از عالم ما برتنر اسنت،    یکه با عالم ما مواز یگریاست که او به عالم د ینماجرا ا ی ، بمکه همهاست نشده

)بر اسناس حالنت بناال رفنتن آن      ستمنبع بازگشته ا یاچند گام به سمت مبدأ  یا یک او ییمبگو توانیم یم یامنتقل شده است. 
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َفَقَعُّوا لَهُّ ساجِدینَ  یا سَوَّیتُّهُّ وَ نَفَخْتُّ فیهِ مِنْ رُّوحِفَإِذ
(7) 

 .(پیش او به سجده درافتید ،پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم)

 یهْا شد، به وجود آمد. سپس نفْس یدهدم که در آن یشده و روح از گِل باالبرده ینفس اول انسان به این ترتیب

نفْس  یْا ینفْس دوم انسْان یْنگرفته شد و به قدرت خداوند سْبحان جْدا شْد. و ا ینفس اول انسان یناز ا یگرد

 متعال فرمود:  خداونداست.  همسر آدم ،حوا

َا ً وَ اتَّقُّْوا االً کَثیراً وَ نِسَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُّما رِجَاحِدَةٍ وَ خَیا أَیهَا النَّاسُّ اتَّقُّوا رَبَّكُّمُّ الَّذی خَلَقَكُّمْ مِنْ نَفْسٍ و

 (6)یباًرَقِ مْامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیكُّائَلُّونَ بِهِ وَ الْأَرْحَاللَّهَ الَّذی تَسَ

آن دو مْردان و زنْان  ای مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را ]نیز[ از او آفریْد و از)

پْروا نماییْد و زنهْار از  ،کنیْد  و از خدایی که به ]نام[ او از همدیگر درخواسْت مْی .پروا دارید ،بسیاری پراکنده کرد

 (0).(که خدا همواره بر شما نگهبان است ،خویشاوندان مبرید

 متعال فرمود: خداوند

َا حَمَلَتْ حَماْلً خَفیفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّْا ا لِیسْكُّنَ إِلَیها فَلَمَّا تَغَشَّاهَلَ مِنْها زَوْجَهَاحِدَةٍ وَ جَعَهُّوَ الَّذی خَلَقَكُّمْ مِنْ نَفْسٍ و

 (3)ینَالشَّاکِرِ نَالِحاً لَنَكُّونَنَّ مِا صَأَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُّما لَئِنْ آتَیتَنَ

پْس چْون  .ن آرام گیْرده آپدید آورد تْا بْ ویرا از  شست آن کس که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتا او)

خْدا  ،بْار شْد و ]چندی[ با آن ]بار سبك[ گذرانید و چون سنگین .باری سبك ،باردار شد ،]آدم[ با او ]حوا[ درآمیخت

                                                                                                                                                                  
( برابر با صنفر  یستیمجموع وجود و عدم وجود )ن یاوجود، مجموع نور و ظممت  یا( و در هر حال در خارج از منبع نور یجسم ماد

 وجود ندارد. یقیحق یزچ یچسخن، در خارج از مصدر، ه یگراست؛ به د

 یاز پرتوها یبعض رود، یکه نور به جمو م ی. هر گامشود یمنتشر م ینیکه نور از آن در جهت مع یدرا تصور کن ینبع نور: ممثال

در مقابل منبنع   یبترت ین. به اگردد یاز پرتوها منتشر م یجبهه بعض ینو از ا کند یم یداتمرکز پ یماد ی جبهه یکآن به صورت 

 ینک بنه هنم نزد   ینور به قدر یها جبهه ین. اگردد یجنس نور هستند و نور از آنها منتشر مکه از  شود یساخته م ییها نور جبهه

است که پر از ضد ذرات است و برابر است با مجموع  یینور فضا یها جبهه ینا ین. بیستهستند که تعداد آنها قابل شمارش ن

 تنوانیم  یرج از منبع نور برابر صفر اسنت. پنس من   در خا رمجموع ماده و شدت نو یگرها و شدت نور. به عبارت د جبهه یمحتوا

 «(توهم الحاد»)به نقل از کتاب  وجود ندارد. ای یقیحق یزچ یچدر خارج از منبع نور ه ییمبگو

 .72ی  ی ص، آیه و سوره 25ی  ی حجر، آیه قرآن کریم، سوره .1

 .1ی  ی نساء، آیه قرآن کریم، سوره .2

 یشده است که همان روح عمن  یدهآفر تر های پایین ست که روحا است و از او محمدروح  ،روح اول همرتبباالترین در  .0

 باشد. یم و فاطمه

 .125ی  ی اعراف، آیه قرآن کریم، سوره .4
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 .(گزاران خواهیم بود از سپاس پروردگار خود را خواندند که اگر به ما ]فرزندی[ شایسته عطا کنی قطعاً

آمدند و خداوند آنْان را در آن عْالم، مْورد امتحْان  یرونبهای آدم و فرزندانش  از نفسآدم  بنی یها نفس سپس

 بوده است:  یعالم جسمان یناز امتحان در ا یشقرار داد. آن همان امتحان اول بود که پ

تُّ بِْرَبِّكُّمْ قْالُّوا بَلْی  لیعَآدَمَ مِنْ ظُّهُّورِهِمْ ذریتَهُّمْ وَ أَشْهَدَهُّمْ   وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّّكَ مِنْ بَنی هِدْنا أَنْ   أَنْفُّسِهِمْ أَ لَسْْ شَْ

ا غافِلینَذَتَقُّولُّوا یوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّا کُّنَّا عَنْ هَ
(7) 

کْه  ،آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گْواه سْاخت ی و هنگامی که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه)

 .(تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این ]امر[ غافل بودیم .گواهی دادیم ،چرا :گفتند ؟آیا پروردگار شما نیستم

 ؛شده اسْت یبترک در آن القدس روحو  یمانروح ا یو تجل مرفوعفرزندان آدم، از گِل ی  همهنفس  علت ینهم به

تواند بْه  یم یه صورت فطرب یخاطر هر انسان ین. به همبگوییم القدس روحو  یمانروح اتوانیم به آن صورت  که می

شده اسْت.  یدهشناخت خداوند آفر یبرا یبه صورت فطر انسان .باشدهمراه  اعلی عالم اها برسد و ب یگاهجا ینباالتر

. قابْل باشْد مْی القْدس روحو  یمْانهمْان صْورت روح اپیدا کند؛ که آن، ارتقا  ابتواند  میکه دارد  یابزار یحتاو 

خْودش را بشناسْند و  یقتحقتواند  میکه در او به امانت گذاشته شده است،  ه از صورتیا استفاداست که ب ینیب یشپ

خود سْود ببرنْد،  ی ینهمُّنعكس شده در آ یرتصو یناز ا که این یاز مردم به جا یسفانه برخأمت یبرود. ول ی آنبه سو

مانْد کْه  یجسم م یوانیتدر آن، ح فق  که اینتا شمارند،  خودشان را کوچك می کنند و یبردن آن م یناقدام به از ب

 فرمود:  ل. خداوند متعامشترك استها  ها و خوك یمونو م یواناتحدر آن با 

ًأَمْ تَحْسَبُّ أَنَّ أَکْثَرَهُّمْ یسْمَعُّونَ أَوْ یعْقِلُّونَ إِنْ هُّمْ إِالَّ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُّمْ أَضَلُّّ سَبیال
(6) 

 .(ترند بلكه گمراه ،آنان جز مانند ستوران نیستند ؟اندیشند یا می شنوند یا گمان داری که بیشترشان می)

 متعال فرمود: خداوند

                                                
 .172ی  ی اعراف، آیه قرآن کریم، سوره .1

 .44ی  ی فرقان، آیه قرآن کریم، سوره .2
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ُّالْقِْرَدَةَ وَ الْخَنْازیرَ وَ عَبَْدَ قُّلْ هَلْ أُّنَبِّئُّكُّمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُّوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُّ اللَّهُّ وَ غَضِبَ عَلَیهِ وَ جَعَلَ مِنْهُّم 

وتَ أُّولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّّ عَنْ سَوا ِ السَّبیلِالطَّاغُّ
(7) 

بْر آنْان  ،شان کرده همانان که خدا لعنت ؟آیا شما را به بدتر از ]صاحبان[ این کیفر در پیشگاه خدا خبر دهم :بگو)

ایناننْد کْه از نظْر  .انْد که طاغوت را پرستش کْرده و آنان است. از آنان بوزینگان و خوکان پدید آورده ،خشم گرفته

 .(ترند منزلت بدتر و از راه راست گمراه

 نفس در جسم یدنانسان و دم آفرینش

آدم و  کْه این یبْرا یآغْاز نمْود. ولْ انفُّْس،آسْمان ، در آدم را در آسمان اول ینشسبحان و متعال آفر خداوند

آسْمان اول بْاال  تْاگِل،  یدمتصل شوند، با و به اجساد یایندفرود ب ینبه زم کهرا داشته باشند  ینا قابلیّتفرزندانش 

 یْنجهت کْه روح، در ا یناست؛ از ا یضرور وضوعم ینشود. ا یدهمردم از آن آفر سایرو  برده شود و نفس آدم

گِل، ابزار اتصال روح با جسد شده است. امكان ندارد که روح با جسد تماس داشته باشْد؛  ینشد و ا یدهدمگل مرفوع 

 یْداسْت. پْس با ییهْا آن دو عْالم ینآن دو در دو عالم مختلف و از دو عالم مختلف هستند که بخاطر که  ینبه ا

داشْته  یو آسمان اول وجود یآسمان جسمان ینب یها و عالم واسطه یها یگاهمراتب و جا ی باشد که در همه یابزار

 . تواند بین آنها در حرکت باشدقرار گیرد و بها  یگاهجا ینادر  بتواند شود، یکه جسم مرفوع م یزمان و باشد

عْالم  ینرکْت بْامكْان ح ی چیزهایی است که در زمین اسْت، همه ی که جلوه ،شده است مرفوع که یپس گِل

تمْاس بْا آسْمان ی  به نقطه یدنآغاز آسمان اول تا رس درعالم اجسام،  ین: بییمبگو یا را یافته است؛اجسام و ارواح 

 ی.آسمان روح و بهشت ملكوت ،مان دومم ارواح در آغاز آسعالَ یا ،دوم

قْوت  ،شود یم یدهدر آسمان اول آفر یو آب آن بود؛ تا نفس او که به زود ینآدم از گِل زم ینشآغاز آفر همننین

 ینکند و او را آماده کند تا بر زمْ ینمناطق زم ی در همه یشدن و زندگ یاربس ی و شهوت را حمل کند که او را آماده

را گرفتند و به آسمان اول بْاال بردنْد و  یناز خاك و آب زم اریگان به دستور خداوند سبحان، مقدمسلّ  شود. فرشت

 یعنْیقرار داده شد.  یوی، در انتهای آسمان اولشد و در بهشت دن یختهآدم در آسمان اول ر یفجسم لط از آن، طرح

 تگان از آن عبور نمودند.است که فرش یبهشت ملكوت ینآسمان دوم که اولیا  ی،در درب آسمان ملكوت

                                                
 .53ی  ی مائده، آیه قرآن کریم، سوره .1
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کْه او در  یدر حْال یر او؛از صْورت و تصْو یعنینمودند.  یعبور م فرشتگان از آدم)فرمود:  صادق امام *

 (7)(.ی؟ا شده یدهچه آفر ی: براگفتند و میبهشت قرار داده شده بود و از گِل بود. 

 در بهشت موجود در آسمان اول قرار داده شده بود. یعنی

کرد و  یملعون از او عبور م یسابل که اینتا  .بود یری. او به صورت تصویدخداوند آدم را آفر)فرمود:  باقر امام *

 (.ی؟ا شده یدهچه آفر یگفت: برا یم

ییا آدَمُّ إِنَّ هذا عَدُّوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فاَل یخْرِجَنَّكُّما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَ فَقُّلْنا(6) 

زنهْار تْا شْما را از  .یقت این ]ابلیس[ برای تو و همسرت دشْمنی ]خطرنْاك[ اسْتای آدم در حق :پس گفتیم)

 .(بخت گردی بهشت به در نكند تا تیره

را در جسْد  یمْانخدا آمْاده شْد، خداونْد روح ا ی یفهخل ،و اِستقبال از آدم یراییپذ یبرا ینزم یوقت سپس

به وجود آمد، همان طْور کْه در سْخن  ینفس انسانلین او یجه. در نتیدآدم که در آسمان اول قرار داشت، دم یمثال

 خَلَقْنْاکُّمْ وَلَقَْدْو سخن خداوند متعال:  (پس وقتی آن را درست کردم... ) فَإِذا سَوَّیتُّهُّ... : خداوند متعال است

 ها در آسمان اول است.  عالم نفس ی در مرحله ینا (و شما را آفریدیم)

... ) یوَنَفَخْتُّ فیهِ مِنْ رُّوحِ... طور که در سخن خداوند متعال است:  د، همانش یدهدر آدم دم القدس روحسپس 

سپس بْه صْورتگری شْما ) ثُّمَّ صَوَّرْناکُّمْو سخن خداوند متعال:  (آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم

 ات است:طور که در تور همان درآوردیم؛و صورت خداوند  یرشما را به تصو ( یعنیپرداختیم

 (4)(.یمآور یو خداوند فرمود: انسان را به صورت خودمان و مشابه خودمان به عمل م) *

   (3)(.یدمذکر و مونث آفرو . او را به صورت خداوند یدخودش آفر یرانسان را به صورت و تصو خداوند) *

 است: یتروا در

                                                
 .41بیاء، راوندی، ص قصص االن .1
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. یدمپرسْ« یْد.به صْورت خْودش آفرخداوند انسان را »روایت در مورد  از امام باقر): یدبن مسلم گو محمد *

 یْانو آن را از م یْدشْده بْود و خداونْد آن را برگز یدهو آفر بود شده یجادا یرآن صورت و تصو»فرمود:  یشانا

ضْافه طور که کعبه و روح را به خودش ا افزود، همان ودشمختلف انتخاب نمود و آن را به خ یها صورت ی یهبق

 (7)(.دمیدمو از روح خود در او ) ییهِ مِنْ رُّوحِنَفَخْتُّ فِ وَ (ام خانه) یتِیَبَ . فرمود:کرد

فَقَعُّْوا لَْهُّ طور که در سْخن خداونْد متعْال اسْت:  ، همانکنندسجده داد که به او به فرشتگان دستور  خداوند

جُّدُّوا لِْو سخن خداوند متعال: .« یدبه سجده در افت یشبرا» ساجِدینَ سْپس بْه »  آدَمثْمَّ قُّلْنْا لِلْمَالئِكَْةِ اسْْ

که تكبر نمود، تكبر نمْود و رانْده  یسجده کرد و فرد د،که سجده کر یفرد« فرشتگان گفتیم : به آدم سجده کنید.

 شد.

َاجِدینَفَقَعُّوا لَهُّ سَ  یا سَوَّیتُّهُّ وَ نَفَخْتُّ فیهِ مِنْ رُّوحِفَإِذ
(6) 

 .(به سجده درافتیدپیش او  ،پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم)

َینَنَ السَّاجِدِلَقَدْ خَلَقْناکُّمْ ثُّمَّ صَوَّرْناکُّمْ ثُّمَّ قُّلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُّدُّوا لِآدَمَ فَسَجَدُّوا إِالَّ إِبْلیسَ لَمْ یكُّنْ مِ و(4) 

ی آدم سْجده بْرا :آنگاه به فرشتگان گفتیم .سپس به صورتگری شما پرداختیم .شما را خلق کردیم  و در حقیقت)

 .(کنندگان نبود  جز ابلیس که از سجده ،پس ]همه[ سجده کردند .کنید

 خداوند متعال فرمود:  (3).یدآفر را از نفس آدم بود که خداوند سبحان و متعال، نفس حوا جا این از

                                                
 .130؛ توحید، صدوق، ص 104، ص 1کافی، کمینی، ج .1

 .25ی  ی حجر، آیه قرآن کریم، سوره .2

 11ی  ی اعراف، آیه قرآن کریم، سوره .0

 ینبود کنه بن   این دلیلبه  وضوعم یننشد و ا یدهآفر ه بود،شد یده، آفرطور که نفس آدم ن، آوا به طور مستقلنفس ح .4

وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ  :باشد یاز آدم به حوا م یباشد و مهربان یو اطاعت، از حوا به آدم م داشتن باشد. دوست یو مهربان یآنان دوست

و از ( )21)روم،  ذلِنکَ لَآیناتٍ لِقَنوْمٍ یتَفَکَّنرُونَ    زْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَن ً إِنَّ فنی  أَ فُسِکُمْخَمَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْ

تان دوستی و رحمت نهناد آری در   ها آرام گیرید و میان نه آتا ب ،ی برای شما آفریدنهای او اینکه از ]نوع[ خودتان همسرا نشانه

 (.هایی است هنشان اًندیشند قطعا ی]نعمت[ برای مردمی که م این
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َا ً وَ اتَّقُّْوا االً کَثیراً وَ نِسَمِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُّما رِجَ احِدَةٍ وَ خَلَقَیا أَیهَا النَّاسُّ اتَّقُّوا رَبَّكُّمُّ الَّذی خَلَقَكُّمْ مِنْ نَفْسٍ و

 (7)یباًرَقِ مْامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیكُّائَلُّونَ بِهِ وَ الْأَرْحَاللَّهَ الَّذی تَسَ

و مْردان و زنْان ای مردم از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و جفتش را ]نیز[ از او آفریْد و از آن د)

پْروا نماییْد و زنهْار از  ،کنیْد  و از خدایی که به ]نام[ او از همدیگر درخواسْت مْی .پروا دارید ،بسیاری پراکنده کرد

 (2).(که خدا همواره بر شما نگهبان است ،خویشاوندان مبرید

 (4)(.یدو حوا را از آدم آفر یدخداوند متعال آدم را از گِل آفر)فرمود:  صادق امام *

امتحْان نمْود و  انفُّْسعْالم یا در عالم ذر  ،را در امتحان اول یآورد و همگ یروناز آن، فرزندان آن دو را ب پس

   :پرسش بود یكامتحان با 

تُّ بِْرَبِّكُّمْ قْالُّ  عَلیآدَمَ مِنْ ظُّهُّورِهِمْ ذریتَهُّمْ وَ أَشْهَدَهُّمْ   وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّّكَ مِنْ بَنی هِدْنا أَنْ   وا بَلْیأَنْفُّسِهِمْ أَ لَسْْ شَْ

ا غافِلینَذَتَقُّولُّوا یوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّا کُّنَّا عَنْ هَ
(3) 

 ،ان گْواه سْاختهایش نفسآنان را برگرفت و ایشان را بر  ی و هنگامی که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه)

 .(یامت بگویید ما از این ]امر[ غافل بودیمتا مبادا روز ق .گواهی دادیم ،چرا :گفتند ؟که آیا پروردگار شما نیستم

بْود. انفُّْس عالم در  ( یعنیان گواه ساختهایش نفسو ایشان را بر ) أَنْفُّسِهِمْ  أَشْهَدَهُّمْ عَلیوَ روشن است.  یهآ

 و بشنود و اول پاسخ دهد. یندشود که اول بب یم یروزو در مسابقه پ یردگ یم یشیامتحان پاین در  کسی

را کْه در  ینو امتحانش در زم ینبه زم خداوند خواست تا فروفرستادن آدم ید،رس یانمتحان به پاا ینا وقتی

 یشگونه که برا اتفاق افتاد و همان یوی،بهشت دنیا در آسمان اول  رساند. پس امتحان آدم انجامبه  ،علمش بود

 شده بود، در امتحان شكست خورد. یرتقد

                                                
 .1ی  ی نساء، آیه قرآن کریم، سوره .1
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 باشد. یم و فاطمه
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ْیآدَمُّ رَبَّهُّ فَغَوَ  یما سَوْآتُّهُّما وَ طَفِقا یخْصِفانِ عَلَیهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ عَصَفَبَدَتْ لَهُّ هافَأَکاَل مِن(7) 

های بهشت بْر خْود و  آنگاه از آن خوردند و برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگ)

 .(فتگونه[ آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه ر ]این

و آخْرت،  یْادو را در دن یْندو و خداوند شْفاعت ا ینفرود آمدند. درود خداوند بر ا ینبه زم ،حوا، و مادر ما یشانا

 .یدما نما یروز

 یْنکردند. ا یشدند و زندگ یدهروشن است که آدم و حوا در آغاز، در بهشت موجود در آسمان اول آفر یقرآن نص

 متعال فرمود: . خداوندستا ها عالم نفس یابلكه در آسمان اول  .یستن یندر زم یاست. ول یویبهشت دن

َجَر ئْتُّما وَ ال تَقْرَبْا هْذِهِ الشَّْ ةَ فَتَكُّونْا مِْنَ وَ قُّلْنا یا آدَمُّ اسْكُّنْ أَنْتَ وَ زَوْجُّكَ الْجَنَّةَ وَ کُّال مِنْها رَغَْداً حَیْثُّ شِْ

الظَّالِمینَ
(6) 

فراوان بخوریْد و]لْی[ بْه  ،اغ سكونت گیر]ید[ و از هر جای آن خواهیدو گفتیم ای آدم خود و همسرت در این ب)

 .(که از ستمكاران خواهید بود ،این درخت نزدیك نشوید

 متعال فرمود:  خداوند

ِنَ الظَّالِمینَوَ یا آدَمُّ اسْكُّنْ أَنْتَ وَ زَوْجُّكَ الْجَنَّةَ فَكُّال مِنْ حَیثُّ شِئْتُّما وَ ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُّونا م
(4) 

خویش در آن باغ سكونت گیر و از هر جا که خواهید بخورید و]لی[ به این درخْت نزدیْك   و ای آدم تو با جفت)

 .(که از ستمكاران خواهید شد ،مشوید

 متعال فرمود: خداوند

َی یها وَ ال تَعْْرَإِنَّ لَكَ أَالَّ تَجُّوعَ فِ*   یلْجَنَّةِ فَتَشْقَا مِنَ افَقُّلْنا یا آدَمُّ إِنَّ هذا عَدُّوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فاَل یخْرِجَنَّكُّم *

* ی شَجَرَةِ الْخُّلْدِ وَ مُّلْكٍ ال یبْلَْ  أَدُّلُّّكَ عَلی هَلْانُّ قالَ یا آدَمُّ فَوَسْوَسَ إِلَیهِ الشَّیطَ*  یا تَضْحَیها وَ لَوَ أَنَّكَ ال تَظْمَؤُّا فِ

 (7)یآدَمُّ رَبَّهُّ فَغَوَ  سَوْآتُّهُّما وَ طَفِقا یخْصِفانِ عَلَیهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ عَصی فَأَکاَل مِنْها فَبَدَتْ لَهُّما

زنهْار تْا شْما را از  .ای آدم در حقیقت این ]ابلیس[ برای تو و همسرت دشْمنی ]خطرنْاك[ اسْت :پس گفتیم)

 نْه و شْوی  مْی گرسْنه نْه که است[ امتیاز] ینا جا آن در تو برای حقیقت در .بخت گردی بهشت به در نكند تا تیره

ای  :وسوسْه کْرد گفْت را او شیطان پس زده. آفتاب نه و گردی می تشنه نه جا آن در که این[ هم] و .مانی می برهنه

                                                
 .121ی  ی طه، ایه قرآن کریم، سوره .1
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ردنْد و خو[ ممنْوع درخْت] آن از گْاه آن ؟شْود راه نمْایم آیا تو را به درخت جاودانگی و ملكی که زایْل نمْی ،آدم

های بهشت بر خود و ]این گونه[ آدم به پروردگْار  برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگ برهنگی آنان

 .(خود عصیان ورزید و بیراهه رفت

نشْده اسْت. بلكْه در بهشْت در  یدهآفر ین. و در ابتدا در زمیستن ینیزم  روشن است که آدم در این آیات

زنهار تا شما را از بهشْت بْه در  .یا یخْرِجَنَّكُّما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَفَلَ)است.  یاز بهشت جاودان یرغ ینآسمان اول بود و ا

ننیند و کشارزی نكند   و میوهکه اگر انسان در آن کار نكند،  یستن ینبهشت، مانند زم ینا( بخت گردی نكند تا تیره

و  گیگرسْن، دچْار كندن یترعا ار ینكات یان،ز بردن یناز ب یو برا ها را پرورش ندهد و حیوانات را شكار نكند یا آن

 ینْیزمیرغبهشت،  ینا ینبنابرا .دهد میاو را آزار  یجوّ ی و شرا یدخورششود و  می یزدگ آفتاب و گیو تشن گیبرهن

 است.

اگْر  ؟و اجسْام در آن متناسْب اسْت ینبا حالْت زمْ یاکه آ یمدقت کن یاتآ ینبه حالت متفاوت آدم در ا سپس

. اگْر یننْدب یآن را مْ دیگرانشود و قطعاً فرد همراه و  ینشود، آشكار م یدهانسان با لباس پوش ینیزم از جسم یبخش

 ینرفْت. اگْر آدم و حْوا در زمْ ینم یناز ب ،انسان در برابر خداوندینی و سرپ یانعص با ید،پوش یم ینیآدم لباس زم

بودنْد و  ین. و اگْر در زمْیتنه هنگْام معصْ ،شدند یخودشان موضعیت بودند و از آغاز برهنه بودند، از آغاز متوجه 

 شد. یپنهان نم یشاناز ا یتبه صِرف معص یدند،پوش یم ییها لباس

را در قْرآن  وضوعم ینو همان طور که خداوند اشود  مربو  نمی ینزمبه  و داستان یستن ینیزم موضوع بنابراین

 یتکه اگر آدم و حوا هنگام معصْ ی. در حالیستناسب نو افرادش مت ینزم وضعیتبا اصالً  وضوعم ینکند، ا یذکر م

از  یشآشكار شود و نه پ یشانبرا یتهنگام معص یشانها یاست که بد یعیدر آسمان اول بودند، طب یویدر بهشت دن

است که نفْس،  یست و لباسا پوشاند، همان لباس تقوا می جا آنرا در  یکه عورت و زشت یخاطر که لباس ینآن؛ به ا

پوشد. و لباس تقْوا از لبْاس جسْد،  یم یطان)نفس( و ش یاطاعت از خداوند و مخالفت با هوا یعیطب ی یجهنت در اثر

نه به جسد انسْان  ،کند یپوشد، نگاه م یم چه آنکه خداوند به نفس و روح انسان و  خاطر ینتر و برتر است؛ به ا مهم

 پوشاند. ی، آن را مچه آنو 
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َلِْكَ مِْنْ آیْاتِ اللَّْهِ لَعَلَّهُّْمْ لِْكَ خَیْرٌ ذَذَ  اسُّ التَّقْوییشاً وَلِبَی سَوْآتِكُّمْ وَرِارِا عَلَیكُّمْ لِباساً یوَلْنَآدَمَ قَدْ أَنْزَ  یا بَنِی

ذَّکَّرُّونَی
(7) 

دارد و ]بْرای  های شْما را پوشْیده مْی در حقیقت ما برای شما لباسی فرو فرستادیم که عورت ،ای فرزندان آدم)

 .(باشد که متذکر شوند .ستا های ]قدرت[ خدا این از نشانه .و]لی[ بهترین جامه ]لباس[ تقوا است شما[ زینتی است

 آدم و حْوا یعنی (6)لباس از انسان جدا شد و عورت انسان نزد پروردگارش آشكار شد. ینا یت،هنگام معص در

جدا شد. آنان در آغاز برهنه نبودنْد  هاز آنا این لباس لباس تقوا بود. سپس ،بودند یدهپوشی که لباس ،از آغاز در بهشت

پْس از  وضْعیت آنهْاد، شْآشْكار  یشْانبرا چْه آنبود. بلكه ن ی آنها یهاول شد، وضعیت آشكار یشانبراچیزی که و 

 :و جدا شدن لباس تقوا بود یتمعص

ینْزِعُّ عَنْهُّما لِباسَهُّما لِیرِیهُّما سَوْآتِهِما إِنَّهُّ یراکُّمْ هُّْوَ  آدَمَ ال یفْتِنَنَّكُّمُّ الشَّیطانُّ کَما أَخْرَجَ أَبَوَیكُّمْ مِنَ الْجَنَّةِ  یا بَنی

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّیاطینَ أَوْلِیا َ لِلَّذینَ ال یؤْمِنُّونَ رَوْنَهُّمْوَ قَبیلُّهُّ مِنْ حَیثُّ ال تَ
ای فرزندان آدم زنهار تا شیطان شما را به ) (4)

هایشان را بر آنْان  تا عورت ،شان را از ایشان برکند را از بهشت بیرون راند و لباس فتنه نیندازد چنانكه پدر و مادر شما

ما شیاطین را دوستان کسانی قرار  .بینند بینید می ها را نمی که آن جا آناش شما را از  در حقیقت او و قبیله .نمایان کند

 .(آورند دادیم که ایمان نمی

یطانُّ کَمْا أَخْْرَجَ   یا بَنیاز او برداشته شد.  یتشروشن است که لباس آدم به خاطر معص آیه آدَمَ ال یفْتِنَنَّكُّمُّ الشَّْ

ای فرزندان آدم زنهار تا شیطان شْما را بْه فتنْه نینْدازد ) اسَهُّما لِیرِیهُّما سَوْآتِهِمَأَبَوَیكُّمْ مِنَ الْجَنَّةِ ینْزِعُّ عَنْهُّما لِبا

هایشْان را بْر آنْان نمایْان  تا عورت ،شان را از ایشان برکند راند و لباسکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون  چنان

فانِ عَ :لباس با درخواست آمرزش بازگشت ینا (.کند وْآتُّهُّما وَ طَفِقْا یخْصِْ  الْجَنَّْة لَیهِمْا مِْنْ وَرَقِفَبَدَتْ لَهُّما سَْ

 (.شت بر خودهای به برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن برگ)

ین بوده است نْه به زم ،در آسمان اولیوی بو  و فرود آمدن آدم و حوا از بهشت دنهُّ کهروشن است  در این آیات

 .ینبه زم ینیفرود آمدن از بهشت زم

                                                
 .25ی  ی اعراف، ایه قرآن کریم، سوره .1

آدم و  دلینل  یناست. به هم کار یتدانستند که معص یو م یدندد یاز تقوا م ین او را عارانسان و نه فقط آدم. فرشتگا یعنی .2

است که از آدمِ معممِ فرشتگان  یآور خجالت موضوعحداقل  موضوع یناچرا که . شروع به جبران نمودندکه افتاد، ی اتفاق درحوا 

فَبَندَتْ لَهُمنا سَنوْآتُهُما وَ طَفِقنا      د:باس تقوا به او باز گرددرخواست آمرزش نمود تا ل هخاطر شروع ب ینافتد. و به هم یاتفاق م

 .(های بهشت بر خود برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن بر ) یخْصِفانِ عَمَیهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّ ِ
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ِوَ ال هُّمْ یحْزَنُّونَ مْقُّلْنَا اهْبِطُّوا مِنْها جَمیعاً فَإِمَّا یأْتِینَّكُّمْ مِنِّی هُّدی فَمَنْ تَبِعَ هُّدای فاَل خَوْفٌ عَلَیه
(7) 

بْر  ،آنان که هْدایتم را پیْروی کننْد ،پس اگر از جانب من شما را هدایتی رسد .جملگی از آن فرود آیید :یمگفت)

 .(ایشان بیمی نیست و غمگین نخواهند شد

 یْانب بْوده اسْت. امْام صْادق ینو به طور خاص به زمْ یفرود آمدن از آسمان اول به آسمان جسمان ینا

 یبه روشْن وضوعم ینرا نمود که در آن بود و خداوند او را اِجابت کرد. ا یکند که آدم درخواست بازگشت به بهشت یم

ماننْد شْود و  یوارد مْبْه آن  یگربار د ،با مرگ از بدن، است که پس از جدا شدن نفس یبهشت ینکند که ا می یانب

 گردد. یباز م قبل به آن

و از  نمْود، یکعبه طواف کرد، و نگاه به حْوا نم ی سال به دور خانه صد كیحضرت آدم »فرمود:  صادق امام *

آمْد و  ینْزد و یلمانند دو نهر بزرگ نمودار شد. آنگاه جبرئ یاش اثر که بر دو گونه یستقدر گر فراق بهشت آن

بْر  یادماناثْر شْ «اردخدا تْو را زنْده بْد»پس چون به او گفت: « خدا تو را زنده بدارد و خندان گرداند»گفت: 

. بْر یدخند« خندان گرداند»و چون به او گفت:  یده است،اش نقش بست و دانست که خدا از او خشنود گرد چهره

بارالهْا از لغزشْم »از پوست شتر و گاو بْر تْن داشْت و گفْت:  ییها که لباس یدر حال یستاد،کعبه ا ی در خانه

از لغزشت درگذشْتم، »عزوجل فرمود:  یخدا« برگردان. ی،دران آنکه از  ییو مرا به جا یامرزدرگذر، و گناهم را ب

 (6)«راندمت. یرونکه از آن ب جا آنبه  گردانم یتو را باز م یو به زود یدمو گناهت را آمرز

آدم در  ینشْد. بنْابرا یدهشد و در آن روح دم مرفوعکه به آسمان اول  یاز گل آدم ینشاست داستان آفر ینا

شده در گِل  یدهاز روح دم یزو نفس ما ن یمهست یشده است،  لذا ما آسمان یدهآفر (4)ن اولواقع در آسما یویبهشت دن

ارواح بتواننْد بْا  یگْرد یو از سْو یْریم،ش و امتحْان قْرار گیمورد آزمْا ینزم یناست، تا در ا یافتهمرفوع خلقت 

 (3).یابند یتالق هستند، یعالم جسمان ینکه مكانِ امتحان ما در ا ینیزم یها بدن

                                                
 .02 ی ی بقره، آیه قرآن کریم، سوره .1

 .255معانی االخبار، صدوق، ص  .2

 و آسمان اول.  یکه عبارتند از آسمان جسمان است شده یلدو طبقه تشک یااز دو بخش  یاآسمان دن .0

در آن  کننیم،  یم یکه بر آن زندگ ینیها و زم ماه یدها،ها، خورش است که کهکشان ینیع یآسمان ماد ینهم یجسمان آسمان

 قرار دارد.  

و  شنان  ینشآفنر  یکه آدم و حوا در ابتندا یوی، و بهشت دن است ها است که در آن آدم خمق شده آسمان نفساول،  آسمان

جا واقنع گشنته اسنت. آسنمان اول همنان       در آن ،اند در آن استقرار داشته یایندب یینپا ینبه زم یتکه با صدور معص از آن یشپ

 آسمان عالم ذر است.

 «الحادتوهم »به نقل از کتاب  .4
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 روح و عقل نفس،

از  یخْاطر بْا روح متفْاوت اسْت. ولْ ینشده است. به هم یدهو روح آفر مرفوعگِل  یبِشد که نفس از ترک بیان

 یْنشده اسْت. و بْه ا یدهکه نفس از روح آفر دلیل ینشود؛ به ا یم یدهاوقات نفس، روح نام یگاه ی،گذار جهت نام

 یْدهاوقْات روح، نفْس نام یگْاه ینکنْد و همننْ مْیرا مُّْنعكس  القدس روحو  یمانروح ا یرخاطر که نفس، تصو

 یندهنده از ا حرکت ینپنهان است. ا یدگانشده است که از د یبترک یشود. انسان از جسد و حرکت دهنده جسد یم

دارای کْرده باشْد و پیدا ارتقا  ممكن استشود؛ هر چند  می یدهاوقات نفس نام یجهت که با جسد متصل است، گاه

روح  ی، یعنْیملكْوت اعلْ یجهت که تجلّْ ینجسد است و از ا محرّك ین نفس،که ا جهت ینباشد. از ا لقدسا روح

 نباشد. القدس روحو  یمانروح ادارای نكرده باشد و پیدا شود، هرچند ارتقا  می یدهاوقات روح نام یاست، گاه یقیحق

در آسْمان دوم  یبهْره و وجْود یْداقل باباشْد، حْدداشته  یقیانسان روح حق که این یاست که برا ینا حقیقت

 است. یبهشت ملكوت ینخاطر که آسمان دوم، اول ینباشد؛ به ا ی داشتهملكوت

 یْنا یقْتشْود. حق یمْ یْدهعقل نام، آسمان هفتم است، در عقل یجهت که تجلّ یناز ا محرّك ینهم همننین

 باشد. داشته در آسمان هفتم یدبهره و وجو یدباشد، باداشته  یقیانسان عقل حق که این یاست که برا

 نفس

 یهْا شْد. سْپس نفْس یْدهاول آفرانسْانی شدند و نفس  ترکیب مرفوعبا گِل  یمانو روح ا القدس روحآغاز  در

. در ینفس اول انسْان از یریعبارتند از صورت و تصو یگر،د یها آمدند. نفس به وجود نفس اول یناز ا یگر،د یانسان

آشْكار  نیْز القْدس روحو  یمانو در نفس، روح ا دشو یکه در آن است، آشكار م یماد یروهایشهوات و ن ،نفس گِل

 شود. می

َاوَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاهَ* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاها * ا فَأَلْهَمَها فُّجُّورَها وَتَقْواهَ* ا سَوَّاها وَ نَفْسٍ وَم(7) 

 کس هر که کرد، الهام آن به را پرهیزگاریش و دکاریپلی سپس ،سوگند به نفس و آن کس که آن را درست کرد)

 .(باخت قطعاً ،اش ساخت آلوده که هر و شد. رستگار قطعاً گردانید، پاك را آن

در آن  القْدس روحو  یمْاناست که روح ا یها اینعبارت از  یعالم ماد یننفس در ا ینو ا داردنفس  ی،هر انسان

از  سْه روح، ی همْه .شْهوتروح وت و قْ حیات، روحکه عبارتند از: روح  داردروح  سه نفس، ینشوند. ا یمُّنعكس م

را بْه  یهستند. اگر نفْس انسْان ینفس انسان انعكاس هستند، یناعامل و  اند قرار گرفتهجهت  ینا درجهت که  ینا

                                                
 .13تا  7ی شمس، آیات  قرآن کریم، سوره .1
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 بعضی دیگر را عضی از آنها، کارکارخانه هستند و ب ینا قسمتی ازها  روح یناز ا ریكه یم،تصور کن یا عنوان کارخانه

کارخانه اسْت  الكتریكی یانرژ یات،د. به عنوان مثال روح حشو یمحاصل  یجها، نتاجزن ای ی کنند و با همه یکامل م

 . امْا روح شْهوتآیند به حرکت در می یاتروح ح الكتریكی یا یانرژ ا استفاده ازهستند که ب ییقوت موتورها حو رو

 چرخند. یموتورها م ینا ی سیلههستند که به و هایی دستگاه

شْود.  یاز آسمان دوم آغاز م یقی. روح حقدارد یقیکه انسان روح حق یستمعنا ن ینبه ا به خودی خودنفس وجود 

توانْد روح  یمْهْم در آسمان اول  ید. نفس حتشو یقیروح حقدارای کند تا  پیدا نفس به آسمان دوم ارتقا یدبا یعنی

ح ارواکْه نفْس و  دلیْل یْنبه انیز کند و  یم ی پیداتجلّ یقیروح حق یا یاعل که از ملكوت به این دلیلشود؛  یدهنام

ارتقْا  انسان هر چقدر نفس طور که همان (7).هستند دجس محرك (شهوتروح قوت و روح  یات،روح ح) ی آن گانه سه

اگْر  یحتابراین بن. از آن سلب نخواهد شد «نفس»، نام م او خواهد بودجس باال برود، همننان محركمقامش  یابد و

آسْمان ی هفتم، یْا آسمان کل از یاو اول یاو اوص یامبرانمانند پی و از جمله ملكوت یها در آسمان یا انسان بهره

و  مرفْوعاز گِْل نفس  ینکه ا چرااست؛  ینفس انسانجسم،  گفت که محركتوان  یم، باز هم باشدبهره داشته  عقل

 شده است. یدهروح آفر

بْه  بایْدکه انسْان  یقتیحق ،شود یدر آن مُّنعكس م القدس روحو  ایماناست که روح  یها ینامانند  یانسان نفس

 یمقْام انسْان ینبْاالتر تا بْهکند؛ پیدا ارتقا  کهکند  یم یقاست که او را تشو یفطرت انسان ین، و ابرگردد ی آنسو

کنْد کْه خداونْد  یمْ یدادست پ یمقامبه  ،کند یارتقا م رخواستکه با اخالص د یدر حال ،برسد. اگر در راهش بلغزد

 یْنرود ا یکه از انسان انتظار م موضوعیشناسد.  ی، پروردگارش را محال خودرا به او داده است و بر اساس  یقشتوف

 ،نْزد اوسْت چْه آننكند،  پیدا به آسمان دوم ارتقا کسو عقل ارتقا دهد. هر  یقیاست که خودش را تا مقام روح حق

نكنْد، پیْدا ارتقْا  یکه انسان به آسمان هفْتم کلْ یاست. تا زمان طور ینهمدر مورد عقل نیز . روح است ای از یهسا

دلیل  یناوقات، به ا یدر برخ «عقل»و  «روح»آن به  یدن. اما نامیستعقل است و عقل ن ی یهسا ،ستا نزد او چه آن

 کند. یرا مُّنعكس م یقیاست که روح و عقل حق

 یْن. و ایْدآفر سه دستهمخلوقات را  یجابر! خداوند تبارك و تعال یا»فرمود:   : امام صادقیدگو یجعف جابر *

حَابُّ الْمَیمَنَةِ ما أَصْحَوَ کُّنْتُّمْ أَزْواجاً ثَالثَةً فَأَصْحَ سخن خداوند عزوجل است: ئَمَةِ مَْابُّ الْمَیمَنَةِ وَ أَصْْ ا ابُّ الْمَشْْ

یاران دسْت  :و شما سه دسته شوید( )77 الی 1)واقعه،  ئِكَ الْمُّقَرَّبُّونَقُّونَ أُّولَوَ السَّابِقُّونَ السَّابِ ابُّ الْمَشْئَمَةِأَصْحَ

آناننْد همْان  .مقدمنْد گیرنْدگانِ و سْبقت ؟کدامند یاران چْپ ،و یاران چپ ؟کدامند یاران دست راست ،راست

 پْنج آنْاند. در هسْتنو افراد خاص خدا از خلقش  همان فرستادگان خداوند یرندگانگ یشیپ( مقربان ]خدا[

                                                
به معنی باد نزدیکی لغوی و معنایی دارد، چیزی را کنه باعنث حرکنت جسنم     « ریح»ی  با کممه« روح»ی  که کممه جا از آن .1

 نامند. )مترجم(  شود، روح می می
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، نمْود أییْدت یمانشناسند. آنان را با روح ا یرا م چیزها پس با آن کرد، أییدت القدس روحآنان را با  (7)روح قرار داد.

دند. شاطاعت از خداوند قادر به  نآ اب ، پسنمود أییدرا با روح قوت ت آنان. ترسند میآن از خداوند عزوجل  اب پس

برایشْان  یتشکردنْد و معصْ یْدابه اطاعت خداونْد عزوجْل پ یلآن م اب ، پسنمود أییدآنان را با روح شهوت ت

یاران دست راسْت، و  انمنؤو در م آیند روند و می میآن  ابمردم ج را در آنان قرار داد که د. روح مَدرَگردیناپسند 

اطاعْت از به  قادرآن  ، پس بادروح قوت را در آنان قرار دا  .ترسند یاز خداوند م آن ابپس را قرار داد.  یمانروح ا

ند و روح مْدرج را در آنْان پیدا کرداطاعت از خداوند  میل بهن ا آروح شهوت را در آنان قرار داد. ب .دندش خداوند

 (6)«.یندآ یروند و م یآن م ابمردم  که قرار داد

روح  یا پْنجو اوصْ یْامبرانپ در ،جابر یا». به من فرمود: یدمدر مورد علم عالم پرس  : از امام باقریدگو جابر *

اسْت کْه  القْدس روح ابْ ،جْابر یو روح قوت و روح شهوت. ا یاتو روح ح یمانو روح ا القدس روحوجود دارد. 

دو حَْدَث ، دچْار روح چهْار یْنا ،جْابر یدانند. سپس فرمْود: ا یم ،خاك است یرز را چه آنعرش تا  یرز چه آن

 (4)«.یو نه باز شود یمدچار لهو که نه  القدس روح؛ مگر شوند یم

در شْود،  واقْع می یندر منْاطق زمْ چه آندر مورد علم امام نسبت به   : از امام صادقیدبن عمر گو مفضل *

در  یمفضل! خداوند تبارك و تعْال یا»فرمود:  یشانا یدم.پرس قرار دارد،پوشش  در زیراش  در خانهامام که  یحال

و  یْزدخ یآن برم ارود. روح قوت که ب یباال م وکند  یآن حرکت م اب که یاتروح قرار داد. روح حپنج   یامبرپ

آن  اکْه بْ یمْانکند. روح ا یم یزشحالل آم زناننوشد و با  یخورد و م یآن م اکند. روح شهوت که ب یتالش م

تْه جانش گرف یامبرپ یکند. وقت یرا حمل م یامبریآن پ اکه ب القدس روحو ورزد.  یآورد و عدالت م یم یمانا

و  شْود یشْود و سْرگرم نم یخوابد و غافل نم ینم القدس روحرود.  شود و به امام می یمنتقل م القدس روحشود، 

شْوند و  یورزند و سْرگرم مْ یشوند و تكبر م یخوابند و غافل م یمدیگر روح  چهار در حالی که .ورزد یتكبّر نم

 (3)«.یندب یآن را م القدس روح

 روح

 یْن. در اقرار داشتندها  آسمان نفس یاآسمان اول  ،در عالم ذر ید،مردم را آفرکه  بار یناولسبحان و متعال  خداوند

 یْا (روح قْوت و روح شْهوت یْات،روح ح)گانْه  سْه یهْا روح یْنهْا، ا بودند و همراه آن یانسان یها آسمان نفس

                                                
 است.گروه ن ایالقدس در  کند که روح یم یانب ی،بعد یاتو روا یتروا ینا .1

 .271، ص 1کمینی، ج کافی،  .2

 .272، ص 1کافی، کمینی، ج  .0

 .272، ص 1کافی، کمینی، ج  .4
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بْه  ی. وقتندسته ینفس انسان های موقعیتها و  مرتبه در واقع ها این کهاست  ینا یقتگانه بودند. حق سه های محرك

 .بینیم یو روح قوت و روح شهوت م یاتآن را همان روح ح یم،نگاه کن ینفس انسان

نفس بْه  از آن جهت که؛ ندسته ینفس انسان یبرا ییها نامها  روح ینا یشتر الزم است بگوییم کهب یحتوض برای

 سْه یْنادارای  یر،خ یامن است ؤم فرد که اینگرفتن  بدون در نظر نفس انسان،شود و  یم توصیفها  نام ینا یژگیو

 روح است.

« بلْه»کْه  یافْراد ی است. در عالم ذر، همهمرتب    یمانا سطح یو ارتقا یمان، به االقدس روحو  یمانروح ا اما

شْان و  مقامگفتند، براساس  «بله» یقیحق یقلب یمانکه از ا ی. و افرادبودندگانه  سه یها روحدارای نگفتند،  یاگفتند 

نیْز  القْدس روحی دیگر دارای و برخ ندسته یمانروح ادارای آنان فق   زا یشدند. برخ یبند شان درجه سرعت پاسخ

شدند. و هْر کْدام  یبند درجه ،گرفتن آنان در پاسخ یشیاساس پ برنیز ، هستند القدس روح دارایکه  ی. افرادندسته

از  یْرهمراه است، غ  یسیکه با ع یالقدس روح. باشد میسب با مقامش متنا ،القدس روحای از  دارای مرتبهاز آنان 

 ...بقیه نیز همین طوراست.   یونساست که با  یروح

. هر کدام یستمرتبه ن نیز یك اعظم القدس روح یاعظم هستند. ول القدس روحهمراه نیز  و آل محمد محمد

 است.د خاص خواعظم  القدس روحدارای مقامش،  مبنایاز آنان بر 

 القدس روحو  یمانا روح

 از دو قسمت تشكیل شده است: یادن آسمان

 شود. یم یدهنام ینزم یگر،د های مقایسه با آسمان در که ی،جسمان آسمان -

و  اداره کْردن ی با آن رابطْهدارد و  یمیاست که با آن ارتبا  مستق یجسمانآسمان آسمان اول همان ملكوت  -

 .را داردن انداخت به جریان

کْه  یدر آن وجود دارد. نفس ،حسب مقام و مرتبه رب ی. و نفس هر انسانوجود دارد یاریآسمان اول، مراتب بس در

 یْادن یزنْدگ یْندر ا یدرك ظاهر عالم جسمانتنها اش  ، بهرهقرار داردآسمان  ینا یها مرتبه ینتر یینر پادوجودش 

 است.
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ِهُّمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُّمْ غافِلُّونَ الدُّّنْیا وَ یعْلَمُّونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاة
(7) 

 .(از آخرت غافلند آنان که شناسند و حال آن  یندگی دنیا ظاهری را ماز ز)

صْعود  یده است، آماده شده است تا به آسمان دوم ملكوتپیدا کرآسمان ارتقا  ینمرتبه در ا ینکه به باالتر نفسی

 .استدر آن دارد، در آخرت اهل بهشت  یا که بهره ی. و فرداست یملكوت های از بهشت بهشت یناول ینو ا کند

 یمْانروح ا و دارای شود یارتقا کند، با آن همراه م یمرتبه در آسمان دوم ملكوت ینتر یینبه پا ینفس انسان وقتی

 روحچهْار  ینفسْ ینکنْد. و در چنْ یمْ ییْرو تغ یلدر آن تبْد یمانا نور یبا تجل ،نفس ینا یقتحق یعنی. گردد می

 یمان.شهوت و روح ا حرو ،روح قوت یات،باشد که عبارتند از: روح ح یم

 یمنؤشود. و هر انسان مْ یم یدهآسمان ششم کِش انتهایدارد که از اول آسمان دوم تا  یاریمراتب بس یمانا روح

 اشد.ب یمها با وی همراه  در این آسمان یمانست و روح اا ها آسمان ینبراساس عمل و اخالصش، مقامش در ا

. و خواهد بود و در او شود همراه می با او القدس روحد، یابآسمان هفتم ارتقا  ازمرتبه  ینتر ییناگر نفس به پا سپس

آسْمان هفْتم، آسْمان  یْن. اخواهد بودتر  عظیمکه همراه اوست  القدس روحارتقا کند،  یشترب، که نفس یهر مقدار

تْر اسْت. و  عقل برتر و بْزرگ باشد،تر  عظیمآسمان  ینکننده به ا در نفس ارتقا القدس روحعقل است. هر مقدار که 

شْود.  یآغاز م یآسمان هفتم کل ینعقل، از ا یها مرتبه ینتر یینپا م،نمود یانب« متشابهات»کتاب طور که در  همان

 .وجود داردعقل از  ای یهساتنها  ی،در آسمان ششم ملكوت یحت ،تر یینپادر مراتب اما 

دوم، روح  یکند. با ورود آن به آسمان ملكوت یمپیدا  ییرو تغ یلآن تبد یقتنفس، حق یکه با ارتقااست  ینچن ینا

 کند. یعقل شروع به رو نمودن به نور عقل م ی یهشود و سا با آن همراه می یمانا

 تْهیخبْر انگ یْامبراناز پ یْامبریشْود. پ یو عقل با آن همراه مْ القدس روحبه آسمان هفتم،  نفسبا ورود 

عصمت است، کامل  موجبکه  یعقل ترتیب، ینباشد و به ا ی داشتهقامم ی،در آسمان هفتم کل که این مگرد، وش ینم

 شود. با او همراه می القدس روح ینشود. همنن یم

از بهتْر نكْرده اسْت. خْواب عاقْل  یمبنْدگان تقسْ یبرتر از عقْل بْرا یزیخداوند چ»فرمود:  اهلل رسول *

را  یا و فرسْتاده یْامبررفتن نْادان اسْت. خداونْد پ یروناز ببهتر و در خانه ماندن عاقل نادان است  یزیسحرخ

در  یامبرپ چه آنامتش شود و  یها قلع ی عقل او کامل شود و عقل او برتر از همه که اینمگر  یزد،انگ یبرنم

 انجْامند تعقّل نْورزد، آن را نسبت به واجبات خداو یا کنندگان برتر است و تا بنده درونش دارد، از تالشِ کوشش

. یدندانْد، نرسْ یدهرسْ نقالاکه عاقل و عْ یزیخود به چ عبادت یلتکنندگان در فض عبادت ی نداده است و همه

                                                
 .7ی  ی روم، آیه قرآن کریم، سوره .1
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جز خردمندان  و) وَ ما یتذَّکَّرُّ إِالَّ أُّولُّوا الْأَلْبابِ آنان صاحبان خرد هستند که خداوند متعال در مورد آنان فرمود:

 (7)«(.شود  کسی متذکر نمی

 ینو ُمقّرب یمین اصحاب

به آسمان هفتم ارتقا کند، جزو  یاست. وقت یمیناست، جزو اصحاب  یملكوت یها در آسمانتا وقتی من ؤم انسان

. امْا در وجْود دارد یمْانروح ا ی،ملكْوت یهْا روشن شد که در آسمان یشینشود. از مطالب پ یم یكانو نزد ینمقرب

ین و مقْرب ابْ القدس روحو در آنان است. اما  یمینبا اصحاب  یمانروح ا ین. بنابراز هستنی القدس روحآسمان هفتم، 

 ست. ا در آنان

د. وشْ یرسْند، روشْن مْ یهنگام مرگ به آن م ینکه مقرب یا یجهما علت نت یبرا فهمیدیم،را  وضوعم ینا وقتی

آن  کْه این. بْا شْوند واقْع نمیرد عْذاب مْو نیز هنگام مرگ یحت یرند وگ یکه آنان مورد حساب قرار نم یجهنت ینا

 .یستدر آن ن یاست که شفاعت یروز

ْعَنْ نَفْسٍ شَیئاً وَ ال یقْبَلُّ مِنْها عَدْلٌ وَ ال تَنْفَعُّها شَفاعَةٌ وَ ال هُّمْ ینْصَرُّونَ سٌوَ اتَّقُّوا یوْماً ال تَجْزی نَف
(6) 

کنْد و نْه بْدل و بالگردانْی از وی  کسی دفع نمْیو بترسید از روزی که هیچ کس چیزی ]از عذاب خدا[ را از )

 .(گری سودمند افتد و نه یاری شوند پذیرفته شود و نه او را میانجی

با توجْه بْه ی کردند و جزو عاقالن شدند و عقلِ کل یدااست که آنان در آسمان عقل ورود پ از این رو وضوعم ینا

نْد و ا هکرد یْداورود پ القْدس روحدر آسْمان آنْان  (4)داشْته اسْت.آنان را از وقوع در اشتباه باز  یشان،ارتقا ی مرتبه

کْه  ی. معصْومینْدمكان را انتخْاب نماآن ماندن در  یکه باق یمقدس و پاك شده است؛ البته تا زمان آنان یها روح

 یپْاکخاطر که اصالً نجاست را بْر  ینتفاوت را دارد که در مقامش ثابت است؛ به ا یننسبت به او نص شده است، ا

بْر حْق را ضْمانت او مانْدنِ  یباق یشهکنند، هم یم تبعیتکه از او  یافراد یخداوند برا یجهدهد و در نت ینم یحترج

 نموده است.

                                                
 .12، ص 1کافی، کمینی، ج .1

 .120ی  ی بقره، آیه قرآن کریم، سوره .2

. اگنر  باشند  منی مقامش  ههر کس وابسته بمعصوم هستند و عصمت  یدند،که به آن رس یهر کدام از آنان براساس مقام .0

 :اتفناق افتناد   آدم رایطنور کنه بن    ، همانخواهد کرد یتو معصخواهد افتاد  اشتباهاز عصمتش باشد، قطعاً به  باالتراو مقام 

َیهُ فَغَوَآدَمُ رَبَّیمِنْ وَرَقِ الْجَنَّ ِ وَ عَصَ یهِمَاانِ عَمَا یخْصِفَا وَ طَفِقَمِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُمَ فَأَکَال  :آنگاه از آن خوردند )( 121)طه

های بهشت بر خود و ]این گونه[ آدم بنه پروردگنار خنود     و برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن بر 

 .است گفته شدهافتاد،  یشکه برا یاتفاق یاتاتفاق افتاد و جزئ ی موس یارطور که ب و همان( عصیان ورزید و بیراهه رفت
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هسْتند و در  یکْه در آسْمان ملكْوت یتا زمان یبا آنان و در آنان است، ول یمانروح ا که اینبا  یمیناصحاب  اما

عقل  ی یهنزد آنان است، سا چه آنآنان کامل نشده است و  یها ند، عقلا هشدهفتم وارد ن ی، یا آسمانآسمان عقل کل

 یکْه ارتقْا یا . به اندازههستندتر  یكبه اشتباه نزد دورتر وتر باشد، از عصمت  یینپا شان که مقام یا است و به اندازه

من ؤمْ یكیو باعث نزد کند یپیدا م یشتریبشباهت  عقل کاملبه است و  یشترعقل ب ی یهتر باشد، نورِ سایشمومن ب

 یبْاق یت،وقْوع معصْ امكْانمانْد و  یم یعقل کامل باق یحال، صورت عقل و تجل ینبا ا یشود. ول یبه عصمت م

 ماند. یم

 احمدالحسن
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 یوست اول:پ

 یبن عل یددر مورد ز توضیحی

به امر خداوند رها  یدواررا ام ید، ز باقرامام و  ینالعابد ینزامام کند که  می یانکه به آن اِستناد نمودم، ب روایتی

؛ باشْدرفته  یاحالت از دن ینر اد زید بن علیکه  یستبه آن معنا ن ینا ید. ولنندر مورد او شفاعت ک بتوانند تانمودند 

نرفتْه اسْت. بلكْه حْق را  یْااز دن  برادرش بْاقر یاپدرش  زمان حیاتحالت و در  یندر ا یدخاطر که ز ینبه ا

در شْناخت  یروشْن یْتِروا ین. و ایدبه شهادت رسراه آن در و  یدآن جنگ یاخت و نسبت به آن اقرار نمود و براشن

 به حق اقرار نمود: که ایناست و  امام صادق ،اش نسبت به حق، در زمان برادرزاده  یدز

 بود. صْادق یبن عل یدرفتم. ز یرونکوفته شد و ب  امام صادق یمموالمنزل : درب یدگو یم معتب *

 یوقتْ «.یْداز شما سْخن نگو یو فرد یدو درب را ببند یدشو اتاق ینوارد ا»که نشسته بودند، فرمود:  یبه افراد

کردند. سپس سْخن  یم مشورتنشستند و  یبلند شد و معانقه کردند و مدت طوالن یشوارد شد، حضرت برا یدز

تا بْا  یاوریا رها کن. به خدا قسم! اگر دست خودت را نر ینجعفر! ا یا»عرض کرد:  یددو باال گرفت. ز ینا ینب

بْر دوش  ی،آن را ندار ییکه توانا تكلیفیکنم و  ی، قطعاً تو را خسته میكنن یعتمن بدست با  تو یاکنم  یعتتو ب

و مال مشْرق و  ای روی خود انداختهو پرده  ای آسایش پیشه کرده یا و در گوشه ردیگذارم. جهاد را رها ک یتو م

 یْدو ز «.یْامرزدعمو! خدا تو را ب یعمو! خدا رحمتت کند. ا یا»فرمود:  صادق «.ای هغرب را به دست آوردم

مْورد سْخن  یْنو گذشْت و مْردم در ا «یست؟ن یكصبح نزد یاما صبح است. آ ی وعده»گفت:  یو م یدشن یم

را رحمْت  یْدز یمخداوند عمْو. ییدبگو یفق  خوب یدز یم. در مورد عمویستیدباز ا»فرمود:  گفتند. صادق یم

و  یْهباز کْردم و در حْال گر یشسحر شد، درب کوفته شد. درب را برا یکرد. وقت ید، وفا مش یم پیروزکند. اگر 

جعفر! از مْن خشْنود بْاش.  ی. ایامرزدجعفر! به من رحم کن. خداوند تو را ب یکرد: ا یوارد شد و عرض م یزار

و به تْو رحْم کنْد و از  یامرزد: خداوند تو را بگفتم. یامرزد. خدا تو را بیامرزب جعفر! مرا یخدا از تو خشنود باشد. ا

کْه بْر مْن وارد شْد و  یْدمد ایارا در ر اهلل رسولو  یدمعمو چه خبر؟ عرض کرد: خواب یتو خشنود باشد. ا

بْود و در  یشجلْو یپشْت سْرش و علْ و فاطمْه ینچپش حسْ سمتسمت راستش حسن و 

 ا آزاررا بْ اهلل رسْول! یدز یفرمود: ا یم یشانشد و انگار آتش است. و ا ور می شعله یارکه بس بود یدستانش سالح

زنم  یبه تو م حسال ینو از تو خشنود نشود، با ا یامرزد. به خدا قسم! اگر به تو رحم نكند و تو را نیآزار داد ،جعفر

 یشدم و به سْو یدارآورم. از ترس و وحشت ب یم یرونات ب ینهکوبم. سپس آن را از س یم یتها کتف ینو آن را ب

 یت. به من وصیامرزد: خداوند از تو خشنود باشد و تو را بگفتمشما آمدم. به من رحم کن، خداوند به تو رحم کند. 
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 یتبْه خْانواده و فرزنْدان و دادن قرضْش وصْ یْد. زیشْو یم یدهو به آتش کش یشو یم شتهکن؛ چرا که ک

 (7)«نمود.

و امتحْان  یشاش مْورد آزمْا کنند و با برادرزاده یاست که مخالف و موافق به علمش اقرار م یمعالِ یبن عل زید

او  یامتحان برا که این ا وجود. بیدنلغز صادقمورد قرار گرفت و به امامت او اقرار کرد و از گردنه عبور کرد و در 

ا بْرادرش بْاقر بْود، آسْان بْود و اگْر فقْ  بْ یدز اناست. اگر امتح یدز یبرا یبزرگ یلتفض ینآسان نبود. ا

قْرار گرفْت و از آن عبْور کْرد.  یشتر مورد امتحان و آزما بزرگ یا با گردنه یامتحانش با پدرش بود، آسان بود. ول

 است. یبزرگ یلتفض ینکردند و ا یهگر یشنمودند و برا یادرا  یدز یو عل  اهلل رسول

بْه  یباشْد تْا احْد یضْرور ،یبْن علْ یْدز، الم فاضلع ینا یلتدر فض  بسا نقل سخن امامان چه

 گمان بد نبرد: یدز

 یكیکْه شْر یكتْاخداونْد  یبر شما باد به تقْوا»که فرمود:  یدمشن : از امام صادقیدگو یبن قاسم م یصع

 تعیْین کْرده یچوپْان بْرای آن کْه دارد یگوسفندان کسی ، وقتی. به خدا قسمید. به خودتان نگاه کنیستاو ن یبرا

کْه را  یو مرد کند یم یرونبآن چوپان را تر است،  به گوسفندانش آگاه چوپان کنونیکه از  یابدرا ب کسی یوقت است،

 یكْیاز شما دو جان باشد کْه بْا  یكی یآورد. به خدا قسم! اگر برا یم ،به گوسفندان داناتر است قبلی نسبت به فرد

 یلْیخ، روشن شد، کار کنْد یشکه برا یلیبر اساس مسا شد وبا یگریو سپس جان د یردو بم یاوردتجربه به دست ب

حْق  یشْتررود. شْما ب یماز بین برود، به خدا قسم! توبه آن هم از بین . اگر داردجان  تنها یكاو  یشود. ول یخوب م

کْه  ییْدو نگو یدکن یچه خروج م یکه برا ید. دقت کنیدخودتان انتخاب کن یما آمد، برا یاز سو یکه اگر فرد یددار

 آل محمْد یخودش دعْوت نكْرد. شْما را بْه رضْا یسو هعالم و راستگو بود و شما را ب یدخروج کرد. ز یدز

کرد. او به سلطنت جامعْه خْروج  ین دعوت نموده بود، وفا مه آشما را ب چه آن، به شد یم پیروزکرد. و اگر  یدعوت م

 آل یکنْد و شْما را بْه رضْا یج موخر یزیهر چ یبه سوما  یکه از سو یببرد. امروز فرد ینکرده بود تا آن را از ب

کرده  ینیو او امروز نسبت به ما سرپ یستیمکه نسبت به آن خشنود ن یمده یم یکند، ما گواه یدعوت م محمد

د، سْزاوارتر اسْت کْه از مْا برافراشته شْوها  یرقها و ب پرچم یاو وقت یاریش نخواهد کرد. در حالی که کسیاست و 

اسْت کْه بْر او  ردیند. به خدا قسم! صاحب شما فق  فوکه فرزندان فاطمه با او جمع ش یفرددر مورد  نشنود. مگر

نْدارد و اگْر  یاشْكال یندازیْد،تا شعبان عقب ب یدو اگر دوست داشت یدند. اگر رجب شد، به نام خداوند رو کنوجمع ش

                                                
ص  ،47ج  ،األننوار بحنار   ؛139 تا 130ص ص ،5؛ مدین  المعاجز: ج 092ص  ،0ج  ،شوبآ طالب ابن شهر مناقب آل أبی .1
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بْه  یانیشدن شما شود. و سف یرومندترباعث ن عوضوم ینچه بسا ا یرید،روزه بگ یتانها خانواده ینکه ب یددوست داشت

 (7)«است. فیشما کا یعنوان عالمت و نشانه برا

مون آوردنْد و او در بصْره خْروج أبن جعفر را نزد مْ یبن موس یدز ی: وقتکند نقل میعبدون از پدرش  یابن اب *

 یبْن موسْ یاطر برادرش علْمون جرم او را به خأبود. م یدهفرزندان عباس را به آتش کش یها کرده بود و خانه

داد،  انجْامرا  ییابوالحسن! اگر برادرت خروج کرده است و کارها یا»کرد:  عرض یشانو به ا یدبخش الرضا

کشتم؛ چرا کْه  تو نسبت به من نبود، قطعاً او را می یگاهخروج نمود و کشته شد. و اگر جا یبن عل یداز او ز یشپ

 یبن عل یدرا با ز ید! برادرم زیرالمؤمنینام یا»فرمود:  امام رضا «.یستداده است، کوچك ن انجامکه  یکار

 کْه اینتْا  ید،شد و با دشمنانش جنگ ینخداوند عزوجل خشمگ یآل محمد بود که برا ینكن. او از علما یسهمقا

کرده است که از پْدرش جعفْر بْن محمْد بْن  یثبه من حد بن جعفر یدر راهش کشته شد. و پدرم موس

کْرد. و اگْر  یآل محمد دعوت م ی. او به رضادرا رحمت کن یدز یماست که فرمود: خداوند عمو هیدشن یعل

خروجش با من مشْورت نمْود و بْه او  یو برااد. نمو یکرد، وفا م ین دعوت مه آشما را ب چه آن، به شد پیروز می

سْت. ا انتخاب تْو ینا ی،شو یختهو در کُّناسه به دار آو یکه کشته شده شو یشو یم یعمو! اگر راض یگفتم: ا

مون گفْت: أمْ «او را بشنود و پاسخ او را ندهْد. یکه صدا یبر کس یفرمود: وا محمد، جعفر بن قیام کرد یوقت

 امْام رضْا «اسْت؟ یامْدهن مسئله ینامامت کند، ا یکه بدون حق، ادعا یدر مورد فرد یاابوالحسن! آ یا»

 و. ایدترسْ یمْ مسْئله یناز خداوند نسبت به ا یشانادعا نكرد و ا ،که حق او نبود یزی راچ یبن عل یدز»فرمود: 

آمده است که ادعْا کنْد  یدر مورد کس وضوعم ینکنم. و ا یدعوت م آل محمد یگفت: شما را به رضا یم

خداوند دعوت کند و بدون دانش از راهش گمراه شْود  یناز د یرخداوند متعال بر او نص کرده است. سپس به غ

و ) وَجَاهِدُّوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُّْوَ اجْتَبَْاکُّمْ :ستا یهآ یناست که مخاطب ا یجزو افراد یدم! زو به خدا قس

 (6)«(که حق جهاد ]در راه[ اوست جهاد کنید اوست که شما را ]برای خود[ برگزیده در راه خدا چنان

و بْر ابوعبْداهلل  یدیمرسْ ینْهو بْه مد یمفتْر یْرونب یم،نفْر بْود هفتکه  ی: در حالیدگو یم یابهعبداهلل بن س *

در  یْا ،خروج کرده است»: یمعرض کرد «؟دارید یدز یمعمواز  یخبر یاآ»و به ما فرمود:  یموارد شد صادق

سْام  پیْكو  یمچنْد روز صْبر کْرد «.یْدباخبر کن یزمرا ن ید،به شما رس خبریاگر »فرمود:  «حال خروج است.

شْنبه  پْنج شنبه وچهارشنبه آغاز صفر خروج کرد و چهارروز  یبن عل یدا بعد زام»را آورد:  ی او نامه یرفیص

 یشانو نوشتار را به ا یموارد شد ما بر صادق «.یدندبا او به قتل رس یو فالن یماند و جمعه کشته شد و فالن

ما از آن خدا هستیم و به سوی او ) اجِعُّونَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیهِ رَ»کرد. سپس فرمود:  یهرا خواند و گر آن یشانو ا یمداد

                                                
 .254، ص 2کافی، کمینی، ج  .1

 .229، ص 2عیون اخبار الرضا، ج  .2
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 یبْود کْه بْرا یمْرد یمبود. عمْو یخوب یآورم. او چه عمو یرا نزد خداوند به حساب م یمعمو (گردیم  باز می

و  یو علْ اهلل رسْولاست که بْا  ییشهدا ندمان یدیشه یمما و آخرت ما درگذشت. به خدا قسم! عمو یایدن

 «.دیدنبه شهادت رس ینحسن و حس
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 دوم: پیوست

 خداوند ی یفهخل یها یژگیاعتقاداِت باطل در مورد و یفساد برخ بیان

 یْاتمردم را دارند و بر اسْاس روا یبقصد فر ابرمن ر فرازنادان وجود دارند که بفراد ا یزمان برخ یندر ا متأسفانه

: ینْدگو یم یاتاز روا یت به برخان نسبیمارشفهم ب یابسته شده است  که به دروغ به آل محمد یاتیروا یاواحد 

 توصْیفآن  ابْ یشْهدارد کْه هم ییآسْا معجْزه های خصوصیتامام،  یا یامبرپ یا ینخداوند در زم ی یفهخل یاحجت 

شْود کْه  یم مشخص ه این ترتیبست و با با او ها حالت ی در همهو  یشهاست که هم هایی خصوصیت ینشود. ا یم

 او حجت خداوند است.

امام است کْه بْا آن شْناخته  یشگیهم های خصوصیت ینکنند که ا یادعا گمراه م ینمردم را با ا آنان ینچن ینا

شده به مردم بگویند، چْرا کْه برخْی از  توانند این خصوصیات را به صورت گزینش اما در واقع آنان تنها میشود.  یم

دلیْل آنْان تنهْا بعضْی از ایْن  بْه همْین (7)پْذیرد. شْود و کسْی آن را نمی این خصوصیات، سبب تنفر مردم می

 .کنند گویند و بقیه را رها می ها را که امكان توجیه دارد، به مردم می خصوصیت

 یْاخداونْد  ی یفهاست که از خل ین، اکنند ذکر میخداوند  یفهخل یاامام  یشگیکه جزو صفات هم یلئجمله مسا از

 بْاقیسْنگ  روی جْای پْایشو  داردن یهو او سا یدآ ینم یرونشود، ب یها خارج م نانسا ی یهکه از بق یفضوالت ،امام

 خورند! یگوشتش را نم ندگانو در ماند باقی نمید و در خاك نرم مان یم

دهْد و  یرخ مْ پیوستهماً و ئامام است که دا یشگیصفات هم ینکنم که آنان اعتقاد دارند که ا یم یدکأت جا این در

و در زمان دیگری برای حجت دیگْر اتفْاق  ،افتد یاتفاق م الهی ججاز ح یكی رایب یکه گاه یستن موقت ی معجزه

 به مار شد. یلتبد یموس یعصا افتد، مانند آن که نمی

 یْنا یحبْه توضْ یازنو به همین دلیل اشتباه شده است، شبهه و آنان  ایبر مسئلهاین  ،طور که روشن است همان

است کْه اصْل و اسْاس در اعتقْاد  ینبه آن توجه کرد ا یدبامورد  ینکه در ا یزیچ ینتر دارند. چه بسا مهم مسئله

 یبْا نْص قرآنْ یْاتفهْم آنْان از روایْا  یاتظاهر روا قتید. ونشو یبر قرآن عرضه م یاتروا و قرآن است یاسالم

نمودنْد کْه  یحتصْر یشْانطْور کْه ا همانصادر نشده است، آل محمد  از یاتروا ینایا مخالفت داشته باشد، 

                                                
 ینرون و از رحنم ب  یمشنو  یباردار من  ها ینهو در س یمشو یها باردار نم در شکم یااوص دانما خان»به عنوان مثال آمده است:  .1

منتن   یندهند، الزم است که به ا یم انجامخِردان  یب ینکه ا یبا توجه به کار.« ییمآ یم یرونو از ران راست مادرمان ب ییمآ ینم

را ادعنا   اینن است که باطل بنودن   وارد شده یشاناز ا ییو دعاها یاتکه روا این ا وجودکممه اعتقاد داشته باشند؛ ب به کممه

شنهادت  ) (جاسِنهَا اننَجِّسْنکَ الْجَاهِمِیَّن ُ بِ  أَشْهَدُ أَنَّکَ کُنْتَ نُورا فِی الْأَصْالبِ الشَّامِخَ ِ وَ الْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُ)مثالً: کند.  یثابت م

 (نجس و آلوده نکرده است. یشاه را با نجاست تو یت. و جاهمیپاک بود یها پر آوازه و رحم یها در صُمبدهم که تو نوری  می
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اسْت کْه  یاتیروا یاشده است و  نسبت دادهند و به دروغ به آنان ا هنكرد یانآنان ب ،با قرآن مخالفت داردرا که  چه آن

 موافق با قرآن دارد.  یلیوأت و یستن ی آن مورد نظرظاهر معنای

یتْی شود، بر حكمت و واقع یآن شناخته م اخداوند ب ی یفهخلکنند  را که ادعا می یشگیهم های خصوصیت ما ابتدا

بْر  یْاآ ینْیمبب تْام یکنْ یشناسند. عرضه م یکردند، آن را م یم یخداوند زندگ یبا خلفا هک یمردمنفر ها  یلیونم که

اسْت کْه  یجْزو صْفات در عمْل یْاحكمت شمرد و آ ی جزو محدوده ار ها این خصوصیت توان یاساس فهم آنان م

و مْردم آن را نسْل بْه نسْل اند  از مردم نشان دادهنفر ها  یلیونم آن را بهند و دارای آن هست یشهخداوند هم یخلفا

 م:یکن یند؟ سپس آن را بر قرآن عرض ما هنقل نمود

 ندارد یهمعصوم سا

 ،خواهنْد یکه م یزیداشته باشد، چ یهسا یشها نداشته باشد و لباس یهسا ینخداوند در زم ی یفهفق  جسم خل اگر

نْدارد. امْام بْا  ینداشْتن جسْم امْام، سْود یهجهت کْه سْا ینشود. از ا یمحقق نم دارد،ن یهامام سا که اینیعنی 

 باشد. یهسا نیز بدون یشها است که لباس ینکند و مهم ا یمردم حرکت م در مقابل یشها لباس

پوشد،  که امام میرا  ییها لباس ی باشد. بلكه همه یهبدون سا ی معصومها لباس یك بارکه  یستن یکاف همننین

 یزن ،پوشد یکه م ی دیگریها دهد، لباس یم ییررا تغ یشها لباس یشانهر وقت ا یعنید. نباشصفت را داشته  ینا یدبا

 د.نداشته باش یهسا یدنبا

کْه  یمْوقع یْد، باهسْتند یهامام کامالً بدون سا یها چون لباس ،دقت نمود که بر اساس نظر آنان یدبا همننین

شْود و صْفت  یجادا یدیجد ی معجزه یا ،دنباش یهبدون سا زید، ننشو یقرار داده م یدخورش نور یرد و زنشو یشسته م

 .از نظر تعداد نامحدودندکه  یازمندیمن ییها عجزهاست که به م ینچن ینته شود. اگرف آناز « نداشتن یهسا»

بْه  یْزن مسْئله یْندار شْود و ا یهسْا یْدامانت دهد، با یامردم ببخشد  سایرها را به  لباساین  امام اگر همننین

 دارد.نیاز « نداشتن یهسا»رفتن صفت  یناز ب یبرا یدیجد ی معجزه

 ی یهشْود و سْا یدار م یهسا گرنه. وهم نداشته باشدداشته باشد و استثنا  یهسا یدبان یزمعصوم ن ی عمامه همننین

را پوشد. بلكْه عمامْه  ینم ینتز ی، عرب عمامه را فق  برادانیم میطور که  . همانگردد مشخص می یشانا ی عمامه

 یهبْدون سْاعمامْه در تابستان. اگْر به خصوص د؛ شوصحرا  یدخورش ی کُّشنده یگرمامانع  کهپوشند  یم ینا یبرا

امامان در تابستان سوزان حجْاز  یوقت یجهاز آن عبور کرده است. و در نت یدخورش ی ست که اشعها معنا ینباشد، به ا

ه آنْان نداشْت یبْرا یسود یچعمامه ه ،است یهبدون سا نانی آ سخن که عمامه ینا هبنا ب ،رفتند یم یرونو عراق ب

کْرد و  ین عبْور مْنْاآی  عمامْهاز  یدخورش ی رفتند، اشعه یمراه  یدخورش نور یرز یمدت برای یشاناگر ا یعنی. است
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از  ینطور کْه حسْ . همانشد منتهی میبه مرگ  یر آنثأشد که ت یم شدیدی با حرارت  آزار امامانموجب 

را از  بْر اثْر آن و مْرگ نور خورشید هستند که آزار یازمندن یگریبه معجزه د یجهعراق رفت و در نت یوحجاز به س

 آنان باز دارد. 

 ماند روی سنگ باقی میمعصوم  یها جای قدم

 یرثأسْنگ تْروی ر لْی بْگْذارد و ینم یرتاث ماسه زاررا دارد که گامش در  ین ویژگیخداوند ا ی یفه: خلیندگو می

صْفت  وضْوعم یْنا کْه افی نیستک ینرفتند، بنابرا یبرهنه راه نمی پابا  یشهجهت که امامان هم ین. از اگذارد یم

در  یْزاضافه کرد که کفش امْام ن ید. بلكه باسندشناب ویژگیآن  اآنان باشد که مردم آنان را ب یشگیهم یآسا معجزه

 پْسشود.  می یزها ن یابانخشامل صفت،  ینا ن ترتیب. به ایگذارد یم یرسنگ تاث بر رویگذارد و  ینم یرنرم تاث ینزم

 یعموم یها مردم و مكان یها امام باشد، شامل خانه یمیو دا یشگیهم یند، ویژگیگو یم وضوع، چنان کهم یناگر ا

هْر  کْه این یجهسنگ فرش شده است. نت ینششود و زم یخداوند وارد آن م ی یفهکه خل مساجدیمانند شود،  نیز می

خانه مجبْور  اهلکند و  یم یبآن را تخر های زمین، در سنگ یشها گام یشود، با اثرگذار یم یا وارد خانهوقت امام 

چه بسْا صْاحبان  یابدهد  آن را ی ینههز آنان، ی خانه یبدر عوض تخر یدشوند. طبعاً امام با یخانه م ینزم عمیربه ت

کْه امْام بْه آن  ویژگْی یْنشْده اسْت، از ا یدهپوش مردم که با سنگ یها خانه یها ین: زمیندگوبنادر  یهنظر ینا

کنْد و گْامش در  یمْ ییْرامْام، تغ یشگیدهد و صفت هم یمعجزه بر عكس رخ م یعنیموصوف است، استثنا است. 

 گذارد. ینم یرتاث ممرد یها سنگ خانه

اعتقْادات  یْنکْه بْه ا ی راافْراد یو سادگ یخرد یو ب یوجود دارد که نادان یاریل بسیمطرح کردن مسا امكان

بْا قْرآن و حكمْت و عقْل  . اعتقاداتی کْهمُّفتضح کند ،معتقد هستند ،خداوند سبحان یند در موردباطل و منحرف 

 مخالفت دارد.

و  ها همْراه اسْت آنا ب با عمل و اخالص های الهی حجت یاز ارتقا یشپ ها خصوصیت یناعتقاد دارند که ا آنان

آنْان  یْر،: خینْد. اگْر بگوایشانشدن  یختهاز برانگ حتی پیش یعنی. است ها قرین آن یشهآسا هم صفات معجزه ینا

ماننْد  ی موقْت معجْزه یْنکه ا ستا ینآن ا یجهت که معنا ینشود. از ا یو کار تمام م اند ادعایشان را نقض کرده

 یادعْا قطبْکْه  یسْتن یصفات جسمانمانند افتد و  یمناتفاق  یافتد و گاه یاتفاق م یمعجزات است که گاه یهبق

اسْت هْایی  از ویژگیآنْان  به اعتقاد ین ویژگیا پساست.  ها با حجتهمراه زمان  هر و در هر حالت و یشهآنان هم

و ثابْت شْدن  یْادن یندر ا ها حجتاز امتحان  یشپپس از نزول به عالم جسمانی و در حجاب بدن قرار گرفتن، که 

همْراه  هْا آنکنْد، بْا  یآماده م ینالت و خالفت خداوند در زمرس یرا برا یشانکه ا یو ارتقا به مقام یشانا الصاخ
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آسْای  های معجزه که این افْراد بْا ایْن نشْانه در حالی شوند؟ ها چگونه امتحان می این حجتباشد،  چنیناگر  .است

 !اند داده شده یبرترهمیشگی، بدون امتحان 

و همراه است، پْاداش که معجزات با ا یا یفهبه خلکه  ، چراکنند یم تالدععدم به متهم آنان خداوند را  ینچن این

و در آغْاز،  یْردگ یکه با شْهوات مْورد امتحْان قْرار مْ یمنؤمانند مچرا وی به او داده شده است.  در ابتداو ثواب 

دارد؟  یبرتر ی خداوند بدون امتحان نسبت به آن مؤمن یفهخل گیرد؟ چرا مورد امتحان قرار نمی یست،معجزات با او ن

 های امتحان را در دست داشته باشْد، فردی به امتحان وارد شود که پاسخ پرسشست؟ اگر ا عدالت خداوند کجا پس

های امتحان به آنان داده شود و مجبور باشند، خودشْان  افراد دیگر دست خالی به امتحان وارد شوند و فق  پرسشو 

 هد بود؟ها در امتحان چگونه خوا ها را بیابند، پس عدالت بین آن پاسخ

شْود،  بْه امتحْان وارد میهْا  ن پاسْخشْتکه با دا یفرد ن،خردا یب این ی یدهاست که بر اساس عق ینا یبتمص

 .  ه استها به او داده نشد که به او ستم شده و پاسخ یردگ یمای  فرد بینارهاز  یشتریپاداش ب

 خورند یمن ینخداوند در زم ی یفهدرندگان از جسد خل

 نخْردا یبْ ینکه اسراغ این مصیبت بیا ... و  (7)«رها کن. ،گرفت انجامرا که در جای خود  لچپاوو داستان این »

 کْهدهنْد  یعْذر را مْ یْنندارنْد ا یمانا  ینکه به حس یبرند و به افراد یم ینرا از ب  ینامامت امام حس

خداونْد در  ی یفْهکْه خل  ژگیوی دارای آنکه  دلیل ینبه ا یست؛و امام معصوم ن یستخدا ن یاز خلفا ین: حسیندبگو

 .یستن دارد، ینزم

سْزاوارتر اسْت کْه پْس . است یاهل یوانیاسب حدر حالی که کردند.  کوبرا لگد  ینحس ی ینهها، س اسب

بْا اسْب  او جسْد کْه اینکار را داشتند.  یندادن ا انجامقصد  یزن  یندرندگان از جسمش بخورند. دشمنان حس

و نْزد  یستخداوند ن یجزو خلفا ینکه حس یندنما یانب ،کنند یم پیرویکه از آنان  فیهیسافراد  یلگدمال شود تا برا

را  شو جسد مبْارکاو  ی ینهها س اسبکرد که  این جلوگیری می، خداوند از اشتد یندارد. اگر احترام یخداوند احترام

خِْردان اسْت کْه  یب ینا ی ان قاعدهخداوند، هم یفهانكار خل یآنان برا ی که چگونه قاعده یدکنند. نگاه کن کوبلگد

 فاسد و منحرفند. ی یدهعق ینل به ائقا

 فرمود:  ینخورند. حس یم یشاناز جسد ا صحرافرمود که درندگان  یشانشده است که ا یتروا یروشن به

                                                
نهج البالغه، کنایه از این که داستان غصب خالفت گذشت. مشکالت امروز با معاوینه را دریناب.    152ی  فرازی از خطبه .1
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هْای  شْكمبه ،بینم که بند بند جسمم را از هم گسسته های نواویس و کربال را می های حریص دشت گویا گرگ » *

 «.با قلم تقدیر الهی رقم خورده، گریزی نیست چه آنهای خالی خود را از آن انباشته کنند. از  هی و مشكت

 فرمود:نیز  یدختر عل زینب

درندگان بیابْان ها برای خوردن گوشت ما به آب افتاده است؛ و  ها به خون ما آلوده است و این دهان ین دست... ا» *

 «... .برند میپاکیزه  های پاك و آن بدنسهم خود را از 

 یایند؟ب یرونکه خودشان را در آن انداختند، ب ییبرند تا از تنگنا یپناه م یاتروا ینا یلوأآنان به ت آیا

 یْا یردپذ یرا م یلوأت ینطعنه بزند، ا ینخواهد به امامت حس یکه م یمخالف یاآ یند،نما یلوأرا ت یاتاگر روا و

شْود. در  یگرفتْه نمْ یْاتروا یْناز ا ید: عقایندگو یم و آیا .حجت است یاتکه ظاهر روا چرا ؟حجت استسخن او 

 !!یرید؟گ ینم ینو از ا یریدگ یبه آنان گفته شود: چرا از آن مباید پاسخ 

نداشْتن  یمْاناز احاکی بلكه  ،دارد یبه آن پرده برم انمعتقد یها بودن عقل یاز خالنه تنها  یدعقا ینا یقتحق در

 باشد. یدالت خداوند سبحان و متعال مآنان به قرآن و ع

مشْارکت دارنْد و بْر  یانسْان یدر صفات جسمان یگرانهستند که با د هایین بشرآخداوند در قر یخلفا یا حجج

 :ندارند ای ویژهاساس قرآن، صفات 

َرِكْ  عَماَلًیرْجُّوا لِقا َ رَبِّهِ فَلْیعْمَلْ  انَهٌ واحِدٌ فَمَنْ کَی إِلَی أَنَّما إِلهُّكُّمْ إِلَقُّلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُّكُّمْ یوح صالِحاً وَ ال یشْْ

بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً
(7) 

پس هْر کْس  .شود که خدای شما خدایی یگانه است بگو من هم مثل شما بشری هستم و]لی[ به من وحی می)

 .(پروردگارش شریك نسازد بندگیا در باید به کار شایسته بپردازد و هیچ کس ر ،به لقای پروردگار خود امید دارد

را که مخالف قْرآن و حكمْت و منطْق و  یباطل منحرف یداست که عقا یحعاقل صح برای یك فردپس چگونه 

 .مخالفت داردنیز که موافق با قرآن است،  آل محمد یاتبا روا یحتاین عقاید بنا بنهد؟ است،  یعدل اله

از نْور  یو خداونْد، سْتون وا ینشده اسْت و بْ أییدت القدس روحبا  امام»کند:  می یتروا از امام رضا صدوق *

شود و  یباشد، از آن آگاه م یازمندبه آن ن ییراهنما یکه برا ی. و هر زمانیندب یاست که اعمال بندگان را در آن م

شْود و  ید مْداند. امْام متولّْ ینم یجهشود در نت یو از او گرفته م ددان یم یجهشود در نت یگسترش داده م یشبرا

کند و  یکند و ازدواج م ینوشد و ادرار و مدفوع م یخورد و م یشود و م یم یمارماند و ب یشود و سالم م یفرزنددار م

                                                
 .113ی  ی کهف، آیه قرآن کریم، سوره .1
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 یْهو گر خنْدد یشْود و م یشود و ناراحت مْ یکند و خوشحال م یکند و سهو و اشتباه م یخوابد و فراموش م یم

شود و بر او  یم یستادهشود و ا یشود و محشور م یم یارتشود و ز یم و وارد قبر یردم یشود و م یکند و زنده م یم

کنْد.  یو شفاعت م یردگ یشود و مورد کِرامت قرار م یشود و به او پاداش داده م یپرسش م او شود و از یعرض م

نش از آن از اتفْاق افتْاد یشکه پ یالدعوه بودن. و هر اتفاق باست: در علم و مُّستجا یژگیاو در دو و ی و نشانه

 و از پدران اهلل رسولآن را از  و،گرفته شده است که ا  اهلل رسولاست که از  یعهد ی دهد، به واسطه یخبر م

 یْلجبرئیوب عزوجل از م الغالع خداونداست که  یجزو مسائل مسئله ین. و اه استبه ارث برد خویش

 (7)«گرفته است. یمانعهد و پ

 کنم که در قرآن تدبّر کند:  می یحتاست، نص قتیرا که جست و جو گرِ حق یفرد هر

َلُّهُّمْ لَمْ یأْتِكُّمْ نَبَؤُّا الَّذینَ مِنْ قَبْلِكُّمْ قَوْمِ نُّوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُّودَ وَ الَّذینَ مِنْ بَعْدِهِمْ ال یعْلَمُّهُّْمْ إِأ الَّ اللَّْهُّ جْا َتْهُّمْ رُّسُّْ

كٍّ مِمَّْا تَْدْعُّونَنا إِلَیْهِ مُّریْبٍ   بِهِ وَ إِنَّا لَفی سِلْتُّمْوَ قالُّوا إِنَّا کَفَرْنا بِما أُّرْ أَفْواهِهِمْ  بِالْبَیناتِ فَرَدُّّوا أَیدِیهُّمْ فی الَْتْ قَ* شَْ

مًّی قْالُّوا إِنْ أَجَْلٍ مُّ  إِلیرُّسُّلُّهُّمْ أَ فِی اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یدْعُّوکُّمْ لِیغْفِرَ لَكُّمْ مِنْ ذُّنُّوبِكُّمْ وَ یؤَخِّرَکُّمْ  سَْ

رٌ قَ* ینٍ مِثْلُّنا تُّریدُّونَ أَنْ تَصُّدُّّونا عَمَّا کانَ یعْبُّدُّ آبااُّنا فَأْتُّونا بِسُّلْطانٍ مُّبِ بَشَرٌأَنْتُّمْ إِالَّ  الَتْ لَهُّمْ رُّسُّلُّهُّمْ إِنْ نَحْْنُّ إِالَّ بَشَْ

إِالَّ بِإِذْنِ اللَّْهِ وَ عَلَْی اللَّْهِ فَلْیتَوَکَّْلِ  لْطانٍانَ لَنا أَنْ نَأْتِیكُّمْ بِسُّا کَهِ وَ مَادِمَنْ یشا ُّ مِنْ عِبَ  یكِنَّ اللَّهَ یمُّنُّّ عَلَمِثْلُّكُّمْ وَ لَ

الْمُّؤْمِنُّونَ
(6) 

که بعد از ایشان بودند ]و[ کسْی جْز خْدا از  قوم نوح و عاد و ثمود و آنان ،آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند)

هایشْان را ]بْه  ولی آنان دست .شان دالیل آشكار برایشان آوردند فرستادگان ؟یده استبه شما نرس ،آنان آگاهی ندارد

ه ما را بْ چه آنکافریم و از  ،موریت داریدأن مه آشما ب چه آنما به  :هایشان نهادند و گفتند اعتراض[ بر دهان ی نشانه

 تردیْدی زمْین و ها آسْمان ی دآورنْدهپدی خْدا ی دربْاره مگْر گفتند: شان . پیامبرانسخت در شكیم ،خوانید ن میآ

 دهْد. مهلْت را شْما معینْی زمْان تْا و ببخشاید شما بر را تان گناهان از ای پاره تا کند می دعوت را شما او هست؟

پس برای ما حجتْی  .بازدارید ،پرستیدند مان می پدران چه آنخواهید ما را از  بشری مانند ما نیستید می جز شما گفتند:

 کْه بنْدگانش از یْك هْر بْر خْدا ولْی نیستیم. شما مثل بشری جز ما گفتند: آنان به شان پیامبران .یدآشكار بیاور

 .(م و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنندبیاوری حجتی شما برای خدا اذن به جز که نرسد را ما و نهد می منت بخواهد

خداونْد  یشْدند، بْه خلفْا یمُّواجه م (امامان و گانفرستاد یا،اوص یامبران،پ) ینخداوند در زم یکه با خلفا افرادی

 های ویژگیگذارد و  ینم یریثأسنگ ت بر روی یتانها و گام یددار یهکه سا یدمانند ما هست یبشر فق گفتند: شما  یم

 هْایی ویژگیبْا  ید،خداونْد هسْت ی. اگْر شْما از سْونْدبا ما متفاوت ک یکه شما را از جهت ظاهر داریدن یظاهر
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رٌ مِثْلُّنْا قَبگذارد.  یرثأسنگ ت بر روی یتانها قدمو بیایید  یهبدون سا یعنی. یاییدنزد ما ب ییاستثنا الُّوا إِنْ أَنْتُّمْ إِالَّ بَشَْ

  تُّریدُّونَ أَنْ تَصُّدُّّونا عَمَّا کانَ یعْبُّدُّ آبااُّنا فَأْتُّونا بِسُّلْطانٍ مُّبینٍ

پْس بْرای مْا  .بازداریْد ،پرستیدند یمان م پدران چه آنا از خواهید ما ر یبشری مانند ما نیستید م جز شما گفتند:)

 .(حجتی آشكار بیاورید

و  داریمنْ یهکْه مْا سْا یْدنگْاه کن یایید،ب یستیم.مانند شما ن یما بشر یر،به آنان نفرمودند: خ خلفای خداوند نیز

 جْز ما) إِنْ نَحْنُّ إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُّكُّمْ. بلكه گفتند: اثری نداردنرم  ینگذارد و در زم یم یرثأسنگ ت بر روی یمانها گام

 .سْتا اجسام ما مانند اجسْام شْما داریم، یوزن مشخص داریم، یهسا هستیم،شما  ندمان( ما نیستیم شما مثل بشری

 .ینندب یو مردم ما را م یمرو یو در بازارها راه م یمنوش یو م یمخور یو م یمشو یدار مفرزندو  یمکن یازدواج م

هستند، با صفات  یافراد باطل مدع ینطور که ا همان یاکه آ ینیماولوا العزم را بب یامبراناز پ پیامبری ، یموس

 است: شده شناختهآسا  معجزه

َقْالَ   وَ لِی فیها مَْآرِبُّ أُّخْْری  غَنَمی  قالَ هِی عَصای أَتَوَکَّؤُّا عَلَیها وَ أَهُّشُّّ بِها عَلی  ما تِلْكَ بِیمینِكَ یا مُّوسی و

جَناحِْكَ   یْدَكَ إِلْی ضْمُّمْوَ ا  قالَ خُّذْها وَ ال تَخَفْ سَنُّعیدُّها سیرَتَهَا الْأُّولی  فَأَلْقاها فَإِذا هِی حَیةٌ تَسْعی  أَلْقِها یا مُّوسی

 (7)یلِنُّرِیكَ مِنْ آیاتِنَا الْكُّبْرَ  تَخْرُّجْ بَیضا َ مِنْ غَیرِ سُّو ٍ آیةً أُّخْری

 گوسفندانم برای آن با و دهم می تكیه آن بر است، من عصای این گفت ؟یستو ای موسی در دست راست تو چ)

 و انْداخت را آن پْس بینْداز. را آن موسی ای فرمود: .آید یرهای دیگری هم برای من از آن برمتكانم و کا می برگ

 بْازخواهیم شنخسْتین حْال بْه را آن زودی بْه مترس. و بگیر را آن فرمود: خزید. می سرعت به که شد ماری ناگاه

 بْزرگ معجْزات تْو به تا .ای دیگر است هجزمع[ این] آید.  برمی گزند بی سپید ببر، پهلویت به را خود  دست و گردانید.

 .(بنمایانیم را خود

، بگْذارد یرثأسْنگ تْ بْر رویباشْد و گْامش داشته ن یهاس ها حالت ی در همهموسی  ،آنان یاگر بر اساس ادعا

کْه  ندسْته یبزرگْ یآسا معجزه های ویژگی ها اینکه  یدر حال یات و معجزات دارد؟آ ینبه اچه نیازی  یموس

 نمود! یلوأرا ت ها توان آن یاصالً نم
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َا ُّ لِلنَّاظِرینَا هِی بَیضَنَزَعَ یدَهُّ فَإِذَ و
(7) 

 .(خود را ]از گریبان[ بیرون کشید و ناگهان برای تماشاگران سپید ]و درخشنده[ بود و دست )

َینٌانٌ مُّبِا هِی ثُّعْبَاهُّ فَإِذَعَصَ  لْقَیفَأ(6) 

 .(ناگاه اژدهایی آشكار شده پس ]موسی[ عصایش را افكند و ب)

داشْته  ییآسْا را اضافه کرده باشد که صفت معجزه ینا  یموس یها که خداوند به معجزه ینیمب ینم در قرآن

، ماند باقی میدر سنگ  یموسجای پای . اگر ه باشدتنداش یهاس یاگذارد ب یرثأدر سنگ ت یشانگام ا که اینباشد؛ 

اثْر  یْاگذارد، اسْتدالل کنْد؟ آ یم یرثأبا گام او که در سنگ ت یموس یامبریپ یکه خداوند برا بودسزاوارتر ن یاآ

 کْه یسْتاو ن یبهتر از عصا آیاامكان رد آن وجود ندارد؟  که یستن یلیوأقابل تو غیر  یقطع یلآن، دل ی مانده یباق

 !هستند که آشكار شدند؟! هاییدو سحر ینست و اا بزرگ شما اودر مورد آن گفته شد: سحر است و  یبه راحت

 یشانکه ا یحالرچه بود؟ د دارد،مار  قابل تبدیل به یو عصا یددست سپ های نشانه وخداوند به ا که ایندر  حكمت

 هْایش و گام داشْتن یهسا اواعتقاد،  ینبر اساس ا. داردوقت م یها معجزه یناز ا یتر بزرگ یآسا معجزه های ویژگی

بگْذارد  یرثأکه در سنگ ت یگام یا. آشتگذا ینم یرثأت نرم یندر زمهاش  حال گام در عینو  شتگذا یم یرثأدر سنگ ت

 و لمس کنند؟!! ینندرا بب یموس ی مردم معجزه ی تا همه یستن یفاکند، ک یبکاخ فرعون را تخر یسنگ ینو زم

 ینگذاشته است و در زمْ یرکه در سنگ تاث ید: به گام من نگاه کنیدبه آنان بفرما یکه موس یستن سزاوار آیا

را  ایْن یموسْ یْاکْرد. آ اضافه میمعجزات را به آن  ها اینحداقل  یا. دارمن یهنگذاشته است و من سا یرثأنرم ت

 استدالل کرد؟! یشآسا گام معجزه هب یاکرد؟ آ یانب

کْه  یکننْد؛ صْفات یمْمستثنی  صفات ینرا از ا یفاسدِ مخالف قرآن را دارند، موس یدعقا ینکه ا یبسا افراد چه

 دانند!!! یالزم م تو در هر حال ینخداوند در زم ی یفهبودن آن را در خل

بْه نْص  یباشْد؛ پْس چْرا علْ پندارنْد، یم کْم خْردافْراد  یْنکْه ا چنان وضوع: اگر میمگو یآخر م در

د، نشْو یکه از او جْدا نمْ هایی ویژگیبهتر نبود که با  یشانا یبرا یادش استدالل نمود. آنسبت به خو اهلل رسول

 ینیْدو مرا بب یاییدمسلمانان ب یا دارم.ن یهسا ن: میدبهتر نبود که به ابوبكر بگو  یعل یبرا یا؟! آکرد میاستدالل 

سزاوار نبود کْه  یعل یبرا یا! آدارم؟ن هیکه سا دلیل ینبه ا ،هستم ینخداوند در زم ی یفهمن خل دارم.ن یهکه سا

 !ت کند؟!اثبا ویژگی ینگذارد و امامت خودش را با ا می یرسنگ تاث بربه آنان گامش را نشان دهد که 
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و  خْردان ی، ستم به بْحماقتو  یخرد یبه ب ،اساس اعتقاد دارد یمطالب ب ینکه به ا یفرد یفخدا قسم! توص به

مطْرح  است. امْا یمانهحكیرغ یشاز کارها یبرخ اما ،است که عقل دارد یاحمق فرد که دلیل یناست؛ به ا ها احمق

را این افراد  ،اَجنه است یها داستانیقا و آفر ی اشناختهدر مناطق ن یهل اولیاعتقادات قبا یهکه شبعتقادات، ا ینا کردن

 یْایکه در معرض جنگ بْا اول کس. هر گونه باشند ینندارد که ا یدهد و تعجب یعقل و خِرد قرار م یافراد ب یفدر رد

 .یدگو یداند که چه م ینم که جاییتا  ،برد یم ینخداوند عقل او را از ب یرد،خداوند قرار گ

 نْدارد،مْدفوع  گوینْد معصْوم میکْه  یْاتیعقْل از روا یبْ سْفیهان ینا ینیمب یکه م یندارد، وقت حدیتعجب 

 یْاتیدانم چرا از روا ینم. شود یمشناخته  ا این ویژگینان معصوم ببراساس اعتقاد آ ، در حالی کهشوند یگردان م یرو

یْن من اعتقاد نْدارم کْه ا .شوند یگردان م یرویابد،  پرورش نمیشود و در رحم  یمعصوم از ران زاده مگویند  میکه 

نداشْتن مْدفوع ی  یْده؛ مانند عقکندبدتر ید خوارکننده عقاشان با این  وضعیت کنونیآنان را از وضعیت  یات،روا نوع

د. نآمده است. پس چرا به آن اعتقاد ندار یاتیروا نیز والدت معصوم از ران مورد کند. در زشتخداوند آنان را معصوم. 

را  وضْوعم ینمن ا شاید. یدزا یرا از ران راست م وشود. بلكه ا یباردار نمبه او در رحم  فرد مادربر اساس این روایات، 

در کْه  یا کنندهخوار یدِمن سلسله عقاضدر فراموش نكنند این مسایل را  تا خواهم نمود ورییادآبه آنان از آن جهت 

 د.نداشته باشه آن اعتقاد هر لحظه بدر و  یشهکنند و همتكرار مورد معصوم دارند، 
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  پیوست سوم:

 یسیع یوص ،مسعان مشعون، یا

 : از آدم یتوص باب *

او،  یایاست و اوصْ انبیا سرورمن،  یهستم و وص انبیا سرورمن »مود: فر  اهلل رسولفرمود:   صادق امام    

قْرار دهْد. خداونْد  یا یسْتهشا یاو، وصْ یاز خداوند عزوجل درخواست نمود که برا  هستند. آدم یااوص سرور

را  یمخلوقْات خْودم، مخلوقْات یْان. سپس از میدمکِرامت بخش یامبریرا با پ یامبراننمود: من پ یوح وعزوجل به ا

بْه  کْن. آدم یتوص یثبه ش ،آدم ینمود: ا یوح وبه ا یقرار دادم. خداوند تعال یاآنان را اوص ینو بهتر یدمبرگز

 ییالحْورا ةفرزنْد نزلْ ونمود و ا یتبه فرزندش شبان وص یثهبة اهلل فرزند آدم بود. و ش یشاننمود و ا یتوص یثش

درآورد. و شْبان بْه  یثشفرزندش او را به ازدواج  آدم فرستاد وآدم از بهشت فرو  یبود که خداوند عزوجل آن را برا

نمود  یتبه اخنوخ وص یشانمود و غثم یتوص یشانمود و محوق به غثم یتنمود و محلث به محوق وص یتمحلث وص

داد. و نْوح بْه سْام  یْلتحو  ت نمود و ناحور آن را به نْوحیبه ناحور وص یسبود. و ادر  نبی یسادر وو ا

 یافْثنمْود و  یتوص یافثبه  یثاشانمود و برغ یتوص یثاشانمود و عثامر به برغ یتود و سام به عثامر وصنم یتوص

 یمنمْود و عمْران آن را بْه ابْراه یتبْه عمْران وصْ یهنمْود و جفسْ یتوص یهنمود و بره به جفس یتبه بره وص

نمود و اسْحاق بْه  یتاسحاق وصبه  یلنمود و اسماع یتوص یلبه فرزندش اسماع یمداد. و ابراه یلتحو یلخل

نمْود و  یتوصْ یببه شْع یانمود و بثر یتوص یابه بثر یوسفنمود و  یتوص یوسفبه  یعقوبنمود و  یتوص یعقوب

بن نْون بْه  یوشعت نمود و یبن نون وص یوشعبن عمران به  ینمود و موس یتوص عمران نب یبه موس یبشع

بْه  یْانمود و آصْف بْن برخ یتوص یابه آصف بن برخ یماند و سلنمو یتوص یماند به سلونمود و داو یتد وصوداو

حمْون صْفا بْن به شمعون  یمبن مر یسیو عداد.  یلتحو یمبن مر یسیآن را به ع یانمود و زکر یتوص یازکر

 یمهنمْود و منْذر بْه سْل یتبه منذر وصْ یابن زکر یحییو  ودنم یتوص یابن زکر یحییو شمعون به  نمود. یتوص

 یو ا .داد یْلو بْرده آن را بْه مْن تحو» فرمود:  اهلل رسولسپس  «.نمود یتبه برده وص یمهسل نمود و یتوص

پْس  یكیاز فرزندانت،  یایتو به اوص یبده و وص یلخودت تحو یدهم و تو به وص یم یل! من آن را به تو تحویعل

تْو  در مْوردشْوند و  یتْو کْافر مْ پس از تو برسد و امت به ینمردم زم ینبه بهتر که ایندهد تا  تحویل یگریاز د

کْه از تْو  یاست که با من بوده است. و فْرد یکه بر تو ثابت بماند، مانند فرد یکنند. فرد یم یداپ یدیاختالف شد

 (7)«است. انکافر یگاهجدا شود، در آتش است و آتش جا

 یْامبرانعلْوم پ ی حكمت و همْهو نور و علم و  یخترا برانگ یمبن مر یسی... خداوند ع»فرمود:   اهلل رسول    
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و آنْان را  یختبرانگ یلاسرائ یبن یقدس و به سومال یتب یبه آن افزود و او را به سورا  یلاو را به او داد و انج یشینپ

و کفْر  یآنان سر باز زدند و سرکش یشترب کرد. و یبه خداوند و رسولش دعوت م یمانبه کتاب خود و حكمتش و به ا

نمود که نور خداوند  یوح یشانباال ببرد، به ابه سوی خود را مرفوع کند و  یشانخداوند خواست تا ا یوقت... یدند. ورز

 داد. انجْامکْار را  یْنا واست، بگْذارد. ا ینمنؤبر م یفهصفا که خل و حكمت و علم کتابش را نزد شمعون بن حمون

حرکْت  یلاسْرائ یدر قْوم بنْ یسْیع انسْخن ی به دستور خداوند عزوجل بود و براساس همه همیشهشمعون 

من اسْت و هْر ؤمْ آورد، یمْان، ابودآورده  چه آند و به او و راز او اطاعت ک کس. هر یدجنگ یکرد و با کافران م یم

 یْانو در مفْردی را برگزیْد  یو تعْال ركخداوند تبْا که اینتا  .د، کافر استرک ینید و از او سرپراو را انكار ک کس

 (7)«...رفت یابود. سپس شمعون از دن یابن زکر یحیی وو ا یختبرانگ یستگانااز ش یامبریبندگانش، پ

وارد شدند. از جمله: سْلمان  یشانا یاراناز  یکه گروه یمسلمه بود در خانه ام یامبر: نزد پیدگو یم  علی    

اسْت.  یو نسْل یوصْ یْامبریهْر پ یاهلل! برا رسول یا»و ابوذر و مقدار و عبدالرحمان بن عوف. سلمان عرض کرد: 

 یْامبرهزار پچهْارسْلمان! خداونْد  یا»صبر کرد. سْپس فرمْود:  یا لحظه یشانا «یست؟شما و نسل شما ک یوص

مْن  ،ستا دستان او که جانم در کسی. قسم به داشتندهزار سب  و نسل  هشتو  یهزار وصچهارو و آنان  یختبرانگ

 سْپس «هْا هسْتند. و نسْل پسْران ینبهتر پسرمتند و دو هس یااوص ینمن بهتر اوصیای هستم و یامبرانپ ینبهتر

 یشْانتر هستند. ا خداوند و رسولش آگاه»عرض کرد:  «بود؟ کسیآدم چه  یکه وص یدان یم یاسلمان! آ یا»فرمود: 

  :بْه  یثشْنمْود و  یتوصْ یثشْ. آدم به یهست یتشناسم و تو از ما اهل ب اباعبداهلل! من تو را می یا»فرمود

 یتنمود و نحوق به عثمثا وصْ یتنمود و مخلب به نحوق وص یتنمود و شبان به مخلب وص یتن وصفرزندش شبا

نمْود و نْاخورا بْه  یتبه ناخورا وصْ یساست. و ادر  نبی یسنمود که همان ادر یتنمود و عثمثا به اخنوخ وص

نمْود و  یتشْاثا وصْنمْود و عثْام بْه ترع یتنمود و سام به عثام وص یتنمود و نوح به سام وص یتوص  نوح

 یتبْه عمْران وصْ یهنمود و خفس یتوص یهنمود و بره به خفس یتبه بره وص یافثو  دنمو یتوص یافثترعشاثا به 

نمود  یتبه اسحاق وص یلنمود و اسماع یتوص یلبه فرزندش اسماع یمنمود و ابراه یتوص یمنمود و عمران به ابراه

 یببْه شْع رثیْانمْود و ب یتوصْ یابه برث یوسفنمود و  یتوص فیوسبه  یعقوبنمود و  یتوص یعقوبو اسحاق به 

نمْود و  یتبْه داود وصْ یوشعنمود و  یتبن نون وص یوشعبه  ینمود و موس یتوص یبه موس یبنمود و شع یتوص

بْه  یْانمْود و زکر یتوصْ یْانمود و آصف بْه زکر یتوص یابرخ نبه آصف ب یماننمود و سل یتوص یمانداود به سل

 یْابن زکر یحییو شمعون به  نمود یتصفا وص نبه شمعون بن حمو یمبن مر یسیو عنمود  یتوص یمبن مر یسیع

نمود و بْرده بْه مْن  یتنمود و سلمه به برده وص یتنمود و منذر به سلمه وص یتبه منذر وص یحیینمود و  یتوص

 یایو اوصْ یْامبرانآنْان پ ینبْ یْاآ ،اهلل رسْول یا» سلمان گفت:« .مده یم یلتحو ینمود و من آن را به عل یتوص
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 (7)«..یند.به شمارش آ که اینشتر از یبله. ب»فرمود:  «بودند؟ یگرید

 ،دکرذکر  یرروز غد یلتدر فض یثیسپس حد فرمود. ا من صحبت میب  : امام صادقیدگو یبن عمر م مفضل     

 .خْدا بلْه، بْه .خدا بله، به»فرمود:  «؟یدده یدستور مروز مرا به روزه گرفتن آن  یاآ ،من سرور»: عرض کردم که اینتا 

آن روز بْه خْاطر شْكر خداونْد روزه  درو  یرفترا پذ آدم ی است که خداوند در آن، توبه یروز ینا .خدا بله، به

شكر خداوند متعال نسْبت  یرا از آتش نجات داد و برا یماست که خداوند متعال در آن، ابراه یروز ینگرفت. ا

شْكر خداونْد متعْال در  یبرا و قرار دادپرچم را  هارون ی،است که موس یروز ینرفت. اروزه گ وضوعم ینبه ا

شْكر   ینمْود و در آن روز بْرا معرفْیخود شْمعون صْفا را  یوص یسی،است که ع یروز ینا. روز روزه گرفتآن 

و  یلتو فضْ قْرار دادپرچم مردم  یرا برا  یعل  اهلل است که رسول یروز ینا خداوند عزوجل روزه گرفت.

است کْه روزه  یروز ینروزه گرفت. ا زوجلشكر خداوند ع یرا در آن آشكار نمود و آن روز را برا یشانبودن ا یوص

خداوند رحمان در آن است و باعْث بْه خْاك  یو غذا دادن و صله با برادران در آن است و خشنود یدار و شب زنده

 (6)«شود. یم یطانش ینیب یدنِمال

رفْت.  یمْ  بود که فق  نزد جعفْر بْن محمْد یاز دولت، مانند فرد یش: منصور پیدگو یم یعببن ر مفضل     

کْْه  یدمشْْكر پرسْْ ی در زمْْان مْْروان حمْْار، در مْْورد سْْجده  ی: از جعفْْر بْْن محمْْد بْْن علْْیْْدگو یمْْ

ود که نم یثمرا حد یاز پدرش محمد بن عل یشانا یست؟علت آن چ و پرسیدم که داد انجامآن را  یرالمؤمنینام

 کْه این: »طالْب یبْن ابْ یاز پْدرش علْ ین،نمْود، از پْدرش حسْ یثمْرا حْد ینبن حس یفرمود: پدرم عل

 یْنا یش بْزرگ بْود. وقتْیبود و سْخت یكواز کارها فرستاده بود که امتحانش ن یکار برایرا  یشانا اهلل رسول

نمْاز  یشانبود تا نماز بخواند و با ا رون رفتهیب اهلل مشخص شد، به مسجد رو نمود و رسولاش  در چهره وضوعم

در مْورد معانقه نمود. سپس  یشانا اب اهلل رو نمود و رسول اهلل به رسول یدند،از نماز دست کش یخواندند. وقت

صْورتش  یشْان،گفت و در اثر سخن بْا ا سخن می یشانبا ا ی. علیدداد، پرس انجام مسیر که در آن یو کارراه 

 «بْه تْو بشْارت نْدهم؟ یْاابوالحسن! آ یا»فرمود:  یشانبه ا اهلل سخن گفت، رسول نیشاا وقتی درخشان شد.

در  یْلجبرئ» فرمْود: «.ای هبْه آن بشْارت دادتْاکنون که  یرخ یار. چه بسیتانپدر و مادرم به فدا»عرض کرد: 

وارد شْده اسْت و است که بر تو  یتو عل یپسر عمو ینا ،محمد یزمان ظهر بر من فرود آمد و به من عرض کرد: ا

 یخبر داد چه آنو آن چنان است. مرا از  ینچن ین. و کارش ایدنما یم یكون یشیاو آزما اخداوند عزوجل مسلمانان را ب

بن آدم را دارد.  یثش یتکه وال یابد یم ییرها کسینما. به من عرض کرد: ای محمد، از فرزندان آدم  یثبه من، حد

 .یافت ییخداوند رها ی و آدم به واسطه یافت ییدرش آدم رهابا پ یثنمود و ش یتوص یثآدم به ش
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. و سْام بْا نْوح یابْد یم ییکند، با سام رها یم یرو پدرش نوح دنباله یکه از سام بن نوح، وص یفرد ی محمد،ا

 یابد. یم ییخداوند رها ی و نوح به واسطه یابد یم ییرها

 یلکند، بْا اسْماع پیروی می یمپدرش ابراه یند رحمان، وصخداو یلخل یمبن ابراه یلکه از اسماع یفرد ای محمد،

 یابد. می ییخداوند رها ی به واسطه یمو ابراه یابد می ییرها یمبا ابراه یلو اسماع یابد می ییرها

 ییرهْا یبا موس یوشع. و یابد می ییرها یوشعکند، با  پیروی می یموس یبن نون، وص یوشعکه از  یفرد ای محمد،

 یابد. می ییخداوند رها ی ه واسطهب یسو مو یابد می

 یسْی. و شْمعون بْا عیابْد مْی ییکند، با شمعون رها پیروی می یسیع یکه از شمعون صفا، وص یفرد ای محمد،

 یابد. می ییبه واسطه خداوند رها یسیو ع یابد می ییرها

. و یابْد می ییرها یکند، با عل تو هنگام وفات تو پیروی می یت و وصیتو در زندگ یروز ی،که از عل یفرد ای محمد،

 (7)«...یابی می ییو تو با خداوند عزوجل رها یابد می ییبا تو رها یعل

 است. یسکه از فرزندان ابل« هام» حدیث

 یاو اوصْ یْامبران. پیراسْت گفتْ ،هام یا»... فرمود: نقل کرد:   اهلل از جدش رسول  از پدرش  حسن

بْن نْون و  یوشعفرمود:  یست؟ک یوسف ی. فرمود: وصیوسفعرض کرد:  ت؟یسک یعقوب یراست گفتند. فرمود: وص

 یاسْت و وصْ یمانداود، سْل یوصْو  دعْرض کْرد: داوو یست؟شمعون ک یشمعون است. فرمود: وص یوشع یوص

و در  یدانْ مْرا می ینام وصْآیا به او فرمود:  یامبرپ ست.ا شمعون صفا یسی،ع یو وصا است یآصف بن برخ یمانسل

 6)«..ید.برگز یامبرکه تو را به عنوان پ ییعرض کرد: بله. قسم به خدا ای؟ دهید یکتاب
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 یوست چهارم:پ

 نفر ۳۱۳شدن  آماده

 یْتکْه شْما قْائم اهْل ب یدارممن ام»عرض کردم:   یبن موس ی: به محمد بن علیدگو می یحسن عبدالعظیم

 یا»فرمْود:  یشْانا «م و ستم پر شْده اسْت.طور که از ظل همان ید،کن را پر از عدل و داد می ینکه زم ید،باش

خداوند اسْت.  ینکننده به د یتقائم به دستور خداوند عزوجل است و هدا که اینمگر  یست،از ما ن یك یچابوالقاسم! ه

ست کْه ا کند، او کند، و آن را پر از عدل می را از اهل کفر و انكار پاك می یناو زم ی سیلهکه خداوند به و یقائم یول

نْام  او بْر آنْان حْرام اسْت و او هْم یْدناو بر آنْان پنهْان اسْت و نام یتدتش بر مردم پنهان است و شخصوال

شْود و  رام می یشبْرا یشود و هْر سْخت می ینیدهپ یشبرا ینست که زما ست و اوا او ی کنیه و هم اهلل رسول

سخن خداونْد عزوجْل همان  ینوند و اش جمع می یشمرد هستند، از اطراف برا 474اهل بدر  ی که به اندازه یارانش

همگْی شْما را خداونْد  ،هر کجا که باشید) قَدیرِ  ٍ کُّلِّ شَی  أَینَ ما تَكُّونُّوا یأْتِ بِكُّمُّ اللَّهُّ جَمیعاً إِنَّ اللَّهَ عَلی است:

جمْع  یشبْرا تعداد از اهل اخْالص ینا ی کهوقت( ستا خدا بر همه چیز توانا در حقیقت  .آورد ]به سوی خود باز[ می

 ی با اجْازه ،هزار مرد هستند دهکه  ،شود یلتكم یشبرا پیمان پس هنگامی کهکند.  شوند، خداوند امر او را آشكار می

 (7)«خداوند عزوجل خشنود شود. که اینکُّشد تا  دائماً دشمنان خداوند را می کند. می جخداوند عزوجل خرو

کننْد؟ آنْان  خْروج می یچْه تعْداد با قائم: »یدپرس  ادقاز اهل کوفه از امام ص ی: مردیدگو می ابوبصیر

 منْدانقدرت ی فقْ  بْه انْدازه»فرمود:  «کنند. مرد بودند، خروج می 474مانند تعداد اهل بدر که  یشانبا ا: یندگو می

 (6)«ند.یستهزار نفر ن دهکمتر از  مندانو قدرت کنند. خروج می

شوم. به خدا قسم!  یتانفدا»عرض کرد:  یشانوارد شد و به ا یشانا بر امام صادق یاراناز  یكی: یدگو می یمرد

بْه او  یشْانا .«هسْتند یارمْا بسْ یعیانمن! چقدر شْ یدارم. آقا میدوست  ،ان دارندتکه دوست ی رامن شما و افراد

 یشان بْآنْ»عرض کرد:  «.یاوررا به شمارش ب نانآ»فرمود:  «هستند. یاربس»عرض کرد:  «آنان را ذکر کن.»فرمود: 

 ،وصْف شْده کْه سیصْد و ده نفْر و انْدی هسْتند ی گاه آن عْدّه هر»فرمود:  امام صادق «هستند. ها ایناز 

است که صدایش از حدّ گوش ما کسی  ی شیعه ولی ؛خواهد شد ،خواهید که شما می شمارشان کامل شود، آنگاه چنان

ستاید و با دشمنان ما  کند، و ما را آشكار نمی جاوز نمیدرونش از حدّ پیكر او ت کینه و ناراحتی یزگذرد و ن یخودش نم

شْود و آنْان را کْه بْا مْا دشْمن  کند، و با بدگویان ما هم سخن نمی مینشینی ن جویان ما هم ستیزد، و با عیب نمی

گونْاگون کْه  یانپس چه کنم با این شیع» :عرض کردم .«ورزد دارد و با دوستان ما دشمنی نمی دوست نمی ،هستند

ی در یی و آزمایش خواهند گشت و تبدیل و جابجْایاینان خود گرفتار جدا»فرمود:  «یند ما بر طریق تشیع هستیم؟گو
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شان بریزد و اختالفاتی  شان رخ خواهد داد و به قحطی و کمبود که نابودشان سازد مبتال شوند و شمشیری خون میان

که همنون سگان پارس نكند و همانند کْالغ حْرص  ما کسی است ی کند. همانا شیعه شان هم رسد که پراکندهه ب

چنین افْرادی را کْه  ،فدایت شوم» :عرض کردم «ی دست نیازد، اگر چه از گرسنگی بمیرد.ینورزد و نزد مردم به گدا

هسْتند  کسْانیآنان را در گوشه و کنار زمین بجوی، آنْان »فرمود:  «در کجا جستجو کنم؟ ،ت موصوفنداین صفه اب

کسی  ،شوند و اگر از نظرها پنهان شوند شناخته نمی ،اگر حاضر باشند .دوش هستنده ی دارند و خانه بکه زندگی سبك

با آنْان ازدواج نشْود و اگْر وفْات  ،شوند و اگر خواستگاری کنند عیادت نمی ،گردد و اگر بیمار شوند متوجّه آنان نمی

کننْد و در  شْان بْا یكْدیگر مواسْات مْی ه در اموالند کهست کسانی نانآنان کسی حضور نیابد، آ ی بر جنازه ،یابند

هر چنْد از  ،کند یكدیگر برخورد و اختالف پیدا نمیهایشان با  ر دیدار و مالقات دارند و خواستهخود با یكدیگ قبرهای

 (7)«شهرهای گوناگون باشند.

مْورد محافظْت  یشبرا صاحب االمر یاران»که فرمود:  یدمشن : از امام صادقیدگو می یبن هارون بجل سلیمان

هستند که خداوند عزوجل در مورد آنان  یآنان افراد آورد. را می یارانشمردم بروند، خداوند  ی . اگر همهیرندگ قرار می

گمْان گروهْی   ن کفر ورزند بیه آب نو اگر اینا) افِرینَا بِكَا قَوْماً لَیسُّوا بِهَبِهَ نافَإِنْ یكْفُّرْ بِها هؤُّال ِ فَقَدْ وَکَّلْ فرمود:

وْفَ یْأْتِی  هستند که خداوند در مورد آنان فرمود: یو آنان افراد (ن کافر نباشنده آ]دیگر[ را بر آن گماریم که ب فَسَْ

آورد کْه   به زودی خدا گروهْی ]دیگْر[ را مْی) اللَّهُّ بِقَوْمٍ یحِبُّّهُّمْ وَ یحِبُّّونَهُّ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُّؤْمِنینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْكافِرینَ

 «(سختند.دارد و آنان ]نیز[ او را دوست دارند ]اینان[ با مؤمنان فروتن ]و[ بر کافران سر آنان را دوست می

 

پرچم  یشانکند و با ا در مكه هنگام عشا ظهور می یسپس مهد»نموده است که فرمود:  یتروا از امام باقر جابر

 یزنْد: ا بلندش صدا می یعشا را بخواند، با صدا یاست. وقت یانبها و نور و  و نشانه یرو لباس و شمش اهلل رسول

را  یْامبرانگرفته اسْت و پرا حجت او . تیدپروردگارتان هس مقابلکه در  یحالدرآورم،  پروردگار را به یادتان میمردم! 

بْه اطاعْت از او و . و یْدنورز یشرک یچفرستاده است. به شما دستور داده است تا به او هرا است و کتاب  یختهبر انگ

بْرده  یناز برا که  چه آنو  یدقرآن زنده نموده است، زنده کنرا که  چه آن. و ییدمحافظت نما  اطاعت از رسولش

 یْكرفتن آن نزد ینو از ب یادن ی. فنایدتقوا باش ایبر هایی گاه یهو تك یدباش یتهدا ایبر یارانی. و ببرید یناست، از ب

بْردن  ینو از بْ شو عمل به کتاب ده شده است. من شما را به خداوند و به رسولشدا ی وداع شده است و اجازه

تعْداد اهْل بْدر آشْكار  ی مرد به اندازه میان سیصد و سیزده آن پس درکنم.  دعوت می شباطل و زنده کردن سنت

در روز  یرانیشْب و شْدر  ی. راهبْانییزیبرگ درختان پا یختنمانند ر ،داشته باشند یقرار قبل که اینبدون  ،شود می
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 یاهسْ یها کند. و پرچم آزاد می راهاشم  یبنزندانیان  ی کند و همه حجاز را فتح می ینزم ی،مهد یهستند. خداوند برا

فرسْتد و  هْا می ینرا بْه سْرزم یانشلشكر یفرستند. و مهد می یمهد یبه سو یعتب یو برا یندآ کوفه فرود می رد

 (7)«کند. فتح می او دستان اشوند و خداوند ب استوار می یشهرها برابرد و ش می ینستم و اهلش را از ب
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  یوست پنجم:پ

 آخرالزمان فقهای

ماند و از اسالم  که از قرآن فق  نوشتارش می یدآ می یبر مردم زمان»فرمود:  اهلل رسولفرمود:  امیرالمؤمنین

ردم از آن هسْتند. مسْاجد آنْان آبْاد اسْت و از مْ ینکه دورتر یشوند. در حال می یدهماند. به آن نام فق  نامش می

آنْان بْاز  یو به سْو یدآ یرونر آسمان هستند. فتنه از آنان بیز یفقها ینآن زمان، بدتر یخراب است. فقها یتهدا

 (7)«گردد. می

زودی پْس از مْن ه ... ولی بدانید کْه بْ»خداوند فرمود:  یشخواند و پس از حمد و ستا یا خطبه امیرالمؤمنین

تر از دروغ بْر خْدای تعْالی و بیشْتر از حق و آشكارتر از باطْل و  مانی بر شما بیاید که در آن زمان چیزی پوشیدهز

انْده آن طور که باید و شاید خو اگر ،کتاب خدا است اعترین مت ارزش نیست. و در نزد مردم آن زمان بی رسولش

آیْاتش از جاهْای خْود تحریْف و  اگر ،تاب خدا نیستتر از همان ک تر و گرانقیمت شود و هیچ متاعی هم پرمشتری

تغییر یابد و در میان بندگان و در میان شهرها در آن زمان چیزی از  کار خیر بیشتر مورد تنفر و انكار نیست، و چیزی 

ای بدتر و هیچ کیفری جْان فرسْاتر از راهیْابی  در آن زمان هیچ کار هرزه .نیست تر هم از منكر و کار زشت مرغوب

 .دست فراموشی سپارنده را پشت سر اندازند، و حافظانش آن را ب، آن قرآنحامالن نیست، چون که  یدر وقت گمراه

دروغ و ه های نفسانی آنها را بدنبال خود کشاند، و این شْیوه را از پْدران خْود بْه ارث برنْد، و بْ که خواهش تا آن

 رغبت باشند. ن بیه آی ناچیزی بفروشند و بزنند و آن را به بها قرآنتحریف و تفسیر ه تكذیب دست ب

ها رفیقان یك راهنْد کْه کسْی  این زمان است که قرآن و اهل آن مطرود و رانده از اجتماع گردند و هر دوی آن در

 .ندده می انجام چه آنحال آن دو و ه ای هستند، و خوشا ب شان ندهد، وه که چه رفیقان وفادار و پسندیده پناه

در میان مردمند و در باطن در آنان نیستند و با آنها موافْق نیسْتند، و همْراه به ظاهر ن و اهل قرآن آن زمان قرآ در

 .ی گرد هم آیند و جمع شوند و از جماعت پراکنده گردندیآنان نیستند، این مردم بر جدا

کشْی در  و رشوه و آدم کاری اند که به نیرنگ و زشت دست گرفته هشان را کسانی ب کار این مردم و کار دین سرپرستی

پیشْوا و رهبْر آنْان   در صورتی که قْرآن .پندارند یرا پیشوایان و راهنمایان قرآن م ها رفتار کنند، گویا خود میان آن

 .نیست

جای نماند، کسی اسْت کْه ه د و از آن جز خ  و نوشته در میان ایشان بشان جز نامی نمانَ حق و حقیقت در میان از

کْه از است و به پیروی آن درآید ولی هنوز از آن مجلس برنخاسته  ه استگوشش خورده رآن بهای ق حكمت ی آوازه
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سرپرسْتی ه ین پادشاهی دیگر درآید و از تحت سرپرستی پادشاهی بیآ هدین بیرون رود، و از دین و روش پادشاهی ب

زیر بْار تعهْدات ه تعهدات سلطانی ب پادشاهی دیگر برآید، و از پیروی زمامداری به پیروی زمامدار دیگری درآید، و از

آرزو و امیْد بْه نْابودی  ی خود خبر ندارند خدای تعالی آنان را به وسیله که ییسلطان دیگری برود، و به تدریج از جا

که در گناه و نافرمانی متولد شوند، و به جور و  جا آنه کشاند، و به راستی که دام خدا بسیار محكم و سخت است، تا ب

ه گمراهانی هستند سْرگردان کْه بْ .که قرآن کریم از جور و ستم به هیچ نحو نگذرد در صورتی ،اری کنندستم دیند

ایشان در آن زمْان از گمراهْی  مساجد غیر دین خدای عزوجل دینداری کنند، و برای غیر خدا سر تعظیم فرود آرند.

 .ن زمان نومیدترین خلق خْدا و آفریْدگان آننْدآباد و از هدایت ویران است، قاریان قرآن و آبادکنندگان مساجد در آ

ها کفر به  سوی آنه بازگردد، و از این رو حضور در مساجد ایشان و رفتن ب اه نه آگمراهی از آنان سرچشمه گیرد و ب

 .کس که به مساجد آنان برود و گمراهی آنان را بداند مگر آن .خدای بزرگ است

ها از هدایت ویران و از گمراهی آباد است، سْنت خْدا  مساجد آن ،نوال دارندن میاه رفتار و کرداری که ب ی در نتیجه

م را به اهلش تقسیم یغنا ، و به هدایت دعوت نكنند، واست دگرگون شده و حدود و مقرراتش مورد تجاوز قرار گرفته

وند، شْهید خواننْد و بْا ها کشته ش سان در جنگ ینه اهای خود را که ب هعهد و پیمان وفادار نیستند، کشت نكنند و به

پیش از ایْن مْردان نیْك و  ها ایننیازی جویند، و  جهل و نادانی از علم بی ی وسیلهه نزد خدا روند، به افترا و انكار ب

بْدی ه هْا را بْ ها را افترا بر خدا نامیدند، و کْار نیْك آن ها زجر دادند، و سخن راست آن را به انواع شكنجه ایستهش

 .پاداش دادند

ه راستی خدای عزوجل پیامبری از جنس خودتان برای شما فرستاد که رنج بْردن شْما بْر او گْران اسْت و بْ هب و

 (7)«. مؤمنان مهربان و رحیم استه خوشی شما عالقمند و حریص است، و نسبت ب

 هسْتند کْه جْدال یشْود. در آنْان گروهْ است که از آنان پیْروی می یدر آخرالزمان گروه»فرمود:  باقر امام

داننْد و  یخرد هستند. امر به معروف را واجب نم ینو هستند که ب یکنند. افراد کنند و عبادت می کنند و قرائت می می

خودشْان  یو بهانه را برا در امان بمانند. مطالب پست و عذر یاناز ز که ایندانند، مگر  یواجب نم یزاز منكر را ن ینه

به آنْان در نفْس و  چه آنکنند. به نماز و روزه و  د عمل آنان پیروی میعلما و فسا یها کنند. از لغزش درخواست می

برسْاند،  یْاندهند، ز می انجام یشانها که در مورد اموال و بدن ییکنند. اگر نماز به کارها رساند، رو می یمال ضرر نم

از  یکردند. امر به معروف و نه ها را رها آن ینواجب ها و باشرافت تر ینطور که باالتر کنند؛ همان را رها میقطعاً آن 

شْود.  که خشم خداوند بر آنان کامْل می است جا اینشود.  پا داشته می ها با آن بر بزرگ است که واجب یمنكر واجب

شوند.  بزرگان هالك می ینشوند و کودکان در سرزم بدها هالك می ینو خوبان در سرزم یردگ عقوبت همه را فرا می

پْا داشْته  هْا بْر آن، واجْب اکه ب یاست. واجب بزرگ یستگانو روش شا یامبرانمنكر راه پاز  یامر به معروف و نه

شْود  آباد می ینشود و زم می گرداندهها باز  شود و ستم ماند و کسب و کارها حالل می ها در امان می شود و مذهب می
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 یهْا یشْانیو پ ییْدتْان بگو و با زبان یدنانكار ک یتانها شود. با دل شود و امر برپا می می یدهو با دشمنان انصاف ورز

بر آنان  یحق بازگشتند، راه ی. اگر پند گرفتند و به سویدکننده نترس و در راه خداوند از سرزنش سرزنش یدآنان را بزن

راه ) یمٌئِْكَ لَهُّْمْ عَْذابٌ أَلِْولینَ یظْلِمُّونَ النَّاسَ وَ یبْغُّونَ فِْی الْْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَْقِّ أُّنَّمَا السَّبیلُّ عَلَی الَّذِإِ :یستن

آنْان عْذابی  .دارنْد کنند و در ]روی[ زمین به نْاحق سْر برمْی ]نكوهش[ تنها بر کسانی است که به مردم ستم می

و  یداز آنْان بُّغْض داشْته باشْ یتْانها و با دل یدجهاد کن یتانها با بدن جا ایندر  .(دردناك ]در پیش[ خواهند داشت

به دسْتور خداونْد بْاز  که اینتا  یدشدن نكن یروزستم و پ ی و اراده یدنباش یو دنبال گرفتن مال یددنبال سلطنت نباش

 (7)«.یدبرسان یانو بر اطاعت از او به پا یدگرد

چْه  ین امرمن! ا یخدا و آقاای ... عرض کردم: ، پروردگار جل جالله مرا به معراج برد یوقت»فرمود:   اهلل رسول *

 یاربسْ یْانآشكار شْود و قار یاست که علم برداشته شود و نادان یزمان یننمود: ا یعزوجل وحاست؟ خداوند  یزمان

شْوند و  یارگمراه و خائن بس یکننده اندك شوند و فقها یتهدا یشود و فقها یارشوند و عمل اندك شود و کشتار بس

دار  ینتداده شود و مسجدها ز ینتزها  و مصحف یرندرا به عنوان مسجد بگ یشانشوند و امت تو قبرها یارشاعران بس

شوند و منكر آشكار شود و امت تو به آن دستور دهند و از معروف بْاز دارنْد و مْردان بْه  یارشوند و ستم و فساد بس

آنان سْتمكار  یاورانآنان فاجر شوند و  یایکافر شوند و اول یرانکنند و ام یتها کفا زنها به  زنکنند و  یتمردان کفا

در مشْرق و  یرفتگْ اسْت: فْرو یرفتگْفرو سْههنگام اسْت کْه  ینآنان، فاسق شوند. در ا اننظر شوند و صاحب

پیْروی  اواز  (6)سْیاهاناز فرزنْدانت کْه  یبصره به دست مْرد والعرب.  یرةدر جز یرفتگدر مغرب و فرو یرفتگفرو

خروج  یستاناز مشرق و در سکه  یکند. و دجال خروج می یبن عل یناز فرزندان حس یشود و مرد کنند، خراب می می

 (4)«کند... ظهور می یانیو سف شود آشكار میکند،  می

 ینچنْ یْنا یعهشْ یوقت ی،مالك بن ضمره! تو چگونه هست یا»فرمود:  : امیرالمؤمنینیدگو بن ضمره می مالك *

 «یست؟ن خیریان، در آن زمآیا ! یرالمؤمنینام ای»: کردم داد( عرض قرار هم درون را انگشتانش )و «اختالف کنند؟

مْرد را کْه بْر  هفتْادکنْد و  یْامهنگام است که قائم ما ق یندر ا !مالك یا ،استزمان در آن  یتمام خوب»فرمود: 

 (3)«کند. امر جمع می یكکُّشد. سپس آنان را بر  آورد و آنان را می بندند، می دروغ می خداوند و بر رسولش

خاطر کْه  ینبه ا یند؛ب است، می یدهند اهلل رسولرا که  تیمشكالدر جنگش،   قائم»فرمود:  صادق امام *
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و قائم بْر آنْان  یدندپرست شده را می یکار کنده یها شده و چوب یدهکوب یها نزد آنان آمد و آنان سنگ اهلل رسول

 (7)«.دکنن می یلتاو یشآنان کتاب خدا را برا که ، درحالیکند خروج می

فرمْود:   اهلل رسْولوارد شْدیم. ...  اهلل رسْولمان بْر  روهی پنج نفره از یارانمن و گ: یدگو بن مسعود می عبداهلل *

از  ی. هْر فْردیبْانگردد. خوشا به حال غر طور که آغاز شد، باز می آغاز شد و همان یبانهاسالم غرای ابن مسعود، »

نكنْد و از  ییعآنْان را تشْ یهْا سْالم ندهْد و جنازه یشانها تان که آن زمان را درك کند، به آنان در مكان فرزندان

شْما  یبْا کارهْا یکنند. ولْ شما را آشكار می یکنند و ادعا عمل می ا. آنان به سنت شمیدننما یادتآنان ع یمارانب

بْه  کسْیفرزند مسعود! از  ی. ایستمو من از آنان ن یستند. آنان از من نیرندم شما می یند یرکنند. و بر غ مخالفت می

هر جْا باشْید ) أَینَمَا تَكُّونُّوا یدْرِکْكُّمُّ الْمَوْتُّ وَلَوْ کُّنْتُّمْ فِی بُّرُّوجٍ مُّشَیدَةٍ خداوند متعال فرمود:خداوند نترس.  از یرغ

قُّولُّ الْمُّنَْافِقُّونَ وَالْمُّنَافِقَْاتُّ لِلَّْذِینَ آمَنُّْوا وْمَ یَیَ و فرمود: (های استوار باشید ابد هر چند در برجی در میمرگ شما را 

آن روز مردان و زنان منْافق بْه کسْانی کْه ) وَبِئْسَ الْمَصِیرُّ فرماید: که می تا جایی ا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّورِکُّمْانْظُّرُّونَ

 (است سرانجامی... و چه بد  ما را مهلت دهید تا از نورتان ]اندکی[ برگیریم :گویند می ،اند ایمان آورده

 یاحساب در دن یمن بر آنان و خشم خداوند و بد یكشتگان نزدفرستادگان و فر ی فرزند مسعود! لعنت من و همه ای

وَلَكِْنَّ کَثِیْرًا مِْنْهُّمْ  فرمایْد: تا جایی که می عِنَ الَّذِینَ کَفَرُّوا مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ و آخرت بر آنان. خداوند فرمود:

... لْیكن بسْیاری از ایشْان  ار گرفتنْدمْورد لعنْت قْر ،از میان فرزندان اسرائیل آنان که کفْر ورزیدنْد) فَاسِقُّونَ

 .(نافرمانند

توجْه  یبْ یکننْد و در خْوب ها را قطع می کنند و رحم فرزند مسعود! آنان حرص آشكار و حسد آشكار را ظاهر می ای

لَ وَ وَ الَّذینَ ینْقُّضُّونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِْهِ وَ یقْطَعُّْونَ مْا أَمَْ هستند. خداوند متعال فرمود: رَ اللَّْهُّ بِْهِ أَنْ یوصَْ

شْكنند و  و کسانی که پیمان خدا را پْس از بسْتن آن مْی) ئِكَ لَهُّمُّ اللَّعْنَةُّ وَ لَهُّمْ سُّو ُّ الدَّارِالْأَرْضِ أُّولَ ییفْسِدُّونَ فِ

جْامی آن بر ایشان لعنْت اسْت و بْد فر ،کنند گسلند و در زمین فساد می را خدا به پیوستن آن فرمان داده می چه آن

فاراً فرمود: تعالو خداوند م (سرای ایشان راست  مَثَلُّ الَّذینَ حُّمِّلُّوا التَّوْراةَ ثُّمَّ لَمْ یحْمِلُّوها کَمَثَلِ الْحِمارِ یحْمِْلُّ أَسْْ

ن مكلف گردیدند[ آنگاه آن را به کار نبسْتند همنْون مثْل ه آمثل کسانی که ]عمل به[ تورات بر آنان بار شد ]و ب)

 (کشد هایی را برپشت می که کتاب خری است

است کْه بْا کْف دسْتش  یکند، مانند فرد صبر می ینشکه بر د یکه فرد یدآ می یفرزند مسعود! بر مردم زمان ای

 .خورند ها او را می گرگ گرنهو که هیچ، ،آتش دارد. اگر در آن زمان گرگ باشد

مخلوقْات خداونْد هسْتند و  ین! آنْان بْدتریده باشْآنان خائن و فاجر هستند. آگْا یفرزند مسعود! علما و فقها ای

 ینیدارند و با آنْان همنشْ و آنان را دوست می یرندگ روند و از آنان می که نزد آنان می یآنان و افراد پیروان ینهمنن

 کنْد. مخلوقات خداوند هستند که خداونْد آنْان را وارد آتْش جهْنم می ینکنند، بدتر می ورتکنند و با آنان مش می
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ُّا یرْجِعُّونَمٌّ بُّكْمٌ عُّمْی فَهُّمْ لَص (آینْد بنابراین به راه نمْی ،کورند ،اللند ،کرند )َْرُّهُّمْ یْوْمَ الْقِیامَْةِ عَل   یوَ نَحْشُّْ

و الل و کر به روی ا کور ها ر و روز قیامت آن) یراًاهُّمْ سَعِا خَبَتْ زِدْنَوَ صُّمًّا مَأْواهُّمْ جَهَنَّمُّ کُّلَّمَ اًوُّجُّوهِهِمْ عُّمْیاً وَ بُّكْم

ای ]تازه[ برایشان  ر بار که آتش آن فرو نشیند شرارهه .شان دوزخ است جایگاه .شان درافتاده برخواهیم انگیخت چهره

های  پوست ،شان بریان گردد هر چه پوست) ابَا لِیذُّوقُّوا الْعَذَاهُّمْ جُّلُّوداً غَیرَهَجُّلُّودُّهُّمْ بَدَّلْنَ تْا نَضِجَکُّلَّمَ (افزاییم یم

چْون ) ادُّ تَمَیزُّ مِنَ الْغَْیظِیقاً وَ هِی تَفُّورُّ تَكَا شَهِا سَمِعُّوا لَهَیهَا أُّلْقُّوا فِإِذَ( دیگری بر جایش نهیم تا عذاب را بنشند

کُّلَّمْا ( نزدیك است که از خشم شكافته شود. جوشد که می درحالی ،شنوند از آن خروشی می ،افكنده شوند جا آندر 

 ،هر بار بخواهند از ]شدت[ غم از آن بیرون رونْد) یقِابَ الْحَرِا وَ ذُّوقُّوا عَذَیهَا مِنْ غَمٍّ أُّعیدُّوا فِنْ یخْرُّجُّوا مِنْهَادُّوا أَأَرَ

بْرای ) ا یسْمَعُّونَا لَیهَا زَفیرٌ وَ هُّمْ فِیهَلَهُّمْ فِ( شوند ]که هان[ بنشید عذاب آتش سوزان را در آن باز گردانیده می

 .(شنوند ]چیزی[ نمی جا آنای زار است و در  ناله جا آنها در  آن

هسْتند و مْن  یزارمن هستند. آنان از من ب یعتو سنت و روش و شر ینکنند که بر د فرزند مسعود! آنان ادعا می ای

 .هستم یزاراز آنان ب یزن

نكْن. خداونْد  ییبْه راه راهنمْانكن و آنْان را  یعتو در بازارها با آنان ب یننشمفرزند مسعود! در آشكارا با آنان  ای

ونَا یُّا لَْیهَْا وَ هُّمْ فِیهَا نُّوَفِّ إِلَیهِمْ أَعْمالَهُّمْ فِینَتَهَاةَ الدُّّنْیا وَ زِیدُّ الْحَیَرِانَ یُّمَنْ کَ متعال فرمود: کسْانى کْه ) بْخَسُّْ

 جْا آندهیم و بْه آنْان در  ین مطور کامل به آنا به جا آن]جزا [ کارهایشان را در  ،زندگى دنیا و زیور آن را بخواهند

حَرْثِهِ وَ مَنْ کانَ یریدُّ حَْرْثَ الْدُّّنْیا   مَنْ کانَ یریدُّ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُّ فی خداوند متعال فرمود:( کم داده نخواهد شد

افْزاییم و کسْى  یاش م کشتهر ببرا  و   ،کسى که کشت آخرت بخواهد) یبٍمِنْها وَ ما لَهُّ فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِ هِنُّؤْتِ

 (  .دهیم و]لى[ در آخرت او را نصیبى نیست یبه او از آن م ،که کشت این دنیا را بخواهد

امْت در  یْنا افْراد پَسْتو خشم و جدال اسْت. آنْان  منیرسد، دش از آنان به امت من می چه آنفرزند مسعود!  یا

هْا و  یمْونبْرد و آنْان را بْه م خداوند آنان را فرو می ت،یخکه مرا به حق برانگ یهستند. قسم به خداوند یایشاندن

 «کند. ها مسخ می خوك

 یْزی! چْه چاهلل رسول یا»: یمو عرض کرد یمشد یاناو گر ی یهکرد و ما به خاطر گر یهگر اهلل رسول: یدگو او می

ا إِذْ فَزِعُّْوا فَلَْ  یوَ لَوْ تَْرَ به بدبختان. خداوند متعال فرمود: یمهربان یبرا»فرمود:  «شما شده است؟ ی یهگر ی یهما

که راه[ گریْز   جا آن] .اند هزد   هنگامى را که ]کافران[ وحشتدید یو ا  کاش م) یبٍانٍ قَرِفَوْتَ وَ أُّخِذُّوا مِنْ مَكَ

 (7)«علما و فقها. یعنی (اند نمانده است و از جایى نزدیك گرفتار آمده

کْه  شْوند خارج میمسلح به سالح  یههزار نفر از بتر شانزده جا آنرود. از  کوفه می سوی به ...»فرمود:  باقر امام *

و  رونْد راه می غْرورو  تكبْربا  یشانها بسته است. با لباس ینهآنان پ های یشانیهستند. پ یند یفقها وقرآن  یانقار
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 011.............................. پرسند اسالم واز تو درباره روح  میعقاید 

پشْت در . او یْازی نْداریمن ما بْه تْو ،فرزند فاطمه! برگرد ی: ایندگو آنان می ی نفاق آنان را در بر گرفته است. همه

 یچکشد. ه می یتر از کشتن قربان یعآنان را سر و دهد را بر آنان قرار می یرشمش  عصر تا عشااز دوشنبه روز در  ،نجف

بْه  یكْیباعْث نزد یشْانها خونریختن رسد.  ینم مشكلی یارانشاز  یك یچگذارد و به ه ینم یرا از آنان باق یمرد

 (7)«شود... خداوند عزوجل خشنود می که اینکشد تا  آن را می یانشود و جنگجو فه می. سپس وارد کواستخداوند 

 ؟دنده می یاریرا  یمهد کسانی چه

شوم. به خدا قسم!  یتانفدا»عرض کرد:  یشانوارد شد و به ا یشانبر ا امام صادق یاراناز  یكی: یدگو می یمرد

بْه او  یشْانا .«هسْتند یارمْا بسْ یعیانمن! چقدر شْ یارم. آقاد میدوست  ،ان دارندتکه دوست ی رامن شما و افراد

 یشآنْان بْ»عرض کرد:  «.یاوررا به شمارش ب نانآ»فرمود:  «هستند. یاربس»عرض کرد:  «آنان را ذکر کن.»فرمود: 

 ،وصْف شْده کْه سیصْد و ده نفْر و انْدی هسْتند ی گاه آن عْدّه هر»فرمود:  امام صادق «هستند. ها ایناز 

است که صدایش از حدّ گوش ما کسی  ی شیعه ولی ؛خواهد شد ،خواهید که شما می کامل شود، آنگاه چنان شمارشان

ستاید و با دشمنان ما  کند، و ما را آشكار نمی درونش از حدّ پیكر او تجاوز نمی کینه و ناراحتی یزگذرد و ن یخودش نم

شْود و آنْان را کْه بْا مْا دشْمن  گویان ما هم سخن نمیکند، و با بد مینشینی ن جویان ما هم ستیزد، و با عیب نمی

گونْاگون کْه  یانپس چه کنم با این شیع» :عرض کردم .«ورزد دارد و با دوستان ما دشمنی نمی دوست نمی ،هستند

ی در یی و آزمایش خواهند گشت و تبدیل و جابجْایاینان خود گرفتار جدا»فرمود:  «گویند ما بر طریق تشیع هستیم؟

شان بریزد و اختالفاتی  ن رخ خواهد داد و به قحطی و کمبود که نابودشان سازد مبتال شوند و شمشیری خونشا میان

ما کسی است که همنون سگان پارس نكند و همانند کْالغ حْرص  ی کند. همانا شیعه شان هم رسد که پراکندهه ب

چنین افْرادی را کْه  ،فدایت شوم» :ض کردمعر «ی دست نیازد، اگر چه از گرسنگی بمیرد.ینورزد و نزد مردم به گدا

هسْتند  کسْانیآنان را در گوشه و کنار زمین بجوی، آنْان »فرمود:  «در کجا جستجو کنم؟ ،ت موصوفنداین صفه اب

کسی  ،شوند و اگر از نظرها پنهان شوند شناخته نمی ،اگر حاضر باشند .دوش هستنده که زندگی سبكی دارند و خانه ب

با آنْان ازدواج نشْود و اگْر وفْات  ،شوند و اگر خواستگاری کنند عیادت نمی ،گردد و اگر بیمار شوند متوجّه آنان نمی

کننْد و در  شْان بْا یكْدیگر مواسْات مْی ند که در اموالهست کسانی نانآنان کسی حضور نیابد، آ ی بر جنازه ،یابند

هر چنْد از  ،کند كدیگر برخورد و اختالف پیدا نمییهایشان با  ر دیدار و مالقات دارند و خواستهخود با یكدیگ قبرهای

 (6)«د.شهرهای گوناگون باشن

 یهشْب یشْد کْه اهْل آن اسْت و افْراد رود که گمان می می یرونب یامر فرد یناز ا»فرمود:  صادق امام *
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 (7)«شوند. و ماه پرستان وارد آن می یدپرستانخورش

 «شْود. می یْكکْه نزد یعْرب از شْر یْانبر طاغوت یاو»فرمود:  : امام صادقیدگو می یعفور یاب عبداهلل *

بْه خْدا »عرض کردم:  «اندك. تعدادی»فرمود:  «ها، چقدر با قائم هستند؟ شوم. از عرب یتانفدا»عرض کردم: 

خالص شوند و جدا شْوند  یدمردم با»فرمود:  «هستند. یار، بسکنند سانی که این امر را توصیف میآنان ک قسم! از

 (6)«روند. یرونب یاریبس ردماز غربال، م و غربال شوند. و

 یایْد،ندارند و اگر امر مْا ب ینبا د یکند که ارتباط می یاری یافراد اامر را ب ینخداوند ا»فرمود:  صادق امام *

 (4)«ها بودند. روند که امروزه بر پرستش بت میاز امر ما بیرون  یقطعاً افراد

مْا »عرض کْردم:  «چرا؟»فرمود:  «.یممن نباشؤکه م یمترس می»عرض کردم:  : به امام صادقیدگو می زید *

و درهم نْزد او  ینارکه د ینیمب باشد و می ینارشکه برادرش نزد او برتر از درهم و د یافتیمرا ن یخود فرد یاندر م

ما شْ ی. ولْیستن ینچن ینا»فرمود:  «است. نمودهما و او جمع  ینب یرالمؤمنینام یتوال ولی ؛برتر از برادر است

و  آورد گرد مْیرا  یتانها هنگام است که خداوند عقل ینکند. در ا یامقائم ما ق که اینتا  ،شود یکامل نم تان یمانا

و  ینزمْشْما برد و  خود باال می یرا به سوما کامل نباشند، خداوند  انمنؤم ینو اگر در زم یدشو من کامل میؤم

کْه  هسْتند انیمنْؤم ینانم در دستان اوسْت! در اطْراف زمْکه ج یید بلكه قسم به خدایکن را انكار میآسمان 

سرخ شْود  یر آن است، طالدو  یادر دن چه آن ی . و اگر همهیستنزد آنان، به اندازه بال پشه ن یادن ی ارزش همه

بْر  یْزیچ گویْانْد. نک ینمْ احسْاس یْزیچ یچهْ یفتْد،از آنان باشد و سپس از گردن آنان ب یكیو بر گردن 

 شْان ی. آنان هسْتند کْه زنْدگیشاننزد ا ی دنیااست؛ به خاطر پست یفتادهن یزیه است و از آن چنبود انش گردن

از روزه فْرو رفتْه اسْت.  یشْانها اسْت. شْكم انتقْال در یگْرد ینْیبْه زم ینْیشان از زم پنهان است و خانه

در اثْر  یشْانها شْده اسْت. صْورت یفضْع یْهاز گر انشْ فرسوده شده است. چشْمان یحاز تسب یشانها پلك

مثْال زده اسْت و در تْورات و  یْلآنان است که خداوند آن را در انج ی چهره ینزرد شده است. ا یدار زنده شب

جُّودِ : ه استکرده است و فرمود یفآنان را توص یفرقان و زبور و صحف اول سِیمَاهُّمْ فِی وُّجُّوهِهِمْ مِنْ أَثَْرِ السُّّْ

ایشْان  مثْلاین  .هایشان است المت آنان بر اثر سجود در چهرهع) ثَلُّهُّمْ فِی الْإِنْجِیلِذَلِكَ مَثَلُّهُّمْ فِی التَّوْرَاةِ وَمَ

هسْتند کْه  یاست. آنان افْراد یصورت در اثر شب زنده دار یمنظور زرد( است در تورات و مثل آنها در انجیل

دهند.  می یبر خودشان برتررا  یگراند یزن یکنند. و در حالت سخت می یكیبه برادران ن یو سخت یدر حالت آسان

حَّ  کرده است و فرموده است: یفخداوند آنان را توص وَیُّؤْثِرُّونَ عَلَى أَنْفُّسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یُّوقَ شُّْ

                                                
 .002غیبت، نعمانی، ص  .1

 .212غیبت، نعمانی، ص  .2

 .493غیبت، طوسی، ص  .0
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بْر خودشْان را  شْان[ ها ]بْرادران آن ،هر چند در خودشان احتیاجى ]مبرم[ باشد) نَفْسِهِ فَأُّولَئِكَ هُّمُّ الْمُّفْلِحُّونَ

و شْدند به خدا قسم! رسْتگار ( ایشانند که رستگارانند ،ددارند و هر کس از خست نفس خود مصون مانَ مقدم مى

کننْد. اگْر شْب  می یاز او دور یننْد،بب یکنند و اگر منافق او را احترام می ینند،را بب یمنؤ. اگر میدندرس نجاتبه 

رو خودشْان را  یشْانیدهند. و پ خود قرار می بالشدهند و خاك را  را فرش خود قرار می ینزم یرد،آنان را فرا بگ

شْب را بْه روز  یکننْد. وقتْ خْود از آتْش، نْزد پروردگارشْان تضْرّع می یآزاد یکنند. برا می ینزم یبه سو

و  نْدکن رنج راه را بر خود همْوار میکنند.  یکنند و با انگشتان به آنان اشاره نم رسانند، با مردم رفت و آمد می می

 یاست. مردم از آنْان در راحتْ یرهت یشانها هستند و بدن ی. خودشان در سختیرندگ آب را پاك و پاك کننده می

راستگو شْمرده  یند،هستند. اگر سخن بگو ردمم ینمردم هستند و نزد خداوند بهتر ینهستند. آنان نزد مردم بدتر

شوند و اگر پنهان  یکنند، شناخته نم یدااگر حضور پ ود.ش یکنند، به آنان زن داده نم یشوند. و اگر خواستگار ینم

در زنْدان اسْت و  یشْانها اسْت. زبْان و هراسْان از خداوند ترسْان یشانها شوند. دل یشوند، از دست داده نم

 اهلْیآن  یدهند و اگْر بْرا به آنان می یمقدار یابند،ب یآن اهل یپناهگاه راز خداوند است. اگر برا یشانها ینهس

 یاربسْ یبنْد مَشْك یشْانها ینهبر سْ .کنند آن را پنهان می یها نهند و قفل می ییها قفل یشانها بر زبان ،یابندن

و  یْامبرانکننْدگان پ . نگهبانان علم و معدن صْبر و حكْم و پیْروییدآ ینم یرونب یزیسخت است که از آن چ

 شْمارند. خْرد می ین را کر و کور و بْ، آناانهستند که منافق اییه هستند. زرنگ یستگانو شهدا و شا یانراستگو

 ی یْدهو برگز یكوکْارو بْاتقوا و ن یمو صبور و حك یح. آنان زرنگ و فصیستن یخرد یو ب یو کور یآنان کر در

را تْرس از خداونْد و پنهْان کْردن  یشانها خداوند، آنان را ساکن نموده است و زبان یخداوند هستند. ترس برا

از دسْت دادن  از !یوا یو سخن گفْتن بْا آنْان را دارم. ا ینیدر شوق همنش! چقی. واه استساکت کرد زشرا

و آخْرت  یْادن آنْان در ی بْه واسْطه ید،و از نور آنان گرفت یافتیدبا آنان. اگر آنان را  ینیاز همنش یوا یآنان و ا

آنْان، طْول  ینْتزتر هستند.  یابسرخ هم نا گوگردمردم از  یان. آنان در میابید می یو رستگار یدشو می یتهدا

 یْن. ایو سْخت یبرادران در حالْت آسْان باکتمان راز است و نماز و زکات و حج و روزه و مواسات  یسكوت برا

 هسْتند وفردوس  ی برنده است. آنان ارث یت زیباییبه حال آنان و چه نها اآنان است. خوش یآنان و دوست ینتز

در بهشت اسْت. آنْان هسْتند کْه  نسبت به (7)مانند فردوسند. مثال آنان در اهل بهشت، باش میدر آن جاودان 

وَقَالُّوا مَا لَنَا لَْا نَْرَ  رِجَالًْا کُّنَّْا  ، سخن اهل آتش است:ین. اینندب د و در بهشت نعمت مینطلب آتش آنان را می

 ،شْمردیم ی[ اشْرار مْی هگویند ما را چه شده است که مردانى را کْه آنْان را از ]زمْر یو م) نَعُّدُّّهُّمْ مِنَ الْأَشْرَارِ

باعْث  یْن. ایننْدکند تا آنْان را بب آنان را بلند می یگاههستند. خداوند جا یشانا آنان اشرار مردم نزد (؟بینیم ینم

. یمماننْد آنْان شْو تْا (شدیم یکاش بازگردانده مای ) یَا لَیْتَنَا نُّرَدُّّ :یندگو شود و می حسرت آنان در آتش می

                                                
برای هر چیزی محنل اعالینی   »ی بهشت است. امیرالمؤمنین فرمودند:  فردوس باالترین مرتبه طبق روایات اهل بیت .1

 ( )مترجم(255، ص 24بحار االنوار، مجمسی، ج ) .«است و محل اعالی بهشت فردوس است و آن برای محمد و آل محمد است
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 (7)«اهل آتش است. یبرا یحسرت ینو ا یما اشرار هستآنان برتر بودند و م

را  زنبْور کْه اینمگْر  یست،از پرندگان ن ای پرندهد. یپرندگان باش یانمانند زنبور در م»فرمود:  امیرالمؤمنین *

هْا و  دنْد. بْا زبْانکر ینمبا آن چنین دانستند،  می ،را که درون او است یشمارند. و اگر پرندگان برکت می یفضع

کْه جْانم در  یی. قسم بْه خْدایدبا آنان مخالفت کن یتانها و کارها و با دل یدبا مردم رفت و آمد کن یتانها بدن

آب دهْان  یگْرد یاز شْما در صْورت برخْ یبرخْ که اینتا  ینید،ب ینم ید،را که دوست دار چه آن ،دستان اوست

ماننْد  فقْ  (مْن یعیانش یانفرمود: از م )یاا شم یانو از م یدرا دروغگو بنام یگرد یاز شما برخ یو برخ یندازیدب

کند  می یزو آن را تم یی داردزنم که غذا را می یشما مثال مرد یبماند. برا یسرمه در چشمان و نمك در غذا باق

کنْد. سْپس نْزد آن بْاز  بخواهد، رها می که خدا ید و آن را تا زمانبر می جایی به. سپس آن را یدنما و پاك می

را به خانه باز  غذاکند. سپس  و پاك می یزآورد و تم می یرون. آن را بوجود داردآن در  کرمکه  یندب می و گردد می

در آن  کْرمکْه  یندب میو  گردد نزد آن باز میدوباره کند. سپس  رها می ،که خداوند بخواهد یگرداند و تا زمان می

تْا  یابْد، گونه ادامْه می ینگرداند. هم را باز می نآکند. و  و پاك می یزآورد و تم می یروناست. آن را ب رشد کرده

 یزمتمْانیْز شْما  ینرسْاند. همننْ ینم یانیبه آن ز کرمماند که  می یاز آن که اندك است، باق یمقدار که این

 (6)«د.رسانن یانیز یچه انبه آن یشکه آزما بمانند یباقاندك  یشما فق  گروه یاناز م که اینتا  یدشو می

نْزد آن بْاز  ید. بْه صْورت جْوان مْوفقنْکن مْیکند، مردم او را انكار  یاماگر قائم ق»رمود: ف  صادق امام *

 (4)«گرفته است.از آنان را در ذر اول  یثاقشند که خداوند منما بر آن ثابت می انیمنؤگردد. فق  م می

بود  یمرد راهشهمآمد و  یرالمؤمنیننزد ام ینمود که گفت: مرد یثبن نجبه حد یب: مرا مسیدگو می جابر *

فرد بْر خداونْد و  ین! ایرالمؤمنینام یا»گفتند. به او عرض کرد:  می پوست( هیاسمادر فرزند ابن سودا  )که به او 

سْخن  یْلو طو ریضعْ یلْیاو خ»فرمْود:  یرالمْؤمنینام «.یْردگ بندد و تو را گْواه می رسولش دروغ می

مرد را رها کْن.  ینا»فرمود:  «کند. می یاد یش غضب()ج سپاه خشماو از »عرض کرد:  «ید؟گو . چه مییدگو می

مرد و دو مرد و سه مْرد از  یكهستند و  ییزیدرخت پا یها و مانند برگاند  هستند که در آخرالزمان یها قوم آن

و نام او و محل فْرود آمْدن شناسم  را میآنان  فرماندهشوند. به خدا قسم! من  نفر می 9تا و هستند  یا یلههر قب

از  یمْرد یْنا»سْپس فرمْود:  «شكافنده. ،شكافنده ،شكافنده» سپس برخاست و فرمود: «دانم را می شان سپاه

 (3)«شكافد. را می یثفرزندان من است که حد

ماننْد سْرمه در شْان نیسْت، مگْر  شخص پیْری در میْانجوان هستند و  یمهد یاران»فرمود:  امیرالمؤمنین *
                                                

 .7گانه، اصل زید زرّاد، جمعی از محدثان، ص  اصول شانزده .1

 .212غیبت، نعمانی، ص  .2

 .423ص  ی،نعمان یبت،غ .0

 .029ص  ی،نعمان یبت،غ .4
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 (7)«مك است.توشه، ن ینو کمتر توشهچشمان و نمك در 

 

 

 

 

 

                                                
 .475ص  طوسی، یبت،غ .1
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 114 ................................. ساعت شدن برپا تا آدم از یاهل ی دهیعق

 116 ...................................... سبحان خداوند صفات مورد در اعتقاد

 165 ................................................... الهوت صفات میتقس

 161 ............................. هوتال ی هیذات صفات تیَّنیع

 161 ..................................................... بداء و علم صفت

 166 ................................ ضیتفو و جرب و اراده صفت

 166 ........................................................ اراده صفت

 166 ................................. شیکارها و انسان به یاهل ی اراده ارتباط

 191 ........................ نیزم در خداوند ی فهیخل صفات

 194 .......................... نیزم در خداوند ی فهیخل علم

 195 ......................... آسامعجزه صفات و خداوند ی فهیخل

 400 .................... هازبان و نیزم در خداوند ی فهیخل

 406 .................................. معصوم انینس و سهو

 406 .......................................... ست؟یچ انینس و ستیچ سهو

 410 ...................................... انینس و سهو

 414 ................................ یفراموش و انینس

 416 ............................... انینس و سهو و یادآوری و خداوند ی فهیخل

 416 .......................................................... اول فرض

 411 .......................................................... دوم فرض

 411 ......................................................... سوم فرض
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 419 ........................................................ چهارم فرض

 444 .................................. است؟ ممنوع معصوم، مورد در انینس و سهو ایآ

 443 .................................................... قرآن اتیآ: اول

 443 ................................................  ُتیسنَ ِبما  یُتؤاِخْذن ال

 446 .................................................. یَتْنَس َفال َسُنْقِرُئَك

 446 ......................................... اتیروا: دوم

 449 .......................... دیمنا یم انیب را معصوم انینس و سهو که یاتیروا

 449 ................................... کند یم ذکر را امربیپ سهو که یاتیروا

 434 ............................... کند یم ذکر را امامان سهو که یاتیروا

 432 ................... د؟یمنا یُمنتف معصوم از را انینس و سهو که دارد وجود یاتیروا ایآ

 435 ................................. یعقل اشکاالت: سوم

 435 ................................................ دیمف خیش اشکاالت: اول

 436 ............................................. دیمف خیش اول اشکال انیب

 431 ............................................. دیمف خیش دوم اشکال انیب

 436 ............................................. دیمف خیش سوم اشکال انیب

 420 ................................. گرید یعقل اشکاالت

 420 .........................................................اول اشکال

 421 ........................................................ دوم اشکال

 421 ........................................................ سوم اشکال

 423 ............................................ رجعت



 001.............................. پرسند اسالم واز تو درباره روح  میعقاید 

 422 ........................................ رجعت؟ چرا

 426 ................................... است؟ چگونه رجعت

 429 .......................................... قرآن

 452 ........................... پرسند یم روح ی بارهدر تو از

 456 .................................. یانسان نفس نشیآفر

 459 ..................... جسم در نفس دنیدم و انسان نشیآفر

 461 ...................................... عقل و روح نفس،

 461 ............................................. نفس

 469 ............................................. روح

 410 ................................ القدس روح و مانیا روح

 414 .............................. نیُمقّرب و نیمی اصحاب

 412 .......................................... ها وستیپ

  ............. 415یعل بن دیز مورد در یحیتوض :اول وستیپ

 419 .........................................:دوم وستیپ

 419 ............ خداوند ی فهیخل یها یژگیو مورد در باطل اعتقاداِت یبرخ فساد انیب

 460 ..................................... ندارد هیسا معصوم

 461 .......... ماند یم یباق سنگ یرو معصوم یها قدم یجا

 464 ....... خورند یمن نیزم در خداوند ی فهیخل جسد از درندگان

 466 ........................................ :سوم وستیپ

  ............................... 466یسیع یوص مسعان، ای مشعون،
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 494 ....................................... :چهارم وستیپ

 494 ................................................. نفر ۳۱۳ شدن آماده

 495 ........................................ :پنجم وستیپ

 495 ................................................. آخرالزمان یفقها

 300 ............... دهند؟ یم یاری را یمهد یکسان چه

 


