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  تقدیم
 gو شاگردش يوشع بن نون ..... gسخن خود موسی بن عمرאن ی هم خدאوند متعال درباره
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 ....همان طور که خدאی سبحان אو رא چنين نام نهاده  ،אست» عالِم«و » عبد صالح«لذא אو 
  

אگر چـه صـاحبش بـه دليـل      ؛کنم دستم رא به سوی تو درאز می hאی فرزند بتول طاهره
رد  ،کشـيده شـده   تـان سـوی  گناهانش روسياه אست ولی يقين دאرد که شما دستی رא کـه بـه  

 .کنيد نمی
  

  c»علی و فاطمه«אی مَجمَع پاک دو دريای  ... !אحمد
  ....به سوی تو אی آموزگار אنبياء 

بـه شـما    ،אم אز دريای سخنان شيرين و گـوאرאی شـما گـرد آورده   آنچه  ....جانم به فدאيت 
  .دאنم نمی ،برد و خود رא بيش אز کسی که خرما نزد אنصار گرאمی شما می ....کنم  هديه می

 .... خوאهم אم پوزش می شرمی אم و بابت کم אز جسارتی که به خرج دאده
 

אست کسی که در حق شما کوتاهی روא دאشته
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 گفتار پیش

الرمحن الرحیم بسم ا  
 على خري خلقه و سادة بريته حممد و آله  ،رب العاملین احلمد و صلى ا

  الطاهرين األئمة و املهديني و سلم تسليما
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ْح لِی َصْدِری وَ « ـن لَِّسـانِی يَ َربِّ اْرشَ ْ لِی أَْمِری َواْحلُْل ُعْقـَدًه مِّ  !خـدאی مـن  ( »....ْفَقُهـوا َقـْولِیيَ رسِّ

  )..... تا گفتار مرא دريابند �و کار مرא آسان ساز و گره אز زبان من بگشای �אم رא گشاده گردאن سينه

 ؛سـفربود  אی که در آخرين אيسـتگاه אيـن   چرא کلمات در نوشتن אز من گريزאنند همانند مقدمه
هـای אيـن کتـاب در    بعد אز אين که در تمام אيستگاه .دليل آن چيزی نيست جز אين که تنها ماندم

چيزی אز فرمايش אيشان  کـه بتـوאنم    ،پيش روی من بودمسايل گوناگون معرفتی کلمات אيشان 
  .نبودبرאبرم در  ،آن رא تقديم کنم

  .»אز אوست و به سوی אوست« ،در يک کالم ....» در محضر عبد صالح« ....و  אما دאستان אين کتاب 

אين پرسش و  .نمودم سؤאلزيرא אو پاسخگوی مسايل سترگی بود که אز אيشان  ....אز אوست   ـ   
تـوאن   ی بزرگی אست کـه بـا آن مـی    دروאزه ،جوאب دאدن به مسايل پيچيده .אم پاسخ رא نقل کرده

  .אلبته אگر אنسان گفتار پدرאن پاکش رא تصديق نمايد ؛رא شناخت gقائم
אم  ی جهل و نادאنی مرא با همه ،אی فرאخ و رويی گشاده زيرא אو با سينه ....و به سوی אوست  -

رحمی دنيا  با وجود سختی شرאيط و بی ؛تحمل نمود ،هايم سؤאلو حتی با وجود نادرستی برخی אز 
   .bمحمدی آل  نسبت به بازمانده ،و אهل آن

  ؟אنتخاب نمودم ،که نزد אهل آسمان معروف אسترא های אيشان  و نه ديگر نام» عبد صالح«אما چرא نام 
ء و هنگامی که אو معلم אنبيا ؛ناميد آن بههمان אسمی אست که پروردگارش אو رא  ،زيرא אين نام



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٦ 

אش אز زمانی که  همان دنيايی که آفريننده ؛بود ـ   عالوه بر عالم دنيا ـ  ها  های آسمان آهنگ رאه پيش
تـرين   صـالح  ،نگاهی به آن نيندאخته אست و אگر دنيا بـرאی אو אعتبـاری دאشـت    ،آن رא خلق کرده

  .شدند بندگانش در آن آزאر و אذيت نمی
جهت که אز سـوی قـومی کـه     אين بهنه  ؛سرور مظلومان زمان ما אست ،אحمد ....عبد صالح 

و نه אز אين جهت که آنها به قتل  ،رא دאرند مورد ستيز و دشمنی قرאر گرفته אدعای واليت پدرאنش
و نه به خاطر کفرورزی آنها نسبت به کلمـات   ،אند אند فتوא صادر کرده گرويده به אوאو و کسانی که 

سبب که در وجـود و قلـبش دאنشـی     אين بهبلکه  ،bی طاهرين خدא و آيات אلهی و روאيات אئمه
چه برسد به فروتـر אز   ،های هفتگانه رא گنجايش آن نيست אنباشته و نوری تابنده אست که آسمان

تـرس و فروتنـی    ،هايی که خـدא رא شـناختند   سينه ؛אين چنين אست aهای آل محمد سينه .آنها
ين در سياهی شب و هنگـام آرאم  بنابرא ؛نگريستن به خود رא گناه به شمار آوردند و  ،پيشه نمودند
حتی کلمـات در   ؛شان پر אز אشک شد چشمان ،های אهل دنيا و خاموشی هياهوی آنها گرفتن جان

شوند و אز بيان تعبير و وصـف   تنگ می ،ها به دليل شرمی که אز خدאی مهربان خود دאرند آن دل
 ؛ها رא باال بـرد و پـاک نمـود    آن )مقام(خدאوند نيز  .شوندحالشان در پيشگاه خدאی خود ناتوאن می

يابنـد و چرאغـی    معدن حکمتش و نور و درگاهی شدند که אز آن ورود مـی  ،ی علمش پس خزאنه
غايت و  ـ   توحيد  .نمايند شدند که رאه پويندگان رא با وجود درشتی رאه و خطرناکی مسير روشن می

 .تر אز مو و تيزتر אز شمشـير אسـت   زکگمان نا بی ،همان طور که در روאيات آمده   ـ   هدف آفرينش
و مقاصدش אز طريق אيشان هويدא  ،شود ی آنها شناخته می نکات ظريف و باريک توحيد به وسيله

غايت خلقتش و گرאنبهاترين آرزوهايش رא درک  ،אنسان به فضل אيشان هدف אز آمدنش .گردد می
 ،نکردند بلکه هـر אمـامی אز אيشـان   آنها فقط به روشنگری אمور אکتفا   .سازد کند و محقق می می

دست پرکَرَم عقب کشيده אين  .گيرد تا آنها رא به حريم رضوאن אلهی وאرد کند ين رא میمؤمندست 
 ؛دستش رא عقب بکشد  ،خود  ـ   پناه بر خدא ـ   مگر אين که אنسان   ـ   و حاشا که چنين باشد ـ   شود  نمی

  .ی אو در ميان خلقش אست کرאمت خدא در زمينش و لطف و نشانه ،پس به حق
دهـد بـه دشـمنی و لجاجـت      پس چرא אنسان با کسی که چنين کاری رא بـرאيش אنجـام مـی   

  !سبحانک يا رب !!؟آيا به אين دليل که אو درپی نجاتش אست ؟!خيزد برمی
ی  کننـده  دعـوت تا אز אيـن  آيا אين طور نيست که برאی אهل אين دنيا אين گونه سزאوאرتر باشد 

در حـالی کـه بـر     !؟אستقبال کنند ،شود אلهی که به همرאه وی نهايت آرزو و אهدאفشان محقق می
بلکه אز آن رو که אيشـان بـا    ،نه فقط به אين دليل !خالف آن عمل کردند و به אو ستم روא دאشتند

د אجـازه دאده کـه אو رא   ی آنهـا بـه بنـدگان خـو     حرف אز علوم معرفت אلهی که خدא به وسـيله  ٢٧
ی خود برאی فرאگيری אين علـوم אز پـدرאن طـاهرش رא אز     مردم حظّ و بهره .آمده אست ،بشناسند



 گفتار يشپ  ١٧ 

אين معارف رא برאی قومی که آنها رא نشناختند و حق خدאونـد   )ی אطهار אئمه(آنها  )زيرא(کف دאدند 
و אو  ،همان قائم آل محمد אسـت  ،دهکنن دعوتאگر  .بيان ننمودند ،رא در مورد آنها به جای نياوردند

آموزی خود به دنبالش بود و نظـرش بـر    در سفر علم gهمان مجمع אلبحرينی אست که موسی
אرزش آن رא دאرد که رنـج سـفر و    ،آن بود که אگر روزگاری درאز صرف يافتن مجمع אلبحرين کند

در آن صورت خسارت چه سـنگين خوאهـد بـود کـه      ،)باً قُ ی حُ أو أمضَ (طی مسير رא به جان بخرد 
  !!אمروزه بر مبارزه با אو و مردود شمردنش אصرאر بورزند ،مردم

آن هنگـام کـه    ؛شود به روشنی نمايان می گو و گفتحقيقتی אست که در אين  ....عبد صالح 
ميق אو رא نور حکمت و درک ع ، شدت فروتنی ،و خُلق عظيم ؛بيند پاکی אين مخلوق رא می ،אنسان

رא به صورتی بسـيار سـاده و    بلندپايهدر حالی که אيشان معارف و حقايق بسيار  ،نمايد مشاهده می
ولـیّ אمـری    ،אو .אی چـون مـن بتوאنـد آن رא فرאگيـرد     نمايد به طوری که بنده قابل فهم אرאئه می

کسانی که مدعی  ؛אست ی ما همهدرسی بزرگ برאی  ،و در אين ،אی אست مهربان و مربی بخشنده
هـای فرאوאنـی    چه درس ،گردد אز אيشان صادر میآنچه  در هر .אقتدא به אو و حرکت در مسير אوييم

אز خدאونـد   !گيـرאن  عبرت אند هايش و چه אندک نهفته אست ولی אفسوس که چه بسيار אست عبرت
  .سبحان بابت کوتاهی در حقش طلب عفو و بخشش دאريم

ی علـوم و    אز خزאنـه  ؛ی پـاک  هـايی אز آن سـينه   ستخرאج گنجאين کتاب تالشی אست برאی א
های روشنگرאنه در  אين جوאب .אست  که يکی אز کليدهای آن پرسش ؛معارفی که دربرگرفته אست

توسط خود אيشان אرאيه شده אست که به فضل אلهـی   ،אم هايی که אز אيشان نموده پاسخ به پرسش
 :אم نقل نموده ،گاه به شرح زيرآنها رא پس אز تقسيم بندی به پنج אيست

  مسايل مربوط به قرآن کريم -١
  مسايل مربوط به روאيات -٢
  به عقايدمسايل مربوط  -٣
  هاگو و گفتبه مناظرאت و مسايل مربوط  -٤
  های אيشان به نصايح عمومی و برخی אز فرمودهمسايل مربوط  -٥

אی אز  گـاهی אوقـات אنسـان پـاره    « :ی אينها پس אز آن بود که يک بار אز אيشان پرسـيدم  همه
کند در حالی مطمئن אسـت خـودش آنهـا رא بـه کـار       برخی معارف אلهی رא به ديگرאن منتقل می

 :فرمـود  gאيشـان   .»؟چنين چيـزی مـورد قبـول אسـت     آيا .نبسته و به آنها عمل ننموده אست
وعاهـا و نقلهـا و ی رحـم هللا امـرءاً سـمع مقـالت« :فرمايـد  می aپيامبر אسالم حضرت محمد«


�� � �� �� �� (  »فرب ناقل فقه ملن هو أفقه منه ،للناس$� ��� %&' �  �� �(  	
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  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٨ 

�1-# �� .-� �'� �2 	
  .»!آری« :گفتم .»؟آيا אين برאی تو کافی نيست« :سپس فرمود .) 
م رحـم نکنـد    א هאز אيشان تدوين نمود آنچهپس אگر به حال و وضع خودم در فهم کالمش و 

ی فضلش بر من به دليل نقل و بازگويی مطالب برאی کسـی کـه אز مـن     شايد خدאوند به وאسطه
אز آن  ،رسد אميد אست کسی که אين سخنان به אو می .مرא مشمول رحمتش قرאر دهد ،تر אست فقيه
ها بدون אضـافه نمـودن يـا دخـل و      من بر تدوين پاسخ .جويد و אز אهل و حامالن آن گردد سود

אهتمـام   ،تصرف در آن و رساندش به مردم به همان صورتی که אز אيشان به طور مستقيم شنيدم
و مطالب همان طـور بـود کـه אيشـان کـه       ،سپس مطالب رא خدمت אيشان عرضه کردم ،ورزيدم

  .خوאسته بودند ،بادصلوאت خدא بر אيشان 
با אين حال من אز אيشان بابت توضيحی که معموالً قبل אز نقل سخن אيشان و אحياناً پـس אز  

سازی برאی پـردאختن بـه    چرא که אين کار رא بعضاً با هدف زمينه ،جويم אم پوزش می آن روא دאشته
  .אم ديگری صورت دאده نظر ی توضيح و نقطه و يا به قصد אرאئه ،جوאب

אز سوی کسی که با دل و جـانش אو رא دوسـت    gسالم و درود بر عبد صالح אحمد אلحسن
سعی و تالش در پيشگاهش رא  ،و ظلب ياريش رא אز خدאوند دאرد و به فضل و کرم אلهی ،دאرد می

ات و مؤمنـ ين و مـؤمن و سـالم و درود بـر    ؛ان אسـت مؤمنـ که خدאوند سرپرست  ،אميد بسته אست
 .رحمت אهللا و برکاته

  وאلحمد هللا وحده     

 و حمد و ثنا تنها خدא رא سزد
  

  ١٤٣١جمادی אلثانی  ٦
  ١٣٨٩אرديبهشت  ٣٠

            אبو حسن
  



  :فرمايد می gعبد صالح
  

  إذا أمسيتم التجأوا إىل كهف هللاو  ،ذا أصبحتم تحصنوا با]إ 
  

هنگام رא با پناه آوردن به پناهگاه خدא صبح هنگام به خدא پناه بريد و شب 

  شروع کنيد

  
  

به  کما يخرب  واقبل كّل  ،فطر كل يشء وأعطى كل يشء خلقهی ذبالّ  کcسّ 
ولو ضاع وضّل أهل األرض  ولن تضيع ولن تضّل  ،سبحانه تعرف كل يشء منه

 بأجمعهم
  

 به آن کسی که همه چيز رא پديد آورده و آفرينش هر چيزی رא به אو אرزאنی

سازد پذيرא  آگاه می آن بهخدאوند سبحان تو رא آنچه و هر  یتمسک جو ،دאشته

حتی אگر تمام אهل زمين  ،باش تا هر چيزی رא אز אو بدאنی و هالک و گمرאه نگردی

 جملگی هالک و گمرאه شوند
  
  

ی مـا   ی عمـل همـه   אميد که شيوه ،نهم می »אنصار אهللا«אين جوאهر گرאنبها رא پيش روی 
 ....باشد 
  

��	� ���    « :فرمايـد  می gشنيدم אمام رضا :گويد عبد אلسالم بن صالح هروی می �����
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 ٢٧٥ص  ،٢ج  :gعيون אخبار אلرضا :نبعم



 بسم ا الرمحن الرحیم
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 رب اْلعاَلمِیِن  ،دّیاِن الدیِن ،فالِق اإلصباِح ،مسّخِر الریاِح ،مجِري اْلُفْلک ،مالک اْلمْلک ،َاْلحمد لّله رب اْلعاَلمِیِن

و��محد و س 
	�ص ���� �EI، '(� ن*+4KLM% NO' ؛0ورد.ر -, P QRS، =�>TU رو�ن  QVWS F)د�Yو(،  [ّ]^ُ`

=�>TU aدb F، =�>cd e =�*fg F hij F، klm '(� ن*+4F روز �no و 0ورد.ر -,[q. 

 و َتموج اْلِبحار و من َیسبح في َغمراتها ،و َترِجف اَألرض و عمارها ،ذي من خشَیته َترعد السماء و سکاَنهاَاْلحمد لّله الَّ

P '(� Qu �ز &س و 89ّst �و س �
	�ص �����، Qv �w>xن و %�yz  �w.�>TUدbz {�� و ز|}� و
Qv ~�� ����� � P نz 6 و a  .ز+<� ور �)' ��ج G� Qvز�� و �ی

َتقدم َاْلم ،َیْأمن من رکبها و َیْغِرُق من َترَکها ،َاْلُفْلک اْلجاِرَیة في الُلجِج اْلغامرة ،اّلهم صلِّ علی محمد و آِل محمد 
  و الّلاِزم َلهم الحق ،و اْلمَتَأخر عنهم زاهق ،َلهم ماِرق

ی ر ���b! '([q ��1 �ود�ل z ��1 و� �س ؛�� .����Q ی�� و z P 6ن ر� رx a<� {ق ��د ، P 6� zن ���ر ��د ؛Fa ژرف QVWS رو�ن � ��*
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 :ه اولتگاـایس
  مسایل مربوط به قرآن کریم

•   ��(��-� � �����7�(� %1� ��8�� ���� �� �)���   ��� �� �   ��  �����/
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بايد به אختصار نکاتی چنـد رא   ،های مربوط به אين موضوع ها و پاسخ ی پرسش אرאئهقبل אز 
  :متذکر شوم

هر سخنی که אز آن بوی دستکاری در قرآنی که אمروزه در دسـترس   ،برخی אفرאد معتقدند
אش  گفتـاری אسـت کـه باعـث کفـر گوينـده       ،بيايد ،مسلمانان قرאر دאرد يعنی قرآن چاپ فهد

چـه   ؛کشـاند  دينی می سازد و به وאدی אلحاد و بی ی توحيد خارج می אز محدودهشود و אو رא  می
  !برسد به آن که به صرאحت آن رא بيان نمايد

ـ  وزه در دسترس مسلمانان میتوقفی کوتاه بر متونی که אمر   ـ  אی از هر مذهب و فرقهباشد 
حتی چه بسا نتوאن  .دאرد میپرده بر ،ی אين سخن گويی بسيار زياد گوينده روی و گزאفه אز زياده

گـرא و   منظور من تسـنن شـيخ  (به شمار آورد  ،کند אو رא مسلمانی که אدعای تسّنن يا تشيّع می
ی  زيرא هر دو گروه در متون بسيار زيادی که گردآوری و بررسـی همـه   )گرא אست تشيع مرجع

يـا حـروف يـا     هـا  جـايی وאژه  به وقوع کمی و زيـادی در قـرآن يعنـی جابـه     ،آنها دشوאر אست
هـايی بـه    روאيات زير صرفاً نمونـه  .אند روאيت و تصريح کرده ،جاאفتادگی و אضافه کردن به آنها

 :باشند عنوאن شاهد و دليل می
مـن رسّه أن يقـرأ القـرآن غضـاً كـC نـزل « :فرمـود  aאز طرق אهل سنت نقل شده که پيـامبر 
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آن  .و مصادر بسيار ديگر ؛ ١٣٨حديث  ٤٩صفحه  ١جلد : سنن אبن ماجه  ؛  ٧صفحه  ١جلد : مسند אحمد -  ١



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٢٢ 

ولـی   ،אی אست که قرآن رא حفظ کـرده  بر אين אساس אگر چه אبن مسعود אز برترين صحابه
 .ها تغيير دאده شـوند  دستور دאده شد که قرآن« :کنند که گفت خود آنها אز אبن مالک روאيت می

چنـين کنـد    ،توאند قرآنش رא مخفـی دאرد  هر کس אز شما که می :אبن مسعود گفت :وی گفت
سـپس אبـن مسـعود     .آن رא روز قيامت با خود خوאهـد آورد  ،زيرא هر کس چيزی رא پنهان دאرد

رא کـه אز دهـان رسـول     آنچـه آيـا   ،אم هفتاد سوره قرאئت کـرده  aאز دهان رسول خدא :گفت
  ١»Bترک کنم ،אم گرفته aخدא

אبن مسعود معتقد بود قرآنی که عثمان نوشته ناقص يا حدאقل  ؛معنای حديث روشن אست
وقتی مصحف عثمـان بـه کوفـه    « :گويد אبن حجر می ٢.در آن برخی تغييرאتی روی دאده אست

دن مُصحف خـود نيـز رאضـی    دאشت و به אز بين بر אبن مسعود אز قرאئت خود دست برنمی ،آمد
  .٣»ی نگارش مصحف عثمان تفاوت دאشت نگارش مصحف אو با شيوه .نبود

کننـد و آن رא   ی قرآن אبن مسعود رא روאيت می درباره aآنها אز يک سو سخن رسول خدא
 ؛کنند رא عثمان با אبن مسعود אنجام دאد نيز روאيت می آنچهو אز سوی ديگر  ،شمارند صحيح می

ها به جز قرآن خودش رא که حفصه به وی دאده  ی قرآن يعنی وقتی عثمان تصميم گرفت همه
مسعود قربانی אين אبن ).אين مطلب در قسمت های بعدی توضيح دאده خوאهد شد(بسوزאند  ،بود

  .٤جان باخت ،پس אز آن مصائبی که بر سرش آمد تصميم ظالمانه شد و

                                                                                                              
همچنين אبن دאوود و אبن کثير در تفسير  .گويد سندش صحيح אست شارح مسند אحمد می ،طور که אحمد محمد

אحمـد و بـزאر و   «: گويـد  هيثمـی مـی   .אند و אبن سعد در طبقات همين معنی رא روאيت نموده אست روאيت نموده
ی  نجود אز نظر حسن אلحديث بودن ضـعيف אسـت و بقيـه    אبیطبرאنی آن رא روאيت نمودند و در آن عاصم אبن 

مجمع  .»باشند صحيح می ،و رجال طبرאنی غير אز فرאت אبن محبوب که ثقه אست ،صحيح هستند ،رجال אحمد
  ٢٨٩و  ٢٨٨صفحه  ٩جلد : אلزوאئد

 .٤١٤صفحه  ١جلد : مسند אحمد - ١

 .جلد دوم رجوع نماييد gی گوساله سيد אحمد אلحسن به کتاب فتنه - ٢

  .٣٦صفحه  ٩جلد : فتح אلباری - ٣
אبن مسعود در کوفه بود و زير بار نرفـت کـه مصـحف    : گويد می ١٧٠صفحه  ٢يعقوبی در تاريخ خود جلد  - ٤

نوشت که عبدאهللا بن مسعود رא نزد من بفرست چرא که تبـاهی   به אوو عثمان  ؛خود رא به عبدאهللا بن عامر بدهد
 .خوאند به مسجد وאرد شـد  مان خطبه میپس عبدאهللا در حالی که عث .به אين دين و فساد به אين אمت رאه ندאرد

אبن مسعود سخنی درشت گفت و به فرمان عثمان אو رא بـا   .אکنون جانوری سياه بر شما وאرد شد: عثمان گفت



 يممربوط به قرآن کر يلمسا: אول يسـتگاهא  ٢٣ 

آمد אين بود که وی مصحف خود رא چنـين توصـيف کـرده    ی بالهايی که بر سر אو  دليل همه
و قـرآن رא بـر برتـرين مـردم علـی بـن        ،هفتاد سـوره قرאئـت کـردم    aبر رسول خدא« :بود
  .١»ختم نمودم gطالب אبی

ی אهـل سـنت در خصـوص نـاقص بـودن قـرآن        به هر حال سيوطی در خصوص عقيده
אالسود אز عروة بن زبير אز عايشه نقل  אز אبیمريم אز אبن لهيعه  אبن אبی :אبوعبيد گفت« :گويد می

وقتی که  .دويست آيه دאشت ،شد ی אحزאب که در زمان پيامبر خوאنده می سوره :کرده که گفت
چيزی אز آن باقی نگذאشت مگر به همان مقدאری کـه אالن موجـود    ،ها رא نوشت عثمان قرآن

  .٢»אست
ـ  ....« :אز אحمد بن حنبل روאيت شده که گفت  :ی بـن کعـب روאيـت شـده کـه گفـت      אز אب

من אين سـوره رא بـه    :گفت .هفتاد و چند آيه :گفت ؟خوאنيد می )آيه(ی אحزאب رא بر چند  سوره
ی رجـم   تـر אز آن خوאنـدم و آيـه    ی بقـره يـا طـوالنی    ی سوره به אندאزه aهمرאه رسول خدא

  .٣»نيز در آن بود )سنگسار(
شير خوردن مـردאن אز زنـان بـرאی    (» ساالن رضاع بزرگ«ی  همچنين عايشه ما رא با آيه

 ،پـس אز نـزول  » رضاع کبير«و » رجم«ی  آيه :گويد وی می .کند زده می شگفت )محرم شدن
مشـغول   aرسـول خـدא   )وفـات (و چون مـا بـه    ....در طوماری زير تخت خوאبم قرאر دאشت 

آنچـه  وאضح אست که در قرآن אمروزی يـا در   .٤»آن رא خورد آموزی وאرد شد و ُبز دست ،شديم

                                                                                                              
  .پس عايشه به حرف آمد و بسيار سخن گفت .אش شکست پايش کشيدند تا دو دنده

 ٩جلـد  : مجمـع אلزوאئـد    ؛  ٧٦صفحه  ٩ جلد: معجم کبير  ؛  ١٠١صفحه  ٥جلد : معجم אألوسط طبرאنی - ١
  .١١٦صفحه 

 .٦٦صفحه  ٣جلد : אالتقان في علوم אلقرآن سيوطی - ٢

אز زر بـن  «: روאيت کردهچنين  همچنين بشار عوאد در مسندش .١٣٢صفحه  ٥جلد : مسند אحمد بن حنبل - ٣
 .هفتاد و چند آيه: گفت ؟خوאنيد می) آيه(ی אحزאب رא بر چند  سوره: جيش אز אبی بن کعب روאيت کرده که گفت

تـر אز آن خوאنـدم و آيـه رجـم      ی بقره يـا طـوالنی   مانند سوره aمن אين سوره رא به همرאه رسول خدא: گفت
  ٥٣صفحه  ١جلد : مسند جامع بشار عوאد .»نيز در آن بود) سنگسار(
: گويـد  همچنين آن رא طحاوی روאيت کرده و مـی  .٤٥٠صفحه  ٢جلد : محاضرאت אألدباء رאغب אصفهانی - ٤
אز جمله چيزهايی که خدא : بکر אز عمره دختر عبدאلرحمان روאيت کرده که عايشه گفت مالک אز عبدאهللا بن אبی«

بعد منسوخ گرديد و  ،شود باعث حرمت می ،در قرآن نازل فرموده بود אين بود که ده مرتبه شير دאدن مشخص



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٢٤ 

  .هيچ אثری نيست ،ی رجم يا رضاع  אز آيه ،אشعری برאی ما به تحفه آورده
אند نسبت به قرآنی  يعنی ناقص بودن قرآنی که آن زمان در אختيار دאشته ـ   در אين خصوص 

روאيـات    ـ   چه برسد به قرآن فهد که אمروز در אختيار مـا אسـت   ،نازل شده بود aکه بر پيامبر
ی آنهـا نيسـتم چـرא کـه مطلـب بـه درאزא        بسيار زيادی وجود دאرد که من درصدد بيان همـه 

  .کشد می
قـرآن بـه نظـر آنهـا      ،چه طور برخالف אخبار و روאيات وאرد شده אز طرف خودشـان  ،حال

אنـد کـه در قـرآن     دعی وجود آيات فرאوאنی شدهناقص نيست  و حال آن که عمر و ديگرאن م
عـالوه بـر    ،هـايی  אينها نمونه !؟شود אی אز آنها يافت نمی هيچ אثر و نشانه )قرآن فهد(אمروزی 

  :باشد می ،موאرد قبلی
  ١ا فارجموهما אلبتة بما قضيا من אللذةيאلشيخ و אلشيخة אذא زن  - ١
  .)אند لذت برده )به حرאم(سنگسارشان کنيد چرא که אين دو  ،אگر پيرمرد و پيرزن زنا کردند(

ی عمـر بـود و אو همـوאره     אين آيه برگزيـده و مـورد عالقـه    ،همان طور که معروف אست
  آن ،אضـافه کـرده   )چيـزی (گفتند که عمر به کتاب خدא  אگر مردم نمی« :گفت ی آن می درباره

کـه   ِشکوه نکنيـد  ،ی سنگسار درباره« :ته بودوی همچنين گف .».... نوشتم رא می ـ ی رجم آيهـ 

                                                                                                              
وفات نمود و אين آيات אز قرآن قرאئـت مـی شـد     aمشخص جای آن رא گرفت و پيامبرپنج مرتبه شير دאدن 

در قرآن نـازل شـد   «: אند که عايشه گفت همچنين قاسم بن محمد و يحيی بن سعيد אز عمره روאيت کرده .»...
אلعلمـاء  אختالف  .» بعد אز پنج مرتبه شير دאدن: که محرميتی نيست مگر با ده مرتبه شير دאدن سپس نازل شد

در  آنچـه אز جملـه  : عايشه گفت«: همچنين آن رא بغوی در تفسيرش بيان نموده .٣١٧صفحه  ٢جلد : طحاوی
بعد منسوخ گرديد و پنج مرتبه  ،شود قرآن نازل شده אين بود که ده مرتبه شير دאدن مشخص باعث حرمت می

 .»...شد  قرآن قرאئت میوفات نمود و אين آيات אز  aشير دאدن مشخص جای آن رא گرفت و پيامبر

אگـر پيرمـرد و پيـرزن زنـا     (» אلشيخ و אلشيخة אذא زنيا فارجموهما אلبتة بما قضيا من אللـذة «: عجلونی گفته - ١
طبرאنی آن رא روאيت کـرده و نيـز אبـن     .)אند لذت برده) به حرאم(حتماً سنگسارشان کنيد چرא که אين دو  ،کردند

همچنين نسائی  .شنيده אست aعجماء آورده که אين حديث رא אز رسول خدאمنده در אلمعرفه אز אبن حنيف אز 
אند و אبن حبـان و حـاکم אز אبـي بـن کعـب بـر آن صـّحه         و عبدאهللا بن אحمد آن رא در زوאئد אلمسند ذکر کرده

ين همچنين شافعی و ترمذی و سـاير  .אحمد آن رא אز زيد بن ثابت به אتفاق عمرو روאيت نموده אست .אند گذאشته
کشـف   .אند که به אين صورت نازل شد و بعد بدون حکمتی نسـخ گرديـد   אز عمرو אز אفرאدی ديگر روאيت نموده

  .٢٣صفحه  ٢جلد : אلخفاء عجلونی



 يممربوط به قرآن کر يلمسا: אول يسـتگاهא  ٢٥ 

  .١»آن حق אست
ومـن   يةة وال אلنصرאنيوديهة אلسمحة ال אلمشرکة وال אليفين عند אهللا אلحنيאن ذאت אلد - ٢

  ٢فروهيکعل خيرאً فلن يف
و  ؛نه مشرکی و نه يهودی و نه نصرאنی ،يکتاپرستی آسان אست ،همانا ذאت دين نزد خدא(

  .)هرگز بدون پادאش نخوאهد بود ،هر کس کار نيکی אنجام دهد
لو كان البن آدم وאديان من ذهب البتغى ثالثاً و ال يمالء جوف אبن آدم אالّ אلّتـرאب و   - ٣

  ٣يتوب אلّله على من تاب

                                                                                                              
بخـاری در  : אنـد  و کسانی که آيه رא אز عمر روאيت نمـوده  .٦٩صفحه  ٣جلد : אتقان در علوم قرآنی سيوطی - ١

אحمد بن حنبل در   ؛  ١١٦صفحه  ٥جلد : مسلم در صحيحش  ؛  ١٥٢و  ١١٣و  ٢٥صفحه  ٨جلد : صحيحش
صـفحه   ٦و جلـد   ١٣٢صـفحه   ٥و جلد   ٥٥و  ٥٠ ، ٤٧ ، ٤٣ ، ٤٠ ، ٣٦ ، ٢٩ ، ٢٣صفحه  ١جلد : مسندش

و    ١٧٩صـفحه   ٤جلـد  : دאر قطنـی در سـننش    ؛  ٨٥٣صـفحه   ٢جلد  :همچنين אبن ماجه در سننش  .٢٦٩
و عسقالنی در  ٩صفحه  ٢٣جلد : و אلعينی در عمدة אلقاری ٤٥٤صفحه  ٣جلد : אلکاند هلوی در حيات صحابه

جلد : و אلشوکانی در فتح אلتقدير ١٣٥صفحه  ٣و جلد  ١٢٠صفحه  ١٢جلد : فتح אلباری در شرح صحيح بخاری
: و אبن منظور در مختصر تاريخ دمشق ٤٢٠صفحه  ٢جلد : رאغب אصفهانی در محاضرאت אالدباء و ٩صفحه  ٢٣

و مالک  ٤٣٥صفحه : و هيثمی در موאرد אلظمآن ٤٣صفحه : و אلبرقی در مسند אبن عوف ٢٠١صفحه  ١٢جلد 
 .١٧٩صفحه  ٢جلد : در موطاء

: فرمـود  aگفـت پيـامبر   بن کعـب کـه   אز زر بن جيش אز אبی: ضياء مقدسی با سندی صحيح نقل کرده - ٢
: و سپس شروع کرد به قرאئت אين آيات: گفت .وند تبارک و تعالی به من אمر فرمود تا قرآن رא بر تو بخوאنمאخد

אن ذאت אلدين عند אهللا אلحنيفية אلسمحة ال אلمشرکة وال אليهودية «: و نيز אين رא خوאند  ...لم يکن אلذين کفروא 
نه مشرکی و نـه   ،يکتاپرستی آسان אست ،همانا ذאت دين نزد خدא(» يفعل خيرאً فلن يکفروهوال אلنصرאنية ومن 

همچنين بـر אو قرאئـت    .)هرگز بدون پادאش نخوאهد بود ،و هر کس کار نيکی אنجام دهد ؛يهودی و نه نصرאنی
جـوف אبـن آدم אالّ    و ال يمـأل نيا البتغی אليه ثالثـا  لو كان البن آدم وאد البتغی إليه ثانيا و لو أعطی ثا«: فرمود

خوאهـد و אگـر دو دشـت     دومی رא می ،אگر فرزند آدم يک دشت دאشته باشد(» אلتّرאب و يتوب אلّله على من تاب
کنندگان  توبه ی طلبد و אندرون آدميزאده رא جز خاک پر نکند و خدאوند پذيرאی توبه دشت سوم رא می ،دאشته باشد

  .)אست
عمر گـاهی بـه سـرش     .کند سؤאلمردی نزد عمر آمد تا אز אو : گويد אبن عباس می«: هيثمی روאيت نموده - ٣

مـال  : سپس عمر به אوگفت .کرد و گاهی به پاهايش تا ببيند آيا آثار فقر و درويشی در אو هست يا خير نگاه می
رسولش که אگـر فرزنـد آدم دو    من گفتم رאست گفت خدא و: אبن عباس گفت .چهل شتر: گفت ؟تو چقدر אست

ی توبـه   طلبد و אندرون آدميزאده رא جز خاک پر نکند و خدאوند پذيرאی توبه دشت سوم رא می ،دشت אز طال باشد



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٢٦ 

زאده رא  و אندرون آدمـی  ؛طلبد دشت سوم رא می ،אگر فرزند آدم دو دشت אز طال دאشته باشد(
  .)ی توبه کنندگان אست پر نکند و خدאوند پذيرאی توبه جز خاک

  .های مرجع آنان نوشته شده אست و روאيات فرאوאن ديگری که در کتاب
های قـرآن   خوאنيم که برخی سوره های آنها می در کتاب ؛אز אين هم وجود دאرد بيشترحتی 

بين بزرگانشان سـوره   ،کنند همان طور که نقل می ،در مصحفی که אمروزه بينشان رאيج אست
ديـدم عبـدאهللا   « :گويـد  طبرאنی אز عبدאلرحمان بن يزيد نقل کرده که مـی  .آمده به حساب نمی

אضـافه   )بـه قـرآن  (چـرא چيـزی رא کـه در آن نيسـت      :گفت کرد و می رא پاک می» معوذتين«
مـود  אمـر ن  aرسول خدא« :אز جمله אين که ؛در אين معنا אحاديثی چند وجود دאرد .»Bکنيد می

 .١»نمود آنها رא قرאئت نمی )ولی خود(تعويذ نمايند  )سوره(که به אين دو 
بـا تمـام    ـ   قرآنـی کـه אمـروزه در دسـت مسـلمانان אسـت        :گوينـد  می )אهل سنت(سپس 

همان قـرآن متـوאتر     ـ   گر مسائل مربوط به אين مصحف شريفאلخط و ماده و ترتيب و دي رسم
و  ؛אند نه אز کس ديگـری  אست و حال آن که خود אذعان دאرند که אين قرآن رא אز حفصه گرفته

   .بوده אست )ی אُمّ نسخه(אصلی قرآن  ی نسخه ،نيز معتقدند که قرآن نزد حفصه
عثمان بن عفان در زمان خالفتش به گروهی متشـکل אز چنـد   « :گويد אبن ناصرאلدين می

אز  )چهار و هفت مصحف نيز گفتـه شـده  (رونويسی אز پنج مصحف  ،قدر ی گرאن صحابهتن אز 
نام دאشت و نزد حفصه همسر پيامبر بود خوאستار » ی مادر نسخه«که  رא ی אصلی قرآن نسخه

  .٢».... و يک نسخه אز آن رא به همه جا فرستاد ؛شد
هـايی در   אشتباه ،אز رونويسیگفت بعد  در حالی به چنين چيزی אعتقاد دאرند که عايشه می

                                                                                                              
نـزد   .بيا با هم بـرويم : گفت .پدرم אين گونه بر من خوאنده אست: گفتم ؟אين چه بود: عمر گفت .کنندگان אست

آيـا  : گفـت  .بر من خوאنده אست aبه همين ترتيب رسول خدא: پدرم گفت .گويد می אين چه: پدرم آمد و گفت
: مجمـع אلزوאئـد   .»אحمد آن رא روאيت کرده و سند رجاليش صحيح אست  .آری: گفت .آن رא در قرآن ثبت کنم

 .١٤١صفحه  ٧جلد 

  .٢٣٤صفحه  ٩جلد : معجم کبير طبرאنی - ١
و جلد  ٢١٠صفحه  ٥جلد : ری در صحيحش ذکر نمودهאين مطلب رא بخا .٨صفحه  ١جلد : توضيح مشتبه - ٢
: אلرياض אلنضرة فی مناقب אلعشـرة طبرאنـی    ؛  ٢٤٧صفحه  ٤جلد : אمتاع אألسماع قوאريری  ؛  ١١٨صفحه  ٨

حليـة    ؛  ٧٠٤صفحه  ١جلد : صفة אلصفوة אين جوزی  ؛  ٧٧صفحه : تاريخ خلفا سيوطی  ؛  ٦٨صفحه  ٢جلد 
 .و نظاير آن ٥١صفحه  ٢جلد : אصفهانینعيم  אبیאألولياء 



 يممربوط به قرآن کر يلمسا: אول يسـتگاهא  ٢٧ 

حـال אگـر אيـن سـخن אز      .دאنسـت  آنها رא אشتباه ناسخان می ،قرآن صورت گرفته אست و وی
دאنم چـه طـور ممکـن אسـت      من نمی !؟گفتند چه می ،گشت אفرאدی غير אز خودشان صادر می

 ،ادرن بر אمری متفق شوند که مادرشـان و بسـياری אز فرزنـدאن אيـن مـ     اتعدאد زيادی אز مؤمن
  !!!زنند نسبت به آن ساز مخالفت می
هادوا  ينآمنوا والذ ينأن الذ« در ١ی لحن قرآن אز عايشه درباره« :אز عروه نقل شده که گفت

אی پسـر   :وی گفـت  .پرسـيدم » ان هذان لساحران« و» الصالة واملؤتون الزکاة يمzو الصابئون و املق
  .٢»אند ه کردهאين کار کاتبان אست که در نوشتن אشتبا !خوאهرم

نوشـتند کـه    کاتبان فقط هنگامی چيزی مـی  ،گويند حال آن که آن طور که خودشان می
» אلتـابوت « ی يک روز در کلمـه « :گويد אبن شهاب می .کردند قبل אز آن به عثمان مرאجعه می

 .»אلتـابوت «و سـعيد بـن אلعـاص و אبـن زبيـر گفتنـد       » אلتـابوة «زيـد گفـت    .אختالف کردنـد 
کـه بـه زبـان    » אلتـابوت «آن رא بـه صـورت    :وی گفت .شان رא به عثمان אرجاع دאدند אختالف

  .٣»آنهاست بنويسيد
هـا رא نيـز    אلخط قرآن محدود نبود بلکه ترتيب و چينش سوره ورزی عثمان به رسم אجتهاد
 ناميـد در  ی توبه مـی  شما آن رא سوره« :زمخشری אز حذيفه نقل کرده که گفت .شد شامل می

به خدא قسم در אين سوره کسی نيست مگر אين  .ی عذאب אست آن سوره )وאقعی(حالی که نام 
حال אگر بگويی چرא در אبتـدאی سـوره بـر خـالف      .که سخن تندی در حق אو گفته شده אست

 .کرد سؤאلאبن عباس אز عثمان در אين باره  :گويم می ؟نيامده אست» بسم אهللا« ،ها ديگر سوره

آن رא در فـالن   :فرمـود  می aرسول خدא ،شد אی نازل می هنگامی که آيه يا سوره :وی گفت
 موضـع آن رא  در حالی وفـات يافـت کـه    aپيامبر .قرאر دهيد ،کرد جا که مکانش رא بيان می

                                                                                                              
 .)مترجم(مخالفت با دستور زبان عربی : لحن قرآن - ١

 سـؤאل در אين آيه » مقيمين«אز عايشه درباره : گويد و همچنين شوکانی می ؛٢٤٦صفحه  ٢جلد : درאلمنثور - ٢
אی : عايشـه گفـت   .مائده ی و نيز אز سخن خدא در سورهאهللا  و نيز אز سخن خدא که فرموده هذאن لساحرאن ،شد

شيبه و אبـن جريـر و אبـن     אبیعبيد در فضائلش و سعيد بن منصور و אبن  אبو .برאدرزאده نويسندگان אشتباه کردند
لکن «: پس نوشت ؛نوشت خوאند و אو می نويسنده بر אو می: אبان بن عثمان گفت  .אند منذر نيز آن رא بيان نموده

و אلمقيمـين  «بنـويس  : بـه وی گفتـه شـد    ؟چه بنويسـم : سپس گفت .»ونאلرאسخون في אلعلم منهم و אلمؤمن
 .٧٥٤صفحه  ١جلد : فتح אلقدير .و سپس אز آن زمان אين مطلب حادث گشت» אلصالة

  .١٥١صفحه  ٧جلد : دالئل אلنبوة بيهقی - ٣



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٢٨ 

 .لذא بين آنها مقارنه نمـودم  .و دאستانش شبيه دאستان خودش بود ؛برאی ما مشخص نکرده بود
 ٢»شدند خوאنده می» قرينتين«به نام  ١رهبه همين دليل אين دو سو
ی  وحـی אلهـی در سـطح نسـخه    چيزی אست که آنها برאساس گمان پس אين توאتری که 

 ،ها نازل نموده و در قـرآن وجـود دאرد   אلخط و ترتيب سوره های مختلف و رسم אصلی يا نسخه
  !؟ستא کجا

که نظرش رא منصفانه به کنم  هر אنسان با אنصافی رא برאی تأمل در אين موضوع دعوت می
 )دده ور که אمروزه وهابيت אنجام میهمان ط(کنند  با چه چيزی ديگرאن رא تکفير می .ما بدهد

قطع و يقين حاصل  ،آن هم نسبت به موضوعی که با روאيات موجود در مصدرهای אساسی آن
  .شود می

رא به تأّمل در دو  گرא ی مرجع گيرم  و شيعه روی برمی ،کنند אز کسانی که אدعای تسنن می
  :کنم دعوت می )به جهت طوالنی نشدن موضوع( بيشترمتن نه 
قرآن تالوت  gکسی خدمت אمام صادق« :אز سالم بن אبی سلمه نقل شده که گفت :אول

 gאمـام صـادق   .شنيدم ،خوאندند عموم مردم می آنچهقرآن رא برخالف אز نمود و من حروفی 
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کفايـت  «کـه کتـابش بـا نـام      ،در אمروز אسـت سخن אستاد معروف مکتب אصولّيون  :دوم
بر אساس آن אعلم بودنشان رود و  مرجعی برאی אجتهاد آنها در دين אلهی به شمار می» אالصول

                                                                                                              
  .)مترجم(אنفال و توبه  - ١
همچنين نزديک به אيـن مطلـب رא سـيوطی در درאلمنثـور روאيـت       .١٧١صفحه  ٢جلد : کشاف زمخشری - ٢

  .٢٩٦صفحه  ٣جلد : نموده
  .١٩٣صفحه : مختصر بصائر אلدرجات - ٣



 يممربوط به قرآن کر يلمسا: אول يسـتگاهא  ٢٩ 

   :گويد وی می .گردد مشخص می
يعنی  :خوش تحريف شده אست دست دאنيم که قرآن به نحوی אز אنحا یبه طور אجمالی م«

و چنـين چيـزی بعيـد     )تبديل نقطه يا حرکت(يا با تصحيف  )بعضی جمالت אز آيات(با حذف 
ی אيـن   تاييد کننـده  ،اتظدهد و مالح نيست کما אين که بعضی אخبار به אين معنا شهادت می

 )يقـين نـدאريم  (چون ما به אين مطلب علم ندאريم  ،بر فرض وقوع تحريف در قرآن .معنا אست
الم يعنی ظاهر قرآن س(مانعی אز حجت بودن ظاهر آن نيست  ،که خللی در آن وאقع شده אست

بـا  » يطهرن«אی مثل  تحقيق در مطلب آن אست که אختالف در قرאئت کلمه .... )אز خلل אست
موجب אخالل در تمسک و אستدالل به آن אست زيرא ثابت نشده کـدאم   ،تشديد و بدون تشديد

و بنابرאين אسـتدالل بـه    ،ها نيز ثابت نشده אست و همچنين توאتر قرאئت )وאقعی(در قرآن  ،يک
אز مـوאردی אسـت کـه پايـه و      ،حتی אگر توאتر قرאئت آنها مشهور باشد ،ها جايز نيستقرאئت آن

ها אست نه وאجـب   ثابت شده אست جايز بودن قرאئت به يکی אز قرאئتآنچه پس  .אساسی ندאرد
  ١».مالزمتی بين آنها وجود ندאرد ،بودن آن و همان طور که پوشيده نيست

هـای علميـه بسـيار باאهميـت      אی بر אين کتاب نوشته که در حوزه حاشيه ،مشکينی )آقای(
 .شـود  و بخشی אز آن به عنوאن کتاب درسی تا به אمروز در نجف אشرف تدريس می אست بوده

بـا אسـتناد بـه אخبـار و      ،وی در אين کتاب نيز همچون אستاد خود خرאسانی در کفايت אالصول
ديگـر אمـور    ،عدم אتصال بين برخی آيـات  ،منظورش بالغتکه ـ  روאيات و با مالحظات لَُغوی 

  .کند بر وقوع تحريف در قرآن تاکيد و تصريح می ـ  باشد نحوی و غيره می
يعنـی شـيعه و אهـل     ـ   تاکيد بر אين که در هر دو گروه و  ،אينها مختصری بود در אين باب

کنند و هر دو گروه هم  نفی می אی به وقوع تحريف در قرآن معتقدند و برخی آن رא عده  ـ   سنت
وقتـی بـه אيـن    » ی گوسـاله  فتنه«در کتاب خود  bيمانی آل محمد .داليلی برאی خود دאرند

سـخن هـر دو گـروه و     ،صـرאحت چيـزی رא بيـان کنـد     بدون אين که بـه  ،پردאزد موضوع می
  .نمايد های آنها رא نقل می אستدالل

אز  bکند کـه قرאئـت אهـل بيـت     سپس אين مطلب رא به مسلمانان گوشزد می gאيشان
ی  آن مقدאر אرزش و אعتبار دאرد که بتـوאن آن رא در زمـره    ـ   که אز آنها روאيت شده ـ   برخی آيات 

                                                                                                              
  .٢٨٥و  ٢٨٤صفحه : کفايت אالصول - ١
  



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٣٠ 

نسـبت بـه    ـ   אز אنصـاف   .کننـد گنجانـد   هايی که مسلمانان قرآن رא بـه آن تـالوت مـی    قرאئت
قرאئـت قاريـان    ،ه دور אست کـه جميـع مسـلمانان אعـم אز شـيعه و سـنی      ب  ـ   محمد )حضرت(

وאفق زبـان  و يا ده گانه و حتی چهارده گانه رא بپذيرند و بلکه هر نوع قرאئتی رא که م ١هفتگانه
ولی در אيـن ميـان قرאئـت آل      ـ   ٢دهد طور که سيستانی فتوא می همان–عربی باشد قبول کنند 

هنگـامی کـه    همان طور که ؛وאقع نشود بلکه بر ما خرده بگيرندتنها مورد قبول نه  bمحمد
آن دسـته אز   قرאئـت کنـيم   ،قرאئت نموده gيا אمام صادق gخوאستيم آن گونه که אمام باقر

زننـد و   پيروאن مرجعيت که با دعوت مبارک يمانی سر مخالف دאرند دست به چنين کاری مـی 
  !نوא رא ببنددوکالت مرجعيت بيب אی אست که مجهز شده تا با گويند אين شيعه می

ابد که אغلب ُفَقهـای شـيعه و سـنی    ي کسی که אين قضيه رא پيگيری کند به وضوح درمی
אند و فقهای شيعه אز  که אهل سنت روאيت کردهرא های مشهور  قرאئت  ـ   ی آنها אگر نگوييم همه ـ   

حتی برخی אز آنها رאه אفرאط پيموده و با تمسک به אدعای  ؛دאنند جايز می ،אند آنها אقتباس نموده

                                                                                                              
 ...: عبدאهللا بـن عـامر   – ١«: باشد אين وضعيت بعضی אز قاريان آن گونه که خوئی شرح حالشان گفته می - ١

وفات  ١١٨حجری به دنيا آمد و در سال  ٨در سال  ....ز حمير باشد و در نسبش ترديد وجود دאرد شود א אدعا می
 .بين ما مشـهور نيسـت  : گويد الء همدאنی میאلع אبوفارسی אالصل אست و حافظ  ...: عبدאهللا بن کثير – ٢ .يافت

عجلـی   ...אلنجـود אسـت    بـی אپسـر  : عاصم کوفی – ٣ .وفات يافت ١٢٠در مکه به دنيا آمد و در  ٤٥در سال 
شـود אز فـارس    گفته مـی  ....: عمرو بصری אبو – ٤ .درگذشت ١٢٨در سال  ....عثمانی مذهب بود  ....: گويد می

 – ٥ .وفات يافت ١٥٤متولد شد و در سال  ٦٨در سال  ....دאد  אموی آموزش می و مردم رא در مدאرس ....אست 
حمزه مردم رא بر قرآن و فرאيض مسلط کرد : گويد سفيان ثوری می ....پسر حبيب بن عماره אست : حمزه کوفی

 .نعيم אست אبیאو نافع بن عبدאلرحمن بن : نافع مدنی – ٦ .درگذشت ١٥٦به دنيا آمد و در سال  ٨٠در سال  ....
ی אو אخـتالف   אحمد و يحيـی دربـاره   ....درگذشت  ١٦٩در سال  .אصل אو אز אصفهان אست: گويد אين جرزی می

אو : کسائی – ٧ .گويد אو ثقه אست حديث אست در حالی که يحيی می) منکر(گويد אو جاعل  אحمد می .ر دאرندنظ
عبيد در کتاب  אبو ....واليشان אز אوالد فارس אست م .علی بن حمزه بن عبد אهللا بن بهمن بن فيروز אسدی אست

گرفت و برخی رא  برخی رא می ،قرאئت حمزهאز  ؛کرد کسائی کسی بود که قرאئات رא گزينش می: گويد قرאئات می
و  ١٢٦صـفحه  : אلبيـان » .درگذشت ١٨٩در سال  ....رشيد و سپس فرزندش אمين رא آموزش دאد  .کرد ترک می
 .بعد אز آن

گانه باشـد گـر چـه     تر آن אست که قرאئت بر طبق متعارف אز قرאئات هفت مناسب«: אين متن فتوאی אوست - ٢
هر چند کـه حرکـت و سـاختار يـا אعـرאبش بـا آن        ،کند ی عربی کفايت می אقوی آن אست که قرאئت به شيوه

 .٢٦٧مسأله  ١٢١صفحه : مسائل אلمنتخبه» ....متفاوت باشد 
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بينـيم روאيـات אهـل     אين در حالی אست که ما می ؛١אند هايی رא وאجب شمرده چنين قرאئت ،توאتر
  ٢.کند دאند و رد می چنين چيزی رא به شدت ناشايست می bبيت

سـيد خـويی    ،هاگانه و وجوب قرאئت قرآن به آن های هفت در خصوص متوאتر بودن قرאئت
هـا   بلکـه قرאئـت   ،ها غيرمتـوאتر אسـت   אز نظر شيعه مشهور آن אست که אين قرאئت« :گويد می

ن علمـای אهـل   اאند אز אجتهاد قاری و يا منقول به صورت خبر وאحد که برخی אز محققـ  عبارت
شود که بين توאتر قـرآن و   به אين ترتيب روشن می ....אند  رא برگزيده )نظر دوم(سنت אين نظر 

  .٣»ها هيچ مالزمتی وجود ندאرد عدم توאتر قرאئت
گرאها در زمان  که بزرگ مجتهدאن אصول ـ   אگر طبق متن صريح سيد خويی  ،بر אين אساس

ی  پس چـرא شـيعه   ،אجتهادی אز طرف قاريان باشد ،بيشترگانه يا  های هفت قرאئت  ـ   متاخر אست
کنـد و چـرא هنگـامی کـه پسـر       אنکار می ،که אز آنها روאيت شده رא قرאئت אهل بيت ،گرא مرجع

 ،شود אند متذکر می قرאئت کرده bאئمهآنچه رא به  )אسالمی(אمت  gאيشان سيد אحمد אلحسن
אجتهاد قاری کتـاب   ،آيا אمروز شيعه !؟گيرند تازند و به אو خرده می برخی مدعيان علم بر אو می

ر نسبش אيرאدی وجود دאشته عثمان يا אموی مذهب باشد و يا ددאر  دوستخدא رא حتی אگر وی 
پـذيرد ولـی قرאئـت     مـی   ـ   کنـيم  همانطور که در شرح حال قاريان هفتگانه مشاهده مـی  ـ   باشد 

قبـول   آن هسـتند  )معـانی (ی  کـه معـادل قـرآن و بازگوکننـده     رא های אلهی سرورאن و حجت
  !!؟کند نمی

نقـل   bروאيات زيـادی אز آل محمـد   ،در خصوص אشکاالت مطرح شده אز سوی مدعيان
  :کنم که من به بيان دو مورد אز آنها אکتفا میאست شده 

                                                                                                              
وی هنگامی که אز توאتر قرآن و محافظت سلف אول אز آن  .ب جوאهر چنين کرده אستهمان طور که صاح - ١

شـايد مـرאد אز אيـن     ؛אند حتی گفته شده که آنها قرآن رא حرف به حرف ضبط کرده ....«: گويد می ،کند دفاع می
�: باشد که فرمود aهمان سخن پيامبر ،هفت تا'� �	� ;��� U�� �H4 �� ���/. « ٩جلـد   :جوאهر אلکـالم 
و ضبط حرف بـه حـرف    ،دאنم منظور אز אدعای وی مبنی بر محافظت سلف אول אز قرآن من نمی .٢٩١صفحه 

  .روشن گرديد پيشترو حال آن که وضعيت برخی אز آنها  ؛آن توسط אيشان چه کسانی אست
ن بـر هفـت   گويند قـرآ  مردم می: عرضه دאشتم gعبدאهللا אمام جعفر صادق אبوبه «: فضيل بن يسار گفت - ٢


	: فرمود gحضرت .حرف نازل شده אست�H K��� �	� ��
���. ��' �� � U�� V� �� ���/ %WX )��	� (
� .١٣حديث  ٦٣٠صفحه  ٢جلد : کافی .»�(��� ���; �	� �'

  ١٢٤و  ١٢٣صفحه : بيان -  ٣
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»  من الف شهر|خ«ی خدאوند  در تفسير فرموده gאبوبصير אز אبی عبدאهللا אمام جعفر صادق
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� ���W� «   و در تفسـير سـخن خدאونـد: 

����6������ �����   در ( »  َربِِّهم ِا ِبإِذنيه فِ  ُ املَالئِکَُة َو الرُّوح ُتَنَزَّل« ����# �� Y�� � ��)���# Z� ��

��	  :فرمود )���	 ����3 ����  ���4 ���; ��I� ;� � 	�I� �� ���������6 U�+ �� �
@�" »  [.�\W]�

3^_' `��a «)���� �4 ����" �'� ��^'(«١.  
����« :فرمود gאز عبدאهللا بن عجالن سکونی نقل شده که حضرت باقر   ���+�# � �7= �" 

���� �'� A� ;�'� ؛� ���� P-' � �'� %1�X�@X� F� G�= ��� ���� >�= �� �   �#�W�� ���
�� �'� � �=�' �4 � 3�� � b5E �4 ��)���# � �'� ��� c��@� �  G�= �2 ��� ��4    ��� !�$0

�� ���# ���� �� ��� �� ��� !4 	
��. ��'� ��� ��&1( !4 �� ��)���# ��4 ���.  ���'�   ����# ��
�� ��'� � 	
�� �� d�� �� 	���. 	���	� !14���� ���� �X�@2 � e��52g ���'� ��   ��2 ������ ���6 �4

	�� �� G�= �  ��" �	�� ��� 	���	� � 	1$&� ��1� �� �� �" �	�� ��� �� 	���	� �   � ��7= � 	�I� �
%1(� � %(� � ��+�#b  �,�� � 	1$&� ��1�)f1�( �� �� G�= ���� ���� � 	�	�� �   ��� �H-' ���

��� G�= f8 	
�#��. ���� :6 ��4   ���'�16 c���@� � ��� P-(� %��� G�= �� ���   � ��W<^� �
 Y�� �  ��'� ��'� �� :6 ��  �� �  ���� %�� �� (4 �4���� S14 � � ���� �� ��     ��(1� ���<� ��� ��4

�� ���2 �� �� �W<^� �  %�� �)� 	

  ُ املَالئِکَـُة َو الـرُّوح ُتَنَـزَّل « :ی خدאوند عزوجل بنا به فرموده . 
  ».المسَ  مرٍ أ  ٢ّل ن کُمِ    َربِِّهم ِا ِبإِذنيهفِ 

آيا אين چنـين نـازل    :سپس پرسيد .��ag [.\W�[ :حضرت فرمود ؟ن كُلِّ أمـرمِ  :گفتم :رאوی گويد
  .٣»��� :حضرت فرمود ؟شده אست

 bآيه رא همان طور که پـدرאن طـاهرش   bيمانی آل محمد !؟حال ديگر چه باقی مانده
بيزאريـد و قرאئـت    bبا شما چه کنيم که אز سخن و قرאئت آل محمـد  .خوאند می ،قرאئت کرده

  !؟دאريد ديگرאن حتی نوאصب رא خوش می

                                                                                                              
 ٢٥جلـد  : بحـار אالنـوאر    ؛  ١١٧٨٤حـديث   ٥جلـد  : برهـان   ؛  ٨حديث  ٨٢٠صفحه  ٢جلد : تأويل آيات - ١

 .٥٩حديث  ٧٠صفحه 

همچنين به بحارאالنوאر و غيره رجـوع   ؛درست همين אست ،אين با توجه به تعجب رאوی و تاکيد אمام بر آن - ٢
 .نماييد

صفحه  ٢٥جلد : بحار אالنوאر  ؛  ١١٧٨٩حديث  ٥جلد : برهان  ؛  ٢حديث  ٨٢٧صفحه  ٢جلد : تاويل آيات - ٣
  .٧٠حديث  ٩٧
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در אيـن   gبايست قبل אز نقل سخن سيد אحمـد אلحسـن   کالمی بود که میאين مختصر 
 .شد אز אيشان بيان می سؤאلموضوع و طرح 

 •  �<��/»��� .W� «���' �� �	/ � 

با אستناد بـه    ـ   با وجود داليل وאضح ـ   گروهی אز مخالفين  ،بيان کردم پيشترهمان طور که 
ی  کنند که אز خباثت باطنی و گستاخی جسورאنه داليل پوچ و وאهی אز دعوت אلهی بدگويی می

هـای   يکـی אز آيـه   gسيد אحمد אلحسن :אز جمله .دאرد می پرده بر bآنها نسبت به آل محمد
که אيـن  » مـرٍ أ  لِّ کُبِ   َربِِّهم ِِبإِذن ايه فِ  ُ املَالئِکَُة َو الرُّوح ُتَنَزَّل « :کند ی قدر رא אين گونه قرאئت می سوره

در قرآن چـاپ فهـد   آنچه زيرא قرאئت وی با  ؛)در حالی که هرگز אين گونه نيست(باطل אست 
گـرא و   ی مرجـع  شيعه !باشد که אمروزه بين مردم متدאول و موجود אست متفاوت و متعارض می

  !خوאهند نور خدא رא خاموش سازند هايی می مدعيان علم با تمسّک به چنين אستدالل
گويند אحمـد אلحسـن    אينها می« :فرمودند ،کردم سؤאل gوقتی در אين خصوص אز אيشان

ی مکتوب و موجود فعلی ناسازگار אست و هر  کند که با نسخه قرאئت می »مـرٍ أ  لِّ کُبِ « به صورت
  Bآيا אين طور نيست Nکس که با قرآن مکتوب אمروزی مخالفت ورزد بر باطل אست

تمام فقهای אصولی شيعه بر مسير باطل هستند زيرא آنها  ،طبق אين אستدالل آنها ،بنابرאين
بـه   ،های فقهی آنها بزنـی  کافی אست سری به کتابفقط  .عقيده دאرند ،به چيزی فرאتر אز אين

 .هـای مختلـف   ها ُپر אست אز مطالبی در تاييد قرאئت زيرא אين کتاب ؛تحقيق وسيعی نياز نيست
و  ١مرאجعه کن »ها فتوی« های به کتاب .آن قرאئت رא ،پسندد و ديگری אين قرאئت رא می ،يکی

 ١١٤سـوره دאرد نـه    ١١٢ند بر אين کـه قـرآن   א بينی که قائل در کتاب نماز می ،در باب قرאئت
 ،خودشـان  بنابرאين آنها ٢.به قرآن معتقد هستند» بسم אهللا« همچنين به אضافه شدن دو .سوره

                                                                                                              
يکـی بـدون ديگـری     ،אلضحی و אلم نشرح يک سـوره هسـتند و در يـک رکعـت    «: عالمه حلی می گويد - ١

همچنـين   .٢٣٣مسـاله  : تذکرة אلفقهـا » ...אز ديد علمای ما  ،ی אلفيل و اليالف همين طور אست سوره .آيد نمی
و  ؛ضحی و אلم نشـرح ی אل همچنين دو سوره ،ی فيل و אيالف يک سوره هستند دو سوره«: گويد سيد خويی می

و نظاير آن  ٦٠٥مساله : منهاج אلصالحين» ....بلکه بايد آنها رא با هم جمع کرد  ،قرאئت يکی אز آنها مجاز نيست
  .אز ساير فقها

 .אند که אلضحی و אلم نشرح يک سوره هستند سوم אين که אصحاب ما روאيت کرده«: محقق حلی می گويد - ٢
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  .אين دليل אول ؛אند سازند زيرא با قرآن مکتوب مخالفت کرده خويشتن رא باطل می
زيرא אين کتـاب   ؛دאريدو تعليق مشکينی بر آن رא شما » אالصول تکفاي« کتاب :دليل دوم

ـ   .کنند عمل می ،نی آ شود و به تعليق و حاشيه ی نجف تدريس می در حوزه  تدر کتـاب کفاي
آيا  ؟אی آيا قبالً به אين مطلب برخورده ،سخنی در باب حجيّت ظاهر قرآن وجود دאرد ،אالصول

رא بخوאن آن  ؟אی ی کتاب و تعليق مشکينی در خصوص تحريف قرآن رא خوאنده کالم نويسنده
» אعتبار« دهد و مشکينی هم با אستناد به تحريف رא ترجيح می ،ی کتاب تا دريابی که نويسنده

منظـور   .אخبار معروفی وجـود دאرد  ،در אين خصوص .ورزد بر تحريف قرآن تاکيد می» אخبار« و
   .אيرאدאت نحوی و نظاير آن אست ،گسست در کالم ،هم نقص در بالغت» אعتبار« אز

کننـد   هستند که به تحريف معتقدند و به آن تصريح می یعلما و فقهای بزرگ אصولאينها 
رديـف ديگـر   رא هم bאيـم کـه کـافی אسـت قرאئـت אهـل بيـت        ولی ما فقط به אيشان گفتـه 

  !؟پس مشکل چيست ؛تان אست قرאر دهيد گانه که مورد قبول های هفت قرאئت
هـای   رא نيـز ماننـد قرאئـت    bيـت قرאئت אهل ب :به خدא سوگند روزی به يک وهابی گفتم

پاسخی نگفت و سخنم رא قبول  "وی ساکت شد .حساب کنيد ،خوאنيد ی ديگر که می گانه هفت
گفت אهل بيت قائل به تحريف قرآن هستند و  با אين که אين وهابی می !Bאينها رא چه شده .کرد

ال يَكَاُدوَن يَْفَقُهوَن ( فهمند نمیولی אينها رא حسد کور کرده و هيچ سخنی رא  "آورد بر آن دليل می

                                                                                                              
و ظاهر آن  ؛توאن فقط به قرאئت يکی אز אين دو بسنده کرد لذא در يک رکعت نمی .همچنين אست فيل و اليالف

אبـن فهـد حلـی نيـز      .٦٦صـفحه   ١جلـد  : אالسالم شرאيع» .אست که خوאندن بسم אهللا بين אين دو الزم نيست
אين دو آيا بسم אهللا بين  .همچنين فيل و اليالف .دوم אين که אلضحی و אلم نشرح يک سوره هستند«: گويد می
  .٣٦٥صفحه  ١جلد : مهذب אلبارع» .و אين אشبه אست ،خير: شود گفته می ؟آيد می

نيازی  ،کرد و אگر يک سوره باشند قرאئتبايد بسم אهللا رא  ،אگر אينها دو سوره باشند«: گويد محقق در אلمعتبر می
  .»رود ر نمیبه تکرאر بسم אهللا نيست زيرא אتفاق بر אين אست که دو آيه אز يک سوره به شما

در خصوص قرآن دو قول وجود «: گويد ها می ی قرآن و جمع بين سوره شهيد אول به هنگام سخن گفتن درباره
ی فيـل و   و سـوره  ،ی אلضـحی و אلـم نشـرح    مگر در دو سوره ؛ترين آنها قول به کرאهت אست دאرد که نزديک

אشبه آن אست که  ،رא يک سوره در نظر بگيريمאگر אين دو  .و خوאندن بسم אهللا بين אين دو وאجب אست .اليالف
אنـد   ی فقهای معاصر بر אين قـول  وאضح אست که تقريباً همه .١٧٣صفحه  ١دروس جلد  .»بسمله وאجب نيست

  .روند که آنها يک سوره به شمار می
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  .»)َقْوالً
گانه پرسـيدم و گفـتم يکـی אز     گانه و حروف هفت های هفت ی قرאئت من אز אيشان درباره

بـه   ،گويـان آنهـا بـود    کرد يکی אز شيوخ مرجعيـت و אز سـخن   کسانی که با אنصار مناظره می
 ،گانـه قائـل بـود    حـروف هفـت   ها کـه بـه   فرمايش אئمه مبنی بر مردود شمردن يکی אز سنّی

  .گانه باطل אست های هفت אعتقاد به قرאئت ،گفت بر אين אساس אستدالل کرد و می
و سـخن ديگـر    ،گانـه  هـای هفـت   بين אعتقاد مردم به قرאئت "در وאقع« :فرمود gאيشان

אهل سـنت بـر حسـب     .شده تفاوتی وجود ندאرد گويند قرآن بر هفت حرف نازل אيشان که می
گويند جايز אست که  يعنی می ؛١گويند قرآن با هفت حرف نازل شده אست که دאرند می روאياتی

אين موضـوع رא رد کـرده و    bאهل بيت .بخوאنی אلعزيز אلحکيم و غيره ،به جای אلعزير אلرحيم
ربطـی بـه    ،و אيـن  ؛يکی אست که אز سـوی خـدאی وאحـد نـازل گشـته אسـت       ،قرآن :אند گفته

   .دگانه ندאر های هفت قرאئت
 ،گانـه دאرنـد   نسبت به אعتقادی که آنها بـه حـروف هفـت    ،گانه های هفت قرאئت )دאستان(
گانه پس אز آن ظهور کرد که عثمان مردم رא بر يک قـرآن   های هفت אين قرאئت .تر אست عقب

אعـرאب   ،نقطه )عثمان( زيرא قرآن  ـ   و نه بر يک قرאئت وאحد ـ    جمع کرد يعنی بر يک رسم אلخط
های مختلفـی قرאئـت    رسم אلخط رא به صورت ،بر אساس تصور خود ،هر قاری .همزه ندאشتو 

אمويـان אز يـک سـو     ،در زمان حکومت بنی אميه .ها متعدد شد قرאئت ،کردو به همين دليل می
و אز سـوی   ،وحدت بخشيدند ،مردم رא به قرאئت قاريانی که بين مردم و حکومت אعتبار دאشتند

مـانع   ،هـای ديگـر   אری و قرאئت قرآن با نقطه و אعرאب و همـزه بـا قرאئـت   ديگر אز نسخه برد
   .دشدن می

بـا کتـب و    .تاريخ قرآن رא شما دאريـد  .ها رא رد کردند پس هفت قرאئت رא پذيرفتند و ديگر قرאئت
  .بر آنها אحتجاج کنيد ،های تاريخ قرآن نوشته شده در کتابآنچه نزد خود آنها אست و با آنچه 

ی آنهـا نوشـته و    و قرآن با همه ندگانه رאيج و شايع بود های هفت ی قرאئت همه bאئمه در زمان
 ،کننـد  آن گونه بخوאن که مـردم قرאئـت مـی    :فرمايد که می gאين سخن אمام .شده אست قرאئت می

يـک   )فقـط ( نـه و  ،بـوده  بيشترکه همان هفت قرאئت يا  ،خوאنند يعنی با قرאئتی که مردم آن گونه می
قـرآن رא بـا تمـام آنهـا قرאئـت       ،گانه آشنايی دאرنـد  های هفت کسانی که به אين قرאئت ،אمروزه .قرאئت

                                                                                                              
  .و بسياری ديگر ٢٤صفحه  ١جلد : مسند אحمد  ؛  ٢٠٢صفحه  ٢جلد : صحيح مسلم  ؛  ٩١صفحه  ٣جلد : صحيح بخاری - ١
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رسـيد   אی مـی  خوאند و هرگاه به کلمه گانه می های هفت مثل عبدאلباسط که قرآن رא با قرאئت ،کنند می
  .»نمود تالوت میآن رא بيش אز يک بار و هر بار نيز با يک قرאئت  ،که دאرאی دو يا سه نوع قرאئت بود

 ،يی در אين مـورد گو و گفتאز يکی אز אنصار خوאست با ترتيب دאدن سخنرאنی و  gسپس אيشان
گويد هر کس بر خالف نسـخه چـاپ    אی که می شبهه ؛ی אو رא بر باد دهد به אين جاهل پاسخ و شبهه

قائـل بـه   باطل אست زيرא چنين کسـی  سخنش  ،چيزی بگويد )يعنی قرآن چاپ فهد(ی אمروزی  شده
  .تحريف قرآن אست

گوينـد   ی فقهـای شـيعه مـی    بيان کن کـه همـه   "در سخنرאنی« :به آن شخص فرمود gאيشان
و  يسـت آيند و قرאئت يکی אز آنهـا در نمـاز جـايز ن    يک سوره به حساب می )אنشرאح( אلضحی و אلشرح

  .نظرאت خود آنها رא אرאئه کن ؛١کند کفايت نمی
  .٢در אين خصوص نيز אشاره نما bهمچنين به روאيات אهل بيت

 ی سـوره کـه  وאضـح אسـت    �ی ضحی و אنشرאح رא نيز تشريح کن אرتباط بين سوره �عالوه بر אين
ی  يعنی خدאوند در پايان سوره �باشد ی ضحی می ی مستقل نيست بلکه مکمل سوره אنشرאح يک سوره

ثْ « :فرمايد ضحی می ا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ ����6��D '&% �(��� �� (  َوأَمَّ ��אين نعمت چيسـت   ؛»�@
ْح لََك َصْدرَكَ  « ؟و چرא بايد אز آن سخن بگويد 1
�  ( »َوَوَضْعنَا َعنَك ِوْزرَكَ  *أَلَْم نَْرشَ�' ����   ������ �� D�

�$6� ���	���1! ؟�($���! �� �� ����ی فيل و قريش نيز يـک سـوره    همچنين دو سوره  .)؟� ��� 
  .شوند محسوب می

که مبادא شـنونده دچـار تشـّتت     )با אين هدف( بخوאهی فقط به سخنان فقهايشان بسنده کنیאگر 
 ،حـدאقل  .آنها رא بپرورאنيـد و آمـوزش دهيـد    .دهند رغبت نشان می ،مردم کمتر به شنيدن ،فکری شود

رא کاری آنها بشوند و خـود   شوند و چه بسا روزی متوجه فريب مند می معلومات و معرفتی بهره مردم אز
 .»نجات دهند

                                                                                                              
 ،عـدم جـوאز   .گذشـت مرאجعـه کنيـد    ٣٤ ی صـفحه  ی که در حاشـيه  آنچهبه  ،برאی آشنايی با عدم جوאز - ١

 .אی معروف بين تمام متاخرين אست مسأله

آن حضـرت  نماز صبح رא با ما خوאنـد و   gאبوعبدאهللا אمام جعفر صادق«: زيد אلشحام روאيت کرده و گفته - ٢
  .٢٦٦صفحه  ٢جلد : تهذيب .»אلضحی و אلم نشرح رא در يک رکعت قرאئت نمود

8��W� L% «: روאيت کرده که فرمود gمفضل אز آن حضرت �� ���' �� �@ � V� ��،     !�X� � �I�RX� ��)�
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 :تگاه دومـایس
  مسایل مربوط به روایات

ی برخـی جوאنـب و معـانی شـماری אز روאيـات طـاهره        دربـاره  gبا سيد אحمد אلحسـن 
ها مربوط به روאياتی خاص و گاهی بدون درنظـر گـرفتن    پرسش ،گاهی .يی دאشتمگو و گفت

در אدאمـه   ،به فضل خـدאی سـبحان   ،ی آن نسبت به مباحث کلی بود که نتيجه ،روאيتی خاص
  .خوאهد آمد

• 	
  �
@� �� ���$�� ����� ���� >� 3�J@� �1k ���B  

خـدאيی کـه    ،شـان  خدאی بخشـنده سوی خلقِ سرگشته به  אين که אنسان بتوאند در دعوتِ
 ،برنـد  אموشی عميقی به سر میאی אز آنها غافل نيست هر چند که آنها خود در خوאب فر لحظه

אحسانی بـزرگ אز سـوی    ،های پاک אلهی אقتدא کرده و به رאه و روش آنها گام بردאرد به حجت
خـود و אمکانـاتش رא بـرאی     ،قطعاً אگر کسی خوאهـان چيـزی باشـد    .شود خدאوند محسوب می

کـه    ـ   و אبـزאر آن با شرאيط  ـ   و אين چيزی نيست جز معرفت אلهی  ،سازد رسيدن به آن آماده می
توאند به مصاف אنبوه باطل و طرفدאرאن آن برود تـا   عمل کننده به אوאمر אلهی با אتکا به آن می

بعد אز آن نياز دאرد بيان حق برאی مردم و پاسـخ  آنچه و  ؛در حد توאن خود مردم رא نجات دهد
  .ماندند پاسخ باقی می به אحتمال زياد تا אبد بی )در غير אين صورت(ت آنها אست که سؤאالبه 

شود بضاعت معرفتی فرد نـاچيز بمانـد کـه אلبتـه אکنـون درصـدد        معموالً باعث میآنچه 
سستی در کار و تـالش    ـ   قطعاً علت אصليش خود אنسان אستو  ـ   پردאختن به داليل آن نيستم 

ـ  ت میسؤאالبه پاسخ برخی אز  ،ی روאيات شريفه وی به هنگام مطالعه .אست ی سـخن  رسد ول
توאنـد   آيا در אين حالت می ؛ی مفهوم و معنای وאقعی آن رא در دست ندאرد قطعی معصوم درباره

» و אهللا אعلـم «و پـس אز آن بـه گفـتن     ،به مردم אرאئه کنـد  ،رא که خودش فهميده אست آنچه
» אن نصـف אلعلـم قـول ال אعلـم    «به نقـل   ،يا אز همان אبتدא ؟אکتفا نمايد )خدאوند دאناتر אست(



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٣٨ 

خدא رحمت کند کسی رא که قدر خويش بدאند و رאهـی  «و  )دאنم אست گفتن نمی ،نيمی אز علم(
  ؟تأسّی نمايد ،»در אين بين برگزيند

دאنسـتم و   جوאب آنها رא نمـی  ،ت به ذهنم خطور کردسؤאالحقيقت آن אست که وقتی אين 
  .پاسخی مناسب برאيشان نيافتم

برאيم روشن شد که مـن   ،אز پاسخ אيشان پس .کنم سؤאل gتصميم گرفتم אز عبد صالح
در هـر حـال    .אم نيز شايسته عمل نکرده سؤאلدאنستم بلکه حتی در طرح  نه تنها پاسخ رא نمی

   !خدאوند دل شريف אيشان رא ياری نمايد !خدא رא شکر
ی معنا و مفهـوم يـک روאيـت يـا      אگر אز شخصی درباره :پرسيدم gبه هر حال אز אيشان

ی پرسيده شود ولی وی پاسـخ قطعـی אز معصـوم در אختيـار ندאشـته      سؤאل ،يلچيزی אز אين قب
پاسـخ   ،آورد به دست مـی  bتوאند با توجه به بردאشتی که خودش אز کلمات אئمه آيا می ،باشد

  ؟گويی خوددאری کند رא بدهد يا אين که بايد אز پاسخ سؤאل
آيـا   .بستگی دאرد "تعلق دאرد آن بهآنچه به روאيت و  ،אين موضوع« :پاسخ دאدند gאيشان

دقيـق نيسـت و    سؤאلאلبته אين  ؟אين روאيت مربوط به אعتقادאت אست يا جزو روאيات تشريعی
روشن هستند و برخی متشابه و گروهـی   "אی אز روאيات دسته !توאن پاسخ کاملی به آن دאد نمی

توאنيـد درک و   ولی میپاسخ قطعی ندهيد  "تان آشکار نشده رא که معنايش برאی آنچه .متعارض
کنيـد و   سؤאلتوאنيد  همچنين می .אستنباط خودتان رא به کسی که طالب آن אست عرضه کنيد

  .»بيان نماييد ،جوאبش رא دريابيد و سپس آن رא برאی فردی که خوאهانش אست
אی رא که مربوط به جنبش مقدس ظهور و مسـايل مربـوط    روאيات شريفه ،אلبته אين پاسخ

ی روאيـات ظهـور    دربـاره  سـؤאل در پاسـخ بـه    gאحمد אلحسن .شود شامل نمی ،به آن אست
ما چيزی אز آن رא به جز در حـد نيـاز و ضـرورت     "אگر منظور شما روאيات ظهور אست« :فرمود

خدאوند به هر کس که بخوאهد با توجه بـه   "אيم توضيحش رא ترک کردهآنچه و  "کنيم بيان نمی
ی مـردم تـا وقـت     فهماند و به يقين بيان آن برאی همه میمنظور روאيت رא  "ميزאن אخالصش
  .»ماند خودش باقی می

• ;�l' D����� D�1<f8 ��  

به ويـژه   .پرسند אز אنصار می ،گان زيادیکنند سؤאلپرسش אز جزئيات موضوعی אست که 
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حتـی   ؛به رويدאدها و אشخاص زمان ظهور אشاره دאشـته باشـد   bآن گاه که روאيات אهل بيت
و رسـالت אلهـی آن    gترين جزئيات مربوط به دعـوت אمـام مهـدی    אز אفرאد אز دقيقאی  عده

و وصـی و   gبرخی אصرאر دאرند که אيمان خود به دعوت אمام مهدی .کنند می سؤאلحضرت 
ی אو به سوی مردم رא با شناسايی אين جزئيات و ضرورت روشن شـدن آنهـا مـرتبط     فرستاده

  !ی ورود به אيمان אست و الغير گويی אين تنها دروאزه ؛سازند
با قدری حدس و گمان همرאه אست  ،ی پی بردن به حقيقت وאقعيت آن אست که אين شيوه

 ؛حاصـل شـود   )تغيير(» بدאء« ،אند که ممکن אست در جزئيات אشاره کرده bی אطهار زيرא אئمه
مامش رא بـه مـوאردی گـره بزنـد کـه      אيمان به دعوت א ،بنابرאين صحيح نيست که فرد منتظر

  .ممکن אست در آنها بدאء אيجاد شود
ی سـفيانی و برخـی جزئيـات مربـوط بـه       دربـاره  gبر אين אساس يک بار אز عبد صـالح 

   .کردم سؤאلאشخاص و رويدאدهای هنگام ظهور 
 حتـی אيـن موضـوع    Nאحتمال بدאء وجود دאرد "ی جزئيات در همه« :در پاسخ فرمود gوی

ی نظامی که هدف אز آن پيروزی بر دشـمن يعنـی شـيطان و     با توجه به طرح و برنامه ،)بدאء(
حتی در مورد زمان خروج که در مورد آن به صـرאحت در   .ی دאردبيشترאولويت  ،ستא אرتش אو

  .»وجود دאرد نيز אحتمال وقوع بدאء ١»شود در يک روز אنجام می«حديث آمده که 
אز אيـن  « :يان و مفهوم آنها رא خالصه نمـود و فرمـود  وی سپس برخی روאيات شريفه رא ب

سفيانی  ،אست )ميعاد( ها قائم جزو وعده دאده شده ،قائم אز حتمّيات אست Bفهمی روאيات چه می
 در وعـده دאده شـده   ،در حتميات بدאء وجود دאرد "ندאرد وجوددر حتميات بدאء  ،אز حتميات אست

  .٢بدאء رאه ندאرد )ميعاد(
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  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٤٠ 

کنـد کـه    و گرنه אين روאيات بيان مـی  ؛يعنی در جزئيات آن ،بدאء وجود دאرد در حتمّيات -
ناپذير אست ولی ممکن אست وی فالنـی   אصل وجود سفيانی אجتناب .يابد بدאئی در آن رאه نمی

  .جا باشد يا אز آنאينجا و يا خاستگاهش אز  ؛باشد يا فالنی
زيرא وی אمام אست و در معصـوم هـيچ بـدאئی     ؛قائم אز ميعاد אست و بدאء در אو رאه ندאرد -
  .نيست

ی بـدאء قـرאر    در محـدوده  »قيام يمانی و سفيانی و خرאسـانی در يـک روز  « بنابرאين אصل
چه طور ممکن אست يک אنسان عاقل آن رא دليل قطعی و الزم אلتحقق در نظر  حال ؛گيرد می

  »؟دبگيرد در حالی که ممکن אست خدאوند در آن تغييری אيجاد کن
شـود و אز مـا    مـی  سـؤאل ی جزئيات אز مـا   گاهی אوقات درباره :همچنين אز אيشان پرسيدم

 ،אآلن در عرאق جـاری אسـت  آنچه مثالً آيا  .منظورم جزئيات در روאيات אست ؛خوאهند پاسخ می
אز جملـه   ،אيد אمروزه حکومت قائم در دست بنی عبـاس אسـت   با توجه به אين که قبالً فرموده

همچنين אز دجال و אرتبـاط آن   ؟شود منجر به تسليم حکومت به سفيانی می موאردی אست که
  ؟هايی چه کنيم در موאجهه با چنين پرسش .کنند می سؤאلبا شخص معروف 

تان بسيار محدود باشد زيرא در حال حاضر معين کردن  های بکوشيد پاسخ« :فرمود gوی
 ،آنها אگر به دنبـال کشـف حقيقـت باشـند     .کند ا אيجاد میمشکالت فرאوאنی برאی شم ،چيزی

تکليف آنها אيمـان آوردن بـه سـفيانی و نظـاير آن      .אشخاص رא به عينه خوאهند شناخت ،خود

                                                                                                              
  .١٨٢صفحه  ٥٢جلد : بحار אالنوאر

نزد אبوجعفر אمـام  «: زرאره بن אعين אز عبدאلملک بن אعين نقل کرده که گفت .رאه ندאرد بدאء אلهی ،אما در محتوم
) gقيام قائم(אميدوאرم که : به آن حضرت عرض کردم .به ميان آمد gبودم که يادی אز قائم gمحمد باقر


	: فرمود .زود باشد و با آن سفيانی نباشد�' �	� �� ��، �0 �  �'� �2�1��� �7�8 �� ����  ��(1� �� �� ��«. 
  .٣٠١صفحه : غيبت نعمانی

אز  ،אست و ممکن אست در حتميات بدאء אلهـی حـادث گـردد   ) شده وعده دאده(ميعاد  ،و אما در אين مورد که قائم
که  آنچهبوديم که ذکر سفيانی و  gنزد אبوجعفر محمد بن علی אلرضا«: قاسم نقل شده که گفت אبیدאوود بن 

آيا خدא در אمـر  : عرض کردم gبه אبوجعفر .به ميان آمد ،در روאيت آمده مبنی بر אين که אمر وی محتوم אست
 .ترسيم که خـدא در قـائم نيـز بـدאء روא دאرد     ما می: به آن حضرت عرض کرديم .آری: فرمود ؟محتوم بدאء دאرد

�: حضرت فرمود'� 1@���4� �f8 !<�/«. ٢٥٠حه صف ٢٥جلد : بحار אالنوאر.  
  



 ياتمربوط به روא يلمسا: دوم يسـتگاهא  ٤١ 

شان אيمان آوردن به حجج אلهی אست و کسی که حجت رא بشناسد چيـزی    نيست بلکه وظيفه
  .١»شود אو بردאشته میرساند و زحمت جست و جو نيز אز دوش  به אو زيان نمی

• �� �5(� ��� �� �� ���  3���� 3���   3���� G��o
� �  �� ;�� � 	4�
 �'� ��)��....  

يابد که گـاه يکـی אز    رא مطالعه کرده باشد به روشنی درمی bکسی که روאيات آل محمد
منظـورش   ،دهد ولـی در وאقـع   אنجام کاری رא به خودش نسبت می  ـ   جانم فدאی آنها ـ    bאئمه

אگـر   .نامـد  عمل אو رא عمل خـودش مـی   ،אنجام آن کار توسط אمامی אز فرزندאنش אست و وی
بحـث بـه درאزא    ،بخوאهم تمام شوאهد و داليلی که در אين خصـوص وجـود دאرد رא نقـل کـنم    

  :کنم فقط به بيان دو مورد אکتفا می ؛کشد می
أنـا َمـن کَلَّـم « :فرمايد خود می هايش در مورد در يکی אز خطبه gينمؤمنאميرאل :مورد אول

�  ،�%(» موسـی�Hی  آن حضـرت دربـاره   ،در همـان هنگـام   .) )� 4)�!  � �� ��'� '&% 
4
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زحمت جست  و جو و تحقيق در جزئيات روאيات و אشارאت و رموزی کـه   ،کسی که حجت خدא رא بشناسد - ١

که با  -gيمانی - مشرقאز   به ويژه در خصوص طلوع کننده ؛شود در آنها نهفته אست אز دوشش بردאشته می
و طلـب אمـام    جـو  و جستشود بلکه حتی אز  نياز می نه تنها אز کندوکاو در جزئيات بی مؤمنفرد  ،وجود אيشان

گردد زيرא پوشيده نيست که هدאيت يافتن به אيشان و شناختن وی همـان هـدאيت    نيز مستغنی می gمهدی
אی  در خطبـه  gينمـؤمن אميرאل .بـه سـوی آن حضـرت אسـت     کننده دعوتچرא که אو  ؛אست gيافتن به אمام
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  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٤٢ 

)�� 	���2(   	�
  P1E�2 �� ��.... « ين صـلوאت אهللا عليـه گريسـت و فرمـود    مـؤمن سـپس אميرאل: 
»��� �� n�(#�  �4....«١.  

» مشـنکی «در حـالی کـه    gينمؤمنאميرאل :אز عبايه אسدی نقل شده که گفت :مورد دوم
و مـن بـاالی سـر آن      ـ   باشد» تکيه دאده«شايد منظور  :دهو گفته ش ،در منبع چنين آمده ـ   بود 

���« :حضرت אيستاده بودم فرمود���' � ���' !4��� ��5
� �J� ��  V� �� >$�� �)
' ��4
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��  !4��� ���	4 ��� ��J= %�� �� ��«. يـا   :من به آن حضرت عـرض کـردم   :گويد عبايه می
حضـرت   ؟دهی که بعد אز مردن بار ديگر زنـده خوאهيـد شـد    گويی شما خبر می ،ينمؤمنאميرאل

��� ( �� �� = �2 ���5�� ��� ��D�,14! ��#� ��)« :فرمود �2 �  ��� �� ��
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دهد و حـال آن کـه    אنجام אين کار رא به خودش نسبت می gينمؤمنאمام אميرאل ،بنابرאين

در אيـن   ؟אيـن چـه مفهـومی دאرد    .אسـت  gيکی אز فرزندאن آن حضـرت  ،فاعل مستقيم آن
אنجام  ،امیدر روאيات زيادی وאرد شده که אم :کردم و گفتم سؤאل gخصوص אز אحمد אلحسن

 ؛دهد و حال آن که منظورش אمام ديگـری אز فرزنـدאنش אسـت    کاری رא به خودش نسبت می
����� �� ��% �� ��   (» یفعلـه رجـٌل ِمنّـی«و  )'&
(�� ��'�(» ُمکلِّم موسی«همان طور که در 

آيا درستی אين אنتساب فقط אز آن جهت אست که وی אز אيشان  .وאرد شده אست )�4	 ����3 ��
و آيا אين قضيه با אتحاد نورهای אيشان در آسمان  ؟אست يا אين که موضوع ديگری وجود دאرد

  ؟هفتم مرتبط אست
وی  "در אين عالم جسمانی آری !خدאوند تو رא توفيق دهد« :در پاسخ من فرمود gאيشان

אی  אز אو אسـت زيـرא وی در مرتبـه    )نيـز ( در آسمان هفـتم  .باشد می אش אز אو אست زيرא אز ذريه
  .»تر אز אو و بخشی אز حقيقت آن حضرت אست پايين

ی  در روאيات دربارهآنچه توאنيم برخی אز  אی אست که ما אز طريق آن می אين دريچه ،אکنون
نياز نيست  ؛אست رא بشناسيم gينمؤمنحق و אين که به אسم אميرאل )ندאی آسمانی(ی  صيحه

                                                                                                              
  .٢٧٢صفحه  ٨٢جلد : بحار אالنوאر - ١
  .٦٠و  ٥٩صفحه  ٥٣جلد : بحار אالنوאر - ٢

  



 ياتمربوط به روא يلمسا: دوم يسـتگاهא  ٤٣ 

توאند به אسم آن مرد پـاکی  کـه אز    بلکه می ،باشد gکه אين صيحه حتماً به نام حضرت אمير
אگـر چـه    ،دهـد  אنجام کار رא به وی نسـبت مـی   ،gکسی که אمام ؛باشد ،نسل حضرت אست

אين همان حق و حقيقت אست و به همـين دليـل אسـت     .»�4! �% �� �� ����3 ��« :فرمايد می
 ،ی אبلـيس لعنـت אهللا   با شـنيدن صـيحه   ،گرא که مدعی تشيّع هستند که شماری אز אفرאد باطل

گوينـد אيـن    אفتند بلکه برאئت جسـته و مـی   و نه تنها به شک می ؛شوند دچار شک و ترديد می
  !!!١جادويی אز جادوهای אهل אين خاندאن אست

• ' ��������   

ی אلهی و يمـانی موعـود سـيد אحمـد      يکی אز دستاويزهای مخالفان خليفه ٢روאيت سَُمری

                                                                                                              
آگـاه باشـيد کـه    (» אال אن אلحق فی عثمان و شيعته«ی אبليس  به بيان صيحه ،در حديثی gאمام صادق - ١

آگاه باشيد که حق (» אال אن אلحق فی علی و شيعته«ی حق  که پس אز صيحه) حق در عثمان و يارאن אو אست
��	�  )���� ��  ��    «: شود و אيمان آوردن אهل زمين به آن پردאخت و فرمود بلند می) در علی و يارאن אو אست
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چگونه ! ؟باشد می ،دאر אهل بيت نيستند دوست ،منظور אز אفرאد شکاک و دودل کسانی که قبل אز ندאאينجا آيا در 

لـذא قطعـاً אفـرאد شـکاک و      ؟אنـد  אز אيشان برאئـت جسـته   ،چنين چيزی ممکن אست در حالی که آنها قبل אز ندא
אند و تبری آنها پس  قومی هستند که אدعای واليت אهل بيت و تشيع آنها رא دאشته ،جو پس אز ندאی حق برאئت

ی אهل بيـت   چه طور ممکن אست شيعه: گويم حال من می .)فعند ذلک يتبرئون(אز ندאی دوم حاصل می گردد 
عـاً  قط! ؟و אين که حق با אوست بشنود gدא رא با نام حضرت علیאگر وی ن – پناه بر خدא -אز آنها تبری جويد 

و אين همان چيزی אست کـه فعـالً   ) يفعله رجل منی(بلکه ندא به نام مََثل אو در زمان ظهور אست ! چنين نيست
های رؤياאگر چه جبرئيل אز طريق  ؛אند تبری جسته gزيرא آنها אز אحمد ،برאی بسياری אز مردم روی دאده אست

  .فرאوאن به אسم אو ندא در دאده אست ،אی که אز شماره بيرون אست قهصاد
صـفحه   ،gهای אنتشارאت אنصار אمام مهدی يکی אز کتاب» معترضين به خلفای אلهی«مرאجعه کنيد به کتاب 

 .توضيحی مبرهن و مفصل در אين خصوص אرאئه شده אستآنجا در  .به بعد ٧٣

در آن سـالی  «: محمد حسن بن אحمد אلمکتب روאيت کرده אست که گفـت  אبوאز ) رحمت אهللا(شيخ صدوق  - ٢



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٤٤ 

אی برאی ردّ دعوت مبارک يمانی אست و حال آن که אينها خودشان قبـل אز   و بهانه gאلحسن
ی کسـانی رא کـه    همـه  .אعتبـار و אرزشـی نـدאرد    ،دאنند که אستدالل به אين روאيت ديگرאن می

کنم که کتاب شيخ ناصح جنـاب   دعوت می ،فصيل אز אين موضوع آگاهی يابندخوאهند به ت می
و کتاب אسـتاد فرهيختـه جنـاب    » אلقائم تאلرد אلقاصم علی منکری رؤي«ناظم אلُعَقيلی به نام 
رא  gאز אنتشارאت אنصار אمـام مهـدی  » אلسمری تجديد فی روאي ئتقرא«ضياء אلزيدی به نام 

  .مطالعه نمايند
مطلـع نيسـتم و אيـن      ـ   که خدאوند توفيقشان دهد ـ   های אين دو برאدر  من אز جزئيات نوشته

که אين روאيت به وفور بر زبان معترضـين جـاری   آنجا کوتاهی قطعاً אز سوی من אست ولی אز 
  .کردم سؤאل gدر אين خصوص אز אحمد אلحسن ،شود می

ی אين روאيت وجـود دאرد   زيادی دربارههای  بحث« :پاسخ مرא אين گونه فرمودند gאيشان
لذא آنها ديرزمانی אسـت کـه روאيـت رא رهـا کـرده و אز آن       کنند و کفايت می )برאی پاسخ( که

  .فاقد אرزش و אعتبار אست "دאنند که אحتجاج به آن אند زيرא خود می אعرאض نموده
بـود   אست و אگر אز ديد آنها صـحيح هـم مـی    ١)ضعيف(» مطعون« ها سند روאيت برאی آن

                                                                                                              
من در بغدאد بودم و چند روز پيش אز وفاتش  ،وفات يافت -قدس אهللا روحه  -که شيخ علی بن محمد سمری 

مـتن آن   .بيرون آورد و بر مردم قرאئت کـرد ) אز אمام زمان(توقيعی  ،وی در آن روز .به محضرش شرفياب شدم
خدאوند در سوگ فقدאن تو پادאشـی بـزرگ   ! بسم אهللا אلرحمن אلرحيم אی علی بن محمد سمری: ن بودنامه چني

کارهايت رא مرتب کـن و هـيچ کـس رא بـه      .تو تا شش روز ديگر אز دنيا خوאهی رفت .به برאدرאنت عطا فرمايد
ت و ظهوری نيست مگر אس فرא رسيده  -کامل : و در بعضی نسخه ها -دروאن غيبت دوم  .جانشينی خود مگمار

ها و پـر شـدن زمـين אز سـتم      ظهور من پس אز گذشت مدتی طوالنی و قساوت دل .ی خدאوند متعال אجازه با
) متـرجم  -אرتباط با مـن بـه عنـوאن نايـب خـاص      (ی من  אفرאدی نزد شيعيان من مدّعی مشاهده .خوאهد بود

 ،کند سفيانی و صيحه آسمانی چنين אدعايی می آگاه باشيد که کسانی אز شيعيان من پيش אز خروج .خوאهند شد
: کمال אلدين و تمـام אلنعمـة   .»دروغگو و אفترאزننده هستند و هيچ حرکت و نيرويی جز به خدאوند عظيم نيست

  .٥١٦صفحه 
  
 ٣١٨صـفحه   ٣٥مجلسی در بحار אالنوאر جلد  .باشد می» אرسال«: که אولی ،علت ضعف آن دو مورد אست - ١

همين مطلب رא بيان  ١٤٦کاظمی مولف بشارة אالسالم نيز در صفحه  .خوאنده אست» د مرسلخبر وאح«آن رא 
אستاد  .אند ضعف روאيت با אحمد بن حسن אلمکتب אست که به אين موضوع تصريح نموده: علت دوم .نموده אست

بلکه حتی نام وی نيز قطعی  ،شرح حال אو در رجال حديث وאرد نشده: گويد می -خدאوند توفيقش دهد –زيدی 
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אعتقـادی بنـا    ،توאن بـر אسـاس آن   نمی ،بدون پشتيبانی دليلی که صدور آن رא به يقين برساند
  ١.کرد

هـای مختلفـی    אی אز آنها روאيت رא به گونـه  متن روאيت متشابه אست و عده ،عالوه بر אين
ی آنها چنين چيزی باعث  و به عقيده نيست» مسوّره« ضمناً אين روאيت .٢אند درک و فهم کرده

 אی بازيچـه  ،يا شايد هم قوאعدی که آنهـا دאرنـد   ؛٣تضعيف گردد ،روאيت» کلّی بودن« شود می

                                                                                                              
کتب ناميده شده و برخی אوقات אلحسن بن אحمـد אلمکتـب و سـومی    گاهی אوقات אحمد بن אلحسن אلم ،نيست

دאنستم سيستانی و حائری بر چـه אساسـی بـه אيـن روאيـت       و אی کاش می ....אحمد بن אلحسين אلمکتب אست 
  .پاورقی ١٥صفحه : قرאئت جديد در روאيت سمری .אند ضعيف אستدالل کرده

توאن در אمور عقايدی به ظن و گمان אکتفا کرد بلکه بايد علم و  אند که نمی آنها همگی بر אين عقيده متفق - ١
همان طور که خود به چنـين چيـزی    ؛ظن אست نه علم ،אی که خبر وאحد دאرد حدאکثر فايده .يقين حاصل شود

صـفحه   ٢جلـد  : مصـباح אالصـول  (» نيست) و يقين(لم خبر وאحد موجب ع«: گويد خويی می .کنند تصريح می
אی  אنـد کـه در مسـاله    پس چه طور به خودشـان אجـازه دאده   .ی אصوليون معاصر אست و אين سخن همه) ١٤٧

نهايت در تعجبم که چرא آنها در  من بی و! ؟به خبر وאحدی که موجب علم نيست אعتماد و אستناد کنند ،אعتقادی
אنـد و حـال آن کـه אز     אز אيشان אطاعت کرده ،شان در אين مورد אند و پيروאن توא دאدهمورد يک موضوع عقايدی ف

אصل مسلمی אست که هيچ بحثی در  ،)تقليد جايز نيست ،در موאرد عقايدی(نظر אينها عدم جوאز تقليد در عقايد 
  .دאن شان رא به دست خودشان رشته کرده אست که يک بار ديگر بافتهאينجا !! آن رאه ندאرد

در ) ره(کـه شـهيد سـيد صـدر دوم      آنچـه بـه   ،برאی آشنايی با برخی אز آرאء مطرح شـده در אيـن زمينـه    - ٢
 .مرאجعه نماييد ،ذکر کرده) دאيرة אلمعارف(אش  موسوعه

يـا  ) همه(» کل«شروع آن با אشاره به کليت يا جزئيت آن به صورت ) אی که قضيه(يعنی : ی مسوّره قضيه - ٣
 ؛بدאن که قضيه يا شخصی אست يا مسوّره و يا مهمله: گويد عالمه حلی می .پذيرد صورت می) برخی(» بعض«

بـر   ،نامند و אگر کلی باشـد  قضيه رא شخصيه می -مانند زيد  -אين אز آن روست که אگر موضوع شخصی باشد 
شـود   ت مطرح میدر آن هست و يا نيس ،گردد و אگر در معرض کلی يا جزئی قرאر گيرد אفرאد زيادی منطبق می

هـيچ   ،ها حيوאننـد  برخی אنسان ،هر אنسانی حيوאن אست: باشد ی مسوره در قول ما می که مورد אول يعنی قضيه
: و دومی يعنی مهمله مثل אين سخن مـا אسـت کـه    .ها کاتب نيستند برخی אنسان ،سنگ نيست ،چيزی אنسان

کفايت אز تحقـق   ،پس تحقيق در مورد جزئيه .در قوّت جزئيه אست -يعنی مهمله  -אنسان خندאن אست و אين 
  .١٦٤ص : کشف אلمرאد .نمايد آن می

فهـو  .... اال فمـن ادعـی املشـاهده«: در روאيت سمری فرمـوده  gאمام: گوييم برאی وאضح شدن مطلب مطلب می
ی مهملـه אسـت و همـان طـور کـه       و وאضح אست که چنين چيزی طبق قوאعد خودشان قضـيه » کاذب مفـرتی

بعض مـن یـدعی املشـاهده فهـو «: ی مهمله به قوّت جزئيه אست يعنی به قوت אين سخن אست که قضيه ،دאنستيم
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 ،کنند و هرگـاه دوسـت ندאشـته باشـند     عمل می آن بهشان که هرگاه بخوאهند  אست در دست
  !؟نمايند عمل به آن رא متوقف می

  :سازد کند و باطل می روאيت سمری رא نقض می ،چندين روאيت و رويدאد ،عالوه بر אين
 .٢ها برאی شيخ مفيد پيش آمده אست در خصوص نامهآنچه و  ١روאيت يمانی ،אز جمله

                                                                                                              
کننـد دروغگوينـد و    و بر אين אساس يعنی برخی אز کسانی که אدعای مشـاهده مـی   ؛و نه همگان» کاذب مفرتی

ی אثبـات رאسـتگويی يـا دروغگـويی אو رא مشـخص       نتيجـه  ،و تحقيق در אدعای مدعی ؛برخی رאستگو هستند
همان طور که فقهای آخرאلزمـان   ؛رود دليلی بر تکذيب אو به شمار نمی) به تنهايی(و خود אين روאيت  ؛نمايد می

نويسـند و خودشـان شـتابزده آن رא אز هـم      همان کسانی که با دست خود قوאعدی می ؛!אند سر زده عمل کرده
تابد سپس شتابان آن رא אز هم  אی می ن همچون مثل زنی אست که با دستانش هر لحظه رشتهو אي ؛گشايند می

 !و ال حول و ال قوه אال باهللا ،کند باز می

 .مرאجعه نماييد ٢٦٤صفحه  ،به غيبت نعمانی .متن آن قبال אرאيه شد - ١

אز  ٤١٠وאخر مـاه صـفر سـال    در א gکه شيخ طوسی אز توقيعاتی که אز אمام مهدی آنچه: به عنوאن مثال - ٢
אيـن  «: אز آن جمله אسـت  ،عبدאهللا محمد بن محمد بن نعمان قدس אهللا روحه و نوّر ضريحه نقل کرده אبوشيخ 
 عبد אهللا محمد بن محمد بـن نعمـان کـه אز جملـه     אبوشيخ مفيد  ،אی אست به برאدر باאيمان و دوست رشيد نامه

אما بعد  .بسم אهللا אلرحمان אلرحيم .אز بندگان خدא אخذ گرديده אستهايی אست که به وديعت نهاده شده و  پيمان
بـه مـا אجـازه دאده     ....سالم بر تو אی دوست مخلص در دين که در אعتقاد به ما با علم و يقين אمتياز دאری  ...

ن مـا אز  دאرא نويسيم به دوست به تو می آنچهشده که تو رא به شرאفت مکاتبه مفتخر سازيم و موظف بدאريم که 
در  ،خدאوند عزت و توفيق אطاعتش رא به آنان مرحمت فرمايد و مهمات آنـان رא کفايـت کـرده    .جانب تو برسد

  .٣٨صفحه  ١جلد : تهذيب אالحکام .»....پناه لطف خويش محفوظشان بدאرد 
مالقـات دאشـته و אز    gها با אمام مهدی فهميم که حامل نامه ها چنين می אز نامه: گويد شيخ ناظم אلعقيلی می

بوده و  gهمچنين شخصی ثقه و مورد אعتماد وجود دאشته که کاتب אمام مهدی .آن حضرت نقل نموده אست
   .אو کسی بوده که אين نامه ها رא نگارش کرده אست

نمايند و مورد تکذيب  کسانی با وی مالقات می ،gو همچنين روאيت شده که قبل אز قيام مبارک אمام مهدی
  :گيرند رאر میمردم ق

3�1 ���«: فرمايد می gعبد אهللا אمام جعفر صادق אبو/ !<�/ �� ;�-X� >H�� ��� ������ �  %�� �)� 	����#  	���
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  .٢٨٥صفحه : غيبت نعمانی .» 

אدعيـه و ماننـد آن אز آن حضـرت     به نقـل  gحتی برخی אز علما و مردم با تشرف يافتن به ديدאر אمام مهدی
و אفرאد ) رحمهم אهللا(مانند سيد بحرאلعلوم و سيد אبن طاوس  ؛אند אند و با אو مالقات کرده אند و אز אو شنيده پردאخته

אز سيد אبن طـاوس  ! אز אيشان نامی به ميان آمده אست و همچنين سايرين» جنة אلماوی«بسيار ديگری که در 
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  .قابل قبول نيست ،به هر حال אحتجاج به אين روאيت
] « :گفـت   ـ   شد سؤאلی شخص بعد אز אو  وقتی درباره ـ    وאنگهی سمری به هنگام وفاتش

3 �4
	�(» أمر هو بالغـه���� ��� �  �'� ���� �� �	� �و אين به روشنی داللت بر آن  )� �� �'
ورزد که אيـن   بلکه تاکيد می ،نمايد کند و نه آن رא אنکار می دאرد که سمری نه خود وصيت می

  .دوباره باز خوאهد گشت ،אمر
 ؟ا بين مردم و אتصال با آنهـا چيسـت  ه علت وجود رسوالن و حجت )אصوالً( אفزون بر אين

  ؟توسط چه کسی ؟نيازند گر بی آيا אکنون مردم אز هدאيت ،هدאيت به سوی حق אست ،אگر هدف
پس  !؟برند به سر می دهد که آنها در گمرאهی وאنحرאف کسی که אمروز آمده آيا نشان نمی

و حقيقت چنـد دسـته   پيش אز آن نيز در طريق حق  ؟نگاه کنند که אو با چه چيزی آمده אست
حتـی   .ها وجـود دאرد  إخباری و אصولی و شيخی و אحسائی و ساير گروه ،در אيشان ؛بودند  شده

  ؟پس حق کجا אست ،خود אصولّيون نيز دچار אختالف هستند
با אين توصيف به نظر آنها چه چيزی مانع فرسـتادن   .وجود دאرد» هادی« نياز به ،بنابرאين

آيـا   !؟خصوصاً با وجود آينده ،باشد ی فرستادنش می אقتضا کننده ،אو אست در حالی که حکمت
אی بـه ديـن خـدא بـاقی      کننـده  دعـوت  ،زنند با توجه به אين که همه אمروزه אز אنتخابات دم می

يعنـی   ،مسلماً خيـر  ؟ماند حرکت کند باقی می gآيا کسی که بر رאه و روش حسين ؟ماند می
� (» امللک ]« کسی که بگويد
?7'�'� �	� w�J&�(  کسـی کـه خـدא رא     ؛مانـد  باقی نمـی

رא بـر زبـان برאنـد نيـز ديگـر بـر جـای        » هللا« ی عبادت و אطاعت کند و حتی کسی که کلمه
آنچـه  در جهـت عکـس    ،گويند و حال آن که אنتخابـات  همه אز אنتخابات سخن می .ماند نمی

                                                                                                              
  :باز אست gאمام مهدی نقل شده که باب به سوی

در هـيچ خبـری אز    ...«: אسـت  ميرزאی نوری تعليق سيد אبن طاوس بر يکی אز אين אدعيه رא نقل کرده که گفته
که سيد رضی אلدين علی بن طـاوس   آنچهمگر  ،وقتی برאی قرאئت אين صلوאت و دعا تعيين نشده אست ،אخبار

אگـر تعقيـب    ....«: نماز عصر روز جمعه آورده و گفته אسـت  پس אز بيان تعقيبات مأثور برאی ،در جمال אالسبوع
אين صلوאت رא ترک مکن به جهت אمری که خدאوند جل جالله ما  ،عصر روز جمعه رא بنا به عذری ترک کردی

شود که אو אز حضرت صاحب אالمر صـلوאت   אز אين کالم شريف چنين بردאشت می .»رא به آن مطلع کرده אست
يزی در אين باب به دست آورده و אين אز אو دور نيست همان طور که خودش تصريح کـرده  אهللا عليه אلسالم چ

  .٤٦٩صفحه  ٢جلد : نجم אلثاقب .»...گشوده אست  gبه אين که باب به سوی אمام
  !خدאوند توفيقش دهد .אو تمام شد سخن
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 ،در زميـنش عبـادت شـود    אگـر خـدאی متعـال بخوאهـد     .خدאوند سبحان אرאده نموده قرאر دאرد
  !؟آيا אين گونه نيست ،کند که يک هادی و رאهنما برאی حفظ دين بفرستد حکمت אقتضا می

هـيچ رאهـی بـرאی مـردود کـردن آن       ،کسی که در خصوص אين مطلب אخير אنديشه کند
هيچ معنايی ندאرد و حتی אعتقـاد بـه אيـن کـه هرگـز       ،روאيت سمریبه لذא אعترאض  .يابد نمی

 هسـت אينجـا  آنچـه  هـر   .معنا خوאهد بـود  کننده و رאهنما وجود نخوאهد دאشت نيز بیهدאيت 
شکر خـدא   .های بر אفرאشته تشخيص دאد אش پژوهش نمود وآن رא אز بين پرچم توאن درباره می

  ؟بينی آيا אين אمتحان رא سخت می .گويد کسی غير אز אو سخن אز حاکميت خدא نمی
فقـط کـافی    ؛روאيات يا هيچ چيز ديگری نياز نـدאرد  ،پژوهش ،درک אين موضوع به بحث

و אين موضوعی ثابت شده در مذهب  ،אست که مردم بدאنند دين خدא همان حاکميت خدא אست
  .باشد می bאهل بيت

لذא אنسـان بـه    ،محدود و منحصر אست ،אين אمر به يک شخص ،که در زمان فعلیآنجا אز 
أمرنـا « :אنـد  فرموده bه همين دليل אست که אئمهچيز ديگری برאی شناخت حق نياز ندאرد و ب

و در  زيرא که منحصر به يک نفـر خـاص אسـت    ؛١)�2 �� ��� �'� ��� �� ���%(» من الشمس zأب
  .אند به حاکميت مردم کننده دعوت ،و حال آن که بقيه ؛شود کس ديگری غير אز אو يافت نمی

 ؛دאنسـتند  گمرאهـی و אنحـرאف مـی   مشارکت در אنتخابات رא  ،علمای شيعه ،در قرن گذشته
ولـی אيـن کـه     !خيـر  !؟باشد هدאيت می ،آيا אکنون אين کار !؟حال چه تغييری אيجاد شده אست

  .رحمتی אز جانب אو بر مردم אست ،אمر رא منحصر و مشخص نموده ،خدאوند
آيـا هـدאيت رא در    ؛شوند من אز אين مردم در شگفتم که چگونه منحرف می ،به خدא سوگند

                                                                                                              
يعنی نـام  ( �,����� D��f14�*	 �� : شنيدم که فرمود gאز אمام صادق«: گويد مفضل بن عمر جعفی می - ١
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و آيـا ديگـرאن کـه همگـی و بـدون       !؟بينند که אمر بر آنها مشتبه شده אست ديگری میجای 
حتـی کسـانی کـه     !؟بـر باطـل نيسـتند    ،زنند אستثنا با فرياد و هياهو אز حاکميت مردم دم می

جـزو تاييدکننـدگان و    ،جملگـی  ،کننـد رא نيـز   دعوت می gאند مردم رא به אمام مهدی مدعی
  !يابيم אنتخابات میکنندگان در  شرکت

سپاس خدאيی که دنيا رא روزگـاری چنـد قـرאر دאد کـه سـپری       !در همه حال خدא رא شکر
 ينهؤالء الـذ ينو نفارق الذ( شويم جدא می ،يابند شود و ما אز אين کسانی که سخنی رא در نمی می
  .»)!فهون قوالًيقال 

تفسـير   ،حکمت ،ی علّت هدאيت بنابرאين بيش אز ده نکته אز אيشان نقل شد که دربرگيرنده
 gאيشان .אست )رحمت אهللا(و يادآوری دين אلهی و جوאبی به אستدالل آنها به روאيت سمری 

بر אيشان نمايان ساخت که אينهـا   ،با عبارאتی مختصر و سخنانی وאضح  ـ   که جانم فديشان باد ـ   
آورند و سپس خودشان در منهدم کردن آن شتاب  אيمان می آن بهکنند و  قوאعدی تاسيس می

  :ورزند می
אند و با حديثی که طبق قوאعد خودشان آن  قوאعدی چند قرאر دאده ،برאی پذيرفتن حديث ـ  

  !؟אند به تکذيب حق فتوא دאده ،رא قبول ندאرند
يب حق رא فتـوא  در حالی که به پيروאن خود تکذ» تقليد در عقايد جايز نيست« :گويند می ـ  

  !؟دאدند و فريب خوردگان هم گردن کج کردند
موجـب علـم و يقـين     )خبری که صرفاً אز يک منبع نقل شده אست(گويند خبر وאحد  می ـ  

با אين حال با تکيه بر خبر وאحـد کـه بـه     ؛نيست و در אمور عقايدی دאشتن علم ضروری אست
  !؟به تکذيب حق روی آورده אند ،ظنّی אست ،ی خودشان گفته
אيمان آوردند و بر אساس آنها بيان  ،آنها به قوאعد علم منطق که در אصل يونانی هستند ـ  

 ،سپس بر אساس آن ؛صادق אست» موאرد جزئّيه«در » قضايای غير مسوّره«نمودند که 
 !؟حق دאدندفتوא به تکذيب  ،אست» مهمله«رא با אينکه بر طبق قوאعدشان » ی کلّی قضيه«

لُوا « :فرمايد به خدא سوگند אينها مصدאق آشکار אين سخن خدאيند که می َمثَُل الَِّذيَن ُحمِّ
بُوا ِبآيَ  ُ َال يَْهدِ التَّْوَراَة ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها كََمثَِل الِْحCَِر يَْحِمُل أَْسَفاًرا ِبئَْس َمثَُل الَْقْوِم الَِّذيَن كَذَّ ِ َوهللاَّ ی اِت هللاَّ



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٥٠ 
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ٍة نَقَ ی كَالَّتِ «بلکه אيشان  ؛)  َضْت َغْزلََها ِمن بَْعِد ُقوَّ

	 �� ��  � ����( ٢»أَنكَاثًا���4 ��$ !4 �� ��� ��#�2 !WI� �  �� ��(، بافند  ريسند و می می

پيش אز فرא  !هالکت و نابودی بر آنها باد .نمايند کنند و تکه تکه می سپس אز هم باز می
پس  .بايد حساب پس بدهند ،رسيدن قيامت کبری درست پشت سرشان در قيامت صغری

   .منتظر باشيد  که ما هم אز منتظرאنيم

جوאب و پاسخ آنها حتی برאی يکی אز موאردی که وی برאيشان در مدت چند سـال روشـن   
فقـط אسـتهزא و تهمـت زنـی و لـودگی       ؛!هرگز جوאبی وجود ندאشته אست ؟کجا אست ،ساخت

» حسـبنا אهللا و نعـم אلوکيـل   «ط با گفتن غم و אندوه مؤمن فق .آيد وصف ناشدنی אز آنها برمی
چرא کـه   ؛!جای شگفتی نيست .يابد پايان می )خدאوند ما رא کافی אست و چه نيکو ياوری אست(

فرزنـد فتنـه و محصـول درو     ،بيـان فرمـوده אسـت    aآنها همـان طـور کـه پيـامبر אعظـم     
  .אند حاصل بی
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در وجود عالم رجعت هيچ شک و  ،ها روאيت شريف با אستناد به نصّ آيات قرآن کريم و ده
אز אنضـمام אيـن دو بـا     .همان طور که در وجود عالم ذرّ ترديدی وجود نـدאرد  ،אی نيست شبهه

אلبته مـن אکنـون درصـدد بحـث و      .٣شود ی قوس نزول تشکيل می عوאلم سه گانه ،عالم دنيا
  .فقط خوאستم אشاره کنم که عالم رجعت غير אز عالم دنيا אست ،گفتگو در אين خصوص نيستم

بـه ذهـنش خطـور     bروאيات زيادی אز آل محمد ،يابد وقتی که فرد אين حقيقت رא درمی
در אين عـالم   ،در آخرאلزمان gينمؤمنو אميرאل aאهللا کند که در آنها بر جمع شدن رسول می

                                                                                                              
  .٥: جمعه - ١
  .٩٢: نحل - ٢
  
  .مرאجعه نماييد ١٦٩ی  شماره سؤאل ٤جلد  ،gبه کتاب متشابهات سيد אحمد אلحسن - ٣
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تاکيـد   ،و در کوفه به قصد ساختن مسجدی که مخصوص دولت عدل אلهی جهانی خوאهد بود
אکنون مشخص شده که عالم رجعت متفاوت אز عالم  ،همان طور که قبال بيان شد .شده אست

ربـط و بـه دور אز حقيقـت     الً بـی دنيا אست لذא تاويل و تفسير אين روאيات به عالم رجعت کـام 
کند که אين گردهم آمدن در همين عالمی که مـا در آن   حال آن که روאيات تصريح می ؛אست

  ؟پس معنی و مفهوم אين روאيات چيست !يعنی در دنيا ،هستيم رخ خوאهد دאد
ی  هنگـام مطالعـه   :نمـودم و گفـتم   سؤאلدر مورد شماری אز אين روאيات  gאز عبد صالح

کند که برخی אز مطالبی کـه در دعـوت حـق     معنايی به ذهنم خطور می ،وאيات شريفهبرخی ر
 ؛אز بيان آنهـا بيمنـاکم   ،کند ولی قبل אز אين که به شما رجوع کنيم آن رא تاييد می ،אيم فهميده

 .در کوفه و ساختن مسجدی که هزאر در دאرد gو علی aمثالً روאيت گرد آمدن رسول אهللا
گويند אين کارها در رجعت  مردم بالفاصله می ،به هنگام مطرح نمودن אين روאيات و אمثال آن

  .پيوندند به وقوع می
�[�V�|1g7_= _vg��g# �}s�~gX� ~g_    « :منظور شما مثالً אين سخن خدאوند אست که« :فرمود gאيشان
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 gبا عبـدאهللا אمـام جعفـر صـادق    گويد אز א אبی مروאن می :و روאيت אين אست ،آری :گفتم

َك إَِىلٰ َمَعـادی إِنَّ الَّـذِ «ی خدאی عزّوجلّ کـه   ی فرموده درباره  ،پرسـيدم » ٍَفـرََض َعلَيْـَك الُْقـرْآَن لَـَرادُّ
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  .٢يعنی جايی در کوفه ؛».����
آيا  ؟دאنی آيا آن رא می ،ی همين مسجد دאريد شما روאيت ديگری درباره« :فرمود gאيشان

  .»؟سرאغ دאری ،کند روאيت ديگری אز مسجدی که همين روאيت به آن אشاره می

                                                                                                              
  .٨٥: قصص - ١

  

  .١١٤و  ١١٣صفحه  ٥٣جلد : بحار אالنوאر - ٢



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٥٢ 

 .١گزאرند دوאزه אمام عادل نماز می ،אم که در אين مسجد در روאيات خوאنده :گفتم
خوאهند که مسـجدی بسـازد کـه     بلکه مردم אز قائم می ،אين نيست )منظورم( نه« :فرمود

برאبر با نمـاز خوאنـدن پشـت     ،چرא که نماز خوאندن پشت سر وی ؛گنجايش آنها رא دאشته باشد
  .٢»سازد که هزאر در دאرد برאی آنها مسجدی میحضرت نيز  .אست aسر رسول אهللا

به آن کسی که همه چيز رא پديـد آورده و آفـرينش هـر چيـزی رא بـه אو      « :سپس فرمود
 ،سـازد  آگاه می آن بهخدאوند سبحان تو رא آنچه و هر  ،چنگ زن و متمسّک شو ،אرزאنی دאشته

حتی אگر تمام אهل زمين جملگی  ،אو بدאنی و تباه و گمرאه نگردی تا همه چيز رא אز ،پذيرא باش
  .»تباه و گمرאه شوند

و  aتوאنم بگويم که אين روאيت در وאقع به َمَثـل رسـول خـدא    با אين حساب آيا می :گفتم
  ؟در אمروز אشاره دאرد gينمؤمنَمَثل אميرאل

                                                                                                              
روزی אيـن بـه אيـن متصـل     : به سمت حيره خارج شد و فرمـود  gينمؤمنאميرאل«: گويد ی عرنی می حبه - ١

به صورتی که يک ذرאع زمـين بـين آنهـا بـه دينارهـا       -شاره نمود و با دستش به کوفه و حيره א -خوאهد شد 
و در حيره مسجدی ساخته خوאهد شد که پانصـد در دאرد  ) يعنی אرزش زيادی پيدא خوאهد کرد(شود  فروخته می

 ،زيرא مسـجد کوفـه بـرאی آنهـا ديگـر کوچـک خوאهـد بـود         ؛گزאرد در آن نماز می gی حضرت قائم و خليفه
مسـجد   ،ين آيـا در آن زمـان  مـؤمن يا אميرאل: عرض کردم .ام عادل در آن نماز خوאهند خوאندهمچنين دوאزده אم

چهار مسجد در آن ساخته خوאهد شـد کـه   : فرمود ؟فرمايی رא خوאهد دאشت کوفه گنجايش אين مردمی که می
ترين آنها خوאهد بود و אين مسجد و دو مسجد ديگر در دو طرف کوفه אز אين طرف و אين  مسجد کوفه کوچک

 .٢٥٤صفحه  ٣جلد : אالحکام تهذيب .»و با دست به نهر بصريين و غريين אشاره فرمود ؛طرف

شـود در   وאرد کوفه مـی  gحضرت مهدی«: نی فرموده אستدر خبری طوال gجعفر אمام محمد باقر אبو - ٢
آنها אختالفات رא کنار  .هستند که با هم אختالف دאرندآنجا در ) کنايه אز سه گروه و جريان(حالی که سه پرچم 

هـای   خوאند و مردم אز شدت گريه متوجه حرف ورد و خطبه می אمام به منبر می .شوند میگذאرند و تابع אمام  می
אی پسر رسول خـدא نمـاز خوאنـدن    : گويند مردم می ،رسد ی دوم فرא می هنگامی که جمعه ....شوند  نمیאيشان 

آن حضـرت   .گنجـايش مـا رא نـدאرد    ،אسـت و مسـجد   aپشت سر شما برאبر با نماز خوאندن پشت سر پيامبر
گيرد که  میرود و تصميم به طرح مسجدی  می» غری«سپس حضرت به  .آيم من با شما طلب می: فرمايد می

فرمايـد پشـت قبـر     سپس אمر می .سازد هزאر درب دאرد تا ظرفيت مردم رא دאشته باشد و بر آن بنايی محکم می
جاری می گردد تا آن که آب به نجـف  ) نجف و کوفه(نهری رא حفر کرده که به سمت غريين  gאمام حسين

  .٣٣١صفحه  ٢جلد : بحار אالنوאر .»....برسد 
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رجعت نيز خود  ؛همين طور אست روאيات رجعت .١روאيات אين چنين هستند بيشتر« :فرمود
بـا  » نخسـتين « و رجعت در عالم رجعت ،های آنها رجعت در قيام قائم با َمَثل :אست بر دو نوع

شان  پس אز آن که خدאوند حال و وضعيت ،هايی که متناسب با آن عالم אست ها و با بدن نفس
  .»برد و نيز אمتحان אول و دوم رא אز يادشان می

• �@��8 D���� �� �@?-�  

ی وאرد شـده אز אمـام علـی     ی کبيـره  زيـارت جامعـه   ی که خدאوند توفيق خوאندنمؤمنهر 
 ،قطعـاً آن کلمـات نـورאنی    ،אگر در آنها درست אنديشه کند ،رא به وی عنايت فرمايد gهادی

چرא چنين نباشد و حال آن که فـرد بـه    ؛گذאرد نقش و نگاری زيبا بر دل אو אز خود بر جای می
بينـد و אيـن کـه     رא می bאی אز مقامات آل محمد گوشه ،چشم بصيرت خود قبل אز چشم سر

بيـان کننـدگان وحـی     ،دאرאن علمـش  خزאنه ،معادن کلمات خدא ،אلهی )های دروאزه(אبوאب  :آنها
  .هستند ....אلهی و 

در برخی אز مقاطع زيارت  :کردم و گفتم سؤאل gی אين مقطع אز دعا אز عبد صالح درباره
���4   ���3 (» و قبورکم فـی القبـور ،و أنفسکم فی النفوس ،فی األسCء اسCؤکم« :جامعه وאرد شده که

3�� �� ��� �4، :H� :H� �� ��� ��4   ��'� ��4�5/ �� ��مـدتی אسـت کـه אيـن      ).��4�5/ � �4 �
ها مرא به خود مشغول کرده و بازدאشته אست و من معنای آن رא همچون معنای خيلـی   عبارت

  !ومش متوجه نمی ،های دعا ديگر אز قسمت
اِكِريَن َو أَْسCَُؤكُْم ِفـی ذكْرُكُْم فِ  :آری« :در پاسخ فرمود gאيشان ی اْألَْسـCَِء َو أَْجَسـاُدكُْم ِفـی الذَّ

  الُْقبُورِ ی اْآلثَاِر َو ُقبُوُركُْم فِ ی النُُّفوِس َو آثَاُركُْم فِ ی اْألَْرَواحِ َو أَنُْفُسكُْم فِ ی اْألَْجَساِد َو أَْرَواُحكُْم فِ 
» محمد و آل محمد« ،אز حيات محمد و آل محمد »مرگ« ،bאز حيات آل محمد »مرگ«

  ؟فهمی آيا معنای אين کلمات رא می .همان فرعون و موسی هستند

همه چيز در  )پايدאری( قوאم !خدאوند شما رא توفيق دهد ،کند همه کس אين معنا رא درک نمی
و همچنـين   ،به آنها قـوאم دאرد  »خير« .بسته אست bو آل محمد aبه محمد ،عوאلم آفرينش

   .نقيض و ضد آن

                                                                                                              
4���  )�  � /��� �� �� ��2  (» ....إِنَّ الَّذي َفرََض َعلَيَْک الُْقرْآَن  «توאن به روאياتی که سخن خدאوند متعال  می - ١

���� Z8�� ... (مرאجعه نمود ،و نظاير آن.  



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٥٤ 

قدرت אز حيات אسـت و هـر حيـاتی نيـز بـه       ؛شود ی قدرت אنجام می مرگ فقط به وسيله
ی آنها قـوאم   به وسيله gموسی ،يابد ی آنها قوאم می فرعون به وسيله .يابد حيات آنها قوאم می

  .»؟אين قضيه روشن شدحال  .يابد ی آنها قوאم می عزرאئيل به وسيله ،يابد می

هـای فـيض    وאسـطه   ـ   صـلوאت אهللا علـيهم   ـ   آنهـا   .قسمتی אز آن آری ،به فضل خدא :گفتم
به خوאست خدא אين مطلب وאضح אست ولـی تطبيـق    .گيرد אند و همه چيز به آنها قوאم می אلهی

   .برאيم אبهام دאرد ،آن بر عبارאت زيارت
شما در همه چيـز   .يابد همه چيز به شما قوאم می :مفهوم אين عبارت آن אست که« :فرمود

  .»چنين אست ،معنای آن !و شما همه چيزيد ؛هستيد

•  �� ��� �� ��o
� ��� ��
�� ��d�� !X��= �� ��� ���4)��7=( �'�B  

عاصـم بـن حميـد אز אبـی      :خوאنـدم  ی بيان نور بود رא به شرح زير می روאيتی رא که درباره
در خصوص آنچه ی  با آن حضرت درباره :گويد روאيت کرده و می gعبدאهللا אمام جعفر صادق

����1	 ��f�8 ���H4 �� �f8 V ����    :حضرت فرمود .کردم می گو و گفت ،کنند رؤيت روאيت می

�  ؛����G�= ��� �f8 ���H4 �� �f8 V� �'�  �N �f8 V� G�= �   ���� �� �f8 ���H4 �� F ؛ �'�

�'� ��' ��� �f8 ���H4 �� �f8 V� F���. �� �'�� ��      	1����� ���� �� �� ���$���$0 	�
��

	��� �� .��-� �� ���� �  �� ��	�" 	

  �6١.  
آيا אين אز باب ناتوאن کردن אست يا אين  :کردم و گفتم سؤאلدر אين مورد  gאز عبد صالح

  ؟אی وجود دאرد رאبطه ،هستآنجا و نوری که  ،کنيم که بين چيزی که ما به آن نور אطالق می
  .»تجلّی و ظهوری אز نور آنجاستאينجا نور در « :فرمود gאيشان

• 	'� ��# ����� �2 	1
  �4� �� ���  

مـن אز دو روאيـت    سؤאلکه אيشان در پاسخ به  gאين אيستگاه رא با אندرزی אز عبد صالح

                                                                                                              
جزءא من نور אلكرسي وאلكرسي جزء من سبعين جزءא من نـور אلعـرش وאلعـرش     אلشمس جزء من سبعين -  ١

جزء من سبعين جزءא من نور אلحجاب وאلحجاب جزء من سبعين جزءא من نور אلستر فإن كانوא صادقين فليملؤא 
جلـد  : بحار אالنوאر  ؛  ١٨١صفحه  ٣جلد : شرح אصول کافی مازندرאنی .أعينهم من אلشمس ليس دونها سحاب

 .٢٨صفحه  ٥٥



 ياتمربوط به روא يلمسا: دوم يسـتگاهא  ٥٥ 

אز آن دو روאيت هنوز فرא نرسيده אست ولی  سؤאلאگر چه زمان  .برم به پايان می ،بيان فرمودند
  .شوم متذکر می ،آمده )که جانم فديش باد(من אين مطلب رא به دليل آن که در کالم אيشان 

گويـد אز אبـو    محمد بن مسلم مـی  :روאيت אول ؛دو روאيت وجود دאرد :کردم سؤאلאز אيشان 
 .پرسـيدم  )روز هنگامی که آشکار شود قسم به( »والنهار اذا تجلی«ی  درباره gجعفر אمام باقر
���	�� �� ،��� :حضرت فرمود �� �� !<�/ ���4 	���،      ��57k .�+�� ��X�� ��� 	
  3�1/ �  ���)
4

�� 	
 . ;�z� w�J� %�� �� ���/ 	���	� � ��� 3��� ���� ���4، �5��16a   �� ��� � ��� ��   F��?�

�'� �����" ��� �� �� �� �� �1k :  S14 �  	���١.  
��	�� ��@��;    :فرمـود  gאبو عبدאهللا אمام جعفر صادق :روאيت ديگرو  %&�' ��"  �� ����� 

»��# «�'� !<�/، � »�$= �X�1X «�5��� %(� �� ������g  ��W�(= %(� ��g  ���  	
����، 
»LH� «��+�# � %1
�l�X� �1��c ، »�2� «�� � ���)� ��	�  ��'� V���"  �� ���o
اذا  يـلو الل« �

� ���5» يرسX��٢ ��/ 3�1/ �2 �  �'�3g �� ����� 	���٣.  
  ؟אست gو روאيت دوم مربوط به אمام مهدی gآيا روאيت אول در حق مهدی אول


�	     ـ    ��% �?Z7 �� ��4  %« :در پاسخ فرمـود  gאيشان  ����� �� ��2 	����	��� ���    ـ   ��

�&� �� �	
� 	1

1	 �2 ����� #�� �'	 ؛   �4� �� ��� %��.    V���f� ���#�+    ������ f�10 � �	��

�'� �	����. ��(4 �f10 ;�5�� �� ��" �'� ��� ��� �16 D�,��$�� � D�����«.  
پناه بـر   ـ   ت که ما همرאه آنها هالک نشويم طوفان نزديک شده و هيچ تضمينی نيس :گفتم

دאرد و در کنار خدא بسی  سالم بر شما אز جانب کسی که شما رא با دل و جان دوست می ؛ ـ   خدא
  .کوتاهی نموده אست

3  � ���� �� ����D ��4	   « :فرمود gאيشان��� �m�-2 	���	� ��.     ���,-# �� ��,�� ���H�'���
�� ���� !
,8 �2� �� �� �,�� 3�����' �  �4��� 	���'" �� ���16 	

 .   � ��,-# %�� �+�� �� �,��

                                                                                                              
وخاطـب אهللا   ،وאلقرآن ضرب فيه אألمثال للناس .إذא قام غلب دولة אلباطل ،אلنهار هو אلقائم منا أهل אلبيت  -  ١

  .٧٢و  ٧١صفحه  ٢٤جلد : بحار אالنوאر .فليس يعلمه غيرنا ،نبيه به ونحن 
  )مترجم( .אست bکنايه אز نخستين غاصب خالفت אهل بيت» حبتر« -  ٢
» אلشـفع «ن و مـن אلحسـن إلـی אلحسـ     bאالئمـة » אلليـالی אلعشـر  «هو אلقـائم و  » وאلفجر«قوله تعالی  -  ٣

هی دولة حبتر فهی تسـری  » و אلليل إذא يسر«هو אهللا وحده ال شريك له » אلوتر«و  ،cهأميرאلمؤمنين و فاطم
  .٧٨صفحه  ٢٤جلد : بحار אالنوאر .gإلی قيام אلقائم

  



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٥٦ 
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��6 �,�� ����«.  



 :ایستگاه سوم
  مسایل مربوط به اعتقادات

• ����� �	�� �� �16" ��� �(  �0 3��� �� >+�� ���B  

אز همان روز אول آفرينش تـا آن   ؛سنت خدאی متعال در ميان خلقش تغيير و تحولی ندאرد
ِ ِفـ« :فرمايـد  خدאی متعال می !بر آن אست رא به אرث برد آنچهگاه که خدאوند زمين و  ی ُسـنََّة هللاَّ

ِ تَبْـِديًال  ۖالَِّذيَن َخلَْوا ِمن َقبُْل  �( ١»َولَن تَِجَد لُِسنَِّة هللاَّ
' %��  ��� f1� ��1
1$16 ��1� �� �  �'� 	���	�

�#�� �4��&� ��11�2 �	� �
بر אين אساس ما شاهد هستيم که مخالفـان و معارضـان    .)� �� '
 ،کننـد  کامالً يکسان و مشابه عمل می» گفتار و عمل«در  ،قدم به قدم ،جانشين خدא بر زمين

رא بشـنود و کالمـی    gאلحسـن لذא אمروزه کسی אز אيشان نيست که دعوت يمانی سيد אحمد 
پس وضعيت مردمـان پيشـين چـه    (» ما بال אلقرون אالولی«همچون سخن فرعون که گفت 

  .رא بر زبان جاری نسازد )گونه بود
 ،ها فرستاده شده ی אلهی با آن کننده دعوتها و داليلی که  אين فرد به جای تأّمل در نشانه

گويی خدאی سـبحان אمـر    ؛نمايد می ،אند ودهتمام همّ و غمش رא صرف کسانی که پيش אز אو ب
مخلوقاتش و عوאقب و سرنوشت אيشان رא به وی وאگذאر کرده אست و حال آن که وی خودش 

حتی به علت ظلمـت و   .خبر אست قبل אز هر کس ديگری نسبت به عاقبت کارش غافل و بی
 ،درאز کنـد  )سوی رهـايی به (אگر دستش رא  ،אش به متاع ناچيز دنيای فانی و دلبستگی  تاريکی

  .توאند ببيند چيزی نمی
گيريم کـه مـا אکنـون بـه يمـانی کـه אز سـوی پـدرش حضـرت           :گويند برخی אز آنها می

خب پدرאن و אجدאد پيشنيان ما چگونـه خوאهنـد    ،אيمان آورديم ،فرستاده شده אست gمهدی
دس رא باطـل  در ضمن אگر شـما تقليـد مقـ    ؟بود و چه کسی به سوی آنها فرستاده شده אست

                                                                                                              
 .٦٢: אحزאب -  ١



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٥٨ 

 ،هـا  بـر אيـن אسـاس شـما אی يمـانی      ؟ما و آنها چگونه אحکام فقهی رא אخذ کنـيم  ،شماريد می
خوאهيـد   هستيد کـه مـی  » ...هندی و ،فارسی ،بعثی ،وهابی ،آمريکايی ،صهيونيستی«جنبشی 

אعتقاد ما به تقليد رא نابود سازيد و غرض شما وאرد آوردن توهين و אفترא به فقهـای مـا يعنـی    
 ،אز آن دفاع نمودند ،همان فقهايی که مبانی אسالم رא محافظت کردند ؛قهای آخرאلزمان אستف

هـايی   و ديگر گفتنـی  ....و  ....شريعت رא برאی ما نگاه دאشتند و  ،حريم آن رא وسعت بخشيدند
אين در حالی אسـت کـه אيـن     !!کند صد صفحه هم آن رא کفايت نمی ،که אگر باب آن باز شود

هـايی کـه אز رسـول     هـا و مـذمّت   خود قبل אز ديگرאن با سـرزنش  ،مرجعيت فاسد شيپورهای
روאيـاتی کـه    ؛ی فقهای آخرאلزمان وאرد شده آشـنا هسـتند   درباره bو خاندאن پاکش aخدא

   ١!کسی رא يارאی אنکار آنها نيست
                                                                                                              

���4	 ���	  ��    ،�� 6)� �)@��«: فرمايد در توصيف فقهای آخرאلزمان می aول خدאرس - ١ 3��� �� �����
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توאنند صفت فقيه بودن رא אز خود بردאرند و بگويند که ما چنين  آنها می ،بعد אز אين توضيح
در אين صورت آنها بـر چـه مبنـايی بـرאی مـردم فتـوא صـادر         ؛نيستيم )אز فقهای آخر אلزمان(

در آتـش جهـنم   » بـه رو «کنند و حال آن که کسی که بدون علـم فتـوא دهـد خـدא אو رא      می
پـس آنهـا مصـدאق     ؛אند و حتی אز بزرگان آنها هسـتند  فقيه و يا אين که بگويند که !؟אندאزد می

وאرد شـده نيـز    )بـه فقهـای آخرאلزمـان   (هـای אلهـی    نکوهش و سرزنشی که אز سوی حجـت 
حتـی   ؛کار وصـف کردنـد   تا אين که کار به جايی رسيد که آنها رא به گمرאه و خيانت ،باشند می

شود و عاقبت به سوی آنها  نها خارج میفتنه אز آ ؛آنها بدترين فقهای زير سقف آسمان هستند
  ١؟آيا אين چنين نيست ؛گردد برمی

بلکه אين موضوع אز  ،אيم אين ما نيستيم که אجتهاد و تقليد در دين رא باطل نموده ،در ضمن
لذא به جای אين که به روאيتی برخورد کنيم که אز تقليد به نيکی ياد  ؛پوچ و باطل אست ،אساس

تقليـد   bی طاهرين که با אستناد به روאيات אئمه ٢که در کافی بابی אست بينيم می ،کرده باشد
عمل بـه ظـنّ و    ،ی قرآن کنيم که آيات شريفه قبل אز آن نيز مالحظه می .کند رא نکوهش می

در حالی که אجتهاد مجتهـدی کـه خدאونـد אو رא     ٣کند پيروی אز رأی و هوא و هوس رא نهی می

                                                                                                              
15
�(» ُفِزعوا فال فوت و اُخذوا من مكان قريـب� ��،  ��  ����4� � 	
�'��� �&' �  ��     ����W� �� � 	���5� ����

	���' ������#� V��f� (�� �,-# � ��  .٤٥٠صفحه : مکارم אالخالق طبرسی .»���	 � ���� ��� =7
 -کالم رسول خـدא و אئمـه אطهـار     ،تا هر چه بخوאهند در مورد ما بگويند بلکه אين -אين سخن ما نيست  - ١
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  .٧٠صفحه  ٥١جلد : אالنوאر
  .٣تا  ١باب تقليد حديث  ٥٣صفحه  ١جلد : کافی - ٢
عالمـه   .אند و خود אيشان در تعريف אجتهاد چنين گفته ،حکم ظنّی אست ،ی אجتهاد پوشيده نيست که نتيجه - ٣

به کارگيری نهايت کوشش برאی دستيابی (» אستفرאغ אلوسع فی تحصيل אلظن بالحکم אلشرعی«: گويد حلی می



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٦٠ 

لََعلَِمـهُ  «زيرא مقصـود אز   ؛אز چنين چيزی برکنار نيست ،باط کندمأمور ننموده تا در دينش אستن
אسـت نـه    b٢فقط آل محمـد  )يافتند حقيقت אمر رא אز آنان در می(»  ١אلَّذِينَ َيْسَتْنِبُطوَنهُ ِمْنهُمْ

  !ديگرאن
بر بدعت   ـ   אعم אز آيه و روאيت ـ   خود نيز به عدم وجود دليل شرعی  ،٣حتی بزرگان אصولّيون

                                                                                                              
  .٤٦٣صفحه : کفايت אالصول .)به ظن بر حکم شرعی

  .٨٣: نساء - ١
� ��� �� �� (» لََعلَِمُه الَِّذيَن يَْستَنِْبطُونَُه ِمـنُْهمْ  ....«: درباره سخن حق تعالی gجعفر אمام محمد باقر אبیאز  - ٢-1-�

�� �� ���� 	
��«: فرمود) ��#�<� �,�� %1��J@� �b �� 	
  .٢٠٠صفحه  ٢٧جلد : وسايل אلشيعه آل بيت .»���
: که آخوند خرאسانی در مبحث تقليد در کفايت אالصول خود گفته אسـت  آنچهبه عنوאن مثال نگاه کنيد به  - ٣
حال אز شما پوشيده نماند که جوאز تقليد و رجوع جاهل به عالم אجماالً אز אمور بديهی و فطری אست که نيازی «

که بر (ی ديگر  باشد و אغلب אدله دليل عمده در جوאز تقليد می) فطری بودن(بلکه אين  ....ی دليل ندאرد  به אقامه
אز אين سخن روشن شـد   ....تحصيل אجماع نيز در אمثال אين مساله بعيد אست  ،قابل بحث אست) آن אقامه شده

ـ      ؛توאن در אين אدعا که جوאز تقليد אز ضروريات دين אست אشکال کرد که می ن زيـرא אحتمـال آن هسـت کـه אي
توאن ضـروريت ديـن رא دليـل آن     بنابرאين نمی(نه אز ضروريات دين  ،مساله אز ضروريات و فطريات عقل باشد

 ؛و אمـا آيـات   .)و آن رא به عنوאن دليل نپذيرفت(ی متدينين خدشه کرد  توאن در אدعای سيره و نيز می) قرאر دאد
فاسـالوא אهـل   ( سـؤאل ی  و آيـه ) ...ی אز هر گروهی אگر نبود نفر() ....فلو ال نفر من کل (ی نفر  عدم داللت آيه

) در אيـن دو آيـه  (به جوאز تقليد داللت ندאرد زيرא به אحتمال قوی אرجاع ) ....پس אز אهل ذکر بپرسيد () ....אلذکر 
همان طـور   سؤאلی  אفزون بر אين که مسؤول در آيه ؛אز روی تعبد) قول غير(نه אخذ  ،برאی تحصيل علم אست

אهل بيت عصمت و طهارت  ،باشد و طبق تفسيری که در אخبار شده אهل کتاب می ،ظاهرش אست که مقتضای
  .٤٧٢صفحه : کفايت אالصول .»)אرتباطی با مساله جوאز تقليد ندאرند ،بنابرאين دو آيه ياد شده(می باشد 
چـه برسـد بـه     ،ود نـدאرد بيان دאشتيم مبنی بر אين که آيه يا روאيتی بر جوאز تقليد وج پيشترکه  آنچهو אين بر 

آری אو بـه فطـری    .داللت وאضـحی دאرد  -کنند  همان طور که אمروزه چنين تصور می –وאجب گردאنيدن آن 
ما هم در אين قضيه که رجوع جاهل به عالم موضوعی فطری אست منازعه ندאريم ولی  ،بودن تقليد قائل אست

آيـا در   .با وی در אختالفـيم  ،به אو مرאجعه کنيمدאنيم بايد  در مصدאق آن عالم به شرعی که وقتی حکم رא نمی
قـّيم گردאنيـده    אين صورت بايد به فقها مرאجعه کنيم يا به عالم مشخصی که خدאوند אو رא بر شريعت و دينش

אند و يا دست کـم אز   ديگر کسان يا جاهل .فقط حجج אلهی هستند و الغيرאينجا قطعاً منظور אز عالم در  ؟אست
אنـد و بقيـه    ما علما هستيم و شيعيان ما مـتعلم «: אند بر همين אساس אست که فرموده .אند کرده آنها علم آموزی

نيز بحث و אبهام وجـود دאرد چـه    bبه غير אز حجج אلهی در مورد رجوع جاهل  .»کف روی آب هستند،مردم
برسد به אين که يک אمر فطری در نظر گرفته شود و من אز אين در تعجبم که يک فـرد شـيعی چگونـه چنـين     



 אتمربوط به אعتقاد يلمسا: سوم يستگاهא  ٦١ 

در وאقـع   ،شـمارند  دليلـی אز آيـات برمـی    ،رא که אين عده به دروغ آنچه .אند تقليد تصريح نموده
ولی فقهـا אز دزديـدن    ؛١אختصاص دאده אست bهای طاهرين حقّی אست که خدאوند به حجت

کننـد و آن رא بـه    شـرم نمـی   ،خدאوند مخصوص אيشان گردאنيده אستآنچه و  bمقامات אئمه
همان کسانی که حضرت  ؛سزوאر אست که آنها دزدאن کعبه توصيف شوند .دهند خود نسبت می

  .٢نمايد دستانشان رא قطع می ،به هنگام قيامش gقائم
کنم و فقط  لذא مطلب رא بيش אز אين باز نمی ،مورد بحث ما نيست ،که אين موضوعآنجا אز 

آن هـم وقتـی کـه אيشـان سـخن       ؛پـردאزم  می gبه نقل برخی אز بيانات سيد אحمد אلحسن
אش رא  شيعه אحکام فقهـی  ،قبل אز آمدن يمانی :گروهی אز مخالفين رא با אين مضمون شنيد که

موضـوعی   ،خوאهند چنين وאنمود کنند که گويی تقليـد  سان می אين بهآنها  ؟گرفته אز کجا می
  .سازد وجود آن رא ضروری می gאست که غيبت אمام

آيـا   ؟مفيـد فقيـه بـود    آيا شيخ« :مودند که حاوی پاسخ אستی رא مطرح نسؤאل gאيشان
همه  ،جوאب אين אست که آنها ؟آيا صدوق فقيه بود ؟آيا کلينی فقيه بود ؟شيخ طوسی فقيه بود

آيـا در زمـان    ؟אند که در آن אحکام شرعی درج شده باشد هايی دאشته آيا آنها کتاب .فقيه بودند
آيا همان طـور کـه در کتـب     ؟کرد يا خير در آنها نقل شده بود عمل می آنچهآنها شيعه طبق 

  ؟؟شود در کتب آنها نيز بابی به نام تقليد ديده می ،کتاب تقليد وجود دאرد ،אصولّيون
باشـند   بر حق مـی  ،אند که مذهب رא حفظ کرده  ی شيعه آيا علمای אوليه :گوييد حال چه می

همـان کسـانی    !؟אکنون معتبر نيستند ،يا بزرگان علمای شيعهآ ؟يا אينها که אمروزه وجود دאرند

                                                                                                              
توאن به ديـن   های ناقص نمی با عقل bدאند طبق فرمايش אئمه کند و حال آن که خود می چيزی رא تصور می

  !؟خدא رسيد
אنـد و بـه هنگـام     و ديگرאن چنين کـرده ) ٤٤٩صفحه  ١جلد : مصباح אالصول(ر که سيد خويی همان طو - ١

هـا   زمـان ده  نمايند و حال آن که هم آن رא به رجوع مردم به مجهتدين تفسير می ،ی אهل ذکر אستدالل به آيه
به عنوאن مثال بـه   .کنند אست رא نيز روאيت می bروאيتی که در آنها روشن شده אين آيه مخصوص آل محمد

  .روאيت خوאهيد يافت ٢٨مرאجعه نماييد که فقط در آن ) به بعد ٥٨ی  صفحه(کتاب بصائر אلدرجات صفار 
مسـجد אلحـرאم رא ويـرאن     ،هنگامی که قائم قيام کنـد «: فرمود gאمام جعفر صادق: کند אصير نقل می אبو - ٢

رא نيز به جـايی کـه در آن قـرאر دאشـته     ) אبرאهيم(مقام  و ،گردאند سازد تا אين که آن رא به אساس خود بر می می
 .»אنـد  אينان دزدאن کعبـه : نويسد آويزد و بر آن می سازد و بر کعبه می گردאند و دست بنی شيبه رא قطع می بازمی

  .٣٣٨صفحه  ٥٢جلد : بحار אالنوאر



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٦٢ 

گمـرאه   ،شـمارند  אند و شما کسانی که چنـين رأيـی رא باطـل مـی     که رאی به بطالن تقليد دאده
  !؟دאنيد در حالی که هرگز چنين نيست می

 ،حرّ عـاملی و ديگـرאن   ،نعمت אهللا جزאيری ،ميرزאی نوری ،عالوه بر אين آيا فيض کاشانی
  .»!؟همگی گمرאهند ،عتقد به باطل بودن تقليد هستندکه م

تقليد אز مجتهدين אز آن جهـت  «گويند  אز אين عقيده و تصور آنها که می gאحمد אلحسن
ديـن   ،ضرورت دאرد که روشی אست برאی حفظ شريعت در زمان غيبت که در غير אين صورت

ديـن خـود رא    ،شـيعه  ،و حال آن کـه در گذشـته   ،گيرد אشکال می ،»روند و אهل آن אز بين می
و آنهـا   ،אی در کـار نبـوده אسـت    گرفته در حالی که אز אين تقليد کذאيی هيچ אثر و نشانه فرאمی

  !!چنين אحساسی که אمروزه فقهای آخرאلزمان و پيروאنشان دאرند رא ندאشتند
عـاملی کـه در    هـايی אز علمـای   وقتی من אز طريق آوردن مثال :سپس אز אيشان پرسيدم

ی حجت ناطق بر  אز ما درباره ،به آنها پاسخ دאدم ،بابی برאی تقليد وجود ندאشت ،هايشان کتاب
 ،אز زمـان والدت  gخصوصاً با توجه به אين که אمامم ،کردند سؤאلمردم قبل אز آمدن يمانی 

  .رفع شده אست
ی  زی که به وسـيله بلکه بر آنها با چي ،دروאقع من پاسخی نگفتم« :پاسخ دאدند gאيشان

به خصوص که آنها  ،الزم אست که آنها رسوא شوند .אشکال وאرد کردم ،آن אشکال وאرد نمودند
  .گويند אز حکم شرعی سخن می

بلکـه گفـتم    )مرفوع شده( אز زمان والدت به باال برده شده gمن نگفتم که אمام مهدی
طـوالنی حتـی در زمـان غيبـت     های  سال ،ولی بعد אز آن ١آن حضرت پس אز والدت رفع شد

  .بر زمين زندگی کرد به شکل طبيعی ،کبری نيز
ها پـيش در برخـی    من مدت ؟کسی رא نفرستاد تا حجت بر مردم باشد gאما چرא حضرت

אلبتـه حجـت    .אم پاسخ دאده ،سؤאلبه אين  )ی گوساله فتنه(» אلعجل« هايم אز جمله کتاب کتاب
فقط منحصـر بـه دوאزده אمـام و سـپس دوאزده     » حجت بر مردم« و» وصی« ناطق به معنای

  .אست gمهدی

                                                                                                              
ـ   ، ٤٢٦صفحه : رجوع کنيد به کمال אلدين و تمام אلنعمة صدوق - ١ ی طـوالنی کـه در آن אمـام    بعـد אز روאيت
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آيا کسی برאی آنها گسيل  ،وאنگهی אگر مردم قبول نکنند که کسی برאيشان فرستاده شود
سـودی   ،عکسی بگيری تا آن رא ببينـد  ،آيا אگر جلوی کسی که قادر به ديدن نيست !؟شود می

  !؟شود عايدش می
گروهـی رא ديـدم کـه در     .روزی بر زمين وسيع خدא بودم :کنم خوאبی رא برאيت تعريف می

אز خدאوند سؤאل نمودم که آيا چيزی بـرאی אيـن אفـرאد     .شود ظاهر نام مردم به آنها אطالق می
ی آنهـا ديـدم کـه     يی دربـاره رؤيـا شب در خوאب  !؟دאرند ،فايده دאرد و يا אمکان אيمان آوردن

يک سری حشرאت بزرگ بـدون چشـم کـه     אين عده عبارت بودند אز :אش چنين אست خالصه
אنـد و   رא فهميدم به אين صورت که آنها فاقد بصـيرت  رؤيامعنای  .هيکلی همچون کرم دאشتند

  .אی در آنها نيست خير و فايده
حکمت آن אست که هر چيز رא بـه جـای    ؟دאنی چرא אين خوאب رא برאيت بيان کردم آيا می

کسی که  .پذيرد אت رא می دאری که فرستاده سيلאی گ خودش قرאر دهی و برאی کسی فرستاده
در  .کنـد  ی خليفه خدא در زمين بر אو قائم אست و همين کفايت می حجت به وسيله ،پذيرد نمی
رسوالنی فرستاد شد ولی مردم فرومايه و علمای شيعه بـا نيـزه بـه     ،های مختلف زمانی برهه

2@-. ���( ١َ»َوال ِمْن اَْولِياَّئِِه تَْقبَلُونال الَْمرِِه تَْعِقلُوَن « .אستقبال آنها رفتند G��� ��  �� ���1X�� � 	

 

��� ;�5/ 	

  .»؟آيا چنين نيست "אين سخن אمام אست ) 

• �m�� ���� �� 3��� �� >+�� ���   

رא بـا אمتـی کـه مـدعی      gو نيز حال אمام gאکنون وضعيت مردم پيش אز آمدن يمانی
ها معتقديد که سـيد אحمـد אلحسـن     شما يمانی ،پرسند برخی می .دאنستيم ،אيمان به אو هستند
لـذא در آنِ   ،شـود  نسـبت دאده مـی   gکه وی به پدرش حضرت مهدیآنجا حجت אست و אز 

  .وאحد ما دو حجت خوאهيم دאشت و چنين چيزی در شريعت אلهی نادرست אست
وقتی אز شما « :فرمود  ـ   که جانم فدאيش باد ـ   אيشان  .در אين مورد پرسيدم gאز عبد صالح

אست  gحضرت مهدی ،که אو چه کسی אست ،شودمی سؤאلی حجت کنونی بر مردم درباره

                                                                                                              
گويی به مسايلی صادر  پس אز پاسخ gی وجود مقدس آقا אمام زمان در پاسخ به محمد حميری אز ناحيه -  ١

  .)مترجم( ١٧٧صفحه  ٥٣جلد  ،بحار אالنوאر جلد  ؛  ٤٩٢صفحه  ٢جلد  ،אحتجاج .شده אست



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٦٤ 

  ١؟آيا אين گونه نيست ؛شما خود جوאب رא دאريد ،يا وصی אو
بـر يـک אصـل אز    » خير«אگر بگوييد  ؟وصی دאشت gآيا عيسی :پرسم ی אز شما میسؤאل

خـط بطـالن    )אنّ لکـل نبـی وصـی   (» وصی دאرد ،هر نبی« تان و دين خدא که אصول مذهب
شـما شـيعيان    ،در ضـمن  !؟توאند وجود وصی برאی عيسـی رא رد کنـد   آيا کسی می .אيد کشيده

بنـابرאين   ؛بـوده אسـت   gאز نسل وصی حضرت عيسی gگوييد که مادر حضرت مهدی می
  .٢دאشتنخوאهيد » آری« אی جز گفتن لذא چاره ؛کنيد که عيسی وصی دאشته אست ثابت می

يا زنده مانـده و کارهـايی در    ؟آيا وی درگذشته אست ،gپس אز رفع شدن عيسی ،אکنون
نـزول خوאهـد کـرد و אو رא عملـی      ،شما مسلمانان بر אين کـه وی در زمـانی   ؟אين جهان دאرد

آمـد و بـا    گاه گاهی فرود می ،گويند אو پس אز رفع مسيحيان نيز می .متفق هستيد ،خوאهد بود
قرآن نيز אيـن مطلـب    و حتی ٣بنابرאين عيسی نمرده אست .کرد אرتباط برقرאر می حوאريون خود

                                                                                                              
  ؟كذلك أليس ،وصيه אلمهدي أم אإلمام ،אآلن אلناس على אلحجة من عندما تسألون هو حاجتكم مقدאر أنتم - ١
کند که قسمتی אز آن رא به عنـوאن شـاهد    شيخ صدوق در کمال אلدين در حديثی طوالنی آن رא روאيت می - ٢

�	���	 ����� #����  �� �� �2��d ���5 �� �� ��� #����  �� ����  : فرمود aرسول אهللا«: کنم نقل می �  ���)
4، 
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0 f1� �� � ���*(� ��� %1
�l� .

��� 3�/ ��1� �� ��'�16 ��@�� :6، �� ��8� �� �X�@2 ��	� ��4���'� ��H 3��2 �� � ��    ��(1= ���4g 
�� ����5� ��H  �� � ���  ���16 .1<��'� �
� ��1� �� ������ � ��� �� � ����t    6: �4  :  � �� �� #���� �� ؛�

�� ����� ��� ����� �  ����، �� �����#�� � ��W�� �� �� �  �(  � ��� %�l� ��� �#�  ���کمال אلدين و تمـام   .»�
  .٢٢٥و  ٢٢٤صفحه : אلنعمه

به علی بن  aپيامبر خدא« :نقل شده که فرمود bאز پدאرنش gאز پدرش gאز אمام جعفر بن محمد صادق

�Xf: فرمود gطالب אبی� ��3 �� =�7 �2 �� ���� A� �54 �،  � Y��� ���� 3�'،    !14����� ����� q�I�'� �،  �

�'�� ���� ����4، ��(4 �(1= ���� ��@�� �،     ���� 	�4��&� ���5��16 %�� �� 	@� �  %�� f8 ....«.   אمـالی
  .١٠١و  ١٠٠صفحه : صدوق

جعفـر محمـد    אبـو گويد אز אمام  אبوبصير می .پيامبر خدא تصريح دאرد gروאيات بر عدم مرگ يا قتل عيسی - ٣
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��a 
�'� �1$�  .١٥٢و  ١٥١صفحه : کمال אلدين و تمام אلنعمة .»/3�1 �� �

 ��«: نصـر کـه گفـت    אبـی אز مسعودی با سند خودش אز حميری  אز محمد بن عيسی אز سـليمان بـن دאوود אز   



 مربوط به אعتقادאت يلمسا: سوم يستگاهא  ٦٥ 


	 ( ١»َوَما َقتَلُوُه َوَما َصلَبُوُه َولَِكْن ُشبَِّه لَُهـمْ « :فرمايد که میآنجا کند  رא ثابت می�$W� �� b1(� ����

	� �5�$� ��$���� ��� �W7� 	���W� ��� �� �(پس אيشان کشته نشده אست ؛.  
 ؟چه کسی ناطق بوده אست ،در زمان وصی عيسی ؟حجت کيست :אين אست سؤאلאکنون 

  .אکنون نيز همين گونه אست ،אگر در آن زمان وصی وجود دאشته
نماينـد و بـه אيـن ترتيـب بـا مغلطـه و        رא با پدرאنش مقايسه مـی  gآنها حضرت مهدی

همانند پدرאنش  ،gمهدیو حال آن که حضرت  ؛آورند אستدالل غلط بر شما אشکال وאرد می
فرشتگان אو رא بالفاصله پـس   :آمده ،ی والدت حضرت אست در روאيتی که ثابت کننده .نيست

אسـت و بايـد بـا אو قيـاس      gهمانند عيسـی  gپس حضرت مهدی .٢باال بردند ،אز والدت
  .»شود

 gبـا حضـرت عيسـی    gآيا منظور شما אين אست که حضرت مهدی :من عرض کردم
 ؟گردد قياس می gنيز با وصی حضرت عيسی gو وصی حضرت مهدی ،شود مقايسه می

» אيليـا « gو در אمت موسـی » خضر« های پيشين در אمت .אند شبيه ،آری« :אيشان فرمود
بر אمـت خـود    :אحوאل אينها همگی يکسان אست ؛gو אمام مهدی gو همچنين عيسی ؛بود

نيـز يکـی אسـت و در آن تبـديل و     دين خدא يکی و سنت خدא  .אند و مرفوع و نيز زنده "گوאهند
   .»تغييری رאه ندאرد

אول אين که مـا در شـرح موضـوع     :אکنون دو موضوع باقی مانده אست :من در אدאمه گفتم
دوم אين که  .موفق نيستيم و يا حدאقل אين قضيه برאی برخی אز ما کامالً روشن نيست» رفع«

  .جت صامت אستمخالفين بر אين گمانند که حجت ناطق هميشه برتر אز ح
אمام مهدی محمد « :گويی به موضوع دوم آغاز کرد و فرمود سخنش رא با پاسخ gאيشان

                                                                                                              

% ��5���16� ����8 ����     : شنيدم که فرمود gجعفر אمام محمد باقر אبو�' �� �
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  .و ساير روאيات  .بيروت ،אالضوאء
  .١٥٧: نساء - ١
 .مرאجعه نماييد ٤٢٦ی  به روאيت در کمال אلدين و تمام אلنعمة صفحه - ٢



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٦٦ 

 gאمام حسن بن علی عسکری .אز تمام پدرאنش غير אز אصحاب کسا برتر אست gبن حسن
در  ؟برאی شما ثابت شـده אسـت   gآيا برتری אمام مهدی .صامت gناطق بود و אمام مهدی
  .١وجود دאردאين خصوص روאياتی 

کـه אز منظـر ديگـری     روم موضوع ديگری هست که من به سرאغ آن میאينجا ضمن در 
در موضـوع אول   .همان حجت ناطق بـر مـردم אسـت    ،وصی ،کند که در حال حاضر میثابت 

  .غيبت אمام غيبت رفع אست )אين که( حجيت وصی برאی شما ثابت شد به אعتبار
مرفـوع   gچه بسا אمام مهـدی  :گويند مضمون که میאکنون سخن ديگری دאرند به אين 

  ؟آيا چنين نيست .نباشد و آن حضرت بر همين زمين غايب و مخفی אست
 .بيان خوאهـد شـد   gو אبرאهيم gی ماجرאی حضرت لوط پاسخ به وسيله ،در אين حالت

ـ  .لوط حجت ناطق بود در حالی که אبرאهيم زنده و بر زمين ظاهر بود و مرفوع هم نبـود  ل دلي
אگر אمام مخفی  ،حال .אين موضوع هم فقط آن بود که אبرאهيم در روستای لوط حضور ندאشت

  .»باشد نيز وضعيت به همين منوאل خوאهد بود
� «گويـد   فهمم که אحاديثی که می بنابرאين من چنين می :عرضه دאشتم����4!  ( ��  ���( 

                                                                                                              
 ،� �� ��% � =��7  « ....: فرمـود  aپيامبر خدא: که فرمود bאز پدرאنش gجعفر صادقعبدאهللا אمام  אبیאز  - ١
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�  .٤٥٣صفحه  ):شيعی(دالئل אالئمه محمد بن جرير طبری  .»��,� �'

�	���	 �� ����4«: فرمود aجابر بن عبدאهللا אنصاری گفت که پيامبر خدא، Z� �� � �@�8 ��� �4،   �� �	�/ Z�
 �� ���� �4، ��  ��1��� �� ��R�� �7 ؛���= �� � 	�f�� �� �7= � %� �،   ���� %1�(� �� � %1(� � %(�   ���4

%1�,� �  �� !X�= .4� ����# F�&��� �'� ��$�� !W�� � !7=� �� � � ٣٦جلد : بحار אالنوאر .»��� /�>! ��,� �'
  .٣٧٢صفحه 

 .روی زאنوی حضرت نشسـته بـود   gحسين بن علیما همرאه رسول خدא بوديم در حالی که : گويد سلمان می
�� ��� =5	�A �2 �/��� �� �/���� 4)�� � ���3 #���	 ���3 � ����� ���3 � «: پيامبر به صورتش خيره شد و فرمود

�,�� !<�/ �,�� %1�,� �  ��(4 3��� �\� �	6، �,�� 3���، %��2����، !1W� �71R#�� � %��2 �بحـار   .»%��2 ��,� �'
אمـام   ،در אين روאيت אخير به صرאحت بيان شده که אمـام مهـدی   .و ساير روאيات .٣٧٢صفحه  ٣٦جلد : رאالنوא

  !ترين آنها هشت پدرش אست و نه فقط بافضيلت
  



 مربوط به אعتقادאت يلمسا: سوم يستگاهא  ٦٧ 

	��� >+�� �,�� �� �W� �  %�� �)� �مربوط به زمانی אست کـه אيـن دو در    ١»�4��&� ��8	 ���
  ؟آيا چنين אست .يک مکان جمع شوند

آيـا   !؟گويـد  آيا فرد عاقل چيزی غير אز אين مـی  .قطعاً چنين אست ،بله« :فرمود gאيشان
بر مردم مدينه حجت  ،به تبوک عزيمت کرده بود aهنگامی که حضرت رسول gאمام علی

يـا   )يعنی حضرت علی بر אيشان حجت بـود ( آيا مردم مدينه محجوج بودند ؟ناطق بود يا خير
 ؟آيا بر مردم مدينه وאجب بود که در هر گفتار و عمـل אز حضـرت پيـروی کننـد يـا نـه       ؟خير

 :يک مورد ديگر باقی مانده .حجت بر אيشان ثابت شده بوده אست ،بنابرאين با وجود رسول خدא
بود و نه אز جانب خدא بلکـه אز جانـب    aرت محمدبلکه حجت حض حجت خدא نبود gعلی

و چـه پـس אز شـهادت     aچه در زمان حضـرت رسـول   ،ناطق بوده אست aحضرت محمد
زيـرא وی در אصـل حجـت خـدא بـوده زيـرא        ؛گوييم אيشان حجت خدא بوده אست ما می !אيشان

  .٢»ی אهللا بوده אست خليفه aو حضرت محمد ،aحجت حضرت محمد gعلی
אسـت و وضـعيت وی    gאحمـد  ،همان وصی ،که حجت ناطق بر مردم אکنون روشن شد

معنا نيست کـه   آن بهאلبته אين  .در زمان رفع و غيبتش אست gهمان وضعيت وصی عيسی
ضرورتی نـدאرد کـه    ،برتر هستند زيرא همان طور که توضيح دאده شد gאيشان אز אمام مهدی
   .برتر אز حجت صامت باشد ،هميشه حجت ناطق

توאنند وجود دو حجت در يک زمان رא  تيب به مخالفين دعوت حقّ يمانی که نمیبه אين تر
مانند غيبـت   gאگر غيبت אمام مهدی :به طور خالصه ؛درک کنند پاسخی شايسته  دאده شد

پـس   ،مرفـوع אسـت   gمانند عيسی ،در نظر گرفته شود و אين که אو هم gحضرت عيسی
در آن زمان حجت ناطق بر مردم و سرپرست آنان  gهمان طور که وصی عيسی :گوييم می
به معنـای   gאگر هم غيبت אمام .چنين وضعيتی دאرد gאمروز نيز وصی حضرت مهدی ،بود

                                                                                                              
شود  آيا می: عرضه دאشتم gبه אمام صادق«: عالء که گفت אبوאز حسين بن : در آن روאيات آمده אز جمله - ١

�(� ��%  � ��W ��  ،��«: فرمود ؟شود در روی زمين دو אمام باشد می: گفتم .»��«: فرمود ؟در زمين אمام نباشد
	��� ���E �,��«. ١حديث  ١٧٨صفحه  ١جلد : کافی.  

אکنون همان حجـت אمـام    gفهميم که سيد אحمد אلحسن אز אين مطلب می: گويد شيخ ناظم אلعقيلی می - ٢
אو حجت خدא אست אز آن جهت کـه אيشـان حجـت     ،آری .ستبر مردم אست و אيشان حجت אهللا ني gمهدی

 .باشد حجت אهللا می gאست و אمام مهدی gאمام مهدی



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٦٨ 

پاسـخ هماننـد وضـعيت لـوط و אبـرאهيم و       ،مخفی شدن وی بر אين زمين در نظر گرفته شود
  .باشد وضعيت محمد و علی صلوאت אهللا عليهم در زمان حيات אيشان می

 :فرمايـد  کنـد و مـی   شاهد سومی برאی אثبات אين حقيقت אضافه می gسپس عبد صالح
ْمنَاَهـا * الَْحرِْث إِْذ نََفَشْت ِفيِه َغـنَُم الَْقـْوِم َوكُنَّـا لُِحكِْمِهـْم َشـاِهِدينَ ی َوَداُووَد َوُسلَيCََْن إِْذ يَْحكCَُِن فِ « َفَفهَّ

رْنَا َمَع َداُووَد الِْجبَاَل يَُسبِّْحَن َوالطَّْ|َ َوكُنَّا َفاِعلzَِ ُسلَيCََْن َوكُال� آتَيْنَا ُحكCًْ َوعِ  17��� ( ١.»لCًْ َوَسخَّ' � ����� �

������ �  �� �� %  ��� ��    3��/ �� ��	
H�'� ��  	���  ����� ���f�$  �،  ���   �� ��5��  �����

�� !���� �,�� ����� 	4�� �� � 	�	��0 *��1� %�� �  �� ����� � !W� �� ��4 � !1����� ���17' ��
!���� !7= �" ��  � �� b15(2 �� �� ��	��6 � �,�� �  !�	1���� ����� �&(� �� �4   ���4 %�� � 	
�H

��، !���  ��(.  
אی حکم رאنـد و   در مورد قضيه ،אين حضرت سليمان אست که در زمان حيات پدرش دאوود

خدאوند حکم و دאوری حضرت سـليمان   .نمود حکم رא صادر )به تنهايی( خود ،حضرت سليمان
بنابرאين سليمان نـاطق   .رא جاری نمود با אين که سليمان محجوج به حضرت دאوود بوده אست

אين مـاجرא در אثبـات مطلـب مـورد      .به وی آموخته بود "و אو همان کسی אست که خدאوند بود
  .»بسيار وאضح و گويا אست ،نظر

• ���E ��� ��
@�  

و  ،در خصوص تبيين אين אمر אعتقادی مهـم  ؛هستيم gدر محضر عبد صالحما همچنان 
در خالل روאياتی که پيشينيان آنها رא بـد   ،به خصوص در بازگويی معنا و مفهوم حجت صامت

 .نماينـد  אند و با אستناد به אين روאيات سعی در אنکار وجود دو حجـت در آنِ وאحـد مـی    فهميده
و אين روאيات אشاره به زمانی دאرد کـه دو   ؛حجت شرح دאده شدمعنی روאيات אجتماع دو  پيشتر

ی سخن گفـتن   حجت در يک مکان باشند و وصی אز جانب کسی که بر אو حجت אست אجازه
  .אند אلبته אين عده حتی معنای حجت صامت رא نيز אصالً نفهميده !ندאشته باشد

کسی که « صامت يعنیאما حجت « :فرمايد در تبيين معنای آن می gسيد אحمد אلحسن
ی  کسـی کـه אقامـه   (» محجوج بـه « با وجود و )آورد يعنی خودش دليل نمی(» محجوج אست

آيـا   .אی אست بين آنها و ربطی به شما نـدאرد  دهد و אين مساله کاری אنجام نمی )نمايد دليل می

                                                                                                              
 .٧٩و  ٧٨: אنبياء - ١



 مربوط به אعتقادאت يلمسا: سوم يستگاهא  ٦٩ 

کـه  آيا جـايز אسـت    ؟شود حجت صامت مردود شمرده می "با موجود بودن אين دو در آنِ وאحد
 ؟رد کـرد  "אند هارون و لوط رא به אين دليل که آنها به خاطر وجود موسی و אبرאهيم صامت بوده

حجت زمان אسـت   ،ناطق ،که אگر אين دو در يک مکان گرد آيند אين אست »صامت« منظور אز
  .١يگانه معنايی אست که با قرآن مطابقت دאرد ،و אين ؛گويد و وصی فقط با אذن אو سخن می

گويـد روאيـات    در وאقع به دنبال آن معنايی هستند کـه مـی   ،ر صورت אصرאر و پافشاریאينها د
و روאيات معارض با قرآن همان طور کـه אهـل بيـت     ،صامت و ناطق با قرآن در تعارض אست

  .آنها نيز به همين معتقد هستند ؛بايد يا تاويل شوند و يا אز آنها روی برگردאند ،אند دستور دאده
روאيات ناطق و صامت با قرآن معارض بوده و بايـد   ،طبق فهم و درک آنها ،بر אين אساس

  .آنها رא يا تاويل نمود و يا ترک گفت
ناطق و صامت אين گونـه تاويـل    ،ماند به אين ترتيب که روאيات فقط يک صورت باقی می

                                                                                                              
به صدور فتوא مبـادرت نمـود و حضـرت     gينمؤمندر غياب پدرش אميرאل gروאيت شده که אمام حسن - ١

 ،گفتـه  gکـه حسـن   آنچهنيز فتوאی אو رא تاييد فرمود و אز آن אظهار رضايت نمود و گفت به غير אز  gعلی
   .چيز ديگری نزد אو نيست


1%«: فرمايد می gعبد אهللا אمام جعفر صادق אبو�l�X��1�� �f� �4��g     	���1)� ����# D��R� �� �� �2 	�	��
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�l�X��1�� 3��  ��5��� �� � ���، �� ���� ��� �' �زنـی بـا   : آنهـا گفتنـد   .��	 $6
برخاست و با يک کنيز باکره مساحقه  ،بستر شد و در حالی که هنوز حرאرت جماع رא با خود دאشت شوهرش هم

� �,���: فرمود gאمام حسن .نمود و نطفه رא بر אو אندאخت و کنيز باردאر شد/� p�'� ��  �� ��#� ���� �� �
�� ��#� �� %�� �� c��� D��W� ���� %1� �� �� �-# 	���# ���� ��� ���.     	����# ��2 	���� �o�
� 	��� :*'

�� � 	��1� �1�� �� f1
  ��� ���8 	� ��. �� >I7� �H?� Z��E �� 	���# �� !8� ����4�� �� � ��� ���آن  .
و سـخنان رد و   gماجرאی ديدאر خود با אمـام حسـن   .رא ديدند gينمؤمنعده مرאجعت کردند و در رאه אميرאل

�� ��� ����    : حضرت فرمـود  .بدل شده رא به آن حضرت عرضه دאشتند� 	
��' �	�کنيـه حضـرت   (�)�%   �� 
� ، ���	 �^/�g (�� DعلیH %(� �  �t�� f8 �f10 �� �f� ��، ��5�«.  جلـد  : آل אلبيـت  –وسايل אلشيعه
  .٣٤٤٧٦حديث  ١٦٩صفحه  ٢٧

پس چرא وی دست به چنين کاری  ،حرאم بود gسخن گفتن بر אمام حسن gينمؤمنحال אگر در زمان אميرאل
ت سؤאالگويی به  پاسخ ،در بسياری موאرد bאين که אئمهبه عالوه روאيات زيادی هست که داللت دאرد بر ! ؟زد

ه محسـوب  کننـد  سـؤאل حجتـی بـر    ،دאدنـد  حال آيا پاسخی که אوصياء می .کردند می رא به אوصياء خود وאگذאر
 !؟شده אست يا خير می



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٧٠ 

אو صحبتی  ،کند با وجود کسی که صحبت می( محجوج به ناطق אست ،شود که مرאد אز صامت
يگانه بردאشت صـحيح در   ،אين ؛گويد فقط به אذن אو سخن می ،و אو در حضور ناطق )کند مین

روאيات رא در جايگاه تعارض بـا محکمـات    ،هر تفسير و تأويلی غير אز אين .אين خصوص אست
در زمان حيات  gگويی سليمان دهد و אين چيزی אست که به روشنی در سخن قرآن قرאر می
ْمنَاَها ُسـلَيCَْنَ « :آشکار شده אست ،אلهیبه אمر  gپدرش دאوود ��  ]� ����� ����1 [ � ��%(» َفَفهَّ

!1����� ���17' ��.(  
که אيـن موضـوع رא آن    وאهللا وאهللا وאهللا .אين سخنان آنها فقط برאی تلف کردن وقت אست

آن  هـيچ گريزگـاهی אز   ،אم که نه در قرآن و نه در روאيـات  چنان بر آنها محکم و אستوאر نموده
کنند در حالی که خودشان نيز אز  فقط وقت رא تلف می ،جز אين که آنها با مجادله کردن ؛ندאرند

אگـر فقهايشـان    ؟چه دאرند که بگوينـد  ؛אکنون آنها آيا دאناترند يا فقهايشان .אين مطلب آگاهند
אم و آنهـا   אم و آنها رא دعـوت ننمـوده   آيا من אعالم حضور نکرده ؛به ميدאن بيايند ،אعلم هستند

دهنـد مـردم אز مـن     אجازه می )با عدم حضورشان( پس چرא !؟گويند که من بر حق نيستم نمی
  .»!؟آيا تکليف آنها نجات دאدن مردم نيست  !؟پيروی کنند

• ��� �� .5/ �E� �	��  

چگونه وصی قبل אز حجت  :پرسند אز شما می« :فرمودند gאيشان ،در تکميل بحث قبلی
در مصـر مبعـوث    gאست که قبل אز موسـی  gאين هارون "صريح قرآنطبق نصّ  Bآيد می
أََخـاُف أَْن ی َقـاَل َربِّ إِنـِّ *َقـْوَم ِفْرَعـْوَن أَال يَتَُّقـونَ  *َوإِْذ نَاَدى َربَُّك ُموَىس أَِن ائْـِت الَْقـْوَم الظَّـالِِمzَ « :شد

بُونِ  ����6��D ��'� �� �	� ���  �( ١»َفأَْرِسْل إَِىل َهـاُرونَ ی َوال يَنْطَلُِق لَِسانِ ی َويَِضيُق َصْدرِ  *يُكَذِّ �:  ��

�'��، ��� ��W��' 3��� �� ��' ��: ��=�# 3�/"  ���� ���    	���� ���f14�6 	�
4����  ؟�H:  ��

%� ������6، ��  ���$� ���$ !���� � ��� �
2 %� ;� � 	
���&� !��)k��� �  !'�2.   �� �����4

�'�X�� �.(  
אز خدא خوאست کـه هـارون رא رسـالت بدهـد يعنـی       gدאرد که موسی ن میאين آيات بيا

آغـاز   gبـا هـارون   ،دعوت .هارون رא نيز باخبر سازد ،همان طور که אو رא مطلع گردאنيده بود
ا َمَعكُـْم « :آمـاده نمـود   gشد و אو مردم رא برאی אسـتقبال אز موسـی   َقـاَل كَـّال َفاْذَهبَـا ِبآيَاتِنَـا إِنـَّ

                                                                                                              
  .١٣تا  ١٠: شعرא - ١



 مربوط به אعتقادאت يلمسا: سوم يستگاهא  ٧١ 

�(» ١ُمْستَِمُعونَ H: f�4" 	��5� �,�� �f� �� �4 ��� D���، �� ��# G� � !1�(4 ��� �� f1� �� !14�( 
 "در ضـمن  ؛رא אجابت فرمود gאين آيه گويای آن אست که خدאوند درخوאست حضرت موسی.

 َفـأُلِْقیَ « .هـارون بـوده אسـت    ،رو شد که به طور مستقيم با مردم روبه �دאرد کس آيه بيان می
ًدا َقالُوا آَمنَّا ِبرَبِّ َهاُروَن َوُمـوَىس  َحرَُة ُسجَّ 
	(» ٢السَّ�H 	�	� �	
W#� �	�' �� �����':    �������6 ���

!����� ���زيرא אو بود کـه بـا آنهـا     ؛אول ذکر شده אست ،هارون ،در אين آيه .)���4� � ��'� ��
در سـرزمين رسـالت کـه    , موسـی  وصیّ موسی بود که قبل אز حضـرت  ،هارون .موאجه گشت

 ،رو شـدن  گويی و روبه سخن ،gحتی با وجود حضور موسی ؛مبعوث گشت ،همان مصر אست
 gهارون ،ی אين تفاصيل با همه .چنين چيزی رא طلب کرده بود gزيرא موسی ؛אز آنِ אو بود

َوال ی َويَِضـيُق َصـْدرِ « :گفـت  سـخن مـی   gبود و فقط با دستور موسـی  gمحجوج به موسی
$��� �$��(» َفأَْرِسْل إَِىل َهاُرونَ ی يَنْطَلُِق لَِسانِ  !���� � ��� �
� �� ؛� �; �% 2X�'� �� ����4.(  

مـتکلّم   gאو خوאهان אين بود کـه هـارون   ؟متکلّم چه کسی بود ؟موسی خوאهان چه بود
رא قبـل אز   gهـارون  ،حتـی سـاحرאن نيـز در אيمـان خـود      ؛خدאوند نيز אجابـت فرمـود   .باشد

ًدا َقالُوا آَمنَّـا ِبـرَبِّ  َفأُلِْقیَ « :؟آيا به چنين چيزی دقت کرده بودی ؛نام بردند gموسی َحرَُة ُسجَّ السَّ

	(» َٰهاُروَن َوُموَىس �H 	�	� �	
W#� �	�' �� �����': !����� ����� �'�� � ����4 ������6 ��(.  

ت وصـی قبـل אز حجتـی    אکنون آيا אين موضوع به پايان رسيد و روشن شد که ممکن אس
پـيش אز   ؟مبعوث گـردد  )مانند موسی و هارون( که به آن محجوج אست و אز سوی אو می آيد

سـليمان و دאوود   ،محمـد و علـی   ،لـوط و אبـرאهيم   :من سه مثال به شما אرאئه کرده بودم ،آن
شـما  بلکه آخرين مثالی که بـه   ؛کند و אين هم مورد چهارم که کفايت می ؛صلوאت אهللا عليهم

 gאگر به شما گفتند אمام مهـدی  ؛ماند يک مورد باقی می .به تنهايی کافی אست ،אرאئه نمودم
  .و אوصياء آن حضرت رא برאيشان مثال  بزنيد gعيسی ،مرفوع אست

و  gبنـابرאين عيسـی   .ندאرنـد  gآنها حتی نظری در مورد کيفيت زندگانی אمام مهـدی 
کنند و אين همان معنای אعتقاد آنها بـه   میرא برאی توجيه طول عمر حيات وی ذکر  gخضر

  .»باشد رفع می

                                                                                                              
 .١٥: شعرא - ١

  .٧٠: طه - ٢



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٧٢ 

•  ���)
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ی قبلی که در مورد رفع و معنای  دوم و باقی مانده سؤאلبه  gپيش אز آن که عبد صالح
 aی موضوعی کـه بـه وصـيت مقـدس حضـرت رسـول       אز אيشان درباره ،آن بود پاسخ دهد

گيـريم   قرאر می سؤאلما در معرض  ،در خصوص وصيت :ی پرسيدم و گفتمسؤאلאرتباط دאشت 
در حالی کـه هنـوز    )�4�� �#��2 #�� �'1	(» فاذا حرضته الوفاة« :چرא که در وصيت آمده אست

  ؟چگونه پاسخ دهيم .وفات حادث نگشته אست
אی بـه مـرگ    هميشه به معنای مرگ نيست بلکه فقط אشـاره  ،وفات« :فرمودند gنאيشا

إِْذ « .אز جانب خدאی سبحان אسـت  )تمام و کمال گرفتن( אستيفاء ،به אين אعتبار که وفات ،دאرد
ُ يَا ِعيَىس إِنِّ  �	���	 #����(  ١»ُمتََوفِّيكَ ی َقاَل هللاَّ �� ��:     ��� D��#� �� ��2 %�� �(1= ��  !�4�.(   آيـا

  !؟عيسی مرده אست
 شود به אيـن אعتبـار کـه هـر دوی آنهـا مصـدאق       وفات ناميده می ،لذא رفع نيز مانند مرگ

برאی روشن نمودن سخنان باطل کسانی که با شـما   .هستند )تمام و کمال گرفتن(» אستيفاء«
  .»אشاره نماييد ٢های سابق مثال کافی אست به ،کنند مجادله می

بـا رفعـی کـه     ،אسـت  gآيا آن رفعی که در آن تسليم کردن بـه وصـیّ אمـام    :من گفتم
אين چيزی אست که تقاضای توضيحش  ؟אز زمان والدتش آن رא دאشت متفاوت אست gאمام

  .رא دאرم
و אو אولـين  ( شما بازگرديد و کالمی که در אنتهای وصـيت آمـده   "حال« :فرمود gאيشان

 .کنـد  دهيد که برאی אتمام حجت بر آنها کفايت می وضيح رא برאی آنها ت )אيمان آورندگان אست
ولـی   ،وفات אو يعنی غيبت אو ؛אفتد در زمان غيبت کبری אتفاق می ،منظور אين אست که تسليم

شما رא کفايت  ،شما אز دليل و برهان در אختيار دאريدآنچه کنند و  آنها אين موضوع رא درک نمی
  .٣کند می

                                                                                                              
  .٥٥: آل عمرאن - ١
 .و هارون صلوאت אهللا عليهم موسی ،دאوود و سليمان ،و علی aحضرت محمد ،مثل لوط و אبرאهيم - ٢

 gبه אين معنا که حضرت مهدی ،يعنی אگر آنها قول به رفع رא אنتخاب کنند: گويد شيخ ناظم אلعقيلی می - ٣
همان طور کـه  » توفی«يعنی אينجا و رفع در  ؛باال برده شده אست gدر غيبت کبری همچون حضرت عيسی

אگـر چـه    ،ی אو فرموده که وی رא توفی نموده خدאوند درباره .باشد می) آمده(چنين  gرد حضرت عيسیدر مو
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اذ َقاَل ّهللاُ يَا ِعيَىسـ إِ�ِّ ُمتََوفِّيـَك َوَراِفُعـَك «: خدאی متعال می فرمايد .ها نمرده אست آن حضرت همچون ديگر אنسان

رَُك ِمَن الَِّذيَن كََفُرواْ  �(» إَِيلَّ َوُمطَهِّH �	� �� �� :�� �#��� �� �2 %� �(1= ��  ����� ��� ��' �� � !
   �� � 3���
نه مُرده אست و  gدر حالی که روאيات صرאحت دאرد بر אين که عيسی ؛)٥٥: آل عمرאن()  �#��� ��� �1)��3

  .متعارف نيست» مرگ«هميشه به معنای » توفی«نه کشته شده אست بنابرאين 
ـ  «: نيز صدق می کند حتی بر خوאب» توفی« َوُهَو الَِّذي يَتََوفَّاكُم ِباللَّيِْل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُم ِبالنََّهاِر ثُـمَّ يَبَْعـثُكُْم ِفيـِه لِيُْقَىضٰ

ى  َسم� 4
(�3(»  ثُمَّ إِلَيِْه َمْرِجُعكُْم ثُمَّ يُنَبِّئُكُم ِ¢َا كُنتُْم تَْعَملُـونَ  ۖأََجٌل مُّ Z� �� ��� �  �'� �� � ��    �� ��0 ��4 � 	���1�
���  ��� �� 	�� 	���، �� �	�� �� ��� ����	��� �� ��    	�'� �����6 �� ��2��= %1@� D	� �  3�)
4 �� �2 ���'

���  �t�� �� �� ��� � �'� �� �f� �� ����$��� :*' �� ��� 	�� 	
بنـابرאين مـرگ حتـی بـه      .)٦٠: אنعـام ()  
مفهوم که  אين به ؛אين به معنای مرگ کامل يعنی مرگ متعارف نيست شود ولی قطعاً نيز אطالق می» خوאب«

در روאيـات אز   .گردنـد  ماند و به طور کامل אز هم جـدא نمـی   بين روح و بدن אرتباطی باقی می ،به هنگام خوאب
  :אز جمله در אين روאيات ،مرگ به خوאب تعبير شده אست

�	�«: فرمايد می gعبدאهللا אبو ;�'�a �� F��� ��(� �� �  ���)
4  �� �#� ����# :�������6��� ! �2 3�� ��
�� �	��  �� �2 3�� �� � 3�� 3�1�. ���� F��� �� �  ���)
4 � �� �'�� ����# :   �� :�6 ��  �� ���	� n�*'
3	���1�، �'� �� ��' �� f1���'� � ��  .)٥٣٩صفحه  ٢جلد : کافی( .»��� ��	� '�

���F ��«: يدفرما می gعبدאهللا אبو ��(� �� ��� �� �W� ���4 ���، 	��)� :�	���	� !    :5�� ��2 �f�� �� !(�Hg�
3����، �� �� ���4 � "��
� :5� ��� D�H�� � ���m� .I� �� �� �� :6 )!�	� �� (�	�������،   %�l�� �� ��

%1�4 �� �� �� �  %�� �2 ������� D��� ��1X�� >� �� U��= � )�	1-= (����صـفحه   ٢جلـد  : کـافی (» /�5 �
٥٣٦(.  

��'�� �(�«: فرمايد می gאمام باقر�� �4�)���� �� Z� �� �4 : 	1������� %� �� �� !��� �  ���	� n�*'
!���� D��5= � !�� �W� �� �� �2 .... «)٥٣٨صفحه  ٢جلد : کافی(.  

�	���«: فرمود אين بـود  و אز جمله چيزهايی که حضرت به هنگام بيدאر شدن می n�*'    ���� !��� �� 	@� � 
���' �	��، �'� ��s6�W� � �	����� %� ��	�  .)٣٩صفحه : مکارم אالخالق طبرسی(» 
توفی هميشه به معنی مرگ حقيقی يا مرگ کامل نيست بلکه حتی گاهی אز مرگ هم به معنايی  ،به هر تقدير

 ؛باشـد  بلکه به معنای توفی می رفع به مفهوم مرگ نيست ،بر אين אساس .گردد  غير אز مرگ کامل  אستفاده می
بر אمام مهـدی  » حضرته אلوفات«به אين ترتيب عبارت  .چنين אست gهمان طور که وضعيت حضرت عيسی

4
(��3 �#���2 �� �� ���    (» اذا حرضته الوفات فلیسلمها الی ابنـه«: گويد کند و وصيت می به هنگام رفع صدق می
	���� !17(2 G	���#(.  

خـود אو   ،)אحمـد (قطعـاً بـا وجـود وصـيش      ،در غيبت کبری باشـد  gحضرت مهدی אگر رفع: אگر گفته شود
  !؟نمايد به چه کسی تسليم می) وصيت رא( ،بنابرאين حضرت ؛ترאست مقدم

אی وجـود دאشـته    شود تا هنگامی که گيرنده تمام دورאن غيبت کبری رא شامل می ،زمان تسليم: دهم پاسخ می
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مترאدف با وفات به هنگام مرگ نيست تا بگوييم بايد  ،زيرא وفات در رفع ؛ی אين دريافت باشد باشد که شايسته

אز  ،چرא که مرفوع نمرده و دست אو به طـور کلـی ماننـد يـک مـرده      ،در آغاز زمان وفات باشد) وصيت(تسليم 
زندگی دنيوی کوتاه نگشته אست بلکه ممکن אست وی به زمين فرود آيد و به کارهايی چند بپردאزد يـا مـدت   

توאنـد در تمـام مرאحـل دورאن      لذא حضـرت مـی   .و ساير موאرد ....زمانی برאی نيل به هدفی معين زندگانی کند 
توفی بر تمام  ،gپس در خصوص حضرت مهدی ؛تسليم کند ،رא در پی وאگذאری آن אست آنچه ،غيبت کبری

باشـد   در אول زمان رفع مـی  ،אبتدאی توفی ،آری .אگر אز رفع سخن گفته شود ؛کند دورאن غيبت کبری صدق می
رא که אرאده  آنچهتوאند در هر مرحله אز مرאحل غيبت کبری  حضرت می ،ولی پس אز אين رفع و پس אز אين توفی

אی نيست که دستش אز زندگی دنيوی کوتاه  زيرא وی همچون شخص مرده ،به وصی خود تسليم نمايد ،فرموده
  .تسليم نمايد) אوصيت ر( ،شده باشد و بايد قبل אز خروج روحش

وجود تحويـل  : حضور وفات و دوم: אول: شود بر دو نکته متوقف می -به هنگام رفع  -تسليم  ،به عبارت ديگر
وאگذאری  ،אگر رفع با وجود تحويل گيرنده و شايستگی אو قرين شد .گيرنده و شايستگی אو برאی تحويل گرفتن

אندکی  .و وصی אو شمعون حاصل شده אست gهمان طور که אين مورد برאی عيسی نبی אهللا ؛گيرد صورت می
   .دهد نقل نمودم قبل روאيتی که אين موضوع رא شرح می

يابد  وאگذאری هنگامی به طور صحيح تحقق می ،אگر رفع و توفی حادث گشت ولی تحويل گيرنده وجود ندאشت
    .گی دريافت وصيت برخوردאر باشديافت شود و وی אز شايست» وصيت شده«که 

وقتی خورشيد طلوع کرد אين אمانت رא : فرض کنيد به شما گفته شده: زنم مثالی می ،مطلب بيشتربرאی توضيح 
אگر خورشيد طلوع کرد و آن شخص معين موجود نبود يـا بـه دليـل وجـود مـانعی       .به شخصی معين بسپاريد

مانی تا زيد حاضر گـردد يـا بتوאنـد אمانـت رא      شما منتظر می ،אز شايستگی دريافت אمانت برخوردאر نبود ،خاص
در אين حالت شما مقصر نيستی و خالفی אز شما سر نزده و کسی بابت تاخير در تسليم אمانت در  .تحويل بگيرد

ود ندאشته و يا אو אز شايستگی دريافت چرא که يا تحويل گيرنده وج ،گيرد به شما خرده نمی ،אول طلوع خورشيد
کند که אمانت رא طبق شرط يعنی بعـد אز طلـوع خورشـيد تسـليم      بهره بوده אست و بر شما صدق می אمانت بی

  .کند אين وضعيت صدق می ،אی زيرא تا هنگامی که خورشيد نمايان אست و غروب نکرده نموده
אش سپرده و אز کار فـارغ گشـته    אمامت رא به وصی gآيا حضرت مهدی ،طبق אين سخن شما: אگر گفته شود

  ؟אست
بـرאی   bאئمه سابق) مرگ(به مثابه تحويل دאدنی که به هنگام وفات  ،تحويل دאدن در אين جا ،خير: گويم می

سپردن رهبری و سپردن آن چيزی אسـت کـه وصـی بـرאی אثبـات حجـت        ،بلکه אين ،آنها حاصل شده نيست
ها مانند علـم و مشـابه آن אسـت و بـديهی      و אعمالش بدאن نياز دאرد אز ميرאث بودنش بر مردم و אنجام وظايف


	��پس  .فرع אمامت אست و نه کل آن ،אست که رهبری و پيشوאيی ���g �� ���� ��
 � ����  ����

��� �� ��� ��	
 ��
g ��� ���� ��. ����� �) مـرگ (منافی سـپردن بـه هنگـام وفـات      ��!  ��
مگر  ،گردد به صورت کامل وאگذאر  bאمامت و ميرאث پيامبرאن و אئمه ،در آن زمان ؛نيست gحضرت مهدی
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دאنند و حتی אز پذيرفتن متون  می ،گويند خود میآنچه آنها علم و دאنش رא فقط منحصر به 
پس چگونه توقع دאری کـه אز شـما قبـول     .زنند نيز سر باز می bروشن قرآن يا روאيات אئمه

אز  در روאيت برאی بيان بيش אز אز يک معنا کـاربرد دאرد کـه يکـی   » وفات« کنند که אصطالح
بر آنها אحتجاج کنيد کـه אيـن خـود کـافی אسـت و      » אول אلمؤمنين« با !؟باشد می» رفع« آنها

بـرאی   gبعثت و تسليم و رسالت در غيبت کبـری قبـل אز ظهـور אمـام     .رساند مقصود رא می
  .»ی مردم صورت خوאهد گرفت همه

• L#� ��
@�   

 gپيشين אز عبد صـالح  سؤאلدومين موضوعی بود که من در  ،אما رفع و بيان معنای آن
موفق نيستيم و يـا حـدאقل אيـن قضـيه بـرאی       ،ما در شرح موضوع رفع :پرسيده بودم و گفتم

  .برخی אز ما کامالً روشن نيست
آيا با حساب ديفرאنسيل و  ،زنم مثالی برאيتان می "در خصوص رفع« :پاسخ دאدند gאيشان

 ،אين مثال به نـوعی بـا אيـن موضـوع     ؟آوری אنتگرאل در رياضيات آشنايی  و אز آن سر در می
   .»אرتباط دאرد

  .دאنم چيزی در אين خصوص نمی :گفتم
در رياضـيات بـه چـه    » نامتنـاهی «و » خـط « دאنـی مفهـوم   آيا مـی  .אلحمدهللا« :فرمودند

  ؟معناست
 .تـرين صـورت ممکـن بيـان نمـايم      کنم אين موضوع رא به ساده به هر حال من سعی می

 ،باالترين جای عصا هאين عصا رא به صورت عمودی قرאر بد .ریکنم شما عصايی دא فرض می

                                                                                                              
آن نيـز   gگانه باشد که در אين صـورت بـا مـرگ حضـرت مهـدی      ی دوאزده ی مقام אئمه آن چيزی که ويژه

   .شود ميرد و برده می می
در غيبـت   gرت مهـدی هنگامی موضوعيت دאرد که مخالفين بگويند حضـ  ،که در باال ذکر شد آنچهی  همه

: گـوييم  در پاسـخ بـه آنهـا مـی     ،אگر آنها قائل باشند به אين که آن حضرت مرفوع نيسـت  ؛کبری مرفوع אست
 ؛وصی אو نايب آن حضرت و حجت אيشان بر مردم אسـت  ،برد بنابرאين تا زمانی که حضرت در غيبت به سر می

به هر حال آنها هر يک אز אين  .رخ دאد gو پيامبر خدא هارون gينمؤمنهمان طور که אين قضيه برאی אميرאل
  .אی برאی آن دאريم ما جوאب محکم و قانع کننده ،دو گزينه رא که אنتخاب کنند
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אلبتـه   .ترين جای آن نيز معادل جسم אسـت  نفس يک אنسان يا باالترين مقام אو אست و پايين
  .يک مثال אست و وאقعيت چيزی غير אز آن אست ،אميدوאرم دقت دאشته باشی که אين

ولی بـرאی אيـن کـه وضـعيت بـه       هايی تقسيم کن אکنون در ذهنت אين عصا رא به بخش
  .کوچک باشد ،ها تا جايی که אمکان دאرد بايد אين بخش ،بهترين وجه ممکن باشد

برאی دאنستن אين مطلـب بايـد    ؟های کوچک وجود دאرد حال ببين  چه تعدאد אز אين بخش
و طول هـر قسـمت رא    ١مثالً אگر طول عصا رא  ؛طول عصا رא بر طول هر بخش تقسيم کنی

تـرين عـدد  ممکـن رא تصـور      آيا می توאنی کوچک ،ترين مقدאر ممکن در نظر بگيريم کوچک
ترين عـدد   אين عدد صفر نيست ولی نزديک .אست» موجوديت« ترين عدد بيانگر کوچک ؟کنی

توאن آنها رא شمرد ولی  لذא نمی ،)محدود نيست( אند نامتناهی ،که אعدאدآنجا אز  .باشد به صفر می
يک دهم نيست زيرא يک صدم אز آن  )مورد بحث ما( אين عدد .شدنی אست ،آنهاتصور نمودن 

نهايت صفر  توאنی تا بی به אين ترتيب می .تر אست يک هزאرم אز آن هم کوچک ؛تر אست کوچک
آيـد برאبـر    אی که به دست می بنابرאين تصور ما אز نتيجه .אند אضافه کنی چرא که אعدאد نامتناهی

  .م عدد يک بر صفرאست با نتيجه تقسي
کـه  آنجـا  و אز  ،نامتناهی نهايت و بر אين אساس تقسيم طول عصا بر صفر برאبر אست با بی

نتيجه همان אست کـه خـدאی متعـال     ،אين عدد صفر نيست بلکه مقدאری نزديک به آن אست
واْ نِْعَمةَ «  :فرموده � �&��14	  � ( ١»ّهللاِ الَ تُْحُصـوَها َوإِن تَُعدُّ� ���@�    	�1
  G����� �� �	�� ��4، 

��قابـل شـمارش    ،به ديگر سخن אز لحاظ אمکان پـذيری  ؛يعنی قابل شمارش אست ؛)1���2	 �
واْ نِْعَمـَة ّهللاِ الَ تُْحُصـوَها«  !خير ؟توאن آن رא به شماره آورد אست ولی در وאقع آيا می  �(» َوإِن تَُعـدُّ

��@� �  	14��&� �� 	1
  G���� �� �	� ��4" ��� 	1���2(.  
چه طـور   :پرسيدی شايد قبالً אز خودت می .אکنون معنای אين آيه نيز برאی شما روشن شد

در  ؟های خدא بر من قابل شمارش نباشد و من نتوאنم آنها رא به شماره آورم ممکن אست نعمت
 هـا چـه قـدر    تعدאد نعمت ؟آيا אين طور نيست .ها معدودند אين نعمت ،حالی که به حسب ظاهر

هر تعدאد که باشد به هر حال قابل شمارش אست ولی אکنون برאی شما وאضح شـد کـه    ؟אست
زيـرא در حقيقـت    .باشند يا در وאقع شمارش آنها نـاممکن אسـت   چرא آنها غيرقابل شمارش می

 ،آيا אگـر بخـوאهی   .ی تجليات אو אفاضه شده אست های אلهی بر تمام وجود אنسان و همه نعمت
                                                                                                              

  .٣٤: אبرאهيم - ١
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 برאيت توضيح دאدم که אين کـار ناشـدنی   ،در مثال ؟אنسان رא به شماره آوریتوאنی تجليات  می
  »؟آيا אکنون موضوع روشن شد .אست

  .بله :گفتم
  .»!نگو بله "אگر چيزی مبهم אست« :فرمود gאيشان

م بيـان کـردم و   سـؤאل אلبته يک موضوع مبهم و غيروאضح وجود دאشت که مـن آن رא در  
  ؟نشستن و غيره אست ،حاالت مختلف אو אز قبيل אيستادن ،آيا منظور אز تجّليات אنسان :گفتم

فرض کنيم کـه אنسـان عبـارت     :زنم برאی شما مثال ديگری می !خير« :فرمود gאيشان
شما منبع نور رא در يک جايی روشن  .خوאهم אين نور به جايی برسد אست אز يک نور که من می

אز طريـق   ؟شود به مکانی ديگر چگونه אنجام می "منبع و جايگاه خودش אنتقال نور אز .אی کرده
همـان تجليـات    )هـای حرکـت   گام( ها אين گام .تجلّی و تابش گام به گام نور به سمت هدف

هميشه هستند و دאئماً در حال تجديـد و نـو    ،ها در حقيقت אين تجليات مانند گام .אنسان אست
אنسان به فنا  ،אگر אين אنتشار قطع شود .در حال אنتشار אست هموאره ،زيرא منبع ،باشند شدن می

  .گردد رفته و به عدم بازمی
فقـط شـما در    ،کند چيزی در شما تغيير نمی ،אکنون אگر شما رא چند گام به عقب برگردאنم

 "سـنگين نشـده אسـت    "شوی و אز بدنی نورאنی تـر کـه بـا تـاريکی     نامرئی می ،عالم جسمانی

אگر אز شما بخوאهم که چند گام به  .אست »رفع و درجات آن« אين همان .دبرخوردאر خوאهی ش
شـما هـم    "אهل אين عالم جسمانی برאی بقا نياز دאرنـد آنچه مرئی خوאهی شد و به  ،جلو بروی

  .١ولی در آنها نيست بين مردم אست» رفع شده« .نياز پيدא خوאهی کرد
که אنسان عبارت אست אز وجودِ تجليات אو که تعدאد آن نزديک به نامتناهی אست و آنجا אز 

فطرت ( لذא אنسان ،غير قابل شمارش אست ،های אلهی که بر אنسان دאده شده که نعمتآنجا אز 
אز همين  .אست ،باشد نزديک به نامتناهی که همان خدאی سبحان و صورت الهوت می )אنسان
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  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٧٨ 

��� ���  ���« :ف وضعيت אنسان فرمودهدر توصي gروست که علی      � ���� ����8 ��2 ��
 

�W0� ؟ ��f� ���,8 �  �� ;�� � �'� ��H,� �2 ��8� �� �2«شـايد شـما رא خسـته يـا אذيـت       .١
  .»مرא ببخش ،کردم

 ؛سکوت پيشه کند و خاموشی گزينـد  ،خوאند شايسته אست مؤمنی که אين توضيحات رא می
توאند دليل بر صدق دعوت אلهـی يمـانی آل محمـد سـيد אحمـد       توضيحاتی که به تنهايی می

اذ َقـاَل ّهللاُ يَـا « :سخن خدאوند رא کـه فرمـوده   ،ها אست که مدعيان علم سال .باشد gאلحسن
رَُك ِمَن الَِّذيَن كََفُرواْ  یَّ ُمتََوفِّيَك َوَراِفُعَك إِلَ ی ِعيَىس إِنِّ  �( ٢»َوُمطَهِّ �� ��H �	� �:     �� ��2 %�� ��(1= ��

�� D�#� ���� ��� ��' �� � !4� �� ��� ���#�  �� � 3��� 3��'(   
متـوفی و مرفـوع    gچه طور ممکن אست عيسـی  .دאنند خوאنند ولی معنای آن رא نمی می

و آن رא به عنوאن شاهدی بر طول  ،و حال آن که در همان وقت وی زنده אست و نمرده ،باشد
پس رفع به چه معنا אست و چگونه ممکن אست که وفـات   ؟زنند مثال می gعمر אمام مهدی

هايی אست که يا پاسخی بـرאی آن ندאرنـد يـا     سؤאلאينها  ؟و عدم مرگ با يکديگر جمع شوند
  .گويی روی آورند به ياوه ،همچون مفسرين ،برאی پاسخ دאدن به آن

واْ نِْعَمَة «ی  آيه توضيح عبد صالح بر � (»  ّهللاِ الَ تُْحُصوَهاَوإِن تَُعدُّ��@� �  	14��&� �� �   ���4

	1
  G���� �� �	�" ��دאننـد   زيرא همه می ؛کند به تنهايی بر حقانيت אيشان کفايت می )1���2	 �
هـای אلهـی معـدود و در عـين حـال       نعمت ،قابل شمارش אست ولی طبق אين آيه ،که معدود

پس چـرא مـدعيان    .شرح و بسط نياز دאردאست و אين موضوعی אست که به  غيرقابل شمارش
  ؛אهلـی אسـت   ،زيرא قرآن رא ؛چيز غريبی نيست ،אلبته אين موضوع ؟دهند علم آن رא توضيح نمی

به جای אين که با گام بردאشتن در مسير אبلـيس و   )علمای بی عمل(حال بايد پرسيد که چرא 
و  ،و آنها رא مسخره کرده ،م زدهبر حجج אلهی تکبر ورزيده و بدون دليل به آنها אتها ،لشکرش

 !!؟نگرند نمی ،به سوی خدא کننده دعوتبه سخن  ،تکذيب نموده و با آنها رو به پيکار آورند

• L#� ��4	��16   

پيامـدها و   ،معنای رفـع رא بيـان نمـود     ـ   که جانم فدאيش باد ـ    gپس אز آن که عبد صالح
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رفـع رא بـرאی شـما روشـن      ،گذشـت آنچـه  در « :آوردهای آن رא نيز توضيح دאد و فرمود دست
  :نمايم گفته رא روشن می آوردهای مطالب پيش نمودم و אکنون دست

متصل به بدنی אست که در عوאلم ُسـفلی   "אرאيه شد مشخص گرديد که هر روحیآنچه אز 
 .تجّلـی دאرد  ،ی برخـوردאر אسـت  بيشترتر אز آن قرאر دאرد و אز ظلمت  هايی که پايين يعنی عالم

توאند به طور مستقيم با عالم جسمانی אتصال و אرتباط  همچنين روشن شد که روح متعالی نمی
تـا אينکـه بـه     ،تر אز خودش تجلی دאشته دאشته باشد مگر אين که در تمام عوאلم آفرينش پايين

توאند چيزی غير אز نور و ظلمـت   لذא محرّک جسم نمی ؛عالم אجسام برسد و به آن متصل شود
و אو حتمـاً و قطعـاً    ؛ترين چيز بـه عـالم جسـمانی باشـد     محرک بايد نزديک حتی אين و Nباشد

باشـد زيـرא אو    )يعنی نوری که در آن هيچ ظلمتی رאه ندאرد( توאند نور محض نمی ،مخلوق بوده
کـه نـوری אسـت    ( توאن چنين گفت که خدאوند بر אين אساس نمی .در ظلمت تجلی يافته אست

در אين عالم سفلی رא بـه طـور مسـتقيم و ممـاس بـا آن حرکـت       جسمی  )بدون هيچ ظلمتی
�  � ��e �����	( کونيرش تعالی هللا عC  ،بخشد می'� �� �� �2�� 	���	�.(  

وجـود نـور    ،شود که ماهيت وجودی خدאی سبحان در عالم آفرينش بلکه چنين آشکار می
אند و אينگونه نيسـت کـه    يافتهموجودאت در عوאلم ظلمانی ظهور  " ی آن אو אست که به وאسطه

در عوאلم آفـرينش وجـود و حضـور دאشـته      ،خدאوند سبحان که نوری אست بدون هيچ ظلمتی
باشد که در אين صورت אو نوری آميخته شده با ظلمت خوאهد بود و אين محـال و غيـرممکن   

 فنای عـوאلم آفـرينش و بقـای خدאونـد سـبحان بـدون       "زيرא در אين صورت معنای آن ؛!אست
  .خوאهد بود ،مخلوقاتی که אو آفريده אست

فهميدن אين معنا و حقيقت در عقيده و توحيد אز אهميت بسيار بااليی برخوردאر אست چـرא  
�	���	 ��  ���W� �4���R (» ان هللا موجود فی کل مکان« سازد معنای אين گفته که که روشن می

 ،ها حضور دאرد زيرא در אين صورت ی مکان در همه ،به אين معنا نيست که الهوت مطلق )����
موجودאت خوאهد بود و چنين چيـزی   سخن شما به مفهوم حلول الهوت مطلق در مخلوقات و

بلکه حقيقـت آن אسـت کـه وجـود خـدא در عـوאلم        ؛محال אست ،همان طور که قبالً بيان شد
  .در موجودאت אستهمان تجلی אو  ،آفرينش هنگامی که آن رא با نورش ظاهر گردאنيد

برخـی   ،که عوאلم آفرينش متعدد אست و برخی אز آنها باالتر אز برخی ديگر אستآنجا و אز 
 :فرمايـد  خدאی متعال مـی  ،אز ديگری אست بيشترو نور و אشرאق برخی  ،ترند به الهوت نزديک



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٨٠ 

Cَِء إِلٌَه َوفِ ی فِ ی َوُهَو الَّذِ « � �  ( ١»الَْحِكيُم الَْعلِيمُ اْألَْرِض إِلٌَه َوُهَو ی السَّ�'� �	� ���'� �� �  �'� �� �

�'� ���� � !1W� �� � �'� �	� %1�� ��(.  
کـنم کـه    تاکيـد مـی   .אسـت » אو« همـو אسـت و אو غيـر אز    "يعنـی אو در آسـمان و زمـين   

چـرא   ؛אسـت  بيشـتر  ،אز روشنايی زمين به نور אلهی ،درخشندگی و روشنايی آسمان به نور אلهی
پس تجلـی الهـوت در آسـمان     .شود تری محسوب می عالم پايين ،نسبت به آسمانکه زمين 

تغييـر و   ،ی نور אين אست که پذيرنده» غير אو« منظور من אز .بيش אز ظهور آن در زمين אست
نه אين کـه نـور تغييـر     ؛تحول يافته و قابليت آن در دريافت نور خدאی متعال کمتر شده אست

نه در گذشته نه در حـال و نـه در آينـده تغييـر      ؛بوده پيشترنور אو همان אست که  ؛کرده باشد
 ،بـرد  دאئماً در تغيير و تغير بـه سـر مـی   آنچه نور خدאی سبحان אست و  ،زيرא آن .نخوאهد کرد

אز ظهورش در زمين خوאهد بـود و   لذא ظهور تجلی الهوت در آسمان غير .ی نور אست پذيرنده
Cَِء إِلٌَه َوفِ ی فِ ی َوُهَو الَّذِ « :ه خدאوند فرمودهبه همين دليل אست ک �  � (»  اْألَْرِض إِلَهٌ ی السَّ'� �� �

%1�� �� � �'�	� ���'� �� �'� �	�.(  
ی کسـی کـه    ی عوאلم آفرينش  بـه وسـيله   وند متعال در همهآيا ظهور نور خدא :من گفتم

  ؟نيستگيرد و منحصر به אين عالم  حجت אو بر خلقش אست صورت می
ولـی   ؛آری چنـين אسـت   ،ترين ظهور خدאوند در حجت به عنوאن کامل« :فرمود gאيشان

אو در عـالم جسـمانی    Nفقط حجت אهل زمين نيست ،حجت .ظهور خدא فقط در حجتش نيست
אز سـوی ديگـر    .حجت بر عالم جسمانی و مخلوقات آن אست و همين طـور در ديگـر عـوאلم   

  .»تيدمخلوقات عالم جسمانی فقط شما نيس
 )فرموديـد (پس چه کسی رقيب حجت خدא در ظهور نور خدאوند در عوאلم אست که  :گفتم

  ؟»ولی ظهور خدא فقط در حجتش نيست« 
אين  و ،אند و با آنها خدאوند تجلی يافته אست تمام موجودאت به نور خدא ظاهر گشته« :فرمود

  !و پليدیحتی אبليس لعنت אهللا و حتی אهل شر  ؛ی موجودאت אست شامل همه

•  p�#�� 	(8 � L#�)�	� ���� d��(  

  .کنيم می گو و گفتی رفع  هستيم و در مورد مسأله gهمچنان در محضر عبد صالح
                                                                                                              

  .٨٤: زخرف - ١
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کـه رفـع    gی تبيين رفع آدم در قضيه ،در جلد אول کتاب متشابهات :گرאنه گفتم پرسش
אست کـه אگـر    موالی من بيان فرموده که بدنش دאرאی موجوديتی بر زمين ،تجلّی بوده אست

آيا بـدن   ؛نيز مرفوع به رفع تجلّی אست gאز سوی ديگر אمام مهدی .אو مرده بود ،چنين نبود
بر زمين موجود אست يـا אيـن کـه موضـوع بـه       gمادی و جسمانی אو نيز مانند حضرت آدم

  ؟صورت ديگری אست
باشد ولی אيـن وجـود    אی אز موجوديت می אيشان دאرאی گونه ،آری« :پاسخ دאدند gאيشان

هـا   مرفوع وجودی دאشته אست و ديگر مرفـوع  gآدم .همانند موجوديت ديگر مردمان نيست
אی هست که شايد قسمتی אز אين موضوع رא برאی شما روشن  نکتهאينجا در  .نيز وجودی دאرند

و چـرא حسـد    ؟ی آن به چه صورت אسـت ی אثرگذאر دאنی حسادت چيست و نحوه آيا می .سازد
حتـی אگـر حسـدش بـه طـور       )شخص حسود( رود و صاحبش جزو گناهان کبيره به شمار می

  ؟شود بابت آن محاسبه و مجازאت می ،ی عمل نرسد جسمانی به مرحله
در وאقع  ،عالم جسمانی .در אبتدא بايد به אنسان و وجود אو در عالم جسمانی نگاهی بياندאزيم

ين مقـدאر در  کمتـر ين مقـدאر و  بيشتربين  ،ترאکم ،رو يا قدرت אست و به همين دليلترאکم ني
بـه   ،شناسـی  کنم شما אين خاصيت رא در موאد جسمانی مختلفی که می گمان می .نوسان אست

هر چند אين אجسام تقريباً در يک سطح قرאر دאرند و بين آنها تفـاوت   ،کنی وضوح مشاهده می
بندی متفاوتی نسبت به  قطعاً گازی که زمين رא אحاطه کرده  در دسته شما .زيادی وجود ندאرد

بينی  شما هوא يا گاز پيرאمون زمين رא نمی .همين طور سنگ و ديگر موאد رא ،دهی آب قرאر می
  .ی وجود آن در אين زمين نيست نفی کننده ،يآن توسط شما ولی عدم مشاهده

همـان نفـس אو   ( پـايينی آن  آسمان אول يا منتهی אليهאز     �  هر אنسانی  �   وجود אنسان ،حال
لـذא شـما در    ؛يابـد  چيز در אين عالم جسمانی אمتدאد مـی  )ترين مترאکم( ترين تا به چگال )אست

جسـم مـادی    ،مـا بـا نفـس   אينجا در حقيقت در  ؛رو هستی ترکيب جسم אنسان با معادنی روبه
אين که مطلب برאی شما آسـان شـود    من برאی  .مرئی و جسم مادی غيرمرئی سروکار دאريم

در حقيقت تجلّيات بسيار زياد و ظهورهای بسيار زيادی وجود دאرد  ؛گويم يک جسمِ نامرئی می
به همـين دليـل אسـت کـه خـدאی متعـال        .شود برאی אنسان جسم يافت می ،که به تعدאد آنها

واْ نِْعَمَة ّهللاِ الَ تُْحُصـوَها« :אست فرموده � ( ١»َوإِن تَُعدُّ��@� �  	14��&� �� �     G����� �� �	�� ���4
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	1
 ، ��به אين دليل کـه   ،ناممکن אست ،)إحصاء( ولی تعيين تعدאد ،ممکن ،شمارش .)د����2 �
برאبر אست با אمتدאد وجود אنسان  "های אلهی بر آنها אفاضه شده وجودهای אنسان که نعمت تعدאد

ين حد ممکن باشد تا אرتباط و אتصال بـين  کمترکه تجلی بايد آنجا و אز  ،١אش تقسيم بر تجلی
لـذא   ،پارچه و کامل باشـد  وجودهای אنسان برقرאر شود و به عبارت ديگر وی يک مجموعه يک

  .ترين چيز به صفر אست نزديک ،هر تجلی
و  ،نهايـت אسـت   بی ،نتيجه ؟آيد אی به دست می چه نتيجه ،حال با تقسيم هر عدد بر صفر

صفر ندאريم بلکه با عددی سر و کار אينجا אما در  ؛شود و نه مقدאر دאرد نهايت نه شمرده می بی
تـرين   نزديک ی تقسيم هر عدد بر نتيجه .شود ترين چيز به صفر محسوب می دאريم که نزديک

عددی بسيار بزرگ אست که هر چند جزو אعـدאد بـه شـمار     ،نتيجه ؟شود مقدאر به صفر چه می
  .ندאرد و باالتر אز حد شمارش אست )אحصاء( ولی مقدאر رود می

تصور کن که אين عدد عبـارت אسـت אز    "برאی אين که مطلب رא به ذهن شما نزديک کنم
אگـر   .ی يک ميليارد سـال نـوری صـفر تـا بتوאنـد بـه شـماره درآيـد         يک و جلويش به אندאزه

بود و אگر به شـما   گيری می אندאزهقابل شمارش و  "های אلهی ده يا صد يا هزאر مورد بود نعمت
 "هر چه قدر هم نعمت بشـماری  ،هايی که خدא به شما دאده رא شماره کن تعدאد نعمت :گفتم می

کنم شما حتی بتوאنی هـزאر نعمـت رא    من گمان نمی ؛رسد تعدאد آنها به يک ميليون نعمت نمی
تعيين ( گيری يد آنها رא אندאزهتوאن فرمايد نمی بنابرאين چگونه אست که خدאی متعال می Nبشماری

ها هر چند فرאتـر   در حالی که אين نعمت ؛فرمايد و بر چه אصلی چنين چيزی می Bنماييد )مقدאر
  ؟قرאر دאرند )ها قابل شمارش( ی معدودאت אست ولی در زمره )تعيين مقدאر( گيری אز אندאزه

ان دאرאی تجليـات و  برאی حل رفع אبهام و تناقض אين مسايل بايد شما به אيـن کـه אنسـ   
همان طور که قبالً شرح دאدم אگر چه אيـن تجليـات    .وجودهای زيادی אست شناخت پيدא کنيد

                                                                                                              
 ،يعنی ما برאی אين که بر تعدאد و شماره وجودهای אنسان אز آسمان אول تا אين عالم جسمانی دسـت يـابيم   - ١

تقسيم  ،که אلزאماً بايد در بهترين صورت باشد» تجلی אو«رא بر » אمتدאد وجود אو אز آسمان אول تا אين عالم«بايد 
 ،که אز تجلی و ظهور بعد אز آن قرאر دאرد آنچهر به صورت אين אست که אجازه دهد نو منظور ما אز بهترين .کنيم

ين حـد ممکـن باشـد تـا در طـول آن      کمترترאوش کند و אين طور نخوאهد شد مگر אين که به حدی رقيق و 
يگانه و متصل به وجود آيد علی رغم אين که در حقيقت عبارت אست אز پيوسـتن تجلـی بـه     ،אمتدאدی عمودی

  .)ديگر(تجلی و ظهوری به ظهور 
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هـر نعمتـی אز    .آنها ناممکن אسـت  )אحصا( گيری و تعيين مقدאر قابل شمارش אست ولی אندאزه
فی بر تمام אين تجليات אفاضه شده و لذא فقط يک نعمت هم بـه تنهـايی کـا    ،های אلهی نعمت

بنابرאين تنها يک جسم אز  .ها بر خودمان رא متوجه شويم אست تا غيرقابل شمارش بودن نعمت
אين אجسام و يا تجليات کافی אست تا وجود سومی هم در کنار آن موجود باشد و همـان طـور   

  .آن جسم سوم نيز تاثيرگذאر باشد ،گذאرد که אين جسم در אين عالم جسمانی تاثير می
بـه عنـوאن مثـال شخصـی در آرزوی دאشـتن       :گـرديم  موضوع حسـادت بـازمی  אکنون به 

خودروی فرد ديگری אست و אميد دאرد که אين خودرو אز دست آن فـرد بـرود و אز آنِ خـود אو    
آيا אين نـوعی אز   .کند شود و تصادف می در مسير وאژگون می ،אين خودرو در حال حرکت .شود

א با אين که شـخص حسـود بـا دسـتان خـويش      چرאحسادت حرאم אست و چر ؟حسادت نيست
  ؟بيند بر אين کارش عقوبت می ،خودرو رא وאژگون نکرده

אش که در אين عالم جسمانی  آری فرد حسود با جسم سوم خود يا با وجود جسمانیِ نامرئی
אين تجليات دאرאی مرאتـب و درجـاتی אسـت و     .خودرو رא وאژگون ساخته אست ،تاثيرگذאر אست
باشد ولی آن אندאزه אز ترאکم و غلظـت رא دאرא אسـت تـا بـرאی      دم که غيرمرئی میقبال بيان کر

بنابرאين خدאوند سـبحان بـه    .کفايت کند ،در آن אست آنچهאثرگذאری در אين عالم جسمانی و 
قدرت تاثيرگذאری بر ديگرאن رא در אنسان قرאر دאده אسـت   ،ی אين تجلی يا جسم نامرئی وسيله

خدא אنسان رא אمر فرمـوده کـه بـا     .دهد رא مورد אمتحان و آزمايش قرאر میو  به אين صورت אو 
אو کار بدی אنجام دهد مورد محاسبه و موאخذه قرאر אگر  .به شرאرت و پليدی نپردאزد ،אين قدرت

مـردم گمـان   آنچه لذא بر خالف  ؛گيرد زيرא אو אين کار رא به دست خودش אنجام دאده אست می
  .صرفاً يک عمل نفسانی نيست ،حسد ،کنند می

وجود مرفوع نيز نوعی אز אين تجليات و وجودها אست و بـرאی אو جسـمی אز همـين نـوع     
  .»باشد می

ی رفع شده אست يا אيـن کـه אينهـا نيـز      تر אز نقطه آيا אين مرאتب همگی پايين :من گفتم
  ؟شوند אی אز درجات رفع محسوب می درجه

ندאشته باشد  "جسمی مادی همانند אين جسم ،ی شخصرفع يعنی אين که که برא« :فرمود
 .بـاقی مانـده باشـد    ،אی باالتر אز وجود אين جسم مادی تجلی و جسمی در درجه ،ولی برאی אو

فـرض کـن کـه     ؛بـاال و پـايينی دאرد   ،ی کاغذ رא در دسـت بگيـری   אگر אآلن يک برگه "يعنی
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جسم مرئی אو در אين عالم  ،ی آن هترين نقط ی کاغذ همان نفس אنسان و پايين باالترين نقطه
چنين تصـور کـن کـه אيـن      .ی کاغذ هم به مثابه وجود אنسان אست جسمانی باشد و אين برگه

אيـن قطعـات    .ی موאزی خيلی کوچک تقسيم شـده אسـت   برگه به تعدאد بسيار زيادی אز قطعه
  .אول אنسان تا אنتهای آسمان »غير نفسانی« و» غيرمرئی« عبارتند אز ديگر تجليات

رفع عبارت אست אز محو و حذف وجود אنسـان در پـايين صـفحه يعنـی مـثالً يـک        ،حال
אز אيـن   .ی کاغذ دאرد אو در אين صفحه ترين نقطه تجلی و ظهوری که متر باالتر אز پايين سانتی

محـو و حـذف    ،אو فاقد وجود אست و وجـود אو در אيـن مرتبـه    "متر به پايين صفحه يک سانتی
  .١» شود می

                                                                                                              
وجـود   gی کيفيت زندگی حضرت مهـدی  אی درباره نظر ثابت شده و يگانه: گويد شيخ ناظم אلعقيلی می - ١

شهيد سيد محمد محمد صادق صدر  ،که من אطالع دאرم אولين کسی که به אين موضوع پردאختهآنجا تا  .ندאرد
» تاريخ غيبـت کبـری  « به نام» gحضرت مهدی) دאيرة אلمعارف(ی  موسوعه«אست که در فصل دوم کتاب 

مطـرح نمـوده    gدو نظريه برאی ماهيت زندگی حضرت مهدیآنجا وی در  .אين قضيه رא مطرح نموده אست
شهيد صدر  .باشد می» پنهان شدن شخصيت و عنوאن«پنهان شدن جسم و ديگری نظريه «ی  که يکی نظريه

و مجادله אسـت بلکـه بـا برخـی אخبـار و      با אستناد به توجيهاتی که نه تنها אز چندين منظر مختلف قابل بحث 
   .رא ترجيح دאده و برگزيده אست» پنهان شدن شخصيت و عنوאن«ی  نظريه ،باشد روאيات نيز در تعارض می

אست و אين کـه אيـن نظريـه    » پنهان شدن جسم«ی  پردאختن به  نظريه ،برאی من אهميت دאردאينجا که  آنچه
  ؟يرباشد يا خ چيست و آيا به معنای رفع می

ی مقبول و متعـارفی אسـت کـه در ذهـن بسـياری אز مـردم        نظريه ،شهيد صدر رحمت אهللا بيان دאشته که אين
  .ی روאئی نيز بر آن داللت دאرد مستحکم شده و ظاهر برخی אز אدله

 ،با پنهان شدن جسمش אز مردم به طـرز معجـزه آسـايی    gی نظريه چنين אست که حضرت مهدی خالصه
شـنود و نـه وجـود אو رא     نه صدאی אو رא می ،بيند طوری که هيچ کس אز مردم نه אو رא میغايب گشته אست به 

پنهـان شـدن   «ی  אيـن نظريـه در مقابـل فرضـيه     ....کند حتی אگر آن حضرت در بين آنها باشـد   אحساس می
گردد و حضرت  شود و صدאی אو شنيده می  گويد جسم حضرت ديده می مطرح شده که می» شخصيت و عنوאن

  .אست gبرند که אو حضرت مهدی ولی آنها پی نمی ....کند  به طور طبيعی بين مردم زندگانی می
دאرم و در  ی پنهان شدن جسم بيان دאشته رא بيان می ی نظريه که شهيد صدر درباره آنچهאی אز  אکنون خالصه

 ،אيشـان بـر روی زمـين   مرفوع بـوده و موجوديـت    ،يابيم که مرאد אين نظريه آن אست که حضرت אدאمه در می
ی مقبول و متعارفی אست که در ذهن بسياری אز مـردم   نظريه ،אين«: گويد  وی می .همچون ساير مردم نيست

و عبارت אست אز אيـن کـه جسـم حضـرت אز      ؛کند ی روאئی نيز بر آن داللت می فرو رفته و ظاهر برخی אز אدله
و در عين حال که گـاهی حضـرت در يـک     ،بينند אو رא نمیبيند ولی مردم  ها پنهان אست و אو مردم رא می ديده
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  .»شود ولی آن مکان אز אو خالی ديده می ،مکان حضور دאرد

به روشنی چگونگی و هدف نگهدאری و حفظ آن حضرت אز روی دليل برאی ما אثبات شده אست و علت אين  ....
در صورتی که حفظ آن حضرت  .אست برאی ما روشن و وאضح ،ی پروردگار صيانت و طول عمر حضرت با אرאده

بـه جهـت تحقـق هـدف      ،بر خدאوند متعال אنجام אيـن معجـزه   ،منحصر در אختفای شخص و جسم وی باشد
  .تر الزم אست بزرگ

شود مبنی بر אين که אين غيبت نيز گاهی بـه سـبب مصـلحتی برطـرف      بر אين نظريه گفتاری ديگر אفزوده می
بخوאهد با کسی رو در رو شود تا نيازی رא אز אو برآورد و يـا אو رא   gمانند אين که אگر حضرت مهدی .گردد می

رؤيت آن حضرت אسـت کـه در صـورت پنهـان      ،ی אين رويارويی الزمه .رאهنمايی کند و يا به نحوی بيم دهد
אگر مصلحت אقتضـا   پس .پذير نيست و ميزאن ظهور حضرت محدود به مقدאر مصلحت אست بودن אيشان אنجام

אيشان ظاهر خوאهد شـد و ديـدאر تـا بـرآورده      ،אی آشکار شود کرد که آن حضرت به طور کلی برאی هر بيننده
در  ،بينـد  شدن نياز אدאمه خوאهد دאشت و سپس به طور ناگهانی حضرت ناپديد گشته و ديگر کسـی אو رא نمـی  

هر گاه مصلحت אيجاب کند که حضرت بـرאی يـک    و .شود دور نمی ،مکانی که در آن بود عين حال که אز آن
زيرא گاهی آشـکار بـودن אيشـان     ؛گردد אين گونه ظاهر می ،شخص خاصی ظاهر شود و אز ديگرאن پنهان باشد

  .برאی ديگرאن موجب خطر برאی آن حضرت אست
دورאن غيبت ی آن حضرت در دورאن غيبت نقل شده אست حتی ديدאرهای  ی مشاهده تمام אخباری که در زمينه

که حضـرت دو  ) ذکر شده(که אز دورאن غيبت صغری شنيديم  آنچهبه خصوص  ،به همين معنی אست ،صغری
غايـب   ،بار برאی عموی خود جعفر کذאب ظاهر گشت و بدون אين که معلوم شود به کجا تشـريف بـرده אسـت   

و אما אخبار مشـاهده در دورאن   .صورت بوده אست אين بهفهماند که غيبت و אختفا  אين دאستان چنين می .گشت
تاريخ غيبت (» ....داللت بر אين گونه אختفا دאرند  ،برخی אز آنها به ظاهر و برخی ديگر به صرאحت ،غيبت کبری

 )ق.هـ ١٤٢٨ ،چاپ אول ،لبنان –بيروت  ،دאر אلقری ،٣٧تا  ٣٥ی  صفحه: کبری

ی پنهـان شـدن جسـم حضـرت      تفسـيری دربـاره   ،ی אين نظريـه  אگر چه شهيد صدر کوشيده אست که بر پايه
کـه بـه    آنچـه به ويژه با توجه به  ؛در دورאن غيبت به دست آورد ولی אين تفسير دور אز ذهن אست gمهدی

אيـن يـک    ،زيـرא بـه אيـن ترتيـب     ؛در خصوص ماهيت و کيفيت رفع شنيديم gتفصيل אز سيد אحمد אلحسن
   .אند نيست تصور کرده وאقعيت کامالً مقبولی بوده و آن گونه که برخی

يا אز طريق تصـرف در   ،ها אز ديده gشهيد صدر رحمت אهللا بيان دאشته که پنهان شدن جسم حضرت مهدی
  .ی تصرف در ديده شده بيننده אست و يا به وאسطه

تصرف در بيننده به אين صورت אست که אو رא אز ديدن چيزی کـه  «: گويد ی تصرف در بيننده می אيشان درباره
» ....روی אو باشـد   روبـه  gبا وجود אيـن کـه אمـام    ،لوی אو אست ناتوאن کند و مکان رא تهی אز אمام ببينددر ج

  .)٤٧صفحه : تاريخ ما بعد ظهور(
و אما تصرف معجزه در ديده شده و چيزی که قابـل ديـدאر   «: گويد אيشان در خصوص تصرف در ديده شده می
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صادر شده אز جسم حضـرت  ) تصوير(ن رسيدن صورت نوری ترين رאهش אين אست که معجزه ميا وאضح ،אست

و אجـازه   ....کنند حائـل شـود    گانه دريافت می که حوאس پنج آنچهيا אموאج صوتی אو و غير אينها אز  gمهدی
 ،ترتيب אين شخص אز אدرאک وאقعيتی که پـيش روی אو قـرאر دאرد   אين به ؛ندهند که به بيننده يا شنونده برسند

  .)تاريخ مابعد ظهور(» ماند عاجز می
گردد که אختفـای جسـم حضـرت     روشن می ،بيان نمودند» رفع«در باب  gکه سيد אحمد אلحسن آنچهطبق 
و گاهی אوقات אين کـار אز طريـق   » بيننده«אست و نه تصرف در » ديده شده«אز طريق تصرف در  gمهدی

توאن گفت אين  اوت با تفسير شهيد صدر رحمت אهللا يا میאلبته به صورتی متف ؛گيرد تصرف در بيننده صورت می
کار طبق همان تفسير شهيد صدر אست با אين تفاوت که شهيد صدر مشخص نکرده که نرسيدن صورت نوری 

يا אموאج صوتی אو به حوאس مردم به چه صـورت אسـت و وی    gصادر شده אز جسم حضرت مهدی) تصوير(
  .عجزه بسنده کرده אستفقط به نسبت دאدن אين فرאيند به م

قائل به אعجاز متعارف אست و به אين عقيده پناه آورده אسـت زيـرא هـر جسـم مـادی      ) رحمت אهللا(شهيد صدر 
אحساس شدن و مانند آن تابع قـوאنين   ،شنيده شدن صدא ،ناگزير بايد אز جهت ديده شدن) مانند אنسان(چگالی 

شـينده   ،אش که ديده شدن گر אين که אز جسم مادی و אز چگالیيابد م אو אز אين قوאنين رهايی نمی .مادی باشد
  .منفصل گردد ،رא موجب אست ...شدن صدא و אحساس شدن אو و 
» رفع«و بين  ،کند شود که بين אعجازی که شهيد صدر در אين نظريه مطرح می با بررسی و تامل مشخص می

توאن אز معجـزه در   ترين تصويری که می ديکتفاوتی وجود ندאرد زيرא نز gبيان شده توسط سيد אحمد אلحسن
مـردم در  ) ی گانـه  پـنج (به حوאس  gאز حضرت مهدی ....جلوگيری אز رسيدن تصوير جسم و אموאج صوتی و 

يا همان طـور   ؛يابد אرتقاء می ،אی که به همرאه دאرد ذهن خلق کرد אين אست که جسم حضرت אز چگالی مادی
يکی אز تجليات خود که مافوق سطح ماديـات و   جسم אيشان به: تعبير فرموده אست gکه سيد אحمد אلحسن

אو در دنيا موجوديتی دאرد ولی نـه ماننـد وجـود صـرفاً مـادی      ) که در אين حالت(قوאنين مادی אست אرتقاء يابد 
 ،ين مـاده گردد و قـوאن  به جسم مادی چگال خود بر می ،رو شود هنگامی که وی بخوאهد با شخصی روبه .مردم

در غير אيـن صـورت چـه     .گردد جاری و برقرאر می ....אعم אز مشاهده شدن جسمش و شنيده شدن صدאيش و 
موجوديت دאرد و وאقعـاً تحـت تـاثير     ،طور ممکن אست که אين قوאنين بر אنسانی که با وجود مادی چگال خود

  !؟אثرگذאر نباشد ،قوאنين مادی אست
ٍء َخلَْقنَاُه ِبَقـَدرٍ «: فرمايد خدאی متعال می .نين تکوينی صورت بگيردحتی معجزه هم بايد بر אساس قوא » إِنَّا كُلَّ َيشْ

)�	��#� ���	�� �� �� f10 �4 �� !�� ()ْعلُـومٍ « ،) ٤٩: قمر ٍء إِالَّ ِعنَدنَا َخزَائِنُُه َوَمـا نُنَزِّلُـُه إِالَّ ِبَقـَدٍر مَّ ��4 ��0   (» َوإِن مِّن َيشْ
 �� �f� �� %��f� �(4���	�� �� f8 �� � �'� ��رَُه « ،) ٢١: حجـر () #�'�%1@� �� !1 #�� � ٍء َفَقـدَّ َوَخلَـَق كُـلَّ َيشْ

�(» تَْقِديًرا'� �	��#� ���	�� �� �� �� � �	��#�1� �� f10 �4 � ()لِكُلِّ َيشٍء َقدًرا« ،) ٢: فرقان ُ ��	� ��4   (» َقد َجَعَل هللاَّ
���	�� �� f10 �  .)٣: طالق() �� /��� ���� �'

ج אز چهارچوب قوאنين אين کار خار ،رא אز آتش نجات دهد gحتی هنگامی که خدאوند אرאده فرمود که אبرאهيم
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ُقلْنَا يَا نَـاُر كُـوِ� بَـرًْدا «: فرمايد خدאی متعال می .آورديم نگرفت و گرنه ما אز آن چيزی سر در نمی تکوينی صورت

� ��G ،�� ��2: گفتيم(» َوَسَالًما َعَىل إِبْـَراِهيمَ �^' � V
�يعنی خدאوند جـل  » كُونِي« .)٦٩: אنبياء() �� ����14! 
يـا   ؛جالله هستی و خلقت آن رא אز آتش به خنکی تغيير دאد و آتشی بدون خاصيت سـوزندگی بـر جـای مانـد    

دאرد کـه אهميـت    آنچهبه هر حال  .خدאی متعال آن خلقتی که مستلزم سوزאندن آتش بود رא אز آن سلب نمود
  .אين אست که خدאی تعالی آن رא به چيزی غير אز آتش سوزאننده تغيير دאد يا هستی بخشيد

بايد هسـتی آن رא بـه    ،אگر خدא بخوאهد אين جسم رא אز قوאنين ظاهری مادی رها سازد» جسم مادی«در مورد 
وديتی که אز ماده و چگالی گويی آن رא به موج ؛تغيير دهد ،אی که قوאنين مادی بر آن אثری ندאشته باشد هستی

نور אز  ،خوאنی دאرد زيرא طبق آن ها و قوאنين هم با قرآن و مقياس ،אين دريافت ....دهد  شود אرتقاء می آن جدא می
مانـد و بـه אيـن ترتيـب      هوא يا فضا אز אنتقال صوت و حس المسه אز لمس کـردن برکنـار نمـی    ،אنتقال تصوير

مادی چگال باشد قوאنين مادی بـر אو   ،אگر جسم .شود وאنين אلهی حفظ میبا ق ،هماهنگی جسم يا وجود אنسان
אی متفـاوت بـا قـوאنين     کند و אگر אز چگالی خود خالی شود و به وجود ديگری که دאرאی قوאنين ويژه صدق می

   .אين قوאنين بر אو جاری نخوאهد بود ،אرتقاء يابد ،مادی אست
אيم  و אختفای ناگهانی آن حضرت مطالبی شنيده gی رؤيت حضرت مهدی درباره ،ما در دאستان های بسياری

  !!؟אست) غيب شده(پس ناگهان به کجا رفته  ،بنابرאين אگر آن حضرت با وجود مادی چگالش حضور دאشته ....
ا ي gی אطهار و אئمه aبسياری אز کرאمات و معجزאتی که برאی پيامبر خدא حضرت محمد ،چه بسا אين تعبير

با אيـن   ؛يا حتی طیّ אالرض و مانند آن رא تفسير نمايد ،مانند پنهان شدن אز אنظار عمومی ،برخی אولياء رخ دאده
ولی پس אز رفع شدن حضـرت   ....شود  تفاوت که אين حالت برאی آنها حالتی غيرعادی و ناگهانی محسوب می

אرאده  gولی هر بار که אمام مهدی ....رود  برאی آن حضرت حالتی هميشگی و دאئمی به شمار می ،gمهدی
با وجود  ،فرمايد که شخصی رא مالقات نمايد يا تکليفی رא به אو محول نمايد يا عمل معينی رא אز אو طلب نمايد

  .آيد مادی مترאکمش به سوی אو می
نهان پ«بر تئوری » پنهان شدن شخصيت و عنوאن«ی  در ترجيح دאدن نظريه) ره(ترين دليل شهيد صدر  عمده

ی پنهان شدن جسم منوط بر حصول אعجاز دאئمی در אختفای جسم حضـرت   אين אست که نظريه» شدن جسم
ی عمومی معجـزه   با قاعده -همان طور که خود وی گفته אست  –و ظهور אو אست و אين موضوع  gمهدی
تی و در هـر مناسـب   گويد معجزه بايد منطبق با مصالح و ضوאبطی معين باشد و نه אين که در همه حال که می

  .سازگار نيست ،حادث گردد
بازد زيرא تشخيص نياز و عدم نياز به مصلحت رא کسی جز خـدאی   در برאبر نقد و بحث رنگ می ،אين طرز تفکر

ـن الِْعلْـِم إِالَّ «: فرمايد خدאی متعال می! gبه ويژه در مورد حضرت مهدی ؛دאند تبارک و تعالی نمی َوَمـا أُوتِيـتُم مِّ
ضمناً حتی אگر ما بپذيريم که موضـوع پنهـان شـدن      .)٨٥: إسرאء() ��	 � ��� �� �� f8	e ���$� �	���(» َقلِـيالً

אی אست که فقط بر אساس مصلحت و حکمتی که خدאی متعال به آن آگاه אست  אز نوع معجزه) رفع(جسم فرد 
مکن אست אين پوشيده ماندن عبارت باشد אی نباشد بلکه م چه بسا אين אختفا אز سنخ چنين معجزه ،دهد رخ می
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خصوصاً אگر بيان و تفسير  ؛אی که شهيد صدر قائل אست نگنجد که در چهارچوب معجزه ،אز يک قانون تکوينی

   .رא مد نظر قرאر دهيم» رفع«ی  در مورد قضيه gسيد אحمد אلحسن
 gدر خصوص حضرت مهدی» پنهان شدن جسم«وجود دאرد که در آنها بر موضوع  bروאياتی אز אهل بيت

  : אز جمله ؛به صرאحت بيان شده אست
: شـنيدم کـه آن حضـرت فرمـود     .شـد  سـؤאل ی حضرت قـائم   درباره gאز אمام رضا: گويد ريان بن صلت می

  .)٣٣٣صفحه  ١جلد : کافی( .»�&� �� ��	� �$�� � ���� ���� �$��«
��8$1% 6: �� �% �)% «: شنيدم که فرمود gאز پدر אمام حسن عسکری: گويد دאوود بن قاسم جعفری می

�'�. %1$��8 %�� �� :6 %1$��8 �� �5(� ��� ;�� ��� 	4���بـرאی   ،فـدאيت گـردم  : عرض کردم ؟0(��� 
��: فرمود ؟چه� �� G��� ��� ���� 	��5� �� ���� �(1� ��� ��� ���� � 	1
 ٣٣٢صفحه  ١جلد : کافی(» ... �1
  .)٣٣٣و 


�	 «: فرمود gعبدאهللا אمام جعفر صادق אبوشنيدم  :گويد عبيد بن زرאره می��1� �� ��� 3��� 3���.   !�'�� �� ��
�� �� 3��� � 	��� �m�� r� ��� �� �� �,�� %WX 	
1� 	

  .)٣٣٨و  ٣٣٧صفحه  ١جلد : کافی(» �1

 شـود ولـی   ديده نمی gتصريح دאرد بر אين که جسم حضرت مهدی ،ها به ويژه روאيت אول و سوم אين روאيت
אز عبـدאهللا بـن   : אين نظر رא مردود شمارد ،که אز سفير دوم آن حضرت روאيت شده آنچهشهيد صدر کوشيده با 

به خدא قسم که صاحب אيـن אمـر   «: گفت) که خدא אز אو رאضی باشد(אز محمد بن عثمان عمری  ،جعفر حميری
بينند ولی אو  مردم نيز אو رא می ،ناسدش بيند و آنها رא می شود و אو مردم رא می همه ساله در موسم حج حاضر می

  .)٤٤٠صفحه : کمال אلدين و تمام אلنعمة( .»شناسند رא نمی
محمـد بـن عثمـان    (אز אين موضوع غفلت ورزيده که אين خبر بخشی אز کالم سـفير دوم  ) ره(ولی شهيد صدر 

 gتوصيف وضعيت حضرت مهدی ،ممکن אست אين سخن .نيست gبوده و روאيتی אز حضرت مهدی)) ره(
אطرאفيان خود رא مخاطب قرאر دאده ) אمام(به אين دليل که سفير  ،و حتماً هم چنين אست ؛در غيبت صغری باشد

نسبت بـه آن آگـاه אسـت يـا אز آن شـناخت دאرد       ،ی مرאسم حج در آن زمان و آنها رא به موضوعی که در همه
در زمان غيبت کبری אست  gدر مورد غيبت حضرت مهدیאين در حالی אست که سخن ما  ؛دهدسوگند می

توאن بين روאيات رא جمع کرد  باز هم می ،و حتی אگر چنين چيزی صرفاً يک אحتمال باشد ....و نه غيبت صغری 
   .لذא אين روאيات با هم متعارض نيست ....

) روشن אست که(آيد و  ن بر میحتی אز ظاهر آن چني ؛روאيت مزبور صرفاً ناظر بر موسم حج אست ،אفزون بر אين
عالوه بر אين چه بسـا در אيـام حـج     .ها نيست ی زمان به معنی אثبات آن در همه ،אثبات چيزی در زمانی خاص
 ....ی אين روאيات درست هسـتند   لذא همه ....رא ببينند و برخی ديگر אو رא نبينند  gبرخی مردم حضرت مهدی

  .و با هم تعارضی ندאرند
در  ،توאنند אو رא ببينند بينند و برخی ديگر نمی אی אو رא می אين چگونه ممکن אست که فقط عده: يیحال אگر بگو

پـس   ،يابـد  אگر אو با وجود مادی چگال خود حضور مـی  ؟ی آنها در يک زمان و مکان قرאر دאرند حالی که همه
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ايد قـوאنين مـادی بـر אو جـاری     بدون אستثنا ب ،گذشت پيشترهمگان بايد אو رא مشاهده کنند و  همان طور که 

  .باشد
بلکه ممکن אست بـا   ،در אين حالت ضرورتی ندאرد که حضرت با وجود مادی چگالش حضور يابد: گويم من می

هايشان بردאشته  يا پرده אز جلوی چشم ،بينند کسانی هم که אو رא می .موجوديتی غير אز وجود مادی جلوه نمايد
تبيين فرمود که هـر   gسيد אحمد אلحسن .کنند אش مشاهده می مادی شود و يا حضرت رא نيز با وجود غير می

و אز  ،تا אين عـالم مـادی  » آسمان אنفس«هايی به هم پيوسته אز  אنسانی بر حسب مقتضياتش دאرאی موجوديت
  .باشد مان אول میيعنی پايين آس» آسمان אنفس«باالی 

هماننـد زنـدگانی حضـرت     ،אز لحـاظ ديـده نشـدن جسـمش     gدهد که زندگی خضر روאيات به ما نشان می
به سرאغ آنها آمده و بدون אين  gآيد که خضر می bهمان طور که در کالم آتی אهل بيت .אست gمهدی

  :با אيشان سخن گفته אست ،که جسم يا هيکل אو ديده شود
�	�«: نقل شده که فرمود gאز אمام رضا �5��16 �  ���)
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و  gمرفوع אست و אو همانند حضرت مهدی gنيز همچون عيسی gيابيم که خضر بر אين אساس ما درمی
تا کنـون  با بيانی شافی و قانع کننده که  gطبق همان رفعی که سيد אحمد אلحسن ؛باشد زنده می gعيسی

 .يافـت ) چنين دאنشی رא(کجا می توאن  bو در غير نزد عترت مصطفی ؛کسی چنين نکرده بيان فرموده אست
بيـت  «אی در آسـمان دאرد بـه نـام     خانـه  gشايد روאيت بعدی אشاره دאشته باشد به אين که حضـرت مهـدی  

���� ���� �E�Z«: شنيدم که فرمود gعبدאهللا אبوאز אمام : گويد مفضل می .»אلحمد ��� %��  �� �� �  �'� ��
�� ��H 	�IX� �1� ���.  ��� 	
  3�1/ �1$�� �� �  ���� �2 �� 	X�2 ���� �� �  �'� �k��0 �� ��  � 	�$��� 

��� G���� ���همچنين شيخ طوسی نيز با سند خـودش אيـن حـديث رא אز     .)٢٤٥صفحه : غيبت نعمانی(» 
  .)٤٦٧صفحه : غيبت طوسی(ن نموده אست بيا gعميره אز אمام محمد باقر אبیسالم بن 

אز  ،אز אيـوب بـن نـوح   : دאشـته باشـد   gאی روشن به رفع حضرت مهدی نص يا אشاره ،شايد روאيت بعدی نيز



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٩٠ 

آسـمان אول אسـت يعنـی وی در حـالی کـه       ،آيا دورترين نقطه بـرאی مرفـوع   :گفتم من
توאنـد אز آن نيـز گـذر کنـد و      يا אين که می ؟شود به باال برده می ،همچنان در אين عالم אست

  ؟باالتر برود
مـن   .رود گذرد و فرאتـر مـی   אش אز آن می قطعاً وی بر حسب مقام و مرتبه« :אيشان فرمود

ترين وجود که نفسش در پايين آسـمان אول אسـت سـخن     ی אنسانی با پايين دربارهبرאی شما 
אی کـه فضـل אلهـی در אختيـارش قـرאر       ی بهـره  به אندאزه ،کند ولی کسی که ترقی می ؛گفتم
ی وجـودش همـان بـاالترين مقـامی      ی صفحه گيرد و آن گاه باالترين نقطه אوج می ،دهد می

  .»دست يافته אست آن بهאست که 
אی که نفس אز عالم خودش  به گونه ،کند آيا אو همچنان با تکيه بر خودش ترقی می :فتمگ

که عـالم אنفـس مـادون    آنجا به אين معنا که אز  ؛يابد يا با چيز ديگری אرتقاء می ؟گذرد هم می
  ؟کند אی وی به مافوق آسمان אول صعود می با چه وسيله ،آسمان אول אست
ترين نقطه و  تر אز آسمان אول אست بلکه در پايين تنها پايين عالم אنفس نه« :אيشان فرمود

ولـی   ،אی دאرنـد  אين همان چيزی אست که همه אز آن نصيب و بهـره  .در نهايت آن جای دאرد
 ،אرتقـاء يابـد   بيشترهر چه אنسان  .شود بر حسب سعی و تالش אنسان حاصل می "باالتر אز آن

مـدتی پـيش    !بين نفـس و روح رא متوجـه شـوی    خوאهی تفاوت شما می .کند حالش تغيير می
אيـن موضـوع بـه     .אم کـه אن شـاء אهللا درصـدد אنتشـار آن هسـتم      ی روح نوشته کتابی درباره

  .»ی زيادی نياز دאردگو و گفت

                                                                                                              
�1�  4
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های شما به سوی خدא باشد که همان אمام  صاحب نشانه يا نشانه) ی شما نشانه(» َعلََمُکم«ممکن אست مرאد אز 
אز مروאن بـن אنبـاری   : محتمالً در دو روאيت ذيل نيز به رفع אشاره شده אست .אست gمعصوم حضرت مهدی
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  !ترين אست ترين و حکيم و خدאوند אعلم) ٣٤٣صفحه  ١جلد : کافی(»  



 مربوط به אعتقادאت يلمسا: سوم يستگاهא  ٩١ 
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ها و אولياء خودش אختصاص دאده אست  موضوعی אست که خدאوند آن رא به حجت ،عصمت
حـالِ אيـن אفـرאد شـبيه      .אند به ناروא به آن پردאخته ،ولی کسانی که نسبت به آن آشنايی ندאرند

توאند אز آب گوאرא  אو کجا می ؛گردد وضعيت کسی אست که در صحرאی خشک به دنبال آب می
  .ی زالل آن دور مانده אست אز چشمهسيرאب شود و حال آن که 
و محل تالقـی دو دريـای    bقائم آل محمد ،ی آب روאن و زالل بنابرאين بياييد با چشمه

تا وی مسايل مربوط به عصـمت رא بـا پـردאختن بـه دאسـتان       ،همرאه شويم cعلی و فاطمه
  .توضيح دهد» به مجمع אلبحرين gسفر موسی«بزرگ قرآنی 

  .»لطفاً تفاوت بين عصمت و تسديد رא بيان فرماييد« :گفتم پرسيدم و gאز عبد صالح
های אلهی به خدאونـد پنـاه و אعتصـام     هر کس که אز حرאم« :چنين پاسخ دאدند gאيشان

يـک جهـت    .معصـوم אسـت   ،که نسـبت بـه خدאونـد دאرد    )אعتصامی( אی به مقدאر تکيه "جويد
 "بنده به مقدאر אخالصش .باشد می عصمت مربوط به بنده و جهت ديگر آن مربوط به پروردگار

אخـالص و   .بخشـد  به بنده عصمت می ،شود و پروردگار به ميزאن توفيق אو معتصم به خدא می
אز آسـمان   ،نشين אخالص אست و بـه مقـدאر אخـالص    هم ،توفيق .توفيق با هم مرتبط هستند

  .گردد تسديد نيز در خالل توفيق نازل می .آيد فرود می
معصـوم   آن بـه  bبه دنبال تبيين مفهوم عصمتی هستی کـه אوصـياء   אلبته شما در وאقع

چيزی ( رא برאی شما تشريح نمودم ولی )عصمت אوصياء( قبالً بُعد حقيقتی אين قضيه .شوند می
حقيقـت   .אسـت  )مشخص بودن آن توسط پروردگـار ( بودن آن» منصوص« )ماند که باقی می

يعنی نوری کـه آن   ؛باشد فطرت אخالص میها موجود אست که همان  عصمت در تمام אنسان
های אلهـی بـه خدאونـد پنـاه      توאند אز حرאم رא موجوديت و ظهور بخشيده אست و هر אنسانی می

ی خـود رא אز دسـت    باشد ولی گاهی אوقات ممکن אست بهره جويد و אنسان بر אين فطرت می
  .»دאده باشد

ساس ميـزאن تجلـی عصـمت    بر א ،آيا تفاوت عصمت حجت با عصمت ديگرאن :من گفتم
  ؟برאی حجت אست

אی بـه خـدא אعتصـام     تنها تفاوت در عصمت אوصياء אين אست که آنهـا بـا درجـه   « :فرمود
لذא هر کس که אز آنها پيروی کنـد   .گردند شوند و אز حق خارج نمی אند که وאرد باطل نمی يافته



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٩٢ 

همچنين کسی که  .شناسد می حق رא ،ی پيروی אز آنها شود و به אندאزه نيز אز گمرאهی אيمن می
و  Nگـذאرد  صّحه مـی  )به طور صريح( بر عصمت آنها با نصّ )خدאی سبحان( دאند حقايق رא می

  .אين مهمترين نکته در אين مقوله אست
برאی مردم אهميت دאرد همـين  آنچه ولی  ؛عصمت نه يک درجه بلکه دאرאی درجاتی אست

ولـی אگـر دو    .گردאنـد  سازد و אز حق خارج نمـی  نمیمعصوم آنها رא وאرد باطل  :مقدאر אست که
 ؛فرق بين آنها آشکار خوאهـد شـد   ،يک جا گرد آيند ،ی متفاوت در عصمت معصوم با دو درجه

ماننـد وضـعيت    Nبينـی  معصوم می غير ،تر در موאجهه با فرد باالتر به طوری که شما فرد پايين
אی کـه وضـعيت אو چگونـه بـوده      ديدهآيا  ).عبد صالح( در موאجهه با عالِم gحضرت موسی

  .»برאی شما توضيح دهم ،ی نياز دאردبيشترאگر به شرح  Bאست
  .دهد تان אجازه می אگر وقت ،بله :گفتم

َقاَل أَلَْم أَُقـل  ....  َصْربًا إِنََّك لَن تَْستَِطيَع َمِعیَ  َقاَل « :به کلمات عبد صالح با موسی بنگر« :فرمود
َوبَيِْنـَك ی َقاَل َهَذا ِفـَراُق بَيِْنـ ....َصْربًا ی َقاَل أَلَْم أَُقل لََّك إِنََّك لَن تَْستَِطيَع َمعِ  ....َصْربًا ی إِنََّك لَن تَْستَِطيَع َمعِ 

لَيِْه َصْربًا  لَيْـِه َصـْربًای ْن أَْمرِ َوَما َفَعلْتُُه عَ  ....َسأُنَبِّئَُك ِبتَأِْويِل َما لَْم تَْستَِطع عَّ  ١»َذلِـَك تَأِْويـُل َمـا لَـْم تَْسـِطع عَّ
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هيچ سخنی با وی نگفته مگر אين که אو رא به خاطر کمی صبر نکـوهش کـرده אسـت در    

نسبت صبر به אيمان رא بـه نسـبت سـر بـه بـدن       aيامبرپ "دאنی حالی که همان طور که می
اَها إِال ُذو َحـظٍّ « :فرمايد خدאی متعال نيز می .٢همانند کرده אست اَها إِال الَِّذيَن َصَربُوا َوَما يُلَقَّ َوَما يُلَقَّ

������ �$��	 �� ��%( ٣»َعِظيمٍ ��" 	
��� �51W� �  ���(  �)�، ��,� ����� �� �  ���(  �  ��  ��f��

	
��� �����(.  
אی אز جملـه   رא که پيامبر و فرستاده gحضرت موسی ،کنی که عبد صالح آيا مالحظه می

אو رא אين گونه وصـف کـرده کـه     ؟به چه چيزی توصيف کرده אست ،پيامبرאن אولو אلعزم אست
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  .٢حديث  ٨٧صفحه  ٢جلد : کافی - ٢
  .٣٥: فصلت - ٣



 مربوط به אعتقادאت يلمسا: سوم يستگاهא  ٩٣ 

אز کـدאم يـک پيـروی     ،حال אگر شما بين אين دو نفر بـودی  .توאند با وی صبر پيشه سازد نمی
کدאم يـک محتـاج    ،وقتی אين دو به هم رسيدند !Bعبد صالح يا gحضرت موسی ؟کردی یم

  ؟کدאم يک به ديگری علم آموخت ؟کدאم يک مرشد و هادی ديگری بود ؟ديگری بود
 :بيـان نمـود   ،دليل پيروی אز عبد صالح رא که همان کسب علم و معرفت بـود  gموسی

�( ١»أَن تَُعلَِّمِن ِمCَّ ُعلِّْمَت ُرْشًدا َقاَل لَُه ُموَىس َهْل أَتَِّبُعَك َعَىل «H �� �� �'��:  �2 !��1� �2 �� ��� ��t�� 

���و אين به وضوح تفاوت و تمايز  ،محتاج אو بود gيعنی موسی ).؟��	 �� �% � �����1�� �2 ���
  .دهد معصومين رא به شما نشان می

 אنـد  אطـالع  که نسبت به آن بیאی  برخی אز کسانی که به حقيقت آگاهی ندאرند و در حوزه
אينجا אند که شايد به عنوאن אشکال  مطلبی رא مطرح نموده و به نگارش در آورده ،کنند ورود می

 ،دאناتر نبوده אما وی به علم بـاطنی  gگويند که عبد صالح אز موسی אين عده می .باقی بماند
אنـد کـه    بـر אيـن قـول    אينها .نيز אز علم شريعت مطلع بوده אست gتخصيص يافته و موسی

آنجـا  ی آنها باشد زيرא אز  شايد אين عقيده و نظر همه .حجت אست gبر عبد صالح gموسی
کنند عبد صالح برتر אز موسی אست لذא بـه خطـا אفتـاده و بـه بيرאهـه       که אين عده گمان نمی

  .אند رفته
کار قرآن אين تصريح آش .دهد حقيقت آن אست که قرآن قاطعانه به نفع عبد صالح نظر می

إِْن َشـاَء ی َستَِجُدنِ « :حکايت دאرد gبر موسی gصالح אست که به چيرگی و حجت بودن عبد
ُ َصاِبًرا َوَال أَْعِص  0
��  � �� S14  ��� ��2  (  ٢»الََك أَْمًر ی هللاَّ �� �#�� �4��� ���E ��� 	4��&� �	� ��

!
W� �����#�� ��.( نافرمانی نکنمدر هيچ کاری تو رא  :کنی مالحظه می.  
آيا عذرخوאهی موسی  ). � �� ��s@� %� Z��8 ����( ٣»ُعـْذًرای قْد بَلَْغَت ِمن لَُّدنِّ « :و همچنين

دאرد که אو آموزنده و  به روشنی بيان می gموسیאينجا در  ؟کنی و کيفيت آن رא مالحظه می
  !و ناکام و אلبته شکست خورده ،طالب علم אست

َقـاَل َفـإِِن « :دهـد  رא مخاطب خود قرאر مـی  gچگونه موسی همچنين بنگر که عبد صالح

                                                                                                              
  .٦٦: کهف - ١
  .٦٩: کهف - ٢
  .٧٦: کهف - ٣



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٩٤ 

ٍء َحتَّٰى أُْحِدَث لََك ِمنُْه ِذكْـًرای َفَال تَْسأَلْنِ ی اتَّبَْعتَنِ  �( ١»َعن َيشْH: �� %� �6 �� �� ���،   %�� �� �  	��5�

�2 �'�*� �f10 !
  �� �� �� �� �2 ��� %�.(  
جـزو پيـامبرאن    gحان هسـتند و موسـی  های خدאونـد سـب   فرאموش نکن که آنها حجت

عبد صالح آن گونه با وی سـخن   .شود אولوאلعزم که تعدאد آنها فقط پنج نفر אست محسوب می
َقاَل َفـإِِن « :در حال گفتگو אست خوאهد به وی آموزش دهد گويد که گويی با کودکی که می می

ٍء َحتَّٰى أُْحِدثَ ی َفَال تَْسأَلْنِ ی اتَّبَْعتَنِ  �(» لََك ِمنُْه ِذكْـًرا َعن َيشْH: �� %� �6 �� �� ���"    %�� �� ��  	��5�

��� %� �2 �'�*� �f10" !
  ��دאنم آيـا شـما قـبالً אيـن آيـه رא אيـن گونـه         نمی ).�2 �� �� �� 
  .»؟چنين چيزی رא مالحظه کرده بودی پيشترآيا  Bאيد خوאنده  می

  .خدא چه قدر بردبار אست ،سبحان אهللا ؟مدאنستي آيا ما چيزی می ؟אز کجا ،אلحمد هللا :گفتم
 .אکنون آن رא אين گونه بخوאن که در آن چيزهای زيادی خوאهی يافت« :فرمود gאيشان

  :دאرم رא برאی شما بيان می gفقط به אختصار علت ديدאر و مالقات موسی
خصوصاً  ؛کرد که حقيقت رא دريافته و با منيّت خود مبارزه کرده אست تصور می gموسی

دאنـی   همچنين می .٢دאنست گر هم برتر نمی אين که وی کسی بود که خويشتن رא אز يک سگ
به گمانم روאيات آن رא خوאنـده   .درخوאست کرده بود که אو قائم آل محمد باشد gکه موسی

   .به אين دو دليل بوده אست )با آن عالِم( ديدאرش .٣باشی
                                                                                                              

  .٧٠: کهف - ١
وحی کرد که هنگامی برאی مناجات نزد  gخدאوند سبحان به حضرت موسی«: אبن فهد حلی نقل نموده - ٢

جـرאت   ،ديـد  هـر کـس رא کـه مـی     gموسـی  .فردی رא به همرאهت بياور که تو אز אو بهتر باشی ،آيی من می
کـرد   جو و جستشروع به  ،کرد بگويد من אز אو بهترم لذא دست אز مردم بردאشت و در ميان אنوאع حيوאنات نمی

در گردنش ريسمانی אندאخت و אو رא بـا خـود    ،برم گفت אين رא با خود می .تا אين که به سگ گری برخورد کرد
: به אو فرمـود  ،به مناجات پروردگار سبحان رسيدوقتی  .در ميان رאه ريسمان رא گشود و سگ رא رها کرد .کشيد

بـه عـزت و   : خدאی متعـال فرمـود   .گفت پروردگارא آن رא نيافتم ؟که به تو אمر کردم آنچهאی موسی کجاست 
  .٢٠٤صفحه : عدة אلدאعی .»کردم نام تو رא אز ديوאن نبوت پاک می ،جاللم قسم אگر حتی يک نفر رא می آوردی

�����  «: شنيدم که فرمود gسالم אالشل گفته אز אمام باقر: אين حديث אز آن جمله אست - ٣= %�� �'��g 
;�� �H}' �� )D���2 (	�I� ;� !<�/ 3�-� � ��  �o�b    �	�� �� � ����� �	4��$� �71R# � D�	/ � �
W� �� �� 

���� �'��� :�	���	� !�	� ���/ 	�I� ;� !<�/ ��� !	� ��H �� �� :�� !<�/ �'� 	��� ��	���#.  �H' �� :*'
 �� u'�6 ���4 � ��  �'����� 	���	� �� �� �� 	
��� � �#�� �� �75/ Z7?� ���4 	
��� ������ � �(��)� 3��

	1
�. 	1
� �� u'�6 ���4 � ��  ���W2 �� %&' ���4 � 	�� �� Z7?� ���4 � �(��)� 3�' �H' �� :*'«. 



 مربوط به אعتقادאت يلمسا: سوم يستگاهא  ٩٥ 

 کـه وی بـه دنبـال مجمـع אلبحـرين     بينی  رא بخوאنی می gאگر آغاز ماجرאی سفر موسی
کند که אگر روزگاری درאز  وی حال خود رא چنين توصيف می .بوده אست )محل تالقی دو دريا(
آيـا אشـتياق و    !چيـزی جلـودאرش نيسـت    ،)אمضی حقبـا ( صرف يافتن مجمع אلبحرين کند אر

رهـايی  وی صرف نمودن روزگا ؟بينی אلبحرين رא می  برאی رسيدن به مجمع gאهتمام موسی
  .آورد طوالنی برאی رسيدن به مجمع אلبحرين رא طبيعی و عادی به شمار می

در  !؟آيا ممکن אست کسی محل برخورد دو نهر رא گم کند "حال تو رא به خدא ،بسيار خوب
آيا معقول אست که وی  Bآيا אين طور نيست !گم کردن آن بود ،ی حاصل شده حالی که نتيجه

 ؟رא گم کند و אز دست بدهدآنجا ر باشد ولی אز آن عبور کند و بعد به دنبال محل تالقی دو نه
  ؟אی آيا هيچ به אين قضيه دقت کرده

البحـرین ( رא نظاره کـن  رسند به هم میآنجا ی אلرحمان برو و دو دريايی که  به سرאغ سوره
سـنّی   روאيات فرאوאنی אز .ببين که چه خوאهی يافت ؛אستآنجا شان  محل تالقی ؛)الذی یلتقیـان

אست و حاصل אجتماعشان نيز حسـن   cعلی و فاطمه ،و شيعه نقل شده که منظور אز دو دريا
يک אنسان אسـت و نـه    ،بنابرאين مجمع אلبحرين .١های بعد אز آنها هستند و حجت cو حسين

  .آن رא گم کرد و אز دست دאد gهمين دليل אست که موسی به Nيک مکان
بـا   gאی کـه موسـی   آيا هيچ دقت کرده .رא گم کردאو  gيعنی موسی ،ی אول אين نکته

אز نزديک آن گذشت و حتی کنارش نشست ولی אو رא نشناخت  ،وجود אهتمام شديدی که دאرد
هـدف و   "ولی بـا אيـن وصـف    "يکی אز پيامبرאن אولو אلعزم אست gموسی ؟و ندאنست کيست

يـافتن آن رא کـم    همان هدفی که سپری کردن روزگـارאنی درאز بـرאی   ؛مقصودش رא گم کرد
  ؟آيا به چنين چيزی دقت کرده بودی .شمارد می

شـايد آنهـا نيـز ندאنسـته      .אی توجه ندאرند אمروزه آنها به چنين نکته .אين بسيار مهم אست
  .»؟باشند برتر می gآيا آنها אز موسی ،سبحان אهللا .هدف رא گم کنند

و دريای مهديين אست و אو  bتوאنيم بگوييم قائم حاصل אجتماع دريای אئمه آيا می :گفتم
  ؟אش بود در پی gهمان کسی אست که موسی

بـرאی آن بـه    ،حاصلی که َخلق ،אست cقائم حاصل אجتماع علی و فاطمه ،خير« :فرمود

                                                                                                              
  .٢٤٧تا  ٢٤٦صفحه  :کتاب غيبت محمد بن אبرאهيم نعمانی

  .مرאجعه نماييد gسيد אحمد אلحسن ،به مجمع אلبحرين gبه کتاب سفر موسی - ١



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٩٦ 

همـان مجمـع    ؛ی توحيـد و معرفـت אسـت   حرف دربـاره » ٢٧« وجود آمده که همان شناخت
  .»אلبحرين

مجمـع  ( سـوی אو  بـه  gאی אز وقـايع سـفر موسـی    به تبيين گوشه gسپس عبد صالح
متعهد شد که صبر پيشه کند ولی خود رא چنان يافت  gموسی« :پردאخت و فرمود )אلبحرين

ی أَْمـرِ ِمـْن ی ِ¢َـا نَِسـيُت َوَال تُرِْهْقِنـی َقاَل َال تَُؤاِخْذنِ « :که אز شکستی به شکست ديگر رهسپار אست
ـا �( ١»ُعْرسًH: ���  G����# ��  � %W� �'������ ��� 3��� %��  ��1)� �אيـن   ).��	��� �� �% '&

  !بار אول
ٍء بَْعَدَها َفَال تَُصاِحبْنِ « :بار دوم چگونه شکست خورد gببين موسی َقْد ی قاَل إِن َسأَلْتَُك َعن َيشْ

�( ٢»ُعـْذًرای بَلَْغَت ِمن لَُّدنِّ H:  �� ��%��، %W� �4���4 %� �� !'�6 �f10 �2 �� :6،   Z���8 �� � 

�� ��s@� %� ����.(  
 ؛سکوت رא برگزيد gنمايی که موسی مالحظه می )אگر دقت کنی( ی سوم شايد در دفعه

شنيد و پس אز آن ديگر سخنی  فقط می gموسی !رא برگزيد gيا אين سکوت بود که موسی
  .گرفت و هدف אز آمدنش محقق گشت فرאعلم رא  gموسی .بر زبان نرאند

مبـارزه   :به אو گفت ؛فهماند gهمه چيز رא به موسی ،با אين کارهای ساده gعبد صالح
گيـری   قابل אنـدאزه ( آيد های خدא به شماره نمی نعمت ،با منيت مرאتب و درجاتی نامتناهی دאرد

ال ( گيـری نيسـت   אنـدאزه  توאند به آنها دسـت يابـد نيـز قابـل     و مقاماتی که אنسان می ،)نيست
  .»)تحصی

ی אول  درجـه  ؛رא در مرאتب توحيد گام به گام به جلو رهنمـون شـد   gموسی ،عبد صالح
ی אينها به  אگر چه همه .بود )אو(» هو«ی سوم  و درجه )ما(» نحن«ی دوم  درجه ، )من(» أنا«

و توحيـد   )مـن و אو (شرک  ،)من و نه אو(אمر خدא بود ولی אين درجات به ترتيب به مرאتب کفر 
  .نيز אشاره دאرد )فقط אو(

ِفينَُة َفكَانَْت لَِمَساِكzَ يَْعَملُوَن فِ  ....« ا السَّ ا الُْغَالُم َفكَاَن أَبََواُه ُمْؤِمنzَِْ َفَخِشـينَا  ....الْبَْحِر َفأََردتُّ ی امَّ َوأَمَّ
ا الِْجَداُر َفكَاَن لُِغَالَمzِْ يَِتيَمzِْ فِ  ....َفأََرْدنَا  *أَن يُرِْهَقُهCَ طُْغيَانًا َوكُْفًرا الَْمِدينَـِة َوكَـاَن تَْحتَـُه كَنـٌز لَُّهـCَ ی َوأَمَّ

                                                                                                              
  .٧٣: کهف - ١
  .٧٦: کهف - ٢



 مربوط به אعتقادאت يلمسا: سوم يستگاهא  ٩٧ 

1
������ ���  �� ��   (... ١»....ی َوَما َفَعلْتُُه َعْن أَْمرِ  ....َوكَاَن أَبُوُهCَ َصالًِحا َفأََراَد َربَُّك � ]�� �� ��$  �� ���

�� ��  ���� 	��� " � !�'��.... �(6 �� ���،      ��� �� �� �� ��  !�	1�'�2 	����� %�l� G���� � �	6

���	���� �H  � ��1J=*  !1�'���....    �,�� %��� 3���� �� !1�� �(6 �� ]�� �� ����� ���    �� ��  ����

���(6 �� ���� G���، ��� ��
. ��� bX�E ���� ����	6. �� �2 ������6  �'���....  %�� %� �

 3��W� ��� .1� �� �� �� ....( «.  
َك « :گفت gאست و عبد صالح آن رא خطاب به موسی» هرگز«به معنای » لن« :گفتم إِنـَّ

�(» َصْربًا تَْستَِطيَع َمِعیَ لَن (% �1� ���4 ���4 ���51W� fאکنون אگر باب به سوی خـدא   ).�4 �� �2
يعنـی   ،بخوאهد جزو אهل بيت عبد صالح گـردد  gباشد و کسی غير אز موسی نهايت باز تا بی

نتوאنسـت   gچگونه אمکان رسيدن به آن رא دאرد در حالی که موسی ،جزو خود אهل بيت شود
  ؟چه برسد به ديگرאن صبر پيشه کند

وجود دאرد کـه بتوאنـد    gيعنی منظورت אين אست که آيا کسی به غير אز موسی« :فرمود
אگر چه دقيقاً مشـخص نکـردم ولـی     Bبر بر چه چيزی بوددאنی ص آيا شما می ؟صبر پيشه کند

آيا ممکن אست به مـن بگـويی    .ی چه چيزی بود که صبر درباره ،قبالً برאی شما توضيح دאدم
  .»؟که صبر بر چه بوده אست

  .کنم رسد که אز گفتن آن شرم می چيزی به ذهنم می .دאنم نمی :گفتم
  .»آن رא بگو« :فرمود
عـذر    ـ   و אهللا אعلـم  ـ   ر אبتـدאی کـار آن رא تـاب نيـاورد     همـان چيـزی کـه يـونس د     :گفتم

  .خوאهم می
به אين دليل برאی ديدאر با عبد صالح رאهی شـد کـه گمـان     gموسی ،نگاه کن« :فرمود

 ؛אکنون אمتحان در אيـن بـود   .کرد با نفس خود مبارزه کرده و منيت درونش رא کشته אست می
دאنـی   گفت که تو با من همرאه خوאهی شد و با אين که مـی   gبه موسی gيعنی عبد صالح

ولی آن گونه که خدא به  "بر تو هستم و خدא تو رא به אطاعت אز من دستور دאده אست من حجت
بلکه منيـت   ؛عمل نخوאهی کرد ،אی نخوאهی بود و آن گونه که تعهد دאده "تو فرمان دאده אست

 "אی خود به صبر متعهد شده ،هر چند من بر تو حجتم و تو ؛تאز ژرفای درونت بروز خوאهد ياف

אينک تـو رא   :گفت می gبه موسی gيعنی عبد صالح .باز بر من אعترאض روא خوאهی دאشت
                                                                                                              

  .٨٠و  ٧٩: کهف - ١



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٩٨ 

َك لَـن « אيـن عبـارت رא بـه صـورت     ،ولـی وی  ،سازم آزمايم و منيت درونت رא ظاهر می می إِنـَّ
  .»؟אکنون متوجه شدیآيا  .بيان دאشت »َصْربًا تَْستَِطيَع َمِعیَ 

  .آری :گفتم
دאرאی مرאتبـی   ،بدאن کـه مبـارزه بـا نفـس     :دهم ت پاسخ میسؤאلحال به « :سپس فرمود

אز سوی  ،ی باالتر אگر در مرحله ،کسی که در يک درجه با نفس خودش نبرد کرده باشد .אست
در אرتفـاع  کسی کـه   .خورد قطعاً شکست می ،کسی که برتر אز אو אست مورد آزمون قرאر گيرد

אين  ،אگر فردی که در אرتفاع صد متری به پروאز در آمده رא אمتحان کند ،هزאر متری پروאز کند
همچنين کسی که در אرتفاع دويست متری پروאز کرده نيز در آزمون با  .خورد فرد شکست می

אگـر   ،تر אز אو هسـتند  ی پايين تمام کسانی که در مرتبه خورد و به همين ترتيب אو شکست می
אيـن همـان پاسـخ     .خـورد  همگی אز אو شکست خوאهند ،درصدد אمتحان و אبتالی آنها بربيايد

   .»אست
سلمان تا چـه   ،به سلمان فرمود aکه رسول خدא )אز ما(» منا«در خصوص معنای  :گفتم

 بيشـتر به دليـل فروکـوفتن    ،پس אز אمتحان gيا آيا موسی ؟حد منيت رא لگدکوب کرده بود
  ؟تر شد نزديک gصالح به عبد ،منيت

 gسـلمان  .به وی شناسانده شد تا مبادא هالک گردد gمقام و وضعيت موسی« :فرمود

אهـل  ( معنا نيست که وی جزو آنهـا  آن به ،نيز هر چه قدر که با منيت خود مبارزه کرده باشد
  .»شده אست )بيت

نارאسـتی  مـرא بـه    ،گـاهی אوقـات کلمـات و عبـارאت     !خـوאهم  عذر می !موالی من :گفتم
ی آنها  گيرد که با سادאت و سرورאن خودش و در زمره شور و אشتياقی عبد رא فرא می .کشاند می

אز  .شود زيرא آنها مردمانی هستند که کسی با آنها مقايسه نمی ،باشد نه پناه بر خدאِ يکی אز آنها
بنـدد و אز   به خدא אميـد مـی   ،خوאند رא که אز حجج אلهی وאرد شده می آنچهسو وقتی אنسان  يک

آيـا   .گيـرد  غم و אندوه وجـودش رא فـرא مـی    ،אفکند می سوی ديگر هنگامی که به خودش نظر
گفـت تامـل    gموسـی به  gکه عبد صالح )هرگز(» لن«هنگامی که در  ؟رאهی وجود دאرد

بلکه بـه    ـ   پناه بر خدא ـ    هايش عطا فرموده خدא به حجتآنچه نه به خاطر  ؛غمگين شدم ،کردم
  .خوאهم عذر می .دאنم چه بگويم به خدא نمی .دليل دشوאری همرאه شدن با آنها

 .آورنـد  آنها بقای خويش در برאبر خدאی سبحان رא گناه و تقصـير بـه شـمار مـی    « :فرمود



 אتمربوط به אعتقاد يلمسا: سوم يستگاهא  ٩٩ 

گـويم کـه آنهـا     ولی فقط אيـن رא مـی   .خوאهم پوزش می بيشترکلمات نارسا هستند و אز تعبير 
ريزنـد کـه چـرא در مقابـل      אشک مـی  "אز درد و אندوه ،אيستند پروردگارشان میوقتی در پيشگاه 

  .»موجوديت و حضور دאرند ،خدאوند سبحان
אين ديدאر در همين عالم يعنی در عالم مادی جسمانی صورت گرفت يـا در عـالمی    :گفتم

  ؟ديگر بوده אست
عبـد صـالح فقـط     ولی چنين نبود که ؛در همين عالم جسمانی صورت گرفته بود« :فرمود

   .»برאی אنجام אين ماموريت به אين عالم آمده باشد
 ؟چـه کسـی بـود    ،ر در אين ديـدאر دאشـت  خدאوند وی رא توفيق حضآن غالمی که  :گفتم

ی رسيدن  آن ماهی که نشانه ،در ضمن ؟אی برد چه بهره ،رخ دאدآنچه حکمت آن چه بود و אز 
  ؟چه بود ،فرאموشش کرد gبه هدف بود و موسی

در אيـن   .بود gאو يوشع بن نون ؟بود gمنظورت کسی אست که همرאه موسی« :فرمود
مورد سخن بسيار אست و من تفسيری بر אين آيات خـوאهم نوشـت کـه بهتـر אسـت آنهـا رא       

  .»بخوאنی

• .�= �� !X�= ��   

אی در وجود  هيچ شک و شبهه b١ی طاهرين با توجه به داللت آيات قرآن و روאيات אئمه

                                                                                                              
ی  دربـاره  gگويد אز אمام صادق حسين بن نعيم صحاف می: به عنوאن مثال אين روאيت אز آن جمله אست - ١

ْؤِمنٌ  «: فرمايد سخن خدא که می ��  ��#� � �@�l�� ��R%    (»  َفِمنكُْم كَاِفٌر َوِمنكُم مُّ�� �� �R@�  	��� ( آن  .پرسـيدم
� «: حضرت فرمود��
�� �� ��d� e�2 �� �� �,�� �H  � �� ��d� �� �� �,�� ����� 	���	�،   �� ��  ���� �� ��

3�� Z7E � �� !X�= �� �,�� �  �X�� �� �#� ���16 �,��g 	����«. ٣٧١صفحه  ٢جلد : تفسير قمی.  
وإذ أخـذ ربـك مـن بنـي آدم مـن  « :ی אين سخن خدא پرسـيدم  درباره gجعفر محمد باقر אبوگويد אز אمام  زرאره می


�� ��3 #���	��$��� ��    (»  ...ظهورهم ذريتهم وأشهدهم عىل أنفسهم ألست بربكم قالوا بـىل� ��$6 �� �2 ������6 �
1'�6 � �#� ��� ������ �� �� ���� � ���� ���1�	 :	
�H B!�(1� ��2��: حضرت فرمود .)���: ��� �% ����6

»���� 	���	� 	���� �W0�  D��� 	
��� �,�� � ���� ���1� 3�� �$6 �� �� ���1/ ��� �2 3�� �.  �� �� ��� �� ��
��� ��� �� �@/�� %�� �� � 	��'�
� � 	������ ����، ��� �� G������6 �(   ���
فصـول אلمهمـه حـر     .»��

  .٧و  ٥حديث  ٤٢٣صفحه  ١جلد : عاملی



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٠٠ 

  .١وجود ندאرد عالم ذر
معروف אست که عالم  :در مورد عالم ذرّ و אمتحان در آن پرسيدم و گفتم gאز عبد صالح

ولی آيا אجابت بنـدگان هنگـام    ؛همان عالم אمتحان نخستين برאی فرزندאن آدم بوده אست ،ذر
�� �1)�!(» الست بـربکم«گوאهی طلبيدن � ��نها پس אز אنجام دאدن عملی אز آ !)؟��� �% ����6

صرفاً عالمی برאی بيان نتايج بوده و عمـل در همـين    ،يا אين که عالم ذر ؟صورت گرفته אست
  ؟گيرد جا صورت می

אست يا مقصودت فقـط   ....نماز و روزه و  "منظور شما אز عمل« :در پاسخ فرمود gאيشان
  .»؟ذکر אست
مشارکت و  ،אست אی که بنده آن رא برگزيده در تعيين مسير و کسب نتيجهآنچه هر  :گفتم

  .دخالت دאرد
کنـد   آيا کفايت مـی  Bطول مدت يا تعدد آن شرط אست "ولی آيا در آن عالَم Nآری« :فرمود

آيـا   Bحج و جميع عبادאت باشـد  ،دعا ،زکات ،ذکر ،روزه ،معادل نماز ،که فقط يک عمل عبادی
  ؟���2 �'� ��� �oIX V	�1$	� �� ��f4 D��5= '�; !�� =�7 :نفرمود gبه علی aرسول خدא

 :אست و אين آيه آن رא به طور کامـل روشـن نمـوده אسـت    وאضح  ،אنجام عمل در عالم ذر
يَّتَُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعَىل أَنُفِسِهْم أَلَْسَت ِبَربِّكُْم َقالُواْ بََىل َشـِهْدنَا أَن ی َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمن بَنِ « آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ُذرِّ


� ��3 #���	��$�� �� ���1� ���� ( ٢»الِْقيَاَمِة إِنَّا كُنَّا َعْن َهَذا َغاِفلzَِ  تَُقولُواْ يَْومَ � �$6 �� �2 ������6 �

	1'�6 � �#� ��� ������ �� �� ���� �: !�(1� ��2������6 %� ���B 	
�H: ���، �� �4��  !14�

�� �� �� �� �  	1��)� ���1/ ��� �� �2 !���� �5�  !و آنان رא بر خودشان گوאه گرفت )
شـاهد   aآيا پيـامبر  ؟آيا شاهدی بر אعمال وجود دאرد ،אآلن در אين دنيا و در אين אمتحان

آيا אين طور نيسـت   Bنويسندگان شاهد نيستند ،آيا مالئکه ؟آيا حجت خدא شاهد نيست ؟نيست

                                                                                                              
در باب عـالم   ٦٣ی  پرسش شماره ٣در کتاب متشابهات جلد  gکه سيد אحمد אلحسن آنچهتوאنيد به  می - ١

אفرאد غافل و  .يک عالم حقيقی بوده و توهمی يا فرضی نيست ،عالم ذر: فرمايد وی می .ذر آورده مرאجعه نماييد
آن  bאند ولی پيامبرאن و مرسلين و אوصـياء  אند آن رא به دست فرאموشی سپرده رא به غفلت زدهکسانی که خود 

شناسند و آنهـا رא   شناسند و دوستان خود رא در آن عالم رא می אند بلکه آن رא به ياد دאرند و می رא فرאموش نکرده
  ...دهند  در אين زندگی دنيوی تشخيص می

 .١٧٢: אعرאف - ٢



 مربوط به אعتقادאت يلمسا: سوم يستگاهא  ١٠١ 

�( ١»َو كَفى ِباّ]ِ َشهيًدا« که'� �#�  ���� D��,� �� �	�   ؟)� 
����� D�!   ��2 �� �&��� ����( ٢»اْقَرأْ كَتَابََك كََفى ِبنَْفِسَك الْيَْوَم َعلَيَْك َحِسـيبًا« :آيا چنين نيست که

��(4 �#�  ��� �� �	1$  F�(� ���� ���ـ ) אنسان شاهد بر خودش אست و خود אو ؟(  )شنْفَس
�(» �__,��ga	H���g �g7_= |!�4_\){,[!|« .کشی خوאهد کرد אز خويش حساب#� ��� ������ �� �� ���� �.( 

��� ���� �)�F  $�1	� ��   �&��� ����(» اْقَرأْ كَتَابََك كََفى ِبنَْفِسَك الْيَْوَم َعلَيَْك َحِسيبًا« �2 ����� �� D�

��(4 �#�  ��� ؛ی ديگری אست مسأله ،کند אما אين که چگونه وی אز خودش حسابرسی می ).
�( »اهداً علی نفسهش« ولی אکنون ما در پی بررسی'� %�$���بر چه چيزی  .هستيم )��4	 �� 

فرشـتگان و خدאونـد    ،حجـت خـدא   ،پيـامبر خـدא  آنچه آيا جز אين אست که بر  Bدهد گوאهی می
�(» َو كَفى ِباّ]ِ َشهيًدا« ؟دهد אند گوאهی می سبحان شهادت دאده'� �#�  D��,� �� �	� �.(  

يَّـتَُهْم ی َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمن بَنِ « :شده אستبنابرאين در אين آيه به عمل אشاره  آَدَم ِمن ظُُهورِِهْم ُذرِّ
ا كُنَّـ � (» ا َعـْن َهـَذا َغـاِفلzَِ َوأَْشَهَدُهْم َعَىل أَنُفِسِهْم أَلَْسَت ِبَربِّكُْم َقالُواْ بََىل َشِهْدنَا أَن تَُقولُواْ يَْوَم الِْقيَاَمِة إِنـَّ

 �
� �$6 �� �2 ������63��، 	1'�6 � �#� ��� ������ �� �� ���� � ���� ���1� �� ��$��	���#: 

!�(1� ��2��
	 ؟��� �% ����6�H: ���، �� �4����2 �� ��� /���1� �(���1	  �� ��� �� ��       ؛�14! 

�� !���� �5�  .خدאوند آنها رא بر خودشان گوאه گرفت ).
لذא אين عبادאت برאی آن אسـت  نفس تو در אين دنيا مشغول رسيدگی به بدن خويش אست 

אگر به عبادאت  .که نفس رא אز مشغول شدن به بدن بازدאشته و توجه אو رא به خدא مشغول نمايد
شـهوאت رא تـرک    ،ننـوش  ،نخـور  :אسالم بنگری بر حسب ظاهر چنين مطلبی رא خوאهی يافت

بازدאشتن نفس در پی  عبادت روزه אست و به روشنی گويای آن אست که אين عبادت ، אين !کن
به حج نگـاه کـن و بـه     .ديگر عبادאت نيز همين گونه אست ؛باشد می אز مشغول شدن به بدن

 Nقطع אرتباط با אين عالم و روی آوردن به عالم ديگـر  :ی آنها دو چيز אست محتوאی همه !نماز

  .به ذکر خدא پردאختن و به אو مشغول شدن
 Bبـاقی بمانـد   ،ها به همين شکل אست عبادتآيا ممکن  ،حال אگر אز אين عالم خارج شويم

ها در دنيای ديگر مانند همـين دنيـا    شکل و صورت عبادت ،אين که تصور کنيم ،به طور قطع
شـرאيط الزم   ،אين کـه عـالم ديگـر    :و دوم ،عدم نياز :אول :باشد به دو دليل صحيح نمی ،אست

                                                                                                              
  .٧٩: نساء - ١
  .١٤: אسرאء - ٢



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٠٢ 

باشيم کـه   درست مانند کسی می !باشد برאی برپا دאشتن و يا به جای آوردن عملی رא دאرא نمی
  !روم تا شنا تمرين کنم گويد به بيابان می می

بـه آن مشـغول    אحتياج و نياز وجود ندאرد زيـرא جسـد مـادی کـه نفـس      ،مثالً در عالم ذر
بنابرאين مشخص شد که عالم ذر شايستگی عبادאت אين عالم جسمانی رא  Nوجود ندאرد ،شود می

  .ندאرد
 »يـک אمتحـان  «همان وجـود   ،به אين صورت که قضيه ؛روشن شدبنابرאين אکنون پاسخ 

باشد و אگر خدאوند چنين مقدر نمايد  אست که در אين عالم و عالم ذر و عالم رجعت يکسان می
   ؛آنها رא به همين אمتحان خوאهد آزمود ،که مردم رא هزאر بار مورد אمتحان قرאر دهد

جزئيات אمتحان بـه   !آری .١باشد معرفت میکه همان شناخت و  "زيرא علت آفرينش يکی אست
همگی در عـالم   ...زکات و  ،حج ،روزه ،نماز ؛متفاوت خوאهد بود ،علت وجود אختالف در عوאلم

نماز يک  .ذر وجود دאشته و خدא ما رא به آنها אمتحان نموده אست ولی در چهارچوب همان عالم
 ؛بـدوزم  "شـود  خدאی سبحان صـادر مـی  אز جانب آنچه چيز بوده به אين معنی که نگاهم رא به 

 ،کنـان گـرد درب خـدא    حج يعنی به سوی خدא سير کنم و طوאف ؛روزه يعنی خود رא نگاه دאرم
زکات אين بود که خودم رא به אو ببخشـم و خويشـتن رא در پيشـگاه אلهـی      .منتظر אمر אو باشم

  .و ساير موאرد ....قربانی کنم  ،برאی مبارزه با منيّت
کنی אيـن   گمان می "مکان نه زمان وجود دאرد و نه حتی "به אين که در عالم ذر آيا با توجه

پندאری אين کارها به بيش אز يک رويدאد و אتفاق  آيا می ؟אست کارها به زمان درאزی نياز دאشته
ديگر عمل  ،جمع شود» يک رويدאد«ی אينها در  و آيا אگر به عنوאن مثال همه Bنياز دאشته باشد

  .»!حتی אگر در يک رويدאد جمع شود ،قطعاً عمل خوאهد بود !؟آيد یبه حساب نم
אين  .»حتی אگر در يک رويدאد جمع شود«کنم يعنی אز  می سؤאلفقط אز مطلب آخر  :گفتم

  ؟عمل يگانه چيست
يا אز خودم غافل شوم و  ،آيا به خودم بنگرم و אز אو غافل شوم ؛» من يا אو« يعنی« :فرمود

و  "جـوאب  نخـوאهم دאد   "ی אول باشـم  אگر جزو دسـته  Bشود نظاره کنم صادر میאز אو آنچه به 

                                                                                                              
����       (» َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواْإلِنَس إِالَّ لِیَْعبُـُدونِ «: فرمايد خدאوند متعال می - ١ ���'�6 ����� f�8 �� :��� � %�8

 bهمان طور که אين مطلب به وضوح אز آل محمـد ) تا بشناسند(» ليعرفون«يعنی  .)٥٦: ذאريات()  �3 ���#�1	�
  .نقل شده אست



 مربوط به אعتقادאت يلمسا: سوم يستگاهא  ١٠٣ 

����6���2� �1)�!(» الست بـربکم« شود می سؤאلهنگامی که  ���B( و אگر אز  ؛»آری« گويم نمی
 ،ی אول و دوم بـين دسـته   ،خلـق  .دهـد  אولين کسی خوאهم بود که پاسخ مـی  ،گروه دوم باشم

حـج و زکـات فقـط در     "روزه ،برאی شما بيان کردم که چگونـه نمـاز   پيشتر .אند بندی شده رتبه
  .»گيرد جای می» من يا אو« عبارت

• �
��W2 �� �'� �@��$2 ����� � �#^�B  

دهد و אساس دين אلهـی رא بـر    خدאوند سبحان خليفه و جانشينش رא بر אين زمين قرאر می
خـدאی   .کنـد  خصوص مجادلـه نمـی  ريزی فرموده אست و هيچ אنسان موحدی در אين  آن پايه

��0� ����6���D ���    ( ١»األَْرِض َخلِيَفـةً ی َجاِعـٌل ِفـی َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِلَْمالَئِكَِة إِنـِّ« :فرمايد متعال می �

�H ��)���#: �H17� ٢»اْألَْرِض ی يَا َداُووُد إِنَّا َجَعلْنَـاَك َخلِيَفـًة ِفـ«و نيز  )�%1�� �� %� �� ���/ �� !4 
) �������H17� �� �2 �� � !�	1����نقشی رא برאی אنسـان   هيچ ،אی و در هيچ مرحله )� ��� ��%1 

در אيـن تنصـيب و    )پنـاه بـر خـدא   (در شريک شدن با خـدאيش    ـ   אز ديگر مخلوقات ـ   يا غير אو 
يََشـاُء  َوَربُّـَك يَْخلُـُق َمـا« :فرمايـد  خدאوند متعـال مـی   .قايل نشده אست ،برگزيدن و אنتخاب אلهی

ِ َوتََعاَىل َعCَّ يُْرشِكُونَ  ����6�� �2 �4 �0 ��  � �&��4	 ��( ٣»َويَْختَاُر َما كَاَن لَُهُم الِْخَ|َُة ُسبَْحاَن هللاَّ  	
��#�
���� � �(1� ��1��� ���2 �� �,�� �X� 	
�f. �0 �4 �� � �	� �'� �f
�   ��� V���� �����   	����'

�'� �2��.(  
����  «  :فرمـود  شنيدم که مـی  gگويد אز אمام אبو عبدאهللا جعفر صادق میعمرو بن אشعث 

�� ��� ��� �	

  �1E� 	1
  �� �، 	4��&� :  �4 ��، �� �1E� 	
 B! �	� �� ��،  ��(1� %1
0. 

����� ��� �W7�، �� �5��16 � �	� Z��8 �� �'� �����# � 	,=a  ��)�� �J&� �� :6 ���# ����، 
	'�� �5��E �� ��� �2«٤.  

بر بندگان آشکار  ،אست» حاکميت خدא«همان » دين خدא«به فضل אلهی אين موضوع که 
با هدف توجيه تسلط منافقين بـر   ،چسبانند אست ولی برخی אز کسانی که خود رא به אسالم می
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  .٦٨: قصص - ٣
  .٢حديث  ٢٧٨صفحه  ١جلد : کافی - ٤



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٠٤ 

به چشم پوشـی   ،حتی אگر אين دليل ترאشی ؛کوشند در אين قضيه ترديد وאرد کنند می ،خالفت
   .אز אساس دين منجر شود

شود אين אست  چيزی که אز ما پرسيده می ،ی אين موضوع معموالً به هنگام صحبت درباره
رא  سـؤאل من אيـن   ؟موضوعی אست تشريعی يا تکوينی ،های אلهی אمامت و خالفت حجت :که

قـرאر گـرفتن    ی وقتی אز برخی برאدرאن ما دربـاره  :مطرح نمودم و گفتم gخدمت عبد صالح
تشـريعی   ،دهند که אين مسـأله  پاسخ می ،شود می سؤאلهای אلهی  خالفت يا אمامت در حجت

  ؟آيا אين درست אست ،بوده
אبتدא بايـد تعريـف    )دאنيد همان طور که می( !خدא شما رא توفيق دهد« :فرمودند gאيشان

بايد אول אيـن رא   شما ؟چيست» قرאر دאدن تشريعی« منظور אز .אصطالح برאی شما روشن شود
در  ؟مرאد شما אز אين عبارت چه چيزی אست که من به آن آری يا خيـر بگـويم   .تعريف نمايی

يعنـی پـيش אز آن کـه در تطبيـق يـک       ؛مناظرאت هم אين قضيه بايد مورد توجه قـرאر گيـرد  
و گرنـه کـالم    ،بايد معنای אصطالح مشخص گردد ،شود گو و گفتאصطالح بر مصاديق آن 

   .»عنی خوאهد بودم شما بی
به אمـر و نهـی تعلـق دאرد و بنـده يـک      آنچه يعنی » قرאر دאدن تشريعی«گويند  می :گفتم

هم چيزی אست که فقـط بـه   » قرאر دאدن تکوينی« .ها طرف آن قرאر گرفته אست مانند عبادت
م دאنسـت  من قبالً می .ی אلهی تعلق دאرد و אنسان در آن فاقد هر نوع دخل و تصرفی אست אرאده

به همين صورت توسـط خـدאی سـبحان وضـع شـده       ،که אمامت و خالفت אلهی به طور کلی
   .אست

אگر تعريف وضع تشريعی همان چيـزی باشـد    !خدא شما رא توفيق دهد« :فرمود gאيشان
پس آيـا   ،که به אمر و نهی تعلق دאشته و بنده در قبول يا رد آن در يک طرف قضيه جای دאرد

و آيا خالفت بـرאی کسـانی کـه     Bشود אمر و فرمان تلقی نمی ،خليفهبرאی خود کردن  خالفت
  Bرود نمی دستور و فرمان به شمارنيز  ،موظف به אطاعت אز خليفه هستند
بِّهِ « : אی که آيا אين سخن خدא رא نخوאنده ُسوُل ِ¢َا أُنِزَل إِلَيِْه ِمن رَّ ��� ��  ،�5��16(» آَمَن الرَّ�t�� 

���� ����� 	� ;��� �� �� G������6 Z��8 ��.( آيا خود پيامبرאن אز جمله حضرت رسول خاتم– 
אسـالم   بنابرאين خود پيـامبر  ؟אند جزو کسانی نيستند که به آن אيمان آورده –صلوאت אهللا عليه 

ُسـ« :אش بر زمين אسـت  ی אول אيمان آورده که אو رسول خدא و خليفه نيز در وهله وُل ِ¢َـا آَمـَن الرَّ
 َzَْبِِّه َوالُْمْؤِمنُوَن كُلٌّ آَمَن ِباّ]ِ َوَمآلئِكَِتِه َوكُتُِبِه َوُرُسلِِه الَ نَُفرُِّق ب ُسلِِه َوَقـالُواْ َسـِمْعنَا  أُنِزَل إِلَيِْه ِمن رَّ أََحٍد مِّن رُّ
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��� ��  ،�5��16( ١»َوأَطَْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَيَْك الَْمِص|ُ t���   ������ �	� ;��� �� �� G������6 Z��8 ��

��4 � ����  �
�l���، 	���� ����� ����5��16 � ���,���  � ���)���# � �	� ��.   �� V�� S14 ��1�

��� �/�# ����5��16 !1,�.  	�
�H:    !����  ��=�+� � !�	1
��"   ��� �������6 ��،    �� ��2 G�����

�'� �2 ��' �� ��4 3�����' �  !����'���لـذא خالفـت يـک     .אين مربوط به خليفـه אسـت   ).
 ،حـال آن کـه אيـن    ؟آيا چنين نيسـت  .אيمان آورد آن بهدستور אست که وی آن رא پذيرفت و 
  !يکی אز مصاديق تعريف قبلی شماست

وאضح אست که خالفت يک دستور  ،باشد در مورد کسانی که طاعت خليفه بر آنها الزم می
 ،گيرنـد و אگـر نپذيرنـد    אگر بپذيرند پادאش مـی  .باشند ختار میبوده و آنها در قبول يا رد آن م

  .»بينند ِعقاب می
چه  ،אند چه مردم بپذيرند و چه نپذيرند آنها אمامان مردم«پس معنای אين سخن که  :گفتم

  .אين مطلب در مضمون روאيات زيادی آمده אست ؟چيست» مردم אز آنها تبعيت کنند چه نکنند
آنهـا جانشـين خـدא بـر      .مه هستند چه مردم رאضی باشند چه نباشندآنها אئ !آری« :فرمود

אيـن دو بـا هـم     )ناسـازگاری ( وجه تعـارض  .چه سرپيچی کنند ،زمين אويند چه مردم بپذيرند
  .»؟چيست

 .אسـت » قرאر دאدن تکوينی« ،ی قهری خدאوند אئمه هستند و אين يعنی آنها به אرאده :گفتم
پـوزش   ،אيـم  خوאنـده  برم که قبالً در چيزی به نام علم کالم مـی  אز אين که تعبيرאتی به کار می

  .طلبم می
آيا مثالً خدאوند آنها رא אئمـه قـرאر    Bقهر و אجبار بر چه کسی ؟چگونه قهری אست« :فرمود

ن אو אند که אئمه و جانشـينان خـدא بـر زمـي     دאده אست در حالی که אيشان مقهور و مجبور بوده
 ،אگر אين قضـيه قهـری بـود    ؟אند مردم بر אطاعت אز آنها مجبور بوده ،آيا به عنوאن مثال ؟باشند

هيچ فضلی برאی آنها بـه   ،شدند ولی אين مقام آنها אئمه و جانشينان خدא بر زمين محسوب می
 אند هيچ پادאشی نصيب آنهـا  دنبال ندאشت و برאی چيزی که نسبت به آن مجبور و مقهور بوده

کسـی   ،بودنـد  אگر مردم بر אطاعت آنها مجبور مـی  ؟شود در ضمن عدאلت خدא چه می ؛شد نمی
  .»توאن نافرمانی אز آنها رא ندאشت

   .پس אين يک אمر تشريعی אست :گفتم
                                                                                                              

  .٢٨٥: بقره - ١



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٠٦ 

همان طور  .قائل نيستم אهميتی ،من برאی אصطالحات !خدאوند شما رא توفيق دهد« :فرمود
אز אو تعريـف   ،گويـد  با من در مورد אصطالحی سخن می وقتی شخصی "که قبالً به شما گفتم

ی باطلش فرאر کنـد و   نتوאند אز عقيده "خوאهم تا وقتی محکوم و مجاب شد آن אصطالح رא می
  .»موضوع به وضوح روشن شود ،بعد אز אين که אصطالح تعريف شد ،برאی אو و غير אز אو

• ���W� � �,X� �#^�  

אگـر خدאونـد سـبحان     :در دين خدא אيجـاد شـبهه نماينـد    ،کوشند با سخن زير אی می عده
ی کمـی   پس چرא فقط عـده  ،جانشينانی بر زمين دאرد که خود خدא آنها رא منصوب نموده אست

  ؟אند אز آنها حکومت کرده
چگونه אسـت کـه فقـط     :گويند آنها می :کردم و گفتم سؤאل gدر אين مورد אز عبد صالح

چه طور ممکـن   ؟אند حکومت يافته ،تعدאد אندکی אز کسانی که شما به خالفت آنها אعتقاد دאريد
  ؟خليفه باشند ،روאيی אست آنها بدون دستيابی به حکومت و فرمان

بلکـه   ؛دאری نيسـت  خالفت فقط به معنای حاکميت و حکومـت « :در پاسخ فرمود gوی
خليفـه   ؟يعنی چـه » وאقعی אست ،جانشينیِ فالن کس« .آن אست ترين چيز در پايين ،حکومت

دאنسـتند   زيرא آنها مـی  ؛پاسخ مالئکه رא با دقت بخوאن .ی وאقعی אست به معنی خليفهאينجا در 
  .»منظور خدאوند אز خليفه و جانشين چيست

  .گيرم به فضل خدא אز شما ياد می .آری موالی من  :گفتم
کسی אست کـه در مقـام شخصـی کـه بـه وی خالفـت        "خليفهمرאد אز אينجا در « :فرمود

بينی که با تسـبيح و حمـد و    لذא فرشتگان رא می ؛)مقام قائم مقامی( قرאر گرفته אست "بخشيده
حمـد يعنـی مـدح و     ،٢تسبيح يعنی تنزيـه  .١)نسبّحک و نحمدک و نقّدسـک( تقديس سخن گفتند

                                                                                                              
 َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِلَْمالَئِكَِة إِ�ِّ َجاِعـٌل ِيف األَْرِض َخلِيَفـةً «: در سخن خدאی تعالی ،که مالئکه گفتند آنچهאشاره دאرد به  - ١

ُس لَـَك َقـاَل إِ�ِّ أَْعلَـُم َمـا الَ تَْعلَُمـونَ َقالُواْ أَتَْجَعُل ِفيَها َمن يُْفِسُد ِفيَها  َماء َونَْحـُن نَُسـبُِّح ِبَحْمـِدَك َونَُقـدِّ � ��0�  (»  َويَْسـِفُك الـدِّ
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  )مترجم( .هر نسبت سوء و عيب و آلودگی رא אز ساحت אلهی دور دאنستن: تنزيه - ٢
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طالـب آن   "گويـد  رא تسـبيح مـی  کسی که خدא  .تقديس هم همان پاک شمردن אست ،ستايش
حمـد   طالب آن אست که خودش ،گويد کسی که خدא رא حمد می ؛אست که خودش تسبيح شود

 خوאهـان آن אسـت کـه خـودش پـاکيزه      ،نمايـد  و ستايش شود و کسی که خدא رא تقديس می

 خصوصاً آن که אينک ما ،دهی مالئکه گفتند چرא ما رא جانشينان خودت قرאر نمی .شمرده گردد
 )مقـدّس ( و به پاکی ياد شـده  )محمود( ستايش شونده ،)مسبّح( تسبيح شونده ،همانند خودت

   .زيرא ما تو رא تسبيح کرديم و ستوديم و مقدس شمرديم ؛هستيم
 – !نيسـت  ،صرفاً شخصی که خدאوند אز روی بيهودگی אو رא אنتخاب کـرده  "بنابرאين خليفه

 ژگـی و قابليـت אصـلی برخـوردאر باشـد کـه همـان       بلکه وی حتماً بايد אز يک وي – حاشا هللا
אو حتمـاً بايـد در    .خليفه نخوאهد بود ،وی אگر صورت خدא نباشد .אست» صورت خدא در خلق«

يـا بـه    .باشـد  )مقـدَّس و محمـود   ،مسبَّح( حمد شده و پاک شده ،تسبيح شده ،تر حدش پايين
אيـن کسـی کـه     :لذא فرشـتگان گفتنـد   .ترين حد אين صفات باشد عبارت ديگر بايد وאجد نازل

َماء« :خوאهی אو رא خليفه کنی می ����   ���� �� (» يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الدِّ � 	�
  ���(#   �f���� ��4(؛ 
لـذא بـر چـه     ؛نه محمود و نه مقـدَّس  ،אست )مسبَّح( نه تسبيح شده ،بنابرאين אو مثل تو نيست

  ؟گردאنی אساسی אو رא خليفه می
بـه   ،شناختی که نسبت به قانون אلهی دאشتند אستفاده کردند و بـا همـان شـناخت   آنها אز 

 ،ولـی فرشـتگان در چيـزی دچـار אشـتباه شـدند کـه همـان         ؛مخالفت با قانون خدא برخاستند
 کردند هر روحی که به جسمی אز عالم جسمانی وאرد شود آنها گمان می .تشخيص مصدאق بود

ولـی خدאونـد    ،شـود  אفتد و منحط می ی سقوط می به ورطه در آن ،و دאرאی אميال دنيوی باشد
�� �% �f10 ��(» انی اعلم ما التعلمون« آنها رא آگاه ساخت که� ��� �  !��� 	1���.(  

אنـد و   אطـالع بـوده   دאنست و فرشتگان نسبت به آن بـی  آن چيست که خدאوند سبحان می
אلزאماً هر روح آفريده  :بود کهو شناخت مالئکه אين  ؟باعث نقض شدن شناخت مالئکه گرديد

در ( گـردد و  به آنها مشغول مـی  "و دאرאی אميال دنيوی باشد אی که متصل به جسم مادی شده
چيـزی   .نخوאهد بود )مسبّح و محمود و مقدّس( حمد شده و تقديس شده ،تسبيح شده )نتيجه

�(» أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُمونَ ی َقاَل إِنِّ « :دאند که خدאی سبحان میH: �t�� �� %� ��� ��� !���  	�1���(!" 

4��(» وَ َعلََّم آَدَم األَْسCَء کُلََّهـا« :در آيات ديگر بيان شده אست �  !�'� �    ������ 3�� ��� �� ��4.(  
هـا   ی جهلی که نسبت بـه برخـی אز آن   تا مبادא אز ناحيه ؛ها رא و نه برخی אز آنها رא ی אسم همه
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ی אسـماء رא   אين مخلوق אستعدאد شـناخت همـه   !تمام آنها رא آموختאين بار  Nسقوط کند ،دאرد
  .شود )تجلی خدאوند در خلق(» אهللا در خلق« هאين مخلوق אستعدאد آن رא دאرد ک ؛دאرد

توאند شهوאت رא سرکوب و  تنها کسی אست که می – و نه غير אز אو – لذא فقط אين مخلوق
وَ نََفْخُت ِفيِه ِمـن « :زيرא אو همان روح خدאست  ـ   باشندحتی אگر در وی قرאر گرفته  ـ    منکوب کند

وحِ  ��� �� �� ��1	3(  ١»ی رُّ Y�� �� �.(    אين مخلوق شايستگی آن رא دאرد که الهـوتی در ميـان
  .خلق باشد

شـان تبيـين    بـرאی  ،رא که در مورد آن به خطا رفتند آنچهبينی که خدאی سبحان  پس می
سازد تا بدאنند کـه در تشـخيص مصـدאق بـه      هويت אين مخلوق آشنا مینمايد و آنها رא با  می

دאنستند مخلـوقی وجـود دאرد کـه     سبب אشتباه فرشتگان אين بود که آنها نمی .אند אشتباه אفتاده
ی َوَعلََّم آَدَم األَْسCَء کُلََّها ثُـمَّ َعرََضـُهْم َعلَـ« .شناختند و چنين مخلوقی رא نمی ؛دאند تمام אسماء رא می

4��( ٢»zالَْمالَئِکَِة َفَقاَل أَنِبئُونِی ِبأَْسCَء َهـُؤالء إِن کُنتُْم َصـاِدقِ  � !'� � ����� 3�� �� �� �4.  �,�� :*'

�H � ���� �m�= ��)���# �� ��: �� �'�� �� !'� %�� �� ��� 	1�� 	14� �5� �4.(  
 بيرאهـه به  ،ارجی آنفرشتگان شکست خوردند و دאنستند که در تشخيص مصدאق خאينجا 

و به روحش نگـاه   ٣آنها به گل آدم نگاه کردند "אند فرموده bهمان طور که אهل بيت .אند رفته
و پندאشتند کـه وضـعيت אيـن     نگريستند يعنی آنها به وאرد شدن روح به جسم مادی ؛ننمودند

אز تسـبيح و  خوאهد بـود و شـهوאت אو رא    ،روح همانند وضعيت هر روح وאرد شده به بدن مادّی
 توאند خليفه باشد در حالی کـه אو نـه تسـبيح شـده     پس چگونه می ؛دאرد حمد و تقديس بازمی

אما وقتی  .و به همين دليل אعترאض کردند !؟و نه مقدَّس )محمود( نه حمد شده ،אست )مسبَّح(
فـرא  ندאمت آنهـا رא   ،אند و אين روح مانند بقيه نيست فهميدند در تشخيص مصدאق به خطا رفته

                                                                                                              
  .٢٩: حجر - ١
  .٣١: بقره - ٢
و همچون کسانی אست کـه پـيش אز אو   ل و روز אزمين آفريده شده و لذא حا) خاک روی(و אين که אز אديم  - ٣
َك لِلَْمالَئِكَـِة إِ�ِّ َجاِعـٌل ِيف األَْرِض  «: ی אين سخن خـدא کـه   درباره gجعفر محمد باقر אبوאز אمام  .אند ودهب َوإِْذ َقـاَل َربـُّ

َماء َونَْحنُ  ُس لََك َقـاَل إِ�ِّ أَْعلَـُم َمـا الَ تَْعلَُمـونَ  َخلِيَفًة َقالُواْ أَتَْجَعُل ِفيَها َمن يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الدِّ : فرمـود »  نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونَُقدِّ
»�,�� %&' %�� ��، D��5= �+�� �� �	� �� ��~
� ��$��4 )���(� (���،     �1@�m� ��  ����)
4 �W<^� ���� �

	
�#���� �� 	
�(4 %1�� �� �  3�� �� .5/ %8 �� ���( ، 	
�H��� ) ��X( ؛��% '&% �� � v��=� �,�� �� 	���	�
����� �� �� �� ���  .٣٢٤صفحه  ٩جلد : مستدرک אلوسايل .».... � �� �� 3���#�1	 � �'
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�	 ( ١»َقالُواْ ُسبَْحانََك الَ ِعلَْم لَنَا إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَنَت الَْعلِـيُم الَْحِكـيمُ « :گرفت و سرאفکنده شدند�H: 
�2 �4f
�!  f8 �� ���t�� ������ �� �� ��� �(1� �$��� ��، !1W� ����� ���2.(  

گيری  ته אست که אنسان در موضعچه قدر شايس :گويم به همين دليل אست که به شما می
بـه روشـنی بـرאيش آشـکار      ،تا زمانی که حقيقت موضوع ،مثبت يا منفی نسبت به هر چيزی

و אز אو درخوאسـت  ( אنسان بايد به خدא پنـاه ببـرد   .با אحتياط و طمأنينه حرکت کند ،نشده باشد
گيری אو مورد  موضع ،نتيجهباخبر سازد و در  ،شناختی ندאرد آن بهآنچه تا אو رא نسبت به  )کند

אيد ولـی پـس אز    تا حاال چند بار شده که در مورد موضوعی قضاوت کرده .رضای خدאوند باشد
َقالُواْ ُسبَْحانََك الَ ِعلَْم لَنَا إِالَّ َما « !؟مدتی نه چندאن طوالنی אشتباه شما در دאوری نمايان شده אست


	(» ِكيمُ َعلَّْمتَنَا إِنََّك أَنَت الَْعلِيُم الْحَ �H:  f8 �� �� �2 �4f
��t�� ������ �� �� ���  ��(1� �$��� ��" 

!1W� ����� ���2(«.  

• .1X� %�#� �o� �� ��	� 	���	� ��� ��I��� ���4   

وضعيت خويش در روאيـات پـدرאن طـاهرينش رא     ،يمانی آل محمد gسيد אحمد אلحسن
چيـزی אز   bو پدرאنم אئمه אطهار aخدאپيامبر  "به خدא سوگند« :فرمايد אين گونه توصيف می
نـام   Nآنها مرא با دقت توصيف نمودند .אند אند مگر آن که آن رא بيان نموده אمر مرא باقی نگذאشته

ديگر چيـزی אز אمـر    ،و پس אز אين بيانات ؛محل سکونتم رא مشخص ساختند ؛مرא بيان نمودند
אمـر مـن אز    .باقی نمانـده אسـت   אی من پوشيده نمانده و در حالت و وضعيت من شک و شبهه

   .٢»و من אولين مهديين و يمانی موعود هستم ؛تر אست خورشيد وسط روز هم وאضح
ی אطهار صلوאت אهللا عليهم אجمعـين   همان گونه که אئمه –که جانم فدאيش باد  –אيشان 
אين  .אستآمده , کند ها אحتجاج می آن بهها و شوאهدی که  پيشاپيش تمام نشانه ،אند بيان کرده

کـه אنصـارش    آنچهبا دست شريفش نگاشته אست و يا آنچه تا ما رא توسط ی صالح آمده  بنده
ی  אز אدلـه   ـ   که در آنها حق رא روشن نمودندאست  هايی ها کتاب و بحث که شامل ده ـ   אند  نوشته

تفصيل آنچـه کـه   دهد که در آنها چه يافته عالوه بر و ما رא خبر  ؛אين دعوت مبارک آگاه کند
  .فرموده אست ،ی بيانش که در باال אشاره شددر خاتمه

                                                                                                              
  .٣٢: بقره - ١
  .تعليقی در خصوص روאيت يمانی ، ١٤٤ سؤאل ٤کتاب متشابهات جلد  - ٢
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صلوאت پروردگارم بر آنهـا   ـ   کسی که אدعای אنتساب به אيشان  بر يقين ،قطعاً אين موضوع
دאرد و אگـر אو رא دوسـت    אو رא دوست مـی  ،هر کس که پيرو کسی باشد .אفزאيد می ،رא دאرد  ـ   باد

مسـّما   אز تشيّع و هوאدאری فقط אسمی بی ،در غير אين صورت ؛کند می אز سخنش پيروی ،بدאرد
ال يغنـی و ال  (ثمر خوאهد بود  خاصيت و بی ماند و وאضح אست که אين چيزی אست بی باقی می

 ).يسمن من جوع
همـان طـور کـه پـيش אز אيـن       ـ   هسـتند   aکسانی که مدعی تشـيّع آل محمـد   ،אمروزه

אو رא  aآيا بعد אز آن که آل محمـد  ؟گويند چه می ،gپس אز آمدن אحمد אلحسن  ـ   گفتند می
صـدها سـال    aآل محمـد  !!!؟نبايد مطيع אمر אو باشند و به אو אيمان آورنـد  ،אند تصديق کرده

אند و אين صفات همان طور کـه   شود بيان نموده هر چه رא که به אو مربوط می ،قبل אز آمدنش
  .مالً بر אيشان منطبق אستאند کا آنها بيان کرده

فقط  ؛کامالً بر عکس آن אست ،אمروز در عمل پيش آمدهآنچه ولی  !بايد چنين باشد ،آری
تعدאدشان אندک در אنـدک אسـت بـه אو     ،ی چشم و نمک غذא گروه کوچکی که همچون سرمه

خدאونـد نيـز سـخنان     .אنـد   نيز به אين مطلب אشاره فرمـوده  bهمان طور که אئمه ؛אند گرويده
אعـم אز فقهـای    ،אين در حالی אست که مدعيان علـم  .نمايد رא تصديق می bی طاهرين אئمه

تمسخر و حتـی جنـگ و صـدور     ،تهمت زنی ،بر تکذيب بدون دليل ،آخرאلزمان و پيروאن آنها
فت با همانند پيشينيانشان در אعترאض و مخال ،אينان .ورزند فتوא بر قتل אو و אنصارش אصرאر می

حتی کسانی شدند که رאه شناخت ديگری برאی دאعی حق رא אظهار  ؛خلفای אلهی چنين کردند
   .אندאزد کنند و آنها با אين عمل ما رא به ياد سنت گذشتگانشان می می

ی سـياه   دومـی بـا معجـزه    ،ی علم אصول قائم رא بشناسد خوאهد به وسيله يکی אز آنها می
چهـارمی   ،در قلب سياهش نهان کرده آنچهبازگو شدن  سومی אز طريق ،شدن ريش سفيدش

אلبته אين سخن فقها و علمای آنها אست و مـن אز پيـروאن نـادאن     .אلی آخر ....و  ....پنجمی  ....
ی چنـين   دאنم אگر אينها بخوאهند قـائم رא بـه وسـيله    من نمی .آورم سخنی به ميان نمی אيشان

ی قـائم و چگـونگی    ه صدها روאيات وאرد شده دربارهها بلک ی ده پس فايده ،چيزهايی بشناسند
אگـر אينهـا    ؟شناخت אو و عالمات ظهورش و هر چه که مـرتبط بـا אوسـت چـه خوאهـد بـود      

ی אينهـا   پس وאقعاً همـه  ،دهند بشناسند خودشان پيشنهاد میآنچه خوאهند وی رא برאساس  می
  !!؟چه אرزشی خوאهند دאشت
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و روز فقهای سوء و جنايت عظيمی که אمروزه بر آل بيان حال  ،موضوع بحث ،به هر حال
به سوی خـدא   کننده دعوتبلکه هدف بيان آن بخش אز سخنان  ،دאرند نيست روא می bمحمد

در אين خصـوص بـه پرسـش مـن و نيـز       .شود ی حق مربوط می אست که به אدله )دאعی אهللا(
آل محمد و خود אيشان  ،محمد ،کنم و بابت אين کارم אز خدא پاسخی که אيشان دאدند אشاره می

کـنم کـه بـه هـوش      אز برאدرאن گرאمی نيز خوאهش می .طلبم پوزش می  ـ   که جانم فدאيش باد ـ   
  .شود אز يک سورאخ دو بار گزيده نمی مؤمنباشند و با زيرکی عمل کنند که 

ی ها در يکی אز مناطق تعـدאد  يکی אز إخباری :نمودم و گفتم سؤאل gروزی אز عبد صالح
 .يکی אز برאدرאن ما با אو ديدאری دאشت و دعوت رא به אيشان عرضـه نمـود   .هوאدאر و پيرو دאرد

جـوאب آنهـا رא    ،ی کـه کسـی جـز خدאونـد    سؤאلبايد مرא אز دو  ،وی אصرאر کرد که صاحب شما
  .خوאهم אز بيان אين ماجرא عذر می !موالی من .دאند خبر بدهد نمی

هـيچ چيـز ديگـری     .کنـد  کفايت مـی  ،و شوאهد بسيارداليل « :در پاسخ فرمود gאيشان
هر کس که بخوאهد אيمان آورد درحـالی   !نه محبتی ونه کرאمتی Nندאرم که به آنها عرضه کنم

  .אستغفار کند تا شايد خدאوند قبولش کند "گناهکار אست
شـما   آيا ،شوم يعنی אين رא متوجه نمی ؛پذير باشيد مسئوليت ،کنم در تبليغ אز شما تقاضا می

آيـا   ؟کنيـد  ی چه کسی تبليغ مـی  دאنيد درباره آيا می Bدאنيد אيمان چيست آيا می ؟هستيد مؤمن
آيا چنين سخنانی حدאقل אز طرف خود شما نبايد پايـان    ؟کنيد دאنيد به چه چيزی تبليغ می می

 )طرف( آن هم אز ؛אی طلب شود نشانه ،آيا عاقالنه אست تا אمروز אز من برאی هر فردی ؟پذيرد
  ؟؟کنيد خود شما يا شماهايی که אين موضوع رא نقل می

אی فردی  تا برאی هر يک אز آنها معجزه ،خوאهند אگر אين گونه باشد که אين אفرאد نادאن می
حدאقل به سـرאغ رئـيس جمهـور چـين يـا       ،بياورم تا אو رא به אيمان آوردن مجبور و ملزم سازد

آيـا بـه    ؟چرא אين جاهل رא مجبـور کـنم   ؛سازم مجبور میروم و אو رא  رئيس جمهور آمريکا می
بايـد بـرאی   , کنند شش نفر אز وی پيروی می ،پنج ،دليل אين که آن گونه که خود مدعی אست

شـان אز لحـاظ    چرא رهبرאن و سردمدאرאن آنها رא که کشورهای !؟وی معجزه אی قاهرאنه بياورم
  !؟مجبور نسازم ،אقتصادی توسعه نيافته אست

کنم אز אمروز با אنصاری که چنين مطلبی رא برאی شما نقل می کنند قاطع  ما تقاضا میאز ش
אی دאشـته   אگر به طرف مقابل אين فرصت رא بدهند کـه چنـين مطالبـه    .Nو جدی برخورد کنيد
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אگـر   .ی شما אين אست که به آنها بفهمانی که معنای אيـن درخوאسـت אو چيسـت    وظيفه ،باشد
אم و  ی تمام چيزهايی کـه گفتـه   پس فايده ،زهايی رא برאی من نقل کنيدشما بياييد و چنين چي

  !؟چيست ،אم نوشته
دو روز پيش خوאبی ديدم که به آن چيزی که אندکی پيش برאيم نقل کـردی   ؛سبحان אهللا

خودم رא در حالی کـه بسـيار نارאحـت     :کنم אين خوאب رא برאی شما تعريف می .شود مربوط می
 .کردم گفتم و آن رא با صدאی بلند تکرאر می می »عمه« من فرياد زنان .ديدم بودم در مکانی می
سپس شروع کـردم بـه    .دאدم تا به אو شکايت برم אم אلمصائب رא ندא می hگويی بی بی زينب

تا אين که به ضريح و مرقـد   "مو אين عبارت رא چندين بار تکرאر نمود» عمه زينب« فرياد زدن
بـه   .אم رא بر ضريح گذאشتم و به آن حضرت شکايت بردم و گريستم گونه .بسيار بزرگی رسيدم

که بر سـر مـن آمـده     آنچهولی  ،کنی شما شکايت می !אی אم אلمصائب !عمه :אو عرضه دאشتم
همـه چيـز    ،אين وאقعهديدم که بعد אز  دאشتم می .باعث شده بيايم تا به نزد شما شکايت نمايم

  .»تمام شد و به אذن خدא فرج حاصل گشت
تـان   خدא شما رא نصرت عطا فرمايد و אندوه !אت אز من درگذر ی طاهره به حق عمه« :گفتم

تر אز آن אست کـه باعـث رنجـش     مرگ آسان ،دאنی که برאی من شما خود می !رא زאيل گردאند
  .شما شوم

خدא شاهد אسـت کـه شـما رא دوسـت      .شما هستممن خادم  !هرگز !نه« :فرمود gאيشان
ی אسـبابش   אمور بر مجرאی آن و بـه وسـيله   خوאهد ی خدא אست که می فقط אين אرאده .دאرم می

  .خوאهم אز شما عذر می ،אگر باعث آزردگی يا نارאحتی شما شدم .تحقق يابد
אنحرאف אز حـق   بدאن که .ياری نمايد و پيروز گردאند ،خوאهم شما رא توفيق دهد אز خدא می

אخالق و  ،برאی آن عذری در مبانی ،אش ممکن אست مرتکب شونده .شود با يک قدم شروع می
جـدא گشـته و    gيابد که אز دين و אز حسين نهايت خود رא چنين می دين אلهی بجويد ولی در

خدאوند به شما نشـان دאد کـه    .به همرאه ندאرد gچيز ديگری אز אو با حسين ،به جز ظاهرش
אنبيـاء و אوصـياء    !אند گرفتند و ديديد که آنها אمروز به کجا رسيده نه گروهی אين گام رא پیچگو

کسانی کـه يـک روز خـوش     .يک روز خوش در אين دنيا ندאشتند زيرא آنها طالب آخرت بودند
در אشـتباه بـه سـر     "אوقات خوشی رא دאشته باشـند  ،خوאهند يا אميدوאرند که روزی روزگاری می
آيـا سـخن    .کننـد و بـه آن אميـد دאرنـد     دنيـا رא طلـب مـی    ،يرא آنها با אين کار خـود برند ز می
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אم بـه   אز زمان تولد مظلـوم بـوده   :فرمايد אی که می رא نشنيده gينمؤمنين و معلم مؤمنאميرאل
گذאرم دאرو به چشمم بريزيد  نمی :گفت شد و می طوری که گاهی عقيل به چشم درد مبتال می

حـال אو رא در   ؛אين حال روز אو در زمان کـودکی بـود   ١!چشم علی بريزيد مگر אين که אول به
  .»!אيد سالی شنيده بزرگ

• ���)0 	���	� !14���� ����g 	��'�
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رא  bهای אلهی و به ويژه قـائم آل محمـد   های مخالفين نسبت به حجت يک بار جسارت
کننـد و بـه شـما بسـيار      مخالفين ما رא אذيت مـی  :شکايت بردم و گفتم gبه نزد عبد صالح

  .ما رא بالگردאن شما قرאر دهد hخدאوند به حق حضرت فاطمه .نمايند تعرض می
אی نسـبت بـه خـدא گسـتاخی روא      هيچ ترس و وאهمه آنها بی« :در پاسخ فرمود gאيشان

دאگـردش بـه   خدאوند زمين رא در فضای گر !کنند دאرند و حال آن که بر زمينش زندگی می می
  .شوند آنها در چشم بر هم زدنی نيست و نابود می ،אی نگاه دאشته که אگر آن رא رها سازد گونه

خوאست که خود رא برאی کسانی که آنهـا رא دعـوت    gخدאوند سبحان و متعال אز אبرאهيم
 :معرفـی ننمايـد   ،به سوی حـق אسـت   کننده دعوتکند به چيزی بيش אز אين عنوאن که אو  می
� ��� �� 3��� ��r #���    ( ٢»النَّاِس ِبالَْحجِّ يَأْتُوَك رَِجاًال َوَعَىلٰ كُلِّ َضاِمٍر يَأْتzَِ ِمن كُلِّ َفجٍّ َعِميـقٍ ی ذِّن فِ َوأَ «
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موضـوعی   ،معرفت يافتن نسبت به تو و אين که بـر حـق هسـتی    .فقط آنها رא دعوت کن

رאهنمـايی   آن بـه אست که بايد خود آنها אز پس אنجام آن بربيايند و به هيچ دليلی که آنهـا رא  
آيا אنسان خدאيی  !ی پروردگاری هستی که آنها رא آفريده אست زيرא تو فرستاده ؛نياز ندאرند ،کند

  !؟پرسش نمايد توאند با אو אرتباط برقرאر کند و אز אو ند و نمیک گم می ،که אو رא آفريده אست
אز אيـن رو אسـت    Nאنـد  شان אست رא گم کرده مشکل آنها אين אست که پروردگاری که خالق

گـر   دهند و بيان אی که אز خود نشان می با قدرت خارق אلعاده خوאهند که אز فرستادگان אلهی می
آنهـا رא بـر אيمـان     ،با پيامبرאن אست رويیرؤياشان در  אنايیبرتری پيامبرאن و ضعف آنها و ناتو

  .مجبور و ملزم سازند
                                                                                                              

  ١٦٢صفحه  ٢٧جلد : بحار אالنوאر - ١
  .٢٧: حج - ٢
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تـر אز رگ   و پروردگار سبحان و متعالی که خود رא نزديک ؟אيمان کجا אست "به אين ترتيب
אنـد ولـی    آنها אرتباط خود با خدא رא گم کـرده  !آری ؟کجا جای دאرد ،گردن توصيف کرده אست

אينهـا   .هايی چند فرستاده אسـت  ننموده بلکه برאی هدאيتشان آيات و نشانه خدא آنها رא مجازאت
  !!باکند چه بسيار بر خدא گستاخ و بی

کنم אز אين که خود رא به آنهـا منتسـب کـنم و     به خدא سوگند من אز خدאی خودم شرم می
ثتی بـا خودخـوאهی و خبـا    ،حال آن که אيشان با وجود تمام پليدی و ستمی که در خود دאرنـد 

  .شوند با خدאی سبحان رو به رو می "نظير بی
אز موאجـه شـدن بـا پروردگـار      ،آيا אنسانی با אين درجه אز فرومايگی و خباثت و فريبکاری

 !گويـد  در حالی که אو با دريغ و אفسوس با آنها سخن مـی  !؟کند אش شرم نمی کريم و بخشنده
 ،در حالی که אو خالق آنهـا אسـت   ،دאرند گويی برخالف تمام خباثتی که در موאجهه با אو روא می

ُسـوٍل إِالَّ كَـانُوا ِبـِه  يَا « !!!ها نياز دאرد אين خدאوند אست که به آن ـن رَّ َحْرسًَة َعـَىل الِْعبَـاِد َمـا يَـأْتِيِهم مِّ
��( ١»يَْستَْهِزُؤون	
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محـدود   gفقط به خود حجت خدא سـيد אحمـد אلحسـن    ،پروאيی و گستاخی مخالفان بی
سـخنان   ،شود بلکه بدترين خلق و پيـروאن آنهـا بـا غوطـه خـوردن در مـنجالب رذאئـل        نمی

 ٢»ياد شودآنجا نامش در  هايی که خدא אجازه دאده אرجمندش دאرند وخانه«شان رא متوجه  زشت
  .کنند نيز می

 ،آنهـا فقـط  « :فرمايـد  ی جسارت مخالفين به پدر و مادر طاهرش می درباره gعبد صالح
 ،در خصوص پـدرم  .شوند باعث آزאر من می ،کنند که به پدر و مادرم جسارت می یگاهی אوقات

وفات يافت  ـ   رحمت אهللا ـ   به خدא سوگند אز وقتی که در אين دنيا آگاه شدم تا زمانی که אيشان
 .אيشان بخشنده و عابد بود و ُخلقی کريم دאشت .هيچ گاه نديدم صدאيش رא بر کسی بلند کند

به خدא سوگند من هيچ אنسانی رא در אخـالق   .دهد אين گوאهی می هر کس که אو رא بشناسد به

                                                                                                              
  .٣٠: يس - ١
  أذن אهللا أن ترفع و يذكر فيها אسمه في بيوت -٢
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אنبيـاء و אوصـياء   و  bی אخـالق محمـد و آل محمـد    دربـاره آنچه به جز  ،سنگ אو نديدم هم
  .אم خوאنده

אعمال אمّ دאوود رא به نيـت خـروج زنـدאنيان אز     "ها پيش در زمان طاغوت آيد سال يادم می
بودم و تا مغـرب بـه    gرجب در مرقد אمام علی ١٥در روز  .زندאن صدאم ديکتاتور אنجام دאدم

در مرقد  .ز نماز خوאبيدمبه خانه رسيدم و بعد א ،خسته אز روزه و رאه .قرאئت قرآن אشتغال دאشتم
ثوאب אين عمل رא به پدرم אهدא نمودم و درخوאست کردم که אگر تعهدی بر پدرم  ،gאمام علی

 :ديـدم  رؤياشب هنگام که خوאبيدم در  .آگاه سازد تا آن تعهد رא برآورده سازم آن بههست مرא 

 .نزديک אو نشسـته بـودم  نشسته بود و من نيز آنجا در  gאی بود که אمام مهدی مکان پاکيزه
پدرت در رאه رفتن بـه بهشـت    :بود آمد و به من گفت gی بزرگی که دאنستم جبرئيل فرشته

پدرم رא ديدم که در مکـانی زيبـا بـه سـوی بهشـت پـروאز        .رساند אست و אو به شما سالم می
  .تمام شد رؤيا .کرد می

حدאقل אو رא بـه حـال    !؟رאدאنم چ نمی ،تفريح و سرگرمی آنها دشنام دאدن به پدر من אست
مگـر    .فوت کـرده אسـت   "خود رها کنند و אين طور در نظر بگيرند که وی پيش אز אين دعوت

  !؟آورند ما رא جزو ملت خود به حساب می ،אين گونه نيست که قبل אز אين دعوت
و حـال آن کـه אو رא    ؛گويند ی مادرم با אلفاظ زشت و ناپسندی سخن می אين אرאذل درباره

ديدم کـه אيشـان هـر سـه مـاه       می "به خدא سوگند אز زمانی که در دنيا آگاه شدم .شناسند نمی
رفـتم تـا אيشـان رא     אوقات وقتی مـی  بيشتر .گرفت شعبان و رمضان هر سال رא روزه می "رجب

يافتم به طوری که قبل אز من به نماز مشغول شـده   وی رא بيدאر می ،برאی نماز شب بيدאر کنم
אيـن   .آن که אو پيرزن فرتوت و ناتوאنی بود که عمرش به هشتاد سال رسيده بود و حال Nאست

شـايد   !خدאوند توفيقت دهد .گويند ی אو سخن می אفرאد فرومايه با عبارאتی زشت و وقيح درباره
  .»خوאهم عذر می ،ها شما رא אذيت کردم با אين حرف

• »3�2�� �� �� %�«N ���W
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آيا مشـکل در   ؟אند چرא منکرאن هميشه در אکثريت« :فرمايد در אين مورد می gعبد صالح
אگر سبب شکست در אمتحان نخست رא  ؟مشکل مردم چيست Bجانشين אلهی אست يا در مردم

  .پاسخ دهی سؤאلتوאنی به אين  می "دريابی
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ق يعنی هر چـه مخلـو   ؛دאرد مجازאت در پی ،مخلوق به صورت آشکارא» من« بروز و ظهور
אکنون آن رא به صورت رويـارو   ،گيرد رא در نهان به کار می» من« ،در رويارويی با پروردگارش

אو جرأت ندאشته אست که در برאبر  .سازد نمايان می »من אز אو برترم«و با گفتن  با جانشين خدא
 "کرد میليکن در هر لحظه وقتی به نفس خود نگاه  ،خدאوند قهار چنين چيزی رא بر زبان برאند

  .های خود رא ببينند توאنند دست آنها کسانی هستند که حتی نمی .آورد آن سخن رא به زبان می
 آنچـه شان אست و  پردאختن به نفس "تمام همّ و غم אيشان .منيّت آنها رא کور ساخته אست

سـر ناسـازگاری    ،و همچنين אجتناب אز هر چه که با نفسشان به ظاهر ؛شود مربوط می آن به
ترتيـب بـر    אين بهאش متجلی گشته تا  در خليفه ،אکنون آن کسی که آنها رא آفريده אست .ددאر

 ،کرده אسـت  شان אز אنکار خدאوند سبحان و فضل אو  پنهان می های خبيث نفسآنچه  ،همگان
  .آشکار گردد

حال آنها ماننـد کسـی    :کنم אگر بخوאهی وضعيت رא در يک مثال مادی برאيت نزديک می
مـن برتـر אز کسـی    « :بر نفس خود تمرکز نموده אست بدون אين که آشـکارא بگويـد  אست که 

تر אز کسی  نفس من مهم« :شود يا بگويد رو می با خدאی خود روبه» !هستم که مرא خلق نموده
گويـای   ،אما حال و نظرش که متمرکز بر نفس خويش شده אست ؛»!אست که مرא آفريده אست

 ،و رא به شخصی مانند خودش که در ظاهر يک אنسـان אسـت  אکنون خدאوند א .אين سخن אست
نفسش پنهان دאشته آنچه  ،بدون شرم و حيا ،אو به طور مستقيم و آشکارא ،אمتحان نموده אست

 !من אز אو بهترم :گويد رא  می
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َ َوَمَالئِكَتَُه يَُصلُّوَن َعَىل إِنَّ « :فرمايد خدאی متعال می يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَيْـِه َوَسـلُِّموا  النَِّبیِّ هللاَّ
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אی אيـن   אمروزه چه بسا عده .»يCو سلم تسل يzاللهم صلِّ علی محمد و آل محمد اال»ه و املهد«

 aهمان طور که کسانی که پيش אز آنها بودند نيز صلوאتی که رسول خدא ،صلوאت رא نپسندند
ی آل  אمت بـه وسـيله   ،زيرא در زمان صدر אسالم ؛برאی אمتش بيان کرده بود رא خوش ندאشتند

                                                                                                              
 .٥٦: אحزאب - ١
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  .گرفت مورد אمتحان و آزمايش قرאر می )אئمه(محمد 
حتی کيفيت صلوאت فرستادن بر خود رא برאی אيشان بيان فرموده  aאگر چه پيامبر אعظم

الصـالَة  التصـلّوا علَـیَّ « :نهی کرده و فرمـوده אسـت   )ناقص و بريده(» صلوאت بترאء«و آنها رא אز 
الُة الْبَْرتاءُ  َوما :فقالوا ،الْبَْرتاء د َوcُِْسكُون :تَقولون :قال ؟الصَّ اللُّهـمَّ َصـلِّ َعـىل  :بَْل ُقولوا ،اللُّهمَّ َصلِّ َعىل ُمَحمَّ

د د وَ َعىل آِل ُمَحمَّ 10)��  :1'�6	�	  �/�� D��7E!�� ��H� %'�1	( ١»ُمَحمَّ �/�� D��7EB  �����#: 
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	�I� ��	��� �� � 	�I� ��(.  با אين حال برخی אز آنها ذکر خاندאن)رא عمدאً و عامـدאً تـرک    )آل
אز  ،بخـوאه خـود   يا אفـرאد دل  .ها شايع אست אين عمل نزد אهل سنت و به ويژه وهابی .کنند می

 ،زناکـار  ،منـافق  ،خـوאر  همسرאن و אصحاب پيامبر و بلکه تمام صحابه که در ميان آنها شـرאب 
گـويی آنهـا بـر مخالفـت بـا       !سبحان אهللا .کنند قاتل و مقتول بود رא نيز به صلوאت אضافه می

   .سرسختانه אصرאر دאرند aفرمان و سخن حضرت رسول
حتی  .پسندند به صلوאت אضافه کنند رא که خود می آنچهی مرאجع אمروزی نيز مايلند  شيعه

آورند که شايسته אست وقتی אسم رهبرאن و بزرگانشان بـه   پيروאن خود رא با אين فرهنگ بارمی
تبـديل   ،אکنون אين رويه بـه معروفـی אنکارناپـذير    ؛آيد بر رهبرאنشان صلوאت بفرستند ميان می

  !شده אست
وאعظی زنده و هميشگی אست که بر جفای  ،صلوאت بر محمد و خاندאن گرאمی آن حضرت

 .دهـد  کنيم گـوאهی مـی   ين אمت در صدر אسالم و همچنين روزهايی که ما در آن زندگی میא
دאنند جدא אز אين حقيقت  حال چه طور אست که تمام مسلمانان حتی معنای אين صلوאت رא نمی

بـه طـور کامـل غائـب      ،باشد در وאقع אز نظر کسی که مدعی אسالم می aکه خاندאن محمد
אز بيـان روאيـت    ،کنـد  روאيت نقل مـی  gينمؤمنאز قاتالن אميرאلسنّی شيخی که حتی  ؛אست

ی مرجع گرאی אمروز نيز אز به کارگيری روאيات آنهـا پرهيـز    شيعه .کند پرهيز می bאهل بيت
و يا فقط آن چيزهايی رא که مـورد پسـندش אسـت و در رאسـتای אهـدאف و אميـال אو        ؛کند می
ما روאيات مربوط به مهـديين و بـه ويـژه هـر      ،در غير אين صورت .گيرد باشد به دست می می

های אصلی شـيعه نقـل    ها روאيت موجود در کتاب شود که אز ده به مهدی אول مربوط میآنچه 
ی آل  אگـر آنهـا وאقعـاً شـيعه     ؟نيسـت  bآيا אينها אز آل محمـد  !؟אيم אيم رא אز کجا آورده کرده
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  !؟کنند یهستند پس چرא با تمسخر و אستهزא با آن برخورد م aمحمد
אختصاصـاً אئمـه و    ،چـرא در صـلوאت   :گويند گيرند و می برخی بر ما אشکال می ،به هر حال

 hکنيد و حال آن که אين تخصيص مانع אز تعميم و شمول حضرت فاطمـه  مهديين رא ياد می
آيـا   :کردم و گفتم سؤאل gدر אين مورد אز عبد صالح .شود که جزو خاندאن طاهرين אست می

   ؟אست hمانع אز شمول فاطمه ،تخصيص در صلوאت بر אئمه و مهديين
אيم کـه فقـط    تخصيص مانع אز تعميم نيست و ما به کسی نگفته« :پاسخ دאدند gאيشان

صـلوאت بـه    "بلکـه در کتـاب متشـابهات    ؛باشـد  אين روش درست אست و غير אز آن جايز نمی
 بـريم کـه   אز آن رو چنين تخصيصی به کار میينجا אما در  .אيم אی ديگر رא نيز بيان کرده گونه

و آن حقّ  ؛به دنبال ضايع کردن آن هستند رא אثبات کنيم ،خوאهيم حقّی رא که אين شياطين می
آيـا   .١אنـد  در אدعيه نيـز אئمـه تخصـيص دאده    .אست جانشينان אلهی אز אئمه و مهديين بر زمين

  .»!هرگز چنين نيست  !!Bאند شود گفت که אئمه در تخصيص אشتباه کرده می

•  �� !14���� ��o
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آنها رא کور کرده  )مرض قديمی אبليس لعنت אهللا(ی کسانی که حسد  درباره gعبد صالح
مـثالً  « :فرمود gوی .אند کسانی که درک و عقل خود رא אز دست دאده ؛گفت سخن می ،אست

گويد  می gپس چرא אبرאهيم ،٢אست aאگر خورشيد محمد :گفت آنها رא ديدم که میيکی אز 
  !؟رא دوست ندאرد aيعنی آيا وی محمد !؟شوندگان رא دوست ندאرد فرو

אين فرد خورشيد رא بـه همـين خورشـيد     .אم ترين چيزی אست که تا کنون شنيده אين زشت
و بگويند با توجه به אين تفسيری  رא אز خودش بپرسند سؤאلאگر همين  .کند ظاهری تفسير می

                                                                                                              
يک نمونه آن صلوאت عصر جمعه אسـت کـه    .אند تخصيص يافته bאئمه ،ها در بسياری אز אدعيه و صلوאت - ١

  .אعمال عصر روز جمعه ،نگاه کنيد به مفاتيح אلجنان .شيخ عباس قمی אز سيد אبن طاووس روאيت نموده אست
: ی אيـن روאيـت   אز جملـه  .تفسير شده אست aخورشيد به پيامبر خدא ،bدر بسياری אز روאيات אهل بيت - ٢

سـوگند بـه   (» وאلشمس وضحاها«ی אين سخن خدא  درباره gعبدאهللا אمام جعفر صادق אبوگويد אز  بصير می אبو
����1	«: حضرت فرمود .کردم سؤאل) آن  آفتاب و روشنی، �	� ;�'�a �71'� �� �	� �  �'� �� �،   �����

%�� 3��� ��و אز אبن عباس روאيت شده که رسول  .)٧٠صفحه  ٢٤جلد : بحار אالنوאر(» .... ��� �� ���% '�
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 مربوط به אعتقادאت يلمسا: سوم يستگاهא  ١١٩ 

گناه خورشيد چيسـت   ؟گويد خورشيد رא دوست ندאرد چگونه אبرאهيم می ،کنی که شما אرאئه می
رא אز خـودش   سـؤאل אگـر אو אيـن    ؟אز آن بيـزאر אسـت   gو خورشيد چه بدی دאرد که אبرאهيم

אين کـه   خورشيد رא به אعتبار )gאبرאهيمحضرت ( אو دאد که به خود چنين پاسخ می ،پرسيد می
دوسـت  «قبل אز אين که  بگويد gدر وאقع אبرאهيم .دوست ندאرد ،باشد ربّ مطلق و אله مطلق

�(» هذا ربّی« :گويد می "» ندאرم'� %� ��دوسـت   gبنابرאين چيزی که אبـرאهيم  ؛)��% ����6
رب مطلـق در نظـر    )کـه  خورشـيدی אسـت  ( به آن אشاره شده نيست بلکه منظورآنچه ندאرد 

  .گرفته شده אست
کنند و بـه مـوאردی אشـکال     ولی حسد آنها رא کور کرده אست تا حدی که ديگر تعقل نمی

 .»پاسخ روشن خوאهد بود ،گيرند که אگر همان رא אز خودشان بپرسند می

• �� �sk �� 3�� 	���# ��7  �� � ��1� �� �	�� �	� � ���  

مانـد   فرزند آدم فقط با غذא زنده نمی :فرمود gعيسیحضرت « :فرمود gאحمد אلحسن
فرزنـد آدم بـا غـذא     :گويم ی خدא به شما می و من بنده ؛يابد ی خدא نيز زندگی می بلکه با کلمه

  .»ماند ی خدא زنده می ميرد و با کلمه می
همچنين אين کـه אگـر بـين     من درصدد شرح و بسط بُعد معرفتی אين دو عبارت نيستم و

آن کـه   ،در آن کـالم  ،אنـد جمـع شـود    حجت که אز نظر منزلت و مقام אلهی متفاوتکالم دو 
شود אلبته אگر بخوאهم با حجتی که مقامش پـيش   مقامش کمتر אست در حکم متعلم ظاهر می

ی  بـا جملـه   gی حضـرت عيسـی   عجيب نيست که אگر جمله .خدא باالتر אست مقايسه کنم
 ؛ی شاگردی در برאبر אستاد و معلمش باشـد  د جملهمانن ،زمان بيان شود هم gمجمع אلبحرين

در سـفر وی بـرאی فرאگيـری علـم אز عبـد       پيشـتر אست که  gو אين همان وضعيت موسی
ی אينها رא ندאرم ولی مايلم به خوאست خدא بـه   قصد پردאختن به همه .شرح آن رفت gصالح

  .ردאزمبپ ،کشد در مورد غذאيی که فرزند آدم رא می gتبيين کالم عبد صالح
گـاه אز مـا    .ميـرد  با غذא فرزند آدم مـی  :در אين خصوص پرسيدم و گفتم gאز عبد صالح

  .ميرאند چيست شود که مرאد אز غذאيی که فرزند آدم رא می می سؤאل
های אميال دنيوی אنسان  غذא آن چيزی אست که شکاف ،آری« :در پاسخ فرمود gאيشان
برאی چشـم غـذאيی אسـت و     "برאی عورت غذאيی אست ،برאی دهان غذאيی אست ؛کند رא پر می



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٢٠ 

برאی کسب نيرويـی   خوردن غذאی حالل .אين غذא حد و قانونی دאرد .برאی گوش غذאيی אست
زيـرא אيـن غـذא אز     ؛گردאند אنسان رא زنده می ،ی آن بر بندگی خدא توאنا شود که אنسان به وسيله

باعـث حيـات روحـش     "ست آورده אستطريق ذکری که فرد با אين غذא قوّت אدאی آن رא به د
نگاه کـردن   ،غذאی مفيد چشم .رفع نياز شهوت عورت با حالل نيز همين گونه אست .شود می

خـدא و عبـرت گـرفتن نيـز      به قرآن يا حجت אلهی אست و حتی نظر کردن به فرجام دشمنان
 .دאرد زنده میغذאی سودمند گوش مثل אستماع قرآن هم אنسان رא  .گردאند אنسان رא زنده می

ی هـر   خورد يا به وسيله هر نوع غذאيی رא می ،אما אنسانی که بدون حساب مقدאر يا کيفيت
شهوت عورتش رא هر کجا و هر وقـت و بـا هـر     ،אی بی هيچ ضابطه و قاعده  چه که بخوאهد

بـه   ،يا بدون حساب و کتابی که خدאوند خوאهان آن אست "سازد کس که אرאده کند برطرف می
و بـه هـر چـه کـه تمايـل دאرد گـوش        ،دوزد س و هر چيز که دلش بخوאهد نگـاه مـی  هر ک

 ،دهـد  אين אنسان با אين غذאيی که به دهـان و عـورت و چشـم و گـوش خـود مـی       ؛سپارد می
بنابرאين غذא بدون در نظر گـرفتن خدאونـد سـبحان و     .אندאزد خويشتن رא به وאدی هالکت می

  .»ميرد پس با غذא فرزند آدم می Nگردد و رא سبب میکشد و هالکت א אنسان رא می ،متعال

• ;�� ���'� ��
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ی ما به ماده تقريباً غير قابل توصيف אست و نظر به אين که دنيا אز ظلم  که عالقهآنجا אز 
بی هيچ شک و ترديـدی مـا جـزو     ،אگر حجت אلهی که אمروزه آمده نبود ،و جور پر شده אست

پذيرد و هر کـس نسـبت بـه     אين وאقعيتی אست که هر کس بخوאهد می .هالک شدگان بوديم
خوאهـد   که خدאی سبحان مـی آنجا אز  ،אفزون بر אين .گيرد رאه تکبر در پيش می ،آن تکبر ورزد
ی بـود کـه   سـؤאل ت مـا  سؤאالدر ضمن  ،قدر و وضعيت ما رא به خودمان بنماياند ،به لطف خود
ه و رحمت عظيم پروردگارش نسبت به אو אسـت کـه   ندکن سؤאلی نادאنی فرאوאن  نشان دهنده
بنگريـد تـا حقيقـت رא     سـؤאل بـه   .ی אينها وی رא در صف אوليائش پذيرفته אست با وجود همه

  .دريابيد
آيـا منظـور همـين     ،گـوييم آسـمان אول   وقتی مـی  :کردم و گفتم سؤאل gאز عبد صالح

  ؟ری אستيا مرאد چيز ديگ ،بينيم آسمانی אست که باالی سر خود می
آسـمان אول بـا چشـم ديـده      !خدאوند شما رא توفيق دهد« :در پاسخ من فرمود gאيشان
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در  .شـود  به آسمان אول و آسمان جسمانی تقسـيم مـی   )آسمان نزديک( آسمان دنيا .شود نمی
بدن مادی אنسان که با چشـم   ،ها قرאر دאرد و در آسمان جسمانی های אنسان نفس ،آسمان אول

آن  ،در ضمن .١אم هايم شرح دאده אين موضوع رא قبالً در برخی کتاب .مستقر אستشود  می ديده
 .אم رא برאی بسياری אز אنصار نيز تبيين نموده

بـه   .شـود  ها و سيارאت و خورشيدهايی אست که ديده می همين کهکشان "آسمان جسمانی
هر چـه کـه در آن   به عبارت ديگر آسمان جسمانی با  .شود هم گفته می »زمين« ،אين آسمان

  .»گيرد نام می» زمين« گاهی אوقات ،אست
بـاالی آسـمانی جسـمانی     آنچهتوאنيم چنين بفهميم که אگر بخوאهيم به هر  آيا می :گفتم

אيم حتی با  همچون چيزی که در אين عالم به آن عادت کرده ،بينيم אست و آن رא با چشم نمی
  ؟אيم دچار אشتباه شده ،אشاره به آن توجه کنيم

مسـلماً   ؟منظور شما مثالً אشاره کردن بـه سـمتی אسـت    ؟حتی با אشاره يعنی چه« :فرمود
مکان يا زمان وجود ندאرد و  ،آن آسمان אصالً אرتباطی با جهات ندאرد و در آن !پاسخ خير אست

» زمـان « אلبته بين ؛گردند رويدאدها حادث میآنجا آری در  .زمان ندאرد و هيچ אرتباطی با مکان
و » حيز« بين .وجود دאرد» تحيز« همچنين در آن عالم .تفاوت بسياری وجود دאرد» رويدאد« و
  .»نيز تفاوت فرאوאن אست» مکان«

يا منظور چيز ديگـری   ؛ی آيا رويدאدها يعنی آفرينش پی در پی و تحيز يعنی خاتمه :گفتم
  ؟אست

א برאی توصـيف  مشکل אين אست که אين قضيه مربوط به عالم ديگری אست و لذ« :فرمود
توאن אز אلفاظ و عبارאتی که در حقيقت אز אين عالم و بـرאی توصـيف אيـن     کامالً دقيق آن نمی

ذهن شـما رא بـه معـانی     ،»رويدאد« و» حيز« אستفاده אز لفظ .אستفاده کرد ،رود عالم به کار می
باشند אز بيـان   ها و کلمات هر چه که زيرא وאژه Nسازد متقابل אين אلفاظ در אين عالم معطوف می

توאنـايی و قابليـت تعبيـر אز آن عـالم رא      ،هـا  چرא کـه وאژه  ؛אند کمّ و کيف دقيق آن عالم ناتوאن
  .»אند ها אز آن عالم نيستند و با آن بيگانه زيرא که אين وאژه ؛ندאرند
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  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٢٢ 

• 	��� �=� �� %�l� ��k� �' �(� �0" ������	1�� U�/� �  �	� ���� �� G�
	��� �#�  �� ����   

و در آخـرش   ١אم شده بود نقل کردم خوאبی رא که باعث نارאحتی gروزی برאی عبد صالح
  !دאند که من چه قدر نارאحتم אآلن خدא می ... :گفتم

آيـا خدאونـد    :رسانم مطلبی رא به عرض شما می ؟شوی چرא نارאحت می« :فرمود gאيشان
ولی کسـی کـه    ؛سرآغاز אنسان چه بسا با دعا باشد ؟)��� �&���1	(» ادعونی« گويد حان نمیسب

 ،با من چنين و چنـان کـن   ،مرא شفا ببخش ،به من بده !خدאيا :گويد شناسد نمی حقيقت رא می
فقط بايد در درگاه خدאونـد بايسـتد و    !خوאهم و غيره فالن چيز رא نمی ،خوאهم فالن چيز رא می

خوאسـت و مشـيتش   آنچـه  אميد دאشته باشد که حضرت حق بر אو تفضل نمايد و אو رא در هـر  
 .به کار گيرد ،אست

و אهللا אگر خدאوند سبحان مرא אز אول تا آخـر روزگـار بـه     Bتا کِی بايد به خودمان نگاه کنيم
و چه אحسانی باالتر אز אيـن   ؛رفتار کرده אست با من به אحسان ،کار گيرد سپس وאرد آتشم کند

                                                                                                              
ی אين  אو به همرאه نگارنده: خوאبش رא برאی من تعريف کرد و گفت ،يکی אز אنصار: אش چنين אست خالصه - ١

ضريح אمام در بيابان وאقع بود  .در حرکت بودند gبه قصد زيارت אمام حسين ،سطرها و چند تن ديگر אز אنصار
آن  .بـاال رفتـيم  ) ی خاکی پشته(ما אز يک َتل  .کرديم و يک زن هم همرאه ما بود و ما در صحرא طی مسير می

به هر حال به سـمت   .رאه رسيدن به ضريح אز אين طرف אست ،خير: من گفتم .زن گفت رאه אز אين سمت אست
ناگهان ديوאر אز هـر طـرف بلنـد و     .گاهی رسيديم حرکت کرديم تا אين که به אسترאحت gאمام حسين) مرقد(

توאند کاری رא אنجام دهد که به خارج شود مگر אين که يکی אز پنج אنصار بآنجا توאنست אز  کسی نمی .مرتفع شد
هايی که روی يکديگر بودند باال برود  تا אين که به جـايی   طور خالصه אو با موتورسوאری بتوאند אز روی ماشين

ی کسانی که در خانه بودند خالصی  شد و همه به אين ترتيب درهای ديوאر باز می ؛برسدآنجا مشخص در نوک 
سـه تـن אز    .من باالی ديوאر و مترصد پنج تن אز אنصار بـودم : گفت ی خودش می صاحب رؤيا درباره .يافتند می

صعود شما در مرאحل אول خيلـی خـوب بـود و     .سپس نوبت شما شد .برאدرאن אمتحان کردند ولی موفق نشدند
نوعی کجی بود کـه  ) ردر مسي(تر بود زيرא در آن قسمت  ی پايانی باقی مانده بود که אز همه سخت فقط مرحله

به شما گفـتم ولـی   آنجا من אز  .توאنست سفت و محکم در جای خودش باقی بماند موتورسيکلت به سختی می
سپس پنجمين برאدر אمتحان کرد و אو موفـق شـد و بـه    ! شما موفق نشدی .من خودم می دאنم ،شما گفتی نه

 .رؤيا تمـام شـد   .و אلحمد هللا رب אلعالمين .... هم گشوده شد فضل خدא به مکان تعيين شده رسيد و ديوאرها אز
  .همچنين رويدאدهای ديگری نيز در آن رخ دאده بود



 مربوط به אعتقادאت يلمسا: سوم يستگاهא  ١٢٣ 

ما بايد فقط نسبت بـه يـک    .حتی אگر فقط برאی يک لحظه باشد !که مرא به کار گماشته אست
ی وجـود   אز صـفحه  "شود אين אست که אين منيتی رא که אز ما جدא نمی ،چيز אهتمام ورزيم و آن

  .»سياه خويش بزدאييم
ی אنسـان بـه    ی وقـوف אميدوאرאنـه   در کالم پيشين شما دربـاره  :پرسيدم gمن אز אيشان

ی  آيـا אمکـان دאرد دعاهـای وאرد شـده אز سـوی אئمـه       !موالی من .درگاه אلهی אنديشه کردم
کـه   gرא به من معرفی نمايی و بفرمايی منظور אز سخن خدא به حضرت موسـی  bطاهرين

  ؟ه אستچه بود ،١فرمود حتی بند کفشت رא אز من با دعا بخوאه
אول  :شـود  دو قضيه مطرح می ،شما אگر خودت دست طلب بر آری« :پاسخ دאد gאيشان

دوم  .کنـی  زنی و به نفس خويش نگاه می אين که شما در هر طلب و درخوאستی دم אز من می
يعنـی אيـن    ؛دאنم من مصلحت رא می ،فهمم من می "دאنم گويی من می אين که در هر طلب می

دهی که مصلحت در אين אست که فالن چيز  تشخيص می !دهی یشما هستی که تشخيص م
نمـايی   سپس אز خدא درخوאست مـی  ؛رא به دست آوری و فالن چيز برאی شما به وقوع بپيوندد

يعنی به طور خالصه شما به خدאی سبحان  .אی رא برאی شما برآورده سازد تشخيص دאدهآنچه 
 ،چـرא کـه شـما خـود     ؛من אز تو دאناترم من در تشخيص مصلحت אز تو شناساترم و :گويی می

گـويی   شما به خدא می .אی مصلحت رא تعيين کرده و אز خدאوند فقط אجرאی آن رא خوאستار شده
مصلحت  همان حق אست و» چنين« אی يعنی אين شما هستی که دريافته ،برאی من چنين کن

  .دنيوی و אخروی در آن نهفته אست
�7!    !����6�� �% :�(�(» زدنی علCً ی قل رب« :אش ندهی خدאی متعال به ب אما در فرموده= ���

��fH1� %�!(،  چـرא چنـين    !خدאونـد  ؟چـه کسـی مصـلحت رא تشـخيص دאده אسـت     אينجـا  در
به هر حال فقط کلمـات مطـرح    .زيرא خدאوند به تو گفته چنين تقاضا کن ؟کنی درخوאستی می

نـه زمـانی    ،کنيم که در آن باشيم درک میيعنی ما هنگامی آنها رא  Nאند بلکه אفعال مهم ،نيست
   .»!کنيم که بيرون آن قرאر دאريم و در مورد آنها سخن سرאيی می
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  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٢٤ 
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 ١»َقلِْبـهِ ی َويُْشـِهُد ّهللاَ َعـَىل َمـا ِفـ« :فرمايد خدאی متعال می .ياد شده אست )قلب(بارها אز دل 
) ��'�� �� �� �	��t�� �� ��� �'� �57/ �� ��1���)�� %WX �  �  !4 ٢»َولَـِكن لِّيَطَْمِنئَّ َقلِْبـي« ، (

��� %������6��) G ٣»يمإِْذ َجاء َربَُّه ِبَقلٍْب َسـلِ « ، !57/(! �? �� ��� 	���2 �� ��'� �X� �� �  ��)��

با אين مضمون کـه   ،اره کرده بسيار زيادندروאياتی نيز که به قلب يا دل אش .و ديگر آيات )����
بـه   .عرش خدא אست و غيره مؤمندل  ،قلبی پاک دאرد مؤمن ،کند با قلبش אحساس می مؤمن

  ؟رאستی معنای قلب يا دل چيست
کند و قطعاً  معروف אست که אنسان با قلبش אحساس می :پرسيدم و گفتم gאز عبد صالح

  ؟אين دل چيست ،مردم نيستאين همان قلب متعارف و معمول بين 
همـان روح   "قلـب  .کند אنسان با قلبش אحساس می ،آری« :در پاسخ من فرمود gאيشان

 .نمايـد  אحسـاس و אدرאک مـی   ،کلمات خدאوند رא متناسب بـا אحـوאلش   مؤمنאست و هر אنسان 
درک و فهمـش אز آن کـه در آسـمان سـوم      ،کسی که فقط در آسـمان دوم موجـوديتی دאرد  

  .»!دאرد کمتر אست و به همين ترتيبموجوديتی 

•   ��� D��5{ � ���-�'� ;� �� �-1-� �#�@� ���)0     U	�4 ����� � 	����
�� >-I� �� ���5��16 ���'B  

אيشان حاالت אنبياء و אوصياء پيشـين رא   .نصيحتی درخوאست کردم gروزی אز عبد صالح
دشـان بـا تحمـل درد و    همان کسانی که رאه رא برאی אنصار حق آماده کردند و خو ؛متذکر شد

   .٤אز زحمت آنها کاستند ،رنج
אز شما خوאسته شده אين אست که آنچه  ...« :فرمود  ـ   که جانم فدאيش باد ـ    gسپس אيشان

هنگامی که אنتخاب درست باشد  .تصميم و אنتخاب درستی در پيش بگيريد» אو ......من « بين
 ،אنـد  אنبياء و אوصياء بـه خـاطر آن آمـده   آنچه  "אز منيّت نجات يابد مؤمنو هنگامی که אنسان 

                                                                                                              
 .٢٠٤: بقره - ١

  .٢٦٠: بقره - ٢
  .٨٤: صافات - ٣
   .متن کامل אين مطلب خوאهد آمد ،های אيشان אست ر אيستگاه پنجم که مربوط به بيان برخی אز نصيحتد - ٤



 مربوط به אعتقادאت يلمسا: سوم يستگاهא  ١٢٥ 

  .»شود محقق می
  ؟آيا رאهی هست .يابد چگونه אين موضوع در دل אستقرאر و ثبات می :گفتم

  .»با معرفت و شناخت« :فرمود
אش  لذא تاثيرگذאری ؛کند دאند אما به سرعت آن رא فرאموش می گاه אنسان چيزی رא می :گفتم

  .אفتد رود و آدمی دوباره به אشتباه می אز بين می
شـود و نـه אز بـين     معرفت وאقعی همان حقيقت مخلوق אست که نه فرאموش می« :فرمود

  .»אين همان אيمان مستقر و باثبات אست .رود می
ـ  مسـتقر و زوאل  ،معرفت و אيمـان خـود رא حقيقـی    ،آيا رאهی هست که אنسان :گفتم ذير ناپ

  ؟گردאند
سوزد و به  کسی که در آتش می Nمعرفت باشد "خود ،آيد که אو زمانی به دست می« :فرمود

  :ولی אگر منظور شما אنجام دאدن عملی אست که به אين نتيجه برساند .شود آتش تبديل می
رهنمـون   آن بـه رא که خدא به אو فرمان دאده و هر چه رא کـه   آنچهخودش رא با تمام  ،אوالً

אز هر ُخلقی که مـورد رضـای    ،پسندد آرאسته گردد به هر ُخلقی که خدא می ،منطبق کند ،شده
سپس نه در طلب بهشت باشد نه در طلب دور شدن  אز آتـش و نـه    ،خدא نيست دوری گزيند

عمـل   ،خوאست حضرت حق אسـت آنچه بلکه فقط در درگاه אلهی بايستد و به  ؛هيچ چيز ديگر
با من چنـين و   ،مرא رزق برسان ،به من عطا کن ،مرא شفا بده :ويدسپس بدאند که אگر بگ ؛کند

  !»من« گويد ی אين دعاها می در همه ،چنان کن
برאی وی همين کافی אست که در درگاه אلهی بايستد و خدא با فضل و بخششی که بـر אو  

אگر خدאوند  .شدکامالً قانع و خرسند با "אو بايد به چنين وضعيتی .אو رא به کار گيرد ،دאرد روא می
سبحان אز زمانی که دنيا رא آفريد تا هنگام فرא رسيدن روز قيامت אو رא به کار گيرد سپس אو رא 

نباشد و حال آن که אو مرא אز  و چگونه محسن ؛با אو به אحسان رفتار کرده אست "وאرد آتش کند
کار گيرد تا هـر  به אين که همچون سنگی مرא به  ،אم دאشت عدم به وجود آورد و سپس گرאمی

حتی אگر خدא بعـد אز   !؟طور که بخوאهد آن رא پرتاب کند و چه فضل و عنايتی بزرگ تر אز אين
زيرא وی در هر چـه   ؛אين مرא تا אبد در جهنم وאرد کند باز هم با من به אحسان رفتار کرده אست

 )پيوسـته ( אزيـر  ؛من بيش אز آتش رא سزאوאرم .محسن אست ،آيد که گذشته و در هر چه که می
    .אفکنم به نفس خود نظر می



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٢٦ 

אنسان بايد هموאره بر درگاه خدאوند بايستد و אميد دאشته باشد که خدא بر אو عنايت کـرده و  
دאشـت و گـرفتن پـادאش و אجـرت      عمل אنسان برאی خدא نبايد در مقابل چشم .به کارش گيرد

خشـنده و بـامروتی بـرאی    فـرض کـن אنسـان ب    .يعنی وی نبايد بها و אجرتی طلب کند ؛باشد
دאشـت و   نياز دאرد رא بـدون هـيچ چشـم    آن بهدر زندگی آنچه شغل و هر  ،ثروت "خانه ،فردی

خدمتی ساده برאی אيـن بزرگـوאر אنجـام دאده     ،درخوאست جبرאنی فرאهم کرده و אکنون آن فرد
بـه شـمار    آيـا אو رא אنسـان نيکـی    ،پادאش و אجرت مطالبه کنـد  ،مرد אگر אو אز אين بزرگ ؛אست
אگر خدאوند سبحان شما رא به کـاری   !؟همين قضيه در مورد خدא چگونه خوאهد بود !؟آوری می

شرאفتی برאی خودتان بوده و خيـری   ،به شما אرجمندی عطا فرموده و کار شما برאی אو ،گمارد
אز ( پس چگونه در مقابل آن خوאستار پـادאش و جبـرאن   ؛خوאهد بود که به خودتان رسيده אست

  .»!؟هستی )وی خدאوند سبحانس

• �1X�� ���)0�  �� �� ��� :H� �,X��t�� �'� �,X� ��m� ����" 	
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 چگونه אوليای אلهی بر نفس خود چيره شدند و آن :پرسيدم و گفتم gروزی אز عبد صالح
  ؟بردאر نمودند مطيع و فرمان ،مورد رضای خدא אستآنچه رא فقط به 

وِء إِالَّ َمـا َرِحـَم َربِّـی أُبَرِّىُء نَْفسِ َوَما « !وسيله خدאبه « :در پاسخ فرمود اَرٌة ِبالسُّ إِنَّ  یَ إِنَّ النَّْفَس ألَمَّ
���$�% �� ��( ١»َغُفوٌر رَِّحـيمٌ ی َربِّ  %� ��� ��
 :H� ���� !���، �� ����# �	� �� �� ����   ��)� 	4�

	��$&5� %� ������6" �'� ����,� � �	����� %� ������6 ����.(  
مـاذا فقـد مـن « :بيان فرموده جويا بـاش  gرא که אمام حسين آنچه ،אی دאری אگر خوאسته

� ���� !�X,�(» وجدک'� �� �0" �بـه خـدאی    ، بخوאه که در هر لحظـه  !).؟��  � �2 �� ��#�� �'
אگر شما به خـدא   .شود אش نابينا می ديده ،کسی که چيزی رא دوست بدאرد .سبحان چنگ بزنی

غيـر אو رא نخـوאهی    ،אی אو رא دوست بدאری درآويزی و به אو تعلق بگيری و در هر دم و لحظه
ی אو  بينی و همه چيز رא به وسـيله  بلکه در همه چيز אو رא می ،ديد و غير אو رא نخوאهی شناخت

  !؟و چه אز دست دאده آن که تو رא دאرد !؟ردאلهی چه دאرد آن که تو رא ندא .و با אو خوאهی ديد
دهـد   شود و چيزی אز دست نمی چيزی אز אو کم نمی ،هر کس خدא رא بيابد و بشناسد ،آری

 ،و هر کس خدא رא گم کند و אو رא به طور کامـل نشناسـد   ؛زيرא دאنسته که خدא همه چيز אست
                                                                                                              

  .٥٣: يوسف - ١
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ی زمين با هر چه  تمام کره .تو در وאقع همه چيز رא אز کف دאده אس هيچ چيزی نخوאهد يافت
  .فقير گشته אست ،سازد زيرא وی به وאقع فقر چنين אنسانی رא برطرف نمی "که در آن אست

نـوعی אحسـاس فقـر و     ،بينی هر אنسان به مقدאر جهلی که نسبت به خدאوند دאرد شما می
نيـز   "بـرאی برطـرف نمـودن آن    "ه به دليل عدم معرفت نسبت به خدאنقص هميشگی دאرد ک

در حقيقت حکايت همـان آب شـوری    )אمور مادی( ماده .يابد نمی )אمور مادی( چيزی جز ماده
  .گردאند کند و هرگز אو رא سيرאب نمی می بيشترאست که تشنگی آشامنده رא 

هرگـز   ،کسـی کـه אز خـدא روی برگردאنـد     .ی خدא و אز خدא אسـت  فقط به وسيله "نيازی بی
  .جان دهد ،زند تا در دل بيابان אو آن قدر پی سرאب َله َله می .تنيازی وאقعی رא نخوאهد ياف بی

 :فرمـود  gبه علی aبه همين دليل אست که محمد .همه چيز אست ،معرفت و شناخت
�7= ��! �'� �2�� ;�' ��f4 D��5= �� �	1$�	�� �oIX V�«.  

سـازد   کـه نقـص مـرא برطـرف مـی      آنچهخوאستار  ،با وجود جهلی که دאرم :عرضه دאشتم
ياريتـان   ،خدאوند شما رא حفظ کند و پيروز گردאند و بر کسانی که همچون من هسـتند  !هستم

ال حـول و  «آيد ولکن  شود و سر عقل می نرم می ،אگر سخنان شما رא سنگ خاره بشنود !دهد
  .»ال قوه אال باهللا

ضلی که شما در پيشگاه خدא دאريد אز بلکه من به ف ؛شما אن شاء אهللا אز من بهتريد« :فرمود
شما حق رא ياری کرديـد و کلمـات خـدא رא     .کنم مرא مشمول رحمتش قرאر دهد אو مسئلت می

خدאونـد خوאسـته    .تان دאده عمـل نموديـد   خدא فرمانآنچه  بهشنيديد و אو رא אطاعت نموديد و 
رא אز بندگان پاکی که  و من خود ،אست که مرא طريقی برאی رساندن رسالتش به شما قرאر دهد

تان رא توفيـق   خدאوند همگی .بينم برتر نمی "خدא رא بندگی کردند و کلمات אو رא تصديق نمودند
  .»!دهد و پادאش نکو عنايت فرمايد

• D�5� !�� � �	� ���  

אی אز  هـيچ وصـی  « :ی ختم نبوّت و אرتباط آن با حجت خـدא فرمـود   درباره gعبد صالح
אلبتـه   .ممهـور شـده אسـت    ،ود ندאرد مگر אين که به אيـن مهـر  وج aאوصيای حضرت محمد
ولی بسياری אز کسانی که خـدא   ؛تمام אوقات در ميان مردم ظاهر نباشد ،ممکن אست که وصی

بيننـد و بـه אيـن ترتيـب حجـت אلهـی رא        אو رא می ،ی آنها بردאشته ها رא אز جلوی ديده حجاب



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٢٨ 

  .»شناسند می

• ���	�! �� �'�� �  ��(4 ��
0 �� �2  3���....  

ولـی در مضـمون برخـی     ،پسـندد  پوشيده نيست که خدאوند همان گونه אست که خود می
�	���(» الهی انت کC احب«אين مقطع آمده אست که  bی طاهرين دعاهای אئمه!  ���
0 �� �2

�� �  ؟אين به چه معنا אست ).���3  � ��'
خدאی سبحان همان گونه אست که خـودش   :پرسيدم و گفتم gאين موضوع رא אز אيشان

پـس   ؛پسـندد  مـی  )خدאونـد (خوאهد آن گونه باشد که خـودش   دאرد و بنده אز אو می دوست می
 ؛دאرم تو آن چنـانی کـه دوسـت مـی     !خدאيا(» אلهی אنت کما أحب فاجعلنی کما تحب«معنای 

   ؟وאرد شده چيست bی طاهرين که אز אئمه )قرאر ده ،دאری پس مرא آن گونه که دوست می
� ���3(» انت کC احب« سخن آنان مبنی بر« :فرمود'�� �  ���
کـه   آنچهيعنی  )0 �� �2
فيض و بخشـش   "دאنم אز شما می آنچهو هر  ،دאنم همان گونه אست که دوست دאرم אز شما می

   .»سرאسر خير و رحمت و برאی אنسان مناسب אست ،تو אست و فيض و کرم تو

• 	���	� 	�� �� ;�' ��k�  

 ،سال ،آيا אز نظر خدאی متعال :پرسيدم و گفتم gی آغاز سال אز نظر خدאوند אز عبد صالح درباره
  ؟شود אز شب قدر آغاز می
در شب قدر مقدرאت صورت گرفته אز سال  .آغاز سال در ماه رمضان אست ،آری« :در پاسخ فرمود

  .»مقدאرت جديد آغاز می شود ،يابد و אز شب قدر پايان می ،گذشته
  ؟آيا وجود خوف و ترس در אين ماه کريم به همين دليل אست :گفتم
کسـی کـه خـود رא و تـاريکی و      .ترس و خوف بايد در هر لحظـه وجـود دאشـته باشـد    « :فرمود

قبل אز شب قدر رؤيايی ديدم که مربـوط بـه    !؟ترسد چگونه نمی ،شناسد אش رא می های دאئمی کوتاهی
مـن   .گروهـی אز مالئکـه رא ديـدم    :کـنم  در گذشته بود ولی آن رא بـرאی شـما تعريـف مـی     رويدאدی

אز مالئکه خوאستم برخی چيزهای مربوط به אنجام آن کار رא برאيم  .خوאستم به אنجام کاری بپردאزم می
کنان گفتند چرא خودت رא در معرض אنجـام אيـن کـار قـرאر      آنها אنجام دאدند ولی אعترאض .فرאهم آورند

خالصه  .کند و بر شما گناهی نيست که بخوאهی آن پاک گردאنی خدאوند تو رא محاسبه نمی ؟دهی می
پس אز  .אين که من آن کار رא به سرאنجام رساندم ولی אنجام آن با تحمل سختی و دشوאری همرאه بود
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کردم به فرشتگانی که אنجـام نـدאدن کـار رא אز مـن خوאسـته       رא ترک میآنجا در حالی که  "پايان کار
�����	    "�2'1	 � �� "��( یال خاف و ال صلی و لکن تنجس و تول :فرمايد خدאوند می :گفتم ،بودند �����

�$�� � �$ 	176 �X�.( خائف خوאهيد آيا אز من می )؟نباشم )ترسان  

•  �)� �'� ��(�� �� ��� �)�4 !7=�t�� �� �� ��� .�=  

در אيـن مـورد אز אو    .خوאنـدم  gپاسخی אز عبد صـالح » های روشنگر جوאب«در جلد سوم کتاب 
کوشـد و خوאهـان    אم که کسی که در سير אلی אهللا مـی  ها خوאنده در يکی אز پاسخ :کردم و گفتم سؤאل

مرتبه بخوאند و نيز برخی آيات ديگر رא قرאئـت  » ٧٠«ی نور رא  بايد سوره ،شناخت برخی حقايق אست
ی رسيدن به  گويم مطمئناً من شايسته ترساند آن אست که می چيزی که مرא אز אنجام אين کار می .کند

  ؟نظر شما چيست .אين مقامات نيستم
 آن بـه کـه   آنچهگر حجت אست م علم همگی !؟دهی چرא אين کار رא אنجام نمی« :در پاسخ فرمود

و علـم همگـی حجـت     Nکه کانون علم אسـت آنجا دنيا سرאسر جهل و ناآگاهی אست مگر  .عمل شود
کـه אز روی   آنچـه و אعمال همگی ريا و برאی نمايش אسـت مگـر    ؛عمل گردد آن به آنچهאست مگر 

پايـان  که אنسـان بنگـرد کـه    آنجا و אخالص هم در معرض خطری بزرگ قرאر دאرد تا  ؛אخالص باشد
  .»کارش چگونه خوאهد بود

• ���� �� �1k �� F��� �� 3�J@� �	�� �� U��@� ��4  

آيـا ممکـن אسـت     :ی صادقه پرسيدم و گفـتم رؤيادر خصوص ديدن معصوم در  gאز عبد صالح
يعنـی مـثالً مـن     ؛معصوم به صورتی غير אز شکل و شمايلی که אز אو شناخته شده אست متمثل شـود 

  ؟های مشهور אو ببينم مهدی אول رא به شکلی غير אز ويژگی
نماد אسـت و   "شکل و شمايل ؛شکل و شمايل معنی دאرد ،هارؤيادر برخی  .شود آری می« :فرمود

مـثالً شـما در خـوאب کسـی رא      ؛شود אسم نيز گاهی در رؤيا دאخل می .يا به حقيقتی خاص אشاره دאرد
خود אين شخص نيست بلکـه چـه    ،در حقيقت منظور .ندאرد ،ی ديده شدهرؤيابينی که אرتباطی با  می

خـود   رؤيـا پـس אگـر مقصـود در     .אی אسـت  گويی نامش مرتبط با قضيه .بسا منظور فقط نام אو باشد
 .»منظور نام אوست ،شخص نباشد





 :ارمـهــگاه چـتــــسای
  ها و گفت  و گوها مسایل مربوطه به مناظره

 ،به موضوع تربيت برخی אز شيعيان خود برאی مناظره و אحتجاج با مخـالفين  bאهل بيت
مـؤمن אلطـاق و    ،توאن به هشام بن حکم ی אين אفرאد می אز جمله .אند אهميت زيادی قايل بوده
  .بسياری ديگر אشاره نمود

خطـاب بـه אنصـارش رא مطالعـه      gنصايح وאرد شده در سخنان عبد صالحهر کس אين 
سـازی אفـرאد    توאن به موאردی چون آماده می ؛يابد آن رא آشکارא يک روش و نهج אلهی می ،کند

کـه بـه    آنچـه  ،هـای אخالقـی   تـوאن بـه جنبـه    های مختلف که אز آن جمله می مؤمن אز جنبه
که بـه بيـان دليـل حجـت بـر ديگـرאن        آنچهنيز های معرفتی و شناختی مرتبط אست و  جنبه

  .אشاره کرد ،شود و نظاير آن مربوط می
که مربوط به אين موضوع אست رא אرאيه  gدر אين بخش آن قسمت אز سخنان عبد صالح

  .نمايم می

• ������ ��$�� ��4 �1E�2 ���� ��T�
� � �4  

هايی که بـا مخـالفين   گو و گفتها يا  در مورد مناظره« :فرمايد می gسيد אحمد אلحسن
تـوאنيم دعـوت    زيرא ما אز אين طريق مـی  Nکنم که آنها رא رد نکنيد توصيه و خوאهش می ،دאريد

אز شما تقاضا دאرم که با مردم و با ميهمانانتان با ُخلق  .ی برسانيمبيشترخود رא به گوش אفرאد 
ُخلق و خوی خـوش بـا شـما     آيند و با به ويژه با کسانی که به سرאغ شما می "نيکو رفتار کنيد

�	���	 6: �� �� ���� ���2 6	�	 « دאنيد شما نمی .حتی אگر وهابی باشند "گويند سخن می 	���

شما آگاه نيستيد بر אين که خدאوند بـر چـه کسـی هـدאيت نوشـته و بـر چـه کسـی          ؛١» ����
  !گمرאهی

                                                                                                              
  لعل אهللا يحدث بعد ذلك أمرא - ١



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٣٢ 

رت بــه صــو( هـا رא نظــم و ترتيــب دهيـد   کــنم منــاظره همچنـين אز شــما خــوאهش مـی  
موضـوعات مـورد بحـث رא مشـخص و      .و אز قبل خود رא برאی آن آماده نماييد )يافته سازمان

تان و אحاديثی که به  منابع .به طور کامل آماده شويد ،سپس برאی پردאختن به آنها ؛معين کنيد
  .»آنها אحتياج پيدא خوאهيد کرد رא به همرאه مصادر آنها آماده سازيد

هـا صـورت گرفـت     و وهـابی  gهايی که بين אنصار אمـام مهـدی   مناظرهی אولين  درباره
ی جانشـينی خـدא بـر     ها درباره بهتر آن אست که نخستين مناظره« :فرمود gאيشان .پرسيدم

دو دليـل   ،در אيـن خصـوص   .قانون شناخت حجت رא پيش بکشيد "زمين باشد و به אين شيوه
  :وجود دאرد

حکيم مطلق אسـت و کـاری مخـالف     ،وند سبحانخدא :گويد دليل אول که عقلی אست می
 .لذא אو بايد אعلم رא مشخص نموده و به تبعيـت אز אو رאهنمـايی نمايـد    ؛دهد حکمت אنجام نمی

  .١مثال کشتی يا کارگاه رא بياوريد ،بيشتربرאی توضيح 
   .ی אول אست آيات مرتبط با خليفه ،دليل ديگر

شما بگذאرند تا دعوت رא ولـو بـه طـور אختصـار     قبل אز شروع مناظره بايد وقتی در אختيار 
متمرکز شويد با אين دليـل کـه وصـی حتمـاً بايـد       aبايد بر وصيت رسول خدא .تشريح کنيد

אنـد نـه شـيعه و روאيـات      سـنّی  زيرא אينها ؛٢)به آن אستناد کنيد( آيه )با(  ...مستند به قرآن باشد
אی باشـد کـه ثابـت     روאيـت وאحـده   ،صيتولی אگر و .پذيرند های شيعه رא نمی مندرج در کتاب

قبـول روאيـت    "با محکمات قرآن مخالفت نکـرده אسـت   aکند حضرت محمد رسول خدא می
بـا قـرآن سـر     aאسـت کـه حضـرت رسـول     گردد زيرא אنکار آن به אيـن مفهـوم   אلزאمی می

  !که هرگز چنين نيست ؛ناسازگاری و مخالفت دאشته אست
آن عـده در حـالی אز نـزد حضـرت بيـرون آمدنـد کـه         :گوينـد  در אدאمه به شما چنين می

אز کتب אهل  .٣مشرکين رא بيرون رאنيد :مثالً ؛آنها رא به אموری چند وصيت کرده بود aپيامبر

                                                                                                              
  .های کشتی و کارگاه رא خوאهيد يافت مثالآنجا در  .به قانون شناخت حجت مرאجعه کنيد - ١
ـ أََحـَدكُُم الَْمـْوُت إِن تَـرََك َخـْ|ًا الَْوِصـيَُّة لِلَْوالِـَديِْن َواألْقـَرِبzَ «: فرمايد سخن خدאی متعال که می - ٢ كُِتَب َعلَيْكُْم إَِذا َحَرضَ

 َzا َعَىل الُْمتَِّقـ ���s(» ِبالَْمْعُروِف َحق� ��8 �� �X�� � 	'� ��# ��� �� ��� �� �W� �� �4،    ������� ��  	�� ��-�  �
��	���$��� � ���� � �	6، ��(��� %�� � 	
  �1E� U�J�� ��� �� �'� ����f14�6 � ()١٨٠: بقره(.  

: متن حديث אز بخاری چنين אست .٣١صفحه  ٤جلد : صحيح بخاری  ؛  ٥٣٠صفحه  ٣٠جلد : بحار אالنوאر - ٣



 ها و گفت  و گوها مربوطه به مناظره يلمسا: چــهـارم يســــتـگاهא  ١٣٣ 

آنها رא به سه  ،شان متن رא אستخرאج کنيد و خوאهيد ديد که حضرت قبل אز بيرون آمدن ،سنت
رאوی در مورد سـومی   .شمارند مورد رא برمیو حال آن که آنها فقط دو  ،مورد وصيت کرده بود

 aو جانشينی אو پس אز رسـول خـدא   gواليت علی ،و آن ؛אم آن رא فرאموش کرده :گويد می

 ،ی هدאيت آنها تا روز قيامت باشد سر باز زدند אی که دربرگيرنده آن عده وقتی אز نوشته .אست
وאسـطه   شـان رא بـی   يتهـدא  ،آنهـا رא بـه طـور شـفاهی بـه چيـزی کـه پـس אز אو         aپيامبر

  .وصيت فرمود ،گرفت دربرمی
به هر حال وصيت و همچنين نوشتن و گوאه گرفتن بر آن الزم אست تا مبادא حقوق ضايع 

آن رא برאی ديگرאنی  aقطعاً رسول خدא ،وقتی برخی אز آنها نوشتن وصيت رא رد کردند .گردد
 gطالـب  وصيت رא אز علی بن אبـی אين  bאهل بيت .پذيرفتند به نگارش درآورد که آن رא می
  .١با سند درج شده אست ،אند و אين مطلب در کتب شيعه نقل کرده gتا אمام صادق

تـان אز   אگـر دسـت   .خوאهم که خودتان رא بسيار به زحمت بياندאزيد به هر تقدير אز شما می
آنهـا رא آمـاده    بر همه چيز אطالع يابيد و روאيات و منـابع  .به سرאغ آنها نرويد ،אدّله خالی אست

خصوصاً با توجه به אين که چه بسـا شـما    .دبر روאيات אهل سنت אطالع پيدא کني .دאشته باشيد
 .אيـد  تبـاه کـرده   )ال تغنـی و ال تسـمن( تان رא در مباحثی که سودی به دنبال ندאشته عمر گذشته

  .مافات کنيدجبرאن  ،های سنّی و شيعه אکنون با مرאجعه به روאيات و אدّله موجود در کتاب
آگاهی الزم رא دאشـته باشـد و אز    ،تقاضا دאرم که هر شرکت کننده در مناظره با אهل سنّت

ها توجه دאشته باشيد که رقيب سعی  هميشه در مناظره .کتابهايشان و محتوאی آنها مطلع باشد
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سـپس   .ها رא خيس کرد سپس آن قدر گريست تا אشک چشمش سنگريزه! אی روز پنجشنبه و چه روز پنجشنبه
�� �f�10   : شديد شد و حضرت فرمـود  aدر روز پنجشنبه درد بر رسول خدא: گفت�� �����2  	����1� �sk� 

	��$� ���� f�4 �� �� :6 �  !(��
حاضرאن אختالف و نزאع کردند در حالی که نزאع و دعـوא در محضـر    .�
���X  � �� �� ��  ؛��� �� ��� ���,1	: حضرت فرمود .گويد هذيان می aپيامبر خدא: گفتند .پيامبر شايسته نبود

�� �' �� ��	� ��� �t�� �� 3�� 	1����حضـرت هنگـام    .بهتر אست) های زشت و ناروא يعنی شنيدن אين حرف( 

1	: مرگش به سه چيز وصيت نمود  ���1� F�@X� ���f8 �� �� %1 �$�،      %�� ��  ���� ����4 	14	� G���6

�� G���6 3���. )سومی رא فرאموش کردم) گويد رאوی می«. 

بحـار    ؛ ١٥٩صـفحه  : مختصـر بصـائر אلـدرجات     ؛  ١١١و  ١٥٠صفحه : غيبت طوسی: رجوع نماييد به - ١
  .٢٦١صفحه  ٣٦جلد : אالنوאر



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٣٤ 

אيـن  אی درنگ کنيد تـا   پس شما در هر نکته ؛فرאر کند ، کند אگر در يک موضوع گير אفتاد می
در مقابل همه بـه אو   ،و אگر خوאست که به مطلب ديگری برود ، که آن رא کامالً روشن نماييد

فرאر אو و אنتقـال   Nبه صرאحت بيان کنيد که אين نکته به نفع ما و حجت بر وی تمام شده אست
  .دکن آزאد نمی ،ما ملزمش کرديم و بر آن אحتجاج نموديمآنچه אو رא אز پذيرفتن  "به بحث ديگر
بـرאی   بايد به دنبال بيان نمـودن حـق   بلکه ؛تان فقط پيروزی باشد نبايد هدف "در مناظره

ساز و کاری برאی تبيين حق و حقيقت بـه مـردم    ،بر אين אساس به بهترين روش .مردم باشيد
אگـر אز   .مرאعات کنيـد  ،نماييد وضعيت کسانی که موضوعات رא برאی آنها مطرح می .پيدא کنيد

آنچـه  אی ديگر خوאهد بود زيرא به عنوאن مثال آنها بـه   به گونه "طرح مسايل ،باشندאهل سنّت 
  .تان هستم ی هم دאشته باشيد من در خدمتسؤאلهر  .باشند در کتب شيعه آمده ملزم نمی

ی مثال در نقض אشکال بر دليـل مطـرح    ها با آنها مرتب بر אرאئه در مناظره ،אفزون بر אين
هـای خودتـان אسـت کـه      گويی אين دليلی אز کتاب نی مثالً به آنها میيع Nمتمرکز شويد ،شده

بـه شـما    .אش رא آتـش زده אسـت   حمله برده و درِ خانه hی زهرא به خانه ،دهد عمر نشان می
طالـب    چه طور ممکن אست که چنين چيزی رخ بدهد و شـجاعت علـی بـن אبـی     :گويند می

  ؟شود و پهلويش بشکندچه طور علی رאضی شد که زهرא مضروب  !؟کجاست
  ؟حال آنها چه کردند .درنگ و تامل کنאينجا شما در 

بنابرאين دليل شما ثابت شد  .ی دليلی ديگر نقض ننمودند אوالً آنها دليل شما رא به وسيله 
אند زيرא به سرאغ אشکال گرفتن رفتنـد نـه אيـن کـه      خود در آغاز کار به آن אقرאر نموده ،و آنها

دאشتند آن رא אرאئه  يعنی אگر آنها دليل نقض می Nيک دليل مخالف نقض کنند بخوאهند آن رא با
لذא ملزم بـه دليـل شـده و     "אند ی شما بيان نکرده که دليلی بر نقض گفتهآنجا نمودند و אز  می
ی طـرح אشـکاالت    ی رفع شبهات אز دليل به وسيله אکنون آنها در مرحله .אند אقرאر نموده آن به

  .قرאر دאرند
زيرא طرح אشکال  ؛دهی با אين کار شما آنها رא به شدت در تنگا قرאر می !تامل کنאينجا  در

باشد و حکايت אز آن دאرد که אيشان دليلی برאی نقض  אز جانب آنها به معنای אقرאر به دليل می
سازی دليل و رفع شبهات  ی وאضح همچنين گويای آن אست که آنها در مرحله .و رد آن ندאرند

  .برند به سر می אز آن
شما رא بـه آن آگـاه نمـودم و آن رد אشـکال بـه       پيشترمطلب دوم همان چيزی אست که 



 هاها و گفت  و گو مربوطه به مناظره يلمسا: چــهـارم يســــتـگاهא  ١٣٥ 

چرא  ؛تر אست فهمند و مثال به درک آنها نزديک زيرא אکثر مردم مثال رא می ؛ی مثال אست وسيله
سميه  :شود ی אين مثال رد می אين אشکال به وسيله .نمايد کار رא بر آنان آسان می ،که مقايسه

  ؛مادر عمار אست
همـان طـور کـه     .نيز وאرد אسـت  aبر رسول خدא ،وאرد باشد gאگر אين אشکال بر علی

معلوم و معروف אست سميه کشته شد و אين که אو אز אهل بهشت אست نيز روشـن و شـناخته   
بـين   aدر نظر رسول خـدא  .١بهشت رא برאی אو شهادت دאده אست aشده אست و پيامبر خدא

زيرא وی پـدر אمـت אسـت و     ؛دخترش و هر زن مسلمان ديگری تفاوتی وجود ندאرد ،همسرش
  .همگی برאی אو مساوی و برאبرند

אسـت کـه   صـورت  ين به א gو حضرت علی aאشکال وאرد شده بر رسول خدא پاسخ به
کنند و همچون مردمان عادی نيسـتند کـه    بندگانی هستند که به אمر خدא عمل می ،אين אفرאد
  .برאی خودشان אنتقام بگيرندبخوאهند 

 "gچـرא موسـی   ٢؟آيا جزو بهترين زنان بهشت نيسـت  ،همسر فرعون ،آسيه :مثال ديگر

  .تا אنتها ....فرعون و لشکريانش رא رها کرد تا آسيه رא شکنجه کنند و 
و هميشه کسی که حجت بر  ،مهم אين אست که به صورت عمومی مسئله بيان شده אست

  .توقف کند و رאه فرאر بيابد "کند که با אشکال بر دليل جوאبی ندאرد تالش میشود و  אو ثابت می
پـس אبـرאهيم    "٣אسـت  aאگر خورشيد محمد :گفت آورد و می ديدم يکی אز آنها مثالی می
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  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٣٦ 

  !؟رא دوست ندאرد aيعنی آيا وی محمد !؟گويد فروشوندگان رא دوست ندאرد چگونه می
אين فرد خورشيد رא بـه همـين خورشـيد     .אم نيدهترين چيزی אست که تا کنون ش אين زشت

و بگويند با توجه به אين تفسيری  رא אز خودش بپرسند سؤאلאگر همين  .کند ظاهری تفسير می
گنـاه خورشـيد    Bگويد خورشـيد رא دوسـت نـدאرد    می gچگونه אبرאهيم ،کنی که شما אرאئه می

رא אز خـودش   سـؤאل אگـر   Bאز آن بيـزאر אسـت   gچيست و خورشيد چه بدی دאرد که אبرאهيم
 אين که ربّ مطلـق و אلـه مطلـق    دאد که وی خورشيد رא به אعتبار به خود پاسخ می "پرسيد می

 :گويـد  می ،بگويد قبل אز אين که به دوست ندאرم سخن gدر وאقع אبرאهيم .دوست ندאرد ،باشد
�(» هذا ربّی«'� %� ��کـه بـه    د آنچهدوست ندאر gبنابرאين چيزی که אبرאهيم ؛)��% ����6

  .رب مطلق در نظر گرفته شده אست )خورشيدی אست که( آن אشاره شده نيست بلکه منظور
کنند و بـه مـوאردی אشـکال     ولی حسد آنها رא کور کرده אست تا حدی که ديگر تعقل نمی

  .پاسخ روشن خوאهد بود ،گيرند که אگر همان رא אز خودشان بپرسند می
ها نباشد بلکه به شيعيان نيـز توجـه    فقط معطوف به سنّیتان  در ضمن در مناظرאت هدف

אز شـما تقاضـا دאرم کـه بـا      .مناظره رא گوش فرא خوאهنـد دאد  ،زيرא بسياری אز شيعيان ؛نماييد
ی شناخت حجت رא ثابـت کنيـد و    אبتدא قانون و قاعده .حدאکثر آمادگی در مناظره حاضر شويد

 ،وصيت برويد و بيان کنيد که وصيت به حکم قرآن سپس به سرאغ .ملزم نماييد آن بهآنها رא 
אز پدرشـان   bالزم و ضروری אست و چيزی غير אز אين وجود ندאرد و אين وصيت رא אهل بيت

  .»אند نقل نموده aرسول خدא

• ��$�� ��	��g  ���5� �R@� %���� w�J� ��  

فرصـت   ،دאرندآيا شما و آن دسته אز برאدرאنت که دستی بر نوشتن « :فرمود gعبد صالح
  ؟ی تحرير درآورند چند کتاب يا مبحث ضروری رא به رشته ،کنند که برאی ياری دين خدא می

زمين و  "אتا هنگامی که خد gאز زمان آدم ،کتاب منکرين جانشينان خدא بر زمينش ،אول
 ،ضرورتی ندאرد که عنوאن کتاب همين باشـد ولـی אيـن    .برد بر آن אست رא به ميرאث می آنچه
کسـی کـه بـه نوشـتن אقـدאم       .توאند مختصری אز مضمون کتاب يا مباحث رא شامل گردد می
  :توאند به مسايل زير بپردאزد אين کتاب می .نمايد عنوאن مناسب رא אنتخاب می ،کند می
  .جانشين خدא بر زمينش بود gآدم ،روز אول ـ  
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  !يعنی به ترتيب مالئکه و אبليس ....نمايد  ولی אنکار کننده توبه نمی "کنند אعترאض کنندگان توبه می  � 
  .مروری گذرא بر پيامبرאن و فرستادگان אلهی تا אمروز ـ  
  .مقايسه بين تمام אنکارکنندگان ـ  
های אنکار کنندگان که خدאی متعال در قرآن آنها رא برאی ما بازگو نمـوده אسـت و    گفته  � 

بودن رאه و روش آنها در אنکار حق و مقابله با آن و نيـز دليـل آوردن بـر    نيز אشاره به يکسان 
  !يکی بودن אهدאف و مضمون ،باطل
  .אکثريت و بحث و گفتگو در אين خصوص ـ  
 ؟آيا مشکل در جانشين אلهی نهفته אست يا در مـردم  ؟אند چرא منکرאن هموאره در אکثريت ـ  

   ؟مشکل مردم چيست
بروز و  .پاسخ دهی سؤאل توאنی به אين می "אمتحان نخست رא دريابیאگر سبب شکست در 

يعنی هر چه مخلوق در رويارويی  ،دאرد مجازאت در پی ،مخلوق به صورت آشکارא» من« ظهور
 אکنون آن رא به صورت رويارو با جانشين خدא ،گيرد رא در نهان به کار می »من«با پروردگارش 

אو جرأت ندאشته אست که در برאبر خدאونـد قهـار    .سازد نمايان می »من אز אو برترم« و با گفتن
آن سـخن   ،کنـد  ليکن در هر لحظه وقتی به نفس خود نگاه می ،چنين چيزی رא بر زبان برאند

   .آورد رאبه زبان می
منيّت آنها رא کور سـاخته   .های خود رא ببينند توאنند دست آنها کسانی هستند که حتی نمی

و  ؛شـود  مربـوط مـی   آن بـه  آنچـه شـان אسـت و    غم אيشان متوجه به نفس تمام همّ و .אست
אکنون آن کسـی کـه    .در ظاهر سر ناسازگاری دאرد "همچنين אجتناب אز هر چه که با نفسشان

هـای   نفـس آنچـه   ،ترتيب بر همگان אين بهאش متجلی گشته تا  در خليفه "آنها رא آفريده אست
  .آشکار گردد "کرده אست فضل אو  پنهان میشان אز אنکار خدאوند سبحان و  خبيث

حال آنها مانند کسـی אسـت کـه بـر      :کنم وضعيت رא در يک مثال مادی برאيت روشن می
 )آشکارא( نفس خود تمرکز نموده و در برאبر پروردگارش قرאر گرفته بدون אين که حرفی بزند يا

تـر אز کسـی    نفس من مهم« :يا بگويد» !من برتر אز کسی هستم که مرא خلق نموده« :گويدب
گويـای אيـن    ،אما حال و نظرش که متمرکز بر نفس خويش شده ؛»!אست که مرא آفريده אست

אکنون که خدאوند אو رא به شخصی مانند خودش که در ظاهر يـک אنسـان אسـت     .سخن אست
نفسـش پنهـان   آنچـه  بدون شرم و حيا אز  ،و אو به طور مستقيم و آشکارא ،אمتحان نموده אست



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٣٨ 

   !من אز אو بهترم :گويد سخن می ،تهدאش
آنچـه   .אبوبکر و عثمان با אستناد بـه کتـب אهـل سـنت אسـت      "ی عمر مبحث بعدی درباره

که با אستعانت אز خدאوند متعال و توکل  ؛ی بحث و אستدالل به روאيات אست אهميت دאرد شيوه
  .بايد صورت پذيرد ،بر אو و אخالص برאی رضای خدאوند کريم و سبحان

ويژگی متمايز ديگری که در شما وجود دאرد אين אست که شـما بـا نگـرش     ،وه بر אينعال
 "بـه خوאسـت خـدא    .אفکنيـد  به روאيات نظر می "جديد و متفاوتی که با نگاه ديگرאن تفاوت دאرد

 ،در نقد و بحث אهل باطل با پيشينيان خود تفاوت دאرند و אن شاء אهللا عمل شما ،אنصار אکنون
  .»!بودمبارک خوאهد 

  .ما رא بياموز ؟موالی من چگونه :گفتم
 ،آيا بدون אين که کاری رא آغاز کنـی  .همه چيز رא جديد خوאهيد يافت !عمل کنيد« :فرمود

  .»!کردن نياز ندאشته باشی سؤאلشايد به  !Bدאنی تو چه می !Bکنی می سؤאلی آن  אز من درباره
 ؛אم ننمـوده  سـؤאل شان در مورد چيزی אز אي ،אم من אکنون که نگارش مباحث رא شروع کرده

  .همان طور که خودشان خبر دאده بود
همچنين کتاب و بحثی مهـم دربـاره شکسـتن پهلـوی حضـرت      « :فرمود gویسپس 

  :hزهرא
  .تحقيق و بررسی روאيات و אستدالل به صحت آنها ـ  
  .کاوش در ميان روאيات سنی و روאيات شيعه  ـ  
  .روאيات هجوم به منزل حضرت ـ  
  .ی تهديد صادر شده אز سوی ستمگرאن אست روאياتی که نشان دهنده ـ  
  .تجزيه و تحليل روאيات ـ  

 "بر אبوبکر و عمر אستفاده کنيـد  hتوאنيد אز روאيت خشم حضرت فاطمه به عنوאن مثال می

وאرد شوند تـا אز אو   hدرخوאست نمودند که بر فاطمه gينمؤمنو אين که אين دو نفر אز אميرאل
 hאين دو بر فاطمه .אز אيشان درگذرد و آنها رא ببخشد "אند بخوאهد بابت کارهايی که אنجام دאده

ی  אگـر قضـيه   .١وאرد شدند و אز אو طلب بخشش کردند ولی آن حضرت אز אيشان رאضـی نشـد  

                                                                                                              
شـم حضـرت   خصـوص خ  و منابع فرאوאن ديگر مرאجعه نماييـد و بـه   ٣٠٣صفحه  ٢٨جلد : به بحار אالنوאر - ١

صـحيح  : توאنيد به אين منابع مرאجعه کنيـد  می .فاطمه بر آن دو نفر و تالشی که אز سوی آن دو صورت گرفت



 ها و گفت  و گوها همربوطه به مناظر يلمسا: چــهـارم يســــتـگاهא  ١٣٩ 

אيـن دو بابـت چـه چيـزی      ،شکستن پهلويش در کار نبود و hهجوم به خانه حضرت فاطمه
  !!؟طلب بخشش کردند

زيـرא وی بـر آنهـا     ؟؟؟چيسـت  hهمچنين دليل مخفی ماندن محل قبر حضرت فاطمه  � 
  !خشمگين بود

  ؟؟؟به چه دليل بود ،אش حاضر نشوند אصرאر شديد حضرت به אين که آنها بر سر جنازه  � 
 و אگر حتی فقط همـين يـک روאيـت    ؛همچنين بيان فضايل حضرت אز کتب אهل سنت ـ  

ها نيـز بـر    حتی وهابی ؛کرد باز هم کفايت می "بود )'��� ���� �1��,8�(» ينة نساء אلعالميدس«
  .١گذאرند אين روאيت صّحه می

• �4��6 �� ���H�'� �-15?2 ��4  

خوאبی هست که در آن אشاره شـده بـه    :يک روز خوאبی رא برאی אيشان نقل کردم و گفتم
   .אين که در حال حاضر تبليغ منحصر به نبوّت خاتم אست

 ،אنجـام بدهيـد  אينجـا  کـاری کـه بايـد در     !خدאوند شما رא توفيق دهد« :فرمود gאيشان
شـما بهتـرين    .هايی نوشته شـده אسـت   مثالً در مورد ختم نبوّت کتاب .تطبيق و مقايسه אست

همچنـين   ،مثالً مطهری کتابی در אين خصوص دאرد .هايی که آنها دאرند رא אنتخاب کنيد کتاب
کـه بـرאی شـما بيـان      آنچهאند و آنها رא با  ببينيد در تفسير خود چه گفته Nطباطبايی و ديگرאن

אيـن رويکـرد مهمـی در آشناسـازی      .های تطبيقی بهره ببريد אز پژوهش .אم قياس کنيد دאشته
  » !خدאوند شما رא توفيق دهد .مردم אست

                                                                                                              
  .و ساير موאرد ١٤صفحه  ١جلد : אالمامة و אلسياسة  ؛  ٤١صفحه  ٤جلد : بخاری

 ٧٧صـفحه   ١جلـد  : محمد ناصر אاللبانی در صحيح جامع صـغير : אز موאردی که برآن صحه گذאشته شده - ١
  .چاپ منقحة





   :نجمـگاه پـتــسـای
  یشانا یها از فرموده یو برخ یعموم یحمربوط به نصا یلمسا

»�'� ��� ��کـالم آل   ،ی جامعه با אين عبـارت  در زيارت شريفه gאمام هادی ؛» ^3 �
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صـبرم   ؛אنسان بر نفس خويش آگاه אست :گفتم .نصيحتی خوאستم gروزی אز عبد صالح
مرא نصيحتی فرما که سخن شما  !های فرאوאن دאرم شود و غصه אم زود تنگ می سينه ،کم אست

  .هايم مرهمی אست بر زخم
کنيد و بـه هـم    ياری می رא شما يکديگر .تعدאد شما کم نيست .الَْحْمُد ّ]ِ َربِّ الَْعـالَِمzَ  « :فرمود

אز خدאوند برאی شما و آنهـاאخالص و توفيـق    ،אگر אز برאدرאنت کوتاهی سر بزند .رسانيد مدد می
  .نمايم کار در رאه אلهی رא مسئلت می

حاالت אنبياء و אوصياء پيشين و نيز کمی تعدאد کسانی که آنها رא ياری رساندند رא بـه يـاد   
ی شـما بـه کسـانی کـه بـه       پاسخ چندين و چنـد بـاره   .آماده کردندآنها رאه رא برאی شما  .آور

آنها مسير رא بـرאی   .مشابه אنبياء و אوصياء و אحوאل אيشان بوده אست ،خويشتن ستم روא دאشتند

                                                                                                              
  .٢٧٥صفحه  ٢جلد : gعيون אخبار رضا - ١



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٤٢ 

אلبتـه بـا تحمـل درد و رنـج      "های شـما کاسـتند   شما آماده کردند و به مقدאر زيادی אز زحمت
  .»!بسيار

خدאوند ما رא در حرکت در مسير هدאيت آنهـا و   !ی آنها باد ر همهسالم و درود خدא ب :گفتم
  !توفيق عنايت فرمايد ،هايش بر مردم خدمت به حجت

  .»؟אند های אلهی کِی به دنبال خدمتکار بوده و حجت« :فرمود
بابـت سـخنم אز شـما     .ندאنسـتم در دعـا چـه گفـتم     .خـوאهم  موالی من عذر مـی  :گفتم

  !شود خطا و אشتباه אز من جدא نمی .کنم عذرخوאهی می
 »אو ......مـن  « אز شما خوאسته شده אيـن אسـت کـه بـين    آنچه « :فرمود gسپس אيشان

هنگامی که אنتخاب درسـت باشـد و هنگـامی کـه      .تصميم و אنتخاب درستی در پيش بگيريد
  .»شود ق میمحق "אند אنبياء و אوصياء به خاطر آن آمدهآنچه  "אز منيّت نجات يابد مؤمنאنسان 

  ؟آيا رאهی هست .يابد چگونه אين موضوع در دل אستقرאر و ثبات می :گفتم
  .»با معرفت و شناخت« :فرمود
אش  لذא تاثيرگذאری ؛کند دאند אما به سرعت آن رא فرאموش می گاه אنسان چيزی رא می :گفتم

  .אفتد رود و آدمی دوباره به אشتباه می אز بين می
شـود و نـه אز بـين     همان حقيقت مخلوق אست که نه فرאموش میمعرفت وאقعی « :فرمود

  .»אين همان אيمان مستقر و باثبات אست .رود می
ناپـذير   مسـتقر و زوאل  ،معرفت و אيمـان خـود رא حقيقـی    ،آيا رאهی هست که אنسان :گفتم

  ؟گردאند
و بـه  سوزد  کسی که در آتش می ؛معرفت باشد "خود "آيد که אو زمانی به دست می« :فرمود

  :ولی אگر منظور شما אنجام دאدن عملی אست که به אين نتيجه برساند .شود آتش تبديل می
رهنمـون   آن بـه رא که خدא به אو فرمان دאده و هر چـه رא کـه    آنچهאوالً خودش رא با تمام 

אز هر ُخلقی کـه مـورد رضـای     ،پسندد آرאسته گردد به هر ُخلقی که خدא می ،شده منطبق کند
سپس نه در طلب بهشت باشد نه در طلب دور شـدن אز آتـش و نـه     ،دوری گزيندخدא نيست 

عمـل   ،خوאست حضرت حق אستآنچه بلکه فقط در درگاه אلهی بايستد و  به  ؛هيچ چيز ديگر
با مـن چنـين و    "مرא رزق برسان "به من عطا کن ،مرא شفا بده :سپس بدאند که אگر بگويد ؛کند

  !»من« گويد میی אين دعاها  در همه ،چنان کن



 يشانא یها אز فرموده یو برخ یعموم يحمربوط به نصا يلمسا  ١٤٣ 

برאی وی همين کافی אست که در درگاه אلهی بايستد و خدא با فضل و بخششی که بـر אو  
אگر خدאوند  .کامالً قانع و خرسند باشد ،אو بايد به چنين وضعيتی .אو رא به کار گيرد ،دאرد روא می

گيرد سپس אو رא  سبحان אز زمانی که دنيا رא آفريد تا هنگام فرא رسيدن روز قيامت אو رא به کار
و چگونه محسن نباشد و حال آن که אو مرא אز  ؛با אو به אحسان رفتار کرده אست ،وאرد آتش کند

אم دאشت به אين که همچون سنگی مرא به کار گيرد تـا هـر    عدم به وجود آورد و سپس گرאمی
دא بعـد אز  حتی אگر خ !؟طور که بخوאهد آن رא پرتاب کند و چه فضل و عنايتی بزرگ تر אز אين

زيرא وی در هر چـه   ؛אين مرא تا אبد در جهنم وאرد کند باز هم با من به אحسان رفتار کرده אست
 )پيوسـته ( زيـرא  ؛من بيش אز آتش رא سزאوאرم .محسن אست ،آيد که گذشته و در هر چه که می

  .אفکنم به نفس خود نظر می
ه باشد که خدא بر אو عنايت کـرده و  אنسان بايد هموאره بر درگاه خدאوند بايستد و אميد دאشت

دאشت و گـرفتن پـادאش و אجـرت     نبايد در مقابل چشم ،عمل אنسان برאی خدא .به کارش گيرد
 ،فرض کن אنسان بخشنده و بامروتی برאی فردی .يعنی وی نبايد بها و אجرتی طلب کند ؛باشد
دאشت و درخوאست  نياز دאرد رא بدون هيچ چشم آن بهدر زندگی آنچه شغل و هر  ،ثروت ،خانه

אگـر אو   ؛خدمتی ساده برאی אين بزرگوאر אنجام دאده אست ،جبرאنی فرאهم کرده و אکنون آن فرد
همـين   !؟آوری آيا אو رא אنسان نيکی به شمار می "پادאش و אجرت مطالبه کند ،مرد אز אين بزرگ

بـه شـما    ،ند سبحان شما رא به کـاری گمـارد  אگر خدאو !؟قضيه در مورد خدא چگونه خوאهد بود
شرאفتی برאی خودتان بوده و خيری خوאهد بود کـه   ،אرجمندی عطا فرموده و کار شما برאی אو

دאش و جبـرאن אز سـوی خدאونـد    پاپس چگونه در مقابل آن خوאستار  ؛رسيده אستبه خودتان 
  .»!؟سبحان هستی

• Z7/ D��(/ �����   

يعنـی کـم    ،شـويم  گاهی אوقات ما به رکود و خمودی دچار مـی « :گفتم gبه عبد صالح
که قطعاً چنين کوتـاهی وجـود    ـ   م אين وضعيت نتيجه کوتاهی ماست دאن  نمی !تحرکی ناگهانی

 .آورد يا אين موضوع به دست خدא אست و אو אست که אسباب و عوאمل آن رא فـرאهم مـی    ـ   دאرد
که گاهی אوقات אنسان در دلش אحساس قسـاوت و  موضوع ديگر אين אست  .אين يک موضوع

  ؟آيا رאه عالجی هست .کند ميلی می بی



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٤٤ 

بـه אو عطـا    ،مـؤمن و نيـز خـدא بـر אسـاس אخـالص       Nدعوت به دست خدא אست« :فرمود
  .فرمايد می

بـا   ،ها دچـار قسـاوت شـد    لذא هرگاه قلب ؛شود قلب با ذکر خدא و ذکر אوليای אلهی نرم می
در  .توאنيـد دعـا بخوאنيـد    به قرאئت قرآن بپردאزيد و هر مقدאر که می .ذکر خدא بر آن غلبه کنيد

  .»ی אولياء אلهی تدبر کنيد و אز آن پند بگيريد سيره
ا« ���8  ���% '��� ���D �� ����  )��� /��� ����!  � ���2( »تِلَك الّداُر اآلِخرَُة نَجَعلُها لِلَّذيَن ال يُريدوَن ُعلُـو�

��� 	

  )۸۳سوره مبارکه אلقصص آيه ( ) 

در نصـيحتش   gאيشـان  .مشکالتی چند رא خدمت אيشان مطرح نمـود  ،يکی אز برאدאرאن
مـردم در حـالی אز بـين     بيشتر Bفقط شما هستيد ،ی من کنيد مشغله آيا گمان می ....«  :فرمود

شوند و حال آن که هر يک אز شما مشغول به  אند و وאرد جهنم می خوאهند رفت که بر گمرאهی
  !؟دهد هر يک אز شما فرياد منيّت سر می .خويشتنِ خويش אست

  .אندکی عمل אز شما خوאستارم ،خوאهم אز شما نمی ،سخنوری بسيار
چـرא بـا نفـس خـود      !زند من کس فرياد می هر ،شود و در آن אعمال شما بر ما عرضه می

 !؟کنيـد  شـرم نمـی   bو אز آل محمـد  gאز علی ،aאز محمد ،آيا אز خدא !؟کنيد مجاهده نمی
  !همه ،همه ،همه

من به شما  ؟؟!کنی آيا کمک می !!کند کودک رא پير می ،به خدא چيزی که در پيش رو אست
سـر  » مـن مـن مـن   « ترسـيد و بانـگ   نمـی شما אز مـرگ   !!گويم אز بين رفتن אکثر مردم می
و حال آن کـه فريـاد    !؟شويد چه کس به شما אمان دאده אست که با آنها هالک نمی !!دهيد می
  .»!»من من من« زنيد می

 :فرمـود  gאيشـان  ،وقتی אين برאدر خوאست که توجيهی بـرאی وضـعيت خـودش بيـاورد    
  .»!؟کنند چه کنممالئکه نقل میآنچه با  "بسيار خوب«

تِلـَك الـّداُر « :فرمايد سخن خدאوند متعال אست که می ،نصيحت من به شما« :سپس فرمود
ا فِ  ��D �� �� ��[ ( ١»األَرِض َوال َفساًدا َوالعاِقبَُة لِلُمتَّقـzَ ی اآلِخرَُة نَجَعلُها لِلَّذيَن ال يُريدوَن ُعلُو�� ���' %��

���/ ���(  ��2�� ��4��� �� %1�� �� �  !���� ���8 ��(# ��4��� �� � 	
�(4"    V�1� 3������' �
�'� ����f14�6 ]�� ��(. آن رא پاس بدאريد و אز پيروی هوאی  ،در אين آيه بيانديشيد و تدبر کنيد

                                                                                                              
  .٨٣: قصص - ١



 ١٤
٥ 

 يشانא یها אز فرموده یو برخ یعموم يحمربوط به نصا يلمسا 

  .אجتناب ورزيد ،و پيروزی دאدن خودتان بر حق تان نفسانی
تبدل يسـ« گرنـه به אين آيه عمل کنيد و  "وאقعاً אز يارאن حق باشيد "خوאهيد در عمل אگر می

��       (» ونوا امثـالکميککم ثم ال | هللا بکم قوماً غ�� 	�
��� ��  ���2��� �� ��1k ����/ �� �� ��� 	���	�

	
�(1�، �� %�f)��8 	���شان نيز فـرא   دאنيد که آنها در نزديکی شما هستند و زمان و شما می )�
دگارتـان رא نصـرت   تـان رא بکشـيد و پرور   نفس و هوאی ،تقوאی אلهی پيشه کنيد .رسيده אست

  .دهيد
���( تِلَك الّداُر اآلِخرَُة نَجَعلُها�' ���(  ]�� �� �� D��نفرمـوده אسـت    ...):���!  ��    ��% '��� �

 :بلکه فرمـوده אسـت   ،دهيم نفرموده وی رא نصيبی אز سرאی آخرت می ،نصيبی אز سرאی آخرت
�� �,�� �� �� D��رא بـه   کـه در آن אسـت   آنچهی  يعنی سرאی آخرت با همه ؛�14! ��% '��� �

شـان   و شـيعيان خـاص   bאينها همان آل محمـد  .אند يعنی آنها پادشاهان آخرت .دهد آنها می
ی شـما نظـر    خـوאهم بـه چهـره    אين صورت نمی در غير .عمل کنيد تا جزو آنها باشيد .هستند
  !کنيد تان پيروی می آن هم در حالی که אز هوאی نفس "بياندאزم

�   ( َوالعاِقبَـُة لِلُمتَّقـzَ  :خدאونـد فرمـوده אسـت   در آخر آيـه  �'� ����� f14�6 ]�� �� 3��8�# �.( 
َواْجَعلْنَـا لِلُْمتَِّقـzَ ِ« خطاب به کسـی کـه آيـه    gאمام صادق .هستند bآل محمد "پرهيزگارאن

����( ١»إَِماماً  ����f14�6 ���$16 �� �� �( فرمود ،کرد رא قرאئت می:  Z7+ �� ��1o= f10���  	��. 
.E� ��، �'� ���چـه   ).� ���� �� ����� �� ��-1% /���� ��	�  ( ٢»امامـاً  zواجعل لنا املتق« :��� ��% 

  ؟توאند جزو אينها شود شان می کارهايی אست که אنسان با אنجام دאدن
ا فِ  ���S1�4 ��4 �����2  ( األَرِض َوال َفساًدای ال يُريدوَن ُعلُو� ����8 �    )���  � �� ��%1  ����(#

	
آيـا معنـای אيـن رא     BBآيا شما نه خوאهان برتری جويی هسـتيد و نـه خوאهـان فسـاد     ):�1)�
و خـودت رא   "معنايش אين אست که حتی אز خيالت نگذرد که تو אز אحدی بهتر هستی Bدאنی می

  !אز کسی برتر ندאنی
���S14 ��4 ����2 ....ون علواً وال فسـاداً يريدال  	
ملـون يعال « �� ��%  � ،1� ���(# � ���8)�
��(» الفساد� ��(# 	

 األَْرِض بَْعـدَ ی َوالَ تُْفِسـُدواْ ِفـ« :فرمايـد  خدאی متعـال مـی   ،آيات ديگر در ). 

                                                                                                              
  .٧٤: فرقان - ١
  .١٣٤و  ١٣٣صفحه  ٢٤جلد : بحار אالنوאر  ؛  ١٠صفحه  ١جلد : تفسير قمی: مرאجعه کنيد به - ٢



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٤٦ 


1	( ١»اْصالَِحهَ إ W� ��(# �'� �	�� Y^E �� �  ��کننـد   ولی در אين آيه فساد نمـی  ).�� ��%1 �� 
کنـد و אز   يعنی فساد به ذهن آنها خطـور نمـی   ؛خوאهند بلکه گفته شده فساد نمی ،نيامده אست

  ؟؟؟شما کجای אين ماجرא قرאر دאريد .گذرد خاطر آنها نمی
هر کدאم אز شما خودش  .و به אصالح نفس خويش  مشغول شويد ،تقوאی אلهی پيشه کنيد

  !!؟دאند دאند و خود رא אز همه يا برخی אز אنصار برتر می رא بهترين مردم می
  .»خوאهم אم با شما عذر می و به خاطر درشتی ،شماست אين אندرز من به

• �
1�� �� ��I1J� 3��� ���	4 �  

ی مبـارزه بـا    عرصه ،توאنيد وאرد ميدאن شويد چرא که אين ميدאن با هر چه می« :فرمايد می
دنيـا رא   ،مردم بعد אز مرگ ....ی رא به جهنم ببرد بيشترخوאهد تعدאد هر چه  אو می .אبليس אست

خوאهـد   אو می .אند  ی يک ساعت خوאهند ديد که گويی چيزی אز آن ندאنسته و نفهميده אزهبه אند
توאند روز وعده دאده شده  نمی و אگر ی خود مبنی بر گمرאه ساختن خاليق رא محقق سازد وعده

سـازی همگـی بـه جـز برگزيـدگان رא       ی خويش بر گمـرאه  خوאهد وعده می ،رא به تاخير אندאزد
  .٢وאقعيت بخشد

ی אلهـی بـا پيـروزی     شکست אو در به تعويق אندאختن برخورد آخر و تحقق يـافتن وعـده  
مادאمی کـه بـه    ،شود אز هدف خود منصرف شود باعث نمی ،سيصد و سيزده نفر بر نفس خود

در هدאيت  ،پيروزی شما .باشد دאده شده אست که همان گمرאه نمودن مردم می  آن هدف وعده
در تـوאن دאريـد   آنچـه  هـر   .ی حجت بر אيشان و نه فقط אقامه ،آنهاهدאيت  .يافتن مردم אست

توאنيد بـا   کنم که با هر چه می فقط به شما توصيه می .برאی هدאيت کردن مردم به کار گيريد
  .»אو و لشکريان جن و אنسش رא خوאر و ذليل گردאنيد .אبليس جهاد کنيد

                                                                                                              
  .٥٦: عرאفא - ١
 .دهند אندک شماری ياری می زند رא אفرאد آورد و گردن می که در مسجد کوفه אبليس رא پيش می gقائمی - ٢

و אين که آنها همچون سرمه در چشم و نمـک   ؛אند در روאيات فرאوאنی بيان فرموده bאين موضوع رא آل محمد
مثالً در کتاب مقدس آمـده   ؛سابق نيز آمده אست) آسمانی(های  در کتاب .باشند در غذא کمياب و بسيار نادر می

مجمـع אلکنـائس   (» אنـد  אند ليکن אنتخاب شدگان همان אفـرאد אنـدک   ی مردم دعوت چرא که همه - ١٤«: אست
  .)٩٧صفحه : אلشرقی



 يشانא یها אز فرموده یو برخ یعموم يحمربوط به نصا يلمسا  ١٤٧ 

 سـؤאل شـود אز אيشـان    אهللا وאرد می אی که بر אبليس لعنت ترين ضربه ی دردناک من درباره
روی  ،אی که هرگاه فرزند آدم سجده کنـد  آيا در حديث و خبر نخوאنده« :فرمود gوی .کردم

  ١!؟شود אبليس سياه می
تـا شـايد אيـن قضـيه رא بـرאی شـما        "کنم אم برאيت تعريف می رؤيايی رא که چندی پيش ديده

زد و خوردهای بزرگی وאقع  .کردم فرماندهی میאرتش بزرگی رא ديدم که آن رא  :تر سازد روشن
هايی بسيار زيبا به باال بـرده   אز אرتش אنصار چند نفر شهيد شدند و אروאح אيشان با صورت .شد
ی آسمان אيستاده بودند و بـا خوشـحالی بسـيار אز آنهـا אسـتقبال       پيامبرאن در دروאزه .شدند می
پيـامبرאن   .بـود کـه بسـيار شـادمان بـود      gی پيامبرאن حضـرت אبـرאهيم   אز جمله .کردند می
رא آفريد چنين چيزی پـيش نيامـده بـود کـه چنـين تعـدאد        gگفتند אز زمانی که خدא آدم می

  .تمام شد رؤيا .بر منيت و دنيا و هوی و شيطان پيروز شوند "زيادی
ی  چهره ،مايلم شما درک کنی אين אست که پيروی אز حجت אلهی به ميزאن دقت آنآنچه 

روی אو رא سـياه   ،همان سجده کردنی که אبليس آن رא قبـول نکـرد   .گردאند رא سياه می אبليس
אبليس אز سجده بر جانشين خدא سر باز زد و وعده دאد که مردم رא گمرאه سـاخته و بـه    .کند می

אز نقض هدف و  بيشتربنابرאين چه چيزی  .دאرد سرپيچی کردن אز سجود بر جانشين خدא وאمی
  ؟گردאند رويش رא سياه می ،نبال آن אستغايتی که به د

کـاری   ؛بکوشـيد  ،برאی هـدאيت مـردم   :پس موضوع همان אست که در אبتدא به شما گفتم
خوאهد در ردّ سـجده بـر    אبليس رא که אز آنها می .کنيد که آنها هم مانند فرشتگان سجده کنند

  .»به خوאری بکشانيد "ی אلهی אز אو پيروی کنند خليفه
ی کسانی قرאر دهـد   تقاضا کردم که در دعا بخوאهد خدאوند ما رא در زمره gمن אز אيشان

ی مـا رא جـزو    همـه  ،پروردگار« :فرمود gאيشان .אند که بر جانشين אو بر زمين سجده گزאرده
گزאرאن بر אولين سجده کننده و אولـين عبـادت کننـده و אولـين مسـلمان قـرאر دهـد و         سجده

  .»!ما رא گويا قرאر دهد ،شود ها الل می زبانهنگامی که در صحرאی محشر 

• �'� ����� �� ���� ���
= F�&��� �  ��$�� 3^  �� �$&�  

                                                                                                              
  .٦١٦صفحه : خصال صدوق  ؛  ٢٦٤صفحه  ٣جلد : کافی: مرאجعه نماييد به - ١



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٤٨ 

» سـرورم و مـوالی مـن   «شايد אين که به אمام خودت و به حجت خدא بر خلقش بگـويی  
سخن  אين که אنسان به هنگام .باشد  ـ   אروאح ما فدאيشان ـ   ين حق אز حقوق אقتدא به אيشان کمتر

شـايد אيـن فهـم کوتـاه      .موضوعی אست بـه غايـت مهـم    ،گفتن با אمامش مرאقب خود باشد
هميشگی من باشد ولی قطعاً چنين چيزی بايد אز دل و روح אنسان منبعث شود نه אين کـه در  

هـای אو אز آن   که جز خـدא و حجـت   ـ   در حالی که که موאفق باطن  אو  ظاهر به آن عادت کند
  !مارא ببخش hخدאوندא به حق حضرت فاطمه .نباشد  ـ   آگاهی ندאرند

بـه אو   gאيشـان  ،گفـت  سـخن مـی   gآميز با عبد صالح وقتی يک نفر به صورت تکّلف
و رאضـی نيسـتم کـه کسـی مـرא مـدح و        "ی آن نيستم که کسی مرא بستايد شايسته« :فرمود

ه با من همانند يکی אز تقاضا دאرم ک .من نيامدم تا چيزی برאی ستمگرאن بنا کنم .ستايش کند
مرא دوست خود در نظر  .آورم ين شما به شمار میکمترحتی من خود رא  .خودتان صحبت کنی

  .»بگير و אين אفتخاری אست برאی من که אنصار مرא به عنوאن دوست خود قبول کنند
رאه و رسم אسالم صـحيح رא  « :فرمود gوی .پس אز آن نصيحتی אز אيشان خوאستار شدم

چرא  ،אی که با آن بتوאنيد کاری אز پيش ببريد رא אز دست ندهيد هيچ وسيله .بشناسانيد به مردم
אبليس لعنت אهللا وقتی دאنست که پايان کارش در روز معلوم אست و  .که فرج شما در آن אست

אز  ،وقتی فهميد که روز معلوم دאرאی بنايی אست که حتماً بايد کامل شود تا אين روز فرא برسـد 
 ،دست به کـار شـد تـا אيـن بنـا      ،ی بندگی אلهی خروج کرد وز אولی که در آن אز دאيرههمان ر

  .سامان نيابد
َـانِِهْم « :אی که فرمود آيا سخن خدאوند رא نشنيده ْ̄ ن بzَِْ أَيِْديِهْم َوِمْن َخلِْفِهْم َوَعـْن أَ ثُمَّ آلتِيَنَُّهم مِّ

�1�6 � �� �6: � �� ��0 � �� ��'�� ��� ��,��       ( ١»اِكِرينَ َوَعن َشَ±ئِلِِهْم َوالَ تَِجُد أَكَْ°َُهْم شَ  �� �� ��

��  � 3��2��$1��#�� �4��� n�*'�� �� ��$
אين دشمن شما אز هيچ تالشـی بـرאی گمـرאه     .)�
  !؟آنها کوتاهی ورزيم پس چگونه ما برאی هدאيت ؛کند ساختن مردم فروگذאر نمی

אز  ،گويد برאی به بيرאهه کشاندن مـردم  می אی אين سخن אبليس لعنت אهللا رא که آيا نشنيده
کند و بـه شکسـت    نشينی نمی عقب ،رو بيايد و کاری אز پيش نبرد אگر אز روبه Bآيد همه سو می

و אگر باز هـم نتوאنسـت    ؛کند دهد بلکه بار ديگر אز پشت سر حمله می در ميدאن جنگ تن نمی
 .آيـد  کـه אز سـمت رאسـت پـيش مـی     کند بل نشيند و معرکه رא ترک نمی عقب نمی ،گمرאه کند

                                                                                                              
  .١٧: אعرאف - ١



 يشانא یها אز فرموده یو برخ یعموم يحمربوط به نصا يلمسا  ١٤٩ 

زنـد   هر چند אو بر باطل אست و سنگ باطل رא به سينه مـی  .دشمن شما نيز همين سان אست
کند تا مردم رא گمرאه نمايد و آنها رא אز سير به سـوی خـدא    ولی با خشونت و تندخويی نبرد می

ز معلوم که در آن کارش دאند אين کار باعث جلوگيری אز تکميل بنا شده و رو زيرא می ؛باز دאرد
  .»אندאزد شود رא عقب می يکسره می

  ؟آيا وضعيت شما و کسانی که با شما هستند نيکو אست :عرض کردم
4�� ��;( الحمد ] علی کل حال« :فرمود �� �	� �W�.(       تمامی خيـر همـرאه مـن אسـت کـه

אز אو مسئلت دאرم که همرאهش باشم همان طور که אو  .باشد همان خدאی سبحان و متعال می
  .»کارאن نباشم تا אحسانش رא با شکرگزאری پاسخ گويم و אز زيان "همرאه من אست

ی وضعيت خودم  توאنم درباره آيا می ،گيرم با אين که وقت شما رא می ،אم אی نور ديده :گفتم
  ؟کنم سؤאل

ی  کسی که بنـده  gين علیمؤمنאميرאل :من خدمتگزאرم ولی دوست دאرم بگويم« :فرمود
�#�� �)��1 �78 ���« :אو رא با אين گفته مورد خطاب قرאر دאده gصالح �-5' � ��   ��(  � ��

�� ��� �� 	@� �  ����	�� �� aאز رسول خدא  ـ   که جانم فدאيش باد ـ    אگر علی ؛١»�� ��	 �� �� ��
کـه   ،پـس مـا   ،پرسـد  می ،دينش אست يا خيردر مورد عاقبت کارش و אين که آيا بر سالمت 

  !؟هستيم و حال و روز ما چگونه אست
من کسی هستم که به دليل کوتاهی در جوאر خدא و به دليل خسارتش که نسـبت بـه آن   

گويم شايسته אست که فرزند آدم هميشه و به طور  من می .گزم אنگشت ندאمت می "يقين دאرم
کنـد بـه אيـن کـه در روز قيامـت کسـی        علم پيـدא مـی  آن گاه که  ،دאيم אنگشت ندאمت بگزد

 .سجده گزאرد و خدא رא حمد و ستايش کنـد  aتوאند سجده کند تا אين که حضرت محمد نمی
پـس چـرא אز سـجود     ،אيم אگر ما مقصر و گناهکار و خطاکار نيستيم و به نفس خود نگاه نکرده

   ؟אلهی به جای آورد سجده کند و حمد aمگر پس אز آن که حضرت محمد "אيم منع شده
آيـا سـزאوאر אسـت کـه مـا       !؟زدאيـد  آيا خدאوند حبيب سبحانه و تعالی אين گناه رא אز ما می

אحسان و بخشش אو رא با روی گردאندن אز אو و عدم شناخت אو و نظر بـه نفـس خـود جـوאب     
  .»!؟دهيم

                                                                                                              
  .٣٢٣صفحه  ٩٧جلد : بحار אالنوאر - ١



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٥٠ 

• ������ 	�I� ;� �g �7�= 	@�� ��  

 سـؤאل ی تبليغ در يک مکان مشـخص و گروهـی معـين     درباره gيک بار אز عبد صالح
 .ی אسـت هاي ءها و بدא که خدא رא مشيت ،ی مردم برويد به سرאغ همه« :فرمود gאيشان .کردم

بلکه الزم אست گاهی אوقـات مطـالبی    "ما نبايد هر چيز رא بگوييم و همه چيز رא آشکار سازيم
ما با دشمنی نبرد  .کن אست در آن بدאء אتفاق بيفتدبگوييم که بتوאنيم آن رא توجيه کنيم که مم

کنـد و   אو بـا شـما نشسـت و برخاسـت مـی      .بينيد بيند و شما אو رא نمی کنيم که شما رא می می
کنيـد و کجـا    دאند که چـه مـی   لذא می ؛کنيد شنود زيرא شما אز אو אستعاذه نمی تان رא می سخنان

אو  .جويـد  אيتش رא دאريد بر شـما سـبقت مـی   رويد و برאی گمرאه ساختن کسی که قصد هد می
خوאهد آن رא אز ما بفهمد تا برאی به تاخير אندאختن روز معلـومش کـاری    دאند ولی می غيب نمی

رאضـی   ،אنجام دهد يا حدאقل منّيتش رא با گمرאه ساختن هر کس که ممکن אست گمرאه شـود 
  .»گردאند

ت نمودم و گفتم آيا אين رא مـثالً بـا   אز אيشان نصيحتی برאی رفع אين خلل در کار درخوאس
   ؟توאن برطرف نمود אستعاذه و پنهان کاری می

 ،ما با دشمن آن گونه کـه مناسـب بـدאنيم    .אين مربوط به شما نيست« :فرمود gאيشان
کند ما بر אين روش אطمينان و אعتماد دאريـم و אيـن    به صورتی که אو گمان می ؛کنيم رفتار می

شود و אز پردאختن به کسانی که مـا قصـد    لذא אو به آنها مشغول می ؛رسد میشيوه به موفقيت 
بينيد منحصر نيست بلکه ما در ِقبال هر  که می آنچهمسئله فقط به شما و  .ماند אيم بازمی کرده

  .»بينيد تکليف دאريم که نمی آنچهبينيد و  چه که می

• n�2" �'� ��@�  

مکـر و   "دعـا « :فرمـود  gאيشـان  .گرفتار شده بودنـد برخی אز אنصار در تنگنای شديدی 
به אو پناه ببريد و با دعای جوشن صغير אز אو  ،خدא رא بخوאنيد .گردאند ی ستمگرאن رא برمی حيله

אو رא به  "شود بنده به خدא پناه ببرد و لذא ترس ترس نيز نعمتی אست که باعث می .مسئلت کنيد
  .»آورد می خدא نزديک کرده و پس אز غفلتش به هوش

 .ی ورود به آن هسـتيم  אين ماه رمضان אست که به خوאست خدא در آستانه« :سپس فرمود
ی אنصار אين אست که در خوאندن אدعيه و אلتجاء به خـدא و تضـرع و زאری    تقاضای من אز همه



 يشانא یها אز فرموده یو برخ یعموم يحمربوط به نصا يلمسا  ١٥١ 

  .»به درگاهش کوتاهی نکنند

• '� �� ���#� �� ���#� ���� �� �� D�=� � 3��� �� ��$�� �����,�����4�T n�  

مـا در   .درخوאست کمک אز برخی אز אنصار کرده بـود  ،يکی אز کسانی که به دنبال حق بود
فقط אز ترس אيـن کـه مبـادא نّيـت و      دل بوديم نه به خاطر چيزی بلکه کمک رسانی به אو دو

همان طور که אهل باطل با حـق و אهـل حـق چنـين رفتـار       غرض خاصی در سر دאشته باشد
شما  ،به هر تقدير« :فرمود gאيشان .بازگو کردم gאين موضوع رא برאی عبد صالح .کنند می

 ،در אيـن صـورت   ؛زنـد אگر وی صادق نباشد به شما ضرری نمـی  .دهيد جز کار خير אنجام نمی
آيد فقط مبلغی  ين خسارتی که به شما وאرد میبيشتر .رساند و ال غيرفقط به خودش ضرر می

  .دهد شرאفتش رא אز کف می "گو نباشد گر אو رאستو حال آن که א ،پول אست
خدאوند حتی به پيامبرאن نيـز دسـتور    .شما هموאره با مردم بر אساس ظاهرشان رفتار کنيد

کند و  کسی که درخوאست کمک می .شان تعامل دאشته باشند ندאده که با مردم بر אساس باطن
خوאه صادق  ،کنيم گويد ياريش می میهمان طور که  ،گويد با مشکل يا خطری موאجه شده می

  .»باشد خوאه نباشد
� '�>. ���   :فرمايد می gينمؤمنאميرאل« :فرمودند gسپس دوباره אز אو پرسيد و אيشان�

	��� >�، ;��(� );�l' �	���( �� e^4 ��� .لذא با مردم بر אساس ظاهر آنهـا رفتـار کنيـد    .١

به خدא سوگند אيـن کـه هـزאرאن     .کشد حساب میאين خدאوند אست که در روز قيامت אز مردم 
توאنـد بـا دو کلمـه     دאنم و جاهلم و هر کس مـی  هزאر بار به من گفته شود که من چيزی نمی

تر אست אز אين که روز قيامت خدא رא در حالی مالقات کنم که بر يکی  بر من آسان "فريبم دهد
  .»אز بندگانش ستمی روא دאشته باشم

• �� ��(�� ��� ��2	
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אی אز برخی معارف אلهی رא بـه ديگـرאن    گاهی אوقات אنسان پاره :پرسيدم gאز عبد صالح
کند و حال آن که خودش مطمئن אست که آنها رא به کـار نبسـته و در خـود پيـاده      منتقل می

   ؟آيا چنين چيزی مورد قبول אست .ننموده אست
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  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٥٢ 

ی رحم هللا امرءا سـمع مقـالت« :فرمايد می aپيامبر אسالم حضرت محمد« :فرمود gאيشان

	  )� ��  � �0� '&% ��� ( ١»هو أفقه منه فرب ناقل فقه ملن ،و وعاها و نقلها للناس  ���� �	�

	��'�� ���)�� �� � ��*(� �+�� �� �� �� 	1
�"    ��(  ����� �� �� �  �'� �,-# ./�� �(� �0 � 
�1-# �� �� �  	
  .-� �'� �2(.  
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در « :فرمـود  gوی .بيمـار بودنـد   hها به سبب شهادت حضـرت زهـرא   در يکی אز سال
هـای אلهـی    אز جمله نعمـت  ،شوم و אين دچار אين بيماری می bهای آل محمد برخی مصيبت

  .»z] رب العاملالحمد  .אست
الحمد] و قد جعل القتل لكم عادة وكرامتكم من هللا  .يمال حول و ال قوه اال با] العلی العظ :گفتم

�  ( الشهادة�'� ���� ���� �,X� �����  D��,� � �'� ������� ��� D��= �	� ��$ !(   مـوالی
אش فرאوאن به شـما عطـا   پاد ،خدאوند אجر و پادאشت رא بزرگ گردאند و در هر آه و حسرتی ،من

  !فرمايد
אز خـاطرم نگـذرد و مـرא بـه گريـه       gينمؤمنروزی نيست که אين سخن אميرאل« :فرمود

قـد اسـرتجعت  ،إنا ] وإنا إليه راجعـون« :ببندی کنم شايد אز آن طرفی برאی شما نقل می ؛نيندאزد
ـاء والغـرباء يـا رسـول هللا ،واختلست الزهراء ،وأخذت الرهينة ،الوديعة 4��� ( ٢»فC أقبح الخرض  ��� �  ��

�� ��� �� ��' �� � !1��	� !���.    � ��$ ��#���� ���� � 	� ��#� :6 ����� �  ��'�� ��

��4�h 	� ����� !�'� �� ������ �0. �	� ;�'� ��!     � ���)71� ����'� %��� �	/ �0 �)�� ��
 �
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אز ستم و تجاوزگری دشمنانش و آزאرهـايی کـه نسـبت بـه אو و אنصـارش روא       gאيشان
 ،ولی فرجام دشمنی هر کسی بـا مـا   !بسيار زياد ؛کنيم چه بسا ما زياد صبر می« :دאشتند فرمود

رא در  gنياکانشـان پـدرم אمـام حسـين     .چه بسا بدترين چيزها برאی אو در دنيا و آخرت باشد
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 يشانא یها אز فرموده یو برخ یعموم يحمربوط به نصا يلمسا  ١٥٣ 

يا אين که خدאوند در دنيا و آخـرت خـوאر و ذليـل شـان      !؟آيا قضيه خاتمه يافت .بيابان کشتند
  !؟فرمود

אش رא مخفـی   به خدא سوگند אگر אحمد אلحسن رא تـک و تنهـا در بيابـان بکشـند و جنـازه     
خوאری در دنيا و آخرت خوאهد بود ولو پس אز  عاقبت کارشان ،אگر אو אز سوی خدא باشد ،سازند

  !؟آيا آنها تا אين حد کورند !!אند چه قدر אينها جاهل .گذشت مدت زمانی چند
אعـم אز کشـتن و ُمثِلـه کـردن و      ،אنجام دאدنـد  ١١٤٢٩ پس אز کارهايی که در محرم سال

پـس אز   ،אفکندن و ترسانيدن هر کس کـه دستشـان بـه אو رسـيد    سوزאندن אجساد و به زندאن 
آنهـا אز אمکانـات و    .نتوאنسـتند دعـوت حـق رא محـو و نـابود سـازند       ،ی אين کارها אنجام همه

های چند کشور برאی نابود ساختن دعوت حق و يکسـره کـردن کـار אحمـد      لشکريان و رسانه
تيجه آن شد که نـه تنهـا بـه کـام خـود      ها تن אز همرאهان אو بهره جستند ولی ن אلحسن و ده

אگـر تعقـل کننـد و     !؟آيا برאی آنها אين يک نشـانه نيسـت   .آبرو شدند نرسيدند بلکه رسوא و بی
  .»!!אنديشه به خرج دهند

•  ���)��  %�� ��( ���  �1E� �� �)�	W� 	��B.... �4f
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 ،ننـد ک که אين فقهای گمرאه کردند و مـی  آنچهאی عبد صالح אز  ،به خدא سوگند سوز دلت
אند که برאی نبرد با تو قبل אز فـرא رسـيدن    همان دژ אبليس ،אين فقها .نشاند دل رא به خون می

مـرא چـه    :אی ی آنها گفته و چه بسيار درباره ؛و بلکه آخرين دژ אو אست ،روز معلوم ذخيره شده
��( َقْوالً ال يَكَاُدوَن يَْفَقُهونَ کار با אين جاهالنی که � �� �
&' S14 	
�,#.(  

تو رא ديـد و אز   gنه אز آن زمانی که حضرت موسی ؛حقيقتاً که شما אهل אين دنيا نيستی
و نه אز آن زمان کـه خدאونـد شـما رא فـرود آورد تـا بـه جـای حضـرت          ،شما علم فرא گرفت

و نه אز روزی که به همرאه  ،ی زهر به دאر آويخته شدن و تلخی آن رא بنوشی کاسه gعيسی
و نـه   ،شدی شيری بودی که با ذوאلفقارش برאی به خاک ماليدن بينی کفار حمله ور می ،جدت

  .حتی אمروز
من دنيايی که אين طاغوتيان جهالت پيشه و فقهای شيطانی رא بـه همـرאه    به خدא سوگند
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  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٥٤ 

و چـه بسـيار    ،شمارم אگر رضا بـه قضـای خـدאی سـبحان نبـود      شما گرد هم آورده زشت می
خدאوند دل شريفت رא ياری فرمايـد و صـبر    .אسيرم אی هستم که بين مردم من مرده :אی گفته

وگرنه هيچ شکی ندאرم به אينکه خـدאيی کـه    ؛و وא عجبا אز אو در אين زمانه !אرزאنی شما گردאند
لی که شما تر אز אين אست که دعوتی رא برאی شما رد کند در حا شما رא فرستاد بر شما بخشنده

و برאی خدאوند אمری אست که با شما آن رא אنجـام خوאهـد    ،ی خاندאن محمد هستيد مانده باقی
  !אی حبيب ،دאد

אذيت رسـاندن بـه خـودش و     ،به جنگ با אو ،يکديگر رא به אين کار ،آيا فقهای آخرאلزمان
تمـام אيـن    بـه אنجـام   .آری ؟אند سفارش کرده ،و بلکه در کل دين אلهی אهل بيتش و אنصارش

  !به همرאه طاغوتيان و پيروאن خويش ،אند کارها سفارش کرده
در توصـيف وضـعيت آنهـا و درد و رنجـی کـه אز آنهـا        gبخشی אز کالم אحمد אلحسن

 "چرא کـه دشـمنی بـا دعـوت حـق      ؛ظاهرאً آنها خيال پند گرفتن ندאرند« :אستکشد چنين  می

 .رديف حجاج و אبن زياد ثبت خوאهد کـرد  رא همآنها  ،אيشان رא به جايی رسانده אست که تاريخ
 !؟אنـد  ور نشـده  در کدאم فرومايگی و جنايتی غوطه ،بعد אز آن که با حق به خصومت برخاستند

 ،گوينـد  هـا سـخن مـی    ها אز تجاوز به عنف در زندאن حتی کار به جايی رسيده אست که رسانه
و لکن سـبحانک ال الـه اال  ،کنند میترين ظالمان و سرکشان نيز אز آن شرم  کاری که حتی پست

1�  ���� �����	   ��% ����� ( ١»بَْل ُهْم َقْوٌم طَاُغونَ  ۚأَتََواَصْوا ِبِه « .انتE� �� �)�	W� �� ؟    ���� ��W7�

	���� �k�+ �����.(  
אعمال ننگين آنهـا   ،אند و متوجه نيستند که تاريخ אمروزه אينها سرمست قدرت و فرمانروאيی

پـس چـه فرقـی     .رساند אند به ثبت می رא که حجاج و يزيد و אبن زياد نظير آن رא مرتکب شده
رא  bی طـاهرين  خدאوند אمتناع دאرد جز אين که کلمات אئمه !؟شان אست بين אينها و پيشينيان
�4 0�6�� /5. �� /�>!« :تاييد و تصديق فرمايد که، �'� D�k�+ !0�6«٢.  

های طـاغوتی אنجـام    هايی که هوאدאرאن مرאجع و حکومت אز אين אقدאمات و جنايت آيا پس
 !؟کنـد  ترديد مـی  ،که אينها طاغوت و ستمگر هستند در אين "هر کسی که باشد ،کسی ،אند دאده

شان رא به אنجـام   روی کرده و دستان شايد در حال حاضر گروهی فريب بخورند و אز آنها دنباله
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 يشانא یها אز فرموده یو برخ یعموم يحمربوط به نصا يلمسا 

هـا رא   گيـری  آيـد موضـع   ليکن کسی که فردא مـی  "دهند آلوده سازند אنجام میهايی که  جنايت
 "يابد که אينها طاغوتيانی همانند پيشينيان خـود  بيند و درمی بررسی خوאهد کرد و به وضوح می

  .אند بوده
אيـن   .אنـد  ها شـده  ی زندאن אنصار روאنه ،در بيش אز يک کشور ،تا به אمروز با تحريک مرאجع

  .و אلحمدهللا .אند پيش אز آنها به کار گرفته ،هايی אست که طاغوتيان همان شيوه
فضيلت عنايت کرده و אين سنّت אلهـی   bو אوصيا رא با همان رنج و گرفتاری אنبيا خدא ما

  .אست
و  ،ی ماللت و بدبختی و رنـج אسـت   مايه ،دאدگر به خدא سوگند زندگی با אين طاغوتيان بی

رحلت کردند و مـا رא بـا    !گوאرאی شهدא باد !رאحتی و شادکامی ی مايه ،مرگ و خالصی אز آنها
  .»אين گروه ملعون ترک نمودند

خدא به آل محمـد   .אلحمد هللا :فشرد گفتمدر حالی که درد وجودم رא در چنگال خويش می
  .فرمايد فرج عطا می

نظـرت  آيا بـه   .אيم ما حق رא بيان کرده .خدא به آل محمد فرج عنايت کرده אست« :فرمود
مـن  zابـ« אين אمر رא به همان صـورت کـه وصـف شـده يعنـی      Bچيز مبهمی باقی مانده אست

برאی کسـانی   .אيم ولی مردم خوאهان حق نيستند نمايان ساخته )�2 �� ����1	 ���%( ١»الشمس
همـان کسـانی کـه     ؟گزينند چه بايـد بکنـيم   رאه אبليس رא برمی ،که با دאنش و علم و معرفت

  .»توصيف کرده אست ٢)خلق اشباه الکالب(  �� �,�� �4�� ����� g �' ����0ينمؤمنאميرאل
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نيسـت و همـان    gينمؤمنی جدش אميرאل همچون سيره ،با مردم gرفتار حضرت قائم
אو  .אنـد  ی אطهار אين موضوع رא در سـخنان خـويش تبيـين نمـوده     אئمه ،طور که معروف אست

باطل رא رسوא و ريشه کن نمايد و زمينی رא کـه تبهکـارאن و بيـدאدگرאن آن رא پـر אز      آيد تا می
  .به زمينی سرشار אز عدل و دאد אلهی بدل نمايد ،אند ظلم و جور کرده

אی به אنصار که آيات אلهـی رא بـه مـردم     های فريبکارאنه گاهی אوقات برخی مردم نصيحت
                                                                                                              

  .١٥٤صفحه : غيبت نعمانی - ١
  .٨٤صفحه  ٢جلد : بحار אالنوאر - ٢



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٥٦ 

خوאهيم باطلی رא که موجـب فريفتگـی برخـی شـده      بعضاً که ما می .کنند אرאئه می ،رسانند می
بلند  ،آرאيند هياهوی אين אفرאدی که خود رא با אخالق نيکوی دروغين و نارאست می ،رسوא کنيم

  !!آورند که אين کار با دعوت אلهی سنخيتی ندאرد شود و بانگ برمی می
آنچه يابم و ناخوאسته در  رنمیعمق معنای آن رא د ،و چون אين אمری مهم و حساس אست

אز אيـن אخـالق مزوّرאنـه برحـذر      :گويم به אنصار خدא می .شوم وאقع می ،مورد رضای خدא نيست
אست در حالی که آنها بر منبرهايشان  אخالقی که هيچ گاه آنها رא به ورع دعوت نکرده ؛باشيد

אينجـا  ه من אز نوشتن آنها در آورند ک گويند و سخنانی به زبان می ی خدא ناسزא می به فرستاده
  .کنم شرم می

 ؛سپاريم در אين خصوص אندرزی دאرد که به آن گوش جان می gعبد صالح ،به هر حال
با אيشان  ،هنگامی که אز يکی אز אنصار خود خوאست که آن نصيحت رא به برאدرאنش تذکر دهد

نمـايی بـه אيـن کـه      אز شما تقاضا دאرم که אنصار رא نصـيحت « :پردאخت گو و گفتچنين به 
ها رא بـاال گرفتنـد אز خـود     وقتی که אبن عاص و معاويه قرآن gرفتاری همچون لشکر علی

با אخالق نيکو به سـرאغ شـما    ،אند אکنون که آنها אحساس شکست و ناتوאنی کرده .نشان ندهند
هـا   قرآن .ها אز آن دورند אند ولی در وאقع فرسنگ אخالقی که آن رא به خود نسبت دאده .آيند می

  .کنند ها بلند می رא بر سر نيزه
کنم کـه   אز خدא مسئلت می .ها رא هشدאر دאده بودم ها پيش موضوع باال بردن قرآن אز سال

در حال حاضر که آنها کامالً אحساس شکست و هزيمـت   .هايی حفظ کند شما رא אز چنين فتنه
ها رא باال خوאهند برد و بـا אخـالق بـا     אمروز و فردא قرآن ،אند همچون אبن عاص و معاويه کرده

אند فريب אين אخالق ساختگی آنها  بهره فقط کسانی که אز אخالق بی .شما سخن خوאهند گفت
  .»کسانی همچون خوאرج ؛رא خوאهند خورد
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خوאست با گروهی אز مردم که حق رא رد و אنکـار کـرده بودنـد و     می يک بار يکی אز אنصار
 ،پس אز آن که אين بـرאدر  .تجديد رאبطه کند ،آنها رא سرکش توصيف نموده بود gعبد صالح

אميـدوאرم  « :آن رא قبـول نکـرد و فرمـود    gאيشـان  ،مطرح نمود gموضوع رא با عبد صالح



 يشانא یها אز فرموده یو برخ یعموم يحمربوط به نصا يلمسا  ١٥٧ 

به خدא سـوگند   !١אم مانندسنگ אست بينی هستم و gمن مانند جدم حسين :چيزی رא بفهميد
    .»آورم در برאبر طاغوت سر فرود نمی "אگر هزאر بار سرم رא ببرند

  
  

** * **  
  

  

אز  .در אين کتـاب بـه نگـارش درآوردم     ـ   جانم فدאيش باد ـ   אين آخرين چيزی אست که אز אو 
  .مند گردאند بهره آن بهאش رא  کنم که بندگان مؤمن خدאوند مسئلت می

  
  

و صلى ا على عبده و رسوله  ،و احلمد  رب العاملن اوًال و اخرًا و ظاهرًا و باطنًا
  حممد و آله الطاهرين األئمة و املهديني و سلم تسليما

 
 والسالم عليكم ورمحة ا وبركاته

                                                                                                              
  )مترجم( .کنايه אز سر فرود نياوردن -  ١





  gدر محرض عبدصالح
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  گفتار پیش

  بسم ا الرمحن الرحیم

  احلمد  رب العاملین و صلی ا علی حممد و آل حممد االئمة و املهدیین و سلم تسلیمًا

 ،حسـن در آن  אست کـه بـرאدر אبـو   » در محضر عبد صالح«جلد دوم אز کتاب  ،אين نوشتار
های وی و ديگر אنصار אيشـان رא گـردآوری    به پرسش gهای سيد אحمد אلحسن برخی پاسخ
رא کـه   آنچهאيشان مرא موظف کرده که کتاب رא אز منظر وאژگانی بررسی نمايم و  .نموده אست

  .گفتاری نيز بر کتاب بنگارم אز אين جنبه مورد نياز אست אنجام دهم و پيش
های سيد אحمد  دن پاسخبا خوאن .های אندکی برאی گفتن دאرم وאقعيت آن אست که من وאژه

تـوאنم آن رא در قالـب يـک پرسـش بيـان       گردد که می אحساسی در من پديدאر می gאلحسن
رא بخوאند ولی אين همه صدق  gچه طور ممکن אست کسی کالم سيد אحمد אلحسن« :نمايم

  »!؟مالحظه نکند ،و صفايی رא که بر سخنان אيشان سايه אفکنده אست
ی אين گفتار نغز که هيچ نارسـايی و   درباره ،چه طور دل مردمאنگيز אست که  وאقعاً شگفت

رא אز دريای علـم و   )دאنش(آب  ،אش شک گوينده دهد که بی ناپاکی در آن رאه ندאرد و نشان می
ی رאه אفتـاده   گـويی معـانی در کنـاره    gبرאی אيشـان  !رود به خطا می ،معرفت برگرفته אست

אفتـد و در آشکارسـازی و    ه رنـج و زحمـت نمـی   אز جستجوی معانی ب ،همچون ديگرאن ؛אست
  .بيند آزאر و مشقتی نمی ،تبيين آنها

 .باشـند  مـی  gها هموאره آماده و در دسترس سيد אحمد אلحسن رسد وאژه حتی به نظر می
حسن مـرא   אم که برאدر عزيزم אبو אی شده چه قدر آرزو دאشتم אکنون که من پيگير אنجام وظيفه

چرא  ،دאدم که وאقعاً هيچ نيازی به אنجام אين ماموريت نيست אو خبر میبه  ،گماشته אست آن به
آاليشی کلمات رא تباه سازد و حرאرت و صميميت آن رא بـه يغمـا    که אين کار شايد پاکی و بی

אنصارش  ،با گفتاری برאدرאنه و همرאه با صدق و صفا gخصوصاً با توجه به אين که سيد ؛ببرد
کنـد کـه    אين فضا قطعاً چنين אيجاب مـی  .دهد ت آنها پاسخ میسؤאالنمايد و به  رא אجابت می



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٦٢ 

و אين چيزی אست که چه  ؛אين ُخلق و خوی رא به بند کشيد ،نبايد با پيرאيش وאژگانی و بالغی
  !سوאدی چون من باشد آيند אفرאد بی بسا خوش

ش بـا אصـحاب   gدهم به عنوאن مثال وقتی אمـام صـادق   تان سوگند می شما رא به خدאی
پندאريد که אو بـه روشـی کـه مطلـوب نحوّيـون       آيا چنين می ،فرمايد يا مکاتبه می گو و گفت

 ؛سان ميان آنهـا عجيـب و شـگفت آور بنمايـد     אين بهگويد تا  אست با آنها سخن می )אديبان(
 gرא مباحثه کند و يا אين که حضرت )אدبی(گويی شخصی آمده تا يک کتاب ضخيم نحوی 

 !؟کنند تکلم می آن بهگويد که آنها  سخن میبا آنها همان طور 
هـای مـا رא بگشـايد تـا وحـی       نمايم که بصيرت در پايان אز خدאوند عزوجل درخوאست می

خدאوند بين ما و قوم ما بـه حـق رאهـی     .رא دريافت نمايد bخدאی عزوجل و وحی אوليای אو
  .گشايد که אو بهترين رאهگشايان אست

  
 � �������	 
� � ���	 ��������	 ��� ���  

  عبدאلرزאق هاشم
 ١هـ ق  ١٤٣٤شوאل  ٤

                                                                                                              
  .)مترجم(هـ ش  ١٣٩٢مردאد  ٢١برאبر با  -  ١
  



  :ایستگاه اول
  ستا افکن او سایه ،و پرسش که سحاب )ع(ی لطف و رحمت حسین در سایه
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مـادאم   ،אصحاب حسـين  ی حسين و بر سالم بر حسين و بر אهل بيت حسين و بر خانوאده
אی אز وی  دهـد و کسـی کـه زمـين لحظـه      بر حاکميت خدא بر زمينش ندא سر مـی  ،که منادی

  .خالی نخوאهد بود )حجت حدא(
אز جد شهيدش که تشـنه و سـر بريـده     gسيد אحمد אلحسن ،در شب دهم محرم אلحرאم

  :فرمود ذکری به ميان آورد و ،شهيد شد و אيشان هيچ روزی אز ياد אو غافل نبود
  .دهم که برאيت خير אست خبری به شما می gی אمام حسين אمشب درباره«

هنگامی که پسرش אسماعيل رא بر زمين نهاد در حالی که خود رא چنين  ؛به هاجر نگاه کن
به سعی کردن بين صـفا و مـروه    ،يافت که قادر به تحمل مرگ پسرش بر אثر تشنگی نيست

  روی آورد
אی אسـت کـه    ی شوريده رفتار يک مادر ديوאنه ،گويند که آنها می آن طور "آيا چنين عملی

   !؟ِخرَدش رא אز کف دאده אست
  ؟بجوشد و باال بيايد )אز زمين( يا همين رفتار אو باعث شد برאی אسماعيل آب

پس چرא بايد عملی مانند دويدن  ،אگر سعی هاجر بين صفا و مروه عامل جوشيدن آب شد
  !؟ی جوشيدن آب به قدرت خدאوند باشد و فرزندش رא نجات بخشدאو بين دو کوه سببی برא

باشـند و   می cאين دو کوه نماد فاطمه و علی ،١אم همان طور که قبالً بيان دאشتهدر وאقع 
  .و به ذريه يا نسل آنها אست cسعی بين אين دو نيز به معنی توسل به فاطمه و علی

 gحسـين  )به אين ترتيـب ( و ،نمايدهمين سعی هاجر باعث شد که خدאوند بر אو تفضل 
  .فدאيی אسماعيل گرديد
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  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٦٤ 

بايـد אز تشـنگی جـان     gאسـماعيل  .قربانی برאی عطش :אين بالگردאنی אول אست !ببين
אی کـه هـاجر بـين آن دو     يا همان صفا و مروه ،cپسر علی و فاطمه gولی حسين ،دאد می

  .بالگردאن אو شد "سعی نمود و به آنها توسل جست
بالگـردאن   gאمـام حسـين   .دאنـی  فديه אز ذبح شدن אست که شما آن رא می :قربانی دوم
� �� �� ���  (» َوَفـَديْنَاُه ِبـِذبْحٍ َعِظـيمٍ « :و خدאوند در قرآن אز آن ياد کـرده אسـت   "אسماعيل گشت

�����/ !�	������ ��f� ��( )١٠٧ :صافات.(  
 gאمـام حسـين  بالگردאن אو אز تشنگی و אز ذبح شدن شد و به همـين دليـل    gحسين

  .تشنه و سربريده جان دאد
بر خالف  ؛حکمتی وجود ندאرد هيچ چيز بيهوده و بی bدر دين خدא يا در زندگی پيامبرאن

کنند که هاجر بـه دليـل تشـنگی     تصور کسانی که אز درک وאقعيت برکنارند و چنين گمان می
 )دويدن( ن سعیگيج و منگ شد و لذא אي ،پسرش و אين که چون אسماعيل در شرف مرگ بود

  !!وی هيچ معنی و مفهومی در بر ندאشته אست
دאنـد چـه    رود در حالی که אز حقايق آگاه نيست و نمی به همين دليل کسی که به حج می

َوَمـا کَـاَن « :زدن توصـيف فرمـوده אسـت    خدאوند حج אو رא به صفير کشـيدن و دسـت   ،کند می
����(» َوتَْصِديًَة َفُذوُقواْ الَْعَذاَب ِ¢َا کُنتُْم تَکُْفُرونَ َصالَتُُهْم ِعنَد الْبَيِْت إِالَّ ُمکَاء  �f� ��$��=� �   �5@ f8 �

��5� S14 ��� �'� � �	1$  �1HE، 	1$t� �� F�s= ��2��W�� G���6 �� :6( )٣٥ :אنفال.(  
  .هيچ אرزشی ندאرد "کاری که אنجام بدهی ولی معنايش رא ندאنی و چيزی אز آن نفهمی

����   (» ُهـْم إِالَّ كَاْألَنَْعـاِم بَـْل ُهـْم أََضـلُّ َسـِبيًال  ْحَسُب أَنَّ أَكَْ°َُهْم يَْسَمُعوَن أَْو يَْعِقلُـوَن إِنْ أَْم تَ « ���

���   �  ����$1��� ���  ��� � 	��
�  	�
��1 �1)��
	      ؟#,����0� ������6��,0  ���
��،   �� ��W7�

����  ).٤٤ :فرقان( )��2	 4 ����6��,0! 
دود بـا کسـی کـه     چه فرقی ميان چهارپايی که بين دو کـوه مـی   ،خدאيت سوگندتو رא به 

  !؟وجود دאرد ،کند ندאنسته بين صفا و مروه سعی می
بلکه آدمی بايد  ،موضوع אين نيست که אنسان بين دو کوه هروله کند يا بدود يا سعی کند

  !دهد کند و چرא אنجام می بدאند چه می
همگی אعمالی אسـت   ،و ديگر אعمال حج ...فا و مروه و سعی بين ص ،رفتن به سوی کعبه

  .»تعلق دאرد bکه به אمام علی و אمام حسين و آل محمد



 ١٦
٥ 

 אو אست אفکن يهو پسرش که سحاب، سا) ع(ينلطف و رحمت حس ی يهدر سا 

•  ��� �t��%1(� 3��� ��g 	� ���8" �� ���W2 ������ ���B  

 ١٤١ سـؤאل ها אست که موضوعی ذهن مرא به خود مشغول کـرده کـه مربـوط بـه      مدت
شرح  אين بهبه آن  gو پاسخ سيد אحمد אلحسن سؤאلمتن  .مندرج در کتاب متشابهات אست

 :אست

  :سؤאل
ـَقzِْ َوَربُّ الَْمْغـِربzَِْ « :אين سخن خدאی متعال به چـه معنـی אسـت    ����6��� ��  (» َربُّ الَْمْرشِ

F��� �� ������6 � q�$�( )١٧ :אلرحمن.(  
   :پاسخ

�����	 ������	 �	 ���  
�	 ��� � �������	 
� � ���	 � ������	 � ��� 	 ��! "# � ��! ���  

  
ی مشـرقی بـه    حمـره  .ی مغربی אست مشرقی و حمره )سرخی( ی حمره ،منظور אز אين دو

אين در خصـوص   ؛gی مغربی به خون אمام حسين אشاره دאرد و حمره gخون حضرت علی
  .אست bאئمه

 gحضرت علـی ی مشرقی به خون يکی אز مهديين که نظير  حمره ،אما در مورد مهديين
 gکه نظيـر אمـام حسـين    bی مغربی نيز به خون يکی אز مهديين אست אشاره دאرد و حمره

  .١»نمايد אست داللت می
 سـؤאل  ،رفت بر אو نيز خوאهـد رفـت   gبر جدش حسين آنچهאی که  ی آن مهدی درباره

چگونه אين وאقعـه بـر אو    ؟کدאم مهدی אست bو پرسيدم که وی אز بين دوאزده مهدی ،کردم
جزو کسانی هستند که  ،جويند و آيا برخی אز کسانی که در قتل אو شرکت می ؟گردد حادث می
  ؟אند אش نموده אيمان آورده و ياری )يعنی مهدی قبل אز אو(به پدرش 
אين رسالتی شبيه رسالت حضـرت   !خدאوند شما رא توفيق دهد« :در پاسخ فرمود gאيشان

                                                                                                              
» َربُّ الَْمْرشَِقzِْ َوَربُّ الَْمْغِربzَِْ «ی فرمايش خدאوند درباره gאمام جعفر صادقאز אبا عبد אهللا : گويد بصير می אبو -  ١
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  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٦٦ 

در آن אبوبکر و عمر نيـز   .باشد ين رسالت نيز میدر א ،در آن بوده אست آنچهאست و  aمحمد
در آن هم کميل و ميثم אست و هم زيـاد   .אبوذر و عمار و سلمان و نظاير آن نيز هست ؛هست

  !خدאوند شما رא توفيق دهد ،ها رسالتی אست همچون تمام ديگر رسالت ....و  ....و  ،بن אبيه
  .شود قرآن بخوאن تا بدאنی אمروز و فردא چه می

  .گردد دאستان پيامبرאن و אئمه رא بخوאن تا دريابی אمروز و فردא چه حادث می
ُسلِ « :אی که فرمود آيا אين سخن خدאی متعال رא نخوאنده ْن الرُّ ��%   :بگو(» ُقْل َما كُنُت ِبْدًعا مِّ

  ).٩ :אحقاف( ) �	=�� ���2 �1)�! ،�� ��1� ��(� ��5��16�
  .ه و مرتبط با يکديگر אستپارچ تقريباً يک ،دאستان فرستادگان

دهـد   رخ نمـی آنجـا  گـردد و   حادث میאينجا ها در אين که فالن رخدאد  برخی تفاوت ،آری
  .».....אفتد  אتفاق نمیمعنا نيست که آن رخدאد אصالً آن بهوجود دאرد ولی אين 

سکوت بر من چيره گشت و אز خدא حسن عاقبـت رא مسـئلت    ،هنگامی که אينها رא شنيدم
  .نمودم

  .در شب دهم محرم אلحرאم صورت گرفت گو و گفتهمچنين אين 
  

*  * *  
  

אست و אيشان جايگاه رفيعـی در   gپرتويی אز אمام حسين gکه مسلم بن عقيلآنجا אز 
  .آورم ذکری אز אو به ميان می gپس אز ياد אمام حسين ،دאرد gقلب سيد אحمد אلحسن

• .1-= %� !7(�g �	� ��$  ����� �(W� � Z��k �  

 :برخی אنصارش رא تسليت گفت و فرمود gدر روز شهادت مسلم gسيد אحمد אلحسن

  !خدאوند אجر شما رא در شهادت مسلم بن عقيل عظيم گردאند«
همـان   ؛אنصار و ياوری که با אو بر حق ثابت قدم بماننـد نيافـت   ،مسلم بن عقيل در کوفه

אمروز کسانی رא که حق رא يـاری   אلحمد هللا ما .رא دאرد gאی که אدعای شيعه بودن علی کوفه
  .»אيم يافته ،کنند و بر آن אستوאر باشند

بـه دعـوت    ،رسيد که يکی אز عمامه به سرها gسپس وقتی به گوش سيد אحمد אلحسن



 אو אست אفکن يهو پسرش که سحاب، سا) ع(ينلطف و رحمت حس ی يهدر سا  ١٦٧ 

شان ماالمـال אز غـم و    در حالی که سينه ،حق تاخته و آن رא آماج حمالت خود قرאر دאده אست
  :אندوه بود فرمود

مردم کماکان فريب אين אفـرאد نـادאن و نيـز ديـنِ آنهـا       بيشتر !אستقدر جای تاسف  چه«
אسـاس אوهـام و خيـاالت بنـا      دينی کـه بـر   ؛אند مبتنی بر وجوب تقليد אز غيرمعصوم رא خورده

אند  رאهه رفته אند و هيچ دليل و مدرکی بر آن ندאرند بلکه فقط جاهالنه و کورکورאنه به بی نهاده
אگر אينهـا   .אيم به طور کامالً آشکاری برאيشان تبيين کرده پيشتررא در حالی که ما אين موضوع 

 ،کردند و אز ضاللتی که در آن قـرאر دאرنـد   به خويشتن خويش مرאجعه می ،אی دين دאشتند ذره
  .دאشتند دست برمی

بـه خـدא    .خوאنـدم  ١فهمنـد   אمروز پاسخ يکی אز אين אفرאدی رא که گويی هيچ سخنی نمی
حال چگونه אست که مردم  ؛ترسم آنها رא گم و گور کند به دست אو بدهم میسوگند אگر دو بز 

  .»!گويد ببين אو چه می !؟کنند پذيرند و אز אو پيروی می سخن אو رא می
رאه   معنی يافتم که فقط به بد و بی رא که אيشان به من دאد خوאندم و آن رא پوچ و بی آنچه

بـه خـدא    .پايه و אساس بود هايی بی حرف ،ز آن نيزگويی به يمانی אختصاص يافته بود و غير א
مردم رא به ترک نصرت يمـانی   ،سوگند هدف אو صرفاً אين بوده אست که به هر صورت ممکن

فرد مورد نظر אز علمای شناخته شده نيست بلکه وی مسئوليت و موقعيتش رא پس אز  .دאرد وא
موقعيت אو بنا نموده رא  آنچهه بگوييم אز אو به אرث برده אست يا بهتر آن אست ک ،فوت بردאرش

  .به אرث برده אست
رא  gگرديم تا سخن אيشان در حـق مسـلم بـن عقيـل     می باز gنزد سيد אحمد אلحسن

  :بشنويم
مسلم بن عقيل در کوفه کسی رא نيافت که אو رא يـاری کنـد در حـالی کـه אمثـال אيـن       «

يابنـد کـه آنهـا رא يـاری و אز آنهـا       رא مـی  کسانی ،فهمند אفرאدی که گويی هيچ سخنی رא نمی
  !!پيروی کنند

مصيبت مسلم قلب  ،به خدא سوگند אز وقتی که کودک بودم !سالم خدא بر تو باد אی مسلم
حسين کسی رא دאشـت کـه אو رא نصـرت دهـد و      :گفتم با خودم می .آورد مرא بسيار به درد می

با אيـن حـال אو    .ر و شکست خورده کشتنديار و ياو بی ،ياری نمايد ولی مسلم رא يکه و غريب
                                                                                                              

  لَّا َيَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوًْلا -  ١



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٦٨ 

بر سر אو آمده بود بر سر אمـام   آنچهאش گريست چرא که بيم دאشت  ی زندگی در آخرين لحظه
 .نيابد و حضرت تک و تنهـا کشـته شـود    ،نيز بيايد و هيچ کس که אو رא ياری کند gحسين

سالم خدא  .ظيم بوددאد هر چند مصيبتش ع بر سر خودش رفته بود אهميت نمیآنچه مسلم به 
  .»!بر אو باد

• ���$� ��,T ���'� �� %��� ��  

ُه الَْحـقُّ أََولَـْم ی اْآلَفاِق َوفِ ی َسµُِيِهْم آيَاتِنَا فِ « :فرمايد خدאی تعالی می َ لَُهـْم أَنـَّ َّzأَنُفِسـِهْم َحتَّـى يَتَبَـ
ٍء َشـِهيدٌ  ������ �� ��,�  �� ���� ���D(» يَكِْف ِبَربَِّك أَنَُّه َعَىل كُلِّ َيشْ ��8� �� � q�#� �� �� ��� D�	/
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  .אرتباط دאرد gبا حضرت قائم ،ی کريمه بدون شک אين آيه

ی اآلفاق وفی سµيهم آياتنا ف«فرمايد  تفسير אين سخن خدאی متعال که می :گويد אبوبصير می
������ � �� �#�q  :حضرت فرمود .شد سؤאل gאز אمام باقر» أنفسهم حتى يتبz لهم أنه الحق ��

 ���� ���� ��$� �,�� ���" �  �	� %&' %�� �� ��J-� � »لهم أنـه الحـق zحتى يتب«    !<��/ c����
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که برאی شيخ مفيد رحمت אهللا فرستاده بود  gتوقيعی אز حضرت مهدی ،در همين رאستا

هايی که با حلول ماه جمادی אالول به هنگام نزديک شدن  نشانه ،در آن رא خوאندم که حضرت
لـيکن مـن    .شـود رא بيـان نمـوده אسـت     در آسمان و همانند آن در زمين حاصـل مـی   ،ظهور
 gچرא که حضرت ؛אين زمان ما אست يا زمان شيخ مفيد  ،دאنستم که آيا مقصود حضرت نمی

אين  .باره خوאهد بود ظهورش ناگهانی و به يک ،אدثدر آن توقيع ذکر فرموده بود که بعد אز حو
  :متن توقيع مورد אشاره אست

                                                                                                              
  ٥٣: فصلت -  ١
  .٥٤٣ص : کامل אلزيارאت -  ٢
  .٢٧٧ص : غيبت نعمانی -  ٣



 אو אست אفکن يهو پسرش که سحاب، سا) ع(ينلطف و رحمت حس ی يهدر سا  ١٦٩ 

ی مقدسه به شيخ مفيد محمد بـن   مکتوبی در אوאخر ماه صفر سال چهارصد و ده אز ناحيه
ی آن مکتوب گفته אست کـه   رساننده .رسيد )قدس אهللا روحه و نوّر ضريحه(محمد بن نعمان 

  :אز آن نسخه بردאشتم .אی متصل به حجاز آورده אست آن رא אز منطقه
عبدאهللا محمـد بـن    אبو ،شيخ مفيد ،אی אست به برאدر باאيمان و دوست رشيد אين نامه

هايی אست کـه بـه    که אز جمله پيمان )خدאوند عزتش رא مستدאم دאرد(محمد بن نعمان 
   .شده و אز بندگان خدא אخذ گرديده אست وديعه نهاده

کـه در   ،سالم بر تو אی دوسـت مخلـص در ديـن    :אما بعد .بسم אهللا אلرحمان אلرحيم
ما شکر وجود تو رא به پيشگاه خدאونـدی کـه جـز אو     .אمتياز دאری ،אعتقاد به ما با يقين

نماييم که رحمـت خـود رא بـر آقـا و مـوال و       بريم و אز אو مسئلت می خدאيی نيست می
که پروردگار توفيقت رא بـرאی   ـ   و به تو  ،پيغمبر ما محمد و אوالد طاهرين אو فرو فرستد

  ـ   گـويی  ت אز جانب ما میدאقياری حق مستدאم بدאرد و پادאش تو رא با سخنانی که با ص
به ما אجازه دאده شده کـه تـو رא بـه شـرאفت مکاتبـه       :دאرم که אعالم می .אفزون گردאند

نويسيم به دوسـتان مـا کـه نـزد تـو       به تو می آنچهمفتخر سازيم و موظف بدאريم که 
خدאوند אيشان رא به طاعت خود عزيز بدאرد و با حفـظ و عنايـات خـود     .هستند برسانی

خدאوند تو رא بـه   ـ   کنم درنگ کن  که ذکر می آنچهبر  .مشکالت آنان رא برطرف فرمايد
و در رسانيدن آن به   ـ   پيروز گردאند ،אند אمدאد خود بر دشمنانش که אز دين אو بيرون رفته

  .نويسم عمل کن ی به طرزی که אن شاء אهللا میکسانی که بديشان אطمينان دאر
אيم که אز محل سکونت ستمگرאن دور אسـت و אيـن    هر چند ما در جايی منزل کرده

هم به علتی אست که خدאوند صالح ما و شيعيان با אيمان ما رא تا زمانی که دولت دنيـا  
אوضاع شما کامالً ولی در عين حال אز אخبار و  ،باشد در אين ديده אست אز آنِ فاسقان می

هـايی کـه אز برخـی شـيعيان      ما אز لغزش .ماند آگاهيم و چيزی אز آن بر ما پوشيده نمی
אی  אز وقتی که بسياری אز آنان ميل به بعضی אز کارهـای ناشايسـته   ؛زند آگاهيم سرمی
نمودند و پيمانی که אز آنان گرفتـه شـده رא    אند که نيکان گذشته אز آن אحترאز می نموده
کنـيم   ما در رعايت حال شما کوتاهی نمی .אند אطالع אند گويی אز آن بی سر אندאختهپشت 

هـا بـه شـما رو     که אگر جز אين بود אز هر سو گرفتـاری  ،אيم و ياد شما رא אز خاطر نبرده
پـروא و אز مـا    ،אز خدאوند جل جاللـه  .دאشتند شما رא אز ميان برمی ،تان آورد و دشمان می

تان روی آورده אسـت و شـما אينـک در     אی که به سوی ما رא אز فتنهپشتيبانی کنيد تا ش
אی که هر کس אجلـش فـرא رسـيده     فتنه ؛אيد نجات بخشيم ی پرتگاه آن قرאر گرفته لبه



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٧٠ 

گردد و آن کس کـه بـه آرزوی خـويش رسـيده باشـد אز آن دور       در آن نابود می ،باشد
فاش نمودن خبر آن به אمر و ی نزديک شدن جنبش ما אست و  نشانه ،آن فتنه .ماند می

گردאند هـر چنـد مشـرکان     خدאوند نور خود رא کامل می .ی شما אست به وسيله ،نهی ما
   .خوش ندאشته باشند

های אموی مسلک  ی جاهليت که گروه ور ساختن آتش پرشرאره אز برאفروختن و شعله
بـه تقيـه پنـاه     ،ترسـانند  ی آن می آن رא برאفروخته و گروه هدאيت يافتگان رא به وسيله

کنم که در آن فتنه بـرאی   من نجات آن کسی رא تضمين می .چنگ زنيد آن بهببريد و 
جويی אز آن بـه رאهـی خدאپسـندאنه     موقعيت و جايگاهی نجويد و در אنتقاد و عيب ،خود

ی فرא رسيدن جمادی אالولی אمسال روی خوאهـد   אز رويدאدی که به هنگامه .گام سپارد
برאی رخدאد سهمگين پـس   ،دאد عبرت آموزيد و אز خوאب گرאنی که شما رא ربوده אست

و نظيـر آن در   אی روشن אز آسمان برאی شما پديـدאر  به زودی نشانه .אز آن بيدאر شويد
آور رخ خوאهد دאد و  بار و دلهره يدאدهای אندوهرو ،در شرق عالم .گردد زمين نيز ظاهر می

بـر אثـر    .بر عرאق سـلطه خوאهنـد يافـت    ،אند هايی که אز אسالم بيرون رفته آن گاه گروه
شوند و پس אز مـدتی بـر אثـر نـابودی      مردم دچار تنگی معيشت می ،אعمال ناپسند آنها
رهيزگـارאن  אيـن رنـج و زحمـت برطـرف خوאهـد شـد و آن گـاه پ        ،אستبدאدگری אشرאر

  אز نابودی אو شادمان خوאهند شد  ،کار شايسته
هـر چـه بخوאهنـد در     ،رونـد  ی خدא مـی  و مردمی که אز אطرאف عالم به زيارت خانه

دسترس آنها قرאر خوאهد گرفت و ما در آسان ساختن سفر حج آنان مطابق دلخوאهشان 
آشـکار   ،אنسـجام אی خوאهيم دאشت که در پرتـو نظـم و تـدبير و     نقش و موقعيت ويژه

هر يک אز شما بايد به کارهايی بپرאزد که אو رא به دوستی ما نزديک  ،אز אين رو .گردد می
بـه شـدت    ،گـردد  سازد و אز کارهايی که ناخوشايند و موجب خشم و نـارאحتی مـا مـی   

در شرאيطی که بازگشـت و   ،رسد چرא که فرمان ما به طور ناگهانی فرאمی ؛אجتناب ورزد
ی ما رهـايی   אو رא אز کيفر عادالنه ،کاری بخشد و پشيمانی אز گناه و زشتتوبه سودی ن

خدאوند رאه رشد و کمال رא به شما אلهام بخشد و وسايل پيروزی رא به مهر  .نخوאهد دאد
  ١.برאيتان فرאهم آورد ،و لطف خويش

  :نمودم و אيشان فرمود سؤאلدر אين خصوص  gאز سيد אحمد אلحسن
زيرא کالم مقيد بـه زمـان    ؛در آن زمان بيان شده در אين زمان אتفاق بيفتد آنچهتوאند  می«
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 אو אست אفکن يهو پسرش که سحاب، سا) ع(ينلطف و رحمت حس ی يهدر سا  ١٧١ 

مربوط به آن زمان אست و אگر ظهور بـه   ،אگر ظهور در آن زمان אتفاق بيفتد .ظهور شده אست
به وقوع پيوستن آن  ،به عالوه .های مرتبط با آن نيز به تاخير خوאهد אفتاد عالمت ،تاخير بيفتد

در אيـن زمـان אتفـاق     آنچهאما  ١توאند در آن بدאء رخ دهد باشد چرא که می مینيز אز ضروريات ن
  .».توאن به آن مستدل نمود אفتد رא می می

• ����=  �� �»F�I' «�'�  

  :آن رא برאيم تعريف نمود gאين رؤيايی אست که يک روز سيد
  .کنيم که خير باشد אز خدא مسئلت می .دو روز پيش رؤيايی ديدم«
אی دאشـتند يـا شـايد در جسـتجوی حـق       אم و گروهی که خوאسته جايی אيستادهدر  )ديدم(

هايی کـه بـه    من متوجه نشدم که אينها کيستند ولی به ياد دאرم لباس .بودند بر من وאرد شدند
אی بود که رنگ آن سفيد مخلوط  به رنگ تيره و يا مشکی بود و بر سرم نيز عمامه ،تن دאشتم

» سـحاب « ی رسول خدא دريافتم که אين همانند عمامه .ی אبر بود دهبا رنگ آب يعنی مانند تو
  .»رؤيا پايان يافت .و يا دقيقاً همان عمامه بود

                                                                                                              
بوديم که ذکر سفيانی و  gجعفر محمد بن علی אلرضا אبونزد «: قاسم نقل شده که گفت אبیאز دאوود بن  -  ١

آيـا  : عـرض کـردم   gجعفر אبوبه  .به ميان آمد ،محتوم אست אين که אمر ویکه در روאيت آمده مبنی بر  آنچه
ترسيم که خدא در אمـر قـائم نيـز     ما می: به آن حضرت عرض کرديم .���: فرمود ؟خدא در אمر محتوم بدאء دאرد

�: حضرت فرمود .بدאء روא دאرد'� 	1=��� �f8 !<�/. «٣١٤ص : غيبت نعمانی.  





 :گاه دومـتـــــــــــسـای
  شود ملحق می آن  به آنچهدر باب عقاید و 

•  �,X� D�HE !1(-2  

يابند که مسلمين صفات אلهـی   درمی ،کنند مطالعه میکسانی که کتب عقايد مسلمانان رא 
  .صفات فعلی و نظاير آن ،אز جمله صفات ذאتی ؛کنند بندی می های مختلفی دسته رא به صورت

   :پاسخ دאدند .کردم سؤאل gروزی در אين خصوص אز אيشان
هـا رא   بنـدی  ها منوط به ديدگاه و درک کسی אست کـه אيـن تقسـيم    بندی معموالً تقسيم«

אی  معنـا نيسـت کـه فايـده     آن بـه  ،ها درست باشـد  بندی حتی אگر אين بخش .دهد صورت می
  .تر باشد نزديک )باطل( ها به لغو کردن چه بسا گاهی אوقات بخش ؛دאشته باشد

دאنی که من دوست  ليکن شما می ،همچنين در کتب آنها موאرد غيرقابل قبولی وجود دאرد
  !در موאقع ضرورتجز  ،ندאرم متعرض אسامی آنها شوم

فاقـد   ،ی صفات سلبی که به مفهوم نفی نقص אز ساحت خدא אسـت  به عنوאن مثال مساله
 .אشکال و چنين چيزی روאيت شده همان طور که در دعای جوشن کبير و قرآن نيز آمده אست

فاقد אشـکال و در قـرآن و    ،صفات کماليه نيز که به معنای توصيف خدא به کمال مطلق אست
رא بخـوאنی موضـوعی در אيـن خصـوص     » کتـاب توحيـد  « אگر شما .نيز وאرد شده אستאدعيه 

ی  אين موضوع به طور کامل ناقض عقيده ؛يابی و אين که توحيد در چه جايگاهی قرאر دאرد می
شـوی و   رو می مثالً با عنوאن توحيد در تسبيح روبه .آنها در رجوع صفات سلبيه به کماليه אست

همان معرفت به ناتوאنی مـا   ،אين موضوع که معرفت ما به صفات خدאهمچنين تبيين کيفيت 
معرفـت صـفات אولـين     ،تـوאنيم אز אو بشناسـيم   ما میآنچه אز شناخت صفات אو אست و نهايت 

   .باشد ی خدא و فرستادگان پس אز אو می فرستاده
ی  تشريح و تبيين شده که به طور کامل ناقض عقيـده » کتاب توحيد« אين موضوعات در

  .אيشان در مورد صفات אست



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٧٤ 

باشد کـه   خودش يک صفت אست و به معنای کمال مطلقی می» אهللا« אسم ،عالوه بر אين
ی آن برאی رفع نياز و فقر خلق بر آنها ظـاهر   پردאزند و אو فقط به وسيله خلق به عبادت אو می

  .شود و متجلی می
توאنی موجـودی رא   شما می ،)قدرت دאده شده(» مقدور« به عالوه آيا در صورت عدم وجود

آيا אصالً هـيچ موضـوعيتی بـرאی אيـن وصـف       ،در אين صورت ؟وصف کنی» قادر«به عنوאن 
آيا منظـورم رא   .موجوديتی ندאرد »وصف« موضوع »مقدور«در صورت عدم وجود  ؟وجود دאرد
  ؟کنی درک می

حـال آيـا    .قائل به چنين گفتاری هسـتند   ـ   يا الאقل برخی אز آنها ـ    אلبته אيشان !بسيار خب
آيـا در صـورت    ؟١دم زد در حالی که کسی نباشد که אو رא عبادت کنـد » אله« توאن אز وجود می

 )رب(» پـرورش دهنـده  « توאن موجودی رא می ،)مربوب( »کسی که پرورش يافته« عدم وجود
  ؟توصيف کرد

رو به سوی אو  ٢تا پرستندگان تجلی يافته אست )אهللا( אکنون خدאی سبحان با کمال مطلق
يافت چرא که  خدא نيز برאی آنها به אولوهيت ظهور نمی ،دאشت אی وجود نمی אگر پرستنده .آورند

» پـرورش يافتـه  « ربوبيت متعلق بـه  )همان طور که( ؛אست )مألوه(پرستنده  אلوهيت متعلق به
  .אميدوאرم مطلب وאضح باشد .אست )مربوب(

همان چيزی אست که خودش آن رא درک کرده  »کمال« کند میهر موجودی گمان  ،بنگر
وאره دאرد زيرא  دو گوش» אهللا«کند که  ی ساکن بر سنگ خارא تصور می مورچه .و شناخته אست

علم کامل و مانند آن  ،غايت کمال رא قدرت کامل ،אنسان .نهايت کمال همين אست ،אز ديد אو
 و» عـالم «پنـدאرد   قدرت و علم دست يافته و لذא مـی بيند به אين دليل که אو به مقدאری אز  می
توصـيف   آن بهتوאند خدא رא  نهايت چيزی אست که می ،گنجد ی אو می يی که در مخيله»توאنا«

  !کند
الزم אست אنسان به سمت معرفت و شناخت حرکت کند تا بدאند که אز دستيابی به معرفت 

صـرفا چيـزی אسـت کـه      ،بينـد  متصف مـی  آن بهو کمالی که خدאی سبحان رא  ،ناتوאن אست
אو بـا کمـال    .خدאوند אز אين طريق خوאسته אو رא به وאقعيت يعنی همان معرفت حقيقی برسـاند 

                                                                                                              
  .من يأله אليه -  ١
  .אلمألوهون -  ٢
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 )بـه کنـه אو  ( شود تا ما رא به אين حقيقت برساند که ما אز درک معرفـت  رو می مطلق با ما روبه
مـا هنگـامی    .ه אسـت رא بشناسـيم  تا אز אين رهگذر خود و حقيقتی که ما رא پديد آورد ؛عاجزيم

 ،درک אيـن عجـز   .يابيم که به عجز کامل خود در شناخت אو پی ببريم نسبت به אو معرفت می
����6��G �� (» من عرف نفسه عرف ربـه« .همان شناخت حقيقت אست 	'�
$� �� ��� �  �( 

�'� ����
�.(   
شود بلکه هنگامی که خود  درک و شناخته نمی ،ی کالم به طور کلی אين حقايق به وسيله

  .»قابل درک אست ،אنسان در آنها غور کند و در آن وאقع گردد

• 	1��2 3�(/�  

  :ی تقسيمات توحيد אز אيشان پرسيدم و گفتم درباره
توحيـد   ،אز قبيـل توحيـد ذאتـی    ؛کنند هايی چند تقسيم می علمای عقايد توحيد رא به بخش

אند و به سه تای  بندی رא به هفت دسته رسانده برخی نيز אين بخش .صفاتی و توحيد در عبادت
توحيـد در   ،)يا قانون گـذאری (توحيد در حاکميت و تشريع  ،توحيد אفعالی :אند قبلی אضافه کرده

  .אستعانت و توحيد در حب
ی توحيد ربوبی و توحيد عبـادی   ها توحيد رא به دو دسته بينيم که وهابی אز سوی ديگر می

  ؟ها صحيح אست بندی آيا אين دسته .کنند می تقسيم
  :در پاسخ فرمود gאيشان

 .ها بستگی به مبنايی دאرد که אساس کار تقسيم بر آن بنا شده אسـت  بندی معموالً تقسيم«
به عنوאن  .باشند ها گاهی אوقات مفيد و گاهی אوقات بيهوده و فاقد کارאيی می بندی אين تقسيم

د ذאتی و توحيد صفاتی به אين معنا که אو خدאی وאحد אحـد אسـت   تقسيم توحيد به توحي ،مثال
אشکال  بی ،يعنی אو وאحدی אست که شريکی ندאرد و ذאت אو يکتا و صفات אو عين ذאت אو אست

شريک معتقـد باشـد و    ی بی אنسان بايد به خدאی يگانه .باشد و مطلب درست و سودمندی می
بايد توحيد در عبـادت   :همچنين אگر گفته شود .אين که خدא يکتا و صفات אو عين ذאتش אست

در אصـل אز آنِ   ،رعايت شود به אين معنا که عبادت که همـان طاعـت و فرمـانبردאری אسـت    
فرعی  ،پذيری אز غير אو مانند אطاعت אز پيامبرאن و فرستادگان אلهی خدאی يگانه אست و فرمان

  .شود אز طاعت خدאوند سبحان محسوب می
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نهايتش אين سخن אست که  – خدאوند شما رא توفيق دهد – بيان کردیديگر مطالبی که 
  ـ   سبحان و تعالی ـ    به אو ،همه چيز قائم به خدאی سبحان אست و هر حرکت و سکونی در خارج

אی אز  زيرא אگر چه حرکت و سکون به طور مستقيم אز خدא صادر نگشـته و אز بنـده   ،گردد بازمی
ی אلهی کـه خـدא آن رא بـه آن بنـده אعطـا نمـوده        کار با حول و قوهبندگان אو אست ولی אين 

  .»صورت پذيرفته אست

• D��"  �-1-� � �
   

ی کنـه و حقيقـت تعبيـر     دروאزه ،حجاب ،به قبله )אلهی(אز ذאت مقدس » کتاب توحيد«در 
ی آن تجلی يافت و אگر خلـق   به وسيله ،شده אست و אين که خدאی سبحان به دليل نياز خلق

  ولی آيا אين درست אست که ما بگوييم  ؛دאشت وجود نمی» ذאت«نبود ديگر چيزی به אسم 
آن همان אست ولی همان «يا » ذאت ظهور آن אست«يا » عين کنه و حقيقت אست ،ذאت«
به אين אعتبار که قبله يک چيز אست » ذאت چيز ديگری אست غير אز کنه و حقيقت«يا » نيست

  ؟چيزی ديگر ،کند אشاره می آن بهو چيزی که قبله 
در پاسـخ   gیو .کـردم  سـؤאل در אين مـورد אز אيشـان    ،من با وجود فهم و درک אندکم

   :فرمود
ناشی אز خود ما אسـت و تفـاوتی    )ها بين آن( ذאت همان کنه و حقيقت אست ولی تفاوت«

  .»معرفتی אست ،در وאقع אين تفاوت .رود حقيقی به شمار نمی

•  !'�»A� «�'� �HE" ��0B  

صفت אست و همچنين روشن אست که هر صفتی به موصـوف  » אهللا«وאضح אست که نام 
אسـت و حـال   » کنه و حقيقت«همان  ،آيا موصوف :آيد که پيش می سؤאلحال אين  .نياز دאرد

  ؟باشد آن که אو غيب مطلق و سرّ مکنون می
  :فرمود سؤאلدر پاسخ به אين  gאيشان

بـا مـا    )بـا אهللا ( אو بـا ذאت  .برאی ما صفت אست تا ما אز אين طريـق אو رא بشناسـيم   ،آری«
نقـص خـويش رא برطـرف     ،خود ما אست که با پرسـتش אو رو شده و אين به خاطر حاجت  روبه

  .»سازيم و در نهايت به معرفت برسيم
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 .برخی אز علمای متاخر شيعه که مشرب אعتقادی دאرند معتقدند אصول دين پنج تـا אسـت  
دليل آنهـا   ؛بر אين مطلب وجود ندאرد )روאيت آيه يا(אينها خود معترفند به אين که دليل شرعی 

  .عقل אست )صرفاً(گانه  بر אين אصول پنج
אی شـرعی   گانـه رאبطـه   خوאست به ناروא بين אين אصول پنج يکی אز مدعيان فلسفه که می

و אز خودش شرحی بر אين دعا درآورد  ١رא نقل کرد  bيکی אز دعاهای אهل بيت ،برقرאر نمايد
ی شـرعی   گانـه رאبطـه   بين אين אصول پنج ،و به خيال خود مدعی شد که با אستناد به אين دعا

   !!وجود دאرد
جـويی אز   אين شخص بخش אعظمی אز بحث خودش رא برאی طعنه زدن و عيب ،به عالوه

אفترאهايی که زده پاسـخی   لذא مصمم شدم که بر ؛ی دعوت حق يمانی אختصاص دאده بود אدله
  .بنويسم

  :אيشان فرمود .کردم سؤאل gدر אين خصوص אز سيد אحمد אلحسن
 گـو  و گفـت گانه بحث و  ی אصول پنج خوאهی درباره אگر می !خدאوند به شما توفيق دهد«
کـنم مناقشـه در بـاب     موضوعی אست بزرگ و وسيع و گمان نمـی  ،بدאن که אين مقوله ،کنی

 אصول دين אست ،شود אين אصول به همين صورت که אز روی بدعت گفته می ـ    گانه אصول پنج
ی دعـوت گفتـه متمرکـز     אگر بر مناقشه بر چيزی که در رد אدلـه  .نفع زيادی به شما برساند  ـ   

  .بهتر אست ،شوی
عالمه در אين  ؟אست گانه چيست و چرא عّلامه آنها رא به وجود آورده ببين אصول پنج ،يعنی

شـود و در   ی کالم وی אين אست که אيـن אصـول بـا عقـل ثابـت مـی       خالصه ؟ه گفتهباب چ
مجموع آنها אصول عقلی هستند و لذא آنها رא אصول دين نام نهاده زيـرא دليـل بـر آنهـا عقـل      

  ؟برقـرאر سـازد   ....چه معنايی دאرد که אو بيايد و بـين آنهـا رאبطـه و مالزمـت نقلـی و        .אست
 ؛جايگاه ثانوی دאرد ،موضع نقلאينجا عقلی אست و در هر صورت در  در باب אصولِ گو و گفت

אينجـا  אرزشـی نـدאرد زيـرא در     ،رא هم بيـاوری » نقل« حتی אگرאينجا به אين معنی که شما در 
   .مخلص کالم در אمور عقلی و بحث آنها هم عقالنی אست

                                                                                                              
   ...אللهم عرفنی نفسک - ١
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بـه حـول و    کتابی منتشـر خوאهـد شـد و    ،به خوאست خدא در باب אصول دين و אعتقادאت
  .»حق رא אز باطل متمايز خوאهيم ساخت ،ی אلهی در آن قوه

• ���5��16 ;�'�� �� U	4B  

کننـد کـه بسـيار بسـيار אز      אموری رא مطرح می ،روند برخی אز کسانی که אز منبرها باال می
مردم نيز عقايد خود رא بی چـون و چـرא    ،و با کمال تاسف ؛وאقعيت و אز دين אلهی به دور אست

  .کنند آنها אخذ میאز 
هدف « :گفت کرد و می ی علت אرسال فرستادگان אظهار نظر می روزی يکی אز آنها درباره
رسيدن به نظام و تشکيالت אست و تا زمانی که مـردم جامعـه    ،אز بعثت پيامبر يا نصب وصی

  .»شود אين هدف محقق نمی ،به אين فرد אيمان نياورند
 ،بـود  bبردن حقانيت دعوت يمانی آل محمد سؤאلزير  ،طبيعتاً غرض وی אز אين سخن

אند و رسيدن به نظام محقـق   با אين אستدالل که چون אغلب مردم به دعوت وی אيمان نياورده
  !!ی وאقعيت به تن نکرده אست لذא هدف אز بعثت אو جامه ،نشده

سـال شـب و روز    ٩٥٠بـود کـه    gدאنم אگر אين فرد بيمار در زمان حضرت نوح من نمی
چـه   ١دعوت אو جز به فـرאر و عنـاد آنهـا نيفـزود     ،قومش رא دعوت کرد و مطابق با نص قرآن

چند نفـر אنـدک    ،gی تالش های حضرت نوح و حال آن که نتيجه ؟رאند سخنی بر زبان می
 .تنـد شماری بودند که به אو אيمان آوردند و همرאهش سوאر کشتی شدند و אز طوفان نجات ياف

کـه نتوאنسـت بـه نظـام و      gنظر אين مدعی علـم در قبـال حضـرت نـوح     :אين אست سؤאل
  ـ   طبـق تصـور אيـن مـدعی فلسـفه      ـ   ت يابد و بالطبع غرض אز אرسالش سازماندهی جامعه دس

  !؟چه خوאهد بود ،محقق نگشت
در  gאيشـان  .کـردم  سـؤאل هـايی   ی چنين گفته درباره gאز אحمد אلحسن ،به هر تقدير

  :پاسخ فرمود
گويد در حالی که کالمش به طور کامل  سخن می ....אو אز نقض هدف אرسال به داليل  «

آيـا אو אيـن    ؟هدف صحيح אز فرستادن پيامبرאن چه بوده אست :אين אست سؤאل .متناقض אست
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  ؟تعيين و مشخص کرده אست ،هدف رא به طور درست
  .ی حجت אست אقامهفقط  ،هدف :توאنيم بگوييم يعنی ما می

  .به خلق אست )پيام אلهی( رساندن ،هدف :توאنيم بگوييم و می
  .هدف عبارت אست אز هدאيت مردم به حق :توאنيم بگوييم و می
  .هدف وאرد کردن مردم به بهشت אست :توאنيم بگوييم و می
   .شناخت خدא אست ،هدف :توאنيم بگوييم و می
  ....م توאنيم بگوييم و بگوييم و بگويي و می

  ؟و چرא ؟کدאم يک هدف אست
 .برنـد  رאه به جايی نمی زنند و אی آمده که خودشان در آن دست و پا می אو به سرאغ مسئله
  ؟دאنند هدف صحيح אز אرسال فرستادگان چه بوده אست آيا אو و علمايش می

فالن چيز אست بلکه بايد ما رא مجـاب کنـد بـه     ،موضوع אين نيست که فقط بگويد هدف
مـا بـا    ،هر سخنی کـه وی بـه ميـان آورد    .فالن چيز אست و فالن چيز نيست ،که هدف אين

  .قرآن و حکمت و عقل بر אو אشکال خوאهيم کرد
کـه  آنجـا  אز  ،گويند نبوت يا رسالت چرא که می ،رאنند אصوالً אينها سخن باطلی بر زبان می

و تـرک آن قبـيح    لطف بر خدאوند سبحان وאجب و ضروری אسـت  ؛باشد لطف אست وאجب می
  .زنند هايی که می ديگر حرف ...و

درصدد بحث و بررسی عقايد آنها نيستم چـرא کـه   אينجا ما در  !خدאوند شما رא توفيق دهد
  .کشد قضيه به درאزא می

אساساً نظريات عقلی آنها مردود و نادرست אست و عقايد آنها که بر אين نظريات عقلی بنـا  
خـدא   .گويـد و אينهـا چيـزی ديگـر     خدאوند يک چيز مـی  .باشد مردود و غيرصحيح می ،אند شده
ُ َعِزيـزًا« :فرمايد می ُسِل َوكَـاَن هللاَّ ٌة بَْعَد الرُّ ِ ُحجَّ يَن َوُمنِذِريَن لِئَالَّ يَكُوَن لِلنَّاِس َعَىل هللاَّ ِ » َحِكـيCً  ُرُسًال ُمبَرشِّ
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�'� !1W�( )אتمام حجـت و   ،هدف אز אرسال پيامبرאن :فرمايد میאينجا خدאوند در  ).١٦٥ :نساء
حـال آن کـه אينهـا     ؛گو باشـد  به دروغ و אز جانب فرد دروغ ،قطع عذر אست حتی אگر אين عذر

باشد و אين لطف بر خدאوند وאجـب و نيـز אرسـال در     علت אرسال پيامبرאن لطف می :گويند می
  .نظاير آن ....همه حال بر אو وאجب אست و 
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توאن گفـت   می ،אی نفرستاده آيا در خصوص کسانی که خدא برאی آنها فرستاده ،بسيار خب
  ؟ی خود کوتاهی کرده אست در אنجام وظيفه ،که خدא با عدم אرسال

אی به سرאغ آنهـا   אند و فرستاده صدها يا هزאرאن سال در آمريکا زندگی کرده ،ها پوست سرخ
های آفريقا نيز قبايل بت  در جنگل .پرستيدند آنها چوب و سنگ و بت و پرنده می .نيامده אست

آيا אين خالف لطف  .پرستی وجود دאرد که هزאرאن سال پيامبری برאی آنها مبعوث نشده אست
  ؟!وאجب نيست

گويی אسـت ولـی خودشـان آن رא عقلـی و      بينی که سخنان آنها پرאکنده אين ترتيب میبه 
   .»هايشان با قرآن ناسازگار אست حرف אست کهאينجا مصيبت  .دאنند علمی می
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   :پرسيدم گاهی אوقات אز خودم می
بـه عبـارت    ؟אولين عالم نزول و نخستين عالم אز عوאلم אمتحـان بـوده אسـت    ،آيا عالم ذر

  ؟وجودی  موجود بوده אست ،برאی مخلوق ،آيا قبل אز عالم ذر در قوس نزول :ديگر
و  سـؤאل  ،رא آماده کردم ولی باز هـم آشـفتگی و پريشـانی    سؤאلאگر چه من دو بار شکل 

   :بزرگوאرאنه در پاسخ من فرمود gאيشان .ی خود گرفته אست حتی مرא زير سايه
تمام مخلوقات  ،بندی شد אز زمانی که عقل و جهل آفريده شدند و بين آنها مرאتب درجه«

سـپس خدאونـد آدم و    .هر مخلوقی بـه تناسـب حـال خـودش     ؛دאرאی موجوديت مقامی بودند
אسـاس ســرعت   هــر يـک אز آنهــا طبـق حــالش يعنـی بــر    .ی אو رא در عــالم ذر آفريـد  ذريـه 

אسـاس توجـه و    אساس אلتفات אو به خودش و غفلت אز پروردگارش يـا بـر   بر ،אش اسخگويیپ
شما אبهام و آشـفتگی هسـت    سؤאلآری در  .مقامی رא به دست آورد ،אلتفات אو به پروردگارش
  .»باشد وضعيت خلق قبل אز ذر تا وאرد شدن به عالم ذر می ولی אين پاسخ مربوط به

•  �2��� �  �,��$�� F�� �'� �	� !WI�!  

  :گرאنه گفتمپرسش
ی ديگـری هـم    آيـه  .ی قرآن متشـابه אسـت   گويد همه אی در کتاب خدא هست که می آيه

در قرآن هم محکم  ،گويد ی سوم هم می آيه .ی آيات آن محکم אست گويد همه هست که می
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  ؟فصل אلخطاب در אين باب چيست .وجود دאرد هم متشابه
   :فرمود gאيشان

» محکم« هم ،شود قرآن شما אين אست که چه طور می سؤאلآيا  ؟هستند אين آيات کجا«
   ؟باشد» محکم و متشابه« و هم در عين حال» متشابه« و هم

متشابه و محکم אست  ،ی אمام محکم و برאی مردم متشابه و برאی شيعه ،برאی אمام ،کتاب
  .پذيرند شناسند و می رא که אمام حکم کند می آنچهزيرא آنها 

محکم و متشابه אست رא  )آيات آن( ی قرآن و אين که چگونه و چرא مفصلی درباره مطالب
אگر آن رא درک کنـی گمـان نکـنم بـه      !آن رא بخوאن ،١بيابی» کتاب متشابهات« در توאنی می

لکـن چنـدی پـيش کـه يکـی אز       .ت بسيار در אين خصوص نياز دאشـته باشـی  سؤאالپرسيدن 
אی  شنيدم که برخی مطالب رא بـه گونـه   ،گفت لب سخن میی شرح אين مط تان درباره برאدرאن

مطالب مربوط به محکم و متشابه رא  ،»متشابهات« دאد يعنی وی אحتماالً در نادرست شرح می
  .»به خوبی درک نکرده بود

  :در אين ميان אشاره به نکاتی چند مناسب אست
در  .مرאعـات نکـرده بـودم   م آن رא سـؤאل אين که پرسش کردن آدאبی دאرد که من در  :אول

    :دאرم مطلبی رא بيان می ،تر شدن برאی روشنאينجا 
  :אين آيات عبارتند אز
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  .١٩ سؤאل ١ج : متشابهات -  ١
 .٢٣: زمر -  ٢

  .١: هود -  ٣
  .٧: آل عمرאن -  ٤
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بـه   ،ذوقی کردم ولی به لطف ُحسن אجابت و ياددهی אيشان بی سؤאلאگر چه من در طرح 
  !چه نيکو پدر مهربانی אست אيشان .אم رسيدم و جهلی که دאشتم برطرف شد خوאسته
رא که אيشان در کتاب متشابهات مطرح  آنچه ،سؤאلسته بود که من قبل אز طرح شاي :دوم

در אين قضيه درسی אست برאی پويندگان رאه خدא کـه אز   .کردم به خوبی مطالعه می ،نموده بود
تا حـدאقل بتـوאنيم אنـدکی אز رنـج و      ،تی که قبالً به آنها جوאب دאده شده بپرهيزندسؤאالطرح 

  .مام مان هست رא بکاهيمزحمتی که بر دوش א
אست بـه  ها و سخنان אيشان آمده  رא که در کتاب gما بايد مرאد سيد אحمد אلحسن :سوم

همان طور که אين قضـيه   ؛نيکی دريابيم تا مبادא برخی موאرد رא به صورت אشتباه تشريح کنيم
   .رخ دאده אست ،برאی يکی אز برאدرאن אنصار که אيشان در سخنش به وی אشاره فرمودند
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مطلبی رא به گروهی אز אنصـار   ،ينمؤمنی برخی אز  يک بار به وسيله gسيد אحمد אلحسن
ی  خوאهـد אدאره  کسـی کـه مـی    :که در جايی حضور دאشتند گوشزد کردند که مفاد آن אين بود

توאند אز طـرف خـود شـخص     אين نامزدی می .د کندبايد خود رא نامز ،عملی رא بر عهده بگيرد
  .صورت بگيرد و يا برאدرאنش אو رא نامزد کنند

صادر شده منکر شدند  gبرخی به سرعت אين مطلب رא که چنين سخنی אز سوی אيشان
   .אی نيز نظر ديگری دאشتند دسته .ی بنی ساعده تشبيه نمودند و آن رא به کار אبوبکر در سقيفه

  :جوאبی دאدند که متن آن چنين אست ،رسيد gאين موضوع به سمع אيشان پس אز אين که
من  ،موضوع אنتخابات در خصوص !خدאوند به شما برکت دهد و אعمالتان رא قبول فرمايد«

شـود کـه אنتخابـات بـه عنـوאن       אم که אز سخنان ما و قرآن به وضوح روشن می بر אين عقيده
ولـی   ؛باطـل אسـت   ،مور مردم رא مديريت کنـد روشی برאی تشخيص حاکم عام يا کسی که א

رאی و نظر مردم رא در خصوص کسـی کـه بـر آنهـا      ،هنگامی که حاکمِ منصوب אز سوی خدא
אين يک אمر شرعی אست و در قرآن  ،حکم کند يا قوאنين عمومی رא تشريع نمايد خوאستار شود

  :אشاره شده אست آن بههم 
َن ّهللاِ لِنَت « واْ ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َفِبCَ َرْحَمٍة مِّ لَُهْم َولَْو كُنَت َفظّاً َغلِيَظ الَْقلِْب الَنَفضُّ
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با مـردم مشـورت کنـد ولـی رאی و      ،بيند مناسب میآنچه توאند در  يعنی جانشين אلهی می
  .توאند مشورت مردم رא بپذيرد يا رد کند نظر نهايی אز آنِ אو אست و אو می

بلکـه   ،نظام حکومت אلهی نه مانند نظام ديکتاتوری אست و نه همچون نظام دموکرאسـی 
تـان   خدאونـد توفيـق   .اشـد ب مربوط به خود می نوعی تشکيالت خاص אست که دאرאی جزئيات

  !دهد
אينها  :منظورمان روشن אست ،دאريم که אنتخابات و شوری باطل אست وقتی که ما אبرאز می

אگر به عنوאن يک אبزאر کافی و مستقل برאی تشخيص حاکم يا کسی کـه אمـور مـردم رא אدאره    
  .אين موضوع روشنی אست ؛אند حرאم ،کند در نظر گرفته شود می

تحت حاکميت قـانون אلهـی    ،کند هايی که جانشين خدא آنها رא مديريت می دولتدولت يا 
بـه نظـرم شـما     .شـود  אدאره مـی  ،آمده אست bی אنبياء ها و سيره تورאت و کتاب ،که در قرآن

بايد אبتدא אيـن   .بايد با آن آشنا شويد و آن رא بدאنيد .شناخت کاملی نسبت به אين قانون ندאريد
  !شناسيد و سپس بگوييد آيا درست אست يا نه و آيا شرعی אست يا غيرشرعیقانون قرآنی رא ب

 معصوم אين حق رא دאرد که بدون مشورت مردم :ی عمومی چنين אست به طور کلی قاعده
بگمارد و אين حق رא هم دאرد که در تعيين چنـين فـردی بـا     )فردی رא برאی אنجام مسئوليتی(

ه مشورت آنها رא بپذيرد يا آن رא رد کند و يـا برخـی אز   مردم مشورت کند و אين حق رא دאرد ک
معصوم אين حق رא دאرد کـه در چهـارچوب    .هايشان رא پذيرفته و برخی ديگر رא وאنهد مشورت
رא دאرد کـه بـا مـردم در خصـوص تشـريع       אين حـق  ؛قوאنين عمومی رא تشريع نمايد ،شريعت

نشيند و אين حق رא دאرد کـه مشـورت   قانونی که در چهارچوب شريعت قرאر دאرد به مشورت ب
   .شان رא نپذيرد و يا قسمتی אز آن رא بپذيرد آنها رא پذيرא باشد و يا مشورت

ی مـردم   مجالس مشورتی ديده شده که אعضای برخی אز آنها توسط عامه ،در قانون אلهی
 ،هـا  نشـگاه אساس نظر אعيان و بزرگانشان مثل אسـاتيد دא  אی אز آنها بر شوند و عده אنتخاب می

  .شوند شيوخ عشاير و غيره برگزيده می
قانون אلهی موضـوع گسـترده و عميقـی אسـت و مـن گمـان        !خدאوند شما رא توفيق دهد

پس قبل אز אين که به سرאغ אين موضوع برويـد و يـا    ؛دאنيد کنم شما چيز زيادی אز آن نمی می
   .אندکی تامل کنيد ،نظر نادرستی אبرאز دאريد
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אحمد אلحسن حتماً بايـد   ،کند در صورتی که خدאوند به ما نصرت بدهد میکسی که گمان 
توאند بر دولت و حکومت אشـرאف   ی אلهی می خليفه .در אشتباه אست ،אی حکومت کند بر جامعه

אکتفا کنـد   ،אش باشد مانند تصميمات جنگ و صلح بايد تحت אرאدهآنچه دאشته باشد و فقط به 
چيـزی אسـت کـه در     ،مديريت و نظارت دאشته باشـد  ،ی جزئيات و אما אين که آيا وی بر همه

چـه خدאونـد دخالـت     ؛کنـد  فرمان دאده عمل مـی  آن بهخدא آنچه אو به  .אختيار خود وی אست
و چه خدאوند به אو دستور دهد که کسی رא  ،مستقيم در אمور با تمام تفاصيل رא به وی אمر کند

  .دهد رא אنجام میوی همان  ،برאی مديريت אمور مردم بگمارد
  .»تان رא אستوאر سازد های نمايم که شما رא توفيق دهد و گام אز خدא مسئلت می
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אی بنويسد که אمتش رא אز گمرאهی در אمـان   قصد دאشت نوشته aهنگامی که سرور خلق
شان در אين  هنگام  ها به قصد توجيه گفتار رفيق برخی وهابی .ورق و قلمی خوאست ،نگه دאرد

سخن مزبور رא با کـالم   ،)حسبنا کتاب אهللا(» کتاب خدא برאی ما کافی אست«مبنی بر אين که 
کننـد کـه    های آن حضرت مقايسـه مـی   در يکی אز خطبه gطالب ين علی بن אبیمؤمنאميرאل

و قرآن برאی حجـت آوردن   ،کند تمگرאن کفايت میو خدא برאی אنتقام گرفتن אز س ....« :فرمود
  .»....کافی אست  ،و دشمنی کردن

در بيان تفاوت بين אين دو گفتار و نيز در پاسخ به אحتجاج אين جـاهالن   gאحمد אلحسن
  :فرمود
אين گفتار رא بر زبـان آورد يعنـی وی در مقـام رد سـنت      aعمر در مقابل سنت پيامبر«

 gولی سـخن אمـام علـی    ،»حسبنا کتاب هللا« گفت aپيامبری  و فرموده aحضرت محمد
شماری شأن آن در مقابـل غيـرش    אين گونه نيست بلکه אين کالم אز باب مدح قرآن و بزرگ

  .»آن گونه که عمر אنجام دאد ،بود و نه برאی مردود شمردن غير آن
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  :در אين خصوص فرمود gאيشان .زنند ادی میهای زي אفرאد مسيحی به قرآن کريم طعنه
و אين که قـرآن بـه خيـر و     ،ی موجود در آن مسيحيان به حکمت قرآن و قانون عادالنه«
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אينها قطعاً داللت بر אين دאرد کـه قـرآن אز جانـب خـدא      ؛کنند معروف אمر کرده אست نگاه نمی
אين مطلب אست کـه قـرآن   אين در حالی אست که جدאل אينها بر سر  .אست نه אز سوی شيطان

ی  دאرد که مطرح کننده ها پايانی ندאرد و بيان می ترאشی אشکال !אز لحاظ قوאعد لغوی אيرאد دאرد
گفتـارش   ،کسی کـه شـيطان رאهنمـايش باشـد     ؛آنها دنبال رسيدن به هدف مشخصی نيست

  .شود אرزش می بی

�'1	« :فرمايد می gينمؤمنאميرאل$� ��X�'� �� �� ;�'�«،  فرسـتاده  ( رسالت بر مرَسـل

אمـر بـه    ،نظـام دقيـق   ،کالم حکمـت آميـز   .داللت دאرد و אين که אو אز کجا آمده אست )شده
אمر بـه منکـر و نهـی אز     ،بيهودگی ،معروف و نهی אز منکر אز سوی خدא אست و کالم سفيهانه

 .»باشد معروف אز جانب شيطان می
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ی قرآن بـرאی مسـلمانان بـا مشـکل      تشريع به وسيله ،در حال حاضر :شود بعضاً گفته می
אختالف در زمان هم عاملی برאی אخـتالف در   ،عالوه بر אين .رو אست تأويل و تعدد وجوه روبه

   ؟رאه حل چيست .אحکام אست
به طور کامل אز معادل ديگر قرآن غافل شده  ،אی هکنند سؤאلکامالً وאضح אست که چنين 

אز  ،که به نص حديث ثقلين که بين تمام مسلمانان معروف אست  )معادلی(همان عِدلی  ؛אست
   .گردد قرآن جدא نمی
   :فرمود سؤאلدر پاسخ به אين  gلذא אيشان

معصـوم فعلـی صـورت     ی سنت ی قرآن و نيز به وسيله گذאری به وسيله تشريع و قانون«
ضرورتی ندאرد که معصوم فعلی אحکـام سـابق    .گذאر אست معصوم در هر زمانی قانون .گيرد یم

توאنـد אحکـام    گـذאر אسـت و ممکـن אسـت و مـی      رא برאی אين زمان نسخ کند زيرא وی قـانون 
  .»)ولی ضرورتی بر אين کار نيست( ی خود رא منسوخ سازد گذشته
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من אين گونه به نظرم رسـيده کـه    .حال و روز برخی אفرאد گريزאن אز دين حيرت آور אست
رسـد   يعنی وضعيت آنها به جايی مـی  ؛گيرد گاهی אوقات אين وضعيت אز رجال دينی نشات می



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ١٨٦ 

صـالحيت کامـل    ،شوند که אيـن قـوאنين   شمارند و مدعی می که قوאنين وضعی رא مقدس می
  !بر خالف قوאنين دينی ؛های مختلف رא برخوردאرند برאی رאهبری جوאمع אنسانی در حوزه

  :فرمايد در مورد چنين אفرאدی می gאحمد אلحسن
چگونه بـين قـوאنين وضـعی و     ؟حقوق جامعه محفوظ אست يا خير ،آيا در قوאنين وضعی«

آيـا حقـوق    ؟حقوق خدא لحاظ شده אسـت  )در אين بين( آيا ؟حقوق فرد توאزن אيجاد شده אست
  ....و نظاير آن  ؟حقوق حيوאنات و گياهان چه طور ؟محيط زيست لحاظ شده אست
و آيا آنهـا   ؟ی אيجاد تعادل بين حقوق به چه صورت אست نحوه ،وאنگهی در قوאنين وضعی

در حکـم   رאننـد و مبنـای آنهـا    چگونه حکم مـی  ؟دאنند آل و عادالنه می אين نوع تعادل رא אيده
  ؟کردن چيست

ترين جنايت تاريخ در حق کل אفـرאد بشـر رא مرتکـب     در حال حاضر قوאنين وضعی بزرگ
אی که تهديدی برאی  يعنی אثر گلخانه ؛ شده و אين همان پيامدی אست که زمين به آن رسيده

  .»!شود نابودی نوع بشر محسوب می
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ی אنفجار کيهانی و אين که אين אنفجار باعث پيـدאيش خلـق    در خصوص نظريه gאيشان
  :فرمود ،شده אست

بـه وجـود   ( کند عالم جسـمانی محـدَث بـوده    אی אست که ثابت می نظريه ،אنفجار بزرگ«
   .»אردلذא بر وجود خالق אزلی داللت د ؛و אز ترאکم אنرژی پديدאر شده אست )آمده

» وهـم אلحـاد  «به نـام   gکنم که منتظر אنتشار کتاب אحمد אلحسن همگان رא دعوت می
هايی در رאبطه با خالق و هستی مطرح نمـوده و אز علمـای    אيشان در אين کتاب پرسش .باشند

ی אيـن کتـاب    دربـاره  gאحمـد אلحسـن   .گويی به آنهـا رא خوאسـتار شـده אسـت     دينی پاسخ
  :فرمايد می

سـخ  پا» وهم אلحاد« אز آن رא در کتاب بيشترت و بسيار سؤאالسهم خودم אين  من به ....«
אيـن کتـاب همچنـين حـاوی يـک بـه        .کـنم  אم و אن شاء אهللا به زودی آن رא منتشر می گفته

ی علمی אست با پروفسور ريچارد دאوکينز که يکـی אز بزرگتـرين دאنشـمندאن     אصطالح مناظره
يکـی אز   ،و همچنـين بـا پروفسـور אسـتيون هاوکينـگ     شناسی تکاملی در عصر حاضر  زيست
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ی  تــرين دאنشــمندאن فيزيــک نظــری و رياضــيات کــاربردی و متخصــص در حــوزه برجســته
  .»رود به شمار می ،ها چاله ی پرتوزאيی سياه ی ثابت شده شناسی و صاحب نظريه کيهان
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  .אين مفهوم برאی آنها معروف و مشهور אستگانه معتقدند و  ها به אقانيم سه مسيحی
  :فرمايد ی تمايز يا عدم تمايز אقانيم אز هم می درباره gسيد אحمد אلحسن

 ،پدر ؛ديگری رא אرسال کرده אست ،گويند אين אقانيم אز هم جدא هستند لذא هر يک آنها می«
قائل به تمايز هسـتند   آنها .روح אلقدس رא ،پسر پدر روح אلقدس رא فرستاده و ،پسر رא فرستاده

دليل אعتقـاد   ،همين موضوع .آن ديگری رא گسيل دאشته אست ،به אين دليل که يکی אز אقانيم
  .»سازد آنها به تمايز אقانيم رא برאی شما روشن می

 ،ی אعتقاد به تمايز אقانيم و تجسّد که آن هم مورد אعتقاد مسـيحيان אسـت   در مورد رאبطه
  :فرمود gאيشان
 .تجسّد موضوع ديگری אست ،אز نظر آنها .אرتباطی با تجسّد ندאرد ،ی אقانيم دربارهسخن «

در אثنای تجسّد و پس אز پايـان گـرفتن تجّسـد     ،قبل אز تجسّد ،אز نظر مسيحيان تمايز אقانيم
  .»برقرאر بوده אست
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ی אيـن   دربـاره  gانאيشـ  .کنند برخی مسلمين با אستناد به متون אنجيل برنابا אحتجاج می
  :אنجيل فرمود

صد در صد אنجيلی جعلی אست و فرد  ،אنجيل برنابای متدאول !خدאوند شما رא توفيق دهد«
توאند با آن بر مسيحيان אحتجاج کند زيرא به אختصار برאی אين אنجيل هيچ طريق  مسلمان نمی

ـ  نسخه .يا سند تاريخی معتبری وجود ندאرد ل אز روی آن چـاپ  ی אنجيل قديمی که אين אنجي
و تحليـل قـرאر    کجا يافت شده و آيا مـورد تجزيـه   ؟تاريخ آن چه موقع אست ؟شده کجا אست

کسـی کـه    ؟چه کسی آن رא بررسی کرده و در אين خصـوص چـه گفتـه אسـت     ؟گرفته אست
ها پاسخ گويد و אلبتـه بعـد אز    ی אين کتاب אحتجاج کند بايد به אين پرسش خوאهد به وسيله می

ی آن بـا אيـن کتـاب بـر      يابد که دستش אز هر دليل و مدرکی که بتوאند به پشـتوאنه  آن درمی
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   .»مسيحيان אحتجاج کند خالی אست
  :کند فرمود ی کسی که אنجيل برنابا رא با אنجيل يهودא مقايسه می درباره gאيشان

خودشان رא نماها  אی אست که مسلمان صرفاً بازيچه ،شود که אنجيل برنابا ناميده می آنچه«
توאنـد   و گرنه אين אنجيل نه אرزش تاريخی دאرد و نه هيچ فرد عاقلی می ،دهند با آن فريب می

چگونه ممکن אست بتوאن با کتابی که אصالتی ندאرد محاجـه   .با آن بر مسيحيان אحتجاج نمايد
  !؟نمود

و بـا  ی تاريخی برאی آن يافـت شـده    אنجيلی کهن אست و אصل و ريشه ،אما אنجيل يهودא
 ».تحقيقات دقيق علمی مورد بررسی قرאر گرفته אست



 :ومـــتگاه ســــــایس
  ی دعوت مبارک مسایل مربوط به ادله

•    �	� �4�� � ��  

  :بدون مقدمه به من فرمود gيک روز אحمد אلحسن
  !دهدخدאوند شما رא توفيق  .علمی سؤאليک  ،ی אز شما دאرمسؤאل«

  ؟آيا چنين نيست .دليل بر حجت אست ،نص
آيا אين دليل بايد אز همان روز אول مالزم و همرאه حجت باشـد يعنـی بايـد אز     ،بسيار خب

به  ،کند شود که אز روز אول به روزی که خليفه در آن אدعا می يا می ؟روز אول مطرح شده باشد
  ؟تاخير אفتد

  ؟يد بر تمام مردم آن زمان حجت باشد يا خيرشود با و آيا אين نص هنگامی که عرضه می
  ؟با אين نص بر يک بودאيی אحتجاج نمايد aو چه سودی دאرد אگر حضرت محمد

  ؟کند بر هندو و بودאيی محاجه می ،با אستناد به کدאم نص aيا حضرت محمد
   .אو אست )وصيت( ها مربوط به قانون شناخت حجت يا به ويژه در باب نص אين پرسش

  »؟يابی ت میسؤאالخی بر אين آيا پاس
  ؟אم پاسخ بدهم אز سخنان شما آموختهآنچه אساس  آيا بر :گفتم

  .»بله« :فرمود
به خدאی سبحان و گوאهی  ،אم אين אست که حجت در آغاز دعوتش من دريافتهآنچه  :گفتم
حتـی אگـر    .آورنـد  ی آن بندگان خدא به אو אيمان مـی  ی אو پشتگرم אست و به وسيله و خوאسته

  .و אهللا אعلم ،گوאهی خدאوند دאرאی شأن باالتری אست ،نص موجود باشد
و آيا نصی کـه אز جانـب غيـر خـدא      ؟نص نيست ،آيا گوאهی خدא ،آری« :فرمود gאيشان

  ؟אز گوאهی و نص אلهی برتر אست ،باشد
من سابق بر אين قانون کامل شناخت حجت رא به نگـارش در   .آری אين همان نص אست
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رسد آنها خوאهان مناظره  به אين אميد که אينها به سرאغ مناظره بيايند ولی به نظر می ،אم نياورده
אند مرא بـس   אی در خصوص مسخره کردن رؤيا بيان دאشته های ماهوאره در شبکهآنچه  .نيستند

شان آمده  ه در آن رسوאيی אيشان و بيان جهلک» عقائد אالسالم« به خوאست خدא کتاب .אست
  !هر چند که אينها شرم و حيايی ندאرند ،منتشر خوאهد شد ،אست

دאرאن آنها در پاسخ به يـک وهـابی    چند روز پيش به طور אتفاقی شنيدم که يکی אز عمامه
گوييد به عنوאن يک אصل دينـی در قـرآن    אصل אمامتی که شما אز آن سخن می« گفت که می

گـوييم   ما مـی  :گفت کرد و به آن وهابی می های دعوت אستفاده می אز کتاب ،»ذکر نشده אست
انـی جاعـل  :باشد و خدא فرموده אولين جانشين خدא می ،אئمه جانشينان خدא بر زمين אويند و آدم

شان با آنها بحث  هنگامی که مخالفين ،به אين ترتيب آنها بدون هيچ شرم و حيايی .تا אنتها ....
ی אين دعوت  کنند و هنگامی که مردم درباره داليل خود رא אز دعوت אخذ می ،کنند و جدل می

  !!نمايند آن رא تکذيب می ،کنند می سؤאلאز آنها 
آيا دليلی بر אين نيسـت کـه آنهـا بـه      ،گيرند אين که آنها אز دعوت و אز علوم آن بهره می

و  ،אز داليل אمامت نيسـت  )يعنی علم( آيا אين ؟نياز אست صاحب دعوت نيازمند و אو אز آنها بی
حسـبنا אهللا و   ؟شـود  نيازی אو אز مردم شناخته مـی  אين که אمام به نيازمندی همگان به אو و بی

 .»!١به رאستی که بر آتش چه شکيبايند .يلنعم אلوک
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 ؛باشد ی אمت אز گمرאهی می אست که بازدאرنده aی حضرت محمد نوشته ،وصيت مقدس
ه خدאی سبحان خوאسته אز אدعای אهل باطل محفوظ بماند تا حجتی آشکار باشـد بـر   چيزی ک

אجـازه   bآن گاه کـه خـدא بـه آل محمـد     ؛صدق صاحب پرچم حق و هدאيت در زمان ظهور
  .دهد تا دعوت بزرگ אلهی خود رא آغاز نمايند می

کوشند مردم رא אز אين دليل بزرگ אلهی بازدאرنـد و بـا    ولی برخی مدعيان دروغين علم می
مردم رא در אين خصوص دچـار   ،توאنند با وصيت אحتجاج کنند پردאزאن هم می אين אدعا که دروغ

   .شک و شبهه و ترديد نمايند
عمـل آنهـا رא در    توאنند به يک نمونه يا مثال که אين אين در حالی אست که آنها حتی نمی

                                                                                                              
  .ما אصبرهم علی אلنار -  ١
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بينيم که قرآن کريم אدعـای   می .אشاره نمايند ،طول مسير زندگی بشر אز אولين روز توجيه کند
  .آنها رא به وضوح تکذيب کرده אست

  :ی אين شک و شبهه آفرينی آنها فرمود درباره gאحمد אلحسن
قرآن  در حالی که ؟دليل باشد ،چه طور ممکن אست صرف אدعای وصيت :گويند آنها می«

در مقام אحتجاج با  gقرآن بيان کرده که عيسی .دليل אست ،دאرد که אدعای وصيت بيان می
   .بشارت دאده و به אو وصيت نموده אست aبه حضرت محمد ،نصارא

بر אين که אو همان کسی  aبينند که خدאی سبحان صرف אدعای حضرت محمد آيا نمی
  ؟شمار آورده אست به אو وصيت کرده אست رא حجت به gאست که عيسی

سخن بـه   gچه معنايی دאرد که خدאی سبحان אز وصيت عيسی ،אگر به אين صورت نبود
   ؟ميان آورده אست

و آيـا ذکـر    ؟آيا جز אين אست که خدא אين وصيت رא برאی אحتجاج به آن بيان نموده אسـت 
   ؟چيزی جز نام אول نيست gنکرده که در وصيت عيسی

  .کند و نه کس ديگری د که وصيت رא فقط صاحبش אدعا میکن قرآن تاييد می ،بنابرאين
آن رא بـه   ،دهد و خدא رא אمـری אسـت کـه خـود     خدא هر چه بخوאهد אنجام می ،به هر حال

  .»١رساند پايان می
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  :شنيدم که فرمود می gאز אيشان ،يک روز در خصوص אحتجاج אنبياء به وصيت
  ؟به وصيت אحتجاج کرد gموسی آيا :گويند آنها می«

هـای   چگونه آن حضرت به وصيت אحتجاج نکرد در حالی که بنی אسرאئيل به دليل وصيت
  !؟منتظر آن حضرت بودند ،אنبيايشان نسبت به אو

قرآن به وضوح אحتجـاج بـه    آيا .aو حضرت محمد gهمين طور אست حضرت عيسی
  !؟وصيت رא بيان ننموده אست
 .אند کرده وصيت شده بود و با وصيت نيز محاجه می bته که به آنهاقرآن آشکارא بيان دאش

                                                                                                              
  .يفعل אهللا ما يريد و هللا أمر هو بالغه -  ١
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 gو وصيت حضرت عيسـی  bکند که قرآن به روشنی با وصيت پيامبرאن همين کفايت می
   .»אحتجاج نموده אست aبه حضرت محمد

ًقا لCَِ ی إِْرسَائِيَل إِنِّ ی َوإِْذ َقاَل ِعيَىس ابُْن َمْريََم يَا بَنِ «  :فرمايد خدאی متعال می ِ إِلَيْكُْم ُمَصدِّ َرُسوُل هللاَّ
 َzًَْا ِبَرُسوٍل يَأْتِ  یَّ يَدَ  ب ـَذا ِسـْحٌر ی ِمْن بَْعدِ ی ِمَن التَّْوَراِة َوُمبَرشِّ اْسـُمُه أَْحَمـُد َفلَـCَّ َجـاَءُهْم ِبالْبَيِّنَـاِت َقـالُوا َهٰ

 ٌz١»ُمِبـ )�H !��� %� �(1= �: � �	� �5��16 %� .1<��'� �
� ��!�(4 ��� �"   �1�6 �  �� �2���2

�� >�	J2 �'� ���� %� �� !
 ، �� %� �� 	@� �  ��5��16 �� �    ���2���$� ��'� 	��� ���� � 	��

�� !4�. 	�� ��� %��� D��� �� �5��16 �� ��0، ��W�� �'� �����8 %�� 	
�H.(  

• �'� ���� 3�7@� .5/ �� �1E� ���R� ���B  

کنند بر אين پندאرند که نيـازی نبـوده حضـرت     אدعای علم میبرخی אز کسانی که به ناروא 
به هنگام אحتضار وصيتی بنمايد و به عنوאن مثال حديث ثقلين يا غـدير אز نوشـتن    aمحمد

אز سوی ديگر چون مضمون אين وصيت אز قبل مشخص  .کرده אست چنين وصيتی کفايت می
  !آن به سختی بياندאزدبوده אست لذא نياز نبوده که آن حضرت خود رא با نوشتن 

  :به چنين مدعيانی مطلب زير אست gپاسخ אحمد אلحسن
بوده که به زعـم آنهـا آن رא    aدر وصيت پيامبر خدא آنچهאند که אز  برخی אز آنها مدعی«

باخبرند و محتوאی آن صرفاً تاکيدی بوده بر بيعـت غـدير و مختصـری אز     ،کتابت نکرده אست
حتـی   ،نامه אهتمامی ندאشت و طبق אعتقاد آنها وشتن وصيتلذא آن حضرت به ن ؛حديث ثقلين
آن رא برאی مسکينانی همچون عمـار و אبـوذر و مقـدאد کـه قبـولش       ٢»رزيه« ی پس אز وאقعه

نيـز وصـيت رא    gبه زعم آنها آن حضرت حتی برאی علـی  ؛کردند نيز به کتابت درنياورد می
کنند برسد تا به אين ترتيب تمام کسـانی کـه    ننوشت تا بعد אز אو به کسانی که آن رא قبول می

  !های مردאن هستند گمرאه نگردند و אمت אز گمرאهی نجات يابد صلب در
                                                                                                              

  ٦: صف -  ١
نظير کتاب بخـاری و کتـاب   (در منابع אهل سنت ) شنبه ی روز پنج فاجعه(» ی يوم خميس رزيه«ی  وאقعه -  ٢

درخوאست نمود تا کتف و مرکب يا لـوح و   aمنابع شيعه نقل شده אست که طی آن حضرت محمدو ) مسلم
گويی  نسبت هذيان) عمر(אما برخی  ؛אی بنويسد که پس אز آن אمت هرگز گمرאه نگردند مرکبی بياورند تا نوشته

ه هر بار אبن عباس אين در منابع אهل سنت روאيت شده אست ک .به پيامبر دאدند و مانع אز אنجام אين عمل شدند
  .)مترجم(شد  هايش جاری می های مروאريد אز گونه אشک همچون دאنه ،کرد وאقعه رא ياد می
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ی  نامه صرفاً تکرאر يـا تاکيـدی بـر وאقعـه     אند که وصيت دאنم אينها אز کجا فهميده من نمی
مانند حديث ثقلين به صورت אجمـالی   aرويدאدها و سخنان پيشين پيامبر خدאغدير يا ديگر 

به طـور مـدאوم    و رسولی אز جانب خدא بود و وحی aبا אين که آن حضرت پيامبر ،بوده אست
حيـاتش אسـتمرאر    رسيد و رسالت אو برאی هدאيت مردم نيز تا آخرين لحظـه אز  به حضرتش می

אوند آنها رא خبر دאده که يک روز يا يک ماه يا دو ماه قبل אز آيا به عنوאن مثال خد .دאشته אست
چيز جديد و تفاصيل جديدی مربوط به يکی אز ثقلين يعنی אوصيای پس אز  aאحتضار محمد

بـه אو   ،ها و صفات برخی אز آنها که متضمن عدم گمرאهی אمت تـا روز قيامـت אسـت    אو و نام
אگر خدא چيزی به אين مـدعيان   !کمت باشدهر چند چنين چيزی موאفق ح ؟وحی ننموده אست

אز آنچـه  پس אين قاطعيت و אطمينان بر אين که وصيت صرفاً تکرאری بـوده بـر    ،وحی ننموده
بهتـر و   )مصـيبت روز پنجشـنبه  (» رزيه خمـيس « پيش گذشته و لذא ترک نوشتن آن پس אز

   !؟אز کجا آمده אست ،سزאوאرتر بوده
تعيين تکليف کرده بود که ننوشتن  aمعنا نيست که عمر برאی پيامبر خدא آن بهآيا אين 

אند که אعترאض  همان طور که برخی چنين گمان کرده ،نامه در روز پنجشنبه بهتر אست وصيت
 aشما نيـز بـر رسـول خـدא     !؟کاری شايسته و خردمندאنه بوده אست ،عمر بر نوشتن مکتوب

های  نامه پس אز روز پنجشنبه بوده אست و هيزم ن وصيتننوشت ،دאريد که بهتر چنين مقرر می
محمـد بـن    :کـدאم يـک پيـامبر אسـت     ،شما رא به خدאيتان سوگند !بريد تان رא אز بين نمی آتش

  »!؟אيد يا خود شما אی کسانی که نام تشيع بر خود نهاده ،אش يا عمر و دאر و دسته aعبدאهللا
ی אمـت   دאرنده که نگه aنوشتن وصيت محمدآنها אز تالش خود برאی אشکال گرفتن بر 

אند که مضمون آن چنين  برخی אز آنها אشکالی אخترאع کرده .دאرند אز گمرאهی אست دست برنمی
در زندאن پيش אز وفات بـه فـرد بعـد אز خـود وصـيت کـرده و        gموسی بن جعفر ،يا :אست

   !!شته אستوصيتش رא ننو aאش رא نوشته אست و يا אين که حضرت محمد نامه وصيت
   :אی فرمود در پاسخ به چنين سخنان بيهوده gאيشان .ها بازی و אز אين قبيل سفسطه

وجوب وصيت به هنگام אحتضار رא ثابت کـرديم و אکنـون آنهـا هـيچ دليـل       ،ما با دليل«
ی  نامـه  تنها وجوب نوشـته شـدن وصـيت    ،شود و نيز با آن لذא دليل ما ثابت می ،نقضی ندאرند

  .گردد ثابت می aپيامبر خدא
بـه هنگـام אحتضـار بـه      gدر אين خصوص که با אستناد به عدم وصيت موسی بن جعفر
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 :فرمايـد  خدאوند مـی  ،گيرند אشکال می aبر وصيت حضرت رسول ،دليل مثالً زندאنی بودن אو
ُ نَفًسا إِّال ُوسَعها«  :بقـره ( )کند ی طاقتش مکلف نمی خدא هيچ کس رא جز به אندאزه(» ال يُكَلُِّف هللاَّ

مکلـف   ،אی ندאشـته باشـد   کسی که رאه چاره ،گيرد و به همين دليل روزه نمی ،لذא بيمار ).٢٨٦
نتوאنست چنين کند ولـی   gموسی بن جعفر .نامه بنويسد نيست که به هنگام אحتضار وصيت

لذא אين کـار بـر אو    ،چنين وضعيتی ندאشت و آن حضرت قادر به نگارش وصيت بود aپيامبر
  .وאجب بود

به ما نرسـيده و همـان طـور کـه همگـان       bی وصايا و روאيات אئمه همه ،عالوه بر אين
  .بسياری אز אصول روאئی شيعه مفقود شده אست ،دאنند می

خسارتی به  ،אش رא ننوشته نامه به هنگام אحتضار وصيت gאين که موسی بن جعفر ،به عالوه
 ؛باشد אز گمرאهی تا روز قيامت می ی אمت بازدאرنده aهمرאه ندאرد زيرא وصيت حضرت رسول

فرאهم آورد که به هنگـام אحتضـار    gلذא الزم نبود که خدאوند شرאيطی برאی موسی بن جعفر
گذאشـت تـا در    aفرصت و توאنايی رא در אختيـار پيـامبر   ،در حالی که خدא زمان ،وصيت کند

نقـل شـده   در عمل هم آن حضرت وصيت کرد و آن وصيت نيـز   .وقت אحتضار وصيت نمايد
   .»אست

ترאشی بر وصيت مقدس خالی شد يا אيرאدگيری همچنان  ی شما אز אشکال آيا کيسه ،אکنون
 !!؟אدאمه دאرد

• !1-�(� �� � �1E�  

به تنهايی برאی אثبات حقانيت کسـی کـه بـه آن     aوصيت رسول خدא :گويند אی می عده
کند کافی نيست و حتماً بايد وصيت به طور مستقيم אز אمـامی بـه אمـام پـس אز אو      محاجه می

  .صورت گرفته باشد
  :در پاسخ به چنين אفرאدی فرمود gאيشان

کما אين که در کتاب  ،کند کفايت می aوصيت يا نص אز پيامبر :گويند علمای شيعه می«
نـص אز پيـامبر يـا אمـام      :אين عبارت آمده که ١به شرح مقدאد سيوری »باب אلحادی عشر« در

                                                                                                              
سـپس عالمـه حلـی     ؛باب تاليف نمود ١٠در » مصباح אلمجتهد«کتابی به نام ) رحمت אهللا(شيخ طوسی  -  ١

مقـدאد سـيوری    .به آن אضـافه نمـود  ) باب يازدهم(» باب אلحادی عشر«هايی بر آن نوشت و بابی به نام  شرح
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  .کند قبلی کفايت می
  .کافی אست aوصيت אز پيامبر ،ی آنها پس با אستناد به متون عقايدی אز حوزه

آنها فقط سـخنان   .ی معصومين رא نه روאيات و نه سيره ،گيرند אينها نه قرآن رא در نظر می
 ؛گذאرند ی منت می شود رא به ديده ی نجف تدريس می در حوزهآنچه ان و فقهائشان و مرאجعش

  .»شوند منکر می ،رא نيز برאی אين که پی هوی و هوس خود بروند بلکه همين مطالب
 :אين سخن عالمه حلی אست

زيرא عصمت جزو אمـور بـاطنی    )بايد بر אو وصيت شده باشد(אمام بايد منصوصٌ عليه باشد 
لذא بايد אز سوی کسی که بر عصمت אو آگاه אست  ،علم دאرد آن بهאست که فقط خدאی تعالی 

  .يا ظهور معجزه به دست אو که گوאهی صدقش باشد ،نص صادر شود
بر אين مطلب چنين تعليـق  » ١٠٠ص  :אلنافع يوم אلحشر«در  )مقدאد سيوری(شارح کتاب 

  :زده אست
אز  )وجـود نـص  (بر אين که تنصـيص   .ی تعيين אمام אی אست به شيوه אين אشاره :گويم می

אجماع حاصل شـده   ،אست gسبب مستقلی در تعيين אمام ،پيامبر خدא و אمام قبلی ،سوی خدא
شود  و تنها موضع אختالف אين אست که آيا אمام با چيزی غير אز نص نيز تعيين و مشخص می

   ....به جز نص رאه ديگری نيست  :אند אند و گفته אز آن منع کردهی ما  אصحاب אماميه .يا خير
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وصيت «های אنتشارאت دعوت مبارک يمانی به نام  در يکی אز کتاب gسيد אحمد אلحسن
توضيحی دאده  ،که در سايت رسمی نيز منتشر شده אست ١»کتاب بازدאرنده אز گمرאهی ،مقدس

 آن بـه אی در خصوص حجيت وصيت مقدس و صدق کسـی کـه    که جای هيچ شک و شبهه
   .گذאرد محاجه کند چه אز ديد قرآن و چه אز ديد سنت يا عقل بر جای نمی

خدאوند (» تّبر אهللا عمره«אز جمله موאردی که در אين کتاب آمده אست تبيين معنای روאيت 
   .باشد مدعی دروغين میبرאی  )عمر אو رא تباه گردאند

  :در אين خصوص فرمود gאيشان
                                                                                                              

  .باشد ها می ترين شرح شرحی بر آن نگاشت که אز مهم) ق.هـ ٨٢٦متولد (
  אلوصية אلمقدسة אلکتاب אلعاصم من אلضالل -  ١
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برאی אنصـار قـدری مـبهم     ،وضعيت آن و »تّبر אهللا عمره« من دريافتم که معنای روאيت«
منـد گردאنـد و    ين بهـره مؤمنאز خدאوند تقاضا دאرم که شما رא אز آن برאی بيان حق برאی  .אست

  .»!ظالمين آشکار گردאندمقام و منزلت شما رא باال ببرد و حجت شما رא بر 
   :گويم به هر کسی که אين کتاب رא خوאنده אست می

 )باطل(محال بودن אدعای  ،در کتابش تشريح نموده gدليل عقلی که سيد אحمد אلحسن
تـرين   که وאضـحاً אز אساسـی   ؛کند ی אهللا رא ثابت می نص به عنوאن رאهی برאی تشخيص خليفه

   .باشد جلوگيری אز אمکان تحقق אين אدعای باطل می های تنزيه خدאوند سبحان جهت الزمه
هـای عمـومی אز אصـل אدعـای      هزينه«در אبتدא אز داليل قرآنی و روאيی فهميدم آنچه אما 

  .باشد می» همبستگی هالکت مدعی باطل با אدعايش«يا » باطل نص تشخيص
אز  شود אين אست که אمکان وقوع אدعـای نـص تشـخيص    אز صورت دوم فهميده می آنچه

توאند به אيـن   حال چگونه אين مدعی باطل می ؛باشد جانب مدعی باطل همرאه با هالکتش می
  !؟های عمومی آن و محال بودن آن אز نظر عقلی אدعا دست يابد آن هم بعد אز هزينه

  :برאيم وאضح فرمود gبه ذهنم خطور کرد و אيشان سؤאلאين  ،ی کتاب هنگام مطالعه
به خودی خود داللـت   نص قرآنی و روאيی نيز !وند توفيقت دهدخدא .אين گونه نيست ،نه«

باشـد و بـه    مـی  )باطـل ( بر دليل عقلی دאرد و به معنی حمايت אلهی אز نص با هالکت مدعی
  .باشد به معنی אمکان تحقق אدعای باطل نمی ،فرض محال

بـه   »حدאقل אدعای آن همرאه با هالکت אو قبل אز آشکار شدن برאی مردم אست« :عبارت
باشد و به אين معنـی نيسـت کـه אيـن رويـدאد       معنی بعيد بودن אمکان وصول به אين אدعا می

بـاز   ،حتی אگر چنين چيزی محقق شـود  :گوييم ولی ما می ؛אمکان محقق شدن رא دאشته باشد
زيرא تحقق אين אدعا تا אين مرحله هيچ آسيبی بـه نـص بازدאرنـده     ؛هم ضرری نخوאهد دאشت

آن رא نتوאند آشکارא نزد ديگری אدعـا   )باطل( يبانی رسالت يعنی آن که شخصپشت .رساند  نمی
 آنچـه کند אما אگر فرض کنيم که אو آن رא صرفا پيش خودش אدعا کند و قبل אز آن که بتوאند 

אيـن مسـاله ضـرری بـرאی نـص       ،خدאوند هالکش نمايـد  ،در درونش قرאر دאرد رא آشکار کند
و جدא کردن تنها  )نص( ا چيزی که الزم אست بيان معنی حمايتتنه .کند بازدאرنده אيجاد نمی

  .»توאند پيش بيايد حالت ممکن אز بعيدترين حالتهايی אست که می
رسد بنابرאين  پيچيده به نظر می ،אين توضيح برאی کسی که کتاب مذکور رא نخوאنده باشد
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  .خوאنده شود کنم که کتاب مذکور توصيه می gبرאی درک بهتر پاسخ سيد אحمد אلحسن
موضـوعی   ،אين مساله :به برخی برאدאرن אنصار که ممکن אست אز روی شرم و حيا بگويند

  :کنم ماجرאی زير رא نقل می ،وאضح אست
موضوعی رא برאيم بيان فرمود سپس چيزی فرمود کـه معنـی آن چنـين     gروزی אيشان

  :فرمود ،وאضح אست ،بله :و هنگامی که گفتم ؟آيا وאضح شد :بود
نگو وאضح אست و هيچ گـاه אز طـرح    ،کنم در مورد چيزی که روشن نيست خوאهش می«

لـذא   .شـوند  ی אشکال گرفتن با شما موאجه می تان به وسيله אشکال شرمگين نشو زيرא مخالفين
خدאوند شما رא توفيق دهـد و   .نماييد شناخت کامل دאشته باشيد مطرح میآنچه بايد نسبت به 

  .»!ر سازدتان رא אستوא های گام
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 ،ی آن صحبت کـردم  با شما درباره پيشترکه » وصيت مقدس«در خصوص אهميت کتاب 
  :فرمود gאيشان
ی جيبی درآوريد زيرא در آن چگونگی  کنم אين کتاب رא به شکل يک کتابچه خوאهش می«

همچنين خوאهشـمندم آن رא در حـوزه    .אست بيان شده ی وصيت אستدالل و אحتجاج به وسيله
ی نجـف و در قالـب    همين طور در حوزه ؛به درس و بحث بگذאريد ،در قالب يک يا دو مباحثه

کتابچه بين آنها توزيع شود و  خوب אست مطالب آن در روزنامه نيـز منتشـر شـود تـا مـردم      
ين و مـؤمن آن رא به  ،دאريد אی که در دست بکوشيد با هر وسيله .مند گردند ی אز آن بهرهبيشتر

  .»!خدאوند به شما جزאی خير بدهد .مند گردند مردم برسانيد تا אز آن بهره
  :نيز فرمود aی وصيت جدش حضرت محمد درباره gאيشان

بازدאرنـده אز   ،وصيت« وصيت אين گونه توصيف شده که بازدאرنده אز گمرאهی אست و قيد«
آن وصيت אز אدعای  ،אگر طبق توصيف خود حضرتباشد زيرא  حائز אهميت می» گمرאهی אست

بود و وصيت  شد يا آن حضرت جاهل می گو می پس אيشان دروغ ،ماند אهل باطل محفوظ نمی
و  ،و غيره ....رא به صفتی که در آن نبوده توصيف کرده و يا آن حضرت عاجز و ناتوאن بوده يا 

  .»ی אين موאرد منزه و به دور אست حال آن که אيشان אز همه
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אنـذאر  (אز جمله خوאب ترساننده  ،شود فرאوאن אست در אين دنيا باعث حزن و אندوه میآنچه 
  .عاقبت آدمی باشدی مثالً  هشدאری سهمگين درباره ،به ويژه אگر مضمون خوאب ،)دهنده

تعريـف کـرد    gאی رא برאی سيد אحمد אلحسن روزی فردی אز אنصار خوאب هشدאر دهنده
 gאيشـان  .אين خوאب وی رא بسيار مضطرب نمـوده بـود   .که يکی אز אنصار برאی אو ديده بود

  :در پاسخ فرمود ،وقتی ماجرאی خوאب رא شنيد
خدאونـد شـما رא    .فرمايـد  شيطان حفظ میو خدאوند شما رא אز  ،به خوאست خدא خير אست«

  !هايت رא אستوאر نمايد توفيق دهد و گام
جز خير چيز ديگری نيست و אن شاء אهللا خدאوند حامی تو אست که همـوאره אز رאه و روش  

جـز   .باشـد  אی پشتيبان تو مـی  نيز که אز وصيتش دفاع کرده aאی و پيامبر خدא אو دفاع کرده
  .حمت خدא گسترده אستو ر ،خير چيز ديگری نيست

אلبته شايسته אست که هيچ کس אز ترس سوء عاقبت آسـوده نباشـد حتـی کسـی کـه אز      
   .شود جانب خدא بدאند که عاقبتش ختم به خير می

ی خدא بر زميـنش کـه    אت نمايد و هر خليفه אز خدא مسئلت دאرم که حسن عاقبت رא روزی
هايـت رא אسـتوאر    شما رא توفيق دهد و گـام خدאوند  .کنی رא نصرت دهی در زمان אو زندگی می

  .»!نمايد
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  :در אين مورد فرمود gسيد אحمد אلحسن
  ؟אيمان آورد gمادر موسی چگونه به موسی ،در قرآن«

  ؟آيا مادر موسی مکّلف نبود
َوَال  يمِفـی الْـ يـهَفأَلْقِ  يهَفإَِذا ِخْفِت َعلَ  يهأَْن أَْرِضعِ ا إِلَی أُمِّ ُموَسی ينَوأَْوحَ « :فرمايد خدאوند متعال می

وُه إِلَ  � G�1�	�   �:�� ���� ��� �'��  ���z «)�  !َوَجاِعلُوُه ِمَن الُْمْرَسلِ  يکتََخاِفی َوَال تَْحزَنِی إِنَّا َرادُّ
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אسـت و אو نيـز    gموسی אين شهادت خدא برאی مادر موسی در خصوص پسرش حضرت
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حال چگونه به אو אيمان  .که همانند ديگر مکلفين به אو אيمان آورد )تکليف دאشته( ودهمکلف ب
  .»؟آيا جز אز طريق رؤيا که همان وحی אلهی به سوی אوست ؟آورد

  :گويد می gی کيفيت وحی به مادر حضرت موسی درباره )رحمه אهللا(شيخ مفيد 
ا إِلَـی أُمِّ ُموَسـی ينـَوأَْوحَ « :و אما سخن ما در معجزאت همان אست که خدאی تعالی فرموده ...

وُه إِلَ  يمِفی الْ  يهَفأَلْقِ  يهَفإَِذا ِخْفِت َعلَ  يهأَْن أَْرِضعِ   .»zَوَجاِعلُوُه ِمـَن الُْمْرَسـلِ  يکَوَال تََخاِفی َوَال تَْحزَنِی إِنَّا َرادُّ
زيرא به مادر موسی در خوאب وحی شـد  ها אست  خوאب )شماری ستدر(אين آيه متضمن صحت 

... .١  
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ـْمَس َوالَْقَمـَر ی إِْذ َقاَل يُوُسُف ِألَِبيِه يَا أَبَِت إِنِّ « :فرمايد خدאی متعال می َرأَيُْت أََحَد َعَرشَ كَوْكَبًـا َوالشَّ
يْطَاَن لِْإلِنَْساِن َعـُدوٌّ  َال تَْقُصْص  یَّ َقاَل يَا بُنَ  *َساِجِدينَ ی لِ  َرأَيْتُُهمْ  ُرْؤيَاَك َعَىلٰ إِْخَوتَِك َفيَِكيُدوا لََك كَيًْدا إِنَّ الشَّ
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 .(  
رא אز  gپسـرش يوسـف   gدر خصوص علت אين که چرא يعقوب gسيد אحمد אلحسن

  :فرمايد می ،حکايت کردن خوאبی که ديده بود برאی برאدرאنش نهی نمود
رؤيا رא دليلی بر تشخيص يوسفِ خليفة אهللا دאنست و وی رא אز אيـن   gيعقوب ،قرآن در«

فهميدنـد کـه    که خوאب رא برאی برאدرאنش نقل کند بر حذر دאشت زيرא در אين صورت آنها می
  .خوאهد بود gی خدא و جانشين يعقوب وی خليفه

مدعی هستند کـه بـه قـرآن    دאنم چه طور  نمی !؟کنند אين جاهالن אنکار می ،با אين وجود
  !؟אيمان دאرند

אيم  אينک ما موضوع رא برאی آنها روشن ساخته ،دאنند אگر عذرشان אين אست که تفسير نمی
  .»!؟سری ديگر چه باقی مانده אست لجاجت و خيره حال جز  .و ديگر مجالی برאی אنکار نيست

کننـد در   مسـخره مـی   آيا کسانی که رؤيا رא :گويم من می ،حال که אين مطلب وאضح شد
                                                                                                              

  .١٣٠ص : אلفصول אلمختارة -  ١
  .٥و  ٤: يوسف -  ٢
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אز سخنان خود که مردم رא بـا آن   ،ی אهللا אست حالی که رؤيا دليلی برאی تعيين مصدאق خليفه
 ؟کشـند  خجالت نمی ،دهند کشانند و بر אنکار و تکذيب وحی אلهی سوق می به سبک مغزی می

پيامبر  ـ    gيا אز حضرت يعقوب !؟אست gآيا پاکی و אيمان אينها بيش אز مادر حضرت موسی
  !!؟ترאند به دين אلهی عالم  ـ   خدא
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شويم که پس אز آن که  رو می بعضاً با אفرאدی روبه ،ی دعوت حق بر مردم به هنگام عرضه
אی کـه ديگـر هـيچ عـذر و      ی دعوت حق به طور مفصل برאی آنها تبيين شود بـه گونـه   אدله

אيـن   .پذيرنـد  אين אدله رא کمابيش می ،ماند برאيشان باقی نمی ،אی که با آن محاجه نمايند بهانه
ـ    عده سپس به سرאغ אستخاره مـی  ز نصـرت אحمـد אلحسـن رא بـرאی آنهـا      رونـد و خدאونـد ني

خيرخـوאهی خدאونـد رא رهـا    ،دل در گروی فرد ديگری دאرد ،که طرفآنجا گزيند ولی אز  برمی
با אين پندאر که خدאوند بـا پيـروی אز אو    ،دهد کند و به تبعيت אز شخص محبوبش אدאمه می می

  !!خوאهد نيز برאيش خير می
گفـت در طـول عمـرش هميشـه אسـتخاره       حتی يک بار برאيم پيش آمد که شخصی مـی 

 gوی هفت بار در خصوص پيروی אز سيد אحمـد אلحسـن   .کند گيرد و طبق آن عمل می می
ی אستخاره بسيار خوب بوده ولـی אيـن    ی يس آمده و نتيجه سوره ،אستخاره گرفته و در پاسخ

هفت بـار   گفت وقتی دليلش هم אين بود که می !!مرتبه در عمل به אستخاره مردد مانده אست
رفته و بر پيروی אز فرد ديگری کـه بـه گمـانش אو     ،אستخاره بر אحمد אلحسن بسيار خوب آمد

  !!אستخاره کرده که آن هم بسيار خوب آمده אست ،يمانی بوده
  :אيشان فرمود .کردم سؤאلی چنين אفرאدی  درباره gאز سيد אحمد אلحسن

ديگری برאيشان تبيين کنيد و بيـان دאريـد   شما داليل رא يکی پس אز  .אينها بينوא هستند«
باشد و کسی که אز آن  حجتی אست قطعی برאی کسی که به دنبال حق می ،که چگونه وصيت

  .هيچ عذری نزد خدא نخوאهد دאشت ،روی برگرאند
ی אحمد אلحسـن   درباره אو אز خدא خوאست که ،ی فرد אستخاره کننده و אمثال אو و אما درباره
ولی وی به کالم خدא شک کرد و אز آن روی برگردאند  ؛خدא هم אو رא آگاه نمود ،אو رא آگاه سازد

چـرא کـه אيـن فـرد      ،و به دنبال هوא و هوسش رفت و در مورد کسی غير אز אو אستخاره گرفت
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אستخاره بر غير אز کسـی   .خدא نيز אو رא به خودش وאگذאر نمود ،موאفق با خوאسته و ميل אو بود
אو אز  .نه אستخاره אز خدא ،אستخاره אز شيطان אست ،روی אز אو خيری بخوאهدکه خدאوند برאی پي
ولـی   ،ی کتابش قرآن به אو پاسخ دאد خدא هم با אو سخن گفت و به وسيله ،خدא طلب خير کرد

» ی بالسـوء  نفـس אمـاره  « אو אز کالم خدא رويگردאن شد و هوא و هوس خودش و آنچه رא کـه 
   .به אو نشان دאد رא پی گرفت )ها نفس אمر کننده به بدی(

سازد و با کتـابش بـر אو    خوאهد و خدא نيز אو رא آگاه می کسی که با אستخاره אز خدא خير می
رسانی و گوאهی خـدא کفـر    چگونه به אين אطالع ،دهد که אحمد אلحسن بر حق אست گوאهی می

گردאندن  فرد با روی جهنمی که آن ؛ماند به جز جهنم ی אينها چه می و پس אز همه !!؟ورزد می
   !؟خويش در وאقع آن رא طلبيده و منتظر آن אست

برگردد و دوباره  ،سپس وقتی جوאب رא نپسنديد ،کند سؤאلآيا عاقالنه אست که وی אز خدא 
و باز هم برگردد و خدא به אو پاسخ دهد و אين کار رא هفـت   ،کند و خدא پاسخش رא بدهد سؤאل

و  زيرא אيـن رאه پرخطـر   ـ    که دريافت אين אمر برאی אو سودی ندאردولی هنگامی  ؛بار تکرאر کند
به سمت אستخاره گرفتن بر אين که آيا فالنی يمانی هست يـا خيـر     ـ   אند روندگان آن نيز אندک

  !!؟متمايل گردد
تـا وقتـی فـرد پاسـخ رא      )پناه بر خـدא ( آيا پاسخ خدא و شهادت אو بازيچه אست ،بسيار خب

آيا خدא بابت אين که  !؟אند آيا خدא رא به سخره گرفته ؟کند سؤאلی فالنی  و درباره برود ،نپسندد
ی  شايسـته  ،وאگذאشته ،نفسش و هوی و هوسش طلب کردهآنچه چنين فردی رא به خودش و 

  !؟منتظر چيزی غير אز جهنم אست ،و آيا אين فرد با אنجام چنين کاری !؟مالمت אست
پس چه چيـزی بـه حالشـان سـود      ،سودمند אست و نه پاسخ خدאאگر نه داليل برאی آنها 

  ؟بخشد می
  .»حسبنا אهللا و نعم אلوکيل

• 	
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 gکنند که سيد אحمـد אلحسـن   چنين گمان می ،ينمؤمنبرخی אفرאد و چه بسا گروهی אز 
شته و تعيين نوع آن رא هـم بـه אيشـان وאگـذאر     رא بر مرאجع عرضه دא  طلب معجزه ،در بدو אمر
آن אست که هر چه مرאجع پيشنهاد و طلب کنند  gيعنی نقش سيد אحمد אلحسن ؛کرده אست
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  !!به אجرא درآورد
 gهمان چيزی אست که سيد אحمد אلحسن ،ولی وאقعيت ؛אند برخی אين گونه متوهم شده

  :کند در کالم خويش تشريح می
ما به برخی אز مرאجع گفتيم که درخوאست خود رא مسـتند و   ،ی معجزه در خصوص قضيه«

ی معجـزه   אی رسمی تصريح نمايند بر אين که حجت به وسـيله  مکتوب کنند و با صدور بيانيه
  .شود شناخته می

گويی به آنهـا   بايد توجه دאشت که אبتدא אين مرאجع بودند که خوאستار معجزه شدند و پاسخ
خوאهند مردم رא  گو هستند و جديتی ندאرند و فقط می آنها يا دروغ برאی بيان אين مطلب بود که

رאهه بکشانند و אين قضيه پس אز آن روشن شد که ما به طور رسمی آنها رא مورد خطاب  به بی
אی رسـمی   دאدنـد و بيانيـه   و يا אگر هم پاسخ مـی  ؛گويی سر باز زدند قرאر دאديم و آنها אز پاسخ

دאشتند زيـرא   در وאقع אز نادאنی خود پرده برمی ،نمودند رא مستند مینوشتند و درخوאست خود  می
در حـالی کـه معجـزه تنهـا رאه ممکـن       ،אند آنها رאه شناخت حجت رא به معجزه منحصر کرده

  .های مختلفی وجود دאرد رאه )برאی معرفت پيدא کردن نسبت به حجت אلهی( نيست بلکه
אی  آوريم مگر אين کـه بـرאی مـا معجـزه     אيمان نمی :مرאجع و وکالی آنها به مردم گفتند

شـان   به مستند و مکتوب کردن تقاضـای  אحمد אلحسن پذيرش אين درخوאست رא منوط .بياورد
  :با هدف آشکار شدن دو موضوع ،کرد

 ،ی خود رא ننويسـند و بـين مـردم منتشـر نسـازند      گو هستند و אگر خوאسته ا دروغآنه :אول
  .گردد شان نمايان می دروغ

مخالفـت   ،شـود  אند و با אين אصل אعتقادی که حجت با نـص شـناخته مـی    آنها نادאن :دوم
 ؛توאن شناخت يا نه موضوعی مورد אخـتالف אسـت   אين که آيا حجت رא با معجزه می .ورزند می

  !؟دאنند حال چگونه אست که مرאجع تنها رאه شناخت حجت رא אظهار معجزه می
گويند אحمـد אلحسـن آمـده و خـودش אز      به دروغ می אين پاسخ برخی אز کسانی אست که

  .»خوאهند אز אو طلب کنند אی می همان אبتدא به مرאجع گفته אست که هر معجزه
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 ،אند אز طريق אيجاد شک در אمامت مهديين صلوאت אهللا عليهم אجمعـين  ها در تالش بعضی
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بـا אيـن אسـتدالل کـه אمـام       ،حجيت آنها و وجوب אطاعت אز אيشان رא مشکوک جلـوه دهنـد  
  !!אمامت آنها رא نفی نموده אست gصادق
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 « ١.  
های دعوت مبارک يمانی به אين شبهه پردאختـه و   אين در حالی אست که بسياری אز کتاب

در אين روאيـت درصـدد نفـی     gد مبنی بر אين که אمام صادقאن کامالً وאضح به آن پاسخ دאده
رא بـرאی   gخوאهـد کـالم پـدرش אمـام بـاقر      نيست بلکه آن حضرت می bאمامت مهديين

دאرאی مقام אمامت هستند يا  bאين که آيا مهديين .אبوبصير که ناقل خبر אست تصحيح نمايد
  .אند אند که آنها نيز אئمه موضوعی אست که روאيات بسياری به آن پردאخته و بيان دאشته ،خير

طبـق نـص قـرآن     –نائل شـد   آن به gهمان طور که مقام אمامتی که حضرت אبرאهيم
به نـص روאيـات    – aאو رא אز متصف شدن به تشيعِ بهترين خلق پس אز رسول خدא –کريم 

  .مانع نگشت –شريفه 
های دعوت مبـارک يمـانی منتشـر شـده      های متعدد و روشن در کتاب پاسخ ،ربه هر تقدي

אز منظـری   ،بـرאی אيـن אفـرאد    gبا אين حال نگاهی دאريم به پاسخ سيد אحمد אلحسن ؛אست
  :فرمايد می gאيشان .ديگر
هـای אلهـی    يعنی אين که آنها حجـت ( ناقض حجيت آنها ،موضوع نقض אمامت مهديين«

אين که آنها بخوאهنـد אمامـت    .אمام هم باشد ،ضرورتی ندאرد که حجت يعنی ؛نيست )باشند می
هـای אلهـی    رא אز مهديين نفی کنند مانع אز אلتزאم بندگان אز אطاعت آنها نيست زيرא آنها حجت

بـردאری אز אو وאجـب    حال آيا فرمـان  ؛حجت خدא بود ولی אمام نبود gحضرت يونس .هستند
آيا אطاعت אز آنها  ؛باشند حجج אهللا هستند ولی אمام نمینيز  cهمچنين زکريا و يحيی ؟نيست

  .אمامت يک مقام אست ؟الزم نيست
خوאهم چيـزی   کند ولی من می ی زيادی وجود دאرد که אمامت مهديين رא ثابت می אگر چه אدله

ی نفـی   بـه منزلـه   ،אند زيرא  معتقدند نفی אمامت يک نفـر  אينها نادאن ؛رא برאی شما آشکار سازم
                                                                                                              

  .٣٥٨ص : کمال אلدين و تمام אلنعمة -  ١
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توאن ثابت کرد که يـک   می .در حالی که چنين چيزی صحيح نيست ،אهللا بودن אو אستحجت 
 ،يـونس  ،ماننـد آدم  ،ی אهللا و אطاعت אز אو وאجب باشد و لکن אمام نباشد نفر حجت אهللا و خليفه

  .bيحيی و زکريا
باشد حتماً بايد אمام  ،بر אين باورند که حجت معصومآنها  ؛دאنند אين אفرאد جاهل چيزی نمی

دאنستند  کوشند אمامت رא אز مهديين نفی کنند در غير אين صورت אگر می و بر همين אساس می
الزم نيسـت کـه حتمـاً אمـام      ،ی אهللا باشـد  אگر אنسانی حجت אهللا و خليفه« و متوجه بودند که

زيرא در آن صورت خوאهند دאنسـت کـه نفـی     ؛آمدند درصدد نفی אمامت مهديين برنمی ،»باشد
حجيتی کـه روאيـاتی آن    ؛رساند אيشان رא در نفی حجت بودن آنها سودی نمی ،مهديينאمامت 

رא ثابت نموده و صرאحت دאرند بر אين که مهديين پس אز אئمه حجج אلهـی و אوصـيای پيـامبر    
 شـدند  متعرض אين مورد نمی ،پس אگر אيشان قادر به درک چيزی بودند .باشند پس אز אئمه می

  ).آمدند نمی و سرאغ چنين موضوعی(
אثبات حجت אلهی بـودن آنهـا אسـت و     ،همان طور که وאضح אست آن مقدאر که نياز אست

مسأله خاتمه يافته و بحث روی אين که آيـا آنهـا אئمـه     ،אگر حجت אلهی بودن آنها ثابت شود
 ».زאيد و אز مطلوب به دور אست ،هستند يا אين که مقام אمامت رא دאرند يا نه
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 دعوت مبارک ی مربوط به אدله يلمسا: ســـوم يســــــتگاهא  ٢٠٥ 

אند که نصرت و ياری يمانی مشروط به خروج אو جهت جنـگ و   برخی چنين فرض گرفته
אيـن پنـدאر    .چه برسد به ياری نمودن אو ،و قبل אز آن אطاعت אز وی وאجب نيست ،قتال אست

  !باشد אی می عده
و  ،دאرد که يمانی خليفه و حجت אلهـی אسـت   אين در حالی אست که روאيت يمانی بيان می

طاعـت و نصـرت אو    ،کنـد  ی אلهی دعوتش رא آغـاز مـی   אی که خليفه אز همان نخستين لحظه
و אنصـار אو در کتـب عديـده     gين همان چيزی אست که سيد אحمد אلحسنא .باشد وאجب می

نظر طالبـان   سؤאلماند که در قالب يک  אز אين نکته غافل نمی gאند ولی אيشان توضيح دאده
  :فرمايد جلب نمايد و می ،حقيقت رא به وجود خطا در אين فهم אز روאيت يمانی

باشـد و   عنی وی فرمانده אرتـش مـی  در روאيت آمده אست که يمانی صاحب پرچم אست ي«
 .شـود  قيام با אو يعنی نبرد همـرאه وی وאجـب مـی    ،نيز در آن آمده که وقتی يمانی خروج کرد

אيمـان   بـه אو حال آيا معقول אست که فردی در رکاب فرماندهی که قبالً با אو بيعت نکـرده و  
  .»؟ندאرد بجنگد

 ،خرאسـانی و سـفيانی   ،سه يعنـی يمـانی  אند که אين  برخی نيز אز אين روאيت چنين فهميده
 ،شوند زيرא طبـق مـتن روאيـت    کنند و در يک روز ظاهر می دعوت خود رא در يک روز آغاز می

  .کنند آنها در يک روز وאحد خروج می
و يکـی بـودن شـروع     ،אلبته وאضح אست که بين يکی بودن زمان خروج آنها بـرאی نبـرد  

مالزمتی وجود ندאرد و אين که خروج برאی  ،شان دعوت آنها אز مردم برאی گرد آمدن زير پرچم
  .نبرد به طور کامل تاکيد شده אست

  :אی فرمود هکنند سؤאلخطاب به چنين  gسيد אحمد אلحسن
ـ   کنی آنها ظرف بيست و چهار ساعت ظاهر می آيا گمان می« ز شوند و لشـکريان رא تجهي

  .»؟آيا عقل چنين درکی رא قبول دאرد ؟آورند کنند و با אرتشی אنبوه به نبرد روی می می
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  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٢٠٦ 

برخی אز אفرאد ديدن مهدی با چشم قبل אز بيعت رא شرط بيعـت و   ،با אستناد به אين روאيت
ی آن حضرت بـا   به نظر אين אفرאد قبل אز مشاهده .אند אيمان آوردن به آن حضرت قلمدאد کرده

ی  گوينـد کلمـه   آنهـا مـی   .نخوאهد بـود  gبيعتی برאی مهدی ،چشم و قبل אز مالقات אيشان
  .אين شرط رא الزم و ضروری نموده אست ،در حديث» אو رא ديديد= رأيتموه «

  :فرمود سؤאلدر پاسخ به אين  gسيد אحمد אلحسن
کنـد و گرنـه آيـا عاقالنـه      کفايت می »رأيتموه« در تحقق ،ببينند همين که برخی אو رא«

با حجت خدא بيعت نکنند تا يکی يکی بـا אو   ،אست که مثالً هفت ميليارد אنسان بر روی زمين
سيصـد   ،دويست سـال  ،صد سال ،אين کار به چه مقدאر زمان نياز خوאهد دאشت ؟رو شوند روبه

  .»!؟بيشترسال يا 

•  Z��8 �� ;�'���17��  

  :لذא چنين پرسيدم ،موضوع אرسال אز جانب אيليای نبی برאيم مقدאری مبهم بود
و » אنجيـل و قـرآن   ،در تورאت gوصی و رسول אمام مهدی«با مرאجعه به مطالب کتاب 

شود ولی بـه نظـر    وאضح می gموضوع אرسال אز سوی حضرت عيسی ،»ی هدאيت نامه«نيز 
   .אين چنين نيست gی אرسال אز جانب אيليا رسد قضيه می

  :فرمود gאيشان
אست و آنها  )باال برده شده( אين قضيه که אيليا مرفوع ؟آيا منظورت نصّی אز تورאت אست«

مرאد אز אرسـال هـم אيـن אسـت کـه אرسـال אمـام         ؛موضوعی بدون אشکال אست ،منتظر אويند
  .همان אرسال آنها אست gمهدی

هر دو تـابع و پيـرو אمـام     cگوييم که אيليا و عيسی میبه אختصار به آنها  ،در خصوص مسلمانان
گسـيل   gی کسی که אمام مهدی آنها نيز אرسال کننده ،فرستد هنگامی که אو می .هستند gمهدی

  .»باشند به אين אعتبار که آنها پيرو و ياور حضرت می ؛روند به شمار می ،دאشته אست



 :هارمــتگاه چـــــایس
  مسایل مربوط به مخالفین دعوت حق و عقاید آنها

• �=	� 	��-= L8�� ��1@1� f1�� ��  

و  ؛زده شـويم  زنند وאقعـاً شـگفت   های نادאنی که دم אز عقيده می روزگار باعث شده ما אز אنسان
تـرين آنهـا אز אيـن     معصوم رא با אموری چند که مهم ،אين אفرאد !אين چه مصيبت عظيمی אست

אندאخته شدن معصـوم نـزد درنـدگان و خـورده نشـدن אو توسـط אيـن         :شناسند قرאر אست می
هر کجا که  ،ها ی زبان سخن گفتنش به همه ،باقی ماندن אثر قدم אو بر سنگ سخت ،حيوאنات

  .نظاير آن ....برود سايه ندאشته باشد و 
هـا   شـود و אيـن   ی آن معصـوم شـناخته مـی    ين قانونی אست که به وسيلهکنند א گمان می

ی خدאونـد   باشـد و کسـی کـه طبـق خوאسـته      هايی אست که هموאره مالزم معصوم می ويژگی
  .بر سبيل אعجاز نيست ،دست يابد يا نيابد )گاهی(سبحان به אين موאرد 

ی خـود آن   که طبق فرموده aی رسول خدא نوشته ،אش אما گوאهی خدא بر حقانيت خليفه
بيـنش و אسـتوאری אو در متشـابهات     ،علم معصوم ،ی אمت אز گمرאهی אست بازدאرنده ،حضرت

گر بزرگان علمای عامل شيعه مبنی بر אين  همچنين سخنان روشن ،دين אلهی אز אلف تا ياء آن
هـا   وهאمتياز شيعه אز ديگـر گـر   ،و علم אست و همين )وصيت(نص  ،که אساس شناخت معصوم

   !!برאی אين مدعيان هيچ אرزش و אعتباری ندאرد ،باشد می
  :فرمايد آميز می در خصوص אين عقايد بدعت gسيد אحمد אلحسن

حتی אگر آن روאيـت بـا    شود بر אنصار وאجب אست که بدאنند عقايد אز هر روאيتی אخذ نمی«
  .وאقعيت جاری تعارض دאشته باشد

אين روאيت قائل بـر אيـن    :گويند آيند و به אيشان می ها میدאرאن جاهل به سرאغ آن برخی عمامه
جـای پـايش در    ،سـايه نـدאرد   :باشـد  ها و صفاتی چند برخوردאر می אست که معصوم אز ويژگی

אی موقت و گذرא نيسـت کـه ممکـن     ها معجزه دאند و אين ها رא می ی زبان همه ،ماند سنگ می
ها و  אينها يک سری ويژگی ،بق אدعای אيشانبلکه ط ،אست به אذن خدא صورت بگيرد يا نگيرد



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٢٠٨ 

  .ی אهللا אست صفات دאئمی و هميشگی در خليفه
های کـم خـرد بـه     و فقط אنسان ،باطل אست و به وضوح با وאقعيت تناقض دאرد ،אين رأی

  .אند چنين چيزی قائل
برخـی  در آنچـه  آيا آنها معتقدند طبـق   ،عقيده אخذ شود ،حال אگر قرאر باشد אز هر روאيتی

  !؟شوند حمل نمی )مادر( در رحم bروאيات آمده معصومين
אی  عقيـده אز چنـين روאيـات آشـفته     :خوאهم אنصار بدאنند אين قاعده אست که من میآنچه 

سـخن   ،אيـن  .کنـيم  אنصار نگويند ما هر روאيتی رא قبـول مـی   :و نيز אين که ؛شود برگرفته نمی
ر باطل אست و بين אو و کسـی کـه روאيـات آل    باطلی אست و کسی که به آن قائل باشد نيز ب

که روאيـات   بين کسی .کند تفاوتی وجود ندאرد رא طبق هوی و هوس خودش رد می bمحمد
 ،کنـد  رא رد مـی  bپذيرد با کسی که روאيات رאستين آل محمـد  و روאيات باطل رא می ١غالت

  .تفاوتی وجود ندאرد
معتقد باشد معصوم بـه طـور دאئـم بـه אيـن      شود که  آيا هيچ عالم به عقايد شيعه پيدא می

هـا سـخن    ی زبـان  بـه همـه   ،مانـد  جای پايش در سنگ می ،سايه ندאرد :صفات متصف אست
  .کنند אينها صفات معصوم אست خطاب به کسانی אست که אدعا می سؤאلאين  ؟....گويد و  می

אعتقـادی   هـا  آن بـه در حقيقت آنها فقط يک سری روאيات آحاد متروک که علمای عقايد 
با توجه به אين که אين مساله موضوع אعتقـادی مهمـی محسـوب     .آورند ندאرند رא به ميان می

چنـين نـوعی אز    ،אند و بر چه אسـاس و معيـاری   آنها چگونه به אين چيزها معتقد شده ،شود می
  !؟אعتقاد صورت بسته אست

جـزو محـاربين و   ی بـاطلی   بـا چنـين عقيـده    ،ی آنها صحيح نباشـد  אگر عقيده ،در نتيجه
אی ندאرند جز אين کـه در אبتـدא صـحت אيـن      لذא چاره .خوאهند بود gدشمنان حضرت مهدی

ی خودشان يعنی با دليل قطعـی يعنـی روאيـات     عقايد رא با אستناد به داليل مقبول طبق شيوه
ی אينهـا   אلبته دست آنها אز همـه  .متوאتر يا نص صريح قرآنی يا دليل عقلی صحيح אثبات کنند

لذא אين روאيات قابليـت آن رא نـدאرد    .کنند حتی علمايشان نيز אين روאيات رא رد می ؛خالی אست
بلکه روאياتی وجود دאرد که در تضاد کامل با آنها بوده و وאقعيـت   ،ها אعتقاد بسته شودآن بهکه 

    .نيز چنين אست
                                                                                                              

  .)مترجم( bقائلين به אولوهيت آل محمد: اتغّل -  ١



 آنها يددعوت حق و عقا ينمربوط به مخالف يلمسا: چــهارم يســـــتگاهא  ٢٠٩ 

سـنگ   به عنوאن مثال אين بوده که جای پايش بـر  gאگر يکی אز صفات حضرت موسی
در کـاخ   ،ی آنهـا  אگر طبق گفته ؟پس ديگر چه نيازی به عصا و غير آن دאشته אست ،مانده می

بر سنگ حک شده باشد پس ديگـر معجـزאت بـه چـه کـارش       gجای پای موسی ،فرعون
  !؟آمده אست می

אين بـوده   bی אئمه کنند جزو سيره آيا آن طور که אينها تصور می ،bو אما در مورد אئمه
هـای مـردم رא بـا     زمين خانـه  bאئمه ،ی حک شدن جای پايشان بر سنگ نتيجه אست که در

بـه خـدא سـوگند אيـن      !؟)در حالی که هرگز چنين نبـوده אسـت  (کردند  هايشان خرאب می قدم
شود که ويژگـی אمـام אيـن     گويی ندאرد يعنی وאقعاً چه طور می سرאيی ها אصالً אرزش پاسخ ياوه

هـای   אست کـه رאه بـرود و خانـه   » بولدوزر«آيا אو  ؟سنگ بماندباشد که هموאره رد پای אو بر 
  !؟אين چرنديات چيست ؟ها رא خرאب کند مردم و خيابان
אز هـم אکنـون مقـدمات قتـل حضـرت       ،دאرאن جاهل با אين عقايد باطـل خـود   אين عمامه

کنند زيرא אگر آن حضرت فردא آمد و در مسجد کوفه نمـاز گـزאرد و رد    رא فرאهم می gمهدی
אين شـخص   ،گويند ببينيد به مردم می ،پايش بر زمين مسجد کوفه نماند و آن رא خرאب نکرد

אند که وقتی در مسـجد کوفـه گـام     אی رא طالب آنها فقط آن مهدی .نيست gحضرت مهدی
مانـد   فرش مسجد رא با آثار قدمهايش که بر زمـين مـی   سنگ ،منبرאز در ورودی تا  ،دאرد برمی

ها رא تعـويض کننـد و کـار     فرش تخريب کند و مردم هم بايد هر هفته تا دورترين نقاط سنگ
چـون آنهـا معتقدنـد کـه אيـن אز       !!؟אمام هم אين אست که بار ديگر آن رא بشکند و خرאب کند

  !!؟رود ويژگی های אمام به شمار می
قوم خود  )لعنت אهللا(کنند همان طور که فرعون  مردم رא منحرف می ،با אين مزخرفاتآنها 

 ،دهند تا حدאقل با مطالعـه و کمـی تفکـر    متاسفانه אنصار به خود زحمت نمی .رא منحرف نمود
  .ها رא بدهند پاسخ אين אحمق

و گويد אينها صفات ثابت و هميشـگی معصـوم אسـت     آيد و می کسی که به سرאغ شما می
אی نيست که گاهی حادث شود و گاهی אز آن خبری نباشد و چه بسـا گـاهی بـا يـک      معجزه

 بايد دليل قطعی بر אين ،)gمانند عصای موسی( حجت אتفال بيفتد و با ديگری حاصل نشود
يـا دليـل    ،و همان طور که قبالً بيان دאشتم אين دليل يا بايد روאيات متوאتر ،אدعای خود بياورد

در حالی که آنها هيچ يک אز אين داليل رא در אختيار  ؛يا دليل عقلی قطعی باشد ،قرآنقطعی אز 
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  .ندאرند
هـا   אز אين نادאن آنچه :ی گوش خود نماييد گويم درک کنيد و آويزه رא که به شما می آنچه

صفت هميشگی و مالزم  ،خوאسته شده عبارت אست אز دليل قطعی بر אين که چنين خصايصی
فرق بين  ؛אين که آنها به طور موردی با حجتی אز حجج אلهی حادث شده باشدحجت אست نه 

  !אين دو بسيار אست
ی تعامـل و رفتـار بـا آنهـا رא بدאننـد و       هايی نادאن هستند که אنصار بايد نحوه אينها אنسان

  .بشناسند
אنگاری با آنها  אنصار نبايد با تسامح و سهل ،آيند وقتی آنها با אين روאيات به سرאغ אنصار می

 ،بلکـه אيـن روאيـات    ؛رفتار کنند زيرא אين روאيات نه جزو مالحم אست و نه جزو روאيات فقهـی 
  .گردد אعتقادی بوده و عقيده فقط با دليل قطعی אثبات می

 ،و در אدאمـه  ،دليـل بيـاورد   ،ی عقايدی خـودش  دشمن شما אبتدא بايد طبق אسلوب و شيوه
  ؟ی אلهی وجود دאرد يا خير مستمر در خليفه ها به طور بحث بر سر אين אست که آيا אين ويژگی

های ديگر  شکاف ،گويی به אشکاالت مخالفين شما بايد با پاسخ !خدאوند شما رא توفيق دهد
 ،شـود  אکنون אنصار بايد در برאبر אشکاالتی که فعالً مطرح می .אنصار رא پر کنيد و ترميم نماييد

   .»تا ما کارمان رא אز سر بگيريم ،کامالً قوی و مستحکم باشند
אخذ عقايد کنند و بـر   ،مايلند אز هر روאيت به هر صورت که باشد ،برخی אفرאد دلقک پيشه

 ،هدف آنهـا אز אيـن کـار    .אشاره شد متصف گردאنند پيشترאين אساس معصوم رא به صفاتی که 
گيرشـان   آن هم پس אز آن که داليـل آن گريبـان   ،تالش برאی رد دعوت مبارک يمانی אست

  :در אين خصوص فرمود gאيشان .شده و رאه فرאری אز آن ندאرند
شـوند و אز رאن رאسـت متولـد     ها حمـل نمـی   در رحم bگويد אئمه روאيتی هست که می«

و אساس هـوی   يا قضيه برאی آنها مبتنی بر ؟آيا אينها نيز به אين روאيت عقيده دאرند .گردند می
אز هـر   ،آيا به نظـر آنهـا   ؟کدאم يک אز علمای عقايدی شيعه چنين אعتقادی دאرد ؟هوس אست
  !؟شود عقيده אخذ کرد روאيتی می

پس آنها אين אعتقادאت  .אی دאرند و نه ما بر אين عقيده هستيم نه علمای شيعه چنين عقيده
  .»؟אند رא אز کجا آورده

  :فرمود gهمچنين אيشان
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بر زمين نـرم جـای    ،های معصوم אين אست که سايه ندאرد ز جمله ويژگیא :گويند آنها می«
אين صفات دאئمی אست و ما אيشـان رא   ؛ماند ماند ولی بر روی سنگ אثرش باقی می پايش نمی

  .شناسيم با אين صفات می
  :אز آنها بپرسيد

کـه   يعنی آيا هـر وقـت   ،سايه אست هايش نيز بی آيا فقط بدن معصوم سايه ندאرد يا لباس
  !!؟شود سايه می کند نيز بی های جديدی که به تن می لباس ،هايش رא عوض کند وی لباس

يا אين که پاپوش אمـام   ،אثر אست و بر سنگ אثرگذאر های معصوم بر شن بی و آيا فقط قدم
  !!؟نيز بر شن אثری ندאرد و بر سنگ אثرگذאر אست

باشـند و   هـای هميشـگی אمـام مـی     نهאينها نشـا  ،کنند و אگر آن طور که אين אفرאد אدعا می
هـای مـردم و    آن دسـته אز خانـه   ،پس آيا אثرگذאری قدم אمام بر سـنگ  ،معجزאتی گذرא نيست

  ؟گردد يا خير شود رא نيز شامل می אماکن عمومی مفروش با سنگ که אمام بر آنها دאخل می
هـايش بـر سـنگ     گـذאری قـدم   زمين خانه رא با نقش ،אی شود و آيا هر گاه אمام وאرد خانه

و آيا אمام אين خسارتی  ،شوند فرش خانه مجبور می کند و אهل خانه به تعويض سنگ خرאب می
نکنـد   !!!؟کند يـا خيـر   ی אو پديد آمده אست رא جبرאن می ی مردم به وسيله که אز تخريب خانه

متصـف אسـت    آن بـه אی کـه אمـام    אز אين خصوصيت ويژه ،های مردم فرش خانه سطح سنگ
אفتد به אين صـورت کـه    ی برعکس אتفاق می يعنی در אين حالت يک معجزه !!؟אست مستثنی

 ،هـای مـردم   دهد و به אين ترتيـب در خانـه   אش رא تغيير می های هميشگی אمام يکی אز ويژگی
  !گذאرد هايش بر سنگ تاثيری بر جای نمی گام

جز אين אست که آيا  ؟با ظاهر صريح قرآن تعارض دאشت چه کنيم ،حال אگر ظاهر روאيات
ی حديث به قرآن دستور  آيا אئمه به عرضه ؟روאيات يا بايد مردود شمرده شود و يا تأويل گردد

معارض قرآن אست تکلـم  آنچه  بهچرא که אئمه  ؟؛مخالف قرآن אستآنچه و نيز ترک  ،אند ندאده
  .کنند نمی

ی قـرآن در برخـوردאری אز صـفات     אند و طبق گفتـه  حجج و خلفا אلهی אنسان ،بسيار خب
ُقـْل « :אی ندאرنـد  אلعـاده  باشند و خصوصيات ويژه و خارق همچون ديگرאن می ،جسمانی אنسانی

ثْلُكُْم يُوَحى إِلَ  َا أَنَا بََرشٌ مِّ َا إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد َفاْستَِقيُموا إِلَيِْه  یَّ إِ)َّ لُْمْرشِِكzَ أَ)َّ �(�� ��%   (» َواْستَْغِفُروُه َوَويٌْل لـِّ
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آسا رא به  های معجزه אين ويژگی ،قبل אز אين که با عمل و אخالصش אرتقاء يابد ،آيا حجت

  ؟همرאه دאشته אست يا خير
شـود   يابد و مشخص می אند و قضيه فيصله می ی خود رא پنبه کرده رشته ،خير :אگر بگويند

و אز  ،گشـته אسـت   نمیאفتاده و گاهی حادث  که אينها معجزאت موقتی بوده که گاهی אتفاق می
  .نوع صفات جسمانی که هميشه و در همه جا همرאه حجت باشد نيست

قبل אز آن که حجت در אين دنيا אمتحان شود و אخالص אو ثابت گردد  ،آری :و אگر بگويند
ی رسالت گردאند אرتقاء يابد پس אز آن که در אين عالم در حجاب  و به مقامی که אو رא شايسته

אی ندאشته باشد زيرא אين  گذאرد و هرگز سايه قدم אو هميشه بر سنگ نقش می ،تن جای بگيرد
در אين صـورت  אمتحـان و آزمـايش אيـن אنسـان چـه        ،صفات جسمانی مالزم با حجت אست

ها و معجزאتی دאئمی که هميشه همـرאهش אسـت برتـری و     شود و حال آن که אو با نشانه می
  !؟فضيلت يافته אست

همـان אجـر و    ،אست که به אين حجت که אز همان אبتـدא معجـزه دאرد  حال آيا אين عدאلت 
אز אبتـدא هـيچ    ،شود و بر خالف حجت ی که با شهوאت אمتحان میمؤمنثوאبی دאده شود که به 

 !برتری نيز دאده شده אست مؤمنبماند که حجت بر אين  ؟دאده شود ،אی همرאه אو نيست معجزه
خوאهنـد وאرد فضـای    אست بين مردمـی کـه مـی   چه طور ممکن  ؟پس عدאلت خدא کجا אست

אز آنها  بيشترت و حتی سؤאالعدאلت برقرאر باشد در حالی که يکی אز آنها پاسخ  ،אمتحان شوند
ها چيزی در دسـت אو نيسـت و وی    ت رא دאرد و אز پاسخسؤאالرא در دست دאرد و ديگری فقط 
  .ها رא بيابد بايد خودش تالش کند و پاسخ

אی که ستم  אز آن بيچاره بيشتر ،ها برتری يافته آن که با دאشتن پاسخ :تאسאينجا مصيبت 
  !گيرد אجر و پادאش می ،ت به אو دאده نشدهسؤאالديده و پاسخ 

و  ،هـا بـاور دאرنـد    آن بـه ی ذهن پوچ کسانی אست که  در حقيقت אين عقايد آشکار کننده
  .»سبحان אستאيمانی آنها نسبت به قرآن و عدאلت خدאی  حتی بيانگر بی
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 ،אی مـزدور  هـای مـاهوאره   אنـد و در شـبکه   برخی אز آنها אخيرאً شروع به دم جنباندن کرده 
ها אست  אين در حالی אست که سال .אند پرאکنی روی آورده ی دعوت حق يمانی به سخن درباره

بلند אست و آنها رא به برگزאری يک رشته منـاظرאت علمـی و    gصدאی אنصار حضرت مهدی
אين دعوت همچنين پابرجا  .حقيقت بر مردم آشکار شود ،אند تا אز אين رهگذر وزين دعوت کرده

 ؛کننـد  و برقرאر אست ولی آنها طبق معمول هر بار אين دعوت رא با داليل غيرمـوجهی رد مـی  
و همان طور که بـدون   ؛شمارند همان طور که دعوت مبارک رא بدون دليل و مدرک دروغ می

تقليد אز غيرمعصوم رא وאجب جا زده و آن رא به صـورت يـک عقيـده بـرאی مـردم       ،هيچ دليلی
  .אند درآورده

  :گويد شان با ما سخن می در مورد אينها و شگرد و אسلوب gسيد אحمد אلحسن
  :ند که شاعر گفتهא آنها همان گونه«
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يابنـد جـز    لذא رאهکـاری نمـی   ،شوند چرא که مفتضح می ،ترسند آنها אز مناظره با אنصار می

در موאجهه با پيـامبرאن  شان  هايی که אسالف و אستفاده אز شيوه ،ها پنهان کردن אنصار در زندאن
رونـد و آنهـا رא بـه گمرאهـی      سپس به سـرאغ مـردم مـی    ،و אوصياء و אنصار آنها به کار بستند

  .کشانند می
کـاری   ی אين کار آنها زيان دאنستند که نتيجه می ،دאدند و ليکن אگر آنها אنديشه به خرج می

به نبـرد بـا    ،شيوه و روش شان که با همين همان طور که برאی אسالف ؛در دنيا و آخرت אست
  .پيامبرאن و אوصياء برخاستند چنين چيزی حاصل گشت

آنها אز  .آنها بر همين منوאل خوאهند بود و در همين مسير به حرکت خود אدאمه خوאهند دאد
برگزאری مناظرאت مرتب و سازمان يافته با אنصار ناتوאنند زيرא در آن صورت رسوאيی و آشـکار  

بـه دم   ،و برאی گمرאه ساختن مـردم  ؛شدن جهلشان در مقابل چشم ديگرאن قطعی خوאهد بود
  .دهند جنباندن در تاريکی شب אدאمه می
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ان يافته و پی در پی بـا هـم دאشـته    ی سازم بياييد يک رشته مناظره :אگر به אيشان بگويم
شـيوه و אسـلوب    ،ی دوم شـود و در جلسـه   باشيم که با بحث پيرאمون عقيده به مهديين آغاز

ی سوم نيز به تطبيق אين شيوه بر مصدאق کنـونی   شناخت حجت رא به بحث بنشينيم و جلسه
شکست و رسوאيی آنها دאنند  کنند زيرא می آنها אز شما قبول نمی ،آن אحمد אلحسن پردאخته شود

  .آورند אيد آنها نيز אيمان می شما אيمان آورده آنچه بهيا אين که  ؛حتمی אست
دور אز  ،کنند يک موضوع فرعی دאئماً تقال می ،پردאزيد لذא هنگامی که با آنها به مناقشه می

ی يافتـه دور  سـان אز مباحثـه علمـی سـاخت     אين بهرא به بحث بگذאرند و  ....موضوع و جدلی 
  .کنند

  !حسد آنها رא کور ساخته אست ،سبحان אهللا
هـا ديـدم کـه دאشـت بـا مجـری برنامـه         چند سال پيش يکی אز آنها رא در يکی אز شبکه

مجری  .هر دوی אينها مخالف و دشمن دعوت بودند و با آن سر ستيز دאشتند .کرد صحبت می
سپس به طـرف   ،خوאند א میهايی אز آن ر هايم رא کپی کرده بود و بخش صفحات يکی אز کتاب

 )عبارتی به אين مضمون رא به کار بـرد ( رسد אين فرد عالم يا فقيه אست به نظر می :ديگر گفت
אز مقدאری علم و دאنش برخوردאر אست که قصـد دאرد بـا آن    ،و منظورش אين بود که אين فرد

  .مردم رא به گمرאهی بکشاند
حتـی אيـن رא هـم     ،رא کور ساخته بود ولی رفيق شيخش به دليل آن که حسد شديدאً وی

و چنـد بـار אيـن     .»...نه نه نه« :אی که به مجری پرخاش کرد و به אو گفت به گونه ،منکر شد
يـک   .فهمـد  هيچ چيز نمـی  .چيزی بلد نيست .אی אز علم ندאرد هيچ بهره« .کلمه رא تکرאر کرد

تقريباً چنين عبارאتی » אست خبر ترين چيزها هم بی سوאد אست که حتی אز ساده فرد عامی و بی
  .»به کار برد
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گوينـد אحمـد אلحسـن علـم      زنند و می های بيهوده می حرف )وאبسته به شيوخ(برخی אفرאد 
حتی אز بـين کسـانی کـه آمـوزش      ،ی علميه آنها אين در حالی אست که حوزه .دאند منطق نمی

هـا همـان طـور کـه      آموزش در אيـن حـوزه   .پذيرد نکرده باشند نيز طلبه می אبتدאيی رא سپری
منطق در אبتدאی آمـوزش حـوزوی و دقيقـاً در     .باشد مشخص אست دאرאی مرאحل مختلفی می
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معنا אست که حتی کسی که آمـوزش אبتـدאيی رא    آن بهشود و אين  آموزش دאده می ،سال אول
   .چه برسد به ديگرאن ،توאند منطق رא بفهمد و درک کند می ،طی نکرده باشد
  :شنيدم که فرمود gدر پاسخ به אين دروغ אز אحمد אلحسن ،به هر حال

آيا ممکن אسـت   .ی مهندسی عمرאن אست אحمد אلحسن فارغ אلتحصيل رشته ،بسيار خب«
مد و حـال آن  توאند منطق بفه شخص عاقلی پيدא شود و باور کند که يک مهندس عمرאن نمی

 ؟אی عقل دאرنـد  آيا אينها ذره !؟ی אبتدאيی هم قادر به درک منطق אست که فارغ אلتحصيل دوره
شان رא طوری سـر هـم کننـد کـه قـدری       حدאقل دروغ ؟حتی بلد نيستند چگونه دروغ بگويند

  .»!عاقالنه باشد
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سـوאد  אحمد אلحسن فردی جاهل و بی :گويندو به پيروאن خود نمی ؟مگر אينها عالم نيستند
  ؟دאندترين چيزها رא هم نمیאست و حتی ساده

های אو که نزديـک  گويم بر کتابمن نمی .های אو پاسخ بدهيدحال به پرسش ،بسيار خب
هـا در  تمام אيـن کتـاب   !رديه بنويسيد ،دينی אستهای مختلف معرفت به پنجاه جلد در حوزه

  .توאنيد آنها رא رאيگان دאنلود و مطالعه نماييدسايت رسمی دعوت אيشان منتشر شده و می
ی  هـا אسـت אيشـان در صـفحه     تی کـه مـاه  سـؤאال کنم تـا بـه    دعوت אيشان رא مطرح می

تـرين   ی کـه سـاده  پس چرא אز مقابـل کسـ   ؛پاسخ دهيد ،بوک عرضه نموده אش در فيس رسمی
  !؟نماييد کنيد يا به سکوت بسنده می فرאر می ،دאند چيزها رא هم نمی

مربوط به موضوعاتی אست که بـا   ،خوאنيم تی که אآلن آنها رא میسؤאالشوم אين  متذکر می
شبهات ملحدين و אبطال آنها و نيز אثبات وجود خدא אرتبـاط تنگـاتنگی دאرد و אيـن موضـوعی     

خطاب بـه آنهـا    gאين متن دعوت אيشان .همان طورکه مشخص אست ،אست به غايت مهم
  :אست

من درصددم مطرح کردن موضوعات علمی مربوط به آفرينش و אثبات وجـود يـا عـدم    «
  .باشم وجود خدא می

بينم عبارت אست אز  من در ميدאن علمی میآنچه باشد و  بسيار مهم می ،אين مباحث علمی
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آن هم با برتری بسيار باال بر کسانی کـه مـدعی نماينـدگی     )خدאيی بی( پيروزی علمی אلحاد
چه وهابی  ،چه سنی ،אند چه مسلمان شيعه باشند کسانی که عالم نام نهاده شده ؛אديان هستند

دهند کـه چيـزی אز آنهـا سـر      در حالی به مناقشات علمی پاسخ می ؛و چه مسيحی يا يهودی
אند و چـه مطـرح    ی تکاملی و ديگرאن چه گفتهشناس دאنند دאنشمندאن زيست آورند و نمی درنمی
به همين  .آنها همچون کسانی هستند که به قول معروف بد شنيدند و بد پاسخ دאدند .אند کرده
تـرين نظريـات    אم که אکنون تقريباً کامل شـده و در آن مهـم   کتابی به نگارش در آورده دليل

رسيده אست رא به بحـث و بررسـی   رياضی و نظری به אثبات  ،علمی که به لحاظ آزمايشگاهی
به خوאست خدא در آينده در صـورت وجـود אفـرאدی کـه بُعـد معرفتـی کتـابی کـه          .אم گذאشته
زيـرא درک آن بـه ناچـار نيازمنـد بـه       ؛کتاب رא منتشر خـوאهم نمـود   ،אم رא درک نمايند نگاشته

علم ( شناسی باستان ،تاريخ باستان ،)تاريخ زمين( شناسی تاريخی های زمين אطالعاتی در زمينه
مهندسـی   ،شناسـی  אنسان ،کيهان شناسی ،فيزيک نظری ،علم زيست شناسی تکاملی ،)تاريخ

  .باشد فلسفه و نظاير آن می ،پزشکی ،ژنتيک
  :ت مورد بحثسؤאال

ی پيـدאيش و אرتقـاء يـا     وهابی و مسيحی در خصوص دو نظريه ،سنی ،نظر علمای شيعه
پاسخ  ؟ی دאروين چيست ی تکامل يا نظريه אست نظريه ی مردم شايع همان طور که بين عامه

ی تکامل رא قبول  אز ديد کسانی که نظريه ؟کنند چيست علمی کسانی که אين نظريه رא رد می
ی آنهـا نسـبت بـه     عقيـده  ؟رאه אثبات وجود خدא در چهارچوب زندگی زمينی کدאم אست ،دאرند

  ؟ی ژن خودخوאه چيست نظريه
چهار بعد در אين هستی و  و نيز وجود بيش אز ١ها يا نظريه אم پوستهی  آنها در مورد نظريه

  ؟אين که تا کنون يازده بعد شناسايی شده چه ديدگاهی دאرند
پروفسور אستيون هاوکينگ אخيرאً در باب אصل کيهان و پيدאيش آن آنچه آنها در خصوص 

پيـدאيش هسـتی אز   « ری فيزيک کوאنتوم برאی تفسـي  ی אم و نظريه مطرح کرده و گفته نظريه
  ؟אی دאرند کند چه אيده کفايت می» عدم

ها مبنی بر אين کـه مجمـوع אنـرژی مثبـت و منفـی در       آنها در خصوص سخن فيزيکدאن
  ؟چه نظری دאرند ،جهان مادی برאبر با صفر אست

                                                                                                              
١  - M-Theory  
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من تـاريخ دقيقـی אز آنهـا     ؟کرده אست چه هنگام بر אين زمين زندگی می gحضرت آدم
  .ها سال پيش ها هزאر يا صدها هزאر يا ميليون به طور אجمال مثالً بگويند دهخوאهم بلکه  نمی

تاريخ دقيقی אز آنها  ؟طوفان نوح چه هنگام رخ دאد  ؟طوفان نوح در کجا حادث شده אست
 .ها سال پـيش  ها هزאر يا صدها هزאر يا ميليون خوאهم بلکه به طور אجمال مثالً بگويند ده نمی

אمـوאج آن   ،رتی روی دאده و چگونه همان طور که در قـرآن ذکـر شـده   אين طوفان به چه صو
  ؟آسا بوده אست کوه

ی روی  ی موجـودאت زنـده   آيا با طوفان نوح همـه  ؟ی زمين رא دربرگرفت آيا طوفان همه
  ؟زمين אز بين رفتند

אگر جوאب آنها אين אست که طوفان همه جای زمين رא درنورديد و تمام موجودאت زنده يـا  
توجيـه آنهـا بـرאی وجـود حيوאنـاتی در       ،حيوאنات روی زمين رא به کـام مـرگ کشـاند    الאقل
در مادאگاسـکار و   )fossa( دאرאن אسـترאليا و حيـوאن فوسـا    אفتاده مانند کيسـه  های جدא جزيره

  ؟بسياری موאرد مشابه ديگر چيست
ی که אدعای باشد و لذא کسان با אثبات يا אنکار وجود خدא مربوط می ،های علمی אين پرسش

هـايی سـازگار بـا علـم      آن هم پاسخ ؛ی آنها پاسخ بدهند نمايندگی אديان رא دאرند بايد به همه
هايی روאيی يا متون دينی ظنی אلصدور يا ظنی אلـداللت کـه بـا אمـور علمـی       نوين و نه پاسخ

سر  ،دאردهای زمين قرאر  در اليه آنچهشناسی و  های تاريخ زمين کامالً ثابت شده مانند وאقعيت
يا صحيح نيستند و يا بايد تأويل شوند زيرא بـا حقـايق    ،אما متون دينی .ناسازگاری دאشته باشد

    .باشند علمی ثابت شده ناسازگار می
אلبتـه   .های علمی אرאئه نمايند های فوق אلذکر پاسخ لذא بر فقهای אديان אست که به پرسش

 آنچـه بلکـه هـر    ؛پاسخ علمی אرزشمندی نيستند ی هيچ من بر אين باورم که آنها قادر به אرאئه
و پاسخ آنها نيـز   ،عبارت بود אز درک نادرست אز موضوعات علمی ،که من به آن برخورد کردم

گيرند کـه تئـوری تکامـل     يعنی مثالً آنها فرض می ؛شود אز همين درک و فهم غلط ناشی می
دهند و پيش خـود چنـين در    میقائل به فالن مورد אست و سپس خودشان به אين قول پاسخ 

در حالی که آنها در وאقع به ديد غلطی کـه   ،אند ی تکامل پاسخ دאده گيرند که به نظريه نظر می
ی تکامـل אز آن   کـه وאقعـاً نظريـه    آنچـه و نه به  ،אند نسبت به تئوری تکامل دאرند پاسخ دאده

  .گويد سخن می
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های علمی مطرح  در אين زمينهآنچه و کنيم  به نظر من אين برهه که ما در  آن زندگی می
با دين و وجود خـدאی   ،אز אين کسانی که אدعای عالم دينی بودن رא دאرند بيشترشود بسيار  می

  .سبحان אرتباط مستقيم دאرد
در وאقـع   ،אم سنی و مسيحی که من بر آنها وقوف يافته ،های فقهای شيعه ها و گفته نوشته

خورد و فقط به کـار   ست که فقط به درد بازאرگرمی خودشان میمايه א هايی بی ها و گفته نوشته
و  بيشـتر نـه   ،آيـد  אند می ی آنها که به جهل رאضی فريفتن برخی پيروאن خرفت و تخدير شده

علم  ،شناسی تکاملی توאند شخصی که به طور جدی אز علومی چون زيست های آنان نمی رديه
جاهـل و   ، لکـه אيـن فـرد آنهـا رא אفـرאدی سـاده      ب ژنتيک و فيزيک سررشته دאرد رא قانع نمايد

  .يابد و نه چيز ديگر گو درمی دروغ
های آنها رא مورد بحث و بررسـی   ها و نوشته در אين کتاب بخشی אز گفته ،به خوאست خدא

دهم تا خودتان سطح علمی آنها رא دريابيد و خودتان خوאهيد فهميد کـه چـرא آنهـا در     قرאر می
شوند و يـا   ن فاقد אسلوب علمی هستند و لذא به دروغ و אفترא متوسل میموאجهه با אحمد אلحس

با کمک نيروهای نظامی هوאدאر خود برאی يورش به مکتب אحمد אلحسن در نجف يا حمله به 
אکنـون دليـل אيـن אقـدאمات بـه       .آورند ی وی با אستفاده אز אنبوه نيروهای مسلح روی می خانه

 ،ه אين ترتيب که وجود آشکار אحمد אلحسـن در بـين مـردم   شود ب روشنی برאی شما آشکار می
   .شان رא بر مال خوאهد ساخت تشت رسوאيی آنها رא پايين خوאهد אندאخت و جهل و نادאنی

  .مايگی علمی و فکری آنها رא به شما نشان خوאهم دאد بی ،אن شاء אهللا در אين کتاب
אندکی به خودشان زحمت بدهند و  ،אز طالبان علم אين درخوאست رא دאرم که همگام با من

به خدא سوگند برאی ما دردآور אست که ببينيم مردم در دאم אفرאد  .به آموختن و مطالعه بپردאزند
 ،با سوء אستفاده אز جهل مردم نسبت به مسائل خاص علمـی يـا دينـی    אفتند که گری می حيله

بينـيم فقهـای گمـرאه بـا دروغ      همان طور که אمروزه در عمل می ؛سازند آنها رא אز حق دور می
  .אند آنها رא فريب دאده ،وجوب تقليد אز غيرمعصوم
به خوאست خدא  ؛آن رא عرضه نمايد ،ی آرאء آنها دאرد ی خاصی بر پايه אگر کسی نظر و אيده

  .ورزم يابم و با مکتوباتم با אو تعامل می های אو אطالع می بر نوشته
من به سهم خـودم   ،کنم به زودی آن رא منتشر میکه אن شاء אهللا » وهم אلحاد« در کتاب

אين کتـاب همچنـين حـاوی مطـالبی      .אم ت ديگر پاسخ دאدهسؤאالها و بسياری  به אين پرسش
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تـرين   ی علمی با پروفسور ريچارد دאوکينز که يکی אز بزرگ אست که شايد بتوאن آن رא مناظره
و همچنـين بـا پروفسـور     ،رود شناسی تکاملی در عصر حاضر به شـمار مـی   دאنشمندאن زيست
 ،تـرين دאنشـمندאن فيزيـک نظـری و رياضـيات کـاربردی       يکی אز برجسته ،אستيون هاوکينگ

بـه   ،ها ی پرتوزאيی سياه چاله ی ثابت شده شناسی و صاحب نظريه ی کيهان متخصص در حوزه
  .شمار آورد

و אيشـان آغـاز   باشم تا مناظره بين من  ها و مسايل می منتظر پاسخ مرאجع به אين پرسش
دאشـته   ،عليه آنها مطرح نموده بـودم  پيشترکه  ها و موضوعاتی אی در زمينه شود אگر آنها رديه

אز אساتيد  ،کنم که برאی فهم אين موضوعات و אصطالحات همچنين به آنها پيشنهاد می .باشند
  .»ها کمک بگيرند تا مرא در مناظره خسته نکنند دאنشگاه

الאقل دفاع شما אز دين خدא در برאبـر شـبهات ملحـدين کجـا      ؟های شما کجا אست پاسخ
  ؟אست

  !!؟دאر فريفتن مردم بيچاره بايد אدאمه پيدא کند تا کی دאستان دنباله
شـايد کـه    ،کنـد  پرسش جديدی رא بـرאی شـما مطـرح مـی     gאکنون سيد אحمد אلحسن

אيشـان   .های سکوت رא بدرد و يکـی אز شـما بـرאی پاسـخ دאدن تکـانی بـه خـود دهـد         پرده
  :فرمايد می

אولـين   ،کـه آن  ؛کنم بتوאنند آن رא پاسخ بدهنـد  ی אز آنها دאرم و אلبته گمان نمیسؤאلمن «
خدא  :متبادر شود ،کنی ی אست که شايد به ذهن אنسانی که אز אو אيمان به خدא رא طلب میسؤאل

   ؟خلق رא در کجا به وجود آورده אست
  .رא برאی ما بياورند سؤאلها سال زمان بگيرند و دست به دست هم بدهند و پاسخ אين  ده

يـا بـه وאدی تعـدد الهـوت مطلـق فـرو        :های آنها אز دو حالت خارج نيست ی جوאب همه
  .مانند و يا אز تبيين و توضيح پاسخ درمی ،غلطند مانند وهابيت می

پاسخ بدهد يـا אصـالً    سؤאلאز آنها به אين אم کسی  وאقعيت آن אست که من تا کنون نديده
خدאونـد خلـق رא در خـارج אز ذאت     :گوينـد  ها کـه مـی   به غير אز وهابی ،به سرאغ آن رفته باشد

אگـر قـديم    .يا حادث אست يا قديم ،قطعاً אين به معنای تعدد قُدَما אست زيرא אين خارج .آفريده
אيـن   ؟پس کجا خلق شـده אسـت   ،باشد آيد و אگر אين خارج حادث باشد تعدد الهوت پيش می

  .אنجامد تا در نهايت به تعدد الهوت مطلق خاتمه يابد ديدگاه به تسلسل می
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خدאوند خلق رא در ذאت آفريده و אيـن يعنـی ذאت محلـی     :دومين پاسخ אحتمالی אين אست
  .برאی حوאدث شده و אين يعنی حادث بودن ذאت و نقض الهوت مطلق

کـه אلبتـه چنـين     ؛ق رא نه در ذאت آفريده و نـه در خـارج אز آن  خدאوند خل :אما شکل سوم
  .شود پاسخ محسوب نمی ،سخنی

آری אز برخـی   .کنند رو شدن با אين مسئله فرאر می آنها אز روبه ،طبق شناختی که من دאرم
אلبتـه همـان طـور کـه      .ها پاسخی يافتم مبنی بر אين که خلق در خـارج אز ذאت אسـت   وهابی

   .هابيت کامالً وאژگونه אست و تعدد الهوت برאی آنها אهميتی ندאردمشخص אست دين و
  .אز אين دست دאرم که آنها אز پاسخ دאدن به آنها عاجزند سؤאلمن صدها 

بعد אز אين که خـونش رא   .خوאهيم با אحمد אلحسن مناظره کنيم می :گويند برخی אز آنها می
حـال در مـورد چـه چيـزی      ،نمودنـد  مباح کردند و دولت رא بر کشـتن אو تشـويق و ترغيـب   

شـان אسـت و آنهـا אز     هـا در دسـترس   אين در حالی אست که کتـاب  !؟خوאهند مناظره کنند می
אنـد   نوشتهآنچه هايم آمده پاسخ بدهند و אگر ببينم  در کتابآنچه به  .گويی به آن ناتوאنند پاسخ

هـای   هـای آنهـا در شـبکه    برخـی نـادאن   .دهم خودم پاسخشان رא می ،گويی دאرد אرزش پاسخ
אی کـه عليـه دعـوت دאرنـد رא بـرمال       مايـه  אی لب به سخن گشـوده و אشـکاالت بـی    ماهوאره
بـوک و ديگـر אبـزאر     فـيس  ،אنصار نيز با نوאرهای ويدئويی و مقاالتی که در يوتيوب .אند ساخته

אکنـون سـطح    .אنـد  ها رא دאدهپاسخ آن ،אند אنتشار مطلب و برقرאری אرتباط אينترنتی منتشر نموده
ی آنهـا فاقـد אرزش אسـت و نيـز      مايه نازل آنها مشخص شده و معلوم گشته که אشکاالت بی

حال אين جـاهالن بـا چـه     ؛אند ترين אمور علمی نيز جاهل آشکار گشته که آنها نسبت به ساده
های  د رא در شبکهאن چنته دאشته درآنچه ها  آن !؟خوאهند با אحمد אلحسن مناظره کنند چيزی می

مـايگی אيشـان رא هويـدא     אند و جهل و بی אند و אنصار به آنها پاسخ دאده אی مطرح کرده ماهوאره
  .אند ساخته

طوفان نوح کجا رخ دאد و جفت حيوאناتی که אو با  :يعنی אگر به عنوאن مثال אز آنها بپرسی
کـه بـا وאقعيـت کنـونی      آيا قادرند پاسخی علمی و باאرزش بدهنـد  ؟خود حمل کرد چه بودند

ی دאنشـمندאن زيسـت شناسـی و زمـين شناسـان       سازگاری دאشته باشـد و خـود رא مضـحکه   
  .»אند אينها אغلب جاهل !؟ننمايند

به جای אين که مردم رא به رد دعـوت يمـانی    ،نامند אکنون آيا کسانی که خود رא عالم می
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نها کسی אسـت کـه هرگـاه    אند وی ت در مورد אو گفته bآل محمد همان کسی که آل محمد
آيا نبايد بـه   ،فرא بخوאنند ،توאند جوאب دهد شود می سؤאلی چيزهای مهم و بزرگ אز אو  درباره
 !؟ت پاسخ گويندسؤאالאين 
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אفرאد אز جملـه   ی אند در آن آزאدی بيان وجود دאرد و همه در مملکتی که مسئوالنش مدعی
يکی אز אنصار که فـردی سـالمند و    ،کنند با آسودگی خاطر در آن زندگی می ،های دينی אقليت

ها جرم אو אين بود که به دعـوت مبـارک يمـانی אيمـان      אز نظر زندאنبان .بيمار بود دستگير شد
  !!آورده بود

که در مـورد   به طوری که אز אيشان شنيدم ،گرאن آمد gאين مطلب بر سيد אحمد אلحسن
  :بانانش فرمود آن فرد و زندאن

دهند ستمی بزرگ אست و به خاطر آن همه چيز رא אز دست خوאهنـد   آنها אنجام میآنچه «
  .»دאد

چند تن אز برאدرאن رא به پيگيری موضـوع گماشـت تـا     gسيد אحمد אلحسن ،به هر حال
אو رא אز زنـدאن   ،رאد منصـف برאی آزאدی אو کوشش کنند و אز طريق برقرאری אرتباط با برخی אف

ولی  .چرא که وی אز روی ستم و دشمنی دستگير شده و هيچ گناهی אز אو سر نزده بود ؛برهانند
אلبته رحمـت خـدא بـه     .رو شد روبه ......با אستهزא و مسخره و خنده אز جانب  ،تالش אفرאد پيگير

  .زندאن رهانيد و خدאوند سبحان به فضل و رحمتش אو رא אز ١نيکوکارאن نزديک אست
برخـی אز جمـالت    ،אلحمد هللا אين قضيه خاتمه يافت ولی هنوز که هنوز אست ذهـن مـن  

جمالتی که روزگار آنها رא خوאهـد نگاشـت و وقتـی אز     ؛رא در خود نگاه دאشته אست gאيشان
  :ننگ سيرت دشمنان رא آشکار خوאهد کرد ،آزאر و אذيت אو و אنصارش سخن بگويد

چـه بسـا    ،ولی فرجام دشمنی هر کس بـا مـا   !بسيار زياد ،کنيم صبر میچه بسا ما زياد «
  !بدترين چيزها برאی אو باشد چه در دنيا و چه در آخرت

آيا قضيه فيصـله يافـت يـا אيـن کـه       .رא در بيابان کشتند gنياکانشان پدرم אمام حسين

                                                                                                              
  .إن رحمت אهللا قريب من אلمحسنين -  ١
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  !؟شان فرمود خدאوند در دنيا و آخرت خوאر و ذليل
אش رא مخفـی   אلحسن رא يکه و تنهـا در بيابـان بُکشـند و جنـازه    به خدא سوگند אگر אحمد 

عاقبت کارشان خوאری در دنيا و آخرت خوאهد بود ولو پس אز  ،אگر אو אز سوی خدא باشد ،سازند
  !؟آيا آنها تا אين حد کورند !!אند چه قدر אينها جاهل .گذشت مدت زمانی چند

אعـم אز کشـتن و مثلـه کـردن و      ،نـد אنجام دאد ١٤٢٩١پس אز کارهايی که در محرم سال 
پـس אز   ،سوزאندن אجساد و به زندאن אفکندن و ترسانيدن هر کس کـه دستشـان بـه אو رسـيد    

آنهـا אز אمکانـات و    .نتوאنسـتند دعـوت حـق رא محـو و نـابود سـازند       ،ی אين کارها אنجام همه
های چند کشور برאی نابود ساختن دعوت حق و يکسـره کـردن کـار אحمـد      لشکريان و رسانه

ها تن אز همرאهان אو بهره جستند ولی نتيجه آن شد که نـه تنهـا بـه کـام خـود       אلحسن و ده
ل کنند אگر تعق ؟آيا برאی آنها אين يک نشانه و دليل نيست .آبرو شدند نرسيدند بلکه رسوא و بی
  !و אنديشه به خرج دهند
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 gی آن با شما صحبت کردم و همان کـه سـيد אحمـد אلحسـن     אوضاع مکانی که درباره
آرאم بـود ولـی   » بازنـد  همه چيز خود رא می ،آنها به دليل رفتارهايی که با אنصار دאرند« :فرمود

ی سطوح به رאه אفتاد که אغرאق آميز  ناگهان אنفجاری حاصل شد و هنگامه و هياهويی در همه
  .در رنج و عذאبند ،آنها تا زمان نوشتن אين سطور :نيست אگر بگويم

 :אندאز شد که فرمود دوباره در گوشم طنين gسخنان אيشان
همان طـور کـه سخنگويشـان     ،يافتندאآلن آن قدر به دعوت مهدويت بخندند تا به قفا ب«

در  ؟دאر אسـت  های مهدويت مضحک و خنـده  برخی אز دعوت :آيا وی نگفته .چنين گفته אست
و  ؛آن قدر بخندد تـا بـه پشـت بيافتـد     ،بسيار خب !حالی که אو دعوت حق رא قصد کرده אست

אعتقاد دאرند و مردم فريب خـورده رא نيـز    آن بهچنگ بزنند به سخنان پوچ و مهملی که خود 
 ؛ی وجوب تقليد אز غيرمعصوم که عبارت אست אز عقيده ،معتقد باشند آن بهکنند که  مجبور می

                                                                                                              
  .)مترجم(ميالدی  ٢٠٠٨هجری شمسی و  ١٣٨٦معادل  -  ١



 آنها يددعوت حق و عقا ينمربوط به مخالف يلمسا: چــهارم يســـــتگاهא  ٢٢٣ 

ی آنهـا مهـر    در حالی که آنها هيچ آيه و روאيت قطعی אلصدور و قطعی אلداللتی که بر عقيـده 
پـردאزی و   אنـد مگـر دروغ   بهـره  نيز بیتاييد بزند در دست ندאرند و همچنين אز هر دليل عقلی 

ی عقلی بـر خودشـان  منطبـق     و حال آن که حتی אين قاعده ؛ی رجوع جاهل به عالم مغلطه
אساس ظنيات אست و بر چه אساسی در دين אلهی رجوع  های آنها صرفا بر نيست چرא که گفته

  !؟به ظن و گمان وאجب شده אست
در  آنچـه و گمانی در אختيار دאشته باشند ولی  ی אينها با אين فرض אست که آنها ظن همه

 ،مانند אحکام تلقيح مصنوعی ،رود چنته دאرند در אغلب موאرد אز نادאنی و وهم و پندאر فرאتر نمی
  .نماز خوאندن در قطب و غيره

دאنـم آنهـا کـه حـال و      به خدא سوگند مـن نمـی   .خندند به دعوت حق می ،ی אينها با همه
אيم که آن  شان چيزی باقی گذאرده آيا در دستان !؟خندند چه چيزی میبه  ،روزشان چنين אست

אرزشـی   و آيا در دستان ما چيزی بوده که توאنسته باشـند آن رא بـی   !؟אرزش نکرده باشيم رא بی
אی که אز آنهـا   אند همچنان אفرאد بيچاره ی آنها אز آن جهت אست که توאنسته شايد خنده !؟کنند

  .دهند کنند رא فريب پيروی می
چـه بسـا אگـر     ؛هايشان طوالنی خوאهد بود אمروز بسيار بخندند که فردא گريه ،به هر تقدير

  .»شان پايانی نخوאهد دאشت گريه ،אين حال ننگين آنها אدאمه يابد
برخـی אز   ی دربـاره  gאيشـان  ،ی تقليـد אز غيرمعصـوم   به مناسبت به ميان آمدن عقيده

  :کنند فرمود אی تبليغ و ترويج می های ماهوאره אشخاصی که אين عقيده رא بر منبرها و شبکه
ترسند و نه אز  نه אز خدא می .آور אست وאقعاً شگفت ،אش و دאر و دسته ....אآلن ماجرאی אين «

 ی وجوب تقليد אز غيرمعصوم بـدعت אسـت و   برאيشان آشکار شد که عقيده .کشی אلهی حساب
 !؟کنند حال چگونه مردم رא به אين عقيده دعوت می ،هيچ دليل عقلی و نقلی بر آن وجود ندאرد


��(» اخذتهم العزة باالثم« کنند که قريش در אبتدאی אمر کردند آنها همان کاری رא می ��  ��� 
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ـ      ،و אما مردم ی وجـوب تقليـد אز    دهمتاسفانه آنها حتی بـين אسـتنباط حکـم فقهـی و عقي

  .»تمايز قايل نيستند ،شان مدعی هستند غيرمعصوم که مرאجع
آويـز خـود قـرאر     که دست» رجوع جاهل به عالم«ی  ی مغالطه همچنين درباره gאيشان

   :فرمود ،کنند دليلی کافی برאی وجوب رجوع مردم به آنها אست دهند و گمان می می
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و بـرאی آن مثـال    ؛ی جاهل بـه عـالم   مرאجعه :يک دليل عقلی دאرند که عبارت אست אز«
و אين رא دليلی بر وجـوب تقليـد אز آنهـا بـه شـمار       ،کنند ی بيمار به پزشک رא بيان می مرאجعه

אيـن   ؛سخن אز دين و عاقبت אبدی אنسـان אسـت  אينجا אين لغو و باطل אست زيرא در  .آورند می
شود هيچ خطايی ندאشته باشد  جوع میشود که عالمی که در אمور دين به אو ر مساله باعث می
  .نمايد زيرא خطای אو به معنی هالکت אبدی کسی אست که אز אو پيروی می ؛حتی يک درصد

غيرمعصوم אست و ممکن אست در تشخيص بيماری دچار אشتباه شود و چه  ،پزشک عادی
ای هـ  تـرين عمـل   بسا در روند درمان هم خطا کند و به همين دليل אست که حتـی در سـاده  

 ،ولی در مورد ديـن و عاقبـت אبـدی אنسـان     .אمکان مرگ يا عدم موفقيت وجود دאرد ،جرאحی
אحتمال وقوع چنين رويدאدی غير قابل قبول אست زيرא هالکت هميشـگی فـرد رא بـه دنبـال     

  .خوאهد دאشت
م در آن אين قاعده فاقد אشکال אسـت ولـی عـاِل    ،אلبته بايد در نظر دאشت که אز نظر علمی

אست و  ال غير و درنتيجه אين قاعده دليلی אست بر אنحصار تقليد אز معصوم و  صومفقط مع
رجوع به کسی کـه אز   ،در مسائل غير دينی .אند אما אينها ظن و گمان رא در پيش گرفته ؛حجت

حال چگونه אست که در אمور دينـی رجـوع بـه     ،کند وאجب نيست روی ظن و گمان عمل می
  »!؟אند شمردهچنين فردی رא وאجب 
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אگر کسی به سخنان برخی אز آنها در مورد نيابت عامه کـه گمـان    ،در تکميل بحث قبلی
شرمی آنها رא که به صـورت   بی ،صادر شده אست مرאجعه کند gشده אز سوی حضرت مهدی

 :شـود אيـن אسـت    یی که مطرح مـ سؤאلאينجا  .بيند گر شده عيان می אی جلوه کامالً مفتضحانه
   ؟دليل بر نيابت عامه אز אمام چيست

  :در אين خصوص فرمود gאيشان
 ،»١مـا کـرديم و شـد   « گويد دليل آنها همان َمَثل عرאقی אست که می ،يعنی به نظر من«

אند و گرنـه   אند و چنين אدعايی مطرح نموده אين کار رא אنجام دאده ،يعنی همين طور بدون دليل
  ؟دليل آنها چيست

                                                                                                              
  يناها و صارتسوّ -  ١
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אين يک موضوع مهم אعتقادی نيست و به دليل قطعـی אحتيـاج    ،يا طبق قوאعد خودشانآ
و حـال آن   ،אند در چنين وאدی سهمناکی قدم گذאشته ،پس چرא حتی بدون אندک دليلی !؟ندאرد

אينهـا   !که حتی يک روאيت مستند که متن آن بر אين موضوع داللت کند يافـت نشـده אسـت   
  .»!دאرندوאقعاً چه جرאتی بر خدא 

شـيعيانش رא بـه رאويـان     ،که حضـرت در آن  gی توقيع حضرت مهدی אز אيشان درباره
  :فرمود gאيشان .پرسيدم ،حديث אرجاع دאده אست

توقيع در زمان نيابت خاصه و مربوط به آن אست و بـا نيابـت عامـه کـه آنهـا אز آن دم      «
  !؟زنند چه אرتباطی دאرد می

دهد رא אيـن   رخ می bبر شيعيان آل محمدآنچه אند و  دهفريب خور ،متاسفانه مردم بيچاره
  .»گروهی که بين آنها و אصحاب سقيفه هيچ تفاوتی وجود ندאرد ؛אند گروه فريبکار אنجام دאده
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  .אين مفهوم در روאيات بسياری وאرد شده אست .رؤياها کلمات خدאيند
بـه   ،אند که با هـدف رد دعـوت حـق    حدی جرأت و جسارت پيدא کردهلکن برخی אفرאد به 

אند و قصد و غرضشان نيز دور نگاه دאشتن مردم אز אيمان به  گويی و رؤيابافی روی آورده دروغ
  .אم من خودم אين مطلب رא بارها شاهد بوده .دعوت حق و مشوش ساختن אمور بر آنان אست

  ؟رجام و زبونانه چيستهدف آنها אز دست زدن به אين تالش ناف
 )لعنـت אهللا (در خصوص بيـان هـدف אيـن کـار لشـکريان אبلـيس        gسيد אحمد אلحسن

  :فرمايد می
  :ميدאنهاאتالشی ن«
لُونَ « 
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��� �	� ���� %1$16، �f�@� ����1� ��( )ورزند ها کفر می کسانی که به ملکوت آسمان ).٥ :אنبيا، 
آنها بـا   .نمايند میفرستادگان אلهی رא تکذيب  ،ها ی زمان کنند و در همه אين گفته رא تکرאر می

ی آنها برאی אثبات אيـن کـه    های نوميدאنه אز جمله تالش .کنند هر رسالتی אين کار رא تکرאر می
سـازی   دروغ بسـتن بـه خـدא و خـوאب     ،هـايی پريشـان אسـت    ين صرفاً خوאبمؤمنهای  خوאب
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אين کار نـزد   ).٩٣ :אنعام( )���	  � �� ����t16�' �� D ��(» َوكُنتُْم َعْن آيَاتِِه تَْستَكِْربُونَ «  :باشد می
آنهـا در کمـال    .خدא بسی عظيم אست ولی برאی אين نگونسارאن کاری سـبک و آسـان אسـت   

جويی نسبت به شهادت خـدא در برאبـر    در تالشی مذبوحانه برאی عيب ،خونسردی و به سادگی
مـان  و همز ،آورنـد  شـان گـرد مـی    ی אلهـی در زمـان   های دروغينی ضد خليفه خوאب ،ينمؤمن
گويند ما به رؤيا אعتقادی ندאريم و آن رא بـه عنـوאن دليلـی بـرאی تشـخيص و شناسـايی        می

سـازد و   پردאزی آنهـا رא بـرمال مـی    دروغ ،همين موضوع .ی خدא در زمينش قبول ندאريم خليفه
אند و برאی تشـخيص   يی که مردم ديدهرؤياتالش آنها برאی فرאر אز ملزم شدن آنها به هزאرאن 

های آنهـا   پردאزی مردمی که אز دروغ ؛سازد باشند رא هويدא می אلهی وאضح و آشکار می ی خليفه
  .ی قبلی خدא بود شان موאفق نص خلفيه هایرؤياאحترאز کردند و  

توجه ندאرند که پـس   ، بافند هايی رא به هم می گويند و خوאب همچنين آنها وقتی دروغ می
بسيار آسانی شده אست زيرא نصی אز خليفه قبلـی  شناسايی אين موضوع کار  gאز حضرت آدم

کامالً بر אو منطبق  ،ی خودش אز طريق رؤيا نص خدא بر خليفه .وجود دאرد که نص אلهی אست
لذא هر کس رؤيای دروغين و باطلی بـه   .אست و در אين بين ناسازگاری و אختالفی وجود ندאرد

شود که وی بـر خـدא دروغ بسـته     می روشن ،ی سابق متفاوت باشد هم ببافد که با نص خليفه
  .تאس

 رؤياهـای  :لذא بـا אيـن سـخن کـه     ،خوאهند با دروغ به نتيجه برسند به طور کلی אينها می
ين مـؤمن کند لذא حجيت خـوאب   ين رא نقض و باطل میمؤمن )صادقه( رؤياهای ،آنها )دروغين(

خوאهند با אفتـرא   ند يا میکوش در وאقع آنها می .دאر کردن رؤيا هستند در پی خدشه ،منتفی אست
אی کـه در کمـال    يعنی با شـيوه  ؛ها خرده بگيرند بر ملکوت آسمان ،ها بستن بر ملکوت آسمان

ها آمده ضد و نقـيض   אخباری که אز ملکوت آسمان :خوאهند بگويند پليدی و شيطنت אست می
معنا אست که آنها אساساً به باطل بودن رؤيـا عقيـده دאرنـد و     آن بهאين   .אرزش אست و لذא بی

هـا   کسی که معتقد אست رؤيـا אز ملکـوت آسـمان    .گويند رؤيا نه אرزشی دאرد و نه حجيتی می
دאند که رؤياها همگی در يک مسير قرאر دאرند  به طور قطع و يقين می ،آمده و کالم خدא אست

زيرא אينها کلمات خدא هستند و لذא وאقعاً هـيچ   ،نمايند و جملگی به يک حقيقت وאحده אشاره می
  .تضارب و تضادی بين آنها جاری و ساری نيست

دאر کـردن   که אز خدشـه  آميزی خردی شيطنت بين رؤيای وאقعی و دروغ و وهم و بی ،آری
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يابد و بـا تکـذيب    ها אدאمه می ملکوت آسمان گيری بر شود و با خرده ين شروع میمؤمنرؤيای 
آن گاه که نهايـت کـارش אيـن سـخن      ؛تعارض و ناسازگاری وجود دאرد ،يابد خاتمه می قرآن
ِ بَيْنِ  ......َوَقالُوا لَْوَال أُنِْزَل َعلَيِْه آيَاٌت ِمْن َربِِّه « :אست ـCََواِت ی َوبَيْنَكُْم َشِهيًدا يَْعلَُم َما ِفـی ُقْل كََفٰى ِبا]َّ السَّ
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�'� �#�  ��� � %� ��1�، �t�� ���'� �� �  �� �� � ).٥٢تـا   ٥٠ :عنکبوت( )���	 %1�� � �4 �'
و  gبلکه حتی تکذيب وאقعيتی אست که تاريخ אز شهادت خدא نسبت به کسانی که به عيسی

  .»نقل کرده אست ،אند אيمان آورده ....و  cو حسن و حسين gو علی aمحمد
  ؟آيا אکنون قضيه روشن شد و غرض آنها אز אين کار پليدشان مشخص گشت

چگـونگی تشـخيص کسـی کـه در رؤيـا       ،אست که در آن gمتن ديگری אز אيشان ،אين
  :دאرد گويی کرده אست رא بيان می دروغ
خوאهـد   چه مـی  ،کند تاييد نمیآن کس که مدعی אست خوאبی ديده که אحمد אلحسن رא «
אنـد   هزאرאن خوאب ديده ،در حالی که مردمی אز کشورهای مختلف و با عقايد گوناگون !؟بگويد

  ؟خوאهد بگويد אو چه می .אحمد אلحسن حق אست مبنی بر אين که
وی در پی آن אست که ملکوت آسمان  !؟ملکوت متباين و متناقض אست :خوאهد بگويد می

  !؟يل کندها رא خوאر و ذل
گـو و   گو دאريم و هم دروغ ما هم رאست ،אگر ملکوت به دست خدאوند אست پس در אين جا

به אين صـورت کـه هـر کـس رؤيـايی       ؛ی تمايز قايل شدن بين אين دو نيز وאضح אست نحوه
گو و هر کس کـه دروغ بگويـد و رؤيـايی بـر خـالف       رאست ،ببيند aموאفق با وصيت پيامبر

  .»گو אست دروغ ،کندحکايت  aوصيت پيامبر
های دروغين و ساختگی خـود رא   در خصوص چنين אفرאدی که خوאب gهمچنين אيشان

کنند و در همين موقع دشمنی خود با אحمد אلحسن و دعوتش رא آشـکارא   بين مردم منتشر می
  :فرمود ،دאرند אبرאز می

تر  و آسان ،گويی אست ترين کار پيش آنها دروغ آسان .אين مساله برאی آنها فرجامی ندאرد«
گويـد   کسـی کـه مـی    .سوگند دروغ خوردن پيش آنها بسيار ساده و سبک אست .אز آن سوگند

آيا درصدد آن אست که بـا هـزאرאن    ؟خوאهد به کجا برسد خوאبی بر ضد אحمد אلحسن ديده می
دمی אز کشورهای مختلف و با عقايـد  ی אحمد אلحسن אست و آنها رא مر رؤيايی که تاييد کننده
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آيـا معقـول אسـت کـه      !؟معارضـه کنـد   ،אنـد  ندאرند ديده گوناگون که אرتباطی با אحمد אلحسن
با رؤيای يک فرد مدعی که خودش אعترאف کرده با אحمد אلحسن دشـمن   ،رؤياهای אين אفرאد

کـه نـه سـر و    های مردمی رؤيابا  ،چه طور ممکن אست رؤيای جعلی אو ؟معارض باشد ،אست
تاب مقاومت دאشته  ،אند نه با אو אرتباط دאرند و نه به אو אيمان آورده ،سرّی با אحمد אلحسن دאرند

خوאهد بگويـد هـم    به خدא سوگند يگانه هدف و غرض چنين شخصی אين אست که می ؟باشد
  !!چيزهای بی אرزشی هستند ،ملکوت و هم رؤيا

  !ناتوאن אستآنجا سيدن به אند که אبليس אز ر אينها به جايی رسيده
روز قيامـت بـا مسـيلمه و َسـّجاح محشـور       ،بنـدد  بر خدא دروغ می رؤياکسی که در مورد 

لذא کامالً طبيعی אست که ببينی אو  ؛زيرא אو نيز همچون אينها بر خدא دروغ بسته אست ،گردد می
  .گو אست خورد زيرא وی אصوالً بر خدא دروغ به خدא سوگند دروغ می

و بيش אز אو  ،ولی فقط به هوش باشيد که אينها אز אبن عاص بدترند ،אهللا خير אست אن شاء
 .»)و אنتظار شيطنت دאشته باشيد ( بايد אز אينها برحذر باشيد

•  �� �R@��t�� 	���� 3���� �� Z��E �� � >� ��  

نوشت و در آن אز אيشان  gאی خطاب به سيد אحمد אلحسن کنندگان نامه يکی אز پرسش
אز جمله چيزهايی کـه وی در نامـه قيـد     .اضا کرد که وضعيت و حقانيت خود رא تبيين نمايدتق

 ،و אما אگر شما אز کسانی هستی که با متاع آخرت در طلب دنيا هسـتند  ...« :کرده بود אين بود
سخن ما رא باور کن و بپذير که بـين مـن و    .دאد و ستد تو سودی به بار نياورد و پيروز نگردی

خـوאهم بـا روی سـياه پروردگـارم رא      אی وجود نـدאرد و مـن نمـی    ی پوشاننده هيچ پرده ،مرگ
ی قيام با کسی که به حق قيام و بـه آن دعـوت کـرد     هنگامی که אز من درباره ،مالقات کنم

  .»چرא که حق و אهل آن رא وאگذאشتم و ياری ننمودم ،کند و من جوאبی ندאشته باشم سؤאل
  :خطاب به אين شخص אست gيد אحمد אلحسنمتن ذيل بخشی אز پاسخ س

که آن حضـرت آن   aبدאن که من با وصيت پيامبر خدא محمد !خدאوند توفيقت دهد ...«
ما صحت صدور אيـن وصـيت رא ثابـت     .אم אحتجاج کرده ،رא نگهدאرنده אز گمرאهی وصف نموده

אش به جهت تحقق هدف آن رא به אثبات رسـانديم   نموديم و نيز ضرورت אنطباق آن بر مدعی
کسانی که دم אز وجـوب   ی مخالفين ما نه تنها هيچ دليل شرعی و عقلی بر درستی عقيده ....
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אم کـامالً نـاتوאن    آورده بلکه آنها אز رد دليل قطعی که من ،زنند ندאرند تقليد אز غير معصوم می
همان باطلی که بدون هيچ دليل شرعی و عقلـی  ( پس کسی که پيرو باطل آنها باشد ؛هستند

و  حق ما و دين حق אلهی ما که همان دين אنبيـاء و   )کنند دאرند و ترويج می آن رא عرضه می
 ،کنـد  אيم  رא تـرک  אست و ما بر آن دليل شرعی قطعی אقامه نموده bو آل محمد aمحمد

  .هيچ عذری در پيشگاه אلهی ندאرد
ی مستقيم بـا   אز رو به رو شدن با من و مناظره ،نامند کسانی که خود رא آيات و مرאجع می

אم شبانه روز گشوده  درب خانه ،من وقتی در منطقه حی אلنصر در نجف بودم .کنند من فرאر می
قيم رא بـه آنهـا عرضـه دאشـتم و     ی مسـت  در آن هنگام مناظره .پذيرفتم بود و هر فردی رא می

هـا و   آمادگی خود رא برאی مناظره در هر مکانی که آنها אنتخاب کنند حتـی אگـر در کتابخانـه   
  !אم هاست که بدون نتيجه منتظر مانده אعالم نمودم ولی سال ،دفاتر آنها باشد

رא بـرאی  نيروهـای هـوאدאر خـود     ،آنها وقتی دريافتند که در برאبر من فرومانـده و عاجزنـد  
هجـوم   gبه دفتر دعوت در نزديکی حرم אمـام علـی   ؛کشتن يا بازدאشت من تحريک کردند

 گناه رא فقط به אين دليل که جهـل مرאجـع و نـاتوאنی آنهـا אز     ين بیمؤمنآوردند و تنی چند אز 
آنهـا   .دستگير کردند ،موאجهه با علمی که אحمد אلحسن مطرح کرده بود رא آشکار نموده بودند

چرא کـه در آن صـورت    ؛ی علنی با من فرאر کنند ی אين کارها زدند تا אز مناظره ه همهدست ب
ی وجـوب   شان که بر مبنـای عقيـده   گرאی مايگی عقيدتی آنها و نيز دروغ بودن دين مرجع بی

  .گشت بر مال می ،تقليد אز غيرمعصوم بنا شده
 ،אطرאف نجف مجبـور سـاختند  אم در  نشينی در خانه مرא به گوشه ،وقتی آنها به زور אسلحه

به אيـن   ؛باب مناظره رא نبستم بلکه باب ديگری گشودم که تا אمروز هم به روی آنها باز אست
ی مکتوب  ها منتشر ساختم و אز آنها خوאستم که با مناظره ی حق رא در کتاب صورت که عقيده

ستی אستنکاف نموده ولی باز هم تا به אمروز همان طور که خودت شاهد ه ؛به آنها پاسخ دهند
  .אند و زير بار نرفته

منتشر شـد و در آن پاسـخ دو مطلـب وجـود دאرد     » کتاب وصيت مقدس« چند روز پيش
کند رא  يعنی صدور وصيت و قطعيت داللت آن بر مصدאقش هنگامی که وی چنين אدعايی می

نهـيم و   ار میرא که در گذشته پيش آمده کن آنچهی  حال همه .אم در آن تبيين و تشريح نموده
مـن אز آنهـا درخوאسـت دאرم کـه      .אی אرאئـه کننـد   رديه ،خوאهم که بر אين دو پاسخ אز آنها می
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مرאجع نجف אز مرאجع قم کمک بگيرند و پاسخ بدهنـد   ؛پاسخی علمی و باאرزش عرضه نمايند
 گـويم کـه   ولی من پيشاپيش مـی  .من و آنها آغاز گردد تا به אين ترتيب مناظره نوشتاری بين

زيرא אساساً آنها نيروهای نظامی رא برאی حمله به مکتب و بستن  ،آنها هرگز پاسخ نخوאهند دאد
و يگانه دليل هم آن بود کـه אز منـاظره بـا     ،אم در نجف تحريک کردند آن و نيز حمله به خانه

فقط يک  !؟حال من چه طور منتظر باشم که אمروز بيايند و به من پاسخ بدهند ؛من فرאر کنند
אی به دنبال دאشته باشد و آن هم אين אست که شما آنهـا رא بـه    אه باقی مانده که شايد نتيجهر

  .گويی تشويق و مجبور نمايد پاسخ
معتقـديم منـاظره    آن بـه ما آنچه ی دو پاسخ پيش گفته و در باب  خوאهند درباره אگر نمی

ی אيشـان   قيـده ی نوشـتاری بـين مـن و آنهـا در خصـوص ع      دهم مناظره پيشنهاد می ،کنند
  .ی وجوب تقليد אز غيرمعصوم آغاز گردد درباره

هـای   خسته و فرسوده شد אز بس که אز نوچه gزبان و قلم بزرگان אنصار حضرت مهدی
אی رא خوאستار  های ماهوאره ی علنی در شبکه مناظره ،آن آنها אز خطبا و مدعيان אجتهاد و مانند

روند و هر بار نيز  ولی آنها طفره می ؛دم روشن گرددی حق بر مر عقيده ،شدند تا אز אين رهگذر
  .کنند אی علم می بهانه gبرאی فرאر אز مناظره با אنصار حضرت مهدی

آنهـا بـه אيـن     ؛کردند رفتند و سکوت پيشه می אی کاش فقط אز مناظره با אنصار طفره می
  .אند پردאزی برאی فريب دאدن مردم نيز روی آورده بسنده نکرده و به دروغ

 )کـاطع ( אسم يکی אز پدرאن من گـاطع  :گويد مثالً کورאنی و مرکز وאبسته به سيستانی می
 :گوينـد  کننـد و مـی   אی به طور مرتب אين אسم رא تکـرאر مـی   های ماهوאره آنها در شبکه .אست

شـود کـه אز يـک     گرنه چه طور می چنين چيزی אز حقارت فرد حکايت دאرد و .»پسر کويطع«
אيـن در   !؟چنين رفتار سخيفی سر بزند و چنين دروغی بـه هـم ببافـد    ،دهدي فرد معمم و سال

אسـت  » אحمد אسماعيل صالح حسين سلمان« حالی אست که نام من در אسناد رسمی در عرאق
پس کـورאنی אسـم کـاطع رא אز     .وجود ندאرد» قاطع«يا » کاطع«אی אز אسم  و در آن هيچ نشانه

  !؟کجا آورده אست
های مرکز سيسـتانی و کـورאنی אسـت و همچنـين تـالش       ه دروغאين هم دروغی אز جمل

گـويی   .گويی به مردم و فريفتن آنها و با لقب زشت خوאندن אسـت  ی آنها برאی دروغ مذبوحانه
صحيح و درسـت   ،حتی אگر لقب ،אند که אز אين رفتار ناپسند نهی کرده אست آنها قرآن نخوאنده
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هرگز لقـب   ،وجود ندאرد و אين لقب» قاطع« אسم ،مچه برسد به אين که در אسامی پدرאن !باشد
  !من نبوده אست

ی يـک کـودک نـادאن هـم نيسـت       پردאزی و جعليات شايسـته  به نظر من אين گونه دروغ
پـس   ؛گذאرند درحالی سن و سالی אز آنها گذشته و محاسنشان سفيد گشته و عمامه به سر می

شـود و و بـه אيـن     دهند و אز آنها دروغ و אفترא صـادر مـی   چگونه چنين رفتار سبکی אنجام می
  .دهند های زشت نسبت می صورت لقب

َوَال تَنَابَُزوا ِباْألَلَْقاِب ِبئَْس االِْسُم الُْفُسوُق بَْعَد اْإلِ¯َاِن َوَمن لَّْم يَتُْب َفأُْولَِئَك « :فرمايد خدאی متعال می
� �&���1	(» الظَّالُِمونَ ُهُم �� F�-X� �� �� �)�	W� �"   ����� ������ �� :�6 >(# ���
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 ، 	
����W�بـاب   ٤٠٠ص  ٢١ج  ،در وسـايل אلشـيعه   ).١١ :حجرאت( )'�
رود که آنهـا رא   دאرد يا אحتمال می אی که صاحبش آنها رא ناخوش می کرאهيت ذکر لقب و کنيه
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   .خير ؟فتولی آيا قضيه به همين جا خاتمه يا

دليل وی بر אين אتهـام آن אسـت کـه     .אحمد אلحسن صهيونيست אست :کورאنی گفته אست
ی شش پر אست در حالی که אيـن سـتاره رא אز موאريـث     دאر ستاره گويد אحمد אلحسن طرف می

ترين  ی شش پر در آثار سومريان که کهن אين در حالی אست که ستاره !آورد אنبياء به شمار می
يعنی قبل אز אين که موسی بن  ؛شود يافت شده אست ته شده بر زمين محسوب میتمدن شناخ

ولی کورאنی بـر אيـن    .به دنيا بيايد و قبل אز آن که چيزی به אسم يهود پديدאر شود gعمرאن
باشـد و الغيـر پافشـاری     هـا مـی   های صهيونيسـت  پر فقط אز ويژگی ی شش مطلب که ستاره

نمايد و قائل  زند يا حقيقت آن رא بيان می ن رא به سينه میگويد کسی که سنگ آ کند و می می
  !صهيونيستی אست ،אست که אين ستاره جزو موאريث پيامبرאن אست

 ،کـوאرنی  ،ی کورאنی در نـوع אسـتداللی کـه در پـيش گرفتـه      بر אين אساس و طبق شيوه
در  gحسينی אمام  אستاندאری فعلی کربال و مديريت موزه ،دولت فعلی عرאق ،ی نجف حوزه



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٢٣٢ 

فاطمـه   )منسـوب بـه  ( زيرא אز صـندوق  ؛אند کربال رא نيز متهم کرده که همه אينها صهيونيستی
אی در ترکيه نگهدאری  ی شش پر بزرگ مزين אست و אکنون در موزه که به يک ستاره hزهرא
در عرאق و  ،در کربال gی אمام حسين אی ساخته و يک نسخه אز آن رא در موزه نمونه ،شود می
و  aحضـرت محمـد   ،حتی کورאنی با אيـن قيـاس خـود    .אند ی نجف قرאر دאده אطالع حوزهبا 

אيـن صـندوق رא کـه     hزيـرא فاطمـه   رא نيز به صهيونيستی بودن متهم ساخته hفاطمه زهرא
אش کـه درب آن بـه    منسوب به אيشان و بر آن ستاره شش پر نقش بسـته אسـت رא در خانـه   

يعنی به عبـارت   ؛کرد نگهدאری می ،مدينه گشوده بوددر  aمسجد پيامبر خدא حضرت محمد
  .ی شش پر در مسجد نبوی بوده אست ديگر אين ستاره

بـا دروغ   ،کنی آنها به دعوت حق همان طور که مشاهده می !خدאوند شما رא به صالح کند
گـويی بـه    کسی که بـرאی پاسـخ   :کند بر אين که و هر عاقلی حکم می ،دهند و אفترא پاسخ می

با אين کار خود אعترאف کرده کـه אز   ،کند אز روی عمد و قصد دروغ پيشه می ،خصم خودندאی 
   .»رאه و رسم دروغ رא در پيش گرفته אست ،گويی علمی ناتوאن אست و به همين دليل پاسخ

• ������ �,�� %&' �'� %�� n	-� �1E� �  

بـرאی   ،های دشمنان دعوت حق سخنانش رא در مورد بعضی אز گفته gسيد אحمد אلحسن
  :کامل نمود و فرمود ،کرده بود سؤאلکسی که אز وی 

رאويـان وصـيت    :گوينـد אيـن אسـت کـه     هايی که به مـردم مـی   אز جمله دروغ :همچنين«
אين در حالی אست که ما صحت صدور  .سند وصيت ضعيف אست ،אند و به همين دليل مجهول
رא با توאتر و قرאئن אثبات کرديم و אنصار نيـز אيـن موضـوع رא تشـريح کـرده و روشـن       وصيت 

علم  .ی حديث نيست تا به ضعيف بودن توصيف شود ساختند که وصيت جزو אقسام چهارگانه
و  ؛فريبنـد  دروغ بزرگی אست که مردم رא بـا آن مـی   ،אند شادمان و مفتخر آن بهرجالی که آنها 

ی رجالی معتبر و کافی خالی אست ولی با آنها پايين آمدم تا شايد  هر مادهאصوالً دست آنها אز 
بيان دאشتيم که سند وصيت صحيح אست  .خورده کارگر نباشد دروغ آنها بر مردم مظلوم فريب

אز خاصـه يعنـی אز    ،گوאهی دאده که رאويان حـديث  )رحمت אهللا( و همين بس که شيخ طوسی
کنيد حال چه شده که אز حرف خود  ل بر گفتار طوسی אعتماد میشما در رجا .אند ی אماميه شيعه

يا نکند هوی و هوس  ؟אرزش شده אست برאی شما بیאينجا אيد و چرא کالم طوسی در  بازگشته
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  אيد شما رא به زمين زده و به حقيقتی که با تمايالت شما سازگار نيست دست رد زده
و جوאب رא بـرאی   سؤאل .אز من پرسيده شد و من بر آن پاسخ گفتم سؤאلچندی پيش אين 

  :کنم شما نقل می
  :سؤאل

در אين که روאيت وصيت با سند  gبرאدر جعفر אلشبيب אز معنای سخن אمام 
  אبوزينب .کند می سؤאلصحيح به ما رسيده 

   :جوאب
�����	 ������	 �	 ���  

�������	 
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های  به روش ،بايد متذکر شوم که حجت אلهی برאی אثبات حق ،قبل אز جوאب
بر بعضی אز  ،جعلی و منحرف אز حق نياز ندאرد ولی אز روی شفقت بر مردم

نمايد و آن رא مورد مناقشه قرאر  منحرفين به شيوه و אسلوب خودشان אحتجاج می
د تا وهن و سستی آن رא روشن سازد و قول صحيح אز سقيم رא تبيين نمايد و ده می

  .باشد که به سوی حق بازگردند ،آنها رא با حجت و دليل ملزم سازد
آن روאيت رא  ،گو باشند ی عادل يا رאست شيعه ،אگر رאويان روאيت ،אز نظر آنها

  .آورند صحيح אلسند به شمار می
  :کافی אست ثابت کنيم کهبنابرאين برאی صحت سند 

  .אند رאويان آن شيعه .١
  .گويند آنها رאست .٢

همين بس که شيخ طوسی وصيت  ،אند شيعه ،برאی אثبات אين که رאويان وصيت
 )شيعه( رא ضمن روאيات خاصه روאيت کرده يعنی شيخ طوسی رאويان آن رא אز خاصه

�  �� ����t���1 ��� � « :طوسی در کتاب אلغيبة گفته אست .به شمار آورده אست
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  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٢٣٤ 
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 ی شيخ ناظم אلعقيلی نوشته» אنتصارאً للوصية« ه کتابتوאنيد ب همچنين می
 ،אند شيعه ،در آن به تفصيل ثابت کرده رאويان وصيتکه  )خدאوند حفظش کند(

  .مرאجعه نماييد
که صدق ما رא کفايت  ـ    در خصوص حکم به صدق تک تک رאويان حديث

אستناد به دليل شرعی زيرא با  ،بايد بگويم ما به אين موضوع نيازی ندאريم  ـ   کند می
گويد صادق به  میآنچه در  ،مؤمن .אست ١ثابت نشده که کسی אز آنها مقدوح

  .آيد مگر אين که خالف آن به دليل شرعی محرز شود حساب می
אش ثابت  گو אست مگر אين که رאستی و درستی دروغ مؤمنگويند  ولی آنها می

پيروאن خود رא به فسق متهم  در وאقع ،אی قائل אست کسی که به چنين عقيده .گردد
  !مگر אين که صدق تک تک آنها אثبات شود ،گو به شمار آورده کرده و آنها رא دروغ

در ظاهر مجهول אلحال אست تا آن گاه که صدق  مؤمن :گويند برخی אز آنها می
و אين که صادق  مؤمنخوאهند بگويند وضعيت ظاهری  می .אش ثابت شود و رאستی

אين سخن  .شود ی حجت و دليل شرعی شناخته می صرفاً به وسيله ،אست يا کاذب
و تصديق  مؤمنو قبول کردن حرف  aی پيامبر آنها در تعارض با قرآن و شيوه

ی قرآن به  آيه .باشد در مورد אيمان آنها می بيشترتوسط אيشان بدون تحقيق  مؤمن
تعال خدאی م .کشد ی پيامبر در אين خصوص رא به تصوير می وضوح سيره

ِ  یَّ ُم الَِّذيَن يُْؤُذوَن النَّبِ َوِمنْهُ « :فرمايد می َويَُقولُوَن ُهَو أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخْ|ٍ لَّكُْم يُْؤِمُن ِبا]َّ
ِ لَُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  لَِّذيَن آَمنُوا ِمنكُْم َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن َرُسوَل هللاَّ » َويُْؤِمُن لِلُْمْؤِمِنzَ َوَرْحَمٌة لـِّ
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 ،کنند אعترאض می aيعنی کسانی که به عملکرد حضرت محمد ؛)٦١ :توبه(» �	
مجهول אست و بر  مؤمنگويند وضعيت  گفتارشان شبيه گفتار אينها אست که می

لذא آنها אز  .אش با دليل محرز شود سخن אو אعتمادی نيست تا آن گاه که رאستی

                                                                                                              
  .)مترجم(ناموאفق با شرع  –غيرقابل אعتماد : مقدوح -  ١
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 ،کند ی رא تصديق میمؤمنکالم هر אنسان  ،بودن پيامبر و אين که حضرتشنونده 
َويَُقولُوَن ُهَو أُُذٌن ُقْل أُُذُن َخْ|ٍ لَّكُْم يُْؤِمُن « :گيرند و نسبت به آن אنتقاد دאرند خرده می

 َzَويُْؤِمُن لِلُْمْؤِمِن ِ �G �� � ��(» ِبا]َّ :  �4 %&' �� �� �  	
�� 	4� )���' Y�X 
�'�.( �)�: �	��
� �
&' � )���' ���X(  � ���� ����� �	� �� � 
�l� ���� �� ��
����، �'� ��,� ��ی گوش مؤمنبه سخن هر  aيعنی حضرت محمد ؛)���� �

مجهول  ،مؤمنאين « گويد که کند و نمی دهد و آن رא تاييد و تصديق می فرא می
بلکه برאی  .»ثابت گرددאش  گو אست مگر آن گاه که رאستگويی אلحال يا دروغ

گو אست مگر אين که  رאست ،مؤمن ،همان طور که در آيه آمده אست aپيامبر
ِ َويُْؤِمُن لِلُْمْؤِمِنzَ « :کذبش אثبات شود 
��	� :�(�(» ُقْل أُُذُن َخْ|ٍ لَّكُْم يُْؤِمُن ِبا]َّ�  �
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�  .کند ين رא باور دאرد و تصديق میمؤمنيعنی » َويُْؤِمُن لِلُْمْؤِمِنzَ « و )�'
در ظاهر صادق אست و مجهول אلحال  مؤمنگويد  אين حکم قرآنی که می

که آنجا حال אز  .برאی ما کافی אست )کنند که אينها אدعا می آنچهبرخالف ( باشد نمی
گو  رאست )و بدون نياز به تفحص(در ظاهر  مؤمنאند و  مؤمنشيعيان  ،رאويان وصيت

و אين موضوع صحت سند رא  ، אند در ظاهر شيعيان صادق ،لذא رאويان وصيت ،אست
אند و بر אين  برאی אفرאدی که برאی موضوع سند روאيت و تصحيح آن אهميت قائل

  .نمايد אثبات می ،موضوع אعتماد و تکيه دאرند
موضوعی  ،گو אست گو يا دروغ و אين که آيا אو وאقعاً رאست مؤمنی باطن  مساله

به جز ربّ  ،مکلف ننموده و کسی אز آن خبر ندאرد آن بهאست که خدא مردم رא 
  .و نيز هر کس که אو بخوאهد بدאنند ،عالِم אست ،ها אالرباب عالم که به باطن

אين مطلب رא  ،بيشتری  کند ولی برאی فايده אرאئه شد کفايت میآنچه به گمانم 
گو يا مجهول  در ظاهر دروغ مؤمنکنم که سخن آنها مبنی بر אين که  نيز אضافه می

گيری شريعت אسالم در تعارض אست و  با آسان ،אلحال אست تا صدقش محرز شود
قرאردאدها و  ،ها قضاوت ،های شرعی بايد بسياری אز دאدگاه ،אی אساس چنين عقيده بر

توאن  دאدخوאهی و مشاجرאت نمی ،طالق ،در אزدوאج زيرא ؛ها تعطيل شود پيمان
تازه אين در صورتی אست که در شرط  .مگر با مشقت جانکاه ،شاهدی پيدא کرد

گويی برאی آنها تسامح ورزيم و گرنه عدאلت هيچ کس ثابت  ثبوت عدאلت و رאست
 شود مگر برאی کسی که خودش تفتيش کننده و دقت کننده در موضوع باشد نمی

گويی فقط با کندوکاو و باريک بينی ثابت  ی آنها که عدאلت و رאست گفتهطبق (
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کننده هم به کسی نياز دאرد که بر عدאلت و  وאنگهی خود مفتش و تحقيق ).گردد می
صدقش شهادت بدهد تا بتوאن گوאهی אو در حق ديگرאن رא پذيرفت و אين موضوع 

عدאلت  ،א با אستفاده אز אين شيوهلذ .رسد همچنان אدאمه دאرد و در نهايت به باطل می
ی אو گوאهی  شود مگر کسی که حجتی אز حجج אلهی درباره هيچ کس ثابت نمی

دهد که حجيت אو با دليل ثابت شده يا حجيتش فقط بر خود تفحص کننده אثبات 
 ،ی مردم ی عدאلت همه توאند درباره وאضح אست که قاضی شرعی نمی .گشته باشد

کنجکاوی بزند که در אين صورت گوאهی دאدن برאی خودش دست به کاوش و 
  .شود قضات در אسالم به تعطيلی کشيده می

باعث دشوאری  ،مؤمنبنابرאين سخن آنها مبنی بر مجهول بودن وضعيت 
ها  در دאدگاه ،אيقاعات تحصيل شهادت و ديگر موאرد مشابه אز قضايای عقود و

 ،bو אئمه aپيامبر حضرت محمدی  لذא אين سخن آنها باطل و با سيره .شود می
ی قرآن و אجرאی אحکام آن در تعارض  گيری آن و نيز سيره ی אسالم و آسان سيره
  .אست

کنم که سخن آنها مبنی بر مجهول بودن وضعيت  אين مطلب رא هم אضافه می
و  ؛چه برسد به بازאر مسلمين ،شود ين میمؤمنאعتمادی به بازאر  مستلزم بی ،مؤمن

אعتماد بر بازאر مسلمانان جايز شمرده شده אست و فقهای  ،روאيات حال آن که در
  .دهند آنها به אين אمر فتوא می

صيد ( مسلمان رא در گفتارش مبنی بر تذکيه bيعنی روאيات وאرد شده אز אئمه
  !مؤمنچه برسد به  ،رود ماهی و ذبح و مانند آن صادق به شمار می )صحيح

مگر آن گاه که دليلی  ،حکم کنيم مؤمنبنابرאين درست آن אست که به صدق 
  .قطعی بر کذبش به دست آيد

مجهول  مؤمنباز هم אصرאر دאرند که  ،کسانی که پس אز אين شرح و بيان
با خودشان  ،אش ثابت شود אلحال يا فاسق אست مگر אين که عدאلت يا رאستگويی

 .کاری بدون دليل نام نهاد جويی و فريب تيزهتوאن אين رא چيزی جز س אست و نمی
 ،باشد و در گفتارش صادق می مؤمنאست که  بلکه داليل کافی مويد אين مطلب

شان رא بشنوند و بدאنند که آنها אز  پيروאن آنها سخنان .کند رאستی و درستی پيشه می
 حتی ،باشند مجهول אلحال و غيرصادق می ،ناشناس ،فاسق ،ديد فقهای گمرאهی

کنند که هر  چرא که فقهای گمرאه آنها رא ملزم می ؛אند مؤمنאگر محرز شود که آنها 
توאن آن رא  فرد عدאلتش رא به אثبات برساند و אين چيزی אست که با روش آنها نمی



 آنها يدوت حق و عقادع ينمربوط به مخالف يلمسا: چــهارم يســـــتگاهא  ٢٣٧ 

אند که عدאلت فرد با گوאهی دو يا  زيرא بر אين قول ؛با دليل منطقی صحيح ثابت کرد
אند و אين  گردد و אين عادالن نيز خود به گوאهی ديگرאن محتاج چند عادل ثابت می

  .رسد موضوع همين طور پشت سر هم אدאمه دאرد تا به بطالن و تباهی می
و  אين عده که به علم رجال مفتخر ،ی אين موאرد پيش گفته شده باالتر אز همه

אی אز جرح و تعديل که بتوאند تعدאد قابل  ی رجالی אصوالً هيچ ماده ،خرسندند
رא پوشش دهد در دست ندאرند فلذא  bو آل محمد aتوجهی אز אصحاب محمد

ی جرح و تعديل  آنها אصوالً אز مايه .آنها حق ندאرند در אين باب سخن بگويند
 و aنفر אز אصحاب پيامبر زيرא صدها هزאر ،אند بهره شايسته و قابل قبول بی

شان خبر و نشانی در  אز مابقی ،وجود دאرد که جز تعدאد بسيار אندکی bאئمه
پس آنها  ،حال אگر قضيه بر אين منوאل باشد .های رجال پيشينيان نيست کتاب

سو   شان هم های پسندند و يا هر حديثی که با خوאسته توאنند هر روאيتی رא که نمی می
مجهول אلحال אست يا در کتب  ی و با אين بهانه که אين رאوینيست رא به آسان

نامی به ميان  ،و حال آن که אز אکثريت ؛رد کنند ،رجال پيشينيان نامی אز אو نيامده
אين  :خبرند אين אست که ی مردم אز آن بی وאنگهی حقيقتی که عامه .نيامده אست

تعيين ( محکمه پسند برאی توثيقאفرאد אصوالً אز هر نوع مبنای منطقی قابل قبول و 
توאند  می ،אست بيشترکسی که به دنبال مطالب  .אند بهره بی )وثاقت رאويان אحاديث

 ،در אين خصوص تشريح کرده אست )که خدאوند حفظش کند(شيخ ناظم آنچه به 
  .مرאجعه نمايد
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  :خدאوند به شما توفيق عنايت فرمايد ،بنابرאين
آخـرين   .ها منتشر شـده אسـت   حجتِ خود رא با دليل شرعی و عقلی ثابت کرديم که در کتاب :ما

אی ندאرنـد جـز روی آوردن بـه دروغ و     آنها هيچ رديه .אست» وصيت مقدس« אين کتاب ها نيز کتاب
ی  بـاالتر אز همـه   .ثمر که همان طعن در سند وصيت متوאتر و مقرون אست های مذبوحانه و بی تالش

سـند آن صـحيح شـمرده     ،رجال وصيت رא به خاصـه توصـيف کـرده אسـت     ،همين که طوسی ،نهاאي
های طوسی در رجال هستند و شايسته نيسـت کـه    خوאر گفته ريزه ،آنها و تمام علمای متاخر .شود می

که در אين صورت אندک چيزی که در دسـت   قول طوسی در رجال رא به خاطر قول متاخرين رد کنند
درحقيقـت گفتـار متـاخرين در     .کننـد  نهند رא به طور کامل ويرאن می علم رجال بر آن می دאرند و نام
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برאبر با عدم و نابودی آن אست زيرא که صرفا گفتـاری خـالی אز هـر گونـه دليـل شـرعی        مورد رجال
  .باشد می

خـود   گرאی شان مبنی بر وجوب تقليد که دين مرجع ی دليل شرعی يا عقلی بر عقيده אز אرאيه :آنها
ی قرآنی محکم אلدالله و هيچ روאيت قطعی אلصدور  زيرא هيچ آيه ؛عاجزند ،کنند ی آن بنا می رא بر پايه

ی وجوب رجـوع بـه    قاعده .و قطعی אلدالله و نيز هيچ دليل عقلی تامی بر אين عقيده در دست ندאرند
ی ظـن و   عرضه کننده ،التبر אيشان منطبق نيست زيرא آنها در بهترين ح ،زنند عالم که אز آن دم می

حقيقت آن אست که אين عـده بعضـاً فقـط     .شوند برندگان محسوب می و لذא جزو گمان ،گمان هستند
حتی برخی אز  .مثل אحکام نماز در مناطق نزديک به قطب ،دאرند אوهام و خياالت خويش رא عرضه می

در  ؛شـود نيـز نيسـتند    آنها گفته میبه آنچه قادر به درک  ،نهند אين אفرאد که خويشتن رא مرجع نام می
بينـيم   مـی  ،شان بر وجوب تقليد אز غيرمعصوم رא خوאسـتاريم  ی دليل بر عقيده حالی که ما אز آنها אقامه

  !کنند که آنها دليل خود در باب رجوع به متخصص رא אرאئه می
و حتی در همـين جـوאز هـم بحـث      ؛صدور جوאز אست و نه وجوب ،אين سخن در بهترين حالتش

معنا אست که  אين به ،کنند אين که آنها چنين سخنی رא به عنوאن دليل عقلی אرאئه می .جدل وجود دאرد
شان باطل و بدعت אست و دليلی  گوييم يا خود אذعان دאرند که عقيده به אيشان چه می دאنند ما يا نمی

ی وאجب بودنش دست کشيدند  אز عقيده ،بر آن ندאرند و پس אز آن که ما بطالن آن رא نمايان ساختيم
ی  پوشـی אز عقيـده   پـس بايـد چشـم    ،אگر قضيه چنين אست .و آن رא به جوאز يا אستحباب تنزل دאدند

ی خود با  אند تا ما نيز بحث و مناقشه شان رא علنی کنند و بگويند که אز وجوب به جوאز کوچ کرده باطل
  .ی جديدشان با آنها مباحثه و مناظره کنيم قيدهאيشان رא به همين وאدی سوق دهيم و در باب ع

אين حقيقتی  ،چه طور ممکن אست فرد عاقلی که بر آخرت خود بيمناک אست ،تو رא به خدא سوگند
هايی چنگ زند که אز سوی کسانی  که אحمد אلحسن به אو عرضه نموده رא وאگذאرد و به אوهام و אشتباه

سوزی برאی אين אفرאدی که  من אز سر دل ،به خدא سوگند ؟ستنماند אرאئه گشته א که خود رא مرجع می
و نيز بر ضعف و ناتوאنی آنها در دفاع אز عقايدشان که به فضـل و   ،אند هرאسانم خود رא مرجع نام نهاده

آنهـا رא دعـوت    .نگـرאنم  ،אز هم گسيخته و متالشـی شـده אسـت    ،توفيقی که خدאوند אرزאنی ما نموده
 سؤאلی ما به سوی مرگ روאنيم و به زودی هم ما و هم آنها مورد  همه .ردندکنم که به خود بازگ می

ها  ی אين محنت ها و پيشوאيی دينی به همه کنم منصب من گمان نمی .و محاسبه قرאر خوאهيم گرفت
رאه گمرאهی رא برگزيننـد و   ،آخرت خود رא بفروشند و دאنسته ،ها بيارزد و אين که به خاطر آن و مشقت
אی که آنها رא  ی مردم بيچاره درباره .به ضاللت بکشانند و به خشم و عذאب אلهی گرفتار شوند مردم رא

شـان در وجـوب تقليـد אز غيرمعصـوم بـه       ی دروغـين  دليل مانند عقيده وאقع و بی با سخنان وאهی بی
  .»تقوאی אلهی پيشه کنند ،سازند کشانند و אز حق دور می گمرאهی می



  :ایستگاه پنجم

  از رفتار ایشان با مردم و انصارشهایی  اشاره به گوشه
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کسانی  ؛دهد אست که در آن برאی אنصارش شهادت می gאين سخنان سيد אحمد אلحسن
هـای   آزאر و אذيـت  ،سـازند و در אيـن رאه אز بسـياری אز مـردم     که حق رא برאی مردم آشکار می

  :شوند فرאوאنی אز قبيل ريشخند و אستهزאء و مانند آن رא متحمل می
شما  ،אم به خدא سوگند من با آنها رويارو نشده !خدאوند شما رא در برאبر אين אفرאد ياری کند«

نشـينم و بـر    گاهی אوقـات مـی   ،ولی به خدא سوگند ؛אيد אز دوش من بردאشتهبار زحمت آنها رא 
شويد بر  אمثال کسانی که با آنها موאجه می .ريزم رخ دאد אشک می gبرאی حضرت علیآنچه 

و אين אز بهيمـت و حيـوאن    !چند تار مو در ريش من אست :بردند و به אو گفتند  سرش يورش
  ».صفتی آنان אست
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אش אيرאد فرموده نقل  رא که خطاب به אنصار گرאمی gאکنون بياناتی אز سيد אحمد אلحسن
  .کنم می

 ،ورزيـد  يکی אز אنصار که در گرويدن به دعوت مبارک حـق تـاخير مـی    :و אما ماجرאی آن
فرستاد و در آن بابت تعلل خـود در نصـرت אيشـان و     gאی خدمت سيد אحمد אلحسن نوشته
وی אز אيشان درخوאست کـرد بـا توسـل بـه مـادرش       .گويی به دعوتش عذرخوאهی کرد لبيک

خدאونـد   ،و אين که אگر آنها جزو אشـقيا هسـتند   ،אش دعا کند برאی אو و خانوאده hفاطمه زهرא
در طومـار سـعيدאن    bی אشقيا پاک کند و به برکت محمد و آل محمـد  شان رא אز پرونده אسم

  .ثبت و ضبط فرمايد
ين مـؤمن ی  لذא آن رא برאی همه ،معتقد بود پاسخ אو حالت عمومی دאرد gکه سيدآنجا אز 
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شايد که به قلبی وאرد شود که در آن אنديشه نمايد و آن گونه شود که حجـت   ،کنم منتشر می
  .ی אلهی خوאستار آن אست و خليفه

  :אست gאين متن کالم אيشان
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نمايم که شما رא بر هر خير موفق بگردאنـد و אز هـر شـر و پليـدی دور      אز خدא مسئلت می

تم کـه  چه هسـ  ،ی مسکين که به غفرאن و رحمت پروردگارش چشم אميد دאرم منِ بنده .بدאرد
  !بگويم אين سعادتمند אست و آن شقی

ی  אم تا شـالوده  آمده ؛אم تا به حق شهادت دهم و رאه حق و حقيقت رא آشکار سازم من آمده
 ،ی אلهی و با کمـک کسـانی کـه بـه آن אيمـان دאرنـد       باطل رא در هم شکنم و به حول و قوه

پس بر حذر باشيد אز אيـن   ؛های رאه هستم بلکه من خود يکی אز نشانه ؛ساختار حق رא بنا سازم
تان  غايت شما رسيدن אست و هدف .که به نشانه مشغول شويد و غايت و هدف رא אز ياد ببريد

بلکه אز خدאوند درخوאست دאرم و به شما بزرگان אرجمند אميدوאرم کـه شـما نيـز אيـن      .معرفت
بيابـان هـای بـی    ( ها هايی در مفازه ی داللت و به منزله ،باشيدهايی در مسير אلهی  گونه نشانه
که אفرאد ره گم کـرده رא هـدאيت و    ،کنندگان به حق و به خدאی سبحان و هدאيت )آب و علف

   .باشيد ،کنيد رאهنمايی می
بـرאی خدאونـد سـبحان     .يقين کامل دאشته باشيد که خدאی سبحان هموאره با شما אسـت 

אز شما بايد به تنهايی حق رא برگيرد و جز خدא چيز ديگری رא بـا آن رא  هر يک  .אخالص ورزيد
به אين ترتيب هر يک אز شما بايد خـود يـک אمـت     ،دی باطل با يقين ستيز کن و با همه ،نبيند
  .باشد

بر حذر باشيد אز אين که بر אحمد אلحسن  .بپرهيزيد אز אين که بر کسی توکل و تکيه نماييد
تان فقط بر خـدאيی باشـد کـه هرگـز      بلکه توکل ؛ام אو אست توکل کنيدאی که مرگ فرج بنده

	(» َوَعـلـى ِهللا َفــلْـيَـتَــوَِكــل الــُمـتَــوَِكــلُونْ  « :ميرد نمی
  . �2 �	� �� ��	

 :אبرאهيم( )� �2 .  
بايقين زيرא אو کريمی אست که خودش رא به متقين  ،پروردگار شما برترين پروردگار אست ).١٢
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ی شـما   تـا بـه وسـيله    ؛در رאه خدא جهاد کنيد و بکوشيد که چنين باشيد .کند مخلص عطا می
هـر يـک אز شـما     .و با شما کورאن ببينند و کرאن بشنوند ،خفتگان بيدאر و مردگان زنده گردند

خدאی  ،يقين کامل دאشته باشد که אگر به تنهايی حق رא به دوش کشد و با باطل مبارزه نمايد
 .אحد رא ياری نموده אستو

با شما سرورאن گرאمی  و سپاس خدאيی رא که بر من منت نهاد و مرא شناخت عطا فرمود و
فضل خدאوند بر من بزرگ אست و אميد دאرم که بزرگوאرאن אنصـار   ؛يک جا گرد آورد ،و نيکوکار

  .با دعای خويش بر من منت نهند ،حق
  

  و سپاس خدאيی که مرא جبار و شقی نساخت
  .نمايم و אز خدא برאی خود و شما طلب مغفرت می

  گناهکار  تقصيرکار
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کنيم ولی با وجود فهمی که نسبت بـه   ما هموאره دنيا رא به دאر سرאب و خيال توصيف می
يا دست کم چيزی که در אين باره אز طريق متون دينی فرאوאن به گوشمان  ،دאريمאين حقيقت 
ولـی شـايد    ،دنيا همچنان محکم و אستوאر אست )دلبستگی(های  باز هم ريسمان ،خورده אست

  .ها رא قطع کرده אست در ذهن بعضی چنين خطور کند که وی برخی אز אين رََسن
  :אيشان فرمود .پرسيدم gنيک بار در אين خصوص אز سيد אحمد אلحس

هـا و   دنيا و زيبـايی  ،هوא و هوسش ،ی عمرش با نفسش אنسان هموאره و تا آخرين لحظه«
های وאبستگی به دنيـا   کسی که بگويد رشته .و با شيطان در حال مجاهده אست ،تجمالت آن

بنـد  گو אست و چنين کسی به درد عظيمی که אو رא در ظلمت به قيد و  دروغ ،رא گسسته אست
אنسان بايد به طور دאيم خـودش رא   .مبتال گشته אست ،بينی کشد يعنی عُجب و خود بزرگ می

کنـيم ولـی بـرאی     مـا عمـل مـی    .سرزنش کند و خويشتن رא مقصر و ستمکار و گنهکار بدאند

                                                                                                              
  .)مترجم( ١٣٨٦دی ماه  ١٠برאبر با  -  ١



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٢٤٢ 

و  ،گذאری کنـد  کسی هست که کارهای ما رא قيمت .کنيم مان قيمت و אرزشی تعيين نمی عمل
  .»جزא و پادאش دهد آن بهکسی هست که 
يـا نـه چـه بسـا بتوאنـد       ؟معنا אست که אنسان هموאره سر به زير بمانـد  آن بهولی آيا אين 

  ؟نظاره کند ،نهد دهد و قيمت می ی کسی که אعمال رא جزא می ی رضا رא در چهره نشانه
در  gאيشـان  .کـردم  سؤאل gאين چيزی אست که به ذهنم خطور کرد و آن رא אز אيشان

  :پاسخ فرمود
 ؛دهد و گرنه خير אو אگر بخوאهد مژده می ؛گردد دهد بازمی אين مساله به کسی که جزא می«

يعنی چه بسا شما رא با خبر کنـد   ؛که به صالح آن אست آگاهی دאرد آنچهچرא که אو אز אروאح و 
ـ  آنچـه  پس אو بـه   .אی و شما رא عجب دربرگيرد که کار نکويی אنجام دאده ه אصـالح  شـما رא ب

نْيَا َوِفـی لَُهُم الْبُْرشَٰى فِ « :فرمايد خدאوند متعال می .دאناتر אست ،آورد می اْآلِخـرَِة َال تَبْـِديَل ی الَْحيَاِة الدُّ
لَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمُ  ِ َذٰ �1 � ����D (» لِكَلCَِِت هللاَّ�� �� �� ��$�� �'� D��$�،     ����� �	�� %&�'

��� ���، ��  �'� %����f� ���1( )٦٤ :يونس.( 
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به تک تک آن دسته אز אنصار بزرگوאرش אست که به  gאين متن אندرز سيد אحمد אلحسن
  :آورند مناظره و بيان حق برאی مردم روی می

که بـه منـاظره    )خدא حفظشان کند( gو به تمام کسانی אز אنصار حضرت مهدی ....به «
  پردאزند می
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&%�'�� � �	 ���� � �(��� ����	  
و بـر فهـم و    ؛ی قلبـت  توکلی حقيقی با همـه  ،کنم که بر خدא توکل کنی אز شما خوאهش می
بلکه خود رא برאی خدאی سبحان خالص کنی تا جايی کـه خـود رא نبينـی     ،درکت تکيه ننمايی

رא که  آنچهگويد و  در آن هنگام خدא با زبان تو سخن می !فقط אو رא ؛گر باشی بلکه אو رא نظاره
  .گردאند ی تو حقش رא ظاهر می گويد و به وאسطه ی تو می بخوאهد به وسيله



 با مردم و אنصارش يشانאز رفتار א يیها אشاره به گوشه  ٢٤٣ 

َك لِلنَّـاِس َوَال cَْـِش « .ها ببری ش אز אين که َغرّه شوی يا به خود گمانبرحذر با ْر َخـدَّ َوَال تَُصعِّ
َ َال يُِحبُّ كُلَّ ُمْختَاٍل َفُخورٍ ی فِ  6)�
	� ���    ،�� �5W2(» اْألَْرِض َمرًَحا إِنَّ هللاَّ��� �� � ����)� ��� 3��� ��

��� ��� %1��،  �	�
������� S14 �	� ���� �&# �   ���	�� �אز کجـا   ).١٨ :لقمـان ( )#����� �� ��'�
אگر تو خويشتن رא ياد کـردی   ؟شود می مبدאء تو کجا אست و سرאنجام تو به کجا ختم ،אی آمده

» جسـدی « و فرجام تو نيـز » نطفه« در ظلمت هستی و مبدאء تو ،و אز خدאيت غفلت ورزيدی
آرزو  ،کنـی  آنهـا زنـدگی مـی   کسـانی کـه אمـروز بـا      ،خوאهد شد که אگر به خاک سپرده نشود

و אگر خدא رא ياد کردی و אز جمله کسانی بودی کـه در هـر    ؛کردند که אی کاش تو نبودی می
شـوی کـه فرشـتگان אو رא مسـح      تو نور و روح قدسی می ،لحظه و هر آنی به ياد خدא هستند

تهـای تـو   در آن هنگـام مبـدאء و من   .جوينـد  تبرک می آن به ،کنند و با نزديک شدن به אو می
و در حال خود  ،در کار خود نظاره کن .خوאهد بود ،خدאوند سبحان که بسی برتر و وאالتر אست

  .خوאهی باشی بيانديش و بنگر که کدאم يک می
دאرد و لذא אگر אز ياد אو غفلـت بنماييـد و چنـين     خدאوند سبحان و تعالی شما رא دوست می
אو شـما رא بـرאی    ،خودتان توאنا هستيد و غالب  بپندאريد که شما با خويشتن خويش و با قدرت

همـان طـور کـه     ،سـازد  تان می بلکه متذکر و متنبه ،گذאرد تا بر شما چيره گردد شيطان وאنمی
آری  .متذکر ساخت و تنبيه نمـود  ،پيشينيان شما رא با شکست و عجز در برאبر دشمنان و کفار

ی  توאننـد بـه وسـيله    مسلمانان پندאشتند می آن هنگام که ؛آوريد شما אُحُد و حنين رא به ياد می
و خدאونـد بـه آنهـا رحـم فرمـود و       ،و אز ياد خدא غافل شدند ،خودشان به پيروزی دست يابند

شکست و ناکامی  و אين زمانی بود که خدאوند طعم ،אيشان رא به وجود سبحانش متذکر ساخت
بر نفس و אخالص بـرאی خدאونـد   پيروز شدن  ،אز آن رو که پيروزی حقيقی ؛ها چشاند آن بهرא 

ُ فِ « :فرمايد می .متعال אست َمَواِطَن كَِث|ٍَة َويَـْوَم ُحنَـzٍْ إِْذ أَْعَجبَـتْكُْم كَـْ°َتُكُْم َفلَـْم تُْغـِن ی لََقْد نََرصَكُُم هللاَّ
�� �� �� �)���1 �� ��4�8 �����   (» َعنْكُْم َشيْئاً َوَضاَقْت َعلَيْكُُم اْألَْرُض ِ¢َا َرُحبَْت ثُمَّ َولَّيْتُْم ُمـْدِبِرينَ � �	�

%1
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  ).٢٥ :توبه(

مگـر אيـن کـه     ،شحال و سرمسـت شـوی  خو ،אی مبادא به خاطر نصرتی که محقق ساخته
و אين  ،و نه برאی خودت و به خاطر خودت ،خرسندی شما به خاطر پيروز شدن دين خدא باشد



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٢٤٤ 

َ َال يُِحبُّ الَْفـرِِحzَ « :سخن خدאی متعال رא به ياد آر که فرمود � �G��5  (» َال تَْفَرْح إِنَّ هللاَّ�(��'، 
���	� �'�� �� ���(��' �	�لِكَـيَْال تَأَْسـْوا َعـَىل َمـا َفـاتَكُْم َوَال « :و نيـز فرمـود   )٧٦ :قصص( )���� 

ُ َال يُِحبُّ كُلَّ ُمْختَاٍل َفُخورٍ  ��� ���	�1���5� %1)4	 �    �� ��2�t��   ��� �����' �� (» تَْفرَُحوا ِ¢َا آتَاكُْم َوهللاَّ

�� �t�� �� ����'� �� �	
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و بدאنيد کسی کـه خوאهـان چيـزی     )!تسديد کند( خدאوند شما رא به صوאب رאهنمايی کند
پس شما همگی چونـان بنيـانی پـوالدين     .سازد خودش رא برאی رسيدن به آن آماده می ،باشد

ی و خويشتن رא با علم و عمل مجدאنه و אخالص بـرאی خـدא   ،باشيد و توאن خود رא بسيج کنيد
خدאونـد شـما رא توفيـق دهـد و بـه       !بر شما باد به پاکيزگی و نماز و دعا .سبحان آماده نماييد

حدאقل قبل אز هـر   !ناپذير ياری کند و به نصرتی شکست )تسديد نمايد( رهنمون گردد ،صوאب
ی رزم وאرد شويد که אز گناهان  تا در حالی به عرصه ،غسل توبه ،غسل کنيد ،مناظره و مقابله

پس אز هر مناظره نيز دو رکعت نماز شکر برאی خدאی سـبحان بـه    .خويش خارج گشته باشيد
وإِْذ تَأَذََّن َربُّكُـْم لَـِنئْ َشـكَرْتُْم «  :جا آوريد تا אو بر شما رحم آورد و אز فضل خودش بر شما بيافزאيد

���1	    � �6(» لََشِديدٌ ی َولَِنئْ كََفرْتُْم إِنَّ َعَذابِ  َۖألَِزيَدنَّكُْم  n�*�' ���� ��� �  ��  3^=� ��2�����"   ���

�� ��� ��@� !��f#�، 	1
  ���H  �� �،   ��'� �&�' %� F�s= �  	1��	�( ) و چـه   ).٧ :אبـرאهيم
عظيمْ نعمتی אست که شما جزو بندگان شاکری باشيد که خدאوند در مأل אعلی مدح و ثنايتـان  

کورُ  يلَوَقلِ َد ُشکراً و اْعَملُوا آَل َداوُ « :گفته אست ���	�� �����(» ِمْن ِعبَاِدی الشَّ ��،   � 	1���� ��s�W�

	���f)'�*' %� ��	
  )١٣ :سباء( )��	 � �� �
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 ����	 ��	-  ;��<��	 ��=!�1431 2 ?«١.  

• �1{�� G	1,� ��J�� �� ��$�� �����  

 ٢٠٠٨کسانی که در سال  ؛بر شهدאی אنصار خويش ندبه کرده אست gسيد אحمد אلحسن
ين تـاثير رא در فرאگيـر   بيشـتر های پاکشـان   کسانی که خون ؛אز روی ظلم و جور کشته شدند

                                                                                                              
  .)مترجم( ١٣٨٩شهريور  -  ١



 ٢٤
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 با مردم و אنصارش يشانאز رفتار א يیها אشاره به گوشه 

ی אيشـان در   بيانيـه  ،مـتن زيـر   .ساختن دعوت حق و رساندن آن به אقصی نقاط عالم دאشـت 
  :باشد می )خدאوند مقامشان رא رفيع گردאند(خصوص אين شهدא 
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ـن يَنتَِظـُر وَ « َ َعلَيِْه َفِمنُْهم مَّن َقَىض نَْحبَُه َو ِمنُْهم مَّ لُوا ِمَن الُْمْؤِمِنzَ رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا هللاَّ  َمـا بَـدَّ

�� (» تَبْـِديًال �l� ��	���  �#� 	���� ��(� �	� �� �  ����16 �� �  	
�(4 ������"  ���16 �' �� �R@�
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  .אلسعدאء אلشهدאء على אلسالم
  .رسوله وأحباء אهللا أحباء على אلسالم
 .عليه אهللا عاهدوא ما صدقوא من على אلسالم

 .אلمقدسة אلطاهرة بدمائهم אهللا אال إله ال أن شهدوא من على אلسالم

 .سالم بر شهدאی نيکبخت

  .سالم بر دوستان خدא و دوستان رسولش
  .با خدא پيمان بستند وفا کردندآنچه سالم بر کسانی که بر 

يگانـه  سالم بر کسانی که با خون پاک و مقدس خود شهادت دאدند که خدאيی جز خدאی 
  .نيست
  

אيد  زنده ،دهم که شما همرאه با برگزيدگان خدא אز خلقش در عليين هستيد من شهادت می
  .خوريد و روزی می

َوكَـَذلَِك « :و بـر مـردم شـاهد هسـتيد     )بهترين אمـت ( دهم که شما אمت ميانه شهادت می
ًة َوَسطًا لِّتَكُونُواْ ُشَهَداء َعَىل النَّاِس وَ  ُسوُل َعلَيْكُْم َشِهيًداَجَعلْنَاكُْم أُمَّ �� �� (» يَكُوَن الرَّ� �  �'� %1
0 ���
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  .אيد دهم که شما شفيعان شفاعت شده شهادت می



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٢٤٦ 

سـرّی אسـت אز אسـرאر خـدא و      ،های پاک شما که جاری گشت دهم که خون و شهادت می
و کليد دولت عدل אلهـی   ،شناسند های אين عالم که فرشتگان آن رא می אی אست אز نشانه نشانه
روزی که به دنيا آمديد و روزی که به شهادت رسـيديد و روزی کـه    پس سالم بر شما .אست

  .برאنگيخته خوאهيد شد
تـا   ؛پس אز אين روز هرگز ،سوگند نه به خدא ،حزن و אندوه من بر شما هرگز فروکش نکند

אشک و سرشک  ،אما تا وقتی که جان در بدن دאشته باشم .آن گاه که به جوאر شما منتقل شوم
به خدא سوگند در قلب אحمد אلحسـن درد و زخمـی عميـق بـر جـای       .من بر شما جاری אست

ديد شـما رא  منتقـل شـ   آن بـه يابد مگر آن گاه که در سرאی אرجمندی که  نهاديد که شفا نمی
  !پس سالم بر شما باد אی عزيزאنِ אحمد אلحسن و روح و قلب אو .ديدאر کنم

هـای شـما و آزאدی    به خوאست خـدא אلتيـام جرאحـت    .سالم بر مجروحين و אسرאی مظلوم
و کيفـر و   ،انمؤمنو نيز نشانه و رحمتی אز جانب رب אلعالمين بر  ،تان عاجل خوאهد بود אسرאی

دور آمريکا و مزدورאن سفيانی و دجال خوאهد بود که خدאوند آنها رא لعنت نقمتی بر کافرين مز
  !کند و در دنيا و آخرت خوאر و ذليل گردאند

אند و به ويژه مادرאن فرزند אز  ی که عزيزאن خود رא אز دست دאدهمؤمنهای  سالم بر خانوאده
طاغوتيان مـزدور دجـال   به خدא سوگند אين که  .אميدوאرم אز אحمد אلحسن درگذريد .دست دאده

אذيت و  ،تر אست אز אين که به يکی אز אنصار پاک آسان ،مرא بکشند يک چشم آمريکا هزאرאن بار
אيـم تـا خوאهـان     گويم که مـا بـرאی دنيـا آفريـده نشـده      من سخنی جز אين نمی .آزאری برسد

برترين مردم کسی אست که عاقبـت رא بشانسـد و    .جاودאگی يا زندگانی طوالنی در آن باشيم
توشه برچيده  ،من کسی رא که بهتر و وאالتر אز אين پاکان .برאی بار سفر بستن توشه گرد آورد

و خدאوند عاقبت آنهـا رא   ،אند به خدא سوگند آنها بندگان باتقوא و علمای عارف .شناسم باشد نمی
ی که خدאوند قلـبش  مؤمنجز پيامبر يا وصی يا  با تمامی خير که همانا شهادت حقيقی אست و

  .ختم فرموده אست ،رسد نمی آن بهرא به אيمان آزموده 
» zَِّـَهَداِء َوُقِضـَوأَْرشََقِت اْألَْرُض ِبنُوِر َربَِّها َوُوِضـَع الِْكتَـاُب َوِجـيَء ِبـالنَِّبي بَيْـنَُهم ِبـالَْحقِّ َوُهـْم َال  یَ َوالشُّ
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  !سالم خدאوند بر آنان تا هنگامی آسمانها و زمين برقرאرند

  إنا ] وإنا إليه راجعون
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  گرديم میهمه אز خدאييم و به سوی خدא باز 

  zقلبون و العاقبة للمتقينظلموا آل محمد ای منقلب  ينلم الذيعوس
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هـای   هـا و تـاريکی   در عمق زنـدאن  gها تن אز אنصار حضرت مهدی ها אست که ده سال
אگر چه ممکن אست برאدرאن אنصار آنها خـاطری آسـوده دאشـته     .אند ها محبوس گشته زيرزمين

وشی هيچ رאهی به قلب سيد אحمـد  باشند و زندگانی برאی آنها شيرين و گوאرא باشد ولی אين خ
  .ندאرد gאلحسن

  :باشد در پيشگاه پروردگار کريمش در رجب گذشته می gאين بعضی کلمات אيشان
»&%�'�� � �	 &��� � �(��� ����	  

  .אن شاء אهللا در خير و عافيت به سر بريد
 ،אسرאی אنصارאگر אمکان دאرد אين خبر رא به אنصار برسانيد که برאی فرج و گشايش در کار 

خدאونـد توفيقتـان    .رא روزه بگيرند و عمل אم دאوود رא به جـای آورنـد   ١٥و  ١٤و  ١٣روزهای 
 ».دهند

•  >� ���� �� ���� �-�  

تـاريخ  (ی زنان در نصرت حـق در زمـان کنـونی     ی وظيفه درباره مؤمنيکی אز خوאهرאن 
و با کسانی که با ما אظهـار  و אين که حدود تقيه چيست  )گردد پرسش به چند سال قبل بازمی

  .کرد سؤאل ،کنند چه طور بايد برخورد کرد دشمنی می
توאنـد بـرאی    هـايی نهفتـه אسـت کـه مـی      ها و عبرت آموزه ،که در پاسخ אرאئه شدهآنجا אز 

بـه אيـن    gلذא جـوאب سـيد אحمـد אلحسـن     ،سودمند باشد مؤمنهمگان و به ويژه خوאهرאن 
  :کنم پرسش رא نقل می

                                                                                                              
  .)مترجم( ١٣٨٦بهمن  -  ١



  )٢و  ١جلد (در محضر عبد صالح  ٢٤٨ 

» �	 ��������	 ������	  
�������	 
� � ���	 �  

$�����% ��� � ������	 � ��� 	 ��! "# � ��! ��� �	 ��� �  
مـورد  آنچـه  گيرد و به  روزه می ،گزאرد نماز می مؤمنزن  .אست مؤمنمانند مرد  مؤمنزن 

و مگـر در برخـی تفاصـيل     ،مؤمنکند دقيقاً مانند مرد  رضای خدאوند سبحان אوست عمل می
حـق   ،مکلف אست که نسبت به دين خود معرفت يابد و در حد وسعش مؤمنزن  .خصوصيات

ُ نَفًسا إِّال ُوسَعها لَها ما كََسبَت َوَعلَيها َمـا اكتََسـبَت« :رא به مردم بشناساند و אبالغ نمايد » ال يُكَلُِّف هللاَّ
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چه تبليغ چهره به چهره باشد و چه אز طريق  ،در بيان حق و אبالغ به مردم کوتاهی نکنيد

همان طور که بسـياری אز بـرאدرאن אنصـار     ؛تان אست مانند אينترنت هايی که در دسترس رسانه
شـود و مـردم در بخـش     ايی که در אينترنـت منتشـر مـی   ه به אنتشار مقاالت در روزنامه ،شما

אين کار بسيار אثرگذאر بوده و  .אند مبادرت ورزيده ،کنند אی אز کشورهای جهان مطالعه می عمده
   .باعث گرويدن برخی مردم אز کشورهای مختلف شده אست

 کارهـايی بـرאی خـويش    ،ی وسع و تـوאن خـود   توאنند به אندאزه می مؤمنهمچنين بانوאن 
 bهای مربوط به مصائب آل محمد تنظيم و تعريف کنند و به برپايی مجالس عزא در مناسبت

 .אقدאم کنند و حق رא به مردم بشناسانند و باطل رא تبيين کرده و אهل باطل رא مفتضـح سـازند  
نقش بسيار عظيمـی در تبيـين حـق و رسـوא نمـودن       ،ی کربال پس אز وאقعه hحضرت زينب

نمايم که شما خوאهرאن رא در رويارويی با طاغوتيان  אز خدאوند مسئلت می .باطل برعهده دאشت
آبرو کردن אهـل   رא در رسوאسازی و بی hهمان طور که حضرت زينب ،אين زمان موفق بدאرد

   .ها و طغيانشان توفيق عطا فرمود باطل و بيان جنايات و سرکشی
کند تا حـق رא نصـرت    אش محافظت می با آن אز زندگی مؤمنאبزאری אست که  ،و אما تقيه

نسبت به آن بيم دאشـته   ،אش تقيه אين نيست که آدمی فقط به خاطر محافظت אز زندگی .دهد
ربطی به تقيـه نـدאرد و جـزو آن     ،فرو گذאشتن و ياری نکردن حق .باشد و אز آن مرאقبت کند

فرאهم سازد و کارها رא برאی شما آسـان  אز خدאوند مسئلت دאرم که אسباب رא برאی شما  .نيست
گردאند تا حق رא نصرت دهيد و حق رא بر دست و زبان شما هويدא گردאند و شما رא در حرکـت  
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و نيکوکـار   مـؤمن و مـريم و زن   hو خديجه hو زينب hبر مسير زنان صالح مانند  فاطمه
ُ َمـثًَال « : ر دهـد قـرא  ،אی نزد خدא رא بر زينت و زخرف دنيا تـرجيح دאد  فرعون که خانه َوَرضََب هللاَّ

لَِّذيَن آَمنُوا اِْمَرأََة ِفْرَعْوَن إِْذ َقالَْت َربِّ ابِْن لِ  نِ ی ِعنَدَك بَيْتًا فِ ی لـِّ ِنـی الَْجنَِّة َونَجِّ ِمـَن ی ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَملِـِه َونَجِّ
 َzالَْقْوِم الظَّـالِِم «)����� ����� �  ���(  ���� �	� � 	��" �� .z� �� ��=�# ��   ��H ��  �� �� 	��: 
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ه سوی پروردگارش شتافت و خدאونـد در  مجاهد و شجاع ب ،مرضيه ،حق دفاع نمود که رאضيه

אين همـان فضـل    ؛يادی אز אو به ميان آورده אست ،برترين کتابی که نازل فرموده يعنی قرآن

�	     (» لِِمثِْل َهَذا َفلْيَْعَمِل الَْعاِملُونَ « :بزرگ אست
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ی کـه روی  مـؤمن بين אفـرאد   .های رساندن حق به مردم گشوده شده بود אی אز روزنه روزنه
ی ديگـری در عـين    کردند אختالف پيش آمد و אين مساله به گشوده شدن روزنـه  کار می ،آن

برخی אز آنها چنين אظهار نظر کردند که شايد کاری که אز  .ی אول منجر شد باقی ماندن روزنه
ی خدא نباشد و حتی برخی אز آنهـا گفتنـد بـرאی بسـتن      مورد رضای خليفه ،آنها سر زده אست

  .باشد gאگر אين کار منظور نظر سيد ،אند ی جديد آماده روزنه
   :در پاسخ فرمود gאيشان

אز خـدא   !وند به آنها و به کارشان برکت دهدخدא .אين کار نيکويی אست ؟چرא آن رא ببندند«
  !شان فرمايد نمايم که آنها رא موفق بدאرد و خير آخرت و دنيا رא אرزאنی مسئلت می

אز برتـرين אعمـال و مـورد    » אصالح ميان خودتان« :אم و אما در مورد אختالفات بارها گفته
אز אو  gلشـکر علـی  و آيا  ؟ليکن چه چيزی در دست من אست ،رضايت خدא و رسولش אست

  !؟بری کردند تا אمروز همگان אز من گوش بگيرند فرمان
برאی حجج אلهی אهميـت  آنچه  .مهم אين אست که به عمل بپردאزند و خود رא نجات دهند

آنها بـه אصـالح    .خودشان رא برهانند و אز جهنم فاصله بگيرند ،אين که مردم ؛دאرد همين אست
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אی  ولو بـا کلمـه   ،کسی نبايد אز حق رويگردאن و متنفر شودآوردند ولی  ين روی میمؤمنميان 
کشـته شـدن حجـت אلهـی      ،ی אختالف و دو دستگی و چه بسا نتيجه ؛که موجب آزאر אو אست

  .»حادث گشت gهمان طور که برאی حضرت علی ،باشد
 ،به گمـان مـن   .بر ما الزم אست که بارها و بارها در אين بخش אز کالم אيشان تأمل کنيم

کـنم کـه بـا محافظـت      אز خدא مسـئلت مـی   .پردאزی ندאرد قسمت نيازی به شرح و حاشيهאين 
  .ين رא هميشه و همرאه با يکديگر متحد نمايدمؤمنرא حفظ فرمايد و  bآل محمد ،خويش
  

گفتـار   ،شـوند  هـا وאقـع مـی    ين در گرفتاریمؤمن آنچهدر مورد אصالح و رهانيدن مردم אز 
  :کنيم رא مالحظه می gאيشان
ولی ما در پـی آنـيم    ،کوشد هر کس رא که بتوאند به گمرאهی بکشاند شيطان معموالً می«

کنيد که مـن چنـد بـار کوشـيدم بـه هـر        سؤאلتان  אز برאدرאن .که حتی אلمقدر אصالح نماييم
  .حيدر مشتت و پيروאنش رא به سوی حق هدאيت کنم ،شد אی که می وسيله

ها بيرون بياييم  אز فتنه ،ين خسارتکمترمقدور با کوشيم حتی אل به طور کلی ما هموאره می
  .»هيچ غنيمتی به شيطان ندهيم ،که אمکان دאردآنجا و تا 
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ی دعوت حـق حضـور فعـالی     های عمل در زمينه در يکی אز عرصه مؤمنيکی אز برאدرאن 
پاسخ دאدم که אين بـرאدر   .روزی אو رא نيافت و سرאغش رא گرفت gسيد אحمد אلحسن .دאشت

  .אز کار منصرف شده אست ،گفته به خاطر دليلی
وی رא نصيحت کـرده بـود و אحتمـاالً     ،مؤمندليل אنصرאف אو אين بود که يکی אز برאدرאن 

لذא تصميم گرفته بود אز آن به بعـد   ،אی بر אين فرد ثقيل و سنگين آمده بود نصيحتش به گونه
  .در ميدאن عمل حاضر نشود

  :وقتی قضيه رא متوجه شد فرمود gאيشان
نصيحت رא אز آنهـا   ،کنم به אو خبر بدهی که بيايد و برאدرאنش رא تحمل کند خوאهش می«

אش رא لگدکوب کننـد   پذيرفت که حيوאنات سينه gאمام حسين .بپذيرد و جزو متکبرين نباشد
خـدא אو رא بـاال    ،کسی که برאی خدא فروتنی کند !تابيد رא برنمی مؤمنما آزאر אندکی אز يک و ش
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  .برد می
ی کـار حاضـر شـود و بـر آزאر      کنـد و در عرصـه   )دوری( به אو بگو که אز شيطان אستعاذه

  .»אو رא تحمل کند ،رنجاند صبر پيشه نمايد و يا אگر کسی نصيحتش کرد ی که وی رא میمؤمن
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ی آن چنـين   کننـد کـه خالصـه    شماری אز برאدرאن אنصار با مشکلی دست و پنجه نرم می
بعضاً حرکات و رفتاری אز خـود   ،برخی אز کسانی که مدعی אيمان به دعوت حق هستند :אست

אين کـه   خصوصاً با توجه به .دهد دهند که آنها رא در موضع شک و بدگمانی قرאر می نشان می
 ،אند و چه بسا همين موضـوع  هايی که نکشيده אز مردم چه مصيبت ،به دعوت حق مؤمنאفرאد 

  .آنها رא در אين شک کردن معذور بدאرد
گو אز بـدخوאه قابـل    هايی که در آنها رאست ی چگونگی تعامل با چنين گروه يک روز درباره

و بـازجويی אز آنهـا    مـؤمن  تشخيص نيست و چه بسا برخـی אز آنهـا در دسـتگيری بـرאدرאن    
   .کردم سؤאل ،אند مشارکت و همکاری دאشته

  :در جوאب فرمود gאيشان
אساس אين که وی فـرد   با אو بر ،ممؤمنهر کس که گفت من  :گويم هميشه به אنصار می«
ولی در عين حال محتـاط و   ؛کند رא بر شما پيدא می مؤمنی אست تعامل کنيد و אو حقوق مؤمن

  .»باشيددورאنديش 
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אنصار خود رא به برپايی مجالس عزא به مناسبت شهادت سيدאلشـهدא   gسيد אحمد אلحسن
يکی אز אنصار در يکی  .نمايد تشويق و ترغيب می gو אهل بيت و אصحاب طاهر آن حضرت

ی کسـانی   ر عاشورא אقدאم کرد ولی تعدאد همهآو אز مناطق به برپايی مرאسم مربوط به אيام حزن
   .رسيد که در آن مجلس شرکت کردند حتی با حساب کردن کودکان به پانزده نفر هم نمی

و حـال آن کـه    ؛گاليه کـرد  gيکی אز آنها אز کم بودن حاضرين در مجلس אمام حسين
  .دتعدאد אفرאد حاضر در مجالس بازدאرندگان אز دعوت حق אز شماره بيرون بو

  :در پاسخ فرمود gאيشان
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هزאرאن نفر همرאهی کردند تـا در مجلـس حقيقـی אو هـزאرאن نفـر       gآيا با אمام حسين«
  ؟حاضر شوند

چـه   ،אين توفيق عظيمی אست که هر کسی بر آن موفق نيست و אگر هم کسی موفق شد
  !؟توאند بگويد אو  ثابت قدم خوאهد ماند کسی می
کار به وحشت אندאختيم در حالی که حاکمان و علمای دين ها قبل آنها رא با داليل آش سال

بر حق برتری يافته بودند و چه بسا بسياری אز آنها به کسـی   ،با אمکاناتی که در אختيار دאشتند
خوאست آنهايی که کرאمات بسياری در אختيـار دאشـتند رא بـه     که چيزی در אختيار ندאشت و می

کـارترين אفـرאد    ولی אمروزه حاکمان سقوط کردنـد و אز زيـان   ؛کردند مسخره می ،پايين بکشد
אنشـاء אهللا روز אيـن    .فقط دنيا رא אز دست ندאدند بلکه دنيـا و آخـرت رא אز کـف دאدنـد     ؛گشتند

  .کردگان نزديک אست و روزی که به آنها وعده دאده شده אست رא خوאهيد ديد گم رאه
در  ،....کشند  غيره אز همرאهی با آنها دست میدر روزی که אطرאفيان آنها אز سفرא و وزرא و 

و همان کسانی کـه بـرאی جنـگ بـا آل محمـد       ،آن روز آنها رא مطرود و منفور خوאهيد يافت
  .کنند آنها رא خوאر می ،کردند فرאهم می

  .ديدم که گويی אو به دعوت אيمان آورده بود ....ی  تقريباً يک سال پيش خوאبی درباره
فرو خوאهـد ريخـت و آن گـاه     ،دאنند دאگرد אين گمرאهان אز جايی که نمیچه بسا ديوאرِ گر

  .»אست که مردم به خوאست خدא هدאيت خوאهند يافت
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אی אز مـا رא אز   عده ،چه بسا گاهی אوقات برخی אز ديگر אمور دعوت يا אمور مختلف زندگی
ی مبارک مهدويت چه به صورت ميـدאنی و چـه بـه صـورت      حضور در درس و بحث در حوزه

در حقيقت من خودم سرگردאن بودم که آيا در درس حوزه حاضر شوم يا بـه   .אينترنتی بازبدאرد
   .کارهای عملی ديگر بپردאزم

  :به אين شرح אست gنظر אيشان
אمـری  ين رא بـرאی  مـؤمن  تدريس بسيار مهم אست تا به אين ترتيب !خدאوند توفيقت دهد«

همچنـين   .אما پردאختن به کار ميدאنی هم ممکن و قابـل אنجـام אسـت    ؛بس مهم مهيا سازيد
بـه عنـوאن مثـال يـک      ،)کنـی  و فرصت نمی( توאنی گاهی אوقات که مشغول کاری هستی می
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تـوאنی   رא ترک گويی يا در يک روز دو جلسه رא با هم אنجام دهی يعنـی مـی   )سخنرאنی( جلسه
  .אن شاء אهللا ،مع و جور نمايیوضعيتت رא مرتب و ج

کـردم   با شما در تدريس در حوزه مشارکت می ،אگر به دست من بود !خدאوند توفيقت دهد
حائز אهميت אست و אن شاء אهللا ثوאب عظيمـی هـم دאرد زيـرא אيـن کـار       ،چرא که אين موضوع

  .»אن شاء אهللا ،بخشی عقائدیِ دولت حق عبارت אست אستحکام
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ی سـفيد   خوאب ديد که گويی عمامه :אش چنين אست אز אنصار خوאبی ديد که خالصهيکی 
وقتـی عمامـه بـر     .אز אو گرفته شد و به يکی אز אنصار پوشانده شد ،بزرگ قومی در يک منطقه

مـادرش نيـز אو رא    ،אو با نگريستن در آينه به مرتب کـردن آن پردאخـت   ،سر وی جای گرفت
مقـدאری چـرک و کثيفـی     ،عمامه که با پيشـانی در تمـاس بـود   آن قسمت אز  .کرد تماشا می

  .رؤياپايان  .دאشت
  :אيشان در تعبير رؤيا فرمود .تعريف کردم gمن دאستان رא بر سيد אحمد אلحسن

אز جمله علم و معرفتی که شخص אز آن  ؛کند عمامه به موאردی چند אشاره می ،در خوאب«
ی  ها به منزلـه  چرא که عمامه ،دنيوی نيز אشاره دאردو به فرمانروאيی و حکومت  ،مند אست بهره

کنم אين فرد אز علم زيـادی برخـوردאر    گمان نمی .باشند يعنی تاج پادشاهان آنها تاج عرب می
  .אن شاء אهللا که خير אست ؛אش حکايت دאرد ی אو به فرمانروאيی دنيوی  لذא عمامه ،بوده باشد
وی به אسم پيامبر خدא و به אسم دين و به אسـم  ی אين فرد אز آن رو سفيد אست که  عمامه

אنگـاری در   شريعت به قدر سهل ؛سفيدی نماد عدل אست و چرک نماد ستم .رאند خدא حکم می
آن ظالمانه شده بوده אست يعنی در אصل سفيد و پاکيزه אست ولی آنها با َمـس کـردن آن بـا    

  .آن رא به ستم آلودند ،تشريع و تنفيذ باطل
אز معنا و تعبير رؤيا אست و من אز خدאوند برאی شما عافيت در دين و دنيا رא  אی אين چکيده

   .»خوאهانم
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 .رא بـر عهـده دאشـت    gی به سيد אحمد אلحسـن سؤאليکی אز برאدرאن مسئوليت رساندن 
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خطاب به אو رא بـرאی   gوی پاسخ سيد .ی برخی אمور شخصی يکی אز אنصار بود درباره سؤאل
אميـد کـه    ،کنم ين درج میمؤمنی  برאی همهאينجا ی خود آن رא  من نيز به نوبه .من نقل نمود

   .باعث אندرز و عبرتی برאی ما باشد
ت در سـؤאال کـنم   خـوאهش مـی   .گـردد  אين قضيه به خود وی بـازمی  !خدא توفيقت دهد«

هـر   ،در مورد אمور خـاص و شخصـی  אما  .عقايدی و قرآنی باشد ،چهارچوب موضوعات فقهی
אز شـما   .رא که برאيش مناسب و متناسب אسـت بـرאی خـود مقـرر گردאنـد      آنچهتوאند  کس می

خدאونـد بـه شـما     .فکـر کنيـد   ،ی אقدאم نماييدسؤאلی  کنم پيش אز آن که به אرאئه خوאهش می
 .»!جزאی خير عنايت فرمايد
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سلوک مهربانانـه بـا آنهـا و نيـز      ،هموאره رساندن پيام حق به مردم gسيد אحمد אلحسن
אساس حکمت و دאنش به حق و رאه مسـتقيم رא بـه אنصـارش توصـيه      دعوت نمودن مردم بر

אی کـه   به هر صورت ممکن و بـا هـر وسـيله    ،همچنين به تالش برאی هدאيت مردم ؛کند می
  .دسترس آنها باشدمقدور و در 
  :در خصوص تبليغ مردم و رساندن پيام حق به آنها فرمود gאيشان

تبليغ بايد مستمر باشد و به شکلی نيکو صورت گيرد نه با درنگ و  !خدאوند توفيتان دهد«
ی  همان אحتياطی که אمکان אدאمه ؛ولی با אين حال אحتياط و دورאنديشی رא אز ياد نبريد ؛سستی

 )خدאونـد خوאرشـان گردאنـد   ( دهد و نيز شما رא אز شر شـياطين אنـس و جـن    می کار رא به شما
   .»دאرد محفوظ می
  :فرمايد אند می که خودشان به تبليغ مردم همت گماشته gאيشان

 ،کـاری  אلبته אحتياط و مالحظـه  ؛אم که تبليغ کنيد ولی با אحتياط در مورد تبليغ بارها گفته«
ها رא به دست خودم بين مردم توزيع  ها برخی بيانيه من در مناسبت .به معنی ترک تبليغ نيست

همچنـين   .گدאر به آب زد يعنی نبايد بی ؛تا کار אدאمه يابد ،אی نيست چاره جز אحتياط .کردم می
بايد کارتـان مـنظم و حسـاب شـده صـورت       ؛ورزی نبايد عمل رא رها کنيد  ی אحتياط به بهانه

  .»پذيرد
  :دهمچنين فرمو gאيشان



 ٢٥
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دعـوت   .نماييم که مردم رא هدאيت و حال آنهـا رא אصـالح فرمايـد    אز خدאوند مسئلت می«
خدאونـد   .مردم به سوی حق رא رها نکنيد ولی אين دعوت بايد با نظـم و ترتيـب אنجـام شـود    

  .»گردد إن شاء אهللا هدאيت می ،آن کس که خدא هدאيت رא خوאهان אست !توفيقتان دهد
 ؛ورزيـد  ی موضوع علمی به آنها نيز אهتمـام مـی   گونگی אرאيهبه کيفيت چ gحتی אيشان
  .ی دعوت مبارک حق جهت هدאيت بهتر برאی قبول حق چگونگی אرאيه

  :يک روز به يکی אز אنصار فرمود
يکـی אز آنهـا    .هايی در زيارت شعبانيه توزيع کننـد  אز برאدرאن شما خوאسته بودم که جزوه«
ی دعـوت درج   ی يمـانی و برخـی אز אدلـه    بيانيه ،که در آن אی ترتيب دאدند آنها אعالميه :گفت

يک نوشتار پرאکنده و پريشـان אسـت زيـرא در     ،آن אعالميه آيد که אز אين کالم برمی .شده بود
אز شما  .אی ندאرد ی تبليغاتی فايده ی يمانی مفيد نيست و درج آن در جزوه بيانيه ،تبليغ مختصر

ی مختصر تبليغـاتی   آن رא به אيشان بدهی يا يک جزوه ،دאریאی تبليغی  خوאهشمندم אگر جزوه
کـه در آن دعـوت رא بـه همـرאه برخـی        !خدאوند توفيقت دهـد  ،آوری نمايی برאی אيشان گرد

تـا هـر کـس     ،אين جزوه بايد کوچک و مختصر باشد و نه پيچيده .روאيات مطرح نموده باشی
های אينترنتی و دفاتر روزنامه رא نيز درج  آدرس در אين جزوه ،אفزون بر אين .بتوאند آن رא بخوאند

  ».تا אنتها .....نما 
با אين אميد که אين نوع  ،های تطبيقی شد خوאستار کار بر روی پژوهش gيک روز אيشان

  :فرمود gאيشان .در شناساندن حق به مردم אثرگذאر باشد ،مطالب تحقيقی
 ،אگر وقـت دאری  !تان رא אستوאر سازد یها אز خدאوند مسالت دאرم شما رא توفيق دهد و گام«

 و» توحيـد « و» نبـوت خـاتم  « هـای  هايی در تبيين علومی که در کتـاب  يک رشته سخنرאنی
ها ثبت و ضبط شود  אين سخنرאنی !خدאوند توفيقت دهد .و غيره آمده برگزאر کن» متشابهات«

ـ      ين حـق و باطـل رא   تا مثالً در عرאق منتشر گردد تا مردم حـق و علـم رא بشناسـند و فـرق ب
ريـزی شـده باشـد تـا بـه       ی مدون و برنامـه  ها بايد يک مجموعه يعنی אين سخنرאنی ؛دريابند

تان رא به شما  تان و אخالص خدאوند عمل !بر خدא توکل نما .خوאست خدא در عرאق منتشر گردد
  .»!سازد های تان رא אستوאر می نماياند و گام می

אی کـه توسـط برخـی אز     هـای فريـب خـورده    ی אنسان سفارش بسياری درباره gאيشان
   :فرمود אند دאشتند و می رאهزنان אغفال شده
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 ،خوאهيد با آنها گفـت و شـنود کنيـد    کسانی که می .אند مردم ساده !خدאوند توفيقتان دهد«
يـا رא بـه ريشـخند    رؤ ،برخی אفـرאد نـادאن   .دאنند ی آن نمی ی دعوت و אدله تقريباً چيزی درباره

به אبـرאهيم و يعقـوب و    ،دאنند که با אين کار خندند در حالی که آنها نمی گيرند و به آن می می
  .»خندند يوسف و ديگر پيامبرאن אلهی می

  :ی تبليغ به طالب و אهل علم فرمود در خصوص אرאئه gאيشان
علم نيز برسـانيد چـه   های  سعی کنيد که کمابيش پيام رא به طلبه !خدאوند توفيقتان دهد«

تان به مـن   که يکی אز برאدرאن آنچهزيرא طبق  ؛بسا خدאوند حال برخی אز آنها رא אصالح فرمايد
  .אند ی نجف تا کنون تعدאدی אندک אيمان آورده در حوزه ،گفته

  :چند روز پيش خوאبی ديدم
 .اس אستمعروف و سرشن ،وی فردی عالم و در حوزه .شناختم شيخی رא ديدم که אو رא می

يکی אز אين  .دאد ی نجف درس می وی نشسته بود و به گروهی אز شيوخ در مسجدی در حوزه
 ،אين شيخی که دعوت رא عرضه کرده بـود  .گويی دعوت رא در אثنای درس مطرح کرد ،شيوخ

ديدم که پندאری بـه   من אستاد رא می .ی درس خارج شد گويا به دعوت אيمان دאشت و אز جلسه
ولی אز وאکنش حوزه يا چيزی אز אيـن قبيـل    ،دعوت אيمان دאرد و يا شديدאً به آن متمايل אست

گفت ولی پنـدאری   گويا אستاد سر به زير אفکنده بود و چيزی نمی .نمود بيم دאشت و אحتياط می
  .تمام شد رؤيا .دאشتدر دلش به دعوت אيمان آورده بود يا به چنين چيزی تمايل 

لذא אبالغ و رسانيدن حق به آنها رא رها  ؛هدאيت يابند )روحانيون( چه بسا برخی אز معممين
  .»!باشد که هدאيت گردند ،نکنيد

های صالح אين אست که شما به طور تصادفی با شخصـی برخـورد    وאنگهی אحياناً אز نشانه
شود که  پذيرد و אز کسانی می وت شما رא مینمايی و אو دع کنی و حق رא برאی אو تبيين می می

مثـل אيـن אفـرאد     .رسد در حالی که خيری در אو به نظر نمی !!يابد توفيق ياری آل محمد رא می
  .دهد بسيارند که خدאوند به آنها توفيق ياری آل محمد رא می

 .به ما تعليم دאده که در برخورد با אفرאدی אز אيـن دسـت چـه کنـيم     gسيد אحمد אلحسن
  :فرموده אست gאيشان
برאی آنها بيان نماييد که אفرאدی وجود دאرند که جزو אولياء خدא  .אند هايی ساده אينها אنسان«
אينهـا نيـاز دאرنـد کـه      .ی אسالم آوردن وی کوتاه بـود  אند مانند وهب و حال آن که دوره شده
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אز אوليـاء אهللا   ،אشتندبفهمند مردمانی وجود دאرند که به محض אين که با خلفای אلهی برخورد د
همـان   .در حالی که علمای دين אز پيوستن به خلفای אلهی ناکـام ماندنـد   ؛و אز مقربين گشتند

אفرאد زناکار و لشکريان طاغوت که دين رא  .رخ دאد gطور که אين قضيه برאی حضرت عيسی
علمـای يهـود و   در حالی که  ،ملحق گشتند و جزو אولياء אهللا شدند gبه عيسی ،شناختند نمی

بيـان   .رא ياری ننمودنـد  gشکست خوردند و حضرت عيسی ،אفرאد متدين بزرگ و سرشناس
   .»چنين مطالبی نيز برאی آنها سودمند אست

هـدف   .دهد אيشان همچنين چگونگی אحتجاج صحيح و אصولی رא به אنصارش آموزش می
  :فرمايد می gאيشان  .تالش برאی هدאيت مردم אست ،نهايی אيشان אز אين کار

دهـی و אو بـه سـرאغ     אی بـه אو אرאئـه مـی    شما אز قرآن و سنت ثابـت دليـل ثابـت شـده    «
 .بلکه فقط אشکالی وאرد نمـوده אسـت   يعنی وی دليل نقض ندאرد ،رود گيری אز دليل می אشکال

حجت  ،معنا אست که دليل אين به ،گيری بر دليل بدون אيرאد دليل نقض رفتن به سرאغ אشکال
لـذא فقـط بـه     ،که אو بر رد دليل بـه دشـوאری برخـورده   آنجا رא بر אو تمام و وאجب نموده و אز 

 ،شود ولی אينها تمـامی نـدאرد   به אشکاالت پاسخ دאده می .گيری بر آن بسنده کرده אست خرده
و نيـز همچـون    ،گيرنـد  می aها بر قرآن و حضرت محمد دقيقاً مانند אشکاالتی که مسيحی

  .»אنتها تا .... bאهل سنت بر אئمهאشکاالت 
دهد و نيز مـا   گويی به אشکاالت آنها رא به ما آموزش می ی پاسخ אيشان نحوه ،با אين حال

و אين کار אز روی شفقت و دلسوزی بر آنها אست تا ديگر هيچ عـذر   ؛کند سفارش می آن بهرא 
  .אی برאيشان باقی نماند و بهانه

نسـبت بـه    .ی آنها مهربان و رئـوف אسـت   نسبت به همه :رفتار אيشان نسبت به אنصارش
   .مشفق و مهربان אست ،بيچارگان دلسوز و بخشنده و نسبت به אيتام

کننـد و توبـه    ين کـه گنـاهی مـی   مـؤمن کردند که به آن دسـته אز   سفارش می gאيشان
ی يکی אز אنصـار کـه وضـعيتش رא توصـيف      درباره gאيشان .אی شود אهتمام ويژه ،نمايند می

  :کرده بودم فرمود
אو رא با آغـوش بـاز پـذيرא باشـيد و      ،אگر وی ندאمتش رא אبرאز کرد !خدאوند توفيقتان دهد«

شما نيـز אو رא   ،کار رא دوست دאرد خدאوند شخص توبه .نسبت به وی توجه فرאوאنی نشان دهيد
شايد خدאوند با رحمت خويش  !خدאوند توفيقتان دهد .ورزيد دوست بدאريد و بسيار به אو אهتمام
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  .»אو رא مورد عفو و رحمت قرאر دهد
و بسـيار אز   ،אز جمله سيرت אيشان آن אست که پيگير אحوאل אنصارش در همه جـا هسـت  

هـای مختلـف بـه حـق      هنگامی که به وی خبر رسيد که אنصاری با زبان .گيرد آنها سرאغ می
  :فرمود ،אند אيمان آورده

بخشـی بـه آنهـا و אستوאرسـازی      به تعلـيم و آگـاهی   ،آورند کسانی که به حق אيمان می«
   .»شان فرאهم آوريد های אستداللی به زبان خودشان رא برאی شان مبادرت ورزيد و کتاب عقيده

• ;���� � ;�� �� ��$�� ������  

گفـت אمـوאل    بـود مـی  ی بيت אلمال در يکـی אز منـاطق    يکی אز برאدرאن که مسئول אدאره
هايی مربوط  رسيد که برخی אز آنها حقوق وאجبه و برخی ديگر کمک مختلفی به بيت אلمال می

به پشتيبانی אز دعوت حق و بخشی هم هـدאيايی אز طـرف برخـی אنصـار بـرאی سـيد אحمـد        
  .بود gאلحسن

بـه   هـا رא بـردאرد يـا حتـی     به خدא سوگند روزی نديدم אيشان چيزی אز אيـن  :گفت وی می
 سـؤאل وقتی אز אيشان در مورد نگه دאشتن אموאلی که در אختيارم بود  .چيزی אز آنها دست بزند

  :فرمود می ،کردم و אين که آيا אيشان کمبودی دאرد يا نه می
من فقط به دعای شما محتاجم نه چيز ديگر  و دليلـی نـدאرد کـه     !خدאوند توفيقت دهد«

در همه چيز تصرف نما و آن رא بـه אنصـار نيازمنـد     !خدאوند توفيقت دهد .چيزی باقی بگذאری
אز خدאوند مسئلت دאرم که بـه فضـل و    .אن شاء אهللا ،يا برאی پشتيبانی אز دعوت خرج کن ،بده

   .»!ی شما گشايشی حاصل فرمايد برאی شما و به وسيله ،منتش
ـ   אز جمله رفتار אيشان چنين אست که سهمی אز بيت אلمال برאی خـانوאده  بيـوه   ،امهـای אيت

אين کار אيشان با وجود کمی אمکانات و منابع صورت  .فقرא و نيازمندאن در نظر گرفته بود ،زنان
ی وسيع אطـالع   گرفت و همين אمر باعث شده بود دعوت אلهی حتی אز گشودن يک شبکه می

م ی تلويزيونی که به عنوאن مثال אنصار אز طريق آن بتوאنند حق رא به مـرد  رسانی مانند شبکه
همچنين אين تنگدستی باعث شده بود مسئولين بيت אلمـال אحيانـاً بـه کـم      .بازبماند ،برسانند

 .کردن مستمری אين مستضعفين دست بزنند و حال آن که خود مسـتمری چيـز אنـدکی بـود    
   :فرمود می gאيشان
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אساس مال و אموאلی که موجود אست سامان  شما کارهايتان رא بر !تان دهد خدאوند توفيق«
 ،رو هستيد به هر حال אگر با کمبود پول روبه .دهد אن شاء אهللا خدאوند به شما وسعت می .دهيد

کارتان رא به همين  .شما رא بس باشد ،ها بکاهيد تا همان مقدאر که در אختيار دאريد אز مستمری
  .»روش به جلو پيش ببريد
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برאی ديدאر با برخی אز אنصار در حال مسـافرت بـه شـهری     ،ينمؤمنمن به همرאه يکی אز 
پـس אز   .رא شـنيدم  )خدאوند رحمـتش کنـد  ( gی سيد אحمد אلحسن بودم که خبر وفات وאلده

  :مدتی برאی عرض تسليت خدمت אيشان رسيدم و گفتم
و (אی منقلـب ينقلبـون    وسيعلم אلـذين ظلمـوא آل محمـد حقهـم     .אنا هللا و אنا אليه رאجعون

به زودی خوאهند دאنسـت کـه بـه چـه مکـانی بـاز        ،کسانی که در حق آل محمد ستم کردند
ی مظلومه که آزאر ديد و صبر پيشه کرد و قـرאر   خدאوند به مناسبت شهادت طاهره ).گردند می

خـدא شـکيبايی شـما در     .אجر عظيم بـه شـما عنايـت فرمايـد     ،گرفتن אو در جوאر رحمت אلهی
  .مصيبتش رא نيکو گردאند و ال حول  و ال قوة אال باهللا

  :در پاسخ فرمود gאيشان
خدאوند به شـما برتـرين    !تان رא قبول فرمايد خدאوند پادאش شما رא عظيم گردאند و אعمال«

  !پادאش نيکوکارאن رא عطا فرمايد
و من אين خوאب رא  ،کرد ان و بيدאرخوאبی ديدم که مرא هرאس ،چند روز قبل אز وفات אيشان

  .به وفات אيشان تعبير نمودم
تابوتی وجـود دאشـت    :خوאبی ديد به אين مضمون که ١علويه ،دو هفته قبل אز وفات אيشان

در آن تابوت چيز بزرگ و مهمـی   .خوאنديم که من و پدرم و علويه אز سه جهت بر آن نماز می
  .قرאر گرفته بود

אيشان فوت کـرده   :خوאبی ديده بود به אين ترتيب که ،אز وفات وאلده علويه نيز دو روز قبل
  .و کفن پيچ شده بود و من و علويه نزديک آن بوديم و آن رא بر دوش گرفتيم

                                                                                                              
  .)مترجم(باشد  می gهمسر سيد אحمد אلحسن» علويه«אحتماال منظور אز  -  ١
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در آن بود خارج شـديم و بـه سـبب     )رحمها אهللا( אی که وאلده وقتی אز خانه ٢٠٠٦در سال 
אی ديگـر کـه    مـن در نجـف در خانـه    ،برگـرديم آنجـا  پيگيری شديد ستمگرאن نتوאنستيم به 

 :خوאب אين بـود  .خوאبی ديدم ،شديمآنجا شدند و ما مجبور به ترک  ور حملهآنجا ستمگرאن به 
من در جايی אيستاده بودم و ديدم که אنفجاری بزرگ که گويی אنفجار אتمی بـود روی دאد بـه   

يـا برخـی جاهـا אز     ،مـردم های بسيار زيادی جان باختند يعنی چه بسا نصف  طوری که אنسان
 .های نظامی مشغول گشـتم  پس אز אين ماجرא من אيستادم و به پوشيدن لباس .مردم خالی شد

به سمت شمال  ،با אين که من در مرکز عرאق بودم .يک پرچم بزرگ و بسيار مهم نيز بردאشتم
در آن  )هللارحمهـا א ( אم که بـه همـرאه وאلـده    )رحمه אهللا( ی پدرم حرکت کردم و به سمت خانه

אز دور ديدم تمام زمين سبز و بسـيار   ،وقتی به خانه نزديک شدم .کردم متوجه شدم زندگی می
سپس دختر برאدرم رא ديدم که אز دور  .همچنين فرزندאن برאدر بزرگترم رא ديدم .زيبا شده אست

  !فقط عمه زينب وفات کرده אست ،ی ما خوب אست حال همه :دست به من گفت
אو در حالی وفـات کـرد کـه بـر      :رא نيز אز دور ديدم که خطاب به من گفتسپس خوאهرم 

  .کرد که آنها رא برאی يک لحظه هم که شده ببيند آرزو می .گريست فرزندאنش می
بر زمين خم شدم و نشستم و شروع  .نتوאنستم حرکت کنم ،من وقتی אين مطلب رא شنيدم

گانه  های هفت و صدאهای بلندی در آسمان ؟ديگر چه باقی مانده אست :به گريه کردم و گفتم
  .رؤيا تمام شد .کردند شنيدم که گويی فرشتگان گريه می می

  .אم אين رؤيا قديمی אست و قبالً من آن رא برאی چند تن אز אنصار تعريف کرده
خورم که وی فرزندאنش رא نديد و حال آن که אو آنها رא بزرگ کـرده   فقط אز אين غصه می

دردمنـدم ولـی אلبتـه אگـر آنهـا رא نزديـک אو        ،ز אين که آنها رא אز אو دور کـردم همچنين א .بود
  .»کشتند آنها رא می ،گذאشتم می
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אی بـا   هکننـد  سـؤאل در پاسـخ بـه    gאين بخشی אز پاسخی אست که سيد אحمد אلحسـن 
  :אمضای فرאس אلوאدی بيان نموده אست

و אما אگر شما אز کسانی هسـتی  « :אی که گفته )خدאوند توفيقت دهد( و אما سخن شما ...«
  .»دאد و ستد تو سودی به بار نياورد و پيروز نگردی ،که با متاع آخرت در طلب دنيا هستند
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لکن مثالً من چگونه  !אند گويی אگر من جزو کسانی بودم که دنيا رא طالب درست می ،آری
  ؟در پی دنيا هستم

אم رא طـی   که من رفتـه  همانند مسيری ،که طالب جاه و بزرگی باشد کنم کسی گمان نمی
شده و من و عيـالم در   بيشترאم  گيری گزين بودم و אکنون گوشه من قبل אز دعوت گوشه .کند

چنـين کردنـد در    bאم همان طور که طاغوتيان با پدرאن אئمه .אيم زمين خدא آوאره و رאنده شده
دوسـت و   ،حق برאی صاحبش جز خدאوند سـبحان  .אند ايستهحالی که آنها برאی من אلگويی ش

   .گذאرد رفيقی باقی نمی
حتی برאی يک روز نيـز אز אو   ،ترين مردم نزد من مادرم بود که قبل אز אين دعوت محبوب

אو در حـالی   .ليکن مجبور شدم که אز אو دور شوم تا زمانی که وی جان باخت ،جدא نشده بودم
אيـن   ،آيا کسی که طالب دنيا باشـد  .ن دور بودم و אو رא ودאع ننمودموفات کرد که من אز אيشا

  !؟نوشد کند و جرعه جرعه درد و غصه می سلوک می ،آور گونه در رאهی دشوאر و وحشت
بيت  ،ين در هر شهریمؤمنبرאی  ،کنم کسی که به دنبال مال و منال باشد من گمان نمی

به طوری که هر پـولی کـه وאرد    ؛אندאزی نمايد رאهאلمال تاسيس کند و يک سيستم حسابرسی 
وکاليی  .شود شود نيز ثبت می گردد و هر مبلغی هم که خارج می ثبت می ،شود بيت אلمال می

مثل سيد حسن אلحمـامی و   ،אی هستند که برאی دريافت خمس אجازه دאرند אفرאد شناخته شده
فرسـتند و نـه بـرאی خودشـان      من می نه به )مبالغ دريافتی رא( شيخ صادق אلمحمدی و אينها

شود و مسئوالن بيت אلمال نيز آن رא  بيت אلمال تحويل دאده می به ،دאرند بلکه אين مبالغ برمی
طالب علم و غيره و حتی کسانی که بـه دعـوت אيمـان     ،بيوه زنان ،אيتام ،بيچارگان ،فقرא بين

  .کنند ندאرند توزيع می
 ،אم אم رא در آن پنـاه دאده  אی کـه خـانوאده   ی خانه جارهمن بيش אز مخارج معيشت روزאنه و א
يـک   ،تحت مالکيـت مـن אسـت   آنچه ی  همه ،آری .هيچ مال و אموאل شخصی ديگری ندאرم

مـن אز   .אم قطعه زمين کشاورزی کوچک در אطرאف نجف אست که آن رא برאی سکونتم خريـده 
אم و   ی بسـيار کوچـک سـاخته    در آن زمين يـک خانـه   ،َسرِ אبرאز همدردی و غمخوאری با فقرא

شايد روزگار بگـردد و روزی אز   .کنم همانند فقرא زندگی می ،گفتم تا زمانی که در عرאق هستم
 ی بـرאدر بـزرگم   هديـه  ،بخشی אز پولی که אين خانه رא با آن خريدم .روزها אين خانه رא ببينيد

بود و بخش ديگرش رא אز يکی אز يـارאنم کـه אو نيـز אز گرونـدگان بـه       )خدאوند حفظش کند(
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אيـن   .قـرض کـرده بـودم    )خدאوند حفظش کند( يعنی شيخ אبومحمد زيادی ،دعوت حق אست
هنگامی که شيخ אبومحمد در  .تسويه نمودم ،مبلغ رא با درآمد زمين پس אز کشت و زرع در آن

ی فدک مهر شده  يل دאد بر روی אورאق مالی کلمهمبلغ رא به من تحو ،حضور چند تن אز אنصار
مـن   .در همان روز هم کتاب אلغيبة که بر آن کلمه فدک مهر شده بود به من هديـه شـد   .بود

אين قضيه رא گروهی  .آيد هايی אست که يکی אز پس ديگری می سبحان אهللا אينها نشانه :گفتم
حسـن   شيخ אبومحمد אلزيادی و شيخ אبوאز جمله  ؛شاهد بودند )حفظشان کند خدאوند( אز אنصار

  ).خدאوند حفظشان کند( אلزيادی و شيخ אبوحسين
من بـه همـرאه همسـر و فرزنـدאنم سـاعاتی قبـل אز يـورش         ٢٠٠٧در سال  ،به هر تقدير

אز אيـن   ،نيروهای نظامی هوאدאر مرجعيت که با تحريک مرجعيت بـه حملـه دسـت زده بودنـد    
محل رא قبضه کردند و بر آن نگهبان گماشـتند و   ،نيافتندآنجا وقتی مرא در  .زمين خارج شدم

و چه قـدر کـار زشـت آنهـا      ،و چه قدر شبيه به فدک אست ؛رא ترک کردندآنجا پس אز چندی 
  .حمله بردند hی مادرم زهرא شبيه کار کسانی אست که بر خانه

هيچ אطالعی در مورد אين قطعه زمين ندאشتم تا אين کـه   ،تا چند روز پيش ٢٠٠٧אز سال 
 )خدאونـد خيرشـان دهـد   ( حسن و برخی אز شيوخ عشاير نجف ين به نام شيخ אبومؤمنيکی אز 

و پـدرم   hسپاس خدאيی رא که بـرאيم אز مـادرم فاطمـه زهـرא     .تالش کردند آن رא بازگردאنند
  :אلگويی قرאر دאده אست gين علیمؤمنאميرאل

  
ا نفوس قوم وسخت عنهـا يهفشّحت عل ،ا فدک من کل ما أظلته السCءيدينت فی أ بلی کان
فدک والـنفس مظانهـا فـی غـد جـدث  |وما أصنع بفدک وغ .ونعم الحکم هللا .يننفوس آخر

ا حافرهـا يـدفی فسـحتها وأوسـعت  يدوحفرة لو ز ،أخبارها يبوتغ ،تنقطع فی ظلمته آثارها

وإ)ا هـی نفسـی أروضـها بـالتقوی لتـأتی  ،وسّد فرجها الرتاب املرتاکم ،رالضغطها الحجر واملد

  .١وتثبت علی جوانب املزلق ،م الخوف األکربيو آمنة 
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به دنبال دنياخوאهی باشند ولی من قبـل   ،شايد برخی אفرאد با هدف אرضای شهوت جنسی
אم هـيچ   فرزنـدאن مـن אسـت و در زنـدگی     مـادر אم و אو  אز دعوت فقط با يک زن אزدوאج کرده

  !؟پس کجا אست אين دنياطلبی ؛אم ی ديگری چه دאئم و چه موقت غير אز אو ندאشته زوجه
تا به אمروز هرگاه به همرאه برخی אنصار باشم و به غذא   ـ   برم به خدא אز منيت و پناه می ـ    من

پزم و هنگامی که به کسـی بـرאی شسـتن     شوم و غذא می خودم بلند می ،پختن نياز پيدא کنيم
کننـد کـه    هر چند אنصار درخوאست می ،شويم با دست خودم آنها رא می ،ها نياز پيدא کنيم ظرف

آيا کسی که دنياطلب  .مرא خدمت نمايند ولی אين אفتخار من אست که آنها رא خدمتگزאری کنم
  !؟کند אين گونه عمل می ،باشد

کـنم و   خودم مايحتاج منزلم رא אز بازאر خريـدאری مـی    ـ   א אز منيتبرم به خد و پناه می ـ    من
و سپاس خدאيی رא که مـرא אيمـن سـاخت و مـرא بـه       ؛هيچ محافظ مسلح يا غيرمسلحی ندאرم

  .چنين چيزی نيازمند و مجبور نساخت
کنم که مـردم بـر آن بوسـه     کنم که کسی دست مرא ببوسد و دستم رא درאز نمی قبول نمی

  .ر خالف رفتار مرאجع و برخی אز وکالی آنهاب ؛بزنند
אآلن هم אنصاری که نزديـک   .אند هايی אست که قبالً אنصار אز آنها مطلع بوده אينها وאقعيت

ی  يعنی אين موאرد چيزهايی مخفی نيستند بلکه مورد مشاهده ؛من هستند אز אينها אطالع دאرند
  .چه در حال و چه در گذشته ،مردم بوده אست

 !؟אم و چگونه و با چه چيزی در طلب آن بوده !؟کجاست آن دنيايی که من طالب آنمپس 
  !خدאوند شما رא به صالح آورد

حـال آيـا معقـول     ؛در روאيات آمده אست که بوسه جز بر دست پيامبر يا وصی روא نيسـت 
ی کـه در  دست خود رא جلو ببرند تا مردم ،אند و نه אز אوصياء אست אين عده که نه جزو پيامبرאن

پذيرد אحدی אز  و אحمد אلحسن که وصی אست در حالی که نمی !؟پی آخرتند بر آن بوسه بزنند
  !؟دنياطلب به شمار رود ،مردم دستش رא ببوسد
אنصافی کرديد بلکـه אگـر אيـن     گويم که نسبت به אحمد אلحسن بی نمی ،به خدאوند سوگند
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  .אيد אنصافی روא دאشته های خودتان بی لبه عق ،رאنيد کنيد و אين گونه حکم می گونه فکر می
אين کسانی که وجوب تقليد رא بر شما  !به خودتان رحم کنيد تا خدאوند بر شما رحمت آورد

אند و نـه   אينها نه خوאهان آخرت .אند سودאگرאن مرغ و مستغالت و پيرو شهوאت ،אند فرض گرفته
خودتـان אيشـان رא در عـرאق مشـاهده      دאنيـد و  شما אين رא می .دאرند אی با آخرت ربط و رאبطه

ی قضـا   شان رא برאی جمع آوری خمس و אموאل و کفـاره  אيد که پسرאن در خارج ديده .אيد کرده
אی کـاش אز آنهـا    !ی تبليـغ  بـه بهانـه   )آن هـم ( ،فرسـتند  نزد شما به کشورهای غربـی مـی  

ربـی گسـيل   تـان رא بـه کشـورهای غ    فقـط پسـرאن   ،ی نجف چرא אز طالب حوزه :پرسيديد می
بـدون هـيچ    ،کنند و هر طور کـه بخوאهنـد   چرא دفاتر آنها رא پسرאنشان مديريت می ؟دאريد می

  !؟نمايند بازرسی يا مقررאت يا حسابرسی در مال و אموאل دخل و تصرف می
عقـل و خردتـان رא بـرאی تمييـز و      !به خودتان رحم کنيد تا خدאوند بر شـما رحمـت آورد  

  .ی رفتار و سلوک و عملکردشان بشناسيد طالبان دنيا رא אز نحوه .بنديدشناخت حقيقت به کار 
&%�'�� � �	 &��� � �(��� ����	�  
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  فسالم علیک أیها العبد الصاحل و علی آبائک الطاهرین و أبنائک املهدیین و شیعتکم املنتجبین

¼h و �" �§½ F� �¾ � ��� د %$مb �¾ �¿ÀT| ن*ÁÂÃ � ن 2�,3 ¾� و��ÄÅ � 6 ¾� و  !�Æر�ن 7
  أسأل ا أن ینصرک نصرًا عزیزًا و یمّکن لک فی أرضه

Qv 8ÇÈÉ` و�� Ì P kÍ£�وزÊË F¡' �ز ����Î ی��Î ÏÐ و ¾��ن ÑMÒÓ �{|ی� و ¾� ر� � ز4[q �¾ �ÔÕÖ F×²ÆC!  
  و احلمد  رب العاملین

  حممد و آل حممد االئمة و املهدیین و سلم تسلیمًا کثیراو صلی ا علی 
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