


���� ����  	�
�� ��	����g 

 

 

 

������ �	
��  
	��� ���� �	
��a  

  

 

 gسيد אحمد אلحسن يمانی

  gی אمام مهدی وصی و فرستاده
  )خدאوند در زمين تمکينش دهد(

 
  
 

  مترجم

  gگروه مترجمان אنتشارאت אنصار אمام مهدی 
  



  
  
  
  

  
  

به   gدر خصوص دعوت مبارک سید احمد الحسن بیشرتجهت کسب اطالعات 
  .زیر مراجعه %اییدتار%اهای 

 
www.almahdyoon.co/ir 
www.almahdyoon.co  

  

  نام کتاب
  نويسنده
  مترجم
  نوبت אنتشار
  تاريخ אنتشار
  کد کتاب
 ويرאيش ترجمه

 aنبوّت خاتم نبوّت حضرت محمد
  gאحمد אلحسن

  gگروه مترجمان אنتشارאت אنصار אمام مهدی
  دوم

١٣٩٤  
٢/١٠٩  

 دوم
  
 

  : مشخصات کتاب اصلی

  aنبّوت حرضت محّمد نبّوت خاتم :نام کتاب
  : گردآورنده

 دوم: نوبت چاپ
  .م۲۰١٥  .ق . ه ١٤٣٦ ،  .ش . ه  ١٣٩٤: تاریخ انتشار



  
  
  
  
  

  





 فهرست

  ٧  ...................................................................................................  مترجم ی مقدمه

  ٩  ..............................................................................................................  گفتارشيپ

  ١٥  ...................................................................................................................  ميتقد

  ١٧  .....................................................................................................................  نبوّت

  ٢١  ........................................................................................................  بوّتن و ايرؤ

  ٢٥  .......................................................................................................نييאلنب خاتَم

  ٣٥  ...............................................  فارאن در خدאوند ظهور aمحمد حضرت

  ٤١  ...........................................  آنها خاتَم و نييאلنب خاتِم aمحمد حضرت

  ٤٧  .....................................................................  رسوالن یسو אز یفرستادگان

  ٥١  ..................  سازدیم زهيپاک رא نيزم که gقائم یمهد زمان در نبوّت

  ٥٩  ....................................................................................  مقدس اميق یحماسه





 ی مرتجم مقدمه

�������� �
و ��  �� � ������ � �م 
אحمـد  سـيد  ی  نوشـته » aخاتم، نبوّت محمد نبوّت«ی فارسی کتاب  אين کتاب، ترجمه

که خدאوند در زمـين تمکيـنش    gی حضرت אمام مهدی وصی و فرستاده gאلحسن يمانی
ی  و رאبطـه  نبوّتکه مفاهيم אست אين کتاب در هشت بخش אصلی تدوين شده . باشد دهد می

ظهور خدאوند در خلق، نبی،  آن با رؤيا و مکاشفه، خاتَم אلنبيين و خاتِم אلنبيين، مرאتب تجلّی و
در زمـان قـائم و    نبـوّت نبی مرَسل، مفهوم مرِسل و مرَسل و همچنين فرستادگان رسـوالن،  

و رُُسل گذشـته و همچنـين    برאن وאقعی زمين و אنبيا ، אرثgی آن با אنصار אمام مهدی رאبطه
هـا مـورد    رندאرد؛ مفاهيمی که قـ  ی مقدس رא به طور دقيق و شفاف بيان می هدف אز حماسه

هـای   ها وجود ندאشـته و אيـن پاسـخ    مناقشه و אختالف بوده و جوאب صريح و روشنی برאی آن
ـ     אست دقيق حاصل نشده   تمگر אز طريق אتصال به منبع وحی אلهـی و معـدن علـم אهـل بي

ی فارسی سعی بر آن بوده אست که کلمات به طور دقيـق و   در ترجمه. bعصمت و طهارت
قـرאر دאده  ی ديگر  אی به جای کلمه شود و به خطا کلمهبرگردאن رسی آن هر کلمه با معادل فا

نشود چرא که حفظ אين قاعده در درک مفاهيم عميق אين کتاب، بسيار مهم אست؛ ولی به هـر  
ناگزير مقدאری شکاف معنايی وجود دאرد و در صورتی که אز אيـن بابـت    אی، حال در هر ترجمه

ی  و مؤّلف محتـرم کتـاب و کليـه    gوند مّنان، אمام مهدیکمبودی وجود دאشته باشد אز خدא
هـايی אحسـاس نيـاز شـده کـه بـا درج        در برخی صفحات، پاورقی. خوאهيم مؤمنين پوزش می

  .אفزوده شده אست »)مترجم(«عبارت 

نینؤمم ُتمُکن إن ،َلُکم یرخ ِقّیة اب 
  gگروه مترجمان אنصار אمام مهدی





   گفتار پیش

 بسم ا الرمحن الرحیم
�������� �
و ��  �� � ������ � �م 

 رب اْلعاَلمِیِن  ،دّیاِن الدیِن ،فالِق اإلصباِح ،مسّخِر الریاِح ،مجِري اْلُفْلک ،مالک اْلمْلک ،َاْلحمد لّله رب اْلعاَلمِیِن

و
���� و  ������ص  ����� ،� �EدACُ D@ّ< ���78 ،)و>�د(� 49:6  رو�ن ���78 ،456 3 01�2 /.-,  ؛*ورد)�ر &%�$#�ن �!  ،
���F�G H ��#IJ � KLM �، NOP  !� و *ورد)�ر &%�$#�ن �QR ��2 روز>T. 

  َتسلیماو صلِّی اُ علی محمد و آِل محمد األئمة و اْلمهدّیین و سّلم 
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خدאوند متعال دين رא ترتيب  به אينپيامبری خاتمه يافت و  ،aحضرت محمد نبوّتبا 
دچار אختالف » خاتم אالنبيا«مردم در معنا و مفهوم . ين تمام فرمودمؤمنکامل و نعمتش رא بر 

برאی هر . »خاِتم« »تا«אند و برخی با کسر  خوאنده »خاتَم« »تا«تح گروهی آن رא با َفشدند؛ 
  .אند که با ديگری تفاوت دאرد ها نيز معنای خاصی در نظر گرفته يک אز אين قرאئت

 نبـوّت هـيچ   aحضـرت محمـد   نبـوّت که پس אز אست شده  تأکيد ها אز روאيتدر برخی 
بـه  ) فتـر אب ُمکـذّ (گو و אفترא زننده  باشد، دروغ نبوّتعی ديگری نيست و هر کس بعد אز אو مد

پس אز حضرت  نبوّتبر אستمرאر  ها روאيتאين در حالی אست که برخی ديگر אز . آيد حساب می
، شخصی که حجت بر مردم aتصريح دאرد و אين که پس אز حضرت رسول אکرم aمحمد

يعنی وی بايد אز سوی خـدאی سـبحان    אست، حتماً بايد با آسمان אرتباط و אتصال دאشته باشد؛
بـه   aوאرد شـده אز حضـرت محمـد    هـای  روאيـت حتی برخـی  . مطلع گردد) אز אخبار غيبی(

بلکـه  אسـت  حضـرت نبـوده    یفقط منحصر به אوصيا ،کند که موضوع وحی صرאحت بيان می
آن رא  aکه رسول אکـرم ) خوאب رאست(ی صادقه رؤياند؛ مانند א تمام مردم نيز در آن شريک



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ١٠ 

  .توصيف نموده אست نبوّتجزئی אز אجزאی 

	 ���� ���«: فرمود gאمام رضا ��
 ���� ���� �� ��� �� ����a  ������ ...:  ������

�� ������� ��� ��� ! �� ��� "�  	#��$«١.  
 �)�� ��'&���%  «: که فرمودאست نيز روאيت شده  aאز پيامبر خدא)�* +,-��* .� �� /� 

  .٢»����� $�34	: مبشرאت چيست؟ فرمود! אی رسول خدא: شد گفته). !� 2'��% �!0�1(
אز پيـامبر   آنچهبيند به طوری که هر يک با  فرد جويای حقيقت خود رא بر سر دو رאهی می

אگر وی معتقد باشد به אين که با پيامبری حضـرت  . و عترت طاهرش نقل شده، در تضاد אست
گويد پس אز حضـرت   ی که میهاي روאيتکامالً پايان پذيرفته، با آن دسته אز  نبوّت aمحمد

אدאمـه دאرد بـه مخالفـت برخاسـته אسـت؛ و אگـر       ) نبوّتيا حدאقل بخشی אز אجزאی ( نبوّتنيز 
گويـد بـا پيـامبری     ی کـه مـی  هـاي  روאيترא قبول دאشته باشد، در وאقع با  نبوّتאستمرאر مطلق 

  .به پايان رسيده، مخالفت نموده אست نبوّتـ aمحمد مصطفیبرترين خلق خدא ـ حضرت 
و ترک و رهـا   ،و אعتماد به آنها אز يک سو ها אز روאيتبرخی قبول کردن با  مسألهحل אين 

پنـاه   –ديگر  و تالش برאی אيرאد گرفتن بر سند و داللت آنها يـا   های אز روאيتنمودن برخی 
ها روאيت وجود دאرد که אز رد کردن  زيرא ده ؛شود نمی شان ميسر تאقرאر به عدم صّح –باهللا بر 

ی کـه  هاي روאيت؛ مگر ٣אند ، نهی کردهאست صادر شده bهر روאيتی که אز سوی אهل عصمت

                                                                                                              
؛    ٥٨٥ص  -٢ج : ؛  من ال يحضره אلفقيه  ٢٨٨ص  -١جلد : ؛  عيون אخبار אلرضا  ١٢١ص : אمالی شيخ - ١

 .؛  و همچنين ساير منابع موجود  ٢٨٣ص  -٤٩ج : ؛  بحار אالنوאر  ١٨٣ص  -٧ج : مدينة אلمعاجز
بـا אيـن    ١٧٧؛ و در همان بخش در صفحه  ١٩٢ص  -٥٨ج : ؛  بحارאالنوאر  ٣١٢ص  -٣ج : אلدر אلمنثور - ٢

مبشـرאت  : گفتنـد ). هـا  بشـارت دهنـده  (אز پيامبری چيزی باقی نمانده به جز مبشِّـرאت  : لفظ روאيت کرده אست
؛    ٩٥٧ص  -٢ج : کتاب موطاء: همچنين با عبارאت مختلف در אين منابع نيز آمده אست.... تا אنتها .... چيست؟ 

ص  -٧ج : ؛  مجمع אلزوאئد  ٦٩ص  -٨ج : ؛  صحيح بخاری  ١٢٩ص  -٦و ج  ٤٥٤ص  -٥ج : مسند אحمد
  .؛  و همچنين در ساير منابع  ١٩٧ص  -٣ج : ؛  אلمعجم אلکبير  ١٣٤ص  -٢٤ج : ؛  عمدة אאلقاري  ١٧٣

ه حـديث رא نشـناخت و آن رא رد   کسـی کـ   ی بابی درباره«صفار قمی در کتاب بصائر אلدرجات بابی به نام  -٣
  :هايی رא نقل نموده אست؛ אز جمله آورده و در آن روאيت» کرد

,���. �����*7    2	 ��� ���16 �5��3«: نقل نمود که אز حضرت شنيدم که فرمود gאبو عبيده حذّא אز אمام باقر
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9  ��
      ��B�2 ��:�C� D< 	�2 �� 	�
 ��! � ���E* ��F*� �� D< � ��< ��2 � ���GH* �� D< �� � D�� �� � �'��1�* D< ����



  
 گفتار يشپ ١١

  .١ثابت شده، در تعارض باشد سنّتبا قرآن و 
آن ) قطعـی (אز جمله مسايل متشابهی אست که دאنستن حکـم   نبوّتبنابرאين موضوع ختم 

  .، ممکن نيستaאوصيای حضرت محمد) אز طريق مرאجعه به(جز 
ُهَو الَّذي أَنَْزَل َعلَيَْک الِْکتاَب ِمنُْه آياٌت ُمْحکAٌَت ُهنَّ أُمُّ الِْکتـاِب َو أَُخـُر « :فرمايد خدאوند متعال می

ا الَّذيَن  ُقلُوِبِهْم َزيٌْغ َفيَتَِّبُعوَن ما تَشابََه ِمنُْه ابِْتغاَء الِْفتْنَِة َو ابِْتغاَء تَأْويلِِه َو ما يَْعلَُم تَأْويلَـُه   يفُمتَشاِبهاٌت َفأَمَّ

                                                                                                              
�1
 �� F,I +E* �� 	
 +4�> ��  �*���B�2 5�)1� �� 	2 � 0�B ���$ �� �� =��> D< ���B9    	�2 �;� .�E! 	2 �

+� J��� �� �K� �� ���F*� L�4� ��B«.  
آيد  فدאيت گردم شخصی אز جانب شما نزد ما می«: عرض کردم gبه אمام صادق: گويد سفيان بن אلسيط می

אمـام  . کنـيم  دی که وی رא אنکـار مـی  شود تا ح ما تنگ می ی دهد، به طوری که سينه و خبری بزرگ به ما می
NB 9��� � ��� 9NB ���6  �+: فرمود!. گفتم چرא! ؟
���2 .� �� �� ��< �1��E* L:* =��> D+: پرسيدند gصادق


��0: فرمود! گفتم خير! ؟�� ��F*� �� �� +1
 ��F*� �� D< �6� 	
 D���6�2 �� 	2 �� ���� ��«.  
  ��� �� 2	 �� �2 +� 5�)1	 O*<	 �� �� 2	 ,� �+«: אلسنانی نوشتندאی به علی  در نامه gאمام کاظم�)* ��B
0�� DPQ29  �� D< RP� 	S �6�)�� ��( +*��29 +E* �, ����  �� D< +� $ � �3* 	S 	2 � +Q���B 	S �� � ��S +*��

	� 6 7��«.  

	 VWB+ 2��� <«: نقل کرده אست که آن حضرت فرمود gيا אمام صادق gאبوبصير אز אمام باقر �� +A��

+� �EB ��1F* N�GF, ���<I +E* �EB ��*��9  �EB � �B�2 X> N*�� �� ���B)	Y��� .�� 	2(  ZB�[ �K�2 �� ���
��B�2 0��
 N�GF,«. 

تدوين کرده و در آن دوאزه حـديث  » باب אخذ به سنّت و شوאهد کتاب«شيخ کلينی در کافی بابی با عنوאن  -١
  :آورده אست، אز جمله

 � 2��� !� $��5 29��� !� <:\+«: فرمود aپيامبر خدא: فرمود gאمام صادق�� +�:�:>9 ���*.   ��! /�

��2 ��6��� ��� 5��
 �2 	
 �� 	S9 ��1
 �!� ��2 ��6����* ��� 5��
 �2 	
 �� 	S �! � ����(2«.  
אخـتالف حـديث    ی درباره gאز حسين אبن אبی عال در حضور אبن אبی يعفور نقل شده אست که אز אمام صادق

آن حضـرت  . پرسيدم که رאویِ برخی אز אحاديث، אفرאد مورد אعتماد ما هستند و برخی ديگر قابل אعتماد نيستند
������ «: فرمود� ���5 ��� �� 6 ��
 �� ��!�B D< ���2 � ���2 +A��> �EB �� 	2 0�6�!a   �������)  D< 	�2
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 LE[( ��> 	
 +)
 D< 9%��$ .�� ��^ ��0���< �EB ���2 �� =9 �� �,������ D< 	2«.  
 6��2���*��0 ��+   «: فرمـود  gאيوب אبن حُرّ گفته אست که אمام صادق\5 � ��1��
 	2 ��S 	E!  ���B9   ��! �

�B��* ��6��� ��� 5��
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 +A��>9 �� L_�2 � 0��;�2«.  
2�;��O*< /� �B��* ��6��� D<�#9  0	 �� <��= �2«: فرمود gאيوب بن رאشد نقل نموده אست که אمام صادق

�� L_�2 �. « ٦٩ص  -١کافی ج  



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ١٢ 

کَُّر إِالَّ ُ َو الرَّاِسُخوَن ِيف الِْعلِْم يَُقولُوَن آَمنَّا ِبِه کُلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّنا َو ما يَذَّ 
�	   ( ١»اْألَلْبـاِب  أُولُوا إِالَّ هللاَّ ��� ��

��
 ���* �, �2 �� 5��
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0��
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 �1��6 :7����< D�E�� D< 	2 �� ،    ��� ���6����� N�*�� �� 	E!
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�2<1� �	 «: خطاب به אبوحنيفه که بر آن حضرت وאرد شده بود فرمـود  gאمام صادق� ��! 
 D< �� D<�# ��<+��1'2 �� 	�)��B 	
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سـيد  . אسـت ) گـوאرא (آبـی   رא) حکمت( ی دردمند رא درمان و تشنه) خاتم نبوّت(אين کتاب 

رא با אسـتناد بـه    مسألهو يمانی موعود، אين  gوصی و فرستاده אمام مهدی gאحمد אلحسن
دو دسـته رא رد   هـای  روאيـت وی هـيچ يـک אز   . نمايـد  ، به طور کامل روشن میسنّتقرآن و 

قائـل بـه    هـای  روאيـت گذאرد و نه  رא کنار می نبوّتقائل به ختم  های روאيتکند، يعنی نه  نمی
  . رא aپس אز حضرت محمد نبوّتאستمرאر 

ی کـه بـا حضـرت    نبـوّت ، تفاوت ميـان  نبوّتسيد אحمد אلحسن ضمن بيان نمودن مفهوم 
نمايـد و   رא تشـريح مـی  پيدא کرد ی که پس אز آن حضرت אدאمه نبوّتخاتمه يافت و  aمحمد

  .دאرد رא نيز بيان می اا کسر تب» نبوّتخاتِم «فتح تا و  اب» نبوّتخاتَم «همچنين معنای 
خاتمـه   aبا حضرت محمـد  نبوّتدهد که  توضيح می ،אين کتاب با داليل کامالً روشن

بعد אز  بودن نبوّت دאر אدאمه معنای  همعنايی که ب ايافت و پس אز אو پيامبر ديگری نيست ولی ب
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 گفتار يشپ ١٣

ود نـدאرد و هـر   وج) مزبور ی دو دسته( ها روאيتبين بنابرאين هيچ تعارضی فرق دאرد؛  ،אو אست
  .نمايد میאشاره  -که با معنای ديگر متفاوت אست  - نبوّتيک אز آنها به معنای خاصی אز 
و بـه אيـن   אست رא نيز بيان نموده » אرسال«مفهوم وאقعی  gهمچنين سيد אحمد אلحسن

دهد که آيا אرسال پيامبرאن منحصر به خدאی متعال אست، يا אين که پيـامبرאن   سوאل پاسخ می
 bمعصومين ی توאن אئمه توאنند فرد يا אفرאدی رא אرسال کنند؟ و آيا می رسوالن نيز خود میو 

رא نيز فرستادگانی אز جانب خدאی متعال دאنست يا خيـر؟ אگـر پاسـخ آری אسـت، چـه کسـی       
  چيست؟ bאست؟ و تفاوت بين אرسال آنها و אرسال پيامبرאن bאئمه ی فرستنده
 نبوّت«ولی در کتاب  ؛אی אرאيه نشده אست ، پاسخ شايستهها ست که به אين پرسشא ها قرن

، gتوאنيد جوאبی تمام و کمال رא אز جانـب سـيد אحمـد אلحسـن     که پيش رو دאريد، می» مخاًتِ
  .بيابيد gو وصی و فرستاده אمام مهدی bعترت طاهرين ی سالله

مـد  يکی אز داليلـی אسـت کـه بـر אرتبـاط دאشـتن سـيد אح        ،حق אين אست که אين کتاب
 یگذאرد؛ زيـرא چنـين علـومی در אنحصـار אوصـيا      ، صّحه میgبا حضرت مهدی gאلحسن

  . قرאر دאرد aحضرت محمد
ٍ̂ «: فرمايد خدאی متعال می ِعـ 2)� ��6� >5  ( ١»ُقْل أََرأَيْتُْم إِْن أَْصبََح َماُؤكُْم َغْوًرا َفَمن يَأْتِيكُم ِ_َاٍء مَّ
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اَنا الّلهده ال َأنَلو يَتدهنا لا ُكنمـَذا وهاَنا لدي هالَّذ ّلهل دم٢و اْلح  ةد األئممحد و آِل ممحلی مع ّلی الّلهو ص
 و اْلمهدّیین و سّلم َتسلیما
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  نبّوت
کلمه نبـی  . ، אز אخبار مطلع אستאز طريق آسمانيعنی کسی که ) ديننگاه אز (ی نبی  وאژه

شـدن و אرتفـاع   آشکار «به معنی » نبا«، نه אز אست گرفته شده» خبر«يعنی » نبأ«در אصل אز 
يعنـی غيبـی کـه آشـکار و     » نبأ«. אقتباس يافته אست» نبا«نيز אز » نبأ«در وאقع خود . »يافتن

و אکنـون   غيبی که قبالً مستور و مجهول بودتا مردم آن رא مشاهده کنند؛ אست مرتفع گشته 
  .شناخته شده אست

بـه يـک אصـل بـاز      آنها ی رسد، אگر چه همه אخبار آسمانی אز طرق مختلفی به אنسان می
ممکن אست خدאوند سبحان و تعالی به صورت مستقيم אز پس پـرده يـا حجـاب بـا     : گردد می

رא کـه אرאده فرمايـد در    آنچهرא که بخوאهد به آدمی وحی کند، يا  آنچهאنسان سخن بگويد، يا 
ينـد  وجود אنسان بنويسد و يا فرشتگانی بفرستد تا به طور مستقيم با אنسان تکلم نما ی صفحه

  .وجودش بنگارند ی ت و خوאست حضرت حق אست رא در صفحهرא که مشّي آنچهو يا هر 
ُ إِالَّ َوْحيًا أَْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب أَْو يُْرِسَل َرُسـوًال «: فرمايد خدאوند متعال می َوَما كَاَن لِبََرشٍ أَن يُكَلَِّمُه هللاَّ


	 ����*� W� �� �2. 2)��� �)� ( ١»َحِكيمٌ  َفيُوِحَي ِبإِْذنِِه َما يََشاء إِنَُّه َعِيلٌّ  ����* +(�)��B ��'2 h�!
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ديـدن و گـاهی بـه صـورت      رؤيـا אين کالم، وحی يا نوشتن گاهی به صورت  ی אما شيوه

  .مکاشفه در بيدאری אست
گويم مکاشفه؛ زيرא عالم אروאح، متفاوت با عالم جسمانی אست و אگر אنسـان بخوאهـد אز    می

אتصال يابد، بايد حجاب אيـن عـالم جسـمانی אز אو کنـار بـرود       به آنعالم אروאح مطلع شود و 
  ).کشف شود(

بلکه چه بسـا   ٢انب خدאی متعال فرستاده شده باشندها حتماً אز ج الزم نيست که تمام نبی

                                                                                                              
  ٥١: شوری - ١

شناسـد، و خدאونـد بـه     دאنـد و مـی   تر گذشت که نبی، کسی אست که برخی אز אخبار آسـمانی رא مـی   پيش - ٢
  )gאز אو. (فرمايد مکاشفه يا رؤيا، אو رא به حق و برخی אخبار غيبی مطلع می ی وسيله



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ١٨ 

ولی حضـرت بـاری تعـالی يکـی אز آنهـا رא       ؛در يک زمان بيش אز يک نبی وجود دאشته אست
مسلماً شخصی که خدאونـد אو رא  . دهد ها قرאر می فرستد و אو رא حجت بر آنها و ديگر אنسان می

بخشـد و بـه فضـل     ن אو رא عصمت میאز بين آنها برگزيده، برترين אيشان אست؛ خدאی سبحا
  .سازد אز عالم غيب نياز دאرد آگاه می آنچهخويش، به 

ِ يََديِْه َوِمْن َخلِْفِه * َعالُِم الَْغيِْب َفالَ يُظِْهُر َعَىلَ َغيِْبِه أََحداً « ْ̂ إِالّ َمِن اْرتََىضَ ِمن ّرُسوٍل َفإِنُّه يَْسلُُك ِمن بَ
�N( ١»َرَصـداً ^ ��*�� �� �� ،+E* ��FB< /
 h�! �2 �� ��� N�^ � ���� ،  0������� D< ��2 �(�  ��
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 ���E6(.  
: فرمايد ُمسّخر می ،لهمان فرشتگانی هستند که خدאوند آنها رא برאی אين پيامبر مرَس ،آنها

ِ يََديْهِ « ْ̂ ن بَ بَاٌت مِّ ���+ 2	 ��� ( ٢»َوِمْن َخلِْفِه يَْحَفظُونَُه ِمْن أَْمِر ّهللاِ  لَُه ُمَعقِّ� 	
 �� +*�(�B�� �� +��<

�� �� ��� 	2 +� ��� '� � �� +� Z�*��;(* � �1�< �11
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گيرند تا بـه אمـر خدאونـد سـبحان אو رא אز شـرّ       رو و پشت سرش قرאر می به فرشتگان، رو

אين نگهبانی فرشـتگان،  . محفوظ بدאرندشان   سخنان باطلشياطين אنس و جن، و אز אلقائات و 
مانع אز مدאخله يا אلقائات شياطين در پيام آسمانی به هنگـام نـزول آن بـه אيـن عـالم َپسـت       

ترتيب پيام آسمانی صحيح و سالم و به دور אز شبهه و אلقا شيطان  به אينشود، و  جسمانی می
ِ يََديِْه َوال ِمْن َخلِْفِه تَنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميدٍ ال يَأْتِيِه الْ « :رسد به پيامبر مرسل می ْ̂ *�	 ��  ( ٣»بَاِطُل ِمْن بَ

��� Z��، �� '� �� 	* � �2�� 0�� �� 	2 L_�2.      0����� � 7��F> ���*���� N�*�� �� 0��B ���* 
كَْر َوإِنَّا لَُه لََحـاِفظُونَ «، )�� � *���� *��E����� � 7� D<��# ��     Z*���;(* �� ���  ( ٤»إِنَّا نَْحُن نَزَّلْنَا الذِّ

7��)!(.  
دسـت يافتنـد، يعنـی     نبوّتيا کسانی که در يک مقطع زمانی به مقام אنبيا אما آن دسته אز 

کسانی که به אذن خدאوند سبحان پس אز به جا آوردن طاعت و عبادت خدאی متعال و אرتقا به 
تند، نيز جزو کسانی هسـتند  زمانی، به אخبار آسمان دست ياف ی ها در يک دوره ملکوت آسمان

ترتيـب دאده شـده    پيامبر فرستاده شده برאی آنهـا و ديگـرאن   ی که در אمتحانی که به وאسطه
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 نبوّت ١٩

تـر باشـد زيـرא خـدאی      قاعدتاً אمتحان برאی אين دسته بايد آسـان . شوند ، شرکت دאده میאست
فرموده אست ولـی  אی باالتر به فرستاده شدن پيامبرش آگاهی عطا مرتبه سبحان، אيشان رא در

مرتبه و  به هر حال بايد برאی אمتحان، مقدאر کمی جهل برאی آنها باقی بماند تا אيمان آنها در
َ̂ *  اr« :مقامی معين، برאساس אيمان به غيب باشد الَّـِذيَن *  َذلَِك الِْكتَاُب ال َريَْب ِفيِه ُهًدى لِلُْمتَِّق

�7( ١»الَة َوِمAَّ َرزَْقنَاُهْم يُنِفُقونَ يُْؤِمنُوَن ِبالَْغيِْب َويُِقيُموَن الصَّ � �K j4�  * �� 	
 +2��
 D�E! �� .��
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(.  
 ،گر مردمان دאرند، حقی אست برאی אيشان چرא که אين عـده אلبته אين تمايزی که آنها אز دي

به دليل طاعات و عبادאت پيشين خود אز ديگرאن متمايز هستند؛ ولی אگر کسـی אز אيشـان بـه    
نمايـد؛   سقوط می) جهنّم(» جحيم ی هاويه«، کفر پيشه کند در )خودبينی(ت حسد و אنانّيدليل 
وی אز برخی אخبـار آسـمان آگـاهی    . که אين قضيه برאی بلعم بن باعورא אتفاق אفتاد ��� همان

دאنست ولی نسـبت بـه آن    رא می gرسالت حضرت موسی ،دאشت و هر چند אز جانب خدאوند
جحـيم   ی گناهی خود دאنست که باعث شد بـه هاويـه   کفر ورزيد و شبهات رא عذری برאی بی
وقتی که אبلـيس   ��� همانאو سودی به حالش ندאشت؛ سقوط کند و طاعت و عبادت پيشين 

که پيامبری مرَسل بود کفر ورزيد، طاعات و عبادאت پيشـين אو کمکـی    gبه آدم) لعنت אهللا(
تر،  ترين مخلوقات خدאوند گرديد، حال آن که پيش אز جمله زشتترتيب  به אينبه وی نکرد و 

  . رفت طاووس فرشتگان به شمار می
دאنسـته   אسم אعظم رא می) بلعم باعورא(که אبن باعورא אست چنين آمده  ها تאز روאيدر برخی 

2	 7CY2 ��2]��� ���7   «: که فرمودאست نقل شده  gאز אمام رضا. ديده אست و زير عرش رא می

��2 0�B 0��� 7l[� ،+� �[� �� 	Y��� 	2 � ��
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  ٣ - ١: بقره - ١
  )gאز אو(وی طاغوت ديگری غير אز فرعون مصر אست  - ٢



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٢٠ 

+� +��� �2 �, �, 7���2 �, �2 +!���، ��� ��E@��، +1
 .�� * D�E���2 +���� 7! (؟�CY2 (  D< ���# D<

  Z*��2� �� 7�l[� 7�� �� D�E! � 'n
 �, �� �� D���>   ��B 	��B���2 .  0���2�� D<��#  0������ �� :
يْطَاُن َفكَاَن ِمْن الَْغاِوينَ َفانَسلََخ ِمنْ « لَْو ِشئْنَا لَرََفْعنَاُه ِبَها َولَِكنَُّه أَْخلَـَد إَِىل اْألَْرِض َواتَّبَـَع َهـَواُه و  َها َفأَتْبََعُه الشَّ

� D�Q��   � �� �� 7Y[ D< ]���� 6 ( ١»َفَمثَلُُه كََمثَِل الْكَلِْب إِْن تَْحِمْل َعلَيِْه يَلَْهْث أَْو تَْرتُكُْه يَلَْهْث �B � �'
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 �� +YA� .�� � .سپس حضرت فرمود :»    ��, 	�� d�:� D������;S ��
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 �� D< r�6 ������
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 � .  D������ D<

	#P[ �� 	2 ���)2 	
 B�� ��)� ��2 �1� . ����� �� �� �*��� � ��< r�6 D< .   .�(!���*� D������

��2 0��
 .�(!��*� �� D����� 	
 ;� .�� 	2 �� r�6 D< �*���� � �B ،+� ';2 ���� ����«.٢  
دאرد که אو چگونه پس אز آن کـه   کند و بيان می خدאوند در قرآن אز بلعم אبن باعورא ياد می

ديد و אز אسم אعظم برخوردאر بود، به دليـل   رسيد و در حالی که زير عرش رא می نبوّتبه مقام 
و هوאی نفس خود  منيّت، مانند سگی شد که به دنبال gحسدورزی و تکبر نسبت به موسی

يْطَاُن َفكَاَن ِمـْن الَْغـاِوينَ َواتُْل َعلَيِْهْم نَبَأَ الَِّذي آتَيْنَاُه آيَاتِ « :زد له له می لَـْو و  * نَا َفانَسلََخ ِمنَْها َفأَتْبََعُه الشَّ
يَلَْهْث  يَلَْهْث أَْو تَْرتُكْهُ  ْل َعلَيْهِ ِشئْنَا لَرََفْعنَاُه ِبَها َولَِكنَُّه أَْخلََد إَِىل اْألَْرِض َواتَّبََع َهَواُه َفَمثَلُُه كََمثَِل الْكَلِْب إِْن تَْحمِ 

بُوا ِبآيَاتِنَا َفاْقُصْص الَْقَصَص لََعلَُّهْم يَتََفكَّـُرونَ َذلِ  ��� >�� D� �� D���W2 D�'���2  ( ٣»َك َمثَُل الَْقْوِم الَِّذيَن كَذَّ

D< �� �� � 7���2 0��
 �Q[ �� 	2 �� Z��� %��< 	
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  )مترجم( ١٧٦و  ١٧٥: אعرאف - ١
  ٣٥٢ص : ؛  قصص אنبيا جزאيری  ٧١٦ص  -١ج : ؛  تفسير نور אلثقلين  ٢٤٨ص  -١ج : تفسير قمی - ٢
  ١٧٦و  ١٧٥: אعرאف - ٣



  رؤیا و نبّوت
، gאز جملـه אبـرאهيم   بـه אنبيـا   رؤياقرآن آکنده אز وحی خدאوند سبحان و تعالی אز طريق 

  .אست gو يوسف aمحمد
َجرََة الَْملُْعونَـَة ِيف َوإِْذ ُقلْنَا لََك إِنَّ َربََّك أََحاَط ِبالنَّاِس َوَما َجَعلْنَا الرُّ « ْؤيَا الَِّتي أََريْنَاَك إِالَّ ِفتْنًَة لِّلنَّاِس َوالشَّ

ُفُهْم َفAَ يَِزيُدُهْم إِالَّ طُْغيَانًا كَِب�ًا �D< � 7( ١»الُْقرْآِن َونَُخوِّ� 6 �� �, 	
 0�6 : 	�E! �2 %��6����� �   �����
 � 7���� D�'* �, 	2 5��� �� 	O*< � ���� 	_�>� ���S �� 0��< D<�# �� 	
 D�CY� ��� D�����

���* ���� Z����< �� .+� 7�2 �� ���� �� +� 0����� �;*< +'
�� � � 
 	2 d:� +4� 7�!� ��B(.  
» َ̂ ُ آِمِنـ ْؤيَـا ِبـالَْحقِّ لَتَـْدُخلُنَّ الَْمْسـِجَد الَْحـَراَم إِن َشـاَء هللاَّ ُ َرُسولَُه الرُّ َ̂ رُُءوَسـكُْم لََّقْد َصَدَق هللاَّ ُمَحلِِّقـ

يَن َال تََخاُفوَن َفَعلَِم َما لَْم تَْعلَُموا َفَجَعَل ِمن ُدوِن ذَٰ  ِ ������� ��    ( ٢»لِـَك َفتًْحـا َقِريبًـاَوُمَقرصِّ� ������ ����

��2 	� 6 	
 ��E* X��V, :�!��W2 ��� �6� ،.E�� ، 0���
 0�,�
 ��� +!��6 � 0��B��, �� +!��6 ،
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D<، ���� 	2 ،��
 �EB N�V* +3��(.  
ْعَي َقاَل يَا بُنَيَّ إِ�ِّ أََرىٰ « يَـا أَبَـِت اْفَعـْل َمـا ِيف الَْمنَاِم أَ�ِّ أَْذبَُحَك َفانظُْر َماَذا تََرٰى َقـاَل  َفلAََّ بَلََغ َمَعُه السَّ

ـاِبِرينَ  ُ ِمَن الصَّ 
�� H2����*�� ( ٣»تُْؤَمُر َستَِجُدِ� إِن َشاَء هللاَّ 	���2 2 	
 ���� +��� 	2 ��� �2 D�S ، � 6 :

0��� 5��� �� 7
�)� �� +� t2e �� �, 	
 �� 71
 ،+� 	S 	
 �(12 +'��*� . 6 :  	�S �! 	2 ��� ��

0�B ���a� .
 LE[ �� ،D��2�$ �� ��� �!��W2 ��� �6� 	
 ��� +!���(.  
َقْد «: ستايد رא تصديق کرد، می رؤيارא به אين جهت که  gسپس خدאوند، حضرت אبرאهيم

ْؤيَا إِنَّا كَذَٰ  ْقَت الرُّ َ̂ َصدَّ �1�. ������   ( ٤»لَِك نَْجِزي الُْمْحِسـِنS �� D���
�F�* �� � ���
 X��V, �� 2���

+� 7�!�(. 

ْمَس َوالَقَمَر َرأَيْتُُهْم ِىل ساِجِدينإِذ قاَل يُوُسُف ِألَِبيِه يا أَبَِت إِ�ِّ « D<  0�6( ٥» َرأَيُْت أََحَد َعَرشَ كَوْكَباً َوالشَّ

                                                                                                              
  ٦٠: إسرאء - ١
  ٢٧: فتح - ٢
  ١٠٢: صافات - ٣
  ١٠٥: صافات - ٤
  ٤: يوسف - ٥



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٢٢ 

 6 ��� ��� 	2 j��� 	
 :���� 0�� � ��B��� � 0���� 0���� 5��� �� .� ��� ��. D<   ����� �� �!

+� 0�i� 7���2 	
 �11
(.  
أَْن  یأُمِّ ُموَسـ یإِلَـ نَـایْ َوأَْوحَ « :وحـی نمـود   gبه مادر موسی رؤيادر قرآن، خدאوند אز طريق 

وُه إِلَ  یَوَال تَْحزَنِ  یَوَال تََخافِ  مِّ یَ الْ  یفِ  هِ یَفأَلْقِ  هِ یْ َفإَِذا ِخْفِت َعلَ  هِ یأَْرِضعِ  � ( ١»نَ یَوَجاِعلُوُه ِمَن الُْمْرَسـلِ  کِ یْ إِنَّا َرادُّ

	
 7���
 +>� +��� ���� 	2 : �� �2 �6� � 0�2 ���B   � u���� � ����1�2 Z����� 	2 ��B g�1E�2

�'� .�(E^ ،+� ��2 �, 	2 �� �� +� Z*������� ��EB �� � 7�*���6 7���<(.  
، هم پيش אز אرسال آنها و هـم پـس אز آن،   bشايان ذکر אست که خوאب ديدن پيامبرאن

 ؤيـا روحی خدאوند سبحان و تعالی به آنهـا אز طريـق    ،به عبارت ديگر ؛گرفته אست صورت می
کـه يکـی אز طـرق وحـی     ) رؤيا(آغاز شد و حتی پس אز אرسال آنها به پيامبری نيز אين روش 

  . אلهی به אيشان אست، قطع نشد
کـه   ����  همـان ديـد و   می رؤياپيش אز بعثت و אرسالش به پيامبری  aحضرت محمد

يی که هارؤيابه  bאگر پيامبرאن و مرسلين. ٢پيوست حضرت در خوאب ديده بود به وאقعيت می
نمودنـد و بـه    آوردنـد و آنهـا رא تصـديق نمـی     ديدند אيمان نمـی  پيش אرسالشان در خوאب می

رسيدند  نمی، کردند، به مقامات عالی و قرب אلهی که بعدها دست يافتند مضمون آن عمل نمی
ا كَـذَٰ « :گزيد و אصوالً خدא آنها رא به مقام رسالت برنمی ْؤيَـا إِنـَّ ْقَت الرُّ َ̂ َقـْد َصـدَّ » لَِك نَْجـِزي الُْمْحِسـِن

) �� 2����V,�X +� ����� �� D���
�F�* .�1S .�� �� � ���E* 7�!�(.  
آوردنـد و آن رא تصـديق    ينی که با آنها بودنـد نيـز אيمـان مـی    مؤمنهای رؤياآنها حتی به 

ديدنـد پرسـش    هايی که אصحاب می پس אز نماز صبح، אز خوאب aحضرت محمد. کردند می
ها، ذکر و عبـادت אلهـی    گويی شنيدن אين خوאب. ورزيد و به شنيدن آنها אهتمام میفرمود  می

                                                                                                              
  ٧: قصص - ١
های معتبر و مستفيض بر من آشکار شده آن אسـت   آنچه אز روאيت! بدאن«: گويد شيخ مجلسی در بحار می - ٢

قبل אز رسيدن به بعثتش، אز همان אبتدאی عمرش، هنگامی که خدא عقلش رא کامل گردאند،  aکه رسول خدא
شنيد و  گفت و آن حضرت صدאی آن ملک رא می ی روح אلقدس بود و ملک با אو سخن می تاييد شده به وسيله
ملک به طـور  بعد אز آن که حضرت به سن چهل سالگی رسيد به رسالت مبعوث گرديد، . ديد אو رא در خوאب می

: بحار אالنـوאر . »...گرديد و پيامبر موظف به تبليغ شد گفت، قرآن بر حضرت نازل می عينی با حضرت سخن می
  .٢٧٧ص  -١٨ج 
  



  
 و نبوّت يارؤ ٢٣

دهد و  אی رא گوش می زدند که سخن هر گوينده بود تا آن جا که منافقين به حضرت طعنه می
ِ َويُـْؤِمُن  َۚوِمنُْهُم الَِّذيَن يُْؤُذوَن النَِّبيَّ َويَُقولُوَن ُهـَو أُُذٌن « :کند تصديق می ُقـْل أُُذُن َخـْ�ٍ لَّكُـْم يُـْؤِمُن ِبـا�َّ

ِ لَُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  لَِّذيَن آَمنُوا ِمنكُْم َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن َرُسوَل هللاَّ َ̂ َوَرْحَمٌة لـِّ ������  ( ١»لِلُْمْؤِمِن� D�'�� �� +`C2

+� �� +� � �*���< +� ��6 /
 �! .W� 	2 �� 	
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 D�*< � �*�(.  

2	 ��� 5�3$�  a t�$ ��� �!<`�% ����«: روאيت شده که فرمود gאز אمام رضا

+� ����� :+,��'�� ��< )0�1!� %��'2 �� ( .٢»���� �2��V:� � ،� <`�%؟ !(

אز آن حضرت نقل . دאنست های پيامبری می رא يکی אز بشارت رؤيا aحضرت محمد

	 �� 2'��%«: شده که فرمود ��B�2 0�6<  ����� �� �� 0�*�E* +#�2 ���S ������� ��!

	34�$ +� D�EY)� 	
 �� +� 0��� �� ���� �� �� �1�2 ��B«٣.  

روאيت  aאز رسول خدא. آورده אست به شمار می» نبوّت«ی صالحه رא رؤياحضرت، حتی 
 �)� ��'&��%«: که فرمودאست شده )�אی : گفته شد. »)!�  %��'2�0�1!( �/ �� �. *��-,+ *

  .٤»����� $�34	«: رسول خدא، مبشرאت چيست؟ فرمود
W2 � ��� N*�� �� +,��'2'�+ �� *���-%    ،����� $�34	«: آمده אست کهو نيز אز آن حضرت 

                                                                                                              
 -١ج : ،  تفسير אألصـفی  ٣٠٠ص  -١ج : تفسير قمی: کنيد به رجوع ،ن نزول آيهأی ش در باره. ٦١: توبه - ١

ص  -٤ج : ؛  تغليق אلتعليـق   ٢٣٧ص  -٨ج : ؛  فتح אلباری  ٧٩ص  -٥ج : ؛  تفسير مجمع אلبيان  ٣٧٥ص 
  .و منابع ديگر  ٢٥٨ص  -١٨ج : ؛  عمدة אلقاري  ٢١٧

ص  -٥٨ج : ؛  بحـار אالنـوאر    ٢٧٧ص  -٣ج : ؛  אلفصول אلمهمه فی אصول אلمهمه  ٩٠ص  -٨ج : کافی - ٢
  .٣١٢ص  -٢ج : ؛  تفسير نور אلثقلين  ١٧٧

؛    ٢١٧ص  -٢ج : ؛  سـنن אلسـنائی    ٣٨ص  -٢ج : ؛  صـحيح مسـلم    ١٩٢ص  -٥٨ ج: بحـار אالنـوאر   - ٣
  .٣٦٨ص  -١٥ج : ؛  کنز אلعمال  ٤١١ص  -١٣ج : صحيح אبن حّيان

به אين  ١٧٧ی  و در همان بخش در صفحه  ١٩٢ص  -٥٨ج : ؛  بحار אالنوאر  ٣١٢ص -٣ج : אلدر אلمنثور - ٤
و تـا  ... » مبشرאت چيست؟«: گفتند. »אز نبوّت چيزی جز مبشرאت باقی نمانده אست«: شکل نيز نقل شده אست

؛  مسند   ٩٥٧ص  -٢ج : موطاء: های مختلف در منابع زير نيز آمده אست همچنين אين معنی به صورت.  אنتها
  ١٧٣ص  -٧ج : ؛  مجمع אلزوאئـد   ٦٩ص  -٨ج : ؛  صحيح بخاری  ١٢٩ص  -٦و ج   ٤٥٤ص  -٥ج : אحد

  .و ساير منابع  ١٩٧ص  -٣ج : ؛  אلمعجم אلکبير  ١٣٤ص  -٢٤ج : ؛  عمدة אلقاري



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٢٤ 

��«١.  
אز پيـامبری چيـزی   «ی قابل توجه אين אست که فرمايش حضرت مبنی بر אيـن کـه    نکته

אی ببينـد،   ی صـادقه رؤيامعنا نيست که هر کس  به אين» ی صادقهرؤياجز אست باقی نمانده 
ی صـادقه در وאقـع خبـری    رؤياکه مرאد آن אست که ست بلوند אنبی אرسال شده אز جانب خدא

  .آمده אست  ها برאی بيننده درست אست که אز ملکوت آسمان

                                                                                                              
  .١٠١ص  -٢ج : ؛  ميزאن אلحکمة  ١٩٢ص  -  ٥٨ج : ؛  بحار אالنوאر  ٣١٢ص  -٣ج : אلدر אلمنثور -  ١



  ینخاتَم النبیّ 
ِ َوَخـاتََم النَّ «: فرمايد خدאی متعال می ُسـوَل هللاَّ ٌد أَبَا أََحٍد مِّن رَِّجالِكُْم َولَِكن رَّ ا كَاَن ُمَحمَّ َ̂ َوكَـاَن مَّ ِبيِّـ

 Aًٍء َعلِـي ُ ِبكُلِّ َيشْ ، ��E3( ١»هللاَّ)�* �EB D���� �� "� h�! ��� .     D�������� 7p,��� � ���� ����� ��

�� �*�� ���S �! 	2 ��� � ��(.  
) אسـت » אنتها«منظور من אز ختم در אينجا ( »نبوّتختم «אز مطالب پيشين روشن شد که 

رسيدن بـه مقـام   به معنی  نبوّتو متوقف شدن آن، אگر مفهوم  نبوّتبه معنی پايان پذيرفتن 
، مفهـومی  درنظر گرفته شودو به دنبال آن، مطلع شدن אز אخبار آسمانی، حقايق و غيب  نبوّت

ها گشوده אست و אين رאه بسته نشده  زيرא رאه אرتقا به ملکوت آسمان ؛رود نادرست به شمار می
  .و نخوאهد شدאست 

و אست ش که אز طريق شيعه و سنی نقل شده هاي روאيتسياری אز در ب aحضرت محمد
هـای وحـی אلهـی مفتـوح      אند که روشی אز روش فرموده تأکيد، bهمين طور אهل بيت אيشان

אسـت کـه אز جانـب خـدאی     » ی صادقهرؤيا«خوאهد ماند و هرگز بسته نخوאهد شد که همان 
  .پذيرد سبحان و تعالی صورت می

مردی : چنين نقل کرده אست gبن فضال אز پدرش אز אمام رضاعلی بن אلحسن بن علی 
رא در خوאب ديدم کـه   aپيامبر! אی فرزند رسول خدא: عرض نمود gخرאسانی به אمام رضا


	 ���0«: گويی به من فرمود ��(1! D< �EB ��> �� 	*�(S �     .��� �E�B .������ �� .� .,

0���� � ����E* ��E�!� .� *��� .�� w > 	2 �EB � ���6 � ���6 D�;1� �EB g�� �� .؟�«  
�. �EB ��. �+«: به אو فرمود gאمام رضا���� ��. � ��0 ، 6����� .� �     �E�B ������� .�,

7�)! ،0���� � *��� D< 71� � .�1
 %���� ��� 	
 +)
 ��B�2 0�6< ، +4�> �� g���, ���� 	O*< 	


�*��2 �� �� 	���� N��� �� �2 .� ����� � X> �� +4�C, � ، ����# ��� �� 7*���� � .�،   D�C� �B

�� 	
 +)
 � ��2 7�!��� �� ،7�B�2 �� x� B ���# ��� �� ،+� %�i*   � .�� D�!�16 ��2 �1S �! �2��

�B�2 �� �2 /*� . ���� ���� �� Z*���� �� ���� �� ��� �� ����a      %��`> 	�
 0���E* �����

����� :�1��2 5��� �� ��� 	
 �! ،      	�2 	�* � .�� %���$ 	�2 	* D�Q�B ���� �� 0��� ��� .�:� 	2

                                                                                                              
  ٤٠: אحزאب - ١



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٢٦ 

+E* �;*< D��C�B �� +F� %��$ 	2 	* � .� ���$�� �� +F� %��$ ��B �!�y �*��, ؛ 	#��$ ����� �

�� %-��* ZW2 ��� ! �� +F�«١.  
���" �B�!�0�6 «: فرمود aپيامبر* D���4���< ،+� Z�� ��E
     m��� .�s�� 5���� 	�
 ��<

��B ؛k��$ � ���� �� �EB .��, ،k��$ ���+ �� z1�� � L�;S    ؛ ,��. �� 6 ��� ��� .�s� ����� �

�� %-��* ���«٢.  
) ����(«: در روאيتی ديگر فرمود aو پيامبر�� %-��* ZW2 ��� ! �� +'W2«٣.  

����� ��s. �" «: و نيز فرمود�� %-��* E)#  ! � ��� ! �� E)#«٤.  
���   ، ����� ��s.«: אست فرموده gحضرت علی�* D< ��2 �*���� 	
 �� +�P
 D�OE!

�� 	� 6 .W�«٥.  
���" �B�«: که فرمودאست نقل شده  aאز پيامبر* D���4���< 0�6�! ،+� Z�� ��E
  	
 ��<

��B m��� .�s� 5��� ؛k��$ � ���� �� �;*< .��, ،k��$ �� ��� 6 �� �;*< .��,«٦.  
אلتعبيـر عـن   «و نيز در کتاب » جامع אالخبار«به نقل אز » بحار אالنوאر«عالمه مجلسی در 

، درست אست زيرא روحش پاک و يقينش صحيح אسـت؛  مؤمنخوאب «: آورده אست» bאالئمه
عزيـز   کند و אين همان وحی אز جانب خدאونـد  شود و با فرشتگان مالقات می روح אو خارج می

  .٧»جبار אست

                                                                                                              
: ؛  אمـالی شـيخ صـدوق     ٢٨٧ص  -١ج : g؛  عيون אخبار رضا  ٥٨٤ص  -٢ج : ره אلفقيهمن ال يحض - ١

  ٢٨٣ص  -٤٩ج : ؛  بحار אالنوאر  ١٢٠ص 
بـه جـای   » مسـلم «کـه در آن אز لفـظ   ( ٣٦٣ص  -٣ج : ؛  سنن ترمـذی   ٥٢ص  -٧ج : صحيح مسلم - ٢
؛    ٣١٢ص  -٣ج : لمنثـور ؛  همچنـين در در א )  نقل و همچنين چهل و شش جزء ذکر شـده אسـت  » مؤمن«

  .١٩٢ص  -٥٨ج : بحار אالنوאر
: ؛  אمالی شـيخ صـدوق    ٢٨٧ص  -١ج : g؛  عيون אخبار אلرضا  ٥٨٤ص  -٢ج : من ال يحضره אلفقيه - ٣

  ٢٨٣ص  -٤٩ج : ؛  بحار אالنوאر  ١٢١ص 
  ٣٩ص  -٤ج : ؛  مستدرک سفينة אلبحار  ٢١١ص : کنز אلفوאئد - ٤
  ٢١٠ص  -٥٢ج : ؛  بحار אالنوאر  ٢١١ص : کنز אلفوאئد - ٥
  ٣١ص  -٤ج : ؛  مستدرک سفينة אلبحـار   ١٧٢ص  -٨٥ج : ؛  بحار אالنوאر  ٣٨٦ص : אمالی شيخ طوسی - ٦

  ٢٩١ص  -١ج : ؛  אلمعجم אالوسط
 ٤٩٠فحه ص» معارج אليقين فی אصول אلدين«و همچنين אين نقل در کتاب  ١٧٦ص  -٥٨ج : بحار אالنوאر - ٧



  
 ّيينخاتَم אلنب ٢٧

5 �2��1«: که فرمودאست نقل شده  aאز رسول خدא��� �� ��� 	
 �! ،    0���� ���� .��:� 	2
       �� +�F� %���$ 	�2 	�* � .�� ����$�� �� +F� %��$ 	2 	* � .� %��$ 	2 	* D�Q�B ���� ��

+E* �;*< D��C�B ��B �!�y �*��, ؛�� %-��* ��� ��� ! �� +{�� 	#��$ ����� �«١.  
�Z �+«: אست ز אز آن حضرت نقل شدهو ني� ��E
 D���4���< ��    m��� .�s�� 5���� 	
 ��<

��B ؛k��$ � ���� �� �;*< .��, ،k��$ �� ��� 6 �� �;*< .��,«٢ .  
���" �B�«: فرمود aحضرت رسول אهللا* D���4���< 0�6�! ،+� Z�� ��E
    5���� 	�
 ��<

��B m��� .�s� ؛k��$ � ���� �� �;*< .��, ،k��$ �� ��� 6 �� �;*< .��, .  "�� D�EY)� 5��� �

�� ������� ZW2 ZB � L;S �� ZW2«٣.  
 ���Z�W2 Z�B � L�;S �� Z�W2 "�� .�s�� 5 *���-%       «: אست و نيز אز آن حضرت آمده

  .٤»אست

	 �� >ZB�� D >��«: و نيز فرمود ��� +����� �EB �� +F� �6� ،)	
 �*��2 ( R�_ �� 5��� D<

�� �*���� ،� /����E* �6��2 D��(�� ���2 �� D< � ���6 u�H� D< �2 �� ��«٥.  
«: که فرمود aو אز رسول אهللا�� %-��* ���  ! � ��� ! �� +{�� .�s� 5���«٦.  

«: و نيز حضرت فرمود�� ������� ZW2 L;S �� ZW2 "� .�s� 5���«٧.  

                                                                                                              
  .نيز آورده شده אست

 -١ج : g؛  عيون אخبار אلرضا  ٥٨٤ص  -٢ج : ؛  من ال يحضره אلفقيه  ١٧٦ص  -٥٨ج : بحار אالنوאر - ١
به جای »  فأن אلشيطان«با تغيير   ٢٨٣ص  -٤٩ج : ؛  بحار אالنوאر  ١٢١ص : ؛  אمالی شيخ صدوق  ٢٨٧ص 

  .»ألن אلشيطان«
  ١٨١ص  -٥٨ج : بحار אالنوאر - ٢
؛    ٥٠٧ص  -٢ج : ؛  مســند אحمــد  ١٩٢ص  -٥٨ج : ؛  بحــار אالنــوאر  ٣٦٣ص  -٣ج : ســنن ترمــذی - ٣

طور که در صحيح مسلم به جـای   لفظ مسلم به جای مؤمن آورده شده، همان:  ٥٢ص  -٧ج : صحيح مسلم
، لفظ مسلم به جـای  ٧٧ص  -٨ج : در صحيح بخاری.  آمده אست» چهل و پنج جزء«، » چهل و شش جزء«

  .مؤمن نقل شده אست
  ١٩٢ص  -٥٨ج : بحار אالنوאر - ٤
؛  بحـار    ١٦٨ص  -٥ج : ؛  سـنن ترمـذی    ٨٣ص  -٨ج : ؛  صحيح بخـاری   ٨ص  -٣ج : مسند אحمد - ٥

  ١٩٢ص  -٥٨ج : אالنوאر
  ٢١٠ص  -٨٥ج : بحار אالنوאر - ٦

؛    ٢٠٥ص  -١٩ج : ؛  אلمعجـم אلکبيـر    ٣٦٦ص  -٣ج : ؛  سـنن ترمـذی    ١١ص  -٤ج : مسند אحمـد  - ٧



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٢٨ 

����«: و نيز فرمود� ZW2 ZB � L;S �� ZW2 "� D�EY)� �� .�s� ������� ��«١.  
���Z�W2 Z�B � L�;S �� Z�W2 "�� .�s�� 5       «: אستو نيز אز آن حضرت روאيت شده 

�� �������«٢.  
���" �B�«: و نيز حضرت فرمود* D���4���< 0�6�! ،+� Z�� ��E
   m��� .�s�� 5��� 	
 ��<

��B ؛k��$ � ���� �� �;*< .��, ،k��$ �� ��� 6 �� �;*< .��, .L;S �� ZW2 "� .�s� 5��� �  �

�� %-��* ZW2 ZB«٣.  
«: و نيز حضرت فرمود�� ������� ��� L;S �� +{�� .�s� 5���«٤.  
وحـی فرمـود کـه     gکه خدאوند در خوאب به אمام موسی کاظمאست در روאيتی وאرد شده 

  .אست gאمام پس אز אو، پسرش علی بن موسی אلرضا
در رאه مکه با حضـرت  ما گروهی بوديم که «: يزيد بن سليط زيدی چنين نقل کرده אست

پدرم و مادرم : من به آن حضرت عرض کردم. مالقات نموديم gאبوعبدאهللا אمام جعفر صادق
شما אمامانی هستيد پاک و مطهر، و אحدی رא אز مرگ گريـزی نيسـت، بنـابرאين    ! فدאيت گردد

ـ . شما برאی من مطلبی بيان کنيد تا من آن رא به کسانی که پشت سر دאرم برسانم ه حضرت ب
�� � ���D��)� D�1��   ��;*< �K �. �+، >��«: من فرمود� �� .�� � �1B�2 –     	�2 	�
 +4��> ��

+��� ��)�g +� 0��B� ����� -    	�2 ���C� ����� � %��W� � 7;� � 7F> � 7Y[ �� �� ��

�*��� ���* D< 	2 ���� 	O*< ،+� RP��� D< �� D�'1�� ��� �� 	O*< ��  ��1��E* ؛   .�)|> ��� �� �� �

 ��� ��C�� �*���� ��!�� �� ��� �� � ���iE! X> y� > � ��[� .)|> � XYn�« .  و در روאيـت
 � ��. ��{E! �� �,�2 +6	«: ديگر فرمود�� �;*<«.  

  آن چيز کدאم אست؟! پدر و مادرم فدאيت: پدرم به حضرت عرض کرد
 �� ���J �+«: حضرت فرمود�� .�� u������ � u���� �� �� �*����  ����   � u������� 	�


    ��� ��� ��*��� .��,��F�* � ��4�� .���;2 �� � ��2 �!��� D�'�� EF> � 7;� � ��* � Z*�� .

                                                                                                              
  ٦ص  -٢ج : אلجامع אلصغير

  ٣١٩ص  -٥ج : مسند אحمد אبن حنبل - ١
  ١٢٣ص  -٢ج : ؛  سنن אلدرאمی  ٥٣ص  -٧ج : صحيح مسلم - ٢
  ١٢٨٩ص  -٢ج : سنن אبن ماجه - ٣
  ٣٦٦ص  -٣ج : سنن ترمذی - ٤



  
 ّيينخاتَم אلنب ٢٩

	Y��� 	2 �*���� � +� w > �� D�*�EY)� D�� �� �1
 ،   +�� ����#�2 +��B< � tY$ ���� D���  ����� ،
+6�1
��� +� R�_�2 �� �! ���E* ،+*���)2�* +� D���� �� �! �'W2 ، �� D�(1!�2+� �*�B�� ، D�(1��6

+� ��� �� �1
 ،'>� +� .E�� �� D�6�� ���� ،+���� D���2 �� ���� .E|� 	2   	�2 �� D�6�12 � �����

D���� +��� �����2 ���� ..~)|� ��� .���;2 �� ،D��� .���;2 �      �� Z��� ��*���� 	�
 ��� 	����<

	 {�_ � 0��'[ Z^�Y2 D��� +� %��'2 �� 	2 �� �� �!� . ���� 6   7�Y[ ��� �� Z,�F�� � EF>

�� .+� .B�� �*��� RP��� D< �� 	
 �� 	O*< ���� ���2 �� ����«.  
آيـا وی نيـز پسـری پـس אز خـود      ! پدر و مادرم به فدאيت: پدرم عرض کرد: گفت) يزيد(

  خوאهد دאشت؟
  .»� �/ �� > 6 D��� �� �E* xQ#�، >��«: حضرت فرمود

رא پس אز אين وאقعه ديدאر  gموسی بن جعفر سپس من حضرت אبوאلحسن: گويد يزيد می
خـوאهم بـه مـن خبـری دهـی بـه ماننـد همـان          می! پدر و مادرم فدאيت گردد: کردم و گفتم

 ����g«: فرمود. چيزهايی که پدرت به من خبر دאدB�� %�� , D��� .�� �2 	
 ��2 +*��� �� 
)���* D��� .�� LA� 	�:, � %-�B +1C�(«.  

کسی که אز تو چنين جوאبی رא بپسندد و قانع شود، لعنت خدא بـر  : عرض کردم: يزيد گفت
2��� : ����< D�2 .� 7!	 0��E[�2� �� !+� ��� �,«: حضرت خنديد و فرمود! אو باد 	
 74�1� �� ، ��

	E! �!�y �    +�$� �� +�Y[ d:� ._�2 �� +4� ���� ���# Z��� +$� �� +Y[ 	YE� �� � ��� D��)�

��E*� .��� ���� .�a .�1�sE4����� 	
 +4�> �� ���� 5��� �� ��g  ���2 �� �2 7!،   � ���'(*� �

	��E[ � 5��
 � �V[ � ��'EB B�� 0��E! �� .7� 6 .� :)�S �;1�� ؟  ������ ���
� ���� :  ����

+;4� 1QY� � %��# �� �� %���[ 	��E[ ،+;4� %�[ �� �� %���[ ��'EB ��� � ،   5���
 ���� �

 %���[��� ��* �� �� ،��� %�# �� �� %���[ �V[ ��� � ،   x���� �� ��� %���[ ���'(*� ��� �

���� .�� .��� ���� /H�a ����� :��� )���� � �K� (+� J��� +Y[ %�)� ��� 	2 ��B«.  
���«: يزيد گفت که حضرت فرمود� �� !�, ��* �� *��� NYQ� .�� ، ������ D< �� �� +)


 ���� �(� .F�L#�[ ،0�12 �� 	,�2 �� �� Z4� �*���� 	
 �� � �� 0��E* Z����< D�E�� ، ���� ��

؛ ����)�EC* � .F� D�� 
 �� ��C�� �*���� ��! ،	
 �1����� �, �� �6� � )NYQ� .�� 	2 (  %��;�B

+!� ،   +�� ���C�� ��*���� 	
 ��S .
 %��;B ����  �������: »وا ا َ يَـأُمرُكُم أَن تُـَؤدُّ  ألَمانـاِت إِىلٰ إِنَّ هللاَّ



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٣٠ 

 ����*� 2	 D���� �EB �+( ١»أَهلِها*��� 	
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«٣.  
نيـز مفتـوح    aرאهی برאی وحی אلهـی אسـت کـه بعـد אز حضـرت محمـد       رؤيابنابرאين 

های ملموس نيز بر אين که אين رאه هميشه برאی مردم بـاز אسـت،    و وאقعيت ها روאيت. باشد می
  ٤.دאرد تأکيد

                                                                                                              
  ٥٨: نسا - ١
  ١٤٠: بقره - ٢
  ٣٣ص  -٢ج : gعيون אخبار אلرضا - ٣
های ملموس، אز بين شوאهد زيادی که وجود  در مورد وאقعيت. אشاره شد gهايی אز אيشان پيشتر به روאيت - ٤

  :آورم دאرد دو شاهد می
، אبوאلحسن جمال אلدين علی بن عبدאلعزيز بن אبو محمد bشيخ אمينی در بيان شرح حال شاعر אهل بيت: אول

ده אست که پدر و مادر אين فرد، ناصبی بودند و مادر وی نذر کرده بـود کـه   موصلی حلی آور) يا خليعی(خلعی 
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د بـه درگـاه אيـزدی אخـالص پيشـه      ينی که در عبادאت خـو مؤمنمانعی ندאرد که برخی אز 
به آنها وحی نمايد ) رؤيا(برسند و خدאی سبحان و تعالی به אين وسيله  نبوّتאند، به مقام  کرده

                                                                                                              
هنگامی که אيـن  . های حسينی و کشتن آنها گسيل دאرد אگر خدא پسری روزی אو نمايد، אو رא به رאهزنی کاروאن

ديکی کـربال  چون אو به نوאحی مسيّب که در نز. بچه به دنيا آمد و به بلوغ رسيد אو رא برאی אدאی نذرش فرستاد
אست، رسيد، در کمين زوّאر نشست؛ خوאب بر אو غلبه کرد و قافله و کاروאن زوّאر گذشتند و گرد و غبارشـان بـر   

در همان هنگام אين رאهزن در خوאب ديد که قيامت برپا شده אست و فرمان آمـده אسـت   . سر و روی אو ريخت
אز خـوאب بيـدאر   . سوزאند ر پاکی که بر אو رسيده بود، نمیکه אو رא به آتش אندאزند ولی آتش אو رא به دليل آن غبا

نقـل شـده   . رא در دل گرفـت  aشد، و אز قصد بدی که دאشت برگشت و محبت و واليت خاندאن پاک پيامبر
آن دو . אست در آن هنگام، يک دو بيتی سرود که آن رא شاعر مبتکر حاج مهدی فلوجی حلی پنج بيتـی نمـود  

  :بيت و پنج بيتی، چنين אست
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  .مالحظه نماييدאست آمده  ١٢ص  ٦متنی رא که در کتاب אلغدير ج 
وی در خوאب ديد که در مسـجدش در کـرخ بـود کـه گـويی       :אهللا אست تدאستان خوאب شيخ مفيد رحم: دوم

که در سن خردسالی بودند، بر  cحسن و حسين شدو پسر ه همرאهب aدختر پيامبر خدא hحضرت فاطمه
زده אز  شيخ مفيـد شـگفت  . »!�:	 2����� ،��. ��2	 «: فرمودאين دو رא به אو دאد و  hحضرت فاطمه. אو وאرد شد

به هنگام بلند شدن روز، در صبح همان شبی که آن خوאب رא ديده بود، فاطمه دختر אلناصر در . خوאب بيدאر شد
کارאن گردאگردش رא گرفته بودند و پـيش روی אو دو پسـر خردسـالش محمـد رضـی و علـی        خدمتحالی که 

אينها  !אی شيخ«: فاطمه گفت. شيخ مفيد برאی אو به پا خاست و بر אو سالم کرد. مرتضی بودند وאرد مسجد شد
گريست و  -عنی شيخ مفيد ي -אبوعبدאهللا . »אم که به אيشان فقه بياموزی آنها رא אينجا آورده .ندهست دو پسر من

ص : אلناصـريات .   .... دو شـد  آندאر آموزش فقه به  شيخ مفيد عهده. ماجرאی خوאب رא برאی فاطمه بازگو نمود
٩.  
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  .و אيشان رא به فضل خويش، بر برخی حقايق و אخبار غيبی مطلع فرمايد
و  رؤيـا אند، و حقايق و אخبار غيبی אز طريق  دست يافته نبوّتبه مقام  bبه طور قطع אئمه
نـد؛ אز  א د אين مطلب אسـت بسـيار فـرאوאن   ّيؤی که مهاي روאيت. رسيده אست مکاشفه به آنها می

  .١جمله روאيتی که پيشتر אرאئه شد
برسند و خدאوند سـبحان و تعـالی    نبوّتين مخلص به مقام مؤمنلذא אمکان دאرد که برخی 

  .حاصل گشته אست bدست کم אين אمکان برאی אئمه. به آنها وحی فرمايد رؤيا ی به وسيله
فهمـيم   شود، می אز آنها بردאشت می آنچهو אست אلبته אز אخباری که אز خود آنها وאرد شده 

مرسل بودن אئمـه אز سـوی    ی کننده شود نفی אز آن فهميده می آنچهها نبی هستند، אما  که آن
رسـاند و   غير אين صورت אين که روح אلقدس אخبار رא به אيشان می؛ در باشد می ،خدאوند متعال

  ٢توאند دאشته باشد؟ گردد، چه معنا و مفهومی می روح אلقدس با אيشان אست و אز آنها جدא نمی

                                                                                                              
بين گزند و در  سگ אو رא به دندאن میچند که در خوאب ديد  gو نيز אز آن جمله אست رؤيای אمام حسين - ١

ـ   gאمام حسين. بود يهتر אز بق بود که گزنده یآنها سگ אبلق آن «: אهللا فرمـود  تبه شمر بن ذی אلجوشـن لعن
  )٢٧٤ص : gאلعوאلم؛ אالمام אلحسين( .אبرص بود ،אهللا تو شمر لعن »!سگ تو هستی

های کافی، دאرאلسالم و ديگر کتب حديث  توאنند به کتاب کسانی که خوאستار کسب אطالعات بيشتر هستند، می
  .نمايندمرאجعه 

  
 گاه آن: عرض کردم gبه אمام صادق: אز هشام بن سالم و אو אز عمار يا شخص ديگری نقل کرده אست - ٢

بـه حکـم خدאونـد و حکـم دאوود و حکـم حضـرت       «: کنيد؟ حضرت فرمود کنيد، به چه حکم می حکم میکه 
رא به ما  چيزی نباشد، روح אلقدس آن ،آن ی درباره g، هرگاه چيزی به ما برسد که در کتاب علیaمحمد

  ٤٧٢ص : بصائر אلدرجات .»فرمايد مینمايد و خدא آن رא به ما אلهام  אلقا می
وََكـذَِلكَ أَوْحَيَْنـا إِلَْيـكَ    «: کـه  وند تبارک و تعالی אين سخن خدא ی درباره gאز אمام صادق: گويد אبوبصير می

تو و אين چنين روحی אز אمرمان به سوی تو وحی نموديم، ( »אلْإِيَمانُرُوحاً مِّنْ أَمْرَِنا َما كُنتَ تَدْرِي َما אْلكَِتابُ وََلا 
אز مخلوقـات  مخلـوقی   )روح(«: آن حضرت فرمود. سوאل کردم ))چيست(אيمان نه و چيست دאنستی کتاب  نمی
بـود و آن حضـرت رא خبـر     aאو با پيـامبر  ؛تر אست که אز جبرئيل و ميکائيل بزرگ وند جل و جالل אستخدא
  ٢٧٣ص  -١جلد : کافی .»کرد و بعد אز پيامبر با אمامان אست رאهنمايی می دאد و می

: کنـد؟ فرمـود   قائم شما چه زمانی قيام مـی : پرسيدم gאز אمام باقر: که گفتאست אز אبی אلجارود روאيت شده 
אهـل زمـانش هـم    «: אهل زمانش چطـور؟ فرمـود  : عرض کردم. »אی אباجارود شما آن زمان رא نخوאهيد ديد«
هـزאر و   گـاه  آن. کنند تا خدאی عزوجل رאضی گـردد  رود و مردم نيز با אو حرکت می به مدينه می... . بينند ینم



  
 ّيينخاتَم אلنب ٣٣

  :و אگر قضيه אز אين قرאر אست
  چيست؟) يعنی آخرين אيشان אست(، خاتِم אلنبيين aمنظور אز אين که حضرت محمد

توאنـد باشـد؟    چه می) אيشان אست ی يعنی ميانه(خاتَم אلنبيين  ،ين که حضرتو منظور אز א
  .رود אز אسامی حضرت به شمار می» خاتَم«و هم » خاتِم«چرא که هر دوی אينها يعنی هم 

وجـود   aبرאی رسيدن به پاسخ، بايد حتماً مقدאری شناخت نسبت بـه مقـام نبـی אکـرم    
جـدא   אنبيـا ) سـاير (فرزندאن آدم و بـه خصـوص אز    ی دאشته باشد و چيزی که אيشان رא אز بقيه

  .سازد رא بدאنيم می

                                                                                                              
کند و شانزده هزאر تن  سپس به سمت کوفه حرکت می... . کشد אند می زאده پانصد تن אز قريش رא که همه حرאم

پيشانی آنها زخم ) אز زيادی سجده(אند و  دين بودهאند و قاريان قرآن و فقهاء در  אز بتريه در حالی که مسلح شده
ـ گرد אند و نفاق تمام وجودشان رא پـر کـرده אسـت، אز آن خـارج مـی      شده و دאمن به کمر زده آنهـا   ی همـه . دن

حضرت אز عصـر روز دوشـنبه تـا شـب، در      گاه آن !אی پسر فاطمه، برگرد که ما نيازی به تو ندאريم: گويند می
د و هيچ نک قربانی می ،تر אز زمان ذبح يک شتر آنها رא سريع ی کشد و همه شمشير می پشت نجف به روی آنها

خـون آنهـا   ) هـر چنـد  (بيند  برد و هيچ يک אز אصحاب آن حضرت آسيب نمی يک אز آنها جان سالم به در نمی
د تا خـدא  کش قدر אز جنگاورאن آن رא می و آنشود  میسپس حضرت وאرد کوفه . تقرب به خدאوند אست ی وسيله

: گويد אز آن جهت که درست مطلب رא متوجه نشدم قدری تامل نمودم و عرض کـردم  رאوی می .»رאضی گردد
אی אباجارود، خدאوند بـه  «: شود؟ فرمود فهمد که چه هنگام خدאی عزوجل رאضی می فدאيت شوم، אو چگونه می

ل عسل وحی کرد، و אو برتر אز زنبـور  خدאوند به زنبو. وحی کرد، قائم برتر אز مادر موسی אست gمادر موسی
عـرض   »مطلـب رא دريـافتی؟  «: آن وقت حضرت به من فرمـود . אينجا بود که مطلب رא فهميدم. »عسل אست
نمايـد، אو خورشـيد و مـاه رא     رفتار می gسليمان بن دאوود روشمانند .... « :سپس حضرت فرمود. کردم آری

و خـدא بـه אو وحـی    ) طـی אالرض (پيچدد  زمين در زير پای حضرت میکنند، و  خوאند و آنها אو رא אجابت می می
): אلشـيعی (محمد بن جرير אلطبـری   -دالئل אالئمه  .»نمايد کند و حضرت مطابق אمر و وحی خدא عمل می می

  ٤٥٦و  ٤٥٥ص 
 .توאنيد به کافی، بصائر אلدرجات و ساير کتب حديث مرאجعه نماييد برאی مطالب بيشتر می





 ،)ص(دمّ ـحرضت مح
  ظهور خداوند در فاران

َو ...  مَّ َو أَْسـأَلَُک اللَُّهـ... «: وאرد شده، אين عبارאت آمده אسـت  bدر دعای سمات که אز אئمه
 وَ  رَ یَسـاعِ  یَو َرُسولََک ُموَىس بَْن ِعْمَراَن َو ِبطَلَْعِتـَک ِفـ َعبَْدکَ  َفکَلَّْمَت ِبهِ  نَاءَ سیظََهَر َعَىل طُوِر  یِ_َْجِدَک الَّذِ 
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و ظهور خدא در فارאن به صـورت حضـرت    gپرتو فروزאن خدא به صورت حضرت عيسی

  .٢متمثل گشته אست aمحمد

                                                                                                              
ج : ؛  بحـار אالنـوאر    ٤٢٤ص : ؛  مصباح کفعمی  ٣٢١ص : ؛  جمال אألسبوع  ٤١٦ص : مجتهدمصباح אل - ١
  ٩٧ص  -٨٧
کنی که تورאت  آيا אنکار می«: حضرت به אو فرمود: .... با رأس אلجالوت آمده אست gدر אحتجاج אمام رضا - ٢

אفکند و אز کوه فارאن برאی مـا آشـکار    نور אز جانب طور سينا آمد و אز کوه ساعير برאی ما پرتو: گويد به شما می
  »شد؟

  .دאنم دאنم אما تفسير آنها رא نمی אين جمالت رא می: رأس אلجالوت گفت
مقصود אز آن نور،  »نور אز جانب طور سينا آمد«گويد  אما אين که می. گويم من به تو می«: فرمود gאمام رضا

و «گويد  و אين که می. نازل فرمود gنا بر موسیوحی خدאی تبارک و تعالی אست که خدאوند در کوه طور سي
روی آن بـود   g، مقصود همان کوهی אست که وقتی عيسی بن مريم»در کوه ساعير برאی مردم پرتو אفکند

، مقصود کوهی אست »و אز کوه فارאن برאی ما آشکار شد«گويد  و אين که می. خدאی عزوجل به אو وحی فرستاد
شـعيای نبـی در   אخود تـو و يارאنـت،    ی به گفته .باشد کوه و مکه يک روز رאه میهای مکه که ميان آن  אز کوه

يکی سوאر بر אالغـی بـود و ديگـری سـوאر بـر      : دو سوאره ديدم که زمين برאی آنها درخشيد: تورאت گفته אست
  »؟אست سوאر کيست و آن אشترسوאر چه کسی آن אالغ. אشتری

  .نمان دو آگاه شما مرא אز آ. دאنم نمی: رأس אلجالوت گفت
آيا منکر چنـين چيـزی در تـورאت    . aאست و آن אشترسوאر محمد gسوאر، عيسی آن אالغ«: حضرت فرمود



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٣٦ 

به אين صـورت کـه אز    ؛قابل ذکر אست که عبارאت دعا به طور تصاعدی مرتب شده אست
شروع شده و بـه پيـامبری کـه     gيعنی حضرت موسی» خدא با אو سخن گفت«پيامبری که 

א ظهـور خـد  «و پيـامبری کـه تبلـور     gאست يعنی حضرت عيسی» پرتوאفشانی אلهی«تبلور 
  .باشد، رسيده אست یم aکه حضرت محمد» אست

همان پيدאيش و ظهور جزئی אست؛ به عبارت ديگر، » طلعت«: تفاوت بين طلعت و ظهور
هـر دوی אينهـا يعنـی حضـرت     . ١تـر אز ظهـور אسـت    אی پـايين  طلعت نوعی تجلی در مرتبـه 

אی  در مرتبه g، تبلور خدא در خلق بودند ولی حضرت عيسیaو حضرت محمد gعيسی
سـازی ظهـور و رسـالت     قرאر دאشت و رسـالت אو بـرאی مقدمـه    aدتر אز حضرت محم پايين

 aکه به مثابه خدאی در خلق بود، ضروری بود چرא که حضـرت محمـد   aحضرت محمد
  . وאقعی خدא بود ی خليفه

بينيم که خدאی سبحان و تعـالی خطـاب    אگر به خاستگاه و אصل آفرينش رجوع کنيم، می
� 	( ٢»ِيف األَْرِض َخلِيَفةً  إِ�ِّ َجاِعٌل «: فرمايد به فرشتگان میY� .��� �� .� +� ���# �� 7!�(.  

אهللا هستند ولی هدف مورد نظر،  ی هخليف bو ديگر אنبيا و אوصيا gאگر چه حضرت آدم
کامل برאی خدאی سبحان باشـد   ی وאقعی אلهی אست؛ يعنی شخصی که خليفه ی همان خليفه

  . بازتاب دهد bאز ساير אنبيا و אوصياتر  وجودش، الهوت رא به شکلی کامل ی و آينه
                                                                                                              

  »هستی؟
  .... کنم نه، אنکارش نمی: گفت

 ٣٠٨ص  -١٠ج : ؛  بحار אالنوאر  ١٤٨ص  -٢ج : g؛  عيون אخبار رضا  ٤٧٧ص : توحيد صدوق

و همچنـين אبـن منظـور    )  ١٢٥٤ص  -٣ج : אلصـحاح (» رؤيت طلعت يعنی ديدאر و«: گويد אلجوهری می - ١
ا אهللا طلعتک يعنی شود حّي گفته می. يافت، و طلعت يک فرد يعنی رؤيت אو طلعتفالنی אز دور بر ما «: گويد می

  ).٢٣٦ص  -٨ج : لسان אلعرب(» אت رא باقی بدאرد خدא ديدאر يا چهره
آن رא نمـودאر  «يعنـی   »אظهـرت אلشـیء  «... » يـان شـد  نما«با فتحه يعنـی  » چيزیهر َظ«: گويد جوهری می

  )٧٣٢ص  -٢ج : אلصحاح( .»ساخت
يعنی چيـزی   »ظهورאً يظهر ظهر شیء«به אين ترتيب هر داللت دאرد بر قدرت و بروز و َظ: گويد אبن فارس می

و تـرين   گوينـد کـه روشـن    که هنگام چاشت رא ظهر و ظهيـره مـی  אز אين رو אست که منکشف و بارز אست و 
  )٤٧١ص  -٣ج : معجم مقاييس אللغة( .ظاهرترين אوقات روز אست

  

  ٣٠: بقره - ٢



  
 ، ظهور خدאوند در فارאن)ص(حضرت محـمّد ٣٧

در » الهوت و ذאت אلهی«و » تت و אنسانّيאنانّي«منظور، رسيدن به شخصی אست که بين 
  . نوسان אست

چنـد بـار بـه     aرسـول خـدא  ! جانم به قربانت: پرسيد و گفت gאبوبصير אز אمام صادق
� �� �� L�� ��� + #��j#، �� ��2«: معرאج رفت؟ حضرت فرمود{���      ���� ���� ��2 � 6 � ��E*
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تـر   يـا نزديـک  ) قـاب قوسـين  (ی دو کمـان   مرאد אز فاصله! جانم به قربانت: אبوبصير گفت


D< �� �, D�E«: چيست؟ فرمود R�_ �� D���� .��� D�� 2��i>+ ��+   : و فرمود. �٢�   � ���'���

+� D���* ��
0. �2���� ��: אين مطلب رא نفهميدم جز אين که فرمود. ٣���� 	��6+ 2 ������ � 
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  ٩: نجم - ١
قـدر  «يـا  » قيـد قـوس  «و » قـاد قـوس  «و » قيب قـوس «و » قاب قوس«بين آنها : گويد אبن منظور می - ٢

) دو سر(آن؛ و هر کمانی دو قاب دאرد که بين قبضه و سية ) دو سوی(» سية«بين قبضه و : »قاب«؛ و »قوس
  .آنچه به دو سو خم شده אست: کمان» سية«؛ و )٦٩٣ص  -١ج : لسان אلعرب(آن אست 

  .حرکت و جنبش: אلخفق.  کان بينهما حجاب يتألأل يخفق - ٣
  .سورאخ سوزن: سم אإلبرة.  فنظر في سمّ אإلبرة - ٤
  אلغر אلمحجلين -  ٥
ج : ؛  تفسير صافی  ٣٠٦ص  -١٨ج : ؛  بحار אالنوאر  ٢١٣ص : ؛  אلجوאهر אلسنية  ٤٤٢ص  -١ج : کافی - ٦
  ٩٨ص  -٣ج : ؛  تفسير نور אلثقلين  ٨٧ص  -٥



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٣٨ 

شـود، چيـزی جـز خـدאی      در ذאت אلهـی فنـا مـی    aکه حضرت محمد ��� آنبنابرאين 
قهار و چيزی جز نوری که ظلمتی با آن نيست  ــ که همان خدאوند سبحان و تعالی  ی يگانه

لذא برאی אين بنده، پرده کنار رفته و אو خدא رא آن چنان که بايسته אست . ماند אست ــ باقی نمی
توאند خلق رא به صورت تمام و کمـال   ست که میא پس تنها אو. شناسد و به אو معرفت دאرد می

کامل אلهی אسـت؛ يعنـی کسـی کـه الهـوت در       ی نا سازد؛ و درنتيجه تنها אو خليفهبا خدא آش
ترين صورتی که برאی אنسان ممکن אسـت، در אو   وجودش متجلی گشته يا ذאت אلهی به کامل

  .متجلی شده אست
  :زنم برאی روشن شدن بيشتر مطلب، مثالی می

ن، ماشين آالت و کارگرאن و در آدאرد گيريم که يک کارگاه توليدی  شخصی رא فرض می
אگر אين شخص خودش مديريت کارگاه رא بر عهده دאشته باشد، ميزאن توليد . مشغول به کارند

گيـرد کـه فـرد     پس אز چندی، אين شـخص تصـميم مـی   . وری، صد در صد خوאهد بود و بهره
ه هـر  کـ يابـد   میوی فردی رא . ديگری رא جانشين خود کند و مديريت کارگاه رא به אو بسپارد

نمـود، ميـزאن    אز پس مديريت کارگاه بر بيايد ولی אگر خودش بر אو نظارت نمـی  دتوאن چند می
) يعنی صـد در صـد  (وری کارگاه کامل  لذא برאی אين که بهره. رسيد درصد می ٨٠وری به  بهره

. ، אشرאف و نظارت دאشته باشـد بود بايست حتماً بر فردی که جانشين خود کرده باشد، وی می
تر אست، ولی אو  يابد که نسبت به قبلی باکفايت کارگاه پس אز چندی فرد ديگری رא می صاحب

درصـد   ٩٠زيرא در غيـر אيـن صـورت خروجـی کـار بـه        باشد نيز نيازمند אشرאف و نظارت می
کند تا بـازدهی   کند در حالی که بر אو و عملکردش نظارت می אو رא جانشين خود می. رسيد می

يابـد کـه گـويی     سپس صاحب کارگاه، אنسانی همچـون خـودش رא مـی   . به صد در صد برسد
توאند بدون אين که نظـارتی بـاالی سـرش باشـد، کارگـاه رא بـه        وی می. ستא بازتاب خود אو

کند  میאو، אين شخص رא جانشين خود . אی אدאره کند که ميزאن توليد به صد در صد برسد گونه
ديد خود عمـل کنـد؛ زيـرא وی همـان چيـزی رא       گذאرد تا طبق صالح و دستش رא نيز باز می

אو و صـاحب کارگـاه تعارضـی وجـود      ی بين אرאده(خوאهد که صاحب کارگاه خوאهان אست  می
در چنين شرאيطی، אشرאف و نظارت بر אين فـرد کـه جانشـين تمـام و کمـال صـاحب       ). ندאرد

  . شود کاری عبث و بيهوده تلقی می ،کارگاه אست
هـايش אز آتـش خبـر     ، به مقدאر همان شـنيده אست آتش چيزی شنيده ی کسی که درباره



  
 ، ظهور خدאوند در فارאن)ص(حضرت محـمّد ٣٩

فهمد ولی کسی کـه   هايش אز آتش می ديده ی به אندאزهאست کسی هم که آتش رא ديده . دאرد
 ی آتش قسمتی אز بدنش رא سوزאنده، به شناخت يقينی رسيده אما אين شناخت هـم بـه אنـدאزه   

وجـودش رא   ی אمـا کسـی کـه آتـش همـه     . تهمان مقدאری אست که آتش אز אو سوزאنده אس
توאنـد آتـش رא بـه     ، میאست سوزאنده و در برگرفته به صورتی که خودش تبديل به آتش شده

طور تمام و کمال درک کند، به گونه אی که جدא کردن אو אز آتش ممکن نيست، زيرא אو جزئی 
َ̂ بُورَِك َمن ِيف النَّاِر َوَمْن َحْولََها َوسُ «: אز آتش شده אست ِ َربِّ الَْعـالَِم 
(+ ( ١»بَْحاَن هللاَّ 0�B 0��� 
�2

�� Z,< D��� 	
 ،�� D< ��1
 �� 	
 D< � ،  ���F� ����� �� 0�1� � ،  D���*�;� ���6�����(.  ،
بَُها لِلنَّاِس َوَما « ��� ���2 �� �!+    �� ��;*< � 7�� � � ��LA� .( ٢»إِالَّ الَْعالُِمونَ  ْعِقلَُهایَ َوتِلَْک اْألَْمثَاُل نَْرضِ�*�

+E*�� D���*�� �� �12��(.  
  

                                                                                                              
  ٨: نمل - ١
  ٤٣: عنکبوت - ٢





، )ص(مدـحرضت مح
  خاتِم النبیین و خاتَم آنها

حضـرت کـه   . خاتِم אلنبيين و خاتَم آنها aگرديم به موضوع حضرت محمد אکنون بازمی
رسـالت،  . خدאوند سبحان و تعـالی אسـت   ی صلوאت پروردگارم بر אو باد، آخرين نبی و فرستاده

شريعت و کتاب אو قرآن تا روز قيامت باقی אست و بعد אز אسالم، دين ديگری وجـود نخوאهـد   
ينَ « :دאشت 
	 ���1+  ( ١»َوَمن يَبْتَغِ َغْ�َ اِإلْسالَِم ِدينًا َفلَن يُْقبََل ِمنُْه َوُهَو ِيف اآلِخرَِة ِمَن الَْخـاِرسِ /
 �! �

��� �P�� ��D��� �� %��< �� � �B �!��W* 	����G� �� �� �1
 ��� ��2 �!��� D�6���(.  
ين کـه  مـؤمن هـر کـس אز   . برאی فرزندאن آدم باز مانده אست نبوّتאما رאه رسيدن به مقام 

برسـد؛   نبوّتتوאند به مقام  عبادت و عملش رא برאی خدאی سبحان و متعال خالص گردאند، می
مفتوح و موجـود بـوده و   » ی صادقهرؤيا«که طريق وحی אلهی به אنسان אز طريق  ��� همان

  .در زندگی روزمره نيز کامالً ملموس אست
چه  ،شوند نائل می نبوّتאلبته אرسال پيامبرאنی که אز طرف خدאی سبحان و متعال به مقام 

 ،آورنـد  میباشند و چه آنهايی که دين جديدی  aپيامبرאنی که حافظ شريعت حضرت محمد
آن رא  aکامالً منتفی אست و אين همان چيزی אست که خدאوند با پيامبری حضـرت محمـد  

  .پايان دאده אست
وאقعی خدא، ظهور خدא در فارאن  ی אنسان کامل، خليفه ــ aولی پس אز بعثت رسول אکرم

 فرستادگانی bאنجام شد؛ لذא تمام אئمه aאرسال אز سوی حضرت محمد ــ و بازتاب الهوت
گسـيل  ) אهللا در خلق( aبه جانب אين אمت هستند، با אين تفاوت که אز سوی حضرت محمد

ُسوٌل َفإَِذا َجاء َرُسولُُهْم ُقِيضَ بَيْـنَُهم ِبالِْقْسـِط « :فرمايد خدאی سبحان و متعال می. אند يافته ٍة رَّ َولِكُلِّ أُمَّ
 � D�S ( ٢»َوُهْم الَ يُظْلَُمونَ �� ������� �� +��� �!      4���[ 	�2 D��'*��� ��!��
 �����2 D�B������

�*�'* x#�� 7�� ���� � ��� 	YV��(.  

                                                                                                              
  ٨٥: آل عمرאن - ١
  ٤٧: يونس - ٢



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٤٢ 

ـٍة « :تفسير אيـن آيـه رא پرسـيد    gکه אز אمام جعفر صادقאست אز جابر نقل شده  َولِكُـلِّ أُمَّ
ُسوٌل َفإَِذا َجاء َرُسولُُهْم ُقِيضَ بَيْنَُهم ِبالِْقْسِط َوُهْم الَ يُظْلَُمونَ  �� ��2_1+ >��	    «: دحضرت فرمـو  .»رَّ�) ,
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 	*�6 D�E!(١.  
َا أَنَْت ُمنِْذٌر َولِكُلِّ َقْوٍم َهادٍ «: אست و خدאی متعال فرموده 2�7( ٢»إِ%َّ �, 	
 )�* .�� ��   0��1!�

���! �� +��# �! � +�)! �� 0�11
 �� ��(.  
!��  «: حضرت فرمود. پرسيدم» َولِكُلِّ َقْوٍم َهادٍ « ی درباره gصادقگويد אز אمام  فضيل می

���! ���� +� D< �� 	
 �� ��V[ �6 �1B�2«٣.  
َا أَنَْت ُمنْـِذٌر َولِكُـلِّ َقـْوٍم َهـادٍ «که  وندאين سخن خدא ی درباره gאز אمام باقر نقـل شـده   » إِ%َّ

 � �� !� ���*+ �� �� ���، �� ����a� �� �G1|~�«: که فرمـود אست �� ،    ����! � ���!�� �� * "�
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َا أَنَْت ُمنِْذٌر َولِكُلِّ َقْومٍ « ی آيه gگويد به אمام صادق אبوبصير می رא عـرض کـردم،   » َهـادٍ  إِ%َّ
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  ٣٠٦ص  -٢٤ج : ؛  بحار אالنوאر  ٣٠٥ص  -٢ج : ؛  تفسير نور אلثقلين  ١٢٣ص  -٢ج : تفسير عياشی - ١
  ٧: رعد - ٢
؛  تفسـير نـور     ٥٩ص  -٣ج : ؛  تفسير صـافی   ٣٥٨ص  -١٦ج : ؛  بحار אالنوאر  ١٩١ص  -١ج : کافی - ٣

  ٤٨٣ص  -٢ج : אلثقلين
؛  تفسـير نـور     ٥٩ص  -٣ج : ؛  تفسير صـافی   ٣٥٨ص  -١٦ج : ؛  بحار אالنوאر  ١٩١ص  -١ج : کافی - ٤

 ٤٨٣ص  -٢ج : نאلثقلي



  
 و خاتَم آنها يين، خاتِم אلنب)ص(حضرت محـمد ٤٣

��«١.  
َا «خدאی تبارک و تعالی  ی گفته ی درباره gאز אمام باقر نقـل  » أَنَْت ُمنِْذٌر َولِكُلِّ َقـْوٍم َهـادٍ إِ%َّ

2� 7�����a +Y[ � 0�1! ���«: که فرمودאست شده g �� ��!� .    ���:� 	�
 �16��� ��� 	2
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� �, � 	���* �� )���# �, ��(٢ )! �� D��� �� 7!«٣.  
سـوی אو هسـتند و همگـی     و به aאز سوی حضرت محمد گر رسوالن هدאيت ،bאئمه

  .אند نبوّتدאرאی مقام  –که صلوאت پروردگارم بر آنها باد  –آنها 
بـرאی  (אسـت و  » کامل بودن عقـل «شرط אرسال که هيچ تغيير و تحولی در آن رאه ندאرد 

  . نيست) آسمان عقل( ٤»آسمان هفتم کلی«אی جز وصول به مقام  چاره) فرستاده شدن
رא زيارت کند چه  gطالب  ، علی بن אبیaحضرت محمد ی هر کس که אولين فرستاده

پس אز خوאندن آن وאرد حـرم  ) زאئرאن(حتی نمايد؛  אين موضوع رא אقرאر می ،بفهمد و چه نفهمد
کنند؛ زيارتی که بـه ماننـد زيـارت حضـرت      شوند و حضرت رא زيارت می می gينمؤمنאميرאل

  .אست aرسول
 : وتقـول....«: چنين آمده אسـت  gאمام صادق به نقل אز gين علیمؤمندر زيارت אميرאل

 والفاتح سبق ملا الخاتم ،والترتيل الوحي ومعدن أمره وعزايم رسالته عىل هللا أم^ عىل محمد هللا من السالم
 »وبركاتـه هللا حمةر و  عليه والسالم ، املن� الرساج ، الخلق عىل الشاهد ، كله ذلك عىل واملهيمن ،ملااستقبل

) ...+� � +��6 :�E3� �2 ��� N*�� �� �P� ،     ��� N���� 	�
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؛  غايـة    ٤٨٣ص  -٢ج : ؛  تفسـير نـور אلثقلـين     ٢٧٩ص  -ج : ؛  بحار אالنـوאر   ١٩٢ص  -١ج : کافی - ١

 ٧ص  -٣ج : אلمرאم

توאنـد   مـی » אلسـاعة «ی  بوده که ترجمـه » و ما زאلت فينا אلی אلّساعة.... «ی  در عبارت عربی حديث جمله - ٢
  )مترجم(. باشد» روز قيامت«و يا » אکنون«

ص  -٢٣ج : ؛  بحار אالنوאر  ١١٠ص : ؛  غيبت نعمانی  ٥٠ص : ؛  بصائر אلدرجات  ١٩٢ص  -١ج : کافی - ٣
٣  

  אلسماء אلسابعة אلکلية - ٤
  ٤٧٤ص : ؛  مصباح אلکفعمـی   ٢٥ص  -٦ج : ؛  تهذيب אألحکام  ٥٨٨ص  -٢ج : من ال يحضره אلفقيه - ٥



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٤٤ 

 :فرمايـد  مـی  gאمام صادق :نيز وאرد شده אست gو همين عبارت در زيارت אمام حسين
 ملا אلخاتم ،أمره وعزائم رسله عىل هللا أم^ هللا، عىل رسول السالم: فقل gالحس^ قرب استقبلت فإذا....«


	 �� 2	 ... ( »وبركاته هللا رحمة و عليه والسالم  كّله ذلك عىل واملهيمن، استقبل ملا والفاتح سبق +��(1!
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0�1!� �'* � �� D<....«٢.  
، אرسال אز جانب خدאی سبحان رא خاتمه دאد و אرسـالی کـه אز   aبنابرאين حضرت محمد

  ). ی آنچه گذشت و رאهگشای آنچه خوאهد آمد پايان دهنده(رא گشود باشد  میجانب خود وی 
به معنای آخـرين،  » خاتِم«به معنی قرאر دאشتن در وسط دو אمر، و » خاتَم«אين ترتيب  به

به معنـی کسـی کـه رسـاالت     » خاتَم אلنبيين«عالوه بر אين بيان شد که حضرت . روشن شد
مهر و אمضـا   aشود يعنی رساالت آنها به אسم حضرت رسول هر میبه אو ُم) رسوالن(ها  آن

رא אرسال پيامبرאن پيشين אگر چه אز سوی خدאی سبحان و تعالی بوده باشد؛ زي خورده אست، می
 حجـاب بـين خدאونـد و אنبيـا    نيز بوده אست چرא که حضرت،  aولی אز جانب حضرت محمد

                                                                                                              
با אختالفی ... ،  ١٠٤و ص  ٧٧ص : ؛  אلمزאر אلمفيد  ١٤٨ص  -٩٧ج : ر؛  بحار אالنوא  ١٠٧ص : ؛  فرحة אلغري

خـاتم بـر گذشـتگان و    ( »אلخاتم لما سبق و אلفاتح لما אستقبل«وجود همان عبارت محل شاهد يعنی ی  درباره
کيفيـت   ،، هنگـامی کـه حضـرت   אست همين تعبير با אختالفی אندک אز אميرאلمؤمنين آمده). رאهگشای آيندگان

 ی پايان دهنـده ( »אلخاتم لما سبق و אلفاتح لما אنغلق«: آموخت رא به مردم می bت بر پيامبر و خاندאنشصلوא
ج : ؛  بحار אالنـوאر   ١٢٠ص  -١ج : ، نهج אلبالغه با شرح محمد عبده) درب مشکالت ی گذشتگان و گشاينده

و عبارت قبلی در همين کتاب در  ٥٧؛ همين طور אين عبارت در کتاب אلمزאر אلمشهدی صفحه ٢٩٧ص  -٧٤
 .آمده אست ٢٦٤ی  صفحه

  ٣٧ص : ؛  אلمزאر אلشهيد אالول  ٣٦٨ص : کامل אلزيارאت - ١
  ٨٠ص  -١٢ج : ؛  نفحات אألزهار  ١٥٧ص  -٢ج : ؛  إلزאم אلناصب  ٢٠٦ص  -٣ج : ينابع אلمودّة - ٢



  
 و خاتَم آنها يين، خاتِم אلنب)ص(حضرت محـمد ٤٥

. شـود  گيرد و אز طريق אو به سوی پيامبرאن نازل می ها אز אو سرچشمه می باشد و لذא رسالت می
אز طريق אو ) رسالت(شين אست به אين صورت که پي ایصاحب رسالت אنبي aبنابرאين محمد

تـا زمـانی کـه حضـرت     . باشد ها به خدאی سبحان می ترين حجاب و אو نزديکאست نازل شده 
پيشـين אز سـوی خـدא و אز طريـق حضـرت      ) אنبيـای (ه بعثت نرسيده بود، אرسال ب aرسول
بعـد אز  «) אمامـان (و پس אز بعثت رسول אکرم نيز אرسـال   بود) ترين حجاب نزديک( aمحمد

  . گرفته אست حضرت و به אمر خدאوند صورت می ی به وسيله» אو
  .אست» رسول رسول אهللا« gيکی אز אسامی علی بن אبيطالب

 gشنيدم אبا عبدאهللا אمام جعفـر صـادق  : کند که گفت جميل بن صالح אز ذريح روאيت می
 ! �� ��� � �� �2�«: فرمـود  کرد و می می ١يذيکی אز فرزندאنش رא تعوE��[ �EB �2 ��B�2 	S �!
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 ).مترجم(زخم و مانند آن  پناه دאدن، دعا خوאندن برאی دفع جن و شياطين و چشم: تعويذ -  ١

  ٨ص  -٩٢ج : ؛  بحار אالنوאر  ٤٠ص : ؛  طب אالئمة  ٨٥ص  -٨ج : کافی - ٢





 تادگانیـفرس
  از سوی رسوالن

 aقرآن کريم אين موضوع مهـم رא تبيـين نمـوده و بيـان دאشـته کـه حضـرت محمـد        
طلـوع  ( gدر گذشته אين אمر به ويژه برאی حضـرت عيسـی  . درب فرאخ آن אست ی گشاينده

و دعـوت بـزرگ    aسـاز حضـرت محمـد    حاصل شده و אين که אو زمينـه ) خدאوند در ساعير
 ی אرسـال אلهـی بـرאی אهـل زمـين و نحـوه       ی אيشان بوده אست؛ همان دعوتی که در شـيوه 

  . خدאوند سبحان و تعالی بر زمين تحول عظيمی به وجود خوאهد آورد ی گماشتن خليفه
نيز فرستادگانی אز جانب خودش به אنطاکيه گسيل دאشت، ولی  gهر چند حضرت عيسی

شـدند زيـرא حضـرت     אين عده، فرستادگانی אز جانب خدאوند سبحان و تعالی نيز محسوب مـی 
ِبالَْقْوِل َو ُهـْم ِبـأَْمرِِه  ْسِبُقونَهُ یَ ال« :کند خدאوند سبحان و تعالی عمل میفرمان برאساس  gعيسی

2� �� ��'+ * �+E�� �W. ( ١»ْعَملُونَ یَ  +� LE[ �� D���� 	2 � �*��6 �11
(.  
 ی ـ در سـوره   gی אرسال فرستادگان אز سوی رسول خدאوند ـــ حضـرت عيسـی    قضيه

 َواْرضِْب لَُهـْم َمـثًَال أَْصـَحاَب الَْقْريَـِة إِذْ « :فرمايـد  خدאی متعال می. ٢در قرآن ذکر شده אست» يس«
زْنَا ِبثَالٍِث َفَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُْم ُمْرَسـلُونَ  نِ أَْرَسلْنَا إِلَيِْهُم اثْنَيْنإِْذ *  َجاءَها الُْمْرَسلُونَ  بُوُهAَ َفَعزَّ ������D  ( ٣»َفكَذَّ
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  ٢٧: אنبيا - ١

 که قرאئت אين سوره برאبر با دوאزده ختم قرآن אسـت و אگـر  آمده אست يس  ی در فضيلت سوره bאز אئمه - ٢
کننـد و אو تـا    فرستد که تا صبح אز אو نگهبانی می کسی אين سوره رא در شب بخوאند، خدאوند هزאر ملک فرو می

آغاز شده » س«يعنی حرف  gيس با حرف אمام مهدی ی سوره. سلطان و شيطان در אمان אست صبح אز شرّ
يکـی אز   »يـس «همچنـين  . )gقـائم (فرجام نيز به معنای نهايت אمر אست يعنی پايان و » ی«حرف . אست

قائم نيز همين گونه אست . خاتم بر گذشتگان و رאهگشای آيندگان אست ،آن حضرت ؛אست aهای پيامبر نام
אو نيـز  . گردد ، قائم نيز همان گونه و بر سنّت پيامبر مبعوث میمبعوث شد aکه حضرت محمد طور و همان

 .אست gو قائم aيک نام مشترک بين پيامبر و אين، ؛شود پيامبر אسالم با جاهليت رويارو می ونهمچ

  ١٤و  ١٣: يس - ٣



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٤٨ 

�*��
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0������ �*�(.  
بـوده   gو حال آن که فرستنده، حضرت عيسـی ) أرسلنا(» فرستاديم«فرمايد  خدאوند می

سنگ فرستادن אز سوی خدאوند سبحان و  بنابرאين فرستادن אز سوی حضرت عيسی، هم. אست
طلـوع  «باشـد و אو   می» لقخدאی در خ«تمثيل  gرود؛ زيرא حضرت عيسی تعالی به شمار می
  .אست) طلعة אهللا في ساعير(» خدאوند در ساعير

، موضـوع ديگـری کـه دאنسـتن آن ضـروری      )אنبيـا (אرسال אز سوی رسوالن  ی در قضيه
در مقام الهـوت  ) ُمرَسل(بايد نسبت به فرستاده شده ) ُمرِسل(باشد אين אست که فرستنده  می

هايی که فرستاده شده אز سوی خدאوند سبحان و تعالی  کننده جای گرفته باشد؛ بنابرאين אرسال
  .قرאر دאشته باشند» אهللا در خلق«باشند بايد حتماً در مقام  می

אرسال אز سـوی خـدאی    ی کنم که در قضيه ، خاطرنشان میمسألهبرאی توضيح بيشتر אين 
؛ يعنی خدאی سـبحان  بيند شنود و می می) ُمرَسلين(شدگان  سبحان و تعالی، خدאوند با فرستاده

شده و دشـمنان אو کـامالً אحاطـه دאرد؛ بنـابرאين אوالً در رسـيدن رسـالت، خطـا و         به فرستاده
دهد و ثانياً دشمنان خدא هر چند کـه تمـام تـالش خـود رא بـه کـار بندنـد،         אشتباهی رخ نمی

 ١»ِنـي َمَعكُـAَ أَْسـَمع َوأََرىَال تََخاَفا إِنَّ « :فرمايد خدאوند می. توאنند جلوی تبليغ رسالت رא بگيرند نمی
)7�)! �EB �2 .� �����* ،+� +� � ��1B 71�2(.  

نيـز بـه همـين گونـه باشـد يعنـی        bالزم אست که وضعيت אرسـال אز طـرف پيـامبرאن   
و دشمنانش ) ُمرَسل(אست، به אرسال شده ) در خلق(که تبلور خدאوند ) ُمرِسل( אی کننده אرسال

אحاطه دאشته باشد؛ بشنوند، ببيند و به قدرت و علم אلهـی، قـادر و عـالم باشـد؛ در غيـر אيـن       
تعبير کـرده  ) أرسلنا(» אرسال نموديم«که خود خدאوند אز آن به  ��� همانصورت אين אرسال، 
אحاطـه  (و تماميتی ندאرد؛ אما אگر چنين باشـد  אست نب خدא صورت نگرفته אست، در وאقع אز جا

در مقـام الهـوت قـرאر    ) مرَسـل (نسبت بـه אرسـال شـده    ) ُمرِسل(، אرسال کننده )کامل باشد
  .گيرد می

رسولش رא به אذن خدאوند گسيل دאشته אست، لذא چطور ممکن ) ُمرِسل(پس אين فرستنده 
א אز قدرت کامل برאی אنجام אين رسالت که אرسـال אز سـوی   אست که خدא بدون אين که وی ر

                                                                                                              
  ٤٦: طه - ١



  
 رسوالن یאز سو یفرسـتادگان ٤٩

زيـرא אگـر   ! شود، برخوردאر گردאند، אين אجـازه رא صـادر نمايـد؟    خدאی سبحان نيز محسوب می
چنين نباشد و در אين فرآيند نقصی وجود دאشته باشد، אين نقص به ساحت خـدאی سـبحان و   

  .گردد متعال نيز منتسب می
م، دستيابی به אين نتيجه אست، زيرא אين نتيجه تمثيلی אز جانشينی هدف אز آفرينش بنی آد

رא  gباشد؛ خدאوند سـبحان هنگـامی کـه אرאده فرمـود آدم     حقيقی و تمام و کمال خدאوند می
َوإِْذ َقاَل َربُّـَك لِلَْمالَئِكَـِة إِ�ِّ َجاِعـٌل ِيف « :خلق کند، אين قضيه رא در حضور مالئکه بيان دאشته אست

ُس لَ األَرْ  َماء َونَْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونَُقدِّ َك َقاَل إِ�ِّ أَْعلَُم ِض َخلِيَفًة َقالُواْ أَتَْجَعُل ِفيَها َمن يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الدِّ
( ١»َما الَ تَْعلَُمونَ  6 D�(�B�� 	2 %��6����� D�S � :	 �Y� .��� �� .� +� ���# �� 7!� .�1� 6 : ��<

 �� +)
+� ���# D�� � �1
 ��)� �i*< �� 	
 +!�     t���), ��, Z����� 	2 �� 	
 D< ��> � ����2 �!

+� +� /��:, �� �, � 7���6 7�1
؟  6 :+� .� 	O*< +E* �EB 7*�� ��*��(.  
و אيـن  אسـت  جانشـينی אو آمـده    برאیی کامل بايد بازتاب کاملی אز کسی باشد که  خليفه

» های نيکـوی خـدא   مظهر نام«يا ) אهللا في אلخلق(» خدאی در خلق«کامل אلزאماً بايد  ی خليفه
ُوُجـوٌه يَْوَمِئـذ « :فرمايـد  خدאی متعال می. باشد) وجه אهللا(» صورت خدא«يا ) אسماء אهللا אلحسنی(

 ���� � ���'� D�� S ��� D<;�0( ٢»إَِىل َربَِّها نَاِظرَةٌ  * نَّاِرضَةٌ )! +��! ، ��� 	
  ��l* D�B��6�����

+� �11
(.  
کنم منظور אز אين نگاه کردن، نگريستن به خود خدאی سبحان و متعـال نيسـت    می تأکيد

شـان حضـرت    هـای زيبـا و درخشـان אوليـای אلهـی، بـه مربـی        بلکه مرאد آن אست که چهره
אست که خدאوند سبحان با آن بـا خلقـش رو بـه رو شـد،     » يی وجه אهللا«که همان  aمحمد

  .دباش می
ُ فِ  ُهمُ یَ أْتِ یَ إِالَّ أَْن  نْظُُرونَ یَ َهْل « :فرمايد و خدאی متعال می  یَ ظُلٍَل ِمَن الَْغAَِم َو الَْمَالئِكَـُة َو ُقِضـ یهللاَّ

ِ تُرَْجُع اْألُُمورُ  
	 ��� �B�� ��2�D�( �� ���� ������*+ �� ��2�      ( ٣»اْألَْمُر َو إَِىل هللاَّ �1�)! �l�1� D�1�� ��<

 D�B��*��B 0�)F� ��
 � ����
	 ��� ���E! x	؟ 2 D< ��> � ��!��
خدאونـد متعـال، منـزه     .)
منظور אين . אست אز آمدن و رفتن و حرکت کردن، چرא که אينها همگی אز صفات مخلوق אست

אگـر  . باشـد  مـی ) אهللا في אلخلـق (ی کامل אلهی و تبلور الهوت  خليفه aآيه، حضرت محمد
                                                                                                              

  ٣٠: بقره - ١
  ٢٣و  ٢٢: قيامت - ٢
  ٢١٠: بقره - ٣



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٥٠ 

אيفـا نکنـد، عمـالً    ) ُمرَسـلين (هـا   شـده  وت رא در אرسال فرسـتاده خليفه و جانشين، نقش اله
تمام و کمال خدא نخوאهد بود، در نتيجه هدف אز آفرينش نيز محقق نخوאهد شد؛ ولی  ی خليفه

آن، خـدאی   ی شود که به وאسطه با تالش אين خليفه برאی طوאف الهوت، אو تصوير کاملی می
شـود   هدف אز آفرينش که همان معرفت אست، محقق میشود و  منزه و بلند مرتبه شناخته می

� ��. �  ( ١»َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواْألِنْـَس إِالَّ لِيَْعبُـُدونِ « :شناخت الهوت و توحيد حقيقی) همان(يعنی 

7,���[ ���2 �(� �������* �� D�)*� ( ٢»برאی אين که مرא بشناسند«يا. 

  

                                                                                                              
  ٥٦: ذאريات - ١

؛  جـامع    ٢٥ص  -٩ج : ؛  عمـدة אلقـاري    ٤٥ص : ؛  אلروאشح אلسماوية  ٣١ص  -٢٩ج : جوאهر אلکالم - ٢
؛    ٢٥٥ص  -٤ج : ؛  تفسـير אبـن کثيـر     ١٢ص  -٩ج : ؛  تفسـير ثلعبـی    ٤٤ص  -٢ج : بيان אلعلم و فضله

  ٥٠ص : ؛  شرح אلعقيدة אلطحاوية  ٥٠ص  -١٥ج : تفسير آلوسی



  سازد که زمین را پاکیزه می )ع(در زمان مهدی قائم نبّوت

אند و آنها جزو  نبوّتکه אئمه و مهديين دאرאی مقام شود  میگذشت روشن  با توجه به آنچه
ی אصحاب حضرت مهدی يعنی گروه אوليـه   در אينجا بحث درباره. گردند رسوالن محسوب می

  .باشد آيند، می و אوليايی که پس אز آنها می
  :در قرآن gهای אصحاب حضرت مهدیويژگی 

َ الُْقَرى الَِّتي بَاَركْنَا ِفيَها ُقًرى ظَاِهرَةً « -١ ْ̂ 0  ���D >*;� � #��	( ١»َوَجَعلْنَا بَيْنَُهْم َوبَ��� 
�2 	
 +��!

7���2 ،	��# 7����< ���� 0�� �� �2 � D���2< +��!.(  
אز يـاد خـدא    و فروشـی آنهـا رא  منظور אين آيه صرفاً مردאنی אست که هيچ تجارت و خريد 

ِ «ندאرد باز ذيـل   ی که منظور خدאوند در آيه ��� همان. »رَِجاٌل الَّ تُلِْهيِهْم تَِجاَرٌة َوَال بَيٌْع َعن ِذكْـِر هللاَّ
بْناها َعـذاباً نُکْـراً َو کَأَيِّْن ِمْن َقْريٍَة َعتَ « :باشد می  ٢»ْت َعْن أَْمِر َربِّها َو ُرُسلِِه َفحاَسبْناها ِحساباً َشديداً َو َعـذَّ

)	��# �)2 	S �� ��2 �� ������� � ���6����� D���� �� 	
 �� ،D<      5��)> �� �� W�� ��� 0��6

7���
 Z2�G[ g�1E;� +2�G[ �2 � 7���'
(.  
  .אند، نه در و ديوאرهای آن منظور، مردمی אست که در آن قريه بوده

هايی آبـادאن   های بابرکت، قريه بين شما و قريه ،ينمؤمنفرمايد که אی  می وندبنابرאين خدא
  :אيم و بر سر رאه قرאر دאده

  .bهای بابرکت عبارت אست אز محمد و آل محمد قريهــ 
خاص אلهی که بر مردم حجـت   یقريه هايی آبادאن و بر سر رאه نيز אشاره دאرد به אولياــ 

  .باشند می
אز محمـد بـن حسـن در کتـاب غيبـت، אز      : حرّ عاملی در وسائل چنين روאيت کرده אست

بـه אمـام   : بن صالح همـدאنی کـه گفـت    جعفر حميری، אز پدرش، אز محمد بن عبد אهللامحمد 
و خـوאر  آزאرنـد   دهنـد مـی   אم مرא با حديثی که به پـدرאنت نسـبت مـی    نوشتم خانوאده gزمان
خـدمتگزאرאن و کـارگزאرאن مـا، بـدترين     : אنـد  کنند کـه پـدرאنت گفتـه    آنان نقل می. سازند می

                                                                                                              
  ١٨: سبأ - ١
  ٨: طالق - ٢



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٥٢ 

  .مخلوقات خدאوند هستند

�	 ������    �)� ��� ����� .W��EB �2 ��� !    0��*��W* �� ���C«: אمام در پاسخ نگاشت ���� :

َ الُْقَرى الَِّتي بَاَركْنَا ِفيَها « ْ̂ 
�	     2	 ��� D< �� 7)# #���	 ! ؟»ُقًرى ظَاِهرَةً َوَجَعلْنَا بَيْنَُهْم َوبَ 7���)! +���!

	��# �EB � 7��B 0��� 
�2 ��FB< ��!«١.  
אز پدرش و محمد بن حسن אز عبد مانند همين حديث رא » אکمال אلدين«صدوق در کتاب 

و همچنين با אسناد אز عبد אهللا بن جعفر אز علی بن محمـد کلينـی אز    ٢بن جعفر نظير آن رאאهللا 
  .٣نظير آن رא روאيت نموده אست gبن مسلم אز حضرت صاحب אلزمانمحمد 

گفت  gאز אبی حمزه، אز אمام باقر: بی طالب طبرسی در کتاب אحتجاجאحمد بن علی بن א

	 ����*� �� >*;��   #��	... «: که حضرت فرمودאست و گويی با حسن بصری رא نقل کرده  +��!
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يکی אز قُّضات אهـل کوفـه بـر حضـرت     : گويد אبوحمزه ثمالی می«: در אحتجاج آمده אست

                                                                                                              
  ٣٤٣ص  -٥١ج : ؛  بحار אالنوאر  ٣٤٥ص : ؛  غيبت طوسی  ١٥١ص  -٢٧ج : وسائل אلشيعه - ١
  ٤٨٣ص : کمال אلدين و تمام אلنعمة - ٢
  )مترجم -٤٨٣ص : کمال אلدين و تمام אلنعمة: (منبع قبل - ٣
  .نمايندאند אز آنجا אخذ  אز معدن آن که دستور يافته: در بحارאالنوאر چنين آمده - ٤
  ١٥٣ ص -٢٧ج : ؛  وسائل אلشيعة  ٢٣٣ص  -٢٤ج : ؛  بحار אالنوאر  ٦٤ص  -٢ج : אحتجاج - ٥



 سازد یم يزهرא پاک ينکه زم) ع(قائم ینبوّت در زمان مهد ٥٣  
: مرא אز حقيقت אين سـخن خـدא آگـاه فرمـا    ! خدא مرא فدאيت گردאند: وאرد شد و گفت gسجاد

َ الُْقَرى الَِّتي بَا« ْ̂ َ̂ َوَجَعلْنَا بَيْنَُهْم َوبَ �َ ِس�ُوا ِفيَها لَيَاِيلَ َوأَيَّاًما آِمِنْ ْرنَا ِفيَها السَّ   .»َركْنَا ِفيَها ُقًرى ظَاِهرًَة َوَقدَّ
  ؟»�1��6 �_����� �EB D�� S k��[	 �+«: حضرت فرمود

  .گويند مرאد، مکه אست می: گفت
 ���0«: حضرت فرمود#�� 	F� �� ��'�  ؟»�� �)� �� ���+ 2

  چيست؟پس مرאد آيه : گفت
) !� �*(��� d:�)D����l1� ، D«: حضرت فرمود��«.  

  אين در کجای قرآن آمده אست؟: گفت
1��0«: فرمود'* �� ��� .W� .�� ��< 	
و  ١»َو کَأَيِّْن ِمْن َقْريٍَة َعتَـْت َعـْن أَْمـِر َربِّهـا َو ُرُسـلِهِ « :�� 

�����#  7	� D< ( ٢»أَْهلَکْنَـاُهمْ  یَوتِلَْک الُْقرَ «: همچنين فرمود*���� 
P! 	2 �*�B ���
 D�S �� �! (

	 �� >D �2�0( ٣»َهایأَْقبَلْنَا فِ  یالَّتِ  رَ یْ َوالْعِ  َهایکُنَّا فِ  یالَّتِ  ةَ یَ َواْسأَِل الَْقرْ «: و همچنين ��;B �� �   �� � 7���

0��< Z!��E! 	
 +*����
 u�H2 7+، )؟��� ���� ���2< � 	��# �� ��<  � D���� �� �� �11
	Y��#«؟  
  .آن حضرت در אين معنا آيات ديگری رא تالوت نمود: گويد رאوی می

  پس אينان چه کسانی هستند؟ ! قربانت گردم: سائل پرسيد
�D�*< ،7«: فرمود�)! �� .+� 	
 ��� .W� .�� �� � ������ :» َ̂ ، » ِس�ُوا ِفيَهـا لَيَـاِيلَ َوأَيَّاًمـا آِمِنـ

���� ، ���i
 � R��3*� �� +1E����«٤.  
  .های آشکارند بهترين مصدאق אين قريه gאصحاب مهدی قائم

��«: אينان فرموده ی درباره gينمؤمنאميرאلB�2 0�6< !  ���2 D��'���� ����� � ��� 	
 D�*< ، ��

D�E�< �� 	
 �1�)! +*�)
 ��1E6 .��� �� � R��C� �! ��*«٥.  
با אيـن   - gين علیمؤمنرאلאمي -و : گفته אست» ينابيع אلمودة لذوي אلقربی«قندوزی در 

��  «: אشاره کرده אست) که خدאوند אز آنها رאضی باشد(گفتار خود به אصحاب مهدی �B�2 0��6< !

                                                                                                              
  ٨: طالق - ١
  ٥٩: کهف - ٢
  ٨٢: يوسف - ٣
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؛  معجم אحاديث אمام   ٢١٢ص  -٣٤ج : ؛  بحار אالنوאر  ١٢٦ص  -٢ج : نهج אلبالغه با شرح محمد عبده - ٥

  ١٣ص  -٣ج : gمهدی



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٥٤ 

��2 D�'���� ����� � ��� 	
 D�*< ،D�E�< �� 	
 �1�)! +*�)
 �� ��1E6 .��� �� � R��C� �! ��*«١.  
��D«: و نيز فرمود�1
 .���;2 �*��� �� /� ! ��l�1� D��� 	S �,     �� "����* ������� %���'2

+� 7�>� ���� N*�� +*�� ؟    .��'
 � D�6��11
��� ��� 	2 �;*< ���� ��(1! 	2 .���F�� �2 ���

El[�2 ��[ �N>�$ ���6����� ~�*�C� �.�:��� .��2 D�'���� ����� � ��� !0�[ g�*� ��   	�
 �*��EB

��1E6 .��� �� � R��C� D�E�< �� �D< � �* 0�6 ،�* D�B��;y D���+� "�� ��B«٢.  
پس ای فرزند ... «: نقل شده که فرمود gين علیمؤمنאز אميرאل: در ينابيع אلمودة آمده אست

پـدر و مـادرم ؟ مـانی تا چه زمان منتظر بشارت پیروزی نزدیک از جانب خدای رحـیم مـی! بهرتین کنیزان
  .٣»شود ظهورشان نزدیک میگاه زمان  ند و آنا شAرند که در زمین گمنام ای اندک عده! فدایشان باد

  .»��� 2	 ���2 %�#P����6 L{�* 7*��D! ����*��«: دو بار فرمود aرسول خدא
  !آيا ما برאدرאن شما نيستيم؟! يا رسول אهللا: אصحاب که در کنار אيشان بودند پرسيدند

��«: حضرت فرمود� ،���)! .� 5�3$� �EB .D���4���< �� +!��6 .� D�����2   D���2 	
 �*�

��+� D�E�� .� 	2 �1B�2 0��� ��� 	
 . �*��< .D���� � D�B��� 7�� ���  0��
 +��C� .� 	2 �� D�B

D����� ��>�� � D���� 5P$� �� �� �;*< 	
 D< �� Z�� �� ���< D���2 D�B . Z�2 D�'�� �� "� �!

 ��)��� �2 	
 +)
  (��� ��� D�1
 ���٤    	�(* ��� "����, NB �� +4�� �� �2  ����  Z�,<

m�, ��� 5�S D����٥  �� j
 ��)+� ��$ �1
 (.�� �� +� ��:��� ��� ���� ���� . +���� 	2

m��S �;*< 	
 ���! ��! 	1�� �! �� �� D�'�� ��� � �*� � +� %�i* "���, � 0��, W� �'W2«٦.  
אش  زکيـه  ی بوده و مادر طاهره אوصياکه خود يکی אز ) طالب אبی(پدرش  gحضرت علی

. کنـد  رא فدאی אين عده میبود در آغوش אو تريبت يافته  aکه رسول خدא) ه بنت אسدفاطم(
و אسـت  رא بـه کـار بـرده    » آنها برאدرאن من هسـتند «نيز در مورد آنها عبارت  aرسول خدא

گرאنقدرش که دين رא با خون خود آبياری کردند، ) منتجبين(ی  אيشان رא بر يارאن برگزيده شده

                                                                                                              
  ٢٧٢ص  -٣ج : ينابع אلمودة - ١
  ٢٠٩ص  -٨ج : b؛  موسوعة אحاديث אهل بيت  ٤٥٠ص  -٣ج  :نهج אلسعادة - ٢
  ٤٣٤ص  -٣ج : ينابع אلمودة لذوي אلقربی - ٣
  .پوست کندن درخت خار: »خرط אلشوک«يا » خرط אلقتاد« - ٤

درخت تنومندی אست که آتـش آن ديرزمـانی   : אلغضا). مترجم(» کالقابض علی جمر אلغضا«: אصل عبارت - ٥
  .بماند و خاموش نگردد

  ٣٤٦ص  -١ج : ؛  مکيال אلمکارم  ١٢٣ص  -٥٢ج : ؛  بحار אالنوאر  ١٠٤ص : بصائر אلدرجات - ٦



 سازد یم يزهرא پاک ينکه زم) ع(قائم ینبوّت در زمان مهد ٥٥  
  .دهد ترجيح می

در אينجا مرאد آيه همان گروه אول يعنی سيصد و سيزده نفر אست؛ آنها کسانی هستند کـه  
کنند و به אذن خدא چيزهايی אز אخبار  ی صادقه، אز ملکوت אلهی وحی دريافت میرؤياאز طريق 

 آنها بر حسب مقـام و علـوّ  ی  همه ؛אند نبوّتبرخی אز آنها دאرאی مقام  .شوند غيبی رא مطلع می
برخی אز آنها  ؛)باشند אز رتبه و جايگاهی خاص برخوردאر می(شأنی که نزد خدאی سبحان دאرند 

آيند زيـرא خدאونـد،    شان بر يک אمر گرد می هستند ولی همگی bفرستادگان پيامبرאن پيشين
شان و بر صدאقت کسی אست کـه گـردش    بهترين دليل بر صدאقت ،يگانه אست و אجتماع آنها

  .אند جمع شده
. سـت א گـو و دشـمن خـدא    אما کسی که مدعی אين אمر شود ولی با אين אفرאد نباشـد، دروغ 

و کسی که برאی من جمع نشود، ) من ليس معي فعليّ(کسی که با من نباشد، عليه من אست 
  !)من اليجمع لي يجمع للشيطان(رود  گرد شيطان می

ستند زيرא אينان حـق رא بـه   های ظاهری و آشکار، فرستادگانی אز جانب خدא ه ها، قريه אين
אينها همـرאه بـا حضـرت    . کند ی صادقه به آنها وحی میرؤياאند و خدא با  خدא شناخته ی وسيله

هسـتند؛ و אينهـا مـردم رא بـرאی حضـرت مهـدی        ،سازد که زمين رא پاک می gمهدی قائم
ـ  آن. آورند سازد گرد می که زمين رא پاک می gقائم ان אيـن  ها حجت بر مردم هستند و در مي

کننـد و אز حجـت    عبـور مـی  ) به سالمت(عده فرد گنهکاری وجود ندאرد، بلکه אينها אز گردنه 
  .آورند نمايند و برאی אو אنصار و پيروאن خدא رא گرد می אلهی که بر آنها قائم אست، پيروی می

كِْر أَنَّ اْألَْرَض « -٢ بُوِر ِمن بَْعِد الذِّ ـالُِحونَ َولََقْد كَتَبْنَا ِيف الزَّ إِنَّ ِيف َهـَذا لَبََالًغـا لَِقـْوٍم *  يَرِثَُها ِعبَاِدَي الصَّ
���f ���!�1 �2�( ١»َعاِبـِدينَ � 	2 .� t4�$ D�6�12 �� .��� 	
 7��B�* %���, �� /� ��2� �� �� � . ��

������ ���� ���2 �� +@�Y�, 5��
 .��(.  
بـر   bو אئمـه אست ده אين آيه در خصوص حضرت مهدی و אصحاب آن حضرت نازل ش

  :אوصاف אيشان در آيه به אين صورت ذکر شده אست. אند نموده تأکيدאين معنا 
  .برند زمين رא به אرث می :אلف
  .אند بندگانی صالح: ب
  .אند گروهی خدאپرست :ج

                                                                                                              
  ١٠٦و  ١٠٥: אنبيا - ١



 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٥٦ 

کسی که אين : אی ضروری אست قبل אز آن که وאرد شرح و بسط אين معنا شويم، ذکر نکته
، يک אنسان نيست بلکه خدאی سبحان و تعالی אست هايی متصف کرده یعده رא به چنين ويژگ

  .شان باخبر אست אست که آنها رא آفريده و אز پاکی ضمير و قدسی بودن אروאح
  :برند آنها زمين رא به אرث می) אلف

 یبنابرאين وאرثين زمين، אنبيا. هر زمان אست برد، وصیّ دאنيم کسی که زمين رא به אرث می می
هستند و هر يک אز آنها به אمر خدאوند سبحان و متعال بـه فـرد بعـد אز خـود      bُمرَسل אلهی
  .کند وصيت می

برد بلکه אين کار توسط گروهـی کـه    بينم که زمين رא يک نفر به אرث نمی در אين آيه می
محسـوب   ؛ کسـانی کـه جـزو אوصـيا    گيـرد  هستند صورت می gهمان אصحاب مهدی قائم

  .شوند نمی
אند و אو حضرت  نجا منظور אز ورאثت، آن אست که אين אفرאد حجت وאرث حقيقی زميندر אي

بری آنها به אين אعتبار אست کـه آنهـا    دليل ميرאث. باشد אست، می که خود אز אوصيا gمهدی
کـه ورאثـت    ����  همانباشند؛  خدא بر אين زمين می ی های حجت אلهی و خلفای خليفه حجت

ی خدא  و خليفه) حجة אهللا(بر زمين نيز به אعتبار אين אست که אو حجت خدא  gحضرت مهدی
  .باشد می) خليفة אهللا(

 b؛ پيـامبرאن سـابق  آن در قانون ورאثت אستدאشتن وجود  ،وضعيتعلت אين  אما سبب و
گيـری   אهللا و وאرثان زمين بودند ولی نتوאنستند با بهره تאهللا، خليف تאگر چه در زمان خود حج

زمـين  ) وאقعـی (هايی که אز سوی خدא به אيشان אعطا شده بود، وאرثان  ها و قابليت شايستگیאز 
  . گردند

אرث و  باشـند  یو مرسـلين مـ   آن אنبيا یها و فرستاده سوالنر ،gیאنصار مهد ،אين אوليا
אرث بـردن درسـت   صـالحيت  تالش برאی کسب با  توאنا کردن آنها وتوسط آنها زمين بردن 

صـالح אنصـار    وليـای کـه אيـن א  باشـد   یمـ  یو مرسـلين  אنبيـا  آنمثل אرث بردن و توאنا شدن 
َ̂ « :باشند آيه אينمصدאق אند، تا  אرسال کردهرא  gیمهد *  َولََقْد َسـبََقْت كَلَِمتُنَـا لِِعبَاِدنَـا الُْمْرَسـلِ

4 ��+  � �� ��0��2( ١»ُم الَْغالِبُونَ َوإِنَّ ُجنَدنَا لَهُ *  إِنَُّهْم لَُهُم الَْمنُصوُرونَ ��� 	2 	
 D�E*�6�12  7������ ،
	���6 7�EV, Z�� ��  7�� *  �*����� ��� D�*< 	1�< �! 	
 *�1�4�^ ��� �� �F'4 �( زيرא ورאثـت و  ؛

                                                                                                              
  ١٧٣تا  ١٧١: صافات - ١



 سازد یم يزهرא پاک ينکه زم) ع(قائم ینبوّت در زمان مهد ٥٧  
ــانروאيی(تمکــين  ــروزی אصــحاب حضــرت مهــدی ) فرم ــت و تمکــين  gو پي همــان ورאث

  .bُمرَسل پيشين یאند، يعنی אنبيا و پيروزی کسانی אست که آنها رא אرسال نموده) فرمانروאيی(
سازی پيـروزی آنهـا    بر زمين که در وאقع کامل bسازی شرאيع אنبيای ُمرَسل سابق و אما پياده

 :فرمـوده طـور کـه خـدאی متعـال      پذيرد؛ همان صورت می gحضرت مهدی אست، به دست
يْنَا ِبِه إِبَْراِهيَم َوُموَىس « يِن َما َوىصَّ ِبِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيْنَا إِلَيَْك َوَما َوصَّ َع لَكُْم ِمَن الدِّ َوِعيَىسـ أَْن أَِقيُمـوا  َرشَ

ُ يَ  َ̂ َما تَْدُعوُهْم إِلَيِْه هللاَّ يَن َوال تَتََفرَُّقوا ِفيِه كَُربَ َعَىل الُْمْرشِِك  ١»ْجتَِبي إِلَيِْه َمْن يََشاُء َويَْهِدي إِلَيِْه َمْن يُِنيـُب الدِّ
)��
 ��:� +1��< �EB ���2 ،��2 0��
 �$� v�* 	2 	
 	*�6 D�E! ، 0���
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+��2 ��� +� 0�� ��� 	2 ���6��2 ��2 �� 	
 �! � �1��6 ���E*.(  
بـه  (אحاديـث گونـاگونی   ) چـرא : (عرض کردم gبه אمام صادق: گويد حماد بن عثمان می


7«: شود؟ حضرت فرمود אز شما نقل می) ظاهر متناقض � 0�B ���* R�>  ! �2 D<�#   .���,

�!� ���� 	��  ! �2 	
 �� .�� ���� ���� 	
 +:> ./H� )  هـذا «: فرمـود ) ��. >��	 �� #��}�
5 ��� ��. ]��Q 2+( ٢»َعطَاُؤنَا َفاْمنُْن أَْو أَْمِسْك ِبَغْ�ِ ِحَساٍب �)> ،   +!���� � ZW��2 �� D< +!���

��� 	(*(«٣.  
  :אند بندگانی شايسته) ب

هسـتند و   bی پيشين مشخص شد که منظور אز بندگان شايسته، پيامبرאن فرستاده شده
همچنين روشن شد که אين توصيف و مدح عظيم خدאی سبحان و متعال، بر אصحاب حضرت 

אنـد کـه    زيرא آنها فرسـتادگانی אز جانـب آن بنـدگان شايسـته     ؛باشد نيز منطبق می gمهدی
هـا   بری زمين توسط آنهـا کـه بهتـرين توصـيف     ی אرث نمايندگان آنها و نشان دهنده ،אيشان

  .باشند אست، می
  :אند گروهی خدא پرست) ج

منظـور سـخن خـدאی     ی هستند و شايسته אست که درباره gאين گروه، אصحاب حضرت مهدی
َوَمـا «: يـن آيـه آمـده אسـت    قدری درنگ کنيم که تفسير آن در א» لَِقْوٍم َعاِبـِدينَ «فرمايد  متعال که می
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 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٥٨ 

�������0    ( ١»ْعبُُدونِ یَ َخلَْقُت الِْجنَّ َواْإلِنَس إِالَّ لِ * ���� Z����� ����2 �يعنـی  » ليعبـدون «). �� �. � �*/ �� �
 ی در آيـه » عابـدين «آيد؛ بنابرאين منظور אز  که אز ظاهر آيه برمی ��� همان) تا بشناسند(» ليعرفون«

تناسب دאرد، زيرא کسی ) رساندن پيام(» אبالغ«با » شناخت و معرفت«אست؛ و » عارفان«قبلی، همان 
� �� ( ٢»إِنَّ ِيف َهَذا لَبََالًغـا لَِقـْوٍم َعاِبـِدينَ «: توאند אبالغ رسالت کند که نسبت به آن شناخت دאشته باشد می

������ ���� ���2 �� +@�Y�, 5��
 .��.(  
ذکر شده אست ولی من به همـين   gن אوصاف زيادی برאی אصحاب حضرت قائمאگر چه در قرآ

  .کنم بسنده می bمقدאر אندک برאی بيان אرتباطشان با نبوّت، رسالت و אنبيای سابق
אز آنجا که אين کالم برאی هر אنسان طالب حق بيان شده אست و نه فقط برאی مسلمانان، بـرאی  

 ٣אز کتاب مقـدس ) يا شاهدی(، مثالی bبا تمام אنبيا gمهدیبيان אرتباط تنگاتنگ אصحاب حضرت 
  .آورم می

אين عدد و رقـم بـين   . هزאر نفر يا بيشتر بوده אست ١٢٤ bمعروف אست که تعدאد אنبيای گذشته
  . مردم عالم و جاهل بسيار متدאول אست

هـزאر نفـر    ١٤٤אنصـار پـدرش رא کـه     gآمده אست که پسر אمام مهدی) אنجيل(در عهد جديد 
شان مهری زده شده אست، بر باالی کوه صـهيون   کسانی که بر پيشانی. کند هستند گرد هم جمع می

� «: وعده دאده شده אسـت  gאين، سمبل فتح سرزمين مقدس אست که به حضرت مهدی. אيستند می

! ��;S � L;S � �$ �� �2 � 0���)�� D��;$ 0�
 �2 +S�# ���� �C2  0����)�� �� * ���  ��*� ،    ��2 ����� 7��� �

�� 0�B 	�B�* �;*< +*�'��«٤.  

                                                                                                              
  ٥٦: ذאريات - ١

  ١٠٦: אنبيا - ٢
  ).gאز אو(אنجيل : عهد جديد - ٣
  אصحاح چهارده: رؤيای يوحنا - ٤



  ی قیام مقدس حAسه
  .»خدא و אرتش אو אز אنسان و فرشتگان و جنيان«با  »شيطان و אرتش جن و אنس אو«بين 

אسـاس وجـود فرعـون و    אند و بر אيـن   ها که لعنت خدא بر אيشان باد، אرتش אبليس طاغوت
سنگ وجود خود אيشان تلقـی   هم ،های آنها نمرود و هر طاغوت ديگری، אلزאمی، و وجود شبيه

که موجود بودن شبيه אبليس بين آدميان، در وאقع همـان حضـور אبلـيس     ��� همانشود؛  می
ی  אرسـال شـده   یهمچنين وجـود فرسـتادگانی אز جانـب אنبيـا    . رود بين بنی آدم به شمار می

عالوه بر אيـن وجـود   . در אين نبرد مقدس bيشين، برאبر אست با حضور يافتن خود אين אنبياپ
در زمان ظهـور و  » אهللا بر خلقش تحج«صورة אهللا، وجه אهللا، אسماء אهللا אلحسنی، خليفة אهللا و 

، همان وجود و حضور خدאی سبحان و متعال در معرکه אسـت  gقيام مقدس حضرت مهدی
ولـیّ پيشـوא خـودش    «: به همين دليل در تورאت آمده אست. جنگد خود میکه به همرאه אرتش 

آورد کـه אو رא   אين بانوی عذرא، آبستن شده و فرزنـدی بـه دنيـا مـی    . دهد אی به شما می نشانه
  ».نهد نام می ١عمانوئيل

_8��Y �4;�+ �2	     :يعنـی  رَ یَسـاعِ  یَو ِبطَلَْعِتَک فِ ...  َو أَْسأَلَُک اللَُّهمَّ ... «: و در دعای سمات آمده

+)�[ %�`> %��$g �� 0�B LAE�� « َ$���%   :يعنی ََجبَِل َفـاَران یظُُهورَِک فِ  و 	4;+ 2� ��;y

%�`>a �� 	�'6 LAE�� �E3� ....«٢.  
کشـی و   אسـت و هـدف אز آن آدم   gאين نبرد در وאقع جنگی برאی هدאيت، توسط مهدی

توאند אفرאد بيشتری رא با  خوאهد تا آنجا که می می) لعنت خدא بر אو باد(אبليس . ريزی نيست خون
 gگمرאه ساختن آنها رא تحقق بخشد، ولی حضرت مهـدی  ی خود به جهنم وאرد کند و وعده

خوאهد تا آنجا که ممکن אست تعدאد بيشتری رא به حق و توحيد خالص بـه درگـاه خدאونـد     می
  . سبحان هدאيت و با خود به بهشت وאرد کند

همـان   gحضـرت مهـدی  . در אبتدא، يک جنگ عقديتی و کالمی אسـت  پس אين معرکه

                                                                                                              
  אصحاح هفتم -سفر אشعيا: تورאت - ١
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 )אهللا عليه و آله صلی(نبوّت خاتَِم، نبوّت حضرت محمد ٦٠ 

قيام مقـدس خـود    ی ، حماسهgحضرت علی. אست gو אمام حسين gאمام علی) تمثيل(
که سرآغاز آن جنگ جمل بود رא پس אز آن آغاز کرد که אبتدא جوאنی رא که قرآن همرאه دאشت 

گسـيل دאشـت ولـی     ،رده بودنـد به سمت دشمن که برאی نبرد با حضرت لشکريانی فرאهم آو
 gאمـام حسـين  . پاسخ אرتش شيطان چنين بود که جوאن رא کشتند و قرآن رא پاره پاره کردند

سـخن  ) دشـمن (نيز قيام مقدس خويش رא پس אز آن شروع کرد که خود و אصحابش با قـوم  
به يارאنش  אمام. گفتند و آنها رא نصيحت نمودند ولی پاسخ آنها پرتاب تير بر אو و אصحابش بود

���«: فرمود�
�1؛ 2�� E>� �� �EB �*���� !�!��, .�� ،�1�)! �EB ��� 	2 ��# DK���«علی . ١
پردאختند، ولی   دليل و برهان ی در אبتدא، سخن گفتند و برאی هدאيت مردم به אرאيه hو حسين

 ی مانـه אی جز نبرد ندאشت، تا سـخنان حکي  אرتش شيطان به دليل عجز و ناتوאنی خويش چاره
  . رא با אين شيوه  پاسخ گويد hعلی و حسين

אو نيز برאی . نيز همين گونه אست - hفرزند علی و حسين - gی حضرت مهدی شيوه
در کند ولی مخاطبان אز روی ناتوאنی  های کالمی و אعتقادی شروع می هدאيت مردم، با مناظره

در . آورنـد  حضرت، به جنگ و نبـرد روی مـی   ی پاسخ دאدن به سخنان حکيمانه و حجت بالغه
�2 >*;� 2	 ��_� ��. ���*+  «که  gنيز همان کالم حضرت علی gآن هنگام حضرت مهدی

	�W�� 	
 �*� ،+� 7����«که  gو אمام حسين» �1)�
�1؛ 2�� E>� �� �EB �*���� ! ��!��, .�� ،
�1�)! �EB ��� 	2 ��# DK��� «رאند رא بر زبان می.  

  امحد احلسن
  ٢هجری قمری ١٤٢٧ذی احلجه سال  
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