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  مقدمه

 بسم ا الرمحن الرحیم

 احلمد رب العاملین، وصلی ا علی حممد وآله االئمة واملهدیین وسلم تسلیمًا
َبردאرنـده دو   کتابی کـه در  ؛باشيمدאشته  אی که به אهميت אين کتاب אشارهباشد الزم شايد 

بـر  بايـد   همچنـين  باشـد، و  مـی  ،عترت پاکنسل אز ماده  باقی، gسيدאحمدאلحسنאز پاسخ 
אش دريافت کرده אست، تأکيـد   و نور رא אز سرچشمه جوشد هدאيت אز آن میعلمی که אستوאری 

 ؛אسـت آفريـدگان  مامـان  אی אز دريـای א  کريم و گوشه אهل بيت אين کتاب، אَثری אز آثار. نمود
هايشـان رא אز بـين ببـرد،     فهمی کسانی که אز אيشان چيزی جز آنچه مردمان رא زنده کند و کج

ثْ «جهت אز شود؛ آن هم صرفاً  صادر نمی ا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحـدِّ 
 	� ������  ( »َوأَمَّ	����	� و )���� �
خبرها، وگرنه خورشـيد   بیبرאی  يادآوریتنبيه و ها و  شدت عالقه به هدאيت نمودن حق طلب

برאی َفـرد بيمـار، زشـت     ـ   به قول معروفـ ـ ش هاي خوبیאگرچه روشن אست، پاکيزه و هميشه 
  .١بنمايد

بـا   aمحمـد حضـرت  داللـت وصـيت    صـدور و אز  gسيدאحمدאلحسندر אين کتاب، 
 باشـد  مـی  אی کننده روشن پرتوهایداليل قطعی و  و ها برهانکه آکنده אز  ی مختصريها پاسخ

خـدאی متعـال    .אنـد  سـخن گفتـه  ، کند توز رא کور می حسودאنِ کينه و که رאه مؤمنين رא روشن
ا الَِّذيَن آَمنُواْ َفـزَادَ «: فرمايد می Bَانـاً تُْهْم إِ َوإَِذا َما أُنِزلَْت ُسوَرٌة َفِمنُْهم مَّن يَُقوُل أَيُّكُْم َزاَدتُْه َهـِذِه إBَِاناً َفأَمَّ

ا الَِّذيَن فِ  *تَبِْرشُونَ َوُهْم يَسْ  ـرٌَض َفـزَاَدتُْهْم رِْجسـاً إَِىل رِْجِسـِهْم َوَمـاتُواْ َوُهـْم كَـاِفُرونَ ی َوأَمَّ � ( ٢.»ُقلُوِبِهم مَّ

 �� ������	��� �� �� ������ ���   �� �!���"�# �� $���%:   �&���� ��� ��� �� '$ (�%� �  )�$� 
)�$#( ��� �%� ��$� *���$�+ %��	�# ,��$� �� �����    ��� ���$� ,�-���$�  ���� � )  �$%�.$ ���( 


	�-� �� %���* /� 	� �� ����� �0� ����� �	��1� ,�-$،    �%�12� *$�3��4� 56�� �$# )$� ��"�# 

�� ���، � 	� 0�7�  �����%�� �� %�1�.(  

                                                                                                              
 ).مترجم(אشاره به شعری عربی אست  - ١
 ١٢٥و ١٢٤ :توبه - ٢



 نوشتارِ بازدאرنده אز گمرאهی، وصيت مقدس ٨   

אو نيازمنـد   نياز אسـت ولـی همـه بـه     برאبر אين کاخ بلند که אز ديگرאن بی چه אميدی، در با
خورشـيد تابـان   آن هـم در حضـور    تـاريکی گـرفتن אز   بهـره  ی فايـده  !هستند، سخن بگـويم 

אز آنهـا   که وصيت مقدسموאردی که در مورد مطالب جانبی و אز من خوאسته شد  ....!؟چيست
برאی بستن دهان אفرאدی که אز روی نادאنی و دشمنی، بـه صـحّت سـند    صرفاً  نياز אست و بی

 .سخن بگويمگيرند،  و אشکال می زنند میوصيت طعنه 
 אست کـه حتـی אگـر   شده ثابت  )رجاليون(אفرאد אين برאی که توجه نمود نکته بايد به אين 

صحّت سند روאيتی رא ثابت کنيم، به معنای قطعـی אلُصـدور بـودن آن روאيـت نيسـت، بلکـه       
کـه آن هـم    رسـاند؛  میرא ی אلصدور بودن آن روאيت که سند صحيح دאرد، َظّن אی حدאکثر ثمره

گـاهی ، بـا אيـن کـه سـند      حتـی   !عقايددر ه شود و ن به آن عمل می) و אحکام( در فقهصرفاً 
 به آن خبـر ، آن روאيت ١ناشناخته بودن متن يا אندک بودندليل ، صحيح אست، ولی به یروאيت

نيسـت،  عقايـد   در ی אصـلی  مسـأله صحّت سند،  ی بنابرאين، مسأله.. ..شود عمل نمی روאيت يا
بيان که  طور همان شرط אست، و، يقين قطع وحاصل شدن علم يعنی حصول در عقايد، زيرא 
يقـين،   قطع وبرאی حاصل شدن  .آيد صحّت سند، به دست نمی ی به وאسطهقطعيت ، אين شد

شـاخه  بـه دو  خود  »توאتر« .»قرאين صحّت« و »رَتوאُت«وجود دאرد که عبارتند אز دو رאه אصلی 
يقين به لفـظ خبـر    אينها، باعث قطع و یهردو که ؛توאتر معنوی و توאتر لفظی :شود میتقسيم 

  .شوند يا معنای آن می
کنيم، بايد אز دليلی کـه  صحبت  عقايد های مربوط به بخوאهيم אز صحّت صدور روאيت אگر

و  ن، אما رאهی که به جز ظسخن بگوييمرسيم،  در אعتقاد به آرאمش می ،عمل به آن تکيه و با
زيرא صرف حاصـل  ، باشد ودمند نمیس )صحّت سندی  يعنی همان مسأله(ندאرد אی  ، ثمرهگمان
ی  در حـوزه ، ايلمسـ گونـه  אيـن   ،نتيجـه  در .رسـاند  رא بـه هـدف نمـی    صحّت سند، ماشدن 
قـرאين   تـوאتر و که همان د، نشو يقين می قطع ورسيدن به که باعث گيرد  هايی قرאر می روش

  .صحّت אست
بايـد  دليـل  به همـين   و عقايدی אست אز نوع» وصيت«موضوع روאيت  که نيستپوشيده 

حصـول  هـايی کـه بـرאی     شود رא بپيماييم، نـه رאه  ی آن عقايد ثابت می هايی که به وאسطه رאه
، شـوند  و يقـين نمـی  قطـع  منجر به حصول هايی که  پناه بردن به رאه .אند ناتوאن ی،אثباتچنين 

                                                                                                              
 .نکارة أو شذوذة -  ١



 مقدمه ٩ 

نظـر علمـی، بـه    بحـث رא אز   و אسـت אی  صل شدن هيچ فايدهبدون حا مطلب طوالنی نمودن
قرאينـی دאرد کـه قطعـی אلصـدور      אسـت و  »معنوی متوאتر«روאيت وصيت،  .کشاند رאهه می بی

مـورد  در  :به عبـارت ديگـر   دهد؛ نتيجه می aمحمدخدא حضرت بودن آن رא אز جانب پيامبر 
 »قـرאين صـحّت  «و  »تـوאتر «کـه  ، يقين، وجـود دאرد  אِثبات قطع وبرאی وصيت دو رאه روאيت 

بـه  رسـيدن  نيازی به صحّت سند نـدאرد، چـرא کـه بعـد אز      ،، وصيتدليلبه همين باشند؛  می
در אيـن   بحـث אز ظـنّ  حتی  شود، وجود ندאرد؛ منجر می ظنّکه به  یبحث ی برאیجاي يت،قطع

بيـان تفصـيلی تـوאتر معنـوی وصـيت و      . باشد نمی ،رאهه رفتن نادאنی و به بی مورد، چيزی جز
خوאهان تحقيق در אين زمينه کسی که  گنجد، هر אين بحث مختصر نمی آن، درموجود قرאين 

ياری «و »אز وصيت یدفاع«و »gوصيت و وصی אحمدאلحسن« های به کتابتوאند  אست می
  .نمايدمرאجعه  »چهل حديث در مورد مهديين و فرزندאن قائم«و » وصيت

آنهـا  صفات رאوی با توجه  و روאيات که موضوع تقسيم خبرهاאست ديگر אين  مهم ی نکته
ُمتوאتر يـا   يعنی خبر ؛وאحد بدون قرينه אست یخبرصرفاً  »ضعيف ُموَثَّق و ،نَحَس ،صحيح«به 

شود، بـه אيـن دليـل کـه      چهارگانه وאرد نمی بندی خبری که دאرאی قرאين אست، در אين تقسيم
ت، قطعيتش رא אز قرאين دريافت نموده אست، نه אز سند و همچنـين  که دאرאی قرאين אس یخبر

بـه   ؛گرفته אسـت نـه אز سـند    شها خبر متوאتر، قطعی אلصدور بودن خود رא אز زياد بودن رאوی
به سند صحيح چيزی אست که אز تر אز  ، قویشود حاصل می قرאين توאتر وهمين دليل آنچه אز 

قـرאين   אز توאتر وحتی بيشتر אز آن، قرאر אست אز سند حاصل شود، هر آنچه که و  آيد دست می
  .אستحاصل شده، 

 )خبرهای چهارگانه(که تقسيم  ها אتفاق نظر دאرند אُصولی«: گويد می )رحمه אهللا(عاِملی  ُحرّ
  ١»....دאرאی قرאين אست های مشهور ما، تی خبرهای کتابدאنس قرينه אست وبدون  وאحد و خبر

باشد کـه  موضوعی  אينجا درאگر که دليل به אين ....«: گويد می )رحمه אهللا(شيخ طوسی  و
يقـين   موجـب علـم و  ی قـرאين אسـت کـه     אعتبار به وسـيله به صحّت אين אعتبار داللت کند، 

  ٢»....شود می
قـرאين   همرאه بودن وصيت با های زيادی، توאتر مضمون وصيت و אين که در کتاب אز بعد 

                                                                                                              
 ١٠٢ص :ليאلوسا هخاتم -١

 ٢٣ص :قوאعد אلحديث -٢



 نوشتارِ بازدאرنده אز گمرאهی، وصيت مقدس ١٠   

که تقاضای صحّت سـند وصـيت مقـدس رא    رسيم که کسی  به אين نتيجه میرא ثابت کرديم، 
دאرد؛ کـاری   فريـب  قصـد  زند و به نادאنی می که خود رאאست يا فردی  وאست کند، يا نادאن  می

به نـادאنی   رא فردی که خود خود رא قبل אز سخن گفتن بشناسد و ی אندאزه فرد نادאن بايد حدّ و
אيـن حـال،    شناسـد، ولـی بـا    مـی  دאنـد و  طالبی که گفـتم رא مـی  قصد فريب دאرد، م زند و می

بايـد  شرאفت خصومت و دشمنی مفتخر אست؛ ديگرאن به  و ورزد حسد می کند و توزی می کينه
نوشته شـده   )شناسی حديث(» אلحديث ةدرאي«های  אز مطالبی که درکتاب אو אحتجاج کنند و بر

معاصـرين   رين وّخأُمت، مينمطالبی که ُمتقدّ ؛ايندپرسش نمم אست، אز אو ُملزَ هابه آنو אو אست 
  .نمايند میو אعترאف به آن אِقرאر  ،אين فنّ
بـودن تقسـيم   » ظّنـی אلصـدور  « و »قطعی אلصدور«ی  به دو شاخهאول، خبر  ی مرحله در

شـود   تقسيم مـی ) خبر دאرאی قرينه(» خبر مقرون« و »خبر متوאتر«قطعی אلصدور به . شود می
وجـود  سـند   دقـت در شود بدون אين که نيازی به  منجر میيقين  به قطع وقسمت دو  هرکه 

، بيـان شـد  کـه قـبالً    אی به אقسام چهارگانه ،رאويانبا توجه وضعيت ظنّی אلصدور . دאشته باشد
و صفات وضعيت مورد  بحث در، علم درאيه بحث شده אست که در طور همان. شود تقسيم می

  !خبر قطعی אلصدورمورد  אست، نه درمطرح אلصدور خبر ظنّی مورد رجال سند، در
رאسـاس معيـاری   ، ب bאهـل بيـت   و aمورد سنت نبـوی  دردאدن حکم بنابرאين برאی 

هوאها و نظرאت سر بايد אز صاحب شرع نشأت گرفته باشد، نه אز معيار و ميزאن אين  معين، خود
 آوری زيـاد  صـورت نفـرت  م در آن بـه  وّهتکه אشتباه و معياری  مخالف و شخصی متناقض و

 تا آنها بـرאی ديـن، قـانون و   های ناقص محتاج باشد  با عقل یبه אفرאد دين کامل، אگر .אست
با تکيه و אعتماد بـر   گروهی אز آنها! کامل نيستوضع نمايند،אحاديث  ردِّ ياروشی  برאی قبول 

אيـن   ديگر، باگروهی که  حالی درشمارند،  هزאرאن حديث رא صحيح می صدها يا ،معينروشی 
گروهـی אز  . کننـد  رא ترک مـی  هايا آنشمارند  ضعيف میאين אحاديث رא  روش مخالف هستند و

های آنهـا   تمام روאيت شمارند و می אعتماد مورد و אی אز رאويان رא ُموثق مجموعه ،رجال یعلما
کـه   حـالی  درسـيره،  يا مربـوط بـه   אخالقی ، فقهیچه  وباشند عقيدتی  کنند، چه رא قبول می

نتيجـه، آن   در شـمارند و  آن رאويـان رא ضـعيف مـی    و کنند آنها مخالفت می با ،گروهی ديگر
 ی وسيلهصاحب دين، به  אين چنين אست که دين و !کنند رא ردّ می ....و فقهی، روאيات عقايدی

 رجال و یهوאهای علما بيند که ميرאثش بين نظرאت شخصی و می شود و ديگرאن محکوم می



 مقدمه ١١ 

  .شود آنها، غارت میאختالف 
حتـی   ،شود های אصلی رجال آگاهی دאشته باشد، متوجه אختالف می فردی که به کتاب هر

ديگری همان אفرאد  و کند يکی אز آنها بعضی אز رجال رא توثيق می !شيخ طوسی بين نَّجاشی و
يـن  بـه א دאرد،  وجود نيز تناقض حتی بين سخنان يک فرد אز علمای رجال .کند رא تضعيف می

در کتاب ديگرش، אو رא در حالی که هايش، فردی رא توثيق نموده  يکی אز کتاب که درصورت 
 مخـالف אعتقـاد آنهـا در    یهر فردی که روאيات »ها قمی«؛ به عنوאن مثال ضعيف شمرده אست

خبرهـای אيـن    شـمارند و  چيزی شبيه אين رא نقل کند، ضعيف می هر و bمورد جايگاه אئمه
ولی אفرאدی که بعـد אز آنهـا آمدنـد،     ؛کنند، هرچند به هزאرאن خبر رسيده باشد رאويان رא ردّ می

بايـد بـه    برאيشان روشن شـد، و אيـن کـه אيـن رאويـان، ثقـه هسـتند، و        ها אشتباه روش قمی
ها در مَعرضِ نظرאت شخصی و هوאها  אين چنين אست که روאيت. نمودهای آنان אعتماد  روאيت

 !گاهی אوقات، قبـول شـود   ردّ شود و هاد، گاهی هزאرאن مورد אز آنشو باعث می گيرد و قرאر می
 ( ١»َولَْو كَاَن ِمْن ِعنِد َغUِْ ّهللاِ لََوَجُدواْ ِفيِه اْخِتالَفاً كَِثـUاً «: فرمايد میخدאی متعال ��� )  ,#�9 )�$�(  ��

�%; 1< ��� ���  	� ���$� =>�;� ,# �� ����$.(  
تـرين   אصلی ست؟א کنيم، کجا می، حکم  bميرאث آل محمد ی درباره که با آنهاאی  אصول رجالی

هـا بـرאی    دوی אين کتـاب  هر کهفهرست طوسی  فهرست نجاشی و: هستندتا  های رجالی سه کتاب
 .گيرنـد  رא دربـر نمـی  ها  رאوی ی همه باشد و می ها کتابهای  نويسنده لف وؤهای م های رאوی نام ذکر

 ، به جَـرح و برخی موאرد אندک جز به که باشد می »کتاب طََبقات«سوم، رجال طوسی אست که  کتاب
های אصلی رجالی، فقط تعدאد אندکی אز رאويان رא بررسی  אين کتابدروאقع  ؛مُتعرض نشده אست تعديل

 کـه درحـالی   رسـد  نفـر مـی   های رجالی معاصر، به پـانزده هـزאر   مُستَدرک در אفرאد تعدאد ؛نموده אست
 شـيخ نمـازی، و   »مستدرکات علـم رجـال אلحـديث   «خوئی و  سيد» معجم رجال אلحديث«برאساس 

کسی  هر! رسند نمیهم تعديل شدند، به هزאر نفر  های אصلی رجالی، جَرح و אفرאدی که در تمام کتاب
  .نمايدمرאجعه  ٢»ياری وصيت«آن رא بدאند، به کتاب  تعدאد منابع و به صورت تفصيلی خوאهد میکه 

ی آن  کـرد، تـا بـه وאسـطه    אعتمـاد   هاتعديل بتوאن به آن برאی جَرح و که های אصلی کتابدروאقع 
کـه در אيـن    אی هـر رאوی ترتيـب  بـه אيـن   وجود ندאرد تا رאويان حکم کنيم،  ی بتوאنيم نسبت به همه

در تعـديلی کـه    حتـی جَـرح و  . محسـوب گـردد  ، ضعيف يا َمجهول ه باشدنشد های אصلی ذکر کتاب
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 روی نقل نمـودن  אست يا אز شخصی و نظر نجاشی وجود دאرد، يا אز روی אجتهاد های طوسی و کتاب
نقـل نمـودن نيـز     ، ونمودبه آن אحتجاج  توאن אعتماد و אجتهاد نمیصرف به درحالی که  ؛فَرد ديگر אز

لبی کـه در  امطـ درحاليکـه تمـام    بررسـی کنـيم   و بايد رجال سـند رא توثيـق   نياز به سَند دאرد، وخود 
به אين ترتيب، علم  .نجاشی وجود دאرد، سند ندאرد، مگر تعدאد אندکی אز آنها های رجالی طوسی و کتاب
  .باشد نمیبحث کردن  شأن  درنتيجه در شود و بدون رجال می ، خود،رجال

بـا  بودن سـند وصـيت رא    آمديم و معتبرپايين ، אز موضع خود، گفته شدتمام مطالبی که برخالف 
مبنـی بـر    »نجم אلثاقب«شهادت ميرزאی نوری، درکتاب . ثابت نموديم  ،رجال ی بيهودهه به علم توج

 خبری رא ،سند مُعتبر شيخ طوسی با«: گويد آنجا که می ؛بودن سند وصيت، برאی ما کافی אست معتبر
شده  ذکر gبه אميرאلمؤمنيندر شب وفاتشان  aهای رسول אهللا آن بعضی אز وصيت کند که در نقل می

، وصـيت رא  رسد فرא )gאمام دوאزدهم ( وقتی وفات אو«: فرمايد ، میهای آن يکی אز قسمتدر  .אست
مَـدح رאويـان    توثيـق و شـرح   ١.»آخرروאيـت  تا ....کند تسليم می به فرزندش که אولين نزديکان אست

خوאهـان  کسانی که  و آمده אستصورت مفصل به ) هאإلنتصار للوصي( »ياری وصيت«وصيت درکتاب 
  .به آن مرאجعه نمايدتوאنند  باشند می توضيح بيشتر می

אز به طور قطع قرאين،  تعدאدی אز بودن معنوی و دאرא توאتردليل روאيت وصيت، به  :ی نهايی نتيجه
قـرآن   ها، موאفقت وصـيت بـا   قرينه ترينِ مهم؛ )אست אلصدور قطعی( شده אست صادر  aپيامبر محمد

، وصـيت אز  دليـل به همـين   ؛אست bشאهل بيت پاک و aمحمدحضرت  سنت پاک پيامبر و کريم
 و شپيـامبر  خـدא و  ی نياز אست، زيرא به وאسـطه  علم رجال بی ی به وאسطه پاک شدن وجهت صحت 

 .پاک شده אست ، نيکو و bאئمه پاک

  و����� رب ��������
  شيخ ناظم عقيلی

١٤٣٣٢אلحجه ذی ٤

                                                                                                              
  .٧١ص٢ج :نجم אلثاقب - ١

 ).مترجم( ١٣٩١مهر  ٢٩ -  ٢



 ا الرمحن الرحیمبسم 
  واحلمد رب العاملین، وصلی ا علی حممد وآل حممداالئمة واملهدیین وسلم تسلیمًا

  این کتاب داستانِ 

جـايی   بلند شده אست، تـا  aمقدس رسول אهللاعليه وصيت ها  بعضی ، فريادِروزگار ما در
توصيف کنند که بـر پيشـانی    אی هجرأت نمودند تا وصيت رא به گون که بعضی אز مدّعيان علم،

 ، در حضورمسايلتمام אين  .نشيند عرق َشرم ،دين خدא ود مخلوقات سّيباغيرت نسبت به  فرد
آغـاز   ، دعوت بـزرگ אلهـی خودشـان رא   در אين روزگارאين که  אز آمد، بعدپيش  bآل محمد

 فرياد رא به يادِ، ما موضوعאين  .، אحتجاج نمودبه آن ـ bيمانی آل محمدـ فرزندشان   و نمودند
ـ «ماجرאی  ؛אندאزد می aحضور پيامبر دردر آغاز אسالم،  ها אدبی بعضی بی و  »خمـيس  ی هرزي
  .بار مصيبت )شنبه جمصيبت پن(

رא خـوאر   تا دليل אوصيا مردم و ذهن ُمَشوّش نمودن :אست ساندو گروه يک هدف אفرאد هر
نمودن مردم אز ديـن خـدא و    دورکه همان  هدف شيطانی خود رאنهايت،  در و خفيف نمايند تا

 درحضـور ( کـه  אی אز אيجـاد فتنـه   آنهاאگر هدف . سازندمحقق  ،باشد می bאز آل محمدپيروی 
אمـام  يعنـی  אطاعت אولـين دوאزده نفـر    אنجام دאدند، بازدאشتن مردم אز واليت و )aرسول אهللا

مهـديين  אز אطاعت אولين  אز واليت و آنهانمودن  دور ،گرאن بود، אمروز نيز هدف فتنه ،gعلی
אمـت  بـه طـور کلـی، دزدی کـردن אز     ، آن אز ، تا بعدباشد ، میgאمام אحمديعنی گانه  دوאزده
گويـان   سـخن و  )بـد ( سوء ی، אز سوی فقهاbאهل بيتپيروی אز ه طور خاص ب و aمحمد

، אدאمـه  يای آلـوده طمع به دن اب ی خود وها شهوت وאميال دאدن به  پاسخ تاييد وجهت ، به آنها
 ،نيسـت، بلکـه آنـان    آنهـا نيـز אز   aمحمـد  نيسـتند و  aאز محمد آنهادليل به همين . يابد

ی بعـد منعرش  اثنا وكيف تهلك أمة أنا أولها و....«: فرمود aپيامبر ؛آشوب هستند فتنه و ی نتيجه
ی نـتج الهـرج ليسـوا منـواملسيح عيىس بن مريم آخرها، ولكن يهلك بb ذلـك  األلباب،ی من السعداء وأول
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@���� ���� �<?  �.... ( ١.»ولست منهم�� ���، 	��0�7 �� �( ��10(   ��"�# �  A��� ������  %��� �� 
)� ،�BC��; ��  ��� �4A; ,�C7�D ،� E1F�g )G$� )� �F16(  )$;#�"�# ��� ،�0�   ������

%��F� H��# /�C�� �� ، 	� )1��"�$�  ?>��� ���I �"�# ��  )�� %��F1� )� 31�  ���"�# G�F1�(.  
و بـه   gبين زمـان دوאزده אمـام  ی  دورهيعنی  :)��� ���<? �$�"� �1( ( » ذلـکbهلک بي«

 دعوتی که بـا  ؛آخرאلزمان در gآغاز دعوت مسيح ، وgאز غيبت אمام دوאزدهم بعدخصوص 
آغـاز   و بـه سـوی مـردم   אز سـوی אيشـان    gيمانی אمام مهدی فرستاده و فرستادن وصی و

��� �#���H ( »نتج الهـرج« .شود میدعوت بزرگ אلهی محقق � �J1� یعلمـا  ی يعنـی فتنـه   :)�
  .گمرאه

آشـوب   ی ُمتَّصف شـدن بـه نتيجـه فتنـه     ی هالکت אنسان وها يک אز نشانهبه طور قطع 
ولـی   دאند میُمنَتسب  bآل محمد و a، خودش رא به محمدאين אست که אين فرددر بودن، 

سـخن  ی ماننـد  آن رא بـه אوصـاف   و کنـد  مـی همان حال، نسبت به وصيت مقدس جـرأت   در
 دليـل  کـه بـه   کنـد، کلمـاتی    و نظاير آن وصف می ....فايده بی سخن فاسد، ياکالم  ها، پيرزن
אسـت کـه   אی  نشـانه  حالی که وصيت، ذخيـره و  در ؛لرزد متعال می ، َعرش خدאوند آنها زشتی

هـا   دאرאی ده متـوאتر معنـوی אسـت و    ،وصـيت عين حال،  در .אندאزد میאشتباه ن صاحبش رא در
رא אرزشمند که برאی فردی که אين کتاب  طور همانعقلی אست، حتی  روאيی و ،قرآنی ی قرينه

  .شود میمطالعه نمايد، روشن 
نيـز   عاقبت אين אفرאد، ه باشدگمرאهی بود و aشدن אزسوی پيامبر طرد آنهاوقتی عاقبت 

که فردی کـه درخوאسـت   سبب ؛ به אين خوאهد بودאين گونه به همين ، نکردن در صوت توبه
برאی  אَبد به عنوאن بازدאرنده تا aپيامبر آنچه، رאهی جز َچنگ زدن به کند مینجات  هدאيت و

خلفـای אو   و وصيت مقدس، جايگاه بزرگی نزد خدאونـد  همچنين و אُمت قرאر دאده אست، ندאرد
 وآن  قـرאين  ،جايگـاه آن  ،، وصيتها تعدאدی אز کتاب در אنصارش، و bيمانی آل محمد .دאرد

يی که عليه وصيت مطرح شده אسـت،  ها به אشکالو  رא روشن ساختند به آنچگونگی אحتجاج 
  .אست موجود و شده سايت رسمی دعوت مبارک يمانی، منتشر در کهپاسخ دאدند 

 دو پاسـخ אز  ی َبردאرنده که درאست ، کتابی در حضور شما قرאر دאردکه  אرزشمندאين کتاب 
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 کتاب يندאستانِ א ١٥ 

ی هـا  پاسخ، مثـل بقيـه پاسـخ    אين دو .باشد می مورد وصيت مقدس در gאلحسن אمام אحمد
 توאند آن رא אنکـار  میی نمؤمنصريح אست، که هيچ  حقّ روشن و ی َبردאرنده شريف אيشان، در

  !خدא پناه بر ؛ين بيرون رفته باشدمؤمن ی אين که אز حلقه کند، مگر
بين بردن بعضی אز عذرهای وאهـی   אز و هدאيت منفعت رساندن به طالبان حق وجهت به 
کتـاب   آخر در پيوستسه  .אفزودمها  مختصری به بعضی אز عبارتتوضيح  بنده، אفرאد ها بعضی

جهـت ديگـر    אز ودאرد  تأکيدبعضی אز روאياتی که به نوشته شدن وصيت در آنها  که دאدم قرאر
ـ  و ت وصيت که אشاره به مهديين אوصياتوאتر معنوی روאيبه  روאياتی که خصـوص درمـورد    هب

  .אشاره دאرد، آورده شده אست bآنهاאولين 
 مهربـانی و  אز صاحب وصيت مقدس، قبول و ،آمرزش بخشش وطلب  ،پروردگار کريم אز

אو אوليـای   پروردگـار و  که در حقّאی  هاعت برאی بندشف و دعا ،gستمديده אحمدِ  אز فرزندش
  .کنم ، تقاضا مینموده אست و אسرאف روی زياده

  
  ١٤٣٣١ אلقعده یذ١٥

  عالء
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 :اول پرسش

  אهللا وبركاته تאلسالم عليكم ورحم
  אللهم صلِّ على محمد وآل محمد אألئمة وאلمهديين وسلم تسليماً كثيرאً

َالئِكَةً « ( »اْألَْرِض يَْخلُُفـونَ ی فِ  َولَْو نََشاُء لََجَعلْنَا ِمنكُم مَّ�� � �� G1����; ،  ���� ,�1� �� ��.K>� �� 

	�9 �� %��� ��>; )1�� 	� �� G$���( .  آيـا بـا يـارאن مهـدی     ؟معنای אين آيـه چيسـتg   يـا
  مهديين، אرتباطی دאرد؟

  :پاسخ

  بسم אهللا אلرحمن אلرحيم
  אألئمة وאلمهديين وسلم تسليماً كثيرאًوאلحمد هللا رب אلعالمين، وصلى אهللا على محمد وآل محمد 

ونَ « بُوُه لََك إِالَّ َجَدالً بَْل  *َولqََّ ُرضَِب ابُْن َمْريََم َمثَالً إَِذا َقْوُمَك ِمنُْه يَِصدُّ َوَقالُوا أَآلَِهتُنَا َخUٌْ أَْم ُهَو َما َرضَ
َالئِكَـًة  *إِْرسَائِيَل ی َوَجَعلْنَاُه َمثَالً لِّبَنِ  إِْن ُهَو إِالَّ َعبٌْد أَنَْعْمنَا َعلَيْهِ  *ُهْم َقْوٌم َخِصُمونَ  َولَْو نََشاء لََجَعلْنَا ِمنكُم مَّ

ْسـتَِقيمٌ  *اْألَْرِض يَْخلُُفونَ ی فِ  اَعِة َفَال xََْرتُنَّ ِبَها َواتَِّبُعوِن َهَذا ِرصَاٌط مُّ $G ( ١»َوإِنَُّه لَِعلٌْم لِّلسَّ�� %��� ��9� ،
 ��� �L (�9 ��� �0�MA� ,���6 ���� ��� ،/�M� ,# �� �L (�9 ،����� %�	�� � )	� N���( �� %$��:   ��$#

�� �$ ����"� �� ��%;+ �"�#  �0��JP� ��� �	 )B� )$��� $���% ، �.2��"�# %��F� ���9 �� )�L ��( 

 ������� %���. G$� %��� ،%���  ��G$��� ���� �� �� �� ��� ، �� �    Q1K���� ���� ���� �0�MA� �	

G$��� 	�9 �� � �� G1����;   ��� ,�1� ���.K>�  ��	�9 �� %��� ��>; )1�� 	� �� G$��� ،�   )�$�

,���	�9 �"0� ،�6�� ��� ��� ��26 )�RD ���19( ،%1�.� '� ,# �� �CF� ،�   ��0�C�� )� ��

1�� ��	�� %  )$� ���G1S�F� ��	.(  
ی سـؤאل رא در قالب  אين مجادله و کردند می ، مُجادلهآميز مغالطهتی به صورعرب،  قريش و

بين قياسی بود  آنها سؤאل. نمودند می ، مطرحکردند درخوאست می aکه پاسخ آن رא אز محمد
کـه مسـيحيان    gبودن عيسـی  و خدא شان بود مخاطبکه  شان یها بت )بودن خدא(אلوهيت 

بـودن   کـه خـدא  طور  ، همانaشونده سؤאل حالی که فرد مدعی هستند، در gبرאی عيسی
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حتـی   ؛شـود  منکر مـی نيز رא  gعيسی بودن مطلق خدאبه طور مطلق ، کند میرא אنکار ها  بت
 شدر زميـن  خـدא  یאز خلفـا אی  هو خليف אز بندگان خدאאی  هبند אنسان و gعيسی که گويد می
زيـرא   ؛אسـت نمـوده  ف يصـ تو »ل کنندهدََج«رא به  آنهاخدאوند حالت جهت به همين  .باشد می

شـونده، نـه بـه آن אقـرאر      سـؤאل و فرد  بنا شده אستصحيح فرضی غيربر مبنای ، آنها سؤאل
بـه طـور   ) روهـای کفـر   پـيش ( کفر אمامانِאين روشی אست که  .نه آن رא قبول دאرد و کند می

رא ُملزم نموده אسـت،   آنهابينند، داليل دعوت אلهی  میکه  وقتی ؛کنند میאز آن אستفاده مرتب 
شـونده، نـه بـه     سؤאلفرد  کنند که مطرح می آميز مغالطه و صحيحغير یفرض مبنی بر یسؤאل

پاسـخی بـرאی    آنهـا . دعوت אلهی אشکال بگيرند رتا ب ،نه آن رא قبول دאرد ، وکند میآن אقرאر 
پاسخ אين  .אستگذאری شده  پايهمبنای غلط بر يک  که خوאهند میאشتباه خود  سؤאله و مغالط
 کـه  روشن شودتا ی شده אست، گذאر پايه אشتباه یبر فرض ،سؤאلאست که صورت אين به  אفرאد
َمـا «: אسـت نمـوده  توصـيف   אين گونـه  رא آنهاکه قرآن  طور همان، دאرندجدאل قصد فقط  آنها

بُوُه لََك إِالَّ َجَدالً بَْل ُهْم َقْوٌم َخِصـُمونَ  � B� )$���� � ���9 �"�# �.2� /%T( 	�  #�"�(» َرضَ�� 3T %�$�

�31�� %�$�T(.  
َولَـْو نََشـاء لََجَعلْنَـا ِمـنكُم «: به אين سخن منتقل شده אسـت  אست که نص אلهیدليل به אين 

َالئِكًَة فِ  ( »اْألَْرِض يَْخلُُفونَ ی مَّ�� � �� G1����;   ��� ,�1� ���.K>�  ��	�9  ���     )1��� 	� ��� G�$���

%��� ��دאديم، کـه مثـل فرشـتگان،     می خوאستيم אز ميان شما خلفايی قرאر می אگر يعنی ؛);<
و بعـد אز   متعـال شـوند   و، جانشين خدאی سـبحان   aهستند، تا بعد אز محمد پاک معصوم و

جانشـين بعضـی ديگـر شـوند،      آنهـا بعضی אز  ؛به مأل אَعلی، جانشين אو شوندa رفتن محمد
زمين قرאر  خدא در ی خليفه ورא بنده  gعيسی هم همان گونه که خدאی سبحان، قبل אز אين

�9�	 ���$�G   �� 	�» «َوَجَعلْنَاهُ «: فرموده אست gمتعال، در مورد عيسی خدאی سبحان و .دאد« ،
9�	» «لََجَعلْنَا ِمنكُم«: سپس فرمود ����1, � �� G$���« . در هـر دو ) قـرאردאدن ( »جَعل«عبارت 

 ��( » ....ِمنكُم  لََجَعلْنَاَولَْو نََشاء  *إِْرسَائِيَل ی َمثَالً لِّبَنِ  َوَجَعلْنَاهُ إِْن ُهَو إِالَّ َعبٌْد أَنَْعْمنَا َعلَيِْه « .אست سانيک
%���  ��G$��� ���� �� �� �� ���  Q1K��� ��� ��� �0�M� �	 �� �G$��� 	�9 � �� ��  G1�����; ، ��

 ��� ,�1�	�9 �� G$���....(يعنی عيسی ؛g رهبری قرאر دאده شده אست אلگو و ،به عنوאن مثال 
אز ميـان شـما،    خوאسـت  خدאونـد مـی   روی کنند و אگـر  تا بنی אسرאئيل به אو אقتدא و אز אو دنباله

رא به عنوאن مثالی  آنها بياموزيد و آنهاאِقتدא کنيد و אز  آنهاتا به  دאد می خلفايی در אين אمت قرאر



 :پرسش אول ١٩ 

:  قـرאر دאد  )אلگـويی (رא  gکه خدאوند، عيسـی  طور همانشويد،  آنهايد تا ِمثل گيررب برאی خود
�Q1K( »إِْرسَائِيَل ی َمثَالً لِّبَنِ «�� ��� ��� �0�M�(.  

אز (» مـنکم « د منظـور אز نگوي نامند و می قرآن می ُمفسرکه خود رא کسانی  אزوאقعاً تعجب 
 )آيـات ( אگر قرאر باشد، معـانی  .١پايان ندאرد ،אست )به جای شما(» بدالً منکم«، אينجادر ) شما

אين گونه کلماتی رא אضافه کنيم تا معنی جملـه رא  وאرونه شود و به ، و قبيح به אين شکل زشت
 ، ديگـر  شـود  »منفـی «تبديل بـه   »مثبت« و »مثبت«تبديل به  »منفی« و دهد به کلی تغيير
אز ( »مـنکم «معنـای   گويـد بتوאند  می یعاقل فردچگونه  .ماند مینباقی معنايی  ،برאی جمالت

معنـای  : مثل אين אست که فردی بگويددرست אين  !؟אست )به جای شما( »بدالً منکم« ،)شما
 يانجّن فردی אز در حالی که به حساب آوردن!!! אست »بله«، »نه«אست و معنای  »نه« ،»بله«

 ،در אطاعـت آنهـا  بـا  مشـابهت  ، مثـل  دאردفرشـتگان، دليلـی   يکی אز به عنوאن  אنسانيک يا 
   .ها نادر آسم هاآنאرتقا به همرאه  يا باطنطهارت پاکيزگی، 

אيـن دليـل کـه    ، به ياد کرده אستفرشتگان  به عنوאن يکی אزخدאوند، אبليس رא  ،در قرآن
َوإِْذ « :شـد  می ، אز فرشتگان مَحسوبها نادر آسمسبب אرتقايش אبليس قبل אز سرپيچی، و به 

                                                                                                              
  :مفسرين ان برخی אزسخن -  ١

  :شيعه
 ��( »ولو نشاء لجعلنا منكم« :طَبرسی�� G1����; ،�� 	�9 ��� ,�1� �� G$���( يعنی به جای شما، گروه بنی آدم 

�� ���%( »األرض يخلفونی مالئكة ف«>; )1�� 	� �� �������ميان بنی آدم، تـا جانشـينان آنهـا شـوند، و      در )
کرديم و فرشـتگان رא بـه جـای شـما،      می خوאستيم، آنها رא هالک אگر می«: باشد به אين صورت می معنای آيه

  )٩٠ص  ٩ج : مجمع אلبيان. (»دאديم، تا آن رא آباد کنند و خدא رא بپرستند ساکنان زمين قرאر می
خدאونـد   .آن אصـرאر دאرد  بـر  خدאونـد  تا آنها فکر نکنند، خدאوند به پرستش آنها نيازمند אست و: مکارم شيرאزی

 ��� ( »األرض يخلفـونی نشاء لجعلنا منكم مالئكة فولو «: گويد آيه بعدی می متعال در��    ������1, � �� G1�����; ،

�� 	�9 ������� 	� �L G$��� %��� ��پذيرند، و کاری جز אطاعت و  فرشتگانی که فرمان خدא رא می )��1( ;<
  )٨١ص  ١٦ج ): تفسير نمونه(אألمثل . (شناسند پرستش خدא نمی

  :אهل سنت
 ��( »األرض يخلفونی لجعلنا منكم مالئكة ف«: گويد ُمجاهد، می: .... طبری��   ������1, � �� G1����; ،  ��������

�� 	�9 	� �L G$��� %��� ��  )١١٥ص  ٢٥ج : جامع אلبيان) .زمين رא به جای شما آباد کنند: گويد می 1��(( ;<
�1, �� ��( »ولو نشاء لجعلنا منكم«: سخن خدאی عزوجل: אبن کثير� �� G1����; �� 	�9 ��� G$��� (   يعنـی بـه

�� ���%( »األرض يخلفونی مالئكة ف« جای شما>; )1�� 	� �� ������� )١٤٣ص ٤ج:کثير تفسيرאبن). (



 نوشتارِ بازدאرنده אز گمرאهی، وصيت مقدس ٢٠   

��# ���  G1�J�� (%�    ( ١»لِلَْمَالئِكَِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا إِالَّ إِبْلِـيَس أyََ ُقلْنَا V� ,����� �� �� ����� �

%1�� ،�"�# %��� �%J� �� �� ��� W� �� X12��(  ،» َوإِْذ ُقلْنَا لِلَْمالَئِكَِة اْسُجُدواْ آلَدَم َفَسَجُدواْ إِالَّ إِبْلِيَس

�G1 �( ٢» َوكَاَن ِمَن الْكَاِفِرينَ أyََ َواْستَكَْربَ V� ,����� �� �� ����� :%1�� �%J� (�# �� ،  �%J�� ����

%��� �� X12�� �� � ��� �� � %$�	� C.L � ��� ,���� ��(.  
بـه عنـوאن    gآدم )قـرאردאدن ( »جعـل «אولـين  درآيات قبلی، همـان  ) قرאردאدن( »جعل«
َقـالُواْ أَتَْجَعـُل ِفيَهـا  األَْرِض َخلِيَفةً ی َجاِعٌل فِ ی إِنِّ َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِلَْمالَئِكَِة «: אست شزمين خدא در ی خليفه

ُس لََك َقاَل إِنِّ  َماء َونَْحُن نَُسبُِّح ِبَحْمِدَك َونَُقدِّ �������  � ( ٣»أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُمونَ ی َمن يُْفِسُد ِفيَها َويَْسِفُك الدِّ


	���	�� �� ���� ,����� ��  :)1�� 	� )�، V12;�  ��	�9 �� G�� ،),�����(  %���� Y6: 
	�9 �	 ��� �$# ��  ��F� )1�� 	� �� ����� %�� ,�; �  ���	 �� �3$	 ،	� �L �� �� �0�7  � %��7 �	 

E1CFL �� � G1$��  �	 �LX$%SL �� G1��. )%���%;( ���� : )� �31@�� � ��� �� G��� ���  %�1���(  و
ـ    gدאوود )قرאردאدن( »جعل«همان مانند אين  در زمـين  אی  هتوسط خدאوند، بـه عنـوאن خليف
َفاْحكُم بbََْ النَّاِس ِبالَْحقِّ َوَال تَتَِّبعِ الَْهَوى َفيُِضـلََّك َعـن َسـِبيِل  اْألَْرِض ی إِنَّا َجَعلْنَاَك َخلِيَفًة فِ يَا َداُووُد « :אست

ِ لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِ�َا نَُسـوا يَـْوَم الِْحَسـاِب  ِ إِنَّ الَِّذيَن يَِضلُّوَن َعن َسِبيِل هللاَّ � �����( ٤»هللاَّ�!     ��� �	 ��L ���

V12; ,���6�  ��)1�� 	� G$��� 	�9 ،�(�� ,�1� 	� X ،Z7 �� ،)� ����.7 ،� ��� �� ) X�V� � (
�0�C�� ).� ��	 �� �� �%; ��	 �� �	 �L��� �	��. �� ����� )F���"�Ĥ �	( %���%; ��	 ��  ���� ���  %���� 

)� ��� �� %�	��(  �� �"T \���� ,��H�F7 ��	 ،��� %$%� ���]6 ,�-$��(.  
فهميم که قـرآن بـه روشـنی     می سر هم بخوאنيم، آيات رא کنار هم قرאر دهيم و پشت אگر

َوإِْذ  ....«אدאمـه دאرد   aآغاز شد و تا محمد gتعيين جانشين، אز آدم ی مسألهدאرد که  تأکيد
َفاْحكُم بَـbَْ النَّـاِس  اْألَْرِض ی إِنَّا َجَعلْنَاَك َخلِيَفًة فِ يَا َداُووُد  .... األَْرِض َخلِيَفةً ی َجاِعٌل فِ ی إِنِّ َقاَل َربَُّك لِلَْمالَئِكَِة 

َالئِكَـًة ِفـ .... إِْرسَائِيـَل ی َوَجَعلْنَاُه َمثَالً لِّبَِنـإِْن ُهَو إِالَّ َعبٌْد أَنَْعْمنَا َعلَيِْه  .... ِبالَْحقِّ  ی َولَـْو نََشـاء لََجَعلْنَـا ِمـنكُم مَّ
����     ....( »اْألَْرِض يَْخلُُفونَ � ,������ ��� 
	����	�� �� ����� � :   �V12; )1��� 	� )���  �� 	��9 

�� G��.... )1��	� �	 �L �� ����� �� ،G$��� 	�9 �V12; ،(�� ,�1� 	� X�، Z7 �� ،)� ����.7.... 

                                                                                                              
 ١١٦ :طه -  ١
 ٣٤ :بقره -  ٢
    ٣٠ :بقره - ٣

 ٢٦: ص - ٤



 :پرسش אول ٢١ 

)G$� %���( ،%�� ^S��  ��G$��� 	�9 Q1K��� ��� ��� �0�M� �	 �� � G$��� ���� �� �� �� ���.... 

�� � �� G1����; ، ��� ,�1� �� ��������	 	�9 ��  G$����� %��� ��>; )1�� 	�(.  

و فرشـتگانی در  رسـانيد  אنجـام  بـه   ،אرאده نمودرא  آنچهمتعال خوאست و  خدאوند سبحان و
رא قبـل אز   gدر زمين خالفت کنند، همان گونه که عيسی aزمين قرאر دאد تا بعد אز محمد

   .١مهديين אمامان و هستند، bآل محمدهمان ، ها )فرشته( אين قرאر دאده بود، و aمحمد
ـاَعِة َفـَال «: رساند ش رא אين گونه به پايان میسخنوند سبحان خدא، ٢אز אين رو َوإِنَُّه لَِعلْـٌم لِّلسَّ

ْسـتَِقيمٌ  , 9�	( �$( xَ« )� Q�Tَْرتُنَّ ِبَها َواتَِّبُعوِن َهَذا ِرصَاٌط مُّ����6    ، �0"� )��� ���� ���� ���2A6 

                                                                                                              
نشســته بودنــد کــه  aيــک روز رســول אهللا: گويــد بصــير مــی אبــو.... - ١٨: کنــد کلينــی روאيــت مــی - ١

$G«: به אيشان فرمود aرسول אهللا .آمد gאميرאلمؤمنين� )� �F16 �� �Lg �	�� ����C�.   �� ����� ��
	� )� ��� �L �	�� G$� )� �F16 �	�� 	� �	�_� �� ����B�g %���� ��V� ،��� %��V� ،    ��B�� ��L �	���	�

�� ��� 	�C6 (�� �� ���� ��2T �� �9� � �� G�V� ،?�;   %��1�� ?`�C4L ,���6 �� �	 �$���� ) رאوی( »�$
 برאی پسر: گفتند آنها بودند، خشمگين شدند و دو אَعرאبی و ُمغيره بن ُشعبه و گروهی אز قريش که با: گويد می

 و فرستاد )אين آيه رא( aپيامبرش بر وندخدא .بزند gتر אز عيسی بن مريمکمعمويش رאضی نشد که مثالی 
«: فرمود� ��9�G$� %�� ،�� ��� �L (�9 ��� �0�MW� ,���6 �� ���    ��L (��9    ������ /��M� ,# ��  %��	�� ،� )	� 
N���( �� $���%: �� �$ ����"� �� ��%; �$#. �� �0��J� ��� �	 )B� )$� �"�# $���%؟   %���F� ���9 �"�# �.2�

�� )�L ��( �� ����� %���.  ��)�G$� %��( �%�� G$��� ���� �� �� �� ��� �� ،   Q1K���� ���� ��� �0�M� �	 �� �
G$��� 	�9 ،�� �� � �� ��  G1������  )هاشـم  بنی يعنی אز(� ;������� 	�9     %���� ���>; )1��� 	� ��� G$���«. 

عنـی  ي(ت سـ א אز جانب تو خدאيا אگر אين حق و: گفت حارث بن عمرو فهری خشمگين شد و«: گويد می) رאوی(
سنگی אز آسمان بـر مـا بِبـار يـا      )برند به אرث می )حکومت رא( هاشم مانند پادشاهی، بعد אز پادشاهی ديگر بنی

َوَمـا كَـاَن ّهللاُ «: אين آيه فرسـتاده شـد   فرستاد ورא سخن حارث خدאوند پاسخ . »خدא برאی ما عذאبی دردناک بياور
بَُهْم َوأَنَت ِفيِهْم َوَما كَاَن ّهللاُ  بَُهْم َوُهْم يَْستَْغِفُرونَ لِيَُعذِّ ��( » ُمَعذِّF� �"�# )1� �� ����� �L �	 �"�# �%; ،��� H�]6  %��� ،� 

�L %���%; �� \��# ����;	� �� ����� %���، ��� H�]6 �	 �"�# %��.(  بعد، پيامبرa به אو فرمود :»  )��� ��

��6 ،�� �$ )� ���L �$ «אی محمد«: گفتa در ) אختيـار آن ( دهی کـه  چيزی قرאر میقريش  ی ، برאی بقيه
��1	 ��F1� )« :به אو فرمود aپيامبر .»برند عجم رא می هاشم، کرאمت عرب و بنی .ستא دستان تو;� �� )$� ،

� ?	�CL ��%; �� b��� )$� ��� �0��L«. ولـی אز نـزد تـو    شـود  رאضی نمـی אی محمد، دلم به توبه «: گفت ،
 ....و سـر אو رא شکسـت  ، جَندلـه آمـد   رسـيد وقتی پشت مدينـه   .سوאر آن شد ت ومَرکب خود رא گرف .»روم می

 )٥٧ص  ٨ج : کافی(
  ( »ولـو نشـاء لجعلنـا مـنكم مالئكـة«: هسـتند  bآل محمـد  ،منظـور אز فرشـتگان در آيـه   אين دليل به  - ٢���

�� G1����; ،�� 	�9 ���� QM� ����� ��� ,�1� �� G$���.( 
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)�RD ���19(  ، ,# �� �CF�%1�.� '� ،%1�� ��	 �0�C�� )� �� ،  ���� G1S��F� ��	 )$�(   يعنـی
9�	 ( »لََجَعلْنَا ِمنكُم«אلهی  )قرאردאدن( »جعل«אين  ����1, � ���� G1��( متن وصيت با  که تنها

، وندخدאحق دين  ،ی آن به وאسطهعلمی אست که  ،١نقل شده אست شدر شب وفات aمحمد
אرنـده  بازد نوشتارِ«آن رא به  aيعنی همان گونه که رسول אهللا، شود میتا روز قيامت شناخته 

اَعةِ « توصيف کرده אست» تا אبدאز گمرאهی  0"�  ��26  )9�	���, �( �$( Q�T �( »َوإِنَُّه لَِعلٌْم لِّلسَّ�

�6�� ��� ��� )�RD ���19((که אين وصيت אيـن گونـه אسـت، پـس      فرمايد می خدאوند .٢
هنگام ساعت قيامـت صـغری، אيـن وصـيت شـما رא אز אنحـرאف و گمرאهـی،         که شکّ نکنيد

بـه אيـن نـص    کسی کـه  هر  .کند میאين نص אحتجاج  ابکه فردی ظهور ) هنگام( ؛دאرد میباز
رא  توصيف نص به אين که فردی که به آن چنگ بزنـد  گرنهآن אست، و אحتجاج نمود، صاحب

باطل، ی گوها אز אين که دروغ وندאگر אز سوی خدאبنابرאين  ؛دאرد، אشتباه אست میאز گمرאهی باز
אين ، ٣مورد حفاظت نباشدאين که صاحب آن، وصيت رא مدعی شود،  کنند، تا אدعاآن رא نتوאنند 

                                                                                                              
 .خوאهد آمد )آينده در(موضوع אين  - ١
هـر دو گـروه   אی אست که روאيـات   مسأله )gخصوص مهدیه ب(אوصيا  bאرتباط אين آيه به آل محمد - ٢
در مورد سخن خدאی عزوجل  gאز אمام صادق: گويد زرאره بن אعين می به آن تأکيد دאرد؛ )אهل سنت شيعه و(

� ���6 ��� �$(«: پرسيدم�1��c��)1��d�0	 �$-�, «: فرمود. »��26 ���g  ����«. )  אمـام صـادقg( 
��� b	��e� /«: فرمود� :�26 �� ،W6 �L42��F� ��� )$� G ،%�� ��	 �0�C�� �L �� ��� � ،�� 
�J� %��$ ، �

%$��� �f1�� �L �� ���  . ٨٩٧ص  ٤ج : برهان:  » 	�� ��� ��� �1( �� �<? ��، 
��% �� �� «: در مورد אين سخن خدאی عزوجل پرسيدم gאمام باقر אز: گويد زرאره میF� �6�� c��� �$#


�	 �����: » #$% ��� �� �� $' ��	� �� GK�9 �6�� )$�g« :فرمود »$' ��	� �%$�1� �
�� : �2  �571  

� ���6 ���«: فرمود aرسول אهللاکند که  نقل می ^حاکم אز جابر���	�«: فرمود. »�$( ��26 ��  ��
 Q�� ���,���# ،)�$��( %��F� ,��� ،%��� ��9� ،�� ,�-$�� %���� �%� ���� �%6� ,# �� �f�#  %�$# �    ��L )��

G�F� �� ����� ،G��	�$ ��� )�$��( G���� ،(�� ��9� ،�� ,�-$�� %���� �%� ���� �%6� ,# �� �f�#   Q��� � %$#
�1�b )� )�$��( %��F� )� ��� ,��� ،%��� )� �1� Q�� ��9� ،   ,��-$�� %����� �%� ���� �%6� ,# �� �f�#

�� %$#«  :������ : �2  �488.  

� ���6 ��� �«ی  آيه مقاتل در مورد: گويد مناوی می� gאو مهدی آخرאلزمان :گويد می» �$( ��26 �
 .٣٨٣ص  ٥ج : فيض אلقدير:  אست

کند که غرض محافظت خدאونـد אز نـص، بـه     روشن می »مدعی وصيت شود ،אين که صاحب آنتا «قيد  - ٣
هر אدعـايی بعـد אز آن، אز سـوی ديگـرאن،      شود، و آن، ُمحقق میآشکار شدن אحتجاج صاحب آن و  ی وאسطه
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برאی پيروی אز אفرאد ُمَکّلف دאدن گمرאهی אست، دروغ و فريب  بازدאرنده אز ،وصيتکه توصيف 
صادر  ،توאنای حکيم مطلق یگو دאنای رאست ت که אزאس موردیאين  و شود باطل محسوب می

  .شود مین
آن رא آورد، شک نکنيد که ساعت قيامت صـغری   )وصيت( پس وقتی صاحب אين نوشتار 

آورد، صـاحب   هر فردی که אين نوشـتار رא  ).�� #, �' �.�1%( »َفَال xََْرتُنَّ ِبَهـا«: אست رسيده فرא
بـا قبـول    aאنحرאف نجات پيدא کنيـد، אز محمـد   و خوאهيد אز گمرאهی می אگرپس آن אست، 

آن אسـت کـه    وصـيتی کـه علمـی در    ؛تبعيت کنيدنوشت،  وصيتش که در شب وفاتش آن رא
 هنگـام قيـام אسـت، و    بـه  شناخت حـقّ  آن علم ساعت و در ؛شود میباعث نجات شما تا אبد 

  .١بياوردبازدאرنده אز گمرאهی رא  تشخيص مدعی، هنگامی که אين نوشتارِ همچنين
ْستَِقيمٌ « �G1S ����      ( »واتَِّبُعوِن َهَذا ِرصَاٌط مُّ�F� ��	 )�$�  %�1�� ��	 ��0�C�� )�� ��(  يعنـی אز ،
، دنشـو  مـی אو جانشـين אو   אفرאدی که بعـد در وصيتش که אز جانب خدאوند אست به  aمحمد

  .پيروی کنيد
پيروی אز אش به  آن رא در آخرين لحظات زندگی aאست که رسول אهللاאی  هنوشت ،وصيت

أََحَدكُُم الَْمْوُت إِن تَرََك َخUْاً الَْوِصيَُّة لِلَْوالَِديِْن َواألْقَرِبbَ  َحَرضَ  كُِتَب َعلَيْكُْم إَِذا«:אست نوشتهد، خدאونسخن 

 َb٢»ِبالَْمْعُروِف َحّقاً َعَىل الُْمتَِّقـ )%�� ,��L��� �� ������  � ��� gT�� ���  1; �� )� ���;(   ���

%1���]� ��T ،,�.$�3� � )$%0�� �� ،%1�� �.1� �1D� ،),�� �1D�(  ,�	���31�� � ��� �S7( ،
 אين وصيت رא برאی فردی که به آن چنگ زند، تا אبد، بازدאرنده אز گمرאهـی  )aرسول אهللا(و 

אيشان پيـامبری אسـت   אز آنجا که  ؛אش آخرين لحظات زندگی کنم، در می تأکيد .کند وصف می

                                                                                                              
آشکار کرده אگر نص برאی אو بود، قبل אز אين که به فردی که وصيت رא زيرא  ؛אرزش אست ی سفيهانه و بیيאدعا

אسـت کـه אمـروز    کسـی  چنين فردی مثـل  وضعيت  .کرد هدאيت می )فرد مدعی دوم( هدאيت کند، به אوאست، 
شود אين  کمترين چيزی که در مورد אو گفته می؛ نسبيت رא کشف کرده אست ی کند که نظريه آيد و فکر می می

 !אستنادאن  אست که چنين فردی ديوאنه و
حارث . شود אحتجاج به وصيت شناخته می ند که صاحب אألمر باא هدر روאيات خود روشن کرد bآل محمد - ١

���  « :فرمـود  شود؟ صاحب אألمر چگونه شناخته می: عرض کردم gبه אمام صادق: گويد بن مغيره نصری می

� G26 � ��1��� � *��	# �1D� « :٢٠٠ص : خصال صدوق. 
 ١٨٠: بقر -  ٢
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و رسـالتش   ی گويـد، چکيـده   مـی  אش یدر آخرين لحظات زنـدگ  آنچه، شود میکه به אو وحی 
אيشان، بـا شـدت   که وقتی  ،کنيد فکر می چهحال  .باشد می برאی حفظ دين بعد אز אوאی  هوسيل

دאشت تا אين نوشتار رא אهتمام بيماريش و درد سم که کبدش رא قطعه قطعه کرده אست، بسيار 
אهميـت אيـن نوشـتار بـه      !؟کند میتوصيف  »بازدאرنده אز گمرאهی وصيت« به بنويسد و آن رא

که אز زيـادی  אی  هאندאزتا  کند میرحم  aبه محمدکه  تعالی حدی אست که خدאوند سبحان و
َمـا أَنَزلْنَـا َعلَيْـَك الُْقـرْآَن  طـه«:  کنـد  مـی به אو خطـاب   ،אندאزد می عبادتی که بدنش رא به سختی

��%�1�، �h( »لِتَْشَقى� ��B� �� �	 ��; �L G$����V� �	 ,#بينـيم خـدאی    میکه אين  با ،)�� �$( 9
 نسبت به אيشان مهربـان אسـت، ولـی در    دאرد و aشدت رحمتی که به محمدאين با  سبحان

آن رא جلوی همه אين  د ودهد تا نوشتاری بنويس می آخرين لحظات زندگی אيشان، به אو دستور
ـ  باوجود  ؛»نوشتار بازدאرنده אزگمرאهی«: نمايدگونه توصيف  دردهـای بسـياری    مّאين کـه אز َس
  .١موده אستدر بدنش جريان دאرد و کبد אو رא قطعه قطعه نو سم אست متحمل شده 

وصـيت در آخـرين    ، نوشـتارِ  aمحمـد ) אهللا( يی אست که رسولها אيتאين بعضی אز رو 
خوאسـت   مـی  در روز پنج شـنبه  .کند میگمرאهی توصيف  رא به بازدאرنده אز אش یلحظات زندگ

آن شـاهد بگيـرد، ولـی     مردم رא بـر  ی خوאست همه می و אمت بنويسد ی وصيت رא برאی همه
 گويـد  مـی  אيشان هذيان :گفتند بازدאشتند و در قوאی عقالنی אيشان طعنه زدند و گروهی אو رא

رسـول   طـرد نمـود و   رא آنهـا a پيـامبر  .٢)گويـد  می فهمد، چه مین گويد و می يعنی هذيان(

                                                                                                              
�, $' «: فرمود gאمام صادق: کند روאيت میكلينی   - ١C��1� �� ���"$a ijG�  ����� 	� )  ��� ����� � (

���. C��1�a )����( � ����     	�	�A� Q�k� ��� ��.$�3� h��; �� �	 ,�	 �l�� � ���� ���� �	 m��    �����
  .٣١٥ص  ٦ج : کافی: » �%���

אز آن  .آورد aمسمومی نزد پيـامبر  ی هيهودی، برّزنی : گويد می 0אنس بن مالک: .... گويد بخاری می
1«:فرمود) aپيامبر( .آيا אو رא بکشيم :به אو گفته شد .آورند رאزن آن  .خورد;،...«:�� ! "��#$: �3�141.  

صفر باقی  )ماه(אز دنيا رفتند، روز دوشنبه، دو شب אز  ، مسمومدر مدينه: گويد می aمورد پيامبر شيخ مفيد در
 .آورده אست ٨٨٧ص  ٢و عالمه حلی نظير آن رא در אلمنتهی ج  ٤٥٦ص : אلمقنعه:  مانده بود

 )אين جملـه ( يعنی به خاطر بيماری، سخنانش دچار אختالف شد، אلبته: گويد می »هجر«אبن אثير در معنای  - ٢
هتـرين  آيا سخنانش تغيير کرده אست و به خاطر بيماری دچار تنـاقض شـده אسـت؟ אيـن ب     :سؤאلی אست، يعنی

אين صورت، ُفحـش يـا هـذيان     אين جمله خبری نيست، چون در .توאن گفت مورد אين می معنايی אست که در
אلنهايه فی غريب אلحديث . (אنتظار دאشت چنين معنايی رא )אو אز( توאن نمی سخن، عمر بود، و ی گوينده .شود می
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در شبی که وفاتشان بـود،   .אز پنج شنبه تا روز وفاتش که دوشنبه بود، زنده بودند بعد aאهللا
در پـنج   که نوشـتن آن رא رא بعضی אز صحابه  و نمود אمال gبرאی علی و نوشت رא  شوصيت

  :آن گرفتبر  شنبه تاييد نمودند، شاهد
  

  :ی אهل سنتها درکتاب
 aدرد بـه رسـول אهللا   !אی هچـه روز پـنج شـنب    روز پـنج شـنبه و  «: گويد می אبن عباس

� �(« :فرمود )و(فشارآورد، �� )� G29 �]<��( %$	��1�  ��� ��� �L  %��� ��� GF$��� �	����� �� 

,# %$�-� ���� 3�رא  aپيـامبر  :گفتنـد  .نيست نزد پيامبر نزאع جايز کردند و دعوא )آنها( .»�
��( 	� 	���W   « :فرمود )aپيامبر( .ی پرسيدندسؤאلبه صورت  !؟گويد می ، آيا هذيانشود چه می

%1��. 	� )� �� ��0�7 G�F� ,# ،�"� ��� �� ,# �� �� ��� �f�# �� %1���;.   g�2&� �� �� �	 ���

�1D� �� G�� :$3T �� �	 )1�-�
 %1$��� ,�1� H�0� ،
n1� �� ���  ,�����1�,���   )�� �� 	�h

 �$�$]��� (��،  �$�   ١».سومی رא نگفت، يا من فرאموش کردم: ، گفت ».... � ����%1$[$
 يش جاری شـد ها אز آن، אشک بعد !אی هچه پنج شنب روز پنج شنبه و«: گويد می אبن عباس

رسـول  : گفـت  )אبـن عبـاس  ( .ريخـت  مـی  ی مروאريدها يش مثل دאنهها که برگونهאی  هبه گون
�m �«: فرمود aאهللا� �L��� )� p�0 �$ �L���(  ��� ��� �L %$	��1� )� ��� �� GF$��� �	�����

%�� �� %$�-� ��   ٢».گويد می رسول אهللا هذيان: ، گفتند»#, ��
  

                                                                                                              
  .خبری אست )جمله(آن، به صورت  غير در صحيح مسلم وجمله نيست که אين پوشيده ). ٢٤٦ص ٥ج : و אالثر

خوאسـت بنويسـد،    مـی  aعلما درمورد مطلبی که رسـول אهللا  ):ـه ٥٩١:ولدت(گويد  عبدאلرحمن بن جوزی می
 .تعيين کند خودش رאאز بعد  ی خوאست، خليفه אيشان می: אول :يکی אز אين دو صورت אست אتفاق نظر دאرند که

אولـين  ؛ کـه  بين بـرود  ی آن אختالف אز אَحکام بنويسد که به وאسطه )باب( در خوאست نوشتاری אيشان می: دوم
ترسـيد،   אسـت کـه אو مـی   دليل به אين  »ستא برאی ما کافی کتاب خدא«: سخن عمر که گفت. مورد بهترאست

دאنسـتند אيشـان درحالـت     ولـی אگـر مـی   نباشد که عاقالنه باشد شود، مطلبی  آنچه در حالت بيماری نوشته می
 ).آن رא بنويسـد  کـه  خوאست می aאز رسول אهللا و( کرد فرمايد، به آن مُبادرت می אين سخن رא می ریيا هوش

 ).، تحقيق علی حسين אلبوאب ٣١٥ص  ٢ج : کشف אلمشکل من حديث אلصحيحين(
 ٤١٦٨ص ٤ج: صحيح بخاري - ١

 تكتاب אلوصي ـصحيح مسلم   - ٢
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  :ی شيعهها درکتاب
 ن کهאي אز بعد ،شنيدم gאز علی: گفت می אز سلمان شنيدم که«: گويد می سليم بن قيس

#$�� ��   :کتـف رא אنـدאخت   خشـمگين شـد و   aرسول אهللا گفت و آن جمله رא  )عمر( آن مرد
e� /��	a 	� �� �31@ �	�� ��   %F$��� m�� 	� ����;/�d� G1�.�+!  �� �31@�� ��  ����� 

� ���� ��� r1��� � %� � =>�;� G� �� ���� %���....!«١   

� �k2h«: فرمود gאمام علی: گويد سليم بن قيس هاللی می�! �$# %���    ��� ������ ���C�

e� /��	a 	� �L ����; m��  ,#%F$��� �31@ ��� ��  � %��-� ���� ��    �����%� =>��;� G�

%���� ، ��V� �	 g2&� ,# �L ����:    ,�$]�W� �%�; C���1�  ���  %�$��.  e� /���	a   )1���-;

%�%�.....«٢   

 آن ذکـر َتفـاُخر مهـاجرين و    که دردر حديثی طوالنی  gعلی: گويد  می سليم بن قيس
� �k2h«: فرمايد میبه طلحه  ست،א آنهال يفضا نسبت به مناقب و אنصار�!     /���	 %���� ��$#

e�a ���C� ،����; m�� �� �� �� ������ 	� �L  ,# 56�� �� %F$��� �31@�� ���   ����� ���

� %��-� %��.� =>�;� ،   ��V� �	 ���; )B�� ,# �L ���� �0� ،) ��V� (: e� /���	a  ,�$]�� 

�� %$��. e� /��	a ,# � %� )1��-; )�����(   ��� ?�L �	« ،) بلـه شـاهد   : گفـت  )طلحـه
  ٣).بودم

درکتاب غيبت طوسی، تنها متنی که אز نوشتار بازدאرنده אز گمرאهـی روאيـت شـده אسـت،     
کـه در  نوشـتاری   ؛خوאسـت آن رא بنويسـد   مـی  aهمان نوشتاری که رسـول אهللا  ؛وجود دאرد

وصـيت رא    bآل محمـد  .وجود دאرد ،مسلم وبُخاری  مثلسنت،  ی אهلها ين کتابتر صحيح
  :مودندفر، نقل a )אهللا( אز محمد رسول

אز  gאز پـدرش زيـن אلعابـدين    gאز پـدرش بـاقر   gאز אبی عبدאهللا جعفر بن محمد
روאيـت شـد كـه آن     aرسـول خـدא  אز  gאز پدرش אميرمؤمنـان  gپدرش سيد אلشهدא

��Fk0� ���� s( ��>�[ �    «: فرمـود  gحضرت در همان شبى كه شب رحلتش بود به على

��1� tL���و حضرت رسول אكرم »رa  و علىفرمود  وصيت خود رא אمالg نوشت تـا   مى

                                                                                                              
 ٣٩٨ص: كتاب سليم بن قيس - ١

 ٢١١ص: قيسكتاب سليم بن  - ٢

  ٨١ص: غيبت نعمانی - ٣



 :پرسش אول ٢٧ 

   :ين جا رسيد كه فرموده אب

»t26 ��  !(��� ������ )� �� %�� t�  �� %�� � %�����"�# %��F� s%"� ������ .   �� ��L X��

(��� ������ )10u�� t26 t� t��� . 	� �	 �L t0��L s�%;,���# ،t!L� t26   Z$%D  ,���d�1��

C��، Gc6� v�	��  � ,��n� (�� )$� � %1��� s%"�  ���F1� ��F$�� �L 1< s��.  t�26 s�!   ��L

%���� �%�� �@ ��F� G��%��; � )� utD� ��� �@ �  ،t�F� G���� � tD� 31� � ،   �	 '�$ ��
	�%$� �� ���19 s��� s	�]� t9�� )� sF�� �� �L �� ��  �	 '$ � � %�� ��� v>h �L �� t

%$� G���B� -k� s�kD 	� �	 �� 31� )� � %$� %���B� �� � (	�31� s� �� )�I    �� X�� ��L �

t�F� G��� � )� )1-��T � �V12; )�.  � %1��	 �L��� ��� ) ���>; (    )�F7 (%���� ��� �	

)� 	�]���، /�D� iW� �� ��١ ���. ,# %1�	 *L��� �� ,�@ )��>; (  ut��� )1F7 (%��� �� �	

�	�wF� /��S� %1"�. ,# %1�	 )1F7 
��� (���� ,�@ )��>; (  )$%����0� %1� \%��� �� �	

t26 
��ViM0� sxّ٢ �	�wF�. �	�wF� G2�0� 9�� %�k� \%��� �� �	 ,# %�� �� 
��� (���� ,�@، 
 ,�@ � %�� 	�]��� v��D V�T \%��� �� �	 ,# %�	 �� 
��� ,�@ � ��� �� 
���  %��	   �	 ,#

�	�wF� Gy�� V�T )� t��� \%��� �� ، t26 \%��� �� �	 ,# %�	 �� �� 
��� ,�@ �  ��z	

�	�wF�I �	�]��� tSL %�k� \%��� �� �	 ,# %�	 �� �� 
��� ,�@ � ،   �� 
���� (����� ,�@ �

�	�wF� ED�� t26 \%���
 �� 	�% #, 	� �� ؛ 	�% #, 	� �� ��� ,�@ �  Q�z�� )F7 \%���

�	�]��� ،,# %�� �� 
��� ,�@ �    %�u�k� /# �� {Vk��F� ��� %�k� \%��� �� �	b  ���� ،
G12FL t� %��. %����� ������ ,�-$� . �� %���"�# s%"� ������ t� %����.    �� 
���� ��� t�9� X�

)1�S� )1�FB� �� \%��� �� �	 ,# %1�	 )� )1�FB�)1$%" (��� t� �	�w؛�  s�� �  ��� ��

��� (��: )� (�� %���� *��� '$ ،   � ���� )�� 	%� (�� \�$� (�� � ��"�#    %��7� � e� %�C6

%��F� ،��� ,���d� )10u�� �� � ��� s%"� �� (u�� (�� �«.٣  

، توصيف نموده تا אبد بازدאرنده אز گمرאهی )وصيت( אين وصيت رא به aאهللا אين که رسول
 אدعای وصيت: فردی که بگويد هر .אدعای وصيت کند ت، محال אست که فرد باطلی بتوאندאس

                                                                                                              
 ).مترجم( برّ به معنى نيكوكار، و وصول، به معنى بسيار پيوندكننده بين خويشان - ١
زيادى كـه אز كثـرت    ی پينه ی بندد و آن حضرت رא به وאسطه אى אست كه سر زאنو مى ثفنه به معناى پينه - ٢

 ).مترجم( گفتند بست، ذى אلثّفنات مى אش مى سجده در אعضاى سجده
 رحمه אهللای شيخ طوس - غيبتكتاب  - ٣
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باطل، אمکان دאرد، خدאی سبحان رא بـه نـاتوאنی אز محافظـت אز نوشـتاری      )مدعيان(אز سوی 
 !دאنـد  مـی  گمرאهی که אيشان آن رא برאی فردی که به آن چنگ زند، بازدאرنده אز کند میمتهم 

אيـن نوشـتار رא بـه نوشـتار بازدאرنـده אز       ، چـون خدאونـد  کند میمتهم  گويی يا خدא رא به دروغ
بتوאند אدعای وصيت کند، אين نوشـتار   )باطلی( אگر فرد گمرאهی تا אبد، توصيف کرده אست ، و

به نادאنی متهم کرده אست؛ چون خدא وصـيت رא   يا خدא رאو !! نخوאهد بودبازدאرنده אز گمرאهی 
אز  !نسـبت بـه آن نـادאن אسـت     خـدא  آن منطبق نيست و به صفتی توصيف کرده אست که بر

آنچـه אيـن   تـر אز   خدאوند، خيلـی بلنـد مرتبـه    و به دور אستها  خدאی سبحان، אين خصوصيت
  . )تعالی אهللا عما يقولون אلجاهلون علوאً کبيرאً( باشد می ،دنگوي میجاهالن 

نـده  ربايد نصی که آن رא به بازدא ن،سبحاگوی حکيم مطلق  درنتيجه، دאنای توאنای رאست
نمـودن   زند، توصيف کرده אسـت، אز אدعـا  ب فردی که به آن چنگهر ، برאی بودن אز گمرאهی

هـدف אز نـص،    آن، مـدعی آن شـود و  ) אصـلی ( אين که صـاحب  توسط אفرאد باطل بازدאرد، تا
کار אست و אفرאدی کـه باتوجـه بـه     گوی فريب ناتوאن يا دروغ ،وאال خدאوند، نادאن ؛محقق شود

محال אسـت کـه خـدאی     .نگ زدند رא به تبعيت אز باطل، ِکشانده אستچ )به وصيت(سخن אو 
حضـرت  محال אست که אز  سبحان، نادאن يا ناتوאن باشد، چون אو دאنا و توאنای مطلق אست، و

تـوאن אو رא بـه    مـی ن و حکـيم אسـت، و   گو رאستدروغ َسر بزند، چون אو  ،تعالی و سبحانحق 
ديـن אز   به سخنش אعتماد کرد، وאی  مسألهتوאن در هيچ  میبودن توصيف کرد، وאال ن گو دروغ
  .رود می بين

 که آن رא به بازدאرنده אز گمرאهـی ش خودאز نسبت به فرد بعد  خدא در زمين ی نص خليفه
بايـد אز سـوی    ،١نصی אلهـی אسـت   برאی אفرאدی که به آن چنگ بزنند، توصيف نموده אست و

                                                                                                              
که אز  در روאيت قبل. به دستور خدאی سبحان אستفقط شود،  فردی که جانشين אو می بر aنص پيامبر - ١

��0n�F ���   �$�(  (» لَيَْس َذلَِك إَِيلَّ، َذلِـَك إَِىل هللاَّ تَبَـارََك وتََعـاَىل «: لحارث بن عمروبه  aسخن پيامبرکافی نقل شد 

	�1�;� ��� �0��L� ?	�CL ��%; 	�1�;� �� )$�  �F1� )�.( َوَما يَنِْطُق َعـِن «: فرمايد مورد پيامبرش می خدאوند در
� ��� �(  »يُوَحىی إِْن ُهَو إِالَّ َوحْ * الَْهَوى�	 ��  ���� )B� |��         �� ��� ��� ���� ��7� �� ,��B�� ��.2�  %�$��

أتَـَرْوَن «: يَُقـولُ  gسَِمعْتُ أََبا عَبْدِ אللَّه«: که گفتعَمْرِو ْبنِ אألَْشعَثِ  אز....  -٢  :کند روאيت میكلينی ). 	�% ��
ى يَنْتَِهـ aإَِىل َمْن يُِريُد َال وهللاَّ ولَِكـْن َعْهـٌد ِمـَن هللاَّ وَرُسـولِهی ِمنَّا يُوصِ ی الُْموصِ  אمـام  (» األَْمـُر إَِىل َصـاِحِبهی لَِرُجـٍل َفَرُجـٍل َحتـَّ

 ��«: فرمايد می gدقصا.� �$# %1�� �� �1D� �� �� �� ��� %�� ،   �	�� ����� \���; ��� �_B� � �� 

�� �1D� %؟��! �%; �� �� GF9! � �%; �� �%"6 )$� \C��1�a ��� ،�L     %��� *C7��D ��� ��� �� )$�« (



 :پرسش אول ٢٩ 

، )אصلی( باطل، محافظت شود، تا אين که صاحب و گو دروغ، אز אدعا نمودن توسط אفرאد وندخدא
ـ   دروغ و ،باطل )مدعی(تبعيت אز سبب אمکان به  گرنهآن رא אدعا کند، و فـين  مکّل رאیفريـب ب

صادر  سبحانی توאنای حکيم مطلق  گو رאستدאنای  אز )متنیچنين (אين  ، وشود میمحسوب 
  . شود مین

خوאهی آب بنوشی،  می אگر: אست، به تو بگويدفرجام אمور  و غيبאگر אنسانی که دאنای به 
سـم   جـا آنشما سپس  ؛سم نباشد אينجاکه هيچ وقت در کنم  تضمين میمن  و אز אينجا بنوش

אست يـا   گو دروغאساس  پايه و فردی אست؟ אو يا نادאن אست، يا אز  چگونهضامن، آن ، وشیبن
 کـه بـه خـدא אيمـان دאرد    کسی آيا  !ده אستُخلف وعده نمو ياو אز ضمانت کردن ناتوאن אست 

، مـوאرد خدא אز אيـن   !ناتوאنی يا ُخلف وعده توصيف کند؟ ،يیگو دروغ ،توאند خدא رא به نادאنی می
  .)تعالی אهللا عن ذلک علوאً کبيرאً( خيلی باالتر אست

عهده  روאرد شده אست، حفاظت אز نص אلهی رא ب bآنهاخدאوند، در قرآن و روאياتی که אز 
אهل باطل אز אدعای نـص، بـه دور    .نمايندאدعا آن رא گرفته אست، تا אين که אهل باطل نتوאنند 

َل «: که خدאی متعـال فرمـوده אسـت    طور همانאست، غيرممکن رخدאدی אين  ؛هستند َولَـْو تََقـوَّ

 �� ��!� �� ���B,( ١.»الَْوتbَِ  َعلَيْنَا بَْعَض اْألََقاِويِل َألََخْذنَا ِمنُْه ِبالْيَِمbِ ثُمَّ لََقطَْعنَا ِمنْهُ �� )}�	�(   ��� �	

%�� �CF� �� ،�� �� �� 
	%9 �� G$1� ،�	 *��� ~	 Xw� �� G1��(.  
به خدא، هميشه بوده אست ولی خدאوند אز آن جلوگيری نکرده אست، ) دروغ بستن( »لَتَقوّ«

هالک کند، بلکه خدאوند سـبحان،   رא آنها، سريعاً »گفتن«אز  و ضروری نيست که خدאوند، بعد
يی کـه باطـل   هـا  کـه دعـوت  در אفـرאدی   موضوعی אست کـه אين  دهد، و می فرصتی آنهابه 

 قطعاً منظـور در  .، مشخص אست)مانند دعوت ُمسيلمه( کنند میبودنشان روشن אست رא دنبال 
وند، موردی אز برخدא )و دروغ بستن( »لتقوّ«אز  نيست، بلکه منظور )گفتن(» لتقوّ« صرفاًآيه، 

ست א אينجا ؛آن آورده شده אست بکند که دليل بر אی אست که فرد אدعای سخن אلهی »لتقوّ«
آن آورده شده אست، حمايـت   ، تا אز سخن אلهی که دليل برشود می )کار( که قطعاً خدאوند وאرد

خـودش  אز بعـد   ی تا خليفـه  رساند می )به مردم( خدא آن رא ی ی אست که خليفهאين نّص کند، و

                                                                                                              
 ).٢٨٧ص  ١ج : کافی(
 ٤٦ - ٤٤: حاقه -١
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عدم دخالـت خـدאی    .، توصيف نموده אستبودن آن رא به بازدאرنده אز گمرאهی شناخته شود، و
وصـيت  : مثـال אيـن سـخن يـا نـص      ؛مخالف حکمت אست ،حمايت אز نصّبه جهت  سبحان
 مهـديين  ، بـه אمامـان و   aאهللا و وصيت محمـد رسـول  a )אهللا(به محمد رسول gعيسی

  .١باشد می
نتيجـه نـص    در و אسـت ) غيرممکن(، ممتنع )אدعا(» لتقوّ«نوع که אين دאرد  بيان میآيه 

روאياتی وجـود دאرد   .کند میאز אو אدعای آن رא ن فردی غير برאی صاحبش مورد حفاظت אست و
אين نص אلهی  .نص אلهی بر خلفای אلهی אستאختصاصاً مربوط به ، אين آيه، کند میکه روشن 

אلهی אست که אز  یאين نص ، وبرسد آن صاحببه  کند، تا אست که خدאوند بايد אز آن محافظت
אيـن  אنتقـال   ی محفوظ אست، چه אين دخالت در مرحلـه  ،گذאردب که روی آن تاثيرهر دخالتی 

אی  هبه خليفـ  رسيدن لرسد، يا در مرحله يا مرאح می که وصيت به אو باشدאی  هوصيت به خليف
  .٢کند میکه آن رא אدعا 

مربـوط  אين آيه،  در »لتقوّ«אين که  :کنند میه אين حقيقت رא روشن کوجود دאرد روאياتی 
  :نص אلهی אستبه 

: אز سـخن خدאونـد عزوجـل پرسـيدم    «: کنـد  میروאيت  gبن فضيل אز אبوאلحسن محمد

                                                                                                              
אين وصيت رא به نوشتار بازدאنده אز گمرאهی برאی فردی کـه بـه آن چنـگ     aرسول אهللادليل به همين  - ١
رא دليـل روشـنی אز داليلـی کـه آورده      aبه محمد g، وصيت عيسیتعالیحق . توصيف کرده אست ،زندب

qَ بَـbَْ  َرُسـوُل ی إِْرسَائِيَل إِنـِّی َوإِْذ َقاَل ِعيَىس ابُْن َمْريََم يَا بَنِ «: خدאی متعال فرمود .אست، شمرده אست قاً لـِّ َصـدِّ ِ إِلَـيْكُم مُّ هللاَّ
اً ِبَرُسوٍل يَأْتِ ی يَدَ  ِبbی ِمن بَْعدِ ی ِمَن التَّْوَراِة َوُمبَرشِّ ������   �( )٦: صـف . (»اْسُمُه أَْحَمُد َفلqََّ َجاءُهم ِبالْبَيِّنَاِت َقالُوا َهَذا ِسْحٌر مُّ

���� Q1K��� ��� �� G$� )� �F16 ��:  ��� ��Q1K���  ������ )� � ��� �� �%;  G��F����  �   �� ��f�#

�	�L )�(  )� �� *1��� Z$%_L �	 ��� G�� ،��� �� � %�� �� �C��1� 
	�-� �� �� )� �� �	 %$# G�� ،)��(  (��

%�7� �� ���. %��V� �	�# �	 )��	 Q$l� ��9� :��� 	�.�# �k� )$� .(    درصورتی که مـدعی بـاطلی بتوאنـد
  .نخوאهد بودאدعای وصيت کند، وصيت دليل روشنی אز سوی خدא 

وصيت به אنتقال رسد ، مثل  אی که وصيت به אو می אين وصيت به خليفهאنتقال  ی אما حفظ نص، در مرحله - ٢
، אز سـوی خـدא بـه     bوصيت به علـی و فرزنـدאن پـاکش   אنتقال ، يا  gאز سوی خدא به عيسی aمحمد
کند، گاهی يک مرحله رא  אی که آن رא אدعا می رسيدن به خليفه ی אما حفظ نص، در مرحله. باشد می، aمحمد

کنـد   و گاهی אز مرאحل متعددی عبور می،  g، به אمام علی aکند، مثل رساندن وصيت رسول אهللا طِی می
 ، و aمحمـد ، بـه  aبـه محمـد  ت نسـب  gوصيت عيسـی رسيدن يا ) אحمد(مثل رسيدن به مهدی אول 

 .برقرאر אستمرאحل  אين حاالت و ی نص אلهی در همهحفاظت 
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1�0 ;����% ��«: فرمود .»-�, ;���\ ���%$�� ,���	 ;%� 	� �� �� ;����% ��«�� �$l���d�)1g 

;�%�  «: فرمـود  .کند میخدא نور خود رא کامل  و: عرض کردم .»;���\ ���%$-�, �� ,�	� �� ��

 Q��� �	 ����� 	���� %��....«. إِنَُّه لََقْوُل َرُسوٍل كَِريمٍ «: سخن خدאوند: عرض کردم «)  )B�� ,#9

������  ����� G$� ;%�  �	«: فرمود ).��� ��  Q1KCT ���$    ��26 ��$l� �	���g«. )رאوی( 
ا تُْؤِمنُونَ يَو َما ُهَو ِبَقْوِل شاِعٍر َقلِ «: عرض کردم :گويد می 6 ���L  ��F1%��   (» الً مَّ��� )B�   ����

��%« :فرمود ).#�	�% �� �$��,V� :%�k� }�	� \	���	�� �� �� �%��  )$� �� �	 �� %���%; � ���z�� 

	� �26 �	��   )1�� ��  ��� ��.� �� Q10�%���%; )�� �$# )$�(  �	 ,#9������l$� «: فرمود .»
6��� ,�1��"T 	���	�� ��� ��  �2 �      ���� ���  �%��C� ��� �� �	 ,��B� )$� �� �!�� %�k� ��

���	 )� 
	%9�� (�� �� �� �	 *C29 ~	 Xw�  G$1� �� G1��«١.  
 	� C7�D 3T* ���6 �«: فرمايد می gکه אمام صادق طور همان�� )$��� %�� ،  ��� )$� ��

 ��L�� \�6�� ���.«٢  
ُمتّصـف بـه אيـن شـده      وصيتی که ؛دאشته شده אست، بازفرد باطل אز אدعا به وصيت אلهی

אدعای فـرد باطـل، باعـث هـالک      ؛کند میאست، که هر فردی که به آن چنگ زند رא گمرאه ن
تـا   אوبه دאدن  فرصتزيرא ، قبل אز אين که אين אدعا رא برאی مردم، ظاهر کند، شود میشدن אو 

يی فردی אست کـه بـه אفـرאدی کـه     گو دروغناتوאنی يا  ،نادאنیبر ، دليل وصيت رא مدعی شود
 مـوאردی אيـن   وباشـد   میعدم گمرאهی به خاطر چنگ زدن به  وصيت رא دאده אست،  ی وعده

خدאی متعال فرموده دليل به همين  محال אست، و انحق مطلق سبح )خدאی(برאی אست که 

  �( �� ���� 	����  ( »ثُمَّ لََقطَْعنَا ِمنُْه الَْوتbَِ  *َخْذنَا ِمنُْه ِبالْيَِمbِ ألَ «: אست	%�9�� (�� ��  ���    G$�1�

�	 *C29 ~	 Xw� �� G1��(  אمام صادقوg فرمود :» ��L���	 �� �6 �%;�� %��.«  
אيـن کـه    باشد؛ گفته شده میאستدالل عقلی منطبق بر آيه، : گويم می برאی توضيح بيشتر

َل «: سخن خدאوند متعال .باشد نمیممکن  )אصالً(אست و محال ) ی وصيت( אدعا َعلَيْنَـا  َولَْو تََقـوَّ
  �( »ثُمَّ لََقطَْعنَا ِمنُْه الْـَوتbَِ  *َألََخْذنَا ِمنُْه ِبالْيَِمbِ  *بَْعَض اْألََقاِويلِ ��)%�k�(  �� �	 ,��B� )$� �� �!��

�%�C� �� ،���	 ��� �� )� 
	%9�� (�� �� �� G$1�، �	 *C29 ~	 Xw� �� G1��( ست א به אين معنا
، )אدعا کند(» ل کندتقوّ«אو يعنی אگر  ؛אستغيرقابل אجتناب  )توسط خدאوند( که هالک نمودن
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 نوشتارِ بازدאرنده אز گمرאهی، وصيت مقدس ٣٢   

قـرآن אيمـان ندאرنـد،     و aکـه بـه محمـد   هستند אين آيه אفرאدی مخاطب  .١شود میهالک 
باشـد،   میخن خدאوند אست، نکه سدليل به אين سخن، در آيه، به אين نمودن אحتجاج  بنابرאين
ها به خدאوند אيمان ندאرند، بلکه אحتجاج به مضمون آيه אست، يعنی אحتجاج به مطلبی چون آن

کـه نـص אلهـی کـه بـه بازدאرنـده אز       يعنی אين  ؛אستشده ثابت  آنهابرאی که אز جهت عقلی 
 אشـاره شـده אسـت، غيـر אز صـاحب      ،زنـد  مـی  چنگ آن برאی فردی که به آنبودن گمرאهی 

آن  )אصـلی ( אگر بگوييم فـردی غيـر אز صـاحب   زيرא  مدعی دאشته باشد؛توאند  میآن ن) אصلی(
نـاتوאنی يـا    ،نسـبت نـادאنی   شود به خـدאی سـبحان و متعـال     می بتوאند آن رא אدعا کند، الزم

  .دאده شوديی گو دروغ
تشخيصی אلهی روאيی، אمکان ندאرد که فردی بتوאند نص  قرآنی و ،بنابرאين، אز جهت عقلی

صف به אين شده אست که برאی فردی که به آن چنگ زند، بازدאرنده ُمّت) نصی که( ؛رא אدعاکند
אين که  تاحفظ شده אست آن رא אدعا کند،  که فردی بتوאندאز אين يعنی نص،  ؛אز گمرאهی אست

 شـدن  جلـوگيری אز گمـرאه  کـه همـان    شود،محقق  ،هدف אز نصو  صاحبش آن رא אدعا کند
کـه خـدאی سـبحان بـه آن وعـده دאده       طور همان؛ אند هفينی אست که به وصيت چنگ زدمکّل

  .אست
  :گويم می تفصيل بيشتر برאی توضيح و

  :مدعی منصب وجايگاه אلهی
يا אين فرد، مدعی نص تشخيصی אست که متصف به  بازدאرنده אز گمرאهی بودن برאی  *

אمکـان   אين مـدعی حـق אسـت و   که در אين صورت باشد،  می به وصيت چنگ زند،فردی که 
אمـان   يـان و אفـرאد باطـل در   گو دروغبايد אز אدعـای   که نصّزيرא  ؛يا باطل باشد گو دروغندאرد 

و در ، کنـد  گمرאهشانممکن אست خدאوند مردم رא به چيزی دستور دאده אست که  گرنهباشد، و
غيرممکن אين دروغی אست که  بازدאرنده אز گمرאهی אست، و ،گفته אست که وصيتعين حال 

                                                                                                              
 )ی جملـه (معنايش אين אست کـه   אست، و) آرزو(حرف تَمنّی » لو«: گويد جوهری می: گويد אبن منظور می - ١

 .»کـنم  אگر نزد من بيايی، تو رא אِکرאم مـی «: گويی ، میאفتد אتفاق نمیאول  )ی جمله(نشدنی بودن دوم به خاطر 
باقدرت «دوم هالک نمودن אست،  )ی جمله( و »ما سخنانی ببندد אگر بر«אست،  »لتقوّ«אول در آيه،  )ی جمله(

رخ » وّلتقـ «زيـرא  ، אفتـد  אتفاق نمـی ست که هالک نمودن א אينجا به אين معنا در )אگر( »لو«و  »گيريم אو رא می
 . دهد نمی
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  .אست אز خدאوند صادر شود
، نصـی کـه   אلهی אست ولی مـدعی نـص تشخيصـی   يا אين که אين فرد، مدعی جايگاه  *

، شـود  مـی متصف به אين شده אست که برאی فردی که به آن چنگ زند، باعث عدم گمرאهی 
دليـل  ، به وجود دאرديش برאی بعضی אز مکلفين، شبهه يا در אدعا אی، אين چنين مدعی .نيست

به خاطر مهربانی نسبت بـه   چه بسا خدאوند نسبت به بعضی אمور نادאن هستند، و آنهاאين که 
چند אين هالکت بعـد   ، هردبفرستد و אو رא هالک کنאی  هآي) عذאب و( بر چنين فردی ،بندگان

بـرאی   و حجتـی  که אين چنين فردی دليـل ن אيبا توجه به  ؛אز אدعای אو باشد یمدتگذشت אز 
ممکـن  يـا אيـن کـه     .عذری ندאرند نيز کنند میروی  אفرאدی که אز אو دنباله و ندאرد אدعای خود

אو گمرאه شود، مگر אين که چنـين فـردی خـودش دنبـال      )אدعای( ی فردی به وאسطهنيست 
 بـا  ؛روی کنـد  ی دنبالهאز فردی بدون دאشتن نص تشخيصکه گفتيم  طور همان باطل باشد، و

باطـل אو رא   אدعـای  خدאوند ، وشود میאو صادر ) مدعی باطل(باطل زيادی אز  مسايلאين حال 
 אين آيه بر אو تطبيق کنـد  تا אين چنين فردی، دليلی ندאرد .کند میو وאضح  برאی مردم، روشن

بال باطل هستند، تا אفرאدی که دن شودאين فرد رَها  شود و سپریشايد مدت زيادی אز زمان  و
  .روی کنند خردی אز אو دنباله بی با

سفيد، خاکستری،  :دאريمره يفرض کنيم سه دא: بيشترو توضيح  نزديک کردنمثالی برאی 
אمان אسـت، درنتيجـه هـر فـردی وאرد آن شـود،       در گو دروغسفيد אز ورود אفرאد  ی دאيره. سياه

َل « :ی آيـه  .يی אست و وאجـب אسـت אو رא تصـديق کنـيم    گو رאستمدعی  َعلَيْنَـا بَْعـَض  َولَـْو تََقـوَّ
 ���B�� )$� �� �!�� %�k, 	� ��� ���     �(  »ثُمَّ لََقطَْعنَا ِمنُْه الْـَوتbَِ  *ِمنُْه ِبالْيَِمbِ َألََخْذنَا  *اْألََقاِويلِ ��

�%�C� ،���	 ��� �� )� 
	%9�� (�� �� �� G$1�  �	 *C29 ~	 Xw� �� G1��(    بر אين دאيـره قابـل
تاييـد هـر    אعتمـاد و  در אَمـان نيسـت و   گو دروغخاکستری אز ورود אفرאد  ی دאيره .تطبيق אست

 بعضـی אوقـات אز  کـه  دאرد وجـود  אين אمکان زيرא ، صحيح نيست، دאخل آن אستکه در کسی 
دليـل  به ) אين حمايت(وאرد دאيره شد، ) گو دروغفرد ( אز אين که بعد .شودحمايت  گو دروغאفرאد 

אز אفرאدی که در אيـن دאيـره   برאی پيروی  آنهابندگان به رغم אين که عذری برאی  رمهربانی ب
تطبيـق آن  אين دאيره تطبيـق کنـد و   ) אفرאد( توאند بر می אين آيه .باشد ، میوجود ندאردهستند، 
 ی دאيـره و حتـی   אمـان نيسـت   در گو دروغسوم، אز ورود אفرאد  ی دאيره .نيستآور  و אلزאموאجب 
אصـالً دليلـی    ؛يان אستگو دروغ ی ، دאيرهאست که אين دאيرهکامالً وאضح باشد و  می هاگو دروغ



 نوشتارِ بازدאرنده אز گمرאهی، وصيت مقدس ٣٤   

 و آنهـا نـه بعـد אز ورود    و آنهـا ها نيست، نه قبل אز ورود گو دروغدאيره אز אز אين برאی حمايت 
  .دאيره نيستن يא ،آيه אينمصدאق 

بودن אدعای نـص تشخيصـی   غيرممکن مورد  نتيجه، بايد توجه دאشت که سخن ما در در
ولـی אدعـای جايگـاه אلهـی      ؛توصيف شده אست ،بودن نصی که به بازدאرنده אز گمرאهی ؛אست

אدعای جايگاه אلهی يا پيامبری يا خالفت אلهـی در زمـين،    .، ممنوع نيستطور کلیبه دאشتن 
 و بسيار אتفاق אفتـاده אسـت   )نص تشخيصی(بدون אحتجاج به وصيت  باطل و سفيهانه אست و

کـذאب   ی مثال אين אفرאد، مسيلمه .ماندب چه بسا فردی که אدعای باطل کند، مدت زمانی زنده
 و مسـيلمه بعـد אز وفـات رسـول אهللا     אدعای پيـامبری نمـود   aאست که در زمان رسول אهللا

ندאرد و  אی هفايد ،بدون وصيت نص خدא و אدعای بدون شهادت خدא و .زنده بود نيز aمحمد
هر فردی که אين مدعی باطـل رא تصـديق کنـد، عـذری در مَحضـر       و سفيهانه אست یאدعاي
  .ندאرد وندخدא

 منظـور  بنابرאين، منظور، ممنوع بودن אدعای אهل باطل به صورت مطلـق نيسـت، بلکـه    
אست، نصی که به بازدאرنده אز گمرאهی برאی فردی که  »نص تشخيصی«ممنوع بودن אدعای 

אيـن   .خدא برאی مردم אست ی وصيت خليفهکه همان  زند، توصيف شده אست می گبه آن چن
 .کنـد  مـی تاييـد   آن رא نيز روאيی ممنوع بودن رא به صورت عقلی ثابت نموديم و نص قرآنی و

صدها سال بر אين نص، بدون אين که فـردی  گذشت  ؛کند مینيز تاييد  يترא وאقعموضوع אين 
ی پيـامبرאن در تـورאت و אز   هـا  تيوصـ  אز !אين حقيقت کافی אست آن رא אدعا کند، برאی אثبات

אو، אز אوصـيای بعـد    و aصدها سال گذشته אست و فردی غيـر אز محمـد   gوصيت عيسی
אدعـا نکـرده   کسی  b رא غير אز אمامان aکه وصيت پيامبر طور همانאدعای آن رא نکردند، 

 بعـد אز אيـن کـه אز تـورאت و     .جاثليق אحتجاج کرده אست بر رא אين وאقعيت gאمام رضا .אست
، جاثليق אين گونه אحتجاج رא بيان نمودa )אهللا( אنجيل، نص אز پيامبرאن قبلی بر محمد رسول

بر جـاثيق   gبر بيشتر אز يک فرد אمکان دאرد، אحتجاج אمام رضاها  کرد که אمکان אدعای نص
جـاثليق   .، برאی تشخيص مدعی אسـت دند، אين نصאين بود که وصايا رא אفرאد باطل אدعا نکر

אيـن  بـه صـرف    .אست aمحمد ، همانما ثابت نشده אست که אين فرد برאیولی  ....«  :گفت
ما شک دאريـم کـه אيـن     אو אقرאر کنيم، و بودن به پيامبرتوאنيم  نمیאست،  aکه نام אو محمد

�$�% �� «: فرمود gرضا )אمام(. ».... ستא شما aمحمدهمان فرد، � ��J�7� '�!    �%�; ��$#
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  ١.پاسخ بازماندند

. حجـت אسـت   אحتجاج אوصيای قبلی به אين نص، بـر אفـرאدی کـه بـه אو אيمـان دאرنـد،       
به نص پيامبرאن قبلی אحتجاج کـرد،  g عيسی .به آن אحتجاج کردندa محمد و gعيسی
 a، محمـد ذکر شده אستکه درقرآن  طور همان .به אين که بالفاصله بعد אز آنها نبود هبا توج

. بـه אو  gعيسـی אز ه نص پيامبرאن قبل طور ب همين אحتجاج کرده אست و gبه نص عيسی
قاً لqَِّ بbََْ يَـدَ ی إِْرسَائِيَل إِنِّ ی َوإِْذ َقاَل ِعيَىس ابُْن َمْريََم يَا بَنِ « :خدאی متعال فرمود َصدِّ ِ إِلَيْكُم مُّ ی َرُسوُل هللاَّ

اً ِبَرُسوٍل يَأْتِ  ِبـbٌ اْسُمُه ی ِمن بَْعدِ ی ِمَن التَّْوَراِة َوُمبَرشِّ � ( ٢»أَْحَمُد َفلqََّ َجـاءُهم ِبالْبَيِّنَـاِت َقـالُوا َهـَذا ِسـْحٌر مُّ

���� G$� )� �F16 �� �����: Q1K��� ��� �� ،��� ��� �� �%; /��	 )� G�F� ،�  �� �L�	�L

 ��	 *1��	 ��� )� Z$%_L �� G�� ،)� �� %�� �� �C��1� �� � ��  %�$# �   %��7� *����  ����  


	�-� �� G��. �	�# �	 )��	 Q$l� ��9� ،%��V�: ��� 	�.�# �k� )$�.(    
ُسوَل النَِّبـ« ـی الَِّذيَن يَتَِّبُعوَن الرَّ التَّـْوَراِة َواإلِنِْجيـِل يَـأُْمرُُهم ی يَِجُدونَـُه َمكْتُوبـاً ِعنـَدُهْم ِفـی الَّـذِ ی األُمِّ

ُم الطَّيِّبَاِت َويَُحرُِّم َعلَيِْهُم الَْخبَآئَِث َويََضُع َعـنُْهْم إِْرصَُهـْم َواألَْغـالََل ِبالَْمْعُروِف َويَنَْهاُهْم َعِن الُْمنكَِر َويُِحلُّ لَهُ 

ُروُه َونََرصُوُه َواتَّبَُعواْ النُّوَر الَّذِ ی الَّتِ   ٣.»أُْولَـِئَك ُهُم الُْمْفلُِحـونَ أُنِزَل َمَعُه ی كَانَْت َعلَيِْهْم َفالَِّذيَن آَمنُواْ ِبِه َوَعزَّ
)�S0� (� Q�� C��1� �� �� ����� )�.� ( �1�CL�� %��� ،�� ��� ,��� )(��(  �	 �� �� � 
�	��L 	� 

Q1J�� �%� ����� ��� ،%�%$� ،�"�#  ��� �	 ) (��J��(   	����� =����  ��� ��� �� � ) (��J��(   �.��

����� ���� ،����  �� ��� �	�"�#  />7�� %�� � �	 5K�C; ��"�#  (�7 ���  %��� �    m10��.L ����	��

 �� �	 ��1J�� � )1����"�# ��� �	��.   %���� ��$��7 �� �� � %��	�# ,��$� �� ����� � �	 ��   �	��$

%����� � %� ������ �� �� �� �	�� ��، %��� �1�CL، �"�# %���	����	 ,���.(  
طـور   که هرگـز אيـن  ( باطل بود aאگر אدعای محمدکه قرآن بيان کرده אست  خدאوند در

حفظ نص و نگـه دאشـتن    ی کرد، زيرא خدאوند وظيفه میرها ن شخدא אو رא با אدعا نمودن )نيست
رא  آنهـا خدאوند وظيفه دאرد  گفت کهאين گونه توאن  میدאرد، يا بر عهده אز אدعای אهل باطل رא 
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 نوشتارِ بازدאرنده אز گمرאهی، وصيت مقدس ٣٦   

ُه لََقـْوُل َرُسـوٍل كَـِريمٍ إِ  *َوَما َال تُبِْرصُونَ  *َفَال أُْقِسُم ِ�َا تُبِْرصُونَ « .نص باز دאرد )אدعای(אز  َوَمـا ُهـَو  *نـَّ
َل  *ِزيٌل مِّن رَّبِّ الَْعالَِمbَ تَن *اِهٍن َقلِيالً َما تََذكَُّرونَ َوَال ِبَقْوِل كَ *اِعٍر َقلِيالً َما تُْؤِمنُونَ ِبَقْوِل شَ  َعلَيْنَـا  َولَْو تََقـوَّ

ْن أََحٍد َعنُْه َحاِجِزينَ  َفqَ ِمنكُم *لََقطَْعنَا ِمنُْه الَْوتbَِ  مَّ ثُ  *َألََخْذنَا ِمنُْه ِبالْيَِمbِ  *بَْعَض اْألََقاِويلِ  ِكرٌَة َوإِنَُّه لَتَذْ  *مِّ
 َbلُْمتَِّق ِبbَ َوإِنَّا لَنَعْ  *لـِّ كَذِّ ِم َربِّـَك َفَسـبِّْح ِباْسـ *َوإِنَُّه لََحقُّ الْيَِقbِ  *لََحْرسٌَة َعَىل الْكَاِفِرينَ  َوإِنَّهُ  *لَُم أَنَّ ِمنكُم مُّ
���  �$(، �GF9�f�# �� � %1�1� �f�# ��� %1�1 �� ( ١.»الَْعِظيمِ ��� )B��  ��  ���� G$��   )B�� �

�F1� 6�� ،,��$� ��%�� ��%�L �� %�	�# ،� �F1� )��� )B�  ��$ ��%�� ��%�L �� %��� ، g��T ��

��� �%� ������ ,�1��"T 	���	�� ،� �� �	 ,��B� )$� �� �!�� %�k� ��  �%��C� �� ،   ���� ���

���	 )� �� 
	%9 (�� �� �� G$1� ،�	 *C29 ~	 Xw� �� G1��  ،� � ��� �� '$ r1���  ,# �� %���L

�	����� ،� ��� ,�	��31�� ��� ��]L )$� ،� �� g$].L ��� �� �!�� �� G1��� ��  %�1�� ،�   )�$�

��� )$��� ��� �LF7 ،�  	�.�# �S7��� ، �	 ��	3� 	���	��)� *$���.(  
אز  آن رא در شـب وفـاتش نوشـته אسـت و     aאست که  محمـد رسـول אهللا  وصيتی  ،אين

آن آگـاه   אز آن رא بخوאنـد و  توאند میکسی هر  .باشد میموجود ها  هزאرאن سال پيش، در کتاب
خدאونـد   .زياد هستند آنهاאين که  ، باه אستشود، ولی برאی אفرאد باطل אدعای آن אمکان ندאشت

که تعـدאد زيـادی אدعـای    با אين  .وصيت بازدאشته אست )אدعای به( يی رא אزگو دروغهر مدعی 
ندאشت که  ی وجودאمکانچنين  آنهابرאی  ند، ولی هيچ وقتא همهدويت نمود אمامت و ،پيامبری

 ،אين وאقعيـت  .به وصيت کنند بين ببرند، و אدعا אين وصيت وجود دאرد، אز رא که بر حجاب خدא
، در ذאت خودشאين که توصيف אين نوشتار به אين که  ؛کند می تأکيدکه قبالً گفتم رא مطلبی 

توאند آن  میآن ن )אصلی( אز صاحب ست که فردی غيرא بازدאرنده אز گمرאهی אست، به אين معنا
درنتيجه هرفردی אدعـای   .آن رא ذکر کرده אستa )אهللا(فردی که محمد رسول ؛رא אدعا کند

  .آن אست )אصلی( صاحب و گو رאستوصيت کند، 
هـر فـردی    .کامل و حجتی بر حقانيت אين دعوت، کافی אست یبه عنوאن دليلمطلب אين 

، کند کفايت میخوאهد حق بودن אين دعوت رא بشناسد، وصيت برאی אو  می خوאهد و می حق رא
داليل زياد ديگری نيز وجود دאرد، مانند علم بـه   !شدم آن ذکر אين که من אدعا کردم که در و

بيعت فقـط  ( »هللا تאلبيع«پرچم برאفرאشتن  تَک بودن در ق آفرينش، و אِنفرאد ويحقا دين خدא و
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 :پرسش אول ٣٧ 

و ١رؤياا وحی نمودن به بندگان در چنين نص مستقيم אز جانب خدאوند، بهم و) אز آن خدא אست
که فرشتگان بـه   طور خلفای אلهی در زمين، همانمردم، برאی نزد ی شهادت خدא ها رאه ی بقيه

و  خدאوند بـرאی بسـياری אز مـردم  ُمتفـرّق     .وحی شهادت دאدند ی به وאسطه gخالفت آدم
شـهادت دאده אسـت کـه     ،بـر دروغ محـال אسـت    آنهـا دستی  که همאی  هجُدאی אز هم به گون

َوأَْرَسلْنَاَك لِلنَّـاِس « :فرمودخدאوند متعال . ٢אست شزمين خدא در ی خليفه حق و ،gאحمدאلحسن

���( ٣»َرُسوالً َوكََفى ِباّ�ِ َشِهيداً �� ,���6 �� �	 �L ��  ��� G$�����     ����� %���� ,����6 �� %���%;

���(.  
يَْشـَهُدوَن َوكََفـى ِبـاّ�ِ لَّـِكِن ّهللاُ يَْشَهُد ِ�َا أَنَزَل إِلَيَْك أَنَزلَـُه ِبِعلِْمـِه َوالَْمآلئِكَـُة «: خدאوند متعال فرمود

��� #��f��0 ;%���% �� ( ٤»َشِهيداً �� �L �
��"�   ��     � ���� ������� �	 ,# ���; G26���  %�� 


��"� ,����� �� � %��� �%; ��� ���� %��� ,���6 ��(.  
به ياری مهدی تشويق نمـوده   رא آنها aمسلمانان אهل سنت، رسول אهللابرאی  همچنين
 אهـل  یهـا  روאيات صحيح کتـاب  که در طور همانناميد،  »אهللا אلمهدی ی هخليف« אست و אو رא

 אسـت و ) אحمد( aحالی که نامم شبيه نام رسول אهللا من نزد آنها آمدم در .٥سنت آمده אست
شـده  روאيات به آن אشاره در که  طور אست، همان )אسماعيل(نام پدرم شبيه نام پدر رسول אهللا 
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 ).٢١١ص : کنز אلفوאئد(» ��$% ��

مکتوب،  به صورت صوتی و ،شهادت دאده אست هاآن دررؤياهای خود رא که خدאوند  gאنصار אمام مهدی - ٢
در سايت رسـمی دعـوت   . باشند و אقوאم مختلف می درکشورها جُدאی אز هم و در حالی که آنها تعريف نمودند،

 .ها وجود دאرد مبارک يمانی بسياری אز אين شهادت
 ٧٩: نساء - ٣

 ١٦٦: نساء - ٤

� ��، �3� ��� ���«: فرمود aرسول אهللا: ثوبان گفت:.... گويد אبن ماجه می - ٥� �� ��� �� %�1� �   ��"�#
%��F� �V12; %��� � (�%� r1� �� )��>;( ��� %�	. G@� Xw� �� v-� ��� �� ��1� ���  %�$# �    ���� ���

�� %���T، ���� ��  ���� �� �� ��)���� )$�( %�%1��J�«. رא ذکر نمود که در ذهـنم نيسـت، سـپس     بعد مطلبی
��1 ��%1 ��، �9�� �� 	� �$%$%«: گفـت � �� ،� � 31; ��1� %�@ =� ��	 �� ،    �%�; ��V12; ,��-$� ��$� ،  �%�"�

حاکم در مستدرک نيـز آن رא روאيـت نمـوده و    . سند אين حديث صحيح و رجالش ثقه هستند: در زوאئد. »���
 ).١٣٦٧ص  ٢ج : سنن אبن ماجه. (تبا شرط شيخين، صحيح אس: گفته אست



 نوشتارِ بازدאرنده אز گمرאهی، وصيت مقدس ٣٨   

�e�%C6  G �«: فرمودa )אهللا( و رسول ١אستF� ����9 �� %��� )� Q16����«.بـرאی شـما    ٢
فـردی کـه بـه آن    هر که برאی خصوصيت وصف شده אست نص تشخيصی آوردم که به אين 

پـرچم  برאفرאشـتن  در  تَک بودن ومنفرد با علم آمدم، و  .چنگ بزند، بازدאرنده אز گمرאهی אست
  .»هللا تאلبيع«

خدא، مهدی تبعيت  ی کنيد و אز خليفهאعترאف אز خدא بترسيد و به حق  !aאی אمت محمد
ِکشـان بـر    شما رא به ياری אو خوאنده אست هرچند ِکشان aهمان فردی که رسول אهللا ؛کنيد

 آخرت نجـات پيـدא   پيامبرتان אيمان آوريد تا در دنيا وی  يگانهبه وصيت  .)ها يخ و( روی برف
  .کنيد

                                                                                                              
�  �[	�  ��� �� �L�g 	���� �« :فرمود aپيامبر:  0אز عبدאهللا אبن مسعود:.... گويد حاکم می - ١�� �� )$�

������; �� � ,��� �� )� %�� �$��	 ،��� )� 	%� (�� �1C� \	%� (�� � ��� )� (�� �1C� �� (�� ،  �	 )1���
� /%6 �� � �� ��� %�� ،,��� 	�h � G2y �� �� ��� �%� � 	�T «)٤٤٢ص  ٤ج : אلمستدرک.( 

نيـل   ؛   ٥٥٩ص ٢ج: حـاكم مسـتدرכ  ؛    ١٨٩ص ١ج gخبار رضـا אعيون   ؛  ٥٦ص: صدوقخصال  - ٢
که يهوديان فرزند אسماعيل אست و آن گونه  aکند که پيامبر مسلم ترديد نمی. ١٦٤ص ٩ج: شوكانيאألوطار 
 .אسحاق نيست، فرزند کنند אدعا می



  :دوم پرسش
 :مـورد سـخن خدאونـد متعـال     ، درgيا صـادق  gאمام باقرאز אبن مسکان אز אبوبصير אز 

ا كُِتَب َعلَيْكُْم إَِذا َحَرضَ أََحَدكُُم الَْمْوُت إِن تَرََك َخUًْا الَْوِصيَُّة لِلَْوالَِديِْن َواألْقَرِبbَ ِبالَْمْعرُ «  »َعَىل الُْمتَِّقbَ وِف َحق�
)� 1; �� %1���]� ��T �� ���; ،� ��� � )$%0�� �� �.1� �1D� ,��L��� (����   g�T�� ,�.$�3�

��� ،7 )$� �S ������ ,�	��31�� � #$��  .�$( #$� �NF4 �%� ���« : فرمودند »�  ���$� ،
��	� ����� �	A� �	  ��� ��� NF� �	 ,# :» لَُه لُونَـهُ َفَمن بَدَّ َا إِْ�ُُه َعـَىل الَّـِذيَن يُبَدِّ  »بَْعَدَما َسِمَعُه َفإِ%َّ

) *����  %�� 11RL �	 ,# ��� � ^S�11RL �	 ,# �� ��� ��� ,�� � �� ��%(    ,# �� ����$

�D�«١.   
  وصيتی که بر مکلف وאجب אست، چيست؟ آيا אين آيه َنسخ شده אست؟

  : پاسخ

، אگر آيه نسخ شـده  ٢شود אطالق نمیها  دאرאيی אموאل وفقط به  در אين آيه، )خوبی( »خير«
، يعنـی  کند مین تجاوزتقسيم بين ورثه אست،  אمالکی که مورد باشد، حکم نسخ آن אز אموאل و

ی مادی که بين ورثه ها دאرאيی אموאل و روصيت ب אرث،مربوط به های  آيه ه شدنאز فرستاد بعد
٢ روصيت ب، وאجب نيست، يعنی شود میتقسيم 

٣
غير אز  برאیאما حکم آيه ؛ ٣وאجب نيست אموאل 
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توصـيف کـرده אسـت،     )خـوبی زيـاد  (» رخير کثي«خدאی سبحان، حکمت رא به  .روشنی אستمطلب אين  - ٢
الِْحكَْمَة َمن يََشـاُء َوَمـن يُـْؤَت الِْحكَْمـَة ی يُؤتِ «: فرمايد میخدאی متعال  .نه دאرאيی نه مال אست و ،درحالی که حکمت

كَُّر إِالَّ أُْولُواْ األَلْبَـاِب ی َفَقْد أُوتِ  � ����B% 7.�� ���� �( »َخUْاً كَِثUاً َوَما يَذَّ��  %�� ،� �%� ���� ��.7 ��� � �� 

��� ،%� ���� �� �� ���$� 1; ،� ��� ��]�P� �4A; ,�C7�D 3T ���%) (٢٦٩: بقره.( 
אز وفـات אو،   آن برאی ورثه אست که بعد سوم دو :دشو میتقسيم  به אين معنا که אموאل ميت به سه قسمت - ٣

אرث، بر ميـت   ی آيهنزول قبل אز  .های ميت אست آن برאی אجرאی وصيت��م  يک شود، و بين آنها تقسيم می
���,  �����)  (» كُِتَب َعلَيْكُْم إَِذا َحَرضَ أََحَدكُُم الَْمْوُت «: تمام אموאلش وصيت کند برאیبه حکم آيه، که وאجب بود ��

��� gT��....(بردאشته شد، يعنی مـالی کـه بـين    سوم  دو אز אرث، وجوب وصيت  ی ولی بعد אز فرستادن آيه ؛
 خدא، بر ی و وصيت به تقوאی אلهی و ياری خليفه אست باقی ماندهسوم  يکشود، אما وصيت به  ورثه تقسيم می
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ی אرث، آن رא ها آيه )بگوييم(جاری אست و אمکان אين אدعا وجود ندאرد که ساری و אين مقدאر، 
 .نسخ کرده אست

 gאز אبی جعفـر אمـام محمـد بـاقر    مورد وصيت برאی وאرث  در: گويد می محمد بن مسلم
إِن تَـرََك َخـUًْا الَْوِصـيَُّة « :، سـپس אيـن آيـه رא خوאندنـد    »����T$3 «: فرمـود  אيشان. سؤאل کردم

 َbا َعَىل الُْمتَِّقـ ��% ( »لِلَْوالَِديِْن َواألْقَرِبbَ ِبالَْمْعُروِف َحق����]� ��T �� �1; �� ،    ���� ,����� �1�D�

� )$%0�� ,�.$�3� ��� gT��( ١.  
که وאجب אست بـه آن وصـيت   سومی  يکوضعيت ، مؤمنآيه به روشنی، برאی  همچنين
وאجب אست به آن وصيت کند، يا به قسمتی אز آن، بـرאی  مبنی بر אين که  کند میکند رא بيان 

خـدא،   ی بله، خليفـه  .وאرد شده אست  آنهاکه אز  طور همانزمانش وصيت کند،  خدא در ی خليفه
אمـوאلی  چون  کندخمس رא ساقط  אين وאجب رא ساقط کند، همان گونه که حق دאرد אجازه دאرد

אست کـه بـا    אين אموאلی ؛کند میهر وقت بخوאهد آن رא ساقط  و אست که به אو אختصاص دאرد
  . ٢شود می ، אجرאشخدא در زمين ی حکم خليفه آن اب و کند میسرپرستی  آن אز אمت و فقرא

لِلَْوالِـَديِْن الَْوِصـيَُّة «: مـورد سـخن خدאونـد عزوجـل     در gאمام صادقسماعه بن مهرאن אز 
 َbا َعَىل الُْمتَِّق �1 ��, �1.�� ��� ���0%$( �   ( »َواألْقَرِبbَ ِبالَْمْعُروِف َحق�D�      �� ���� ��S7  ,��.$�3�

,�	��31�� «: رمايدف می) ��� %���%; �� ��� �31@ )$�g7�D ���  ���� ���� 	�، عـرض  »9
$( �S%�	 «: چه قدرאست؟ فرمود: ، عرض کردم»��2«: آيا אين مقدאری دאرد؟ فرمود :کردمL G�

   ٣.»��م $' �� ��م $'#, 
إِن تَـرََك َخـUًْا « :در مورد سخن خدאوند پرسـيدم  gאز אمام صادق: گويد می بن مروאن عمار

� �[���  ��1D ��%( »الَْوِصيَّةُ �T �� �1; �  «: فرمود ).����� (�� /���� 	� �%; �� ��� �S7

                                                                                                              
 . شود نسخ نمی ،אرث ی ماند و با آيه میباقی خود  حکم

 .١٠ص ٧ج: אلكافي - ١

مردی אز تاجرهای فارس کـه يکـی אز   : گويد بن زيد طبری می محمد.... - ٢٥: کلينی روאيت نموده אست - ٢
אز אيشان אجازه در خمس رא خوאسـتار شـد،    )نامه در( אی نوشت و بود، به אيشان نامه gدאرאن אمام رضا دوست
�7( �07«: نوشتند )در پاسخ نامه(אيشان 0� e� GF�G1. � �%��� ���� %���%; ��� G$�    ���� ����z ��

 ��� 	� �� ���Q�6)��( %�%� H��� ،� S� �، ��%��.    ���� />�7 �	 ,# �%; �� �$�T �� �� �F1� />7 �0��
��� ،������; � �� )$� � �� ��� ��� �.�� X�; � ���� � �� � ).٥٤٧ص  ١ج : کافی(» ....��	�, �� ��

 ٢٣٥ص ٤ج: אلفقيه يحضره ال   من - ٣
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��� g7�D ��� ���� 	�$�%S� )	  �G«: چه مقدאر؟ فرمود: عرض کردم: گويد می (رאوی(، »9L

 ,#'$  G-� �  ,# 	�%S� )$�-1�'$ (�� ���«.١   
  «در مـورد سـخن خدאونـد متعـال     אحمد بن محمد يساری در کتاب تنزيل و تحريف ���

���]� ��T �� �1; ،%�� �1D�« אمام صادق: گويد میg فرمود :»  ��%�; �� ��� �S7 )$�

QT�36 ، ������ g7�D �� '$ (�� ��� ��� gT��«.    چـه مقـدאر؟   : به אيشـان عـرض شـد
$( ��%S	 G� ,#«: فرمودL ،'$ (�� /�� ،�1S� � �  	� /���f�# �	�� ���� �1� )%�� �1D�(«.٢   

، شخـدא در زميـن   ی بـه يـاری خليفـه   مـردم  وصيت به تقوאی אلهـی و تشـويق    همچنين
بعضی אز אفرאدی که آن رא بعد برאی سخن يا وصيت אو  کند میفردی که فکر برאی مخصوصاً 
. وאجـب אسـت  خـدא، تـاثيری دאرد،    ی خوאننـد، در شـناخت حـق و يـاری خليفـه      می אز مرگش

نـدאد، بلکـه بـه אو    رא وصـيت  ترک کردن به فردی که אموאلی ندאشت دستور  gאميرאلمؤمنين
  .ی אلهی وصيت کنددستور دאد تا آن رא ترک نکند و به تقوא

� ��3�    « :کند مینقل  gאز אميرאلمؤمنينאنشان رپدپدرش אز אز  gאمام صادق�1S� ���

)1��d�0�1��g %�#. �� Y6 :)1��d�0�1�� ��gG�� �1D� �$#   ؟ ����� :»    ��"0� ����SL ���

)� �1D�  �	 /�� ��� ��	� ��� 	�]�� 
� ،� ?%�� �$� ��� ����	 )1� �� ،   Q�T�36 ��%�; ����� :
»���]� ��T �� �1; ��« ��� �1D� ,# �� �� ����]�� ��T �� �1; �L �«.٣  

خصوص، روشن אسـت کـه אو خيـر    ه ب aزمين يا رسول אهللا خدא در ی مورد خليفه אما در
، بعد אز אين که به ٤אست شهمان جايگاه خالفت خدא در زمينکه زيادی به جای گذאشته אست 

                                                                                                              
 ١٤٣ص ١٤ج: אلوسائل مستدرכ  - ١

  ١٤٣ص ١٤ج: אلوسائل مستدرכ  -٢

 ١٤١ص ١٤ج: אلوسائل مستدرכ  - ٣

 و אسـت کـه خدאونـد آن رא مخصـوص آقايـان      یبزرگـ  אمامت و هدאيت مردم، خير بسيار و فضيلت אلهی - ٤
کلينـی روאيـت   . شـدند وאقـع  حسادت مـردم  مورد  bאئمهدليل قرאر دאده אست، به همين  شزمين در شخلفاي
أَِطيُعـواْ ّهللاَ َوأَِطيُعـواْ «: عزوجـل پرسـيدم   مورد سخن خدאوند در gאز אمام باقر :گويد بُريد ِعجلی می:.... کند می

ُسوَل َوأُْولِ   ��6�h ��1% �� ;%���% � �(» األَْمرِ ی الرَّ�� ,�C7�D � C��1�.( اَس أَْم ««:....پاسخ אيشان אين بود يَْحُسـُدوَن النـَّ

 ��( »َعَىل َما آتَاُهُم ّهللاُ ِمن َفْضـلِهِ ��F7  ��� ���� �"�# �� %���%; �� ��21!� �� �CF� (�� �$# %���( . ���� ��

 �� �� G1�F� Q10� ��� �%� ���� �� �� �� ������ � �� (�%� r1� �� �� $��(��    G$%�� �9�� 
��F7�	��، 
��G1(» َل إِبَْراِهيَم الِْكتَاَب َوالِْحكَْمَة َوآتَيْنَاُهْم ُملْكًا َعِظيqً َفَقْد آتَيْنَا آ «�� ,�%��; �� ،G$��� ��.7 � H��� ,��� �   ��$��	
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چگونـه  حـال  رאه رسيدن تکليف به مردم אست،  ، کسی אست کهאلهی ی خليفه .مأل אعلی رفت
  !؟کند میست، وصيت نא نسبت به فردی که جانشين אو

وאجـب  رא אين، در אين آيه دو لفظ صريح وجود دאرد کـه وصـيت هنگـام مـرگ      عالوه بر
پـس صـحيح نيسـت کـه صـاحب       ،»وאجب אست، حقی אست بر« »حقاً على َكتَب،«: کند می

چگونه  ؛١אست ناپسندو  قبيحعملی אز آن،  دنآن روی برگردאند، چون روی برگردאنشريعت אز 
אين که وقت کافی برאی نوشتن  گردאند، با میאز وصيت کردن هنگام وفات، روی برa محمد

در روز پـنج شـنبه    هودو شـ אز نوشـتن  آن جلـوی مـردم     אز אين که אو رא آن دאشت، حتی بعد
کـه نوشـتن    ، אفرאدیآنهاאز  غير و عمار ،مقدאد ،אبوذر ،سلمان ،gبا وجود علی آيا .٢دאشتند باز

آيا وقت ندאشتند،  ٣!؟دو شاهد عادل אز يارאن خود ندאشت aرسول אهللا، وصيت رא تاييد کردند
  ؟!درحالی که نزديک سه شبانه روز وقت دאشتند

אيشـان نوشـتن   : گـذאرد، بگويـد   مـی  אحتـرאم  aکـه بـه رسـول אهللا   کنم، کسی  نمی فکر
نوشتاری که تا روز قيامت به بازدאرنده بودن אمت אز گمرאهـی   ؛رא ترک کردند »وصيت«نوشتار

                                                                                                              
G$��� ,��# �� ~	3�.( فرمود :»� ,l��	 � ,�C��1� �"�# ,�1� �� ��� ���� 	�9 �	 ,����� ، )$� �� ����@ ��z��

 G1���� ,�%��; 	�g �� 	�9� ���% ،%�k� /# �	�� 	� �0�a �� 	�.�� �	 ,# ���%....«. 

وصـيت کـردن    ،אين که هنگـام وفـات  مخالفت با ست، א چون אين کار مخالفت صريح با کتاب ناطق خدא - ١
روز قيامت توصيف کـرده   گمرאهی تا وصيت رא به نوشتار بازدאرنده אز aبه عالوه אين که پيامبر .وאجب אست
 . قبيحی אستعمل قطعاً  نمودن بيان אين نوشتار، אست، ترک

همچنين  مسلم و بخاری و صحيح  های کتاب ، אز) مصيبت پنج شنبه( אلخميس ی هبعضی אز روאيات رزي -  ٢
 .نماييدمرאجعه ها  به آن قسمت بيان شد؛ های شيعه، אز کتاب

سليم بن قيس  .به عنوאن شاهد گرفتندچند فرد شايسته رא  وصيت کردند و aرسول אهللا قسم بله به خدא - ٣
� �k2h«: فرمايد میg אمام علی: گويد هاللی می� ،�$# %��� e� /��	 �� ����� ���C�a    ��L �����; m��

	� %F$��� �31@ ,# ��� �� � %��-� ���� �� %���� ����%� =>�;� G� ، ��V� �	 g2&� ,# �L ���� :»  C���1�

�� ,�$]W� �%; %$�� «e� /��	a � %�%� )1��-; �	 	�� ,# %���%� (�J؟�� « )אيـن   بله، شاهد : گفت )طلحه
%1 �9�� ���« :فرمود  gعلی .جريان بودم��	 ,�1� ،e� /��	a �� �W� �� �f�# %F$��� ����; � �	 (�� 

� %��� ,# �1�� ،���� ���#. C; �� �� Q1KCT ��� :QT�36 ��%; ،� =>�;� ��� �$�%T ) ��L ( �	 ��F��� ،  Xw��
�V1kD � ����; �� � )� ،�� �f�# � ����; 	%F$��� m�� >�� �	 )��.$�( ���� �  ��� �� ,#�    ,����6 ��� �	

%��� ���: ,��2�  � 	x��� �  ��%S� �$�%� ,����� (�� ، ���F��� �"�# �� �6�h� �� �� G$%� �	 �L  ���19 ��	
 ).٧٢٢ص  ٣ج : کتاب سليم بن قيس(» ....��1, ����
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  .توصيف شده אست
کـردن  ، تـرک  قطعـاً «: کنند، صحيح نيست سخن بعضی אفرאد אز شيعه که אدعای علم می

دند و ر پنج شنبه אعترאض کرאست، چون אفرאدی که نسبت به نوشتن آن د نوشتن وصيت بهتر
بعد אز وفـات   )جماعت אو يعنی عمر و(گويد، يا درد بر אو غلبه نموده אست  می אو هذيان :گفتند

هنگـام نوشـتن وصـيت،     aزدن به سالمت ُقوאی عقالنی پيامبر אز طعنه )نيز( aرسول אهللا
אنجام אين کار رא  )مصيبت پنج شنبه( »אلخميس ی هرزي«که در  طور هماندאشتند،  میرندست ب

   ١.دאدند
صحيح نيست، چون אين مطلب زمانی אمکان دאشت که وصيت برאی אيـن   آنهاאين سخن 

 ،کننـد  مـی و يـارאنی کـه آن رא قبـول     gآشکار شود، ولی אگر برאی علی نوشته و ،مُعترضين
 و نيست aאهللا به رسولאی  ه، طعنگرددنوشته شود، بدون אين که برאی אين معترضين آشکار 

אين که אين وصيت بـه אفـرאد بعـد אيـن      ؛شود میאز نوشتن وصيت محقق هدف  ،در عين حال
  .אين אمت نفی کند אز روز قيامت، گمرאهی رא אمت برسد و تا

، جايز אست که אين سخن رא بگوينـد، بـه   کنند می» فقه«بله، برאی אين אفرאدی که אدعای 
بر نوشتن وصيت در همان موقع אصرאر نورزيد،  aאين که رسول אهللابرאی دليل آوردن جهت 

  !و هميشگیبه طور مطلق نه אما  پنج شنبه ی يعنی در حادثه
 روزه بگيـرد،  توאند يـک روز אز مـاه رمضـان رא    میآيا فردی که ن !روشنی אستمطلب אين 

 آن ، يا در روز ديگری که אمکـان روزه گـرفتن در  کند میمطلقاً אز روزه گرفتن אين روز دوری 
توאنـد   مـی ن ،وجود نجاستدليل گيرد؟ آيا فردی که در مکانی،  به  می دאرد، روزهبرאيش وجود 

  خوאند؟ می خوאند يا در مکان ديگری نماز مینماز بخوאند، ديگر نماز ن
نمـاز אسـت،    אز روزه و بزرگتر אی بسيار مسأله، )وصيت(هنگام وفات  aنوشتار رسول אهللا

��g�T  ( »وحقاً علی، کُِتب«: خدאوند متعال با אين سخن خود، آن رא بر پيامبر وאجب کرده אستو

��� ،� �S7( و رسول אهللاa  توصيف کرده אست که אمت رא تـا روز  گونه אين وصيت رא אين
אين که گروهی محض به  aرسول אهللا ردאمکان دאچگونه  ؛ حالدאرد میقيامت אز گمرאهی باز

  !؟نمايدترک به طور مطلق آن رא ، در پنج شنبه אعترאض کردندبه نوشتن آن 
رא به ننوشـتن وصـيت    aبزرگ و خطرناکی אست که رسول אهللای  مسألهحقيقت אين ر د

                                                                                                              
 .٧٢٢ص ٣ج: یميانجمكاتيب אلرسول  ؛   ٣٥٧ص: אلدين سيد شرفمرאجعات   - ١
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خدא بـه אو   آنچهکه، شود  وאرد میa אهللا رسولאين אتهام بر  ؛ زيرאکنند میهنگام مرگ، متهم 
مهيـا  دאدن آن برאی אيشان و برپا دאشتن אين که אمکان אنجام  دستور دאده رא رها کرده אست با

بـار   אمام پرهيزگارאن در يک آيـه، دو  خدאوند نوشتن وصيت رא به آقا و ه אست در حالی کهبود
كُِتـَب َعلَـيْكُْم إَِذا « .)وאجب אست، حقی אست( »کتب، حقاً علی«: אين سخن وאجب کرده אست، با

�1 �  ( ١»إِن تَرََك َخUْاً الَْوِصيَُّة لِلَْوالَِديِْن َواألْقَرِبbَ ِبالَْمْعُروِف َحّقاً َعـَىل الُْمتَِّقـbَ  َحَرضَ أََحَدكُُم الَْمْوُت ; ��� 

����  %1���]� ��T �� ���; � )$%0�� �� �.1� �1D� ,��L��� (���� ��� gT�� ,�.$�3� ،) )�$�( 
��� ,�	��31�� � �S7(. وصيتی که ثقلـين   ،محمد: گويد می وآيد   می فالنی يافالنی  אمروز

  !!، ننوشته אستکند میرא مشخص 
چـون   ؛کنـد  مـی سـرپيچی   وندکه אز خدא کند میرא متهم  aرسول אهللا אين فرد به رאحتی

 مهديين و ،در آنزيرא  אو موאفق نيست نفس وصيت که روאيت شده אست، با هوאیتنها حديث 
وصيت  aرسول אهللا: بگويدאو جای تعجب ندאرد که يل دلبه همين  .آمده אست آنهانام אولين 

  !!؟توאند باشد میאز אين  ، آشکارتری نفسروی אز هوא آيا دنباله .نکرده אست
که به حَسـب   aکه در وصيت رسول אهللارא مطالبی  کنند میאدعا ها  مصيبت אين אست که بعضی

مختصـر  حديث  بيعت غدير وی برאی تأکيدفقط  ،که وصيتمبنی بر אين  ؛دאنند می گمانشان ننوشت،
אهتمامی بـه آن ندאشـت و     aאيشان، )پنج شنبه( مصيبت ی بعد אز حادثهدليل به همين  ؛٢ثقلين بود

אبوذر  ،، مثل عمارکنند میحتی برאی אفرאد مسکينی که آن رא قبول  ؛آن رא به حَسب گمانشان ننوشتند
 ی پذيرنـد، برسـاند و همـه    مـی  به אفرאدی که آن رאحتی آن رא برאی علی ننوشت تا آن رא  و و مقدאد،

    ٣!אمت אز گمرאهی در אمان بماند وهستند، ضايع و گمرאه نشوند ی مردאن ها אفرאدی که در پشت
حـوאدث و   ی غـدير يـا بقيـه    ی وאقعـه  تأکيددאنم אز کجا يقين دאرند که وصيت فقط تکرאر يا  مین

رسـولی אز   پيامبر و aאين که אيشان ثقلين، بامختصر אست، مثل حديث  aسخنان قبلی رسول אهللا
ست و وحی برאی אو אستمرאر دאرد، و رسالت אيشان برאی هدאيت مـردم مسـتمر אسـت،    وند אجانب خدא

                                                                                                              
  ١٨٠: هبقر - ١
های אوصيای  در حديث ثقلين، به چنگ زدن به کتاب خدא و عترت  تشويق کرده אست، ولی نام aپيامبر - ٢

 .  אست »ُمختصر«حديث אز אين جهت، دليل، به همين  ؛אستنفرموده عترتش رא بيان 
� ;9�V12&��� .... «: آمده אست gدر אحتجاج אمام باقر - ٣ e� /��	a ��� �%� %1$�L ،  ��F� ^S�  /���	

e�a �� ��� %�� G.7 �� G.7 �� ��، �  ��� ����� %���� �� ��� �C��1� 	� 3T �� ،� e� /��	 ��a  	�
��� )11�L �	 ��� ��; G26 �� ، �� %�� �� ����� �-� �� � ���$�z �	 %���� ,��� �� � )٢٤٥ص ١ج :کافی(»�



 :پرسش دوم ٤٥ 

نموده אست که مثالً يک روز يا يک ماه يـا دو  خبررא با آنهاآيا خدא  .אش یحتی در آخرين لحظات زندگ
مورد يکـی אز   ، که درکند میوحی نبه محمد تفاصيل جديدی  و زمان وفاتشان، چيز جديد ماه قبل אز

، موאردی که باشد می آنهای بعضی אز ها و ويژگیها  نام و אز خودش بعد یאوصياباشد که همان ثقلين 
وقتـی  ! ، موאفق حکمـت אسـت؟  مطلبאين که אين  ، باشود میباعث عدم گمرאهی مردم تا روز قيامت 

 تکرאر گذشته אست وفقط يقين دאرند که وصيت  گونهچيزی وحی نکرده אست، چها  به אين مدعی خدא
نوشـته  ) مصيبت پنج شنبه( »خميس ی هرزي«د אز حسب گمانشان بهتر אست که بع ر، بدليلبه همين 

  !!نشود؟
نج که ننوشتن وصيت در روز پ کند میبيان  aست که عمر برאی رسول אهللاא آيا אين به אين معنا
אعترאض عمر بـه نوشـتن    کنند که بيان می به حسب گمانشانکسانی گونه که  شنبه بهتر אست، همان

کنيـد کـه بهتـر     می بيان aشما برאی رسول אهللا و ١!بوده אستאز روی توفيق و تاييد  ،وصيت نوشتار
پَـروא   ،تـان  عـذאب  ور نمودن آتش شعلهאز  و نوشته نشودنيز אين אست که وصيت بعد אز روز پنج شنبه 

אست يـا عمـر و    aمحمد بن عبدאهللا! אست؟پيامبر چه کسی ، دهم می به پروردگارتان قسم !؟ندאريد
  !אيد؟ يا شما که خودتان رא شيعه ناميدهو جماعت אو، 

 אگـر אز خدאونـد   ؛کـنم  مـی  אستغفار دعوت ، به توبه ورאنند بر زبان میمن אفرאدی که אين سخن رא 
  !ترسند می

 ی تبليغ بـرאی خليفـه   אين אست که وحی و و حکمت آن، خدא، هنگام مرگ ی وصيت خليفهدليل 
وصيت אو آخرين چيزی אست که ؛ بنابرאين אدאمه دאرد אش یآخرين لحظات زندگ خدא در زمين، حتی تا

به همـين   .ستא يا אوصيای אو ،بعد אز אو وندخليفه يا خلفای خدאموضوع در مورد  و شود میبه אو وحی 
 »كُِتَب َعلَيْكُْم إَِذا َحَرضَأََحَدكُُم الَْمْوُت إِن تَرََك َخUْاً الَْوِصـيَّةُ «: فرمايد می سبحانخدאی حکيم مطلق دليل 

) �� ��� �%� gT�� ��� �  %�1�� �1�D�  %1���]� ��T �� �1; ��  
��و خـدא   ).... �	 ����) �
 »אلخمـيس  ی هرزيـ «در  aאهللا ولمحمـد رسـ  دليل به همين  .و تمام کنيدکه وصيت אست نفرموده 

                                                                                                              
دאرند که אين سخن אز داليـل   متکلم در شرح حديث אتفاق نظر یعلما ؛^אما سخن عمر: گويد نووی می - ١

مسـايلی بنويسـد کـه אز אنجـام آن      aترسيد رسـول אهللا  ست، چون אو میא ل و دقت نظر אويفهم عمر و فضا
 جـايی بـرאی אجتهـاد    وباشد  مینص ) در אين صورت אين مطالب(، چون گردندو مستحق عقوبت باشند ناتوאن 

31� (: برאی ما کافی אست، به خاطر سخن خدאی متعال کتاب خدא: عمر گفت .ماند باقی نمی@ r1� �� H��� 	�

G$�.� 	�]� ���� �$( ���) و سخن אو (�� (���� Q��� �	(،  ت عمر فهميد که خدא دينش رא کامل نموده אسـ
نظـرאن אو   عمر אز אبن عباس و همپس . رאحت باشد aخوאست رسول אهللا می د، ونشو ديگر گمرאه نمی مردم و

 )٩٠ص  ١١ج : شرح صحيح مسلم( .אست) تر فهيم(تر  فقيه
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چون  !ینه چيز ديگر وصيتِ زمان وفاتش بازدאرنده אز گمرאهی אست وکه  فرمود )مصيبت پنج شنبه(
صفتی אسـت   نام و با) بازدאرنده אز گمرאهی ی به جای گذאشته شده(ثقلين   شناسايیאين وصيت برאی 

  .شود میتا روز قيامت،  برאی فردی که به آن مُلتزم باشد، حاصل ن گمرאهی ،ی آن به وאسطهکه 
کـه אبـن    طـور  همان) مصيبت( هدر روز رزي aאهللا سخن رسول: گويم می کنم و می تأکيددوباره 

�« :سـت ناميده א ،ن روز رא به אين نامعباس אي��� ,��$�� �L %$	��1� �	������  ��  �� %��� �� GF$���

 ,# 3��%$�-� ��آورده אست، مطالب  aאهللا که رسولرسالتی אز  آنچه: کهبه אين معنی אست  ،»��
 gحسـين  و gحسـن  در مورد آنچهحتی بارها، وصيت نموده אست،  gدر مورد علی آنچه قرآن و

روز قيامـت אمـت رא אز    ، تـا ١شان رא مشخص نموده אسـت  آن شخصيت غير و אست که با حديث کسا
 aدאرد، که بـه رسـول אهللا   میدقيق ثقلين مردم رא אز گمرאهی بازشناسايی دאرد، بلکه  مینگمرאهی باز

هنگـام مـرگ و پايـان زنـدگی و رسـالت       ،وصيت مبـارک  دروحی شده אست و خدא دستور دאد آن رא 
  .به مردم برساند، مبارکش

                                                                                                              
و  وقتی با مهربانی aرسول אهللا: אز אسماعيل بن عبدאهللا بن جعفر بن אبی طالب אز پدرش: .... حاکم بيان کرده אست - ١

چـه אفـرאدی   ) منظورتـان ( aرسـول אهللا  :صـفيه عـرض کـرد   ، »��$1% ��1$�% ���$1% ��1$�%�«: فرمود ،نگاه کردرحمت 
��Q�� � ��h ��1 �( �26 �« :فرمود هستند؟ � )F7 %��F� )1F7« ،و پيـامبر  آوردند آنها رאa  رא  )کسـا ( عبـايش

��% %�,�$�"� ;��;%�$� « ):فرمود و( برد دستش رא باال روی آنها אندאخت وF� )� ، �� X�   ��	� %��k� /# � %��k� 

��V�« ،فرستاد رא )آيه( و خدאی عزوجل אين :»Uَرکُْم تَطْه ُ لِيُْذِهَب َعنْکُُم الرِّْجَس أَْهَل الْبَيِْت َو يُطَهِّ ا يُريُد هللاَّ ;%����%  (» إِ%َّ
�� ��� �� %���; ��� � %�� 	�� �	 �%12�  �1� Q�� �	 %�� ?��( )١٤٧ص  ٣ج : مسترک.( 



  :مخلص کالم
بـودن آن  جـب  אکه بر وאی  هא هنگام مرگ با دو کلمکه نوشتن وصيت ر وجود دאردאی  هآي

خـدאی متعـال    .)....وאجب אست، حقی אست بر( »كتب، وحقاً على« :کند وאجب می ،داللت دאرد
ِبالَْمْعُروِف َحّقاً َعـَىل َعلَيْكُْم إَِذا َحَرضَ أََحَدكُُم الَْمْوُت إِن تَرََك َخUْاً الَْوِصيَُّة لِلَْوالَِديِْن َواألْقَرِبbَ كُِتَب  «: فرمود
 َb1%( ١»الُْمتَِّق���]� ��T �� �1; �� ،,��L��� (���� ��� �      � )$%�0�� ��� ,����� ��.1� �1�D� 

��� gT�� ,�.$�3� ،,�	��31�� � ��� �S7 )$�(. نوشتن وصيت رא אنکار کنـد،  کسی که  هر
  .رא به معصيت متهم کرده אست aאهللا رسول

 aאهللا نوشتن وصيت توسط رسول رب تأکيدلت بر نوشتن وصيت يا روאياتی אست که دال
کـه در بخـاری   ) مصيبت پـنج شـنبه  ( »אلخميس ی هرزي«روאيت  مثل نمايد؛ میهنگام وفات 

   ٢.کند میسليم بن قيس درکتابش روאيت  آنچه روאيت شده אست و
 باشند میگانه  روאيات مهديين دوאزدهدאرد که  تموאفق ،روאياتی אست که با مضمون وصيت

 .٣نمودسنت مرאجعه  אهل شيعه و توאن به منابع آن در می ی אنصار موجود אست وها و در کتاب
אحمـد و عبـدאهللا و   «אسـم مهـدی    روאيت کـرده אسـت کـه    bهمچنين آنچه طوسی אز آنها

 ٥אند که אسم مهدی موאفق אسم رسول אهللا אست و آنچه אهل سنت روאيت کرده ٤אست» مهدی
   .که در وصيت آمده אست طور אحمد، همانيعنی 

غيبـت طوسـی روאيـت شـده      در کتـاب  وموجود אست هنگام وفات ی  هوصيت نوشته شد

                                                                                                              
  ١٨٠: هبقر - ١

 .١ پيوستجوع شود به ر - ٢

 .٢رجوع شود به پيوست  - ٣
 شنيدم، هنگامی که ذکر مهـدی شـد   aאز رسول אهللا :گويد حذيفه می....  -٤٦٣: کند طوسی روאيت می - ٤

غيبـت  (» �� ��) ����� �$( ، �"%� ���  ،� %�7� �� (�� � e�%C6��� ��S) �� �� ���1 �� �1( 	�( �« :فرمود
 .٣و رجوع شود به پيوست ) ٤٥٤ص : طوسی

��[	� � ����,    	�����	�, ����  « :فرمود aرسول אهللا: אز زر بن حبيش אز عبدאهللا: ... کند אحمد روאيت می - ٥

��� �L ��	 H6� �� )$� ،,��� )� �1� Q�� �� ��� %�� �$��	 ،��� )� (�� �1C� *��� «)١ج : مسند אحمد 
 ).٣٧٧ص 
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يی که برאی ردّ وصـيت  ها ندאرد، و تمام אشکال با متن وصيت، وجودمخالفی  )روאيت(و  ١אست
  .پاسخ دאده شده אستنيز  هابطالن آنعلت  آوردند، بيان شده אست و

کـه אز  کسی چگونه  !؟وصيت رא ردّ کندتوאند  میفرد عاقل يک ، چگونه אينها ی همهبعد אز 
توאنـد   مـی  ترسـد  مـی  که אز خدאکسی چگونه  و !؟وصيت رא ردّ کندمی توאند ترسد،  می آخرت

  !!وصيت رא ردّ کند؟
  

                                                                                                              
 .١١١ح ١٥٠ص: غيبت طوسی - ١



  پیوست پرسش
مترجم אضافه شده אست و متن آن אز אين پيوست جزو متن אصلی کتاب نيست و توسط 

  .که عيناً آورده شده אست باشد می» جلد دوم gدر محضر عبد صالح«کتاب 

  روאيتِ خدאوند عمرش رא تباه گردאند

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» کتاب بازدאرنده אز گمرאهی ،مقدس

آن  אی در خصوص حجيت وصيت مقدس و صدق کسـی کـه بـه    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«ی روאيت אز جمله موאردی که در אين کتاب آمده אست تبيين معنا
   .باشد برאی مدعی دروغين می )عمر אو رא تباه گردאند

  :در אين خصوص فرمود gאيشان
»'
(� "�)*� +, -�.�
�/ 0� »��23 4( �56� « 7� '�*8،     -96:� "��:; ��:<=( "(�$

'>(.  0�)�?� "(�$ @A 7��$ "(�$ 7� B( (� �2C +, D�(/ �8�E� �=(�F B( ��:9$     �:=(/�G �:)�

�=(/�G ��HC� 0�2I�� �$ (� �2C 'JA  /�6$ K�$ (� �2C 'IL)�  D�E�!«.  
  : 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 میی אهللا رא ثابت  نص به عنوאن رאهی برאی تشخيص خليفه

   .باشد های تنزيه خدאوند سبحان جهت جلوگيری אز אمکان تحقق אين אدعای باطل می الزمه
هـای عمـومی אز אصـل אدعـای      هزينه«אما آنچه در אبتدא אز داليل قرآنی و روאيی فهميدم 

  .باشد می» همبستگی هالکت مدعی باطل با אدعايش«يا » باطل نص تشخيص
شود אين אست که אمکان وقوع אدعـای نـص تشـخيص אز     آنچه אز صورت دوم فهميده می

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 אيشانאين سؤאل  ،ی کتاب هنگام مطالعه
»+=، '��= +=MG 0
(. ��/ 'E�.M� �=(�F! L�= N
(�  N=��; O=   ':IK/ /MF "/MF +$



 نوشتارِ بازدאرنده אز گمرאهی، وصيت مقدس ٥٠   

N3�� ',P� �$ O= B( N9I( '
�2A N)*� +$  /�(/ NQE3 ��I/ �$ ) �:R�$(  N:�    +:$  �:C�$

S� � T�.U N2= �R�$ "�3/( @E � 7�H�( N)*� +$ �C�$.  
	��63 :»'>( D/�� "(�$ 7�C ��HC� B( �6; ( ',P� �$ �(�2� 7� "�3/( �;(�A«   +:$

N� �3/( 0
( +$ SM! 7�H�( 7/M$ ��*$ N)*�       /(�:
� 0:
( +:, ':��= N:)*� 0
( +$  �C�$

�C�$ +�C(/ (� 7�C @E � 7�H�(؛ N� �� NI -�
MG : /M:C @E � "L�V 0�)V �G( N�A،   B�:$

'C(/ ��(M#= "��8 -؛� � (�
B    ��:=�(/B�$ O:= +:$ N6�>� W�� +QA�� 0
( �� �3/( 0
( @E 

N2=  �=�>�. O#C +, 7� N)*
 'I�>� N=�6��XY )�R�$(   �:3/( "�Z
/ /L= (��HC� �=(M�= (� 7�

 (� 7� ( +, -�), T�. �G( ��( �),[�.�!   +:\=� �=(M�$ +, 7� B( �6;  �), �3/( ]/MF ^�Y

�), ��HC� (� /�(/ �(�; ^=�/ �/،  �:
�2= ^,P� �=(�F،       O:= "(�:$ "��:8 +I�:�� 0:
(

N2= /�J
( ��=�(/B�$ �),. '
�2A N)*� 7��$ '>( DBK +, "L�V �9)� )O=(  �9)� 7/�, (�_ 

N� +, '>( N
�9�I�A 0
����*$ B( 0H2� 'I�A �
��$ ^�Y �=(M�«.  
  



  ١پیوست 
نوشتن  رب تأکيدته شدن وصيت يا نوشمربوط به  های تبعضی אز روאي

  אهل سنت ی شيعه وها کتاب وصيت، در
  

  ی شيعهها کتاب :لאو
  

  :دאرد تأکيدوصيت  نوشتن رروאياتی که ب -אلف

�� ����   ؛���� �1D� a	��Z7 �1D� e� / ��� �« :فرمود gאمام باقر -١F$�� X�
 ����2F�, %�� �1D�« )٣ص  ٧ج : کافی.(  

6��� Y� �D (��� ��g�v«: فرمايد می gی کاظم`אمام مو -٢(: �$#  �� ��� ���� )$�

0�1����d�)1g �%�F$��  e� /��	 �a >�� )��.$�( �%��� � � �1D� � Q1KCT  ,����� HiS�

��� )Gy�� (���g( ؟����%  ���%� :)v��D (���g( ���� 
�.� ��l�h 
����  ��Xw  ؛�%�: 

)Fk0���� �� ! ���� )1�� ��� ����V�....« )N.�, : �7  �3(  

1�0« :فرمود gאمام باقر -٣����d�)1g )F7 ��g � ���� �1D� �  )1�F7 ��; �1D�

g � � %�k� ��� � *��%��� � �1� ����	*��1 �  *�1� Q����� %��� �	.   � H���� Xw�� 

�	 p>� ��� �� ��.  \%��� �� Xw�))F7g( ����: (%��� ��! e� /��	a  )� �� 	����� 

��� H���� G�� �1D� �L �� �L  ��� G�%� �L �� �	 ��; p>� ،,���  e� /���	 �� ����a    )�� ���

� ���� �1D� H���  ��� 7>�* ��� )� �� �	 ،� ��� 	���� )� ��   ,���� ��9�  G�� 	���� �L �� �L

%1�	 ��� ، 
	��� �� �	 ,#))1F7( ��%�. \%��� �� �	 Xw� ،� ���� )1F7 ���� :  /���	

e�a ��%� 
%��� )$� �� �	 ,# �L ��� ���� 	���� �L ��.  \%���� %��� ��� Xw�،   ��26

)1F7 )�a ��� �	 �  �� ������: (%��� �� ،e� /��	a   �	 ,# ��� ��� ���� 	���� �L ��


%��� ��، %�k� � ��%� �� e� /��	 ���a  )� �,��  ).٢٩٨ص  ١ج : کافی( »....�� �� �<) �

אين  אز بعدـ 
   ـ شنيدم  gאز علی: گفت می אز سلمان شنيدم که: گويد می سليم بن قيس -٤
 : کـه گفـت   ـ کتـف رא אنـدאخت   خشمگين شـد و  aرسول אهللا گفت و مرد آن جمله رאآن  که



 نوشتارِ بازدאرنده אز گمرאهی، وصيت مقدس ٥٢   

»e� /��	 �� �$#a 	� �� �31@ �	�� ��   %F$��� m�� 	� ����;/�d�  G1��.؟�    ��� ��� �3�1@ 

�� r1� ���� � ���� ����� � %�  r1� �� �� �V�� =>�;� G��� �%��سـکوت   )حضرت(. »؟
 و hفاطمـه  و gعلـی  و )و رفتنـد ( شـدند  אين که אفرאدی که در خانـه بودنـد، بلنـد    تا نمود

به مـا   gعلی .برويمشديم تا  بلند مقدאد دوستم אبوذر و من و .ماندند gحسين و gحسن
آغاز نمـود   aرسول אهللا .شنيديم می ما د ويپرس aאز رسول אهللا ،حضرت .»��-1�1%«: فرمود

� ��� �(  ،;%���% ....« :فرمـود  و�� )� �� %��� �$�%T  =>�;� �	��� �����;. ��� 	���� )� �� 

���� ,# �L�  ��	� �� �L ��� m�� �� GF$��� G����; ،GF$��� ،�      g�2&� )$��� �	 �V� ��� )$�

(1�� %���. �V1kD )]<��( %$	��1� G$�� �ی אمامـان  هـا  نـام  aرسـول אهللا  .آن رא آوردنـد  .»
 )aرسـول אهللا ( .نوشـت  مـی  دست خود با gعلی و يکی يکی فرمود رא خودאز  هدאيت بعد

��	 �� ���% 	� �( ���« :فرمود� �� (1�، $��، �V12;� �	�� � G��� 	� )� ،  g�0�h ��� )� �26

��� ،)F7 Xw� ،1F7 Xw�� ) %�� �� �"�# )1F7 ,�%��� �� ��فقط ولی من  .»����% �� �̀� 
، ولی مطمئن نيستم bאمامان ی بقيهو אز نام  ؛محمد و علی :سپردمخاطر رא به  آنهاאز نفردو نام 

אز عدل  אو زمين رא پر ی אين که خدאوند به وאسطه و شنيدم رא علم אو عدאلت و ويژگی مهدی و
 ��( « :فرمـود  aسـپس پيـامبر   .همان گونه که אز ظلـم جـور پـر شـده بـود      ،کند می دאد و

�� �	 )$� G����; GF$��� ،�� Xw� %JF� �� ,# (�� ،(�� Xw� �	   � G��� 
��6�   ���� �	 ,#

���B� (��� G �"�# �	 �  ,# ����(�	��� ، ���� ;���\  ;�����   #�����B� %���%; �0� �f �؛ ��1

����.«  
 .مـن سـخن گفتنـد    با ؛عثمان ديدمخالفت زمان  مقدאد رא در אبوذر و :سپس سليم گفت

مـن پنهـانی سـخن     آن با مورد در .در کوفه ديدم رא gحسين و gحسن و gسپس علی
كتـاب  ( .گفتند می يک زبان سخن نه چيزی کم نمودند، אنگار با نه چيزی אضافه کردند و ؛گفتند

  )، تحقيق אنصاري٣٩٩ - ٣٩٨ص: سليم بن قيس

� �k2h«: فرمايد می gאمام علی: سليم بن قيس -٥�! �$# %���    /���	 ��� ����� ���C�

e�a 	� �L ����; m�� ��� ��%F$��� �31@ ,# � %��-� ���� ��    %����� �����%� =>��;� G� ،
�V� �	 g2&� ,# �L ���� :»,�$]W� �%; C��1� �� %$��«. e� /��	a %�%� )1��-; �  	�� ,#

�	  (�J��%���%؟� )�26( .אين جريان بودم بله، شاهد :گفت )طلحهg( ����: ��9�  ����   ,��1�

%1��	 ،e� /��	a �� �f�# �� %F$��� ����; � �	 (��  ��  %���� ,#  ��1�� ، ��W�   ����� ����#. 
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���C; �� �� Q1KCT: »��  QT�36 ��%; ��� )�L( � =>�;�  �	 �$�%T�F���«.   V1k�D Xw���  ��

� ����; �f�# �� 	� ����; %F$��� m��  �	 )� �>�� )��.$�( ���� � � �� �� ,#   ,����6 �� �	

%��� ��� :� ,��2� � 	x��� ��%S�6 �� ، ��) �����, �%�$� � ؛��h� �� �� ����� ,��� ��"�#  ��� 

G$%� �	 �L ���� ,�1� ���19 ��	....«. )ینصارא، تحقيق ٢١١ص: كتاب سليم بن قيس(  

אی  هصـحيف  .رسـيدم  gدر ذی قار، خدمت علی: گويد می אبن عباس: سليم بن قيس -٦
� ��( �C6|« :به من فرمود بيرون آورد و� ،V1kD )$��  �� e� /���	 �� ���a   ���� �	 ,#

>�� )� )��.$�( ���� � �� )���( ��� )� � gينمـؤمن אميرאل אی :به אيشان عرض نمودم .»;^
رفـتن   دنيـا  زمـان אز  تمام אتفاقات بود، אز ،آن در .خوאندند אيشان آن رא .برאی من بخوאن آن رא

چـه   و رسـد  مـی  אين که چگونه به شهادت و  gتا به شهادت رسيدن حسين aرسول אهللا
شـديدی   ی אيشـان گريـه   .رسـند  می אو به شهادت چه אفرאدی با و دهند می ياری رא אفرאدی אو

چه رفتـاری   אو با אين بود که  مطالبی که برאی من خوאندجمله  אز .َمرא به گريه אندאخت و نمود
بـه  ، فرزنـدش  gچگونـه حسـن   و رسـد  مـی  چگونه به شهادت hو אين که فاطمه کنند می

ـ  . کننـد  شکنی می با אو پيمانچگونه אمت،  و رسد می شهادت مـورد بـه    ی کـه در وقتـی مطلب
رسـانند، گريـه    مـی  شهادتبه  رא אين که چه אفرאدی אو و خوאند رא gشهادت رسيدن حسين

: كتـاب سـليم بـن قـيس    ( .אفتد، باقی ماند می قيامت אتفاق تا آنچه صحيفه پايان يافت و .شد بيشتر
  )ینصارא، تحقيق ٤٣٤ص

���   ��� �1D� �26g� � a �26 �� �$�"�L ��g	��g: »e� /אمام صادق: صدوق -٧

)F7g � )1F7g،  �� � ������ �1D�....«. )٣٨٦ص  ٢ج : علل אلشرאيع(  

� ��26 « :دאد، فرمود gهنگامی که وصيت رא به علی aرسول אهللا: شريف رضی -٨�! 
)$� ��� ،	� �B��� ���19 ����  ���-1� 	�\6 ،)� ����#، �$� 	� )� ���19 ��	 ، ���   H����

�� �%; ��J�7� �L �� G��، 7� /> ��7* � � G.k� "��-��*،  ���� ,# �  ���  /���� %�� �   ��12CL

����� *��  ���F�,���� �12CL �� �� �"�#  ��L ��  	����� (��� ،�  ���$�  �%�; ، ,����    ��� �����

%� ������ � � ��� �  )٧٢ص : خصايص אالئمه(�.7�....«. ) ;%� 

: فرمـود  gعلی بن אبـی طالـب  : אز پدرאنش gאمام کاظم: مجلسی אز אبن طاووس -٩
»	� e� /��	 �1D� /��a ��� g2&� )$�:   e� G�F�  G17�0� )�7�0�.   %�"6 )�$�  %��k�   )��

e�%C6a � �f�# ��� ��� �1D� ,# �� � �f�# 	���� �� �%; ��� ����� G.k� ،  *1�D� ��� ،
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g0�h ��� )� �26 ،0�1����d�)1g  �� %��1 #��%� ����   � ؛��D� ;# 	�:  � Q�1KCT  � Q�1K�.1� 

� Q1���� %�k� �1D�a g0�h ��� )� �26 ��g 
 #, � �1�D	�  ��26g  � ؛���% �� �"��

� ��� �� �f�# 	� ��� ,# ،��� ����z ،,���     ,��� )�� ����$ ��� ����g    )�� ����� ���� 
,��6g � u�D� G$� )� �F16g � ����z ��� ����. ,��� 	�h �� QC9 ��1D�� �� ��"�#  %�"�L 

%����� %�k� �� )$� ��a ,�C��1� )$�"� ،�26g �D� )$�"�  �� ����.  %��k�a   �1�D�

� ���� �	 ,# �26 ��g �w� ،�  �� 	�9� )� ����  ���� �	 �1D�  ��  ��f�#   ��1C��   �1�D� ,# ���

%����� ،���. %�k�a �	 �� g0�h ��� )� �26 ��g ���.  � �%�; 	���� )$�  A��6�h� �� � ���. 
%�k�a ،�26g ��� 	�9 ���� ,���6 �� �	 )�(  �� )$�%�k� �� %��a،  �� �@ � ��26 �� 

 �@1< �� ��  �C��1��F1� ،� �%; ��� ��  )٤٨٢ص  ٢٢ج : بحارالنوאر( .»�� ���6, ���% ��

���«: فرمايد می gאمام موسی کاظم: مجلسی -١٠� )� �� (	%�:   ��9���  ��� ��26g 

�V1kD � e� /��	 �1D�a �	 %���;  	�  ,# )1�@���: �26 ��! �� �L  �%�� QF< �  �1< ��   ��L
 �F��� %�%� QF<....«. )٥٤٦ص  ٢٢ج : بحارالنوאر(  

هنگام ورود אيشـان   gאمام رضادر حديثی אز بن فضيل  محمد: قطب אلدين رאوندی -١١
 ....«: که در آن چنين آمـده אسـت   گويد می نصاری علمای يهود و אحتجاج אيشان با به کوفه و

 
��� ,��� �� ������e� /��	a  ��%1�	 ،�	 �26 �%D ��، ���� �1D� �� ��  � �	 �V1k�D   ���

�  ����, V1kD ؛�$-�, ����	� �� (�� ,# ���%; �� �$ ،� ,�C��1�  �1�D�� �	    ���� ���_�;� ,# ���

��� ،��T� ����«. )٣٥١ص  ١ج : خرאيج و جرאيح(  

 مـورد  در آنچـه  مطالـب کيسـانيه و   )אز: (gאمام بـاقر אز ... : ن صفارمحمد بن حس -١٢
�� ��!�  �k� �26 )�g% ....« :فرمودند gאيشان. سخن گفته شد گفتند می بن علی محمد

��F9 �� �� �$ �1D� � �� �31@�f�# 	�  ,#��� ،���� ��1�.  �	 ����     )1�F7 )�� ��26 �3��g 

���� � ����� *$�  )١٩٨ص : بصائر אلدرجات( .»�%�$-�, �

 کيسـانيه و אز  gنزد אمام صـادق : گويد می جازی عبدאلغفار: محمد بن حسن صفار -١٣ 
 #�"��  �� #$�� « :فرمـود  gאيشـان . سخن به ميان آمد ،دنگوي میبن علی  مورد محمد در آنچه

$%1�w��� % e� /��	 p>�a  �@ �3� �F����. %�k� �26 )�g  ���F9 �� �!�� ��  ��� �
 �$ �1D�,# �� �31@  ���� ��1�. �	 ���   )1�F7 )�� �26 �3�g  ����� � �   ,��-$�� ,��-$�

%��  )١٩٨ص : بصائر אلدرجات( .»���
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 gکه باعث وفات علـی بـن حسـين    אی هنگام بيماری: گويد می زهری: خرאز قمی -١٤
אو سـخن    مـدت طـوالنی، پنهـانی بـا     سپس محمد، فرزندش آمد و ....شد، خدمتشان رسيدم

1.��     �«: ودفرمـ  می که شنيدم ،فرمودند می مطالبی کهر د .گفت� v>�;� ��� ���� �L«.   عـرض
و همـان موقـع   ( شـود  مـی مورد ما אجرא  ، ناچار دستور خدא در aאهللاאی فرزند رسول  :نمودم
� ���e�%C6« :چه فردی برويم؟ فرمودند אز شما نزد بعد ) خودم گفتم کهپيش �!   )�$� ��� ��

(%��� �D� � G26 ���$�T � ��	� �( � ،�$-�,«:) فرمود و( אشاره نمود به فرزندش، محمد و »

� G26 ,%��  �%���.�� �   ���� G�26....«.   אی فرزنـد رسـول אهللا   :عـرض نمـودمa    آيـا بـه ،
@.�  !�� ���e�%C6« :فرمـود  کنی؟ میترين فرزندت وصيت ن بزرگ���� ��	3� �� ����� ) i)��( 
�F1�.  ���� )$�e� /��	 %"6 ���a  ���� )$� � �� � � p��0 	�   G1����$ �V1k�D....«. )  کفايـت

  )٢٤٣ص : אالثر

 
H-  �� �L�$��	%1�nL   %��	�� ��    �1�D� ��� )�$� ) %�"6  %��k�a( �� 

%�k� /# 
�D�_�;�b �� � %���  ��,#  ��;����� ���%:  

  «: شنيدم کـه فرمودنـد   gאمام صادق אز :گويد می عمرو بن אشعث: کلينی -١٥�.� ��$# 

�� %1��  �1D� �� �� �� ����� %�� ،�	�� ���� �� ��� � �� ، �1D��� %؟�� �� ،�%; �� GF9 
�F1� )1�@ )$�! �%; g��T �� �%"6 ,# � e� /��	a  ��� ���� ��� �$� �L ���    ��� )$�

%�� *C7�D ��   )٢٧٧ص  ١ج : کافی( .»��

  «: شـنيدم کـه فرمـود    gאمام صادق אز: گويد می بن مصعب عمرو: کلينی -١٦�.� ��$# 

�� %1��  �1D� �� �� �� ����� %��  �	�� ���� �� ��� � �� ،�� �1D�  %؟���  ���  ،  �%�; ��� 

�F1� )1�@ )$� GF9! �%; g��T �� �%"6 ,# e� /��	 �a  ��� ���� ��� �$� �L ���  )$�
  )٢٧٩ص  ١ج : کافی( .»��  �� ;��\ 	�%1

وقتی אمـام  : رض کردمع g»אبوאلحسن«به אمام رضا : گويد می אبن אبی نصر: کلينی -١٧
  �3	~) ��(��  .��	�$� �� �-���  ���) «: فرمود ؟شود میאو چگونه شناخته אز بعد  بميرد، אمام�L )$

��� \	%� ,�%��� ،� �� 	� �1D� � �21!� ��� ، ��� ����	��  � %�	�� %$��:     ��@ ��� ���>�

���� �1D� ��� ، ��V��� ���: ��>� ��. 	� p>�      ���� Q1K���� ���� 	� 
����L Q�M� �� )1؛� 
�J��  p>�%���   ����� �T ,������.« )٢٨٤ص  ١ج : کافی(  
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چه چيـزی   אمام با :عرض شد gبه אمام صادق: گويد حفص אبن بختری می: کلينی -١٨
 ��« :فرمود ؟شود میشناخته ��y �1D� � �� �21!� ��. %����L،  � G�	 ����r1�  X��� ���   ,  ؛

?�� ����� ،%�3� ���h (��� ؛�� )�>M�(  ���� ��V�: }�	�  ���   ���� ��$   �	 (��� /�����  ���  �	��; � 

)����B�( )$� QM�«. )٢٨٤ص  ١ج : کافی(  

کـه   درمورد سخن אهل سنت پرسيدم gאمام صادق אز: گويد می אالعلی عبد: کلينی -١٩
« :فرمود aرسول אهللا :گويد می� � �1�� ��� %��� ����%� ����� ،   ��12��T ~�� ���   ����

���  ��g	�  �%; �26�	 iZ7.... �f�# ����� �� ;%� «: فرمود gאمام صادق .»������ ، ���$ 

)� ،� �f�# e� /��	a )F7 �	��	�g � )1F7g � �f�# �26 ��g  ���� ���� ��_�;� ،� 

�f�# e� /��	a �26 �� ,�-$� �1D� ��g ���� � ���� H�_���	 ,�-$� ،)� ��$....«   عـرض
که چگونه אز بين فرزندאن  کنند میبيان  ، ودنگوي میسخن  gجعفر אبو مورد مردم در: نمودم

و سـنّ بيشـتری هـم     )دאشتندאيشان  با( مثل אو نزديکیکه  بودندپدرش، אنتخاب شد، אفرאدی 
 ��� ���    g7�D ��« :فرمود .تر شدند کوچکتر אز אيشان بود،  سن אما אز کسی که کمدאشتند، ��

 ��;��� ���$��� ��� 1< ��� 	� �� �F1� �� ��:  ��� ��� ���� ��� �� �CF� �� QC9 �� �� 

��� ،�	�� �$�0��، �� �D� �� ��� � e� /��	 p>�a  �� �3�� �� �1D� � � ���.  ,#) �1�D� (

� ��� )� �3� � ����� %���L 	� �� ,# %�� ��3� )�.«   بـه خـاطر تـرس אز    آيـا   :عـرض نمـودم
، ��F1 ��"�,«: فرمود ؟پادشاه، پنهان אست��  ��� ��y ��J7 �� )$�,# %���.  �	 ,# (	%�� 

�� )� �3� ���]� �����. %1�	 ,�-$� 
��� ,��� ��9� ،���� :%��� ��	��1� )� ��� �$.   	��"@

(�	�# *$9 �� %��� ،	�  )1��"�# ، ����(>< �6 )� e�%C6 ،���. ���� : �	 )�$�  X$����:  ��f�# 

 ����� �1D� *��%��� �� H�S�$ :» َّيَن َفـالَإِن � (» ْسـلُِمونَ xَُـوتُنَّ إَالَّ َوأَنـتُم مُّ  ّهللاَ اْصـطََفى لَكُـُم الـدِّ�
�	 )$� �%;  G��%��� %1��� ,��2F� �� )$� �� %$1��  %$3�� ��� ���(      ��� ��26 )�� %��k� �

���� �1D� %�k� )� V�T \%���  )٣٧٩و  ٣٧٨ص  ١ج : کافی( .»....

 :بـه مـن فرمـود    .אجازه گـرفتم  g אز אمام صادق :گويد می معاويه بن وهب: کلينی -٢٠
»�� Q;��«. אين کـه نمـازش رא    نشستم تا .אش ديدم خانهدر محل نماز אيشان رא دאخل شدم و

��� 	� «: فرمود می کرد و می پروردگارش مناجات حالی که با شنيدم در .خوאند� �� �$�%; ��

�� �� ���� ��_�;� ، �� �� �	 �1D� � ���� ���_�;� ،�    �%�6� ��� ��� �  ���� �6�V�� ،�   G�26

� ,����]� �	 ,��%�$# �� �� ���� ،� /� ���	 (�� � ���� 	�9 �� �  )٥٨٢ص  ٤ج : کافی( .»....�� ��
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: فرمودند می شنيدم که gאمام رضا אز: گويد می عبدאلسالم بن صالح هروی: صدوق -٢١
».... %�� �� GF9 �$�%; �� �� %�k�a ،�� �	 �� � ��� ���� ����� �� �	  ����� �1D� �� ��B�. 

)� C9 )$K�� ،�%; �3� ,����"� )$�"� %��F� ���19 ��	 	�. ��d�   � %��� 
	��$� �W� �� �F1� �

�&9 � %1-�� *L	�D � �.�� ،��   (��7 *L# � �	 �� %FT /���� %���%; �� )$� ���  %���«. 
  )٢٤٨ص  ٢ج : عيون אخبار אلرضا(

אجـازه   gخـدمت אمـام صـادق   : گويـد  مـی  معاويه بن وهب: محمد بن حسن صفار -٢٢
� ;%�$� �� ��1D 	� « :فرمودند، شنيدم می אيشان درسخنی که אز .به من אجازه دאدند .گرفتم�

���� ��_�;� �� �� ،� � ,����]� G26 �	 ,��%�$# ���� �� ��، /� � ��  	��9 �� ��� �� �	 (�� �

���� ،� �	�� �	 �� ���� 	�9 ,�C��1�«. )١٤٩ص : بصائر אلدرجات(  

��   « :فرمود gאمام صادق: ن حسن صفاربمحمد  ٢٣;���� ����$� �� �� (��� ���  ���� :
�� �� QC9 �� ��� �� �CF� ,�-$� ��� ،�	�� �$�0��، e� /��	 p>�a  ,�-$� �1D� � �� �3�

���. �� � �F��	�� 	� /���� ��%; �� �� \��� �����وا األَمانـاِت إِٰىل «:  َ يَأُمرُكُم أَن تُـَؤدُّ إِنَّ هللاَّ
��	 ���� ��� �L �����(» أَهلِها�� �����%1�%  ;%� �� � ,�-C7�D �� �	1( ���   : فرمود و )�� p>�� ،

	� 
���L QM� ��� Q1K��� ��� ،%��� p>� �T� ، ��%�����J�# � ��� ، ,����  	��h    ��T� ���

��� 
���L ، ��%�����J�# ���«. )٢٠١ص : بصائر אلدرجات(  

  
�-  �� �L�$��	%1�nL �� %��� �� g7�D ��� � GK�9g��   ��;��� �1D �� ���:  

صـاحب  : عـرض کـردم   gبه אمام صادق: گويد می حارث بن مغيره نصری: صدوق -٢٤
  )٢٠٠ص : خصال( .»�1D� � G26 ،�����1 ،�� #	��*« :فرمود ؟شود میچگونه شناخته  gאألمر

«: فرمود gباقر אمام محمد: نعمانی -٢٥��T ��! 	�  	������ )1��  � \���  � ����   ����

�%� ��7 �	 
��; )).� �	�� �( �L ���-� �� )$� ���L ��� �� �$ �� $���	 G ��1C؛�  ��� ��C0�  ,#

� �� �1_% ;%���% :فرمود ....�	? ��� 	���  �-����� V� ��31� � *��	�$  ��T �	 ���  %���.  �%�; 

�� ��� )�	 *��	�$(  ��T�� %��، �%6� ,�%� � �2C9 ،,%� ��T QM� )� ~� ,����� ���(  �31$���. 
��T ��! $# ,��� )$��  ��\��; H��يَْن َما تَكُونُواْ يَأِْت ِبكُُم أ «، ����� ��� $�� ��� �� ;%���% �	�

ٍء َقِديرٌ  «» ّهللاُ َجِميًعا إِنَّ ّهللاَ َعَىل كُلِّ َيشْ� �J� �%;  %1��� ��� � ��� �	 �� � %���%;  �	�#  31@ ���
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����L ���«. �� � )�	 )1� ,�-$�  ��1� (�S��� %���.  �� �����     �%�; /���	 g���T �� �%�"6a 
�� %��� �	� �� ,�	%� �� ,�%���  )٢٩١-٢٨٨ص : غيبت( .»....���% �� 

«: فرمود gאمام صادق: صفار -٢٦��� g7�D  ��;��� ���$� �� ���� ��� 	� ��  �� �1<

 ���F1�: �� �2C9 �� �� �CF� �� �1S� � (�� ، �$�0�� ��-1��	��،  �� ��D� �� � ��� ، �  �3��  ��

e� /��	 �1D� � p>�a �� %���. � ��� )� �3� ,# �� ��� 	� )� �	�� � ��3A� ,#��  %���«. 
  )٢٠٢ص : بصائر אلدرجات(

«: فرمود gباقرאمام : عياشی -٢٧��T ��! 	� 	����� )1��  \�� � � ���    �	 
���; ����

�%� ��7 )).� �	�� �( �L ���-� �� )$� ���L ��� �� �$ ��  ���1C� �0�� 	� �	 G$��....   �� ����

%�k� /#b �� %$��، � G�� ,# ,����� �� ��� �"� ,#   %���F� 	���.    ,��1� ��.� �� Xw�� 

�� %$#. �� %_1� �� � V� ��31� � %��F� �� � )�	 )1� ��  ��1� (�S��� %���.  %�"6 �� ����  C���1� 

�%;a � � �� G@� �� ,�-$� $�� � ��� �� p>� �� ���. �� �.� 	� ����� �%D �� (��  ���  %���  �

��� ,���# �� �� �� ،�L ���  �� )$� � )1�� ,�����، �	 ,# �� %����. C��1� (�� �� j(��a  ����. 
� ���� /�.�� ��J$� ��� ��� �31@ ،%"6 C��1� �%;a �    ���� ���� �� p>�� � G@�   ���J$�

%�.� /�.��. �1�� XV� ،)1F7 ,�%��� ��g ���.  )$����0nF� ��� ���  ����� Q.-� ��J$� ،
 �%�� ,���# ���  (���� ،��� ��� � Q.-� ��J$��� %��. 	]7�  �	 ���; }�	� �� �� ����� \��   ���

%�k� /#b   gF��P��� %���. %�k� /# ���b � �26g ��T� G@� '$ �	�� �� �0�7 	�   ����

1<�"�# G@� ����� �$. 	� ����� )1�� � \�� ��%�� �� ).� �1�CL ��� r1� �L     �� ���� ��� )�$�

)1F7 ,�%���g �	 ��1C� C��1� %"6 �� ���� �� �%;a � � G@� �� p>� ���.    C���1� %�"6

�%;a )1F7 )� �26 �3�g ���، %�k� �� Xw� �26 )�g � %1�	  �%�;  ��  ��f�#  %����B� ،
(�J�� �� %��....«. )٦٥ص  ١ج : تفسير عياشی(  

  
  ی אهل سنتها درکتاب :دوم

  
  :به نوشتن وصيت در روز پنج شنبه aتالش پيامبر אهتمام و -אلف

 سـپس گريـه کـرد تـا     !אی شـنبه روز پنج شنبه وچه پنج : گويد می אبن عباس: بخاری -١
 و در روز پنج شنبه، شدت گرفت aدرد رسول אهللا :گفت .رא خيس نمودها  يش، ريگها אشک



 ١ يوستپ ٥٩ 

� �( ���1	�L %$ �) ��>[(«: فرمود�� �	����� ���� ��� ����  ��GF$��� ،  ���  �&���� ��� ,# � ،
3�� %$�-� �� :گفتنـد  .پيامبر، شايسته نيستنزد  )نزאع و( دعوא در حالی کهکردند  ، دعوא»��

0�7�� �� ، 	�� ��1% �( 	�« :فرمود )aرسول אهللا( .گويد می هذيان aرسول אهللا ,# 	�  G��F�

�� �� ��� �31@ �� �"� m1D�L ���� ,# �� %1��«.       هنگام وفاتشـان، بـه سـه مطلـب وصـيت
$3« :نمودندT �� �	 )1�-�� %1�� ,�1� H�0�،  
n�1� ��   � �$�$]�� ���  ����� ,# %�1�    )�� ���

�� (�  )نبی إلی אالسالمباب دعا  ٣١ص  ٤ج : صحيح بخاری(.سومی رא فرאموش کردم و».. �

چـه روز پـنج    روز پـنج شـنبه و  : گويد می אبن عباس: گويد سعيد بن جبير می: بخاری -٢
�$G « :فرمود .شدت گرفت aدرد رسول אهللا !אی شنبه�� )  �]�<��� G�29(     ,���$�� ��L %�$	��1�

%�� �� GF$��� �	�����  ,# �� 3��%$�-� ��نـزد پيـامبر    دعـوא  در حالی کـه دعوא کردند  .»��
 گفتنـد  یسؤאلبه صورت  ؟گويد می آيا هذيان ؟چگونه אستאيشان حال  :گفتند .شايسته نيست

%1 ��« :فرمود .کردند و سخن אيشان رא ردّ�� ��	 ،�� �� ��� �31@ �� �"� G�F� �� ��0�7 ,# 

,# m1D�L ���� �� %1��« به سه چيز وصيتشان کرد و: »$3T �� �	 )1�-�� %1�� ,�1� H�0�،  

n1� �� ���� ,# %1�� �$�$]� �� �� )� �� (�  .  فرאموش کردم :سومی رא نگفت، يا گفت و ».... �

در خانه مردאنـی   رسيد، aوقتی زمان وفات رسول אهللا :گويد می אبن عباس: بخاری  -٣
� ���$GF �� ��% ��1$1%« :فرمود aپيامبر .بودند	����� ,��$�� �L ��  %$��-� ��، بعضـی  »#, ��

کتاب  ست وא قرآن نزد شما در حالی کهغلبه نموده אست،  aرسول אهللا ردرد ب :گفتند آنهاאز 
: نـد گفت مـی  آنهـا  بعضـی אز  .کردند دعوא אهل خانه אختالف نمودند، و .برאی ما کافی אست خدא

هـا   بعضـی  אز آن گمـرאه نشـويد، و   بنويسد که بعدאی  هبرאی شما نوشت aرسول אهللا تا بياييد
 :فرمـود  aאخـتالف زيادشـد، رسـول אهللا    وبيهـوده   وقتـی مطالـبِ   .گفتند می مطلب ديگری

»%$��%�2� )� %$�  )باب مرض אلنبی ١٣٨و  ١٣٧ص  ٥ج : صحيح بخاری( .»)�� �3� �( �

 خانـه مردאنـی אز   در فرאرسـيد،  aوقتی وفات رسول אهللا: گويد می אبن عباس: بخاری -٤
� ���$GF ���   ��1$1%«: فرمود aپيامبر .ندبود ،جمله عمربن خطاب	����� ��� ��� %��� ��  ,#

3�� %$�-� ��سـت،  א قـرآن نـزد شـما    غلبه نموده אست، و aپيامبر درد بر: عمرگفت .»��
بياييد، : گفتند آنهابعضی אز  .نمودند دعوא )و( אهل خانه אختالف .برאی ما کافی אست کتاب خدא

سـخن عمـر رא    آنهـا بعضی אز  و برאی شما نوشتاری بنويسد که هرگز گمرאه نشويد aپيامبر
 ��2% ��$%« :فرمود aشد، رسول אهللا زياد aنزد پيامبر אختالف وقتی سخنان باطل و .گفتند
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)� %$� و aאهللا که بين رسول م مصيبت אين بودتما: گفت می אبن عباس :عبيدאهللا گفت .»)�
 .نسـخنان باطلشـا   بنويسد، فاصله אندאختند، به خـاطر אخـتالف و   آنهابرאی אی  هאين که نوشت

  )کتاب אلمرضی و אلطب ٩ص  ٧ج : صحيح بخاری(

 درخانـه مردאنـی אز   رسـيد،  aوقتی موقع وفات پيـامبر : گويد می אبن عباس: بخاری -٥
���L %1$�1�    3«: فرمود )aپيامبر( .خطاب بودندجمله عمربن � ��� GF$��� �	����� ��� ���

%$�-� �� aبياييد تارسول אهللا: گفت می آنهابعضی אز  .نمودندאهل خانه אختالف و دعوא  .»��
غلبه  aپيامبر بر درد: عمرگفت .، هرگز گمرאه نشويدآن אز برאی شما نوشتاری بنويسد که بعد

 אهـل خانـه אخـتالف نمودنـد و     .برאی ما کافی אست کتاب خدא אست و نزد شماقرآن  نموده و
 אز برאی شما نوشتاری بنويسد که بعـد  aتا رسول אهللا بياييد: گفت آنهابعضی אز  .کردند دعوא

אخـتالف نـزد    وقتـی سـخنان باطـل و    .سخن عمر رא گفتند آنهابعضی אز  آن گمرאه نشويد، و
אبـن   :عبيـدאهللا گفـت   .»)��$�%  �( ��$% �� �3� �( ��2%«: رمودف )aپيامبر(زيادشد،  aپيامبر
 آنهـا بـرאی  אی  هאين که نوشـت  و aکه بين رسول אهللا تمام مصيبت אين بود: گفت می عباس

باب قـول   ١٦١ص  ٨ج : صحيح بخاری( .سخنان باطلشان بنويسد، فاصله אندאختند، به خاطر אختالف و
  )אلنبی ال تسألوא אهل אلکتاب شیء

چـه روز پـنج    روز پـنج شـنبه و  : گويـد  می אبن عباس :گويد می بن جبير سعيد: مسلم -٦
روز  ی  قضـيه אبن عبـاس،  : گفتم .رא خيس نمودها  ريگش هاي کאش تا گريه کرد بعد !אی شنبه

� ��(  « :فرمود .فشارآورد aدرد به رسول אهللا :گفت ؟پنج شنبه چيست��� ) � G�29  �]�<��( 
 ��� ��� �L %$	��1�%�� �� GF$��� �	����� ��    %$��-� ����� 3��نـزد   کردنـد و  دعـوא  .»�( �

بـه   ؟گويـد  مـی  آيـا هـذيان   چگونه אسـت؟  aپيامبرحال  :گفتند .نيست نزאع جايز aپيامبر
0�7�� �� ��( �	 ، �( 	� 	��W ��1%« :فرمود )aپيامبر( .ی پرسيدندسؤאلصورت   G��F� ,# ، ��"� 

���. �1D� g2&� �� �� �	 ��� �� G�� :$3T �� �	 )1�-��  %�1$��� ,�1� H�0� ، 
n�1� ��   ���

���� ,# %1�� �$�$]� �� )� �� (�   .سومی رא نگفت، يا من فرאموش کردم: گفت .».... �

אز  بعـد  !אی شنبهچه پنج  روز پنج شنبه و: گويد می אبن عباس :گويد می بن جبير سعيد -٧
אبـن  ( .ريخـت  مـی  ی مروאريـد ها يش مثل دאنهها که برگونهطوری  يش جاری شدها آن، אشک

�m �«: فرمود aرسول אهللا: گفت )عباس� �L��� )�$ � p�0 �L���(     ���� ��L %�$	��1� )� ���

%�� �� GF$��� �	����� ��� �� %$�-� ��  .گويد می هذيان aرسول אهللا: ، گفتند»#, ��



 ١ يوستپ ٦١ 

جملـه   خانـه مردאنـی، אز   در ،فرא رسيد aوقتی وفات رسول אهللا: گويد می אبن عباس -٨
� ���$�L %1$�1� %�� �� GF«: فرمود aپيامبر .خطاب بودند بن عمر	����� ��� ��� ��  ���� ,#

برאی ما  قرآن نزد شما אست، کتاب خدא غلبه نموده و aدرد بر رسول אهللا: گفت عمر .»�-�$%
 aتا رسـول אهللا  بياييد: گفتند می آنهابعضی אز  .دعوא نمودند وאهل خانه אختالف  .کافی אست

 رא سـخن عمـر   آنهـا  بعضـی אز  آن گمـرאه نشـويد، و   אز برאی شما نوشتاری بنويسد کـه بعـد  
 ���2% «: زياد شد، رسول אهللا فرمـود  aאختالف نزد رسول אهللا وقتی سخنان باطل و .گفتند می

%$�� )� %$�بـين   کـه  تمام مصيبت אين بـود بـود  : گفت می אبن عباس: گويد می عبيدאهللا .»)�
 بنويسـد، فاصـله אندאختنـد، بـه خـاطر אخـتالف و       آنهابرאی אی  هאين که نوشت و aرسول אهللا

  )کتاب אلوصيه ٧٥ص  ٥ج : صحيح مسلم(. سخنان باطلشان

  
  :نص و وصيت ذکرشده אست-ب

 )ديکتـه  و( אمـال  aرسـول אهللا  .دوאتـی بيـاور   אی علی صـحيفه و  -٣١٨٧: عجلونی -٩
 هر: گويد می رאوی .بعد صحيفه پيچيده شد .بود جبرئيل شاهد نوشت و می gعلی کرد و می

ق نکنيد، مگر فردی کـه آن رא  رא تصدي دאند، אو می فردی به شما گفت که مُحتوאی صحيفه رא
אيـن کـار رא در    )aپيـامبر ( .آن بـود  فردی کـه شـاهد   فردی که آن رא نوشت و نمود و אمال
  )٣٨٣ص  ٢ج : کشف אلخفاء( .آن وفات نمود، אنجام دאد که در אی ریبيما

نـزد אصـبغ بـن نباتـه     : گويـد  می אبرאهيم אبن شيبه אنصاری: زرندی حنفی و قندوزی -١٠
 )אصـبغ (شد، برאيت بخـوאنم؟   אمال 0رא بر علی بن אبی طالب آنچهآيا : אيشان گفت .نشستم

אيـن وصـيتی    .بسم אهللا אلرحمن אلرحيم: آن نوشته بود بيرون آورد که درאی  هبرאی من، صحيف
خود رא بـه   ی خانوאده .کند میאمتش، وصيت  با آن به خانوאده و aאست که محمد رسول אهللا

 אش אمت خود رא بـه همـرאه بـودن بـا خـانوאده      و אطاعتِ هميشگی نمودن אز אو، وאلهی تقوאی 
شـيعيان אيشـان در روز    گيرنـد،  مـی  رא aپيـامبر  ی אيشان، دنبالـه  ی خانوאده .کند میسفارش 

אز هـدאيت   و شـما رא  کننـد  مـی وאرد گمرאهی نرא  شما آنها ؛گيرند می אيشان رא ی امت، دنبالهقي
  )٣٦٥ص ٢ج: هينابيع אلمود ؛    ٢٤٠ص: نظم درر אلسمطين( .آورند میبيرون ن

 ....در אوאيل خالفت عمر نـزد אو رفـتم    :گويد می אبن عباس: زرندی حنفی و قندوزی -١١



 نوشتارِ بازدאرنده אز گمرאهی، وصيت مقدس ٦٢   

وقتی אز نـزد پسـر   : گفت .مسجد אز :گفتم آيی؟ می אز کجا )عباس لقب אبن( אی عبدאهللا: گفت
فکر کردم منظـور אو عبـدאهللا   :) گويد می אبن عباس(آمدی، مشغول چه کاری بود؟  می عمويت

 منظـورم אو : گفـت  )عمـر ( .يش بودها سال هم سن و אو مشغول بازی با: אست، گفتم بن جعفر
در غـرب، بـرאی   : گفـتم :) گويـد  می אبن عباس( شما بود؟ ی نبود، بلکه منظورم بزرگ خانوאده

אی عبـدאهللا، אگـر دروغ   : گفـت  )عمـر ( .خوאند می قرآن و کشيد می ی فالنی אز چاه آبها نخل
 אبـن عبـاس  (دلش چيزی אز موضوع خالفـت مانـده אسـت؟     آيا در .ريزم می بگويی، خونت رא

بـر جانشـينی אو    aرسـول אهللا  کـه  کنـد  مـی علـی گمـان   : گفت )عمر( .بله: گفتم:) گويد می
 אز پدرم در ؛مطلب بيشتری به تو بگويم .بله:) گويد می אبن عباس( نموده אست؟ ) وصيت(نص

 مـورد  در aرسول אهللا: گفت عمر .گويد می علی رאست: گفت )پدرم(مورد אدعای אو پرسيدم، 
 aپيـامبر  .شـود  میشدن ن باعث معذور و کند میکه مطلبی رא ثابت نאست אو سخنانی دאشته 

که به مرگش אنجاميد، قصد دאشـت   אی در بيماری .علی مدتی دچار شکّ شد ی مسألهدر مورد 
אهتمـام بـر אسـالم، אيشـان رא אز אيـن کـار        سـوزی و  نام علی رא بگويد، ولی من به خـاطر دل 

 شـرح نهـج  (.کردنـد  مـی אو אجتمـاع ن  ش هيچ وقت بـر به پروردگار אين خانه قسم، قري .بازدאشتم
  )٢٠ ص ١٢ج:אلبالغه

  
�- �V1kD � �����%��  ��%�k� /# ��b e� /��	 ��a  �	� ���� %���1:   

: عـرض کـردم   )بـن علـی   محمـد (جعفر  به אبو :گويد می بن אسحاق محمد: بيهقی  -١٢
آن خدאوند تمام  در: فرمود بود، چه بود؟ aرسول אهللا )وفات(نزديکی  ،مطلبی که در صحيفه

 )ديگرאن رא(رא بکشد، و تمام אفرאدی که  نموده אست، به جز فردی که قاتل خود لعن رאها  قاتل
فـردی کـه    زند، و אين که، هر می رא زده אست،  ، به جز فردی که אو)لعن نموده אست( زنند می

فرستاده شـده   aبر محمد آنچهولی نعمتش رא به عنوאن سرپرست بگيرد، به  شخصی به جز

                                                                                                              
אين مورد، אين אست که ثابـت   روאيات دربعضی אز هدف אز ذکر . صحيفه آمده אست مضامين زياد دينی در - ١

אيـن کـه    رود؛ بـين مـی   ، گمان بيشتر علمای אهل سنت، אزترتيببه אين  אی نوشت و صحيفه aکنيم پيامبر
אين که  אين حال، אين صحيفه نوشته شد، با ولی با !אی رא ننوشت شدههيچ چيز نوشته  رفت و دنيا אز aپيامبر

אيـن ويژگـی    آن نوشتاری کـه بـا   aچگونه پيامبر .نيامده אست» گمرאهی بازدאرنده אز« )عبارت( آن مورد در
 !! نويسد؟ رא نمی توصيف نمود



 ١ يوستپ ٦٣ 

  )٢٦ص  ٨ج : אلکبری سنن( .شده אست אست، کافر

«: فرمود خطبه خوאند و gعلی بن אبی طالب: مسلم -١٣� %�� ,��� �� ��� �� 1<  ��

� �%; H��� �	 �V1kD )$� �� G1���; )شمشـيرش آويـزאن بـود    حالی که صحيفه کنار در(  }�	�

��� ��V�. 	� %�� ,#��"�� �� � 	� �C0�&� G;� �	�� �� �� %��� ،� 	� C��1� ,#a ��� ����� :
»��$%�، 	�� �L 16 )1� ��� ��  )١١٥ص  ٤ج : صحيح مسلم( .» ....7

�«: فرمود خطبه خوאند و 0علی بن אبی طالب :طحاوي -١٤����  ���� �3�    ��� ��F1�

G1���B� ��� ��� ،1< � �%; H��� ��  �V1k�D )$� ،  �V1k�D ����$ ��	 : فرمـود  و »>�<= #,  �	 

1-�� =>< )�(  �� �	 ,#e� /��	a G1��� )�( 	�  ���T� �9%D 
�CT�� ,# �	��«. )   شـرح معـانی
 )٣١٨ص : אخبار

  

  :بود آنها مورد آن صحيفه بود، در در آنچه که آل محمد روشن نمودند و

�	 «: بـه مـن فرمـود    gאمام صـادق : گويد می אبی אسحاق אبرאهيم صيقل....  -٤: کلينی

1-�� =>< e� /��	a V1kD�  �� �� ���	� ,# )g0�&� )$� ( ��� :G170� )�70� e� GF�. 
*�� ���19 ��	 	� �%; �3� (�� )$L ،     � %�-.� �	 ���; Q�L�9 �� �1< �_B� �� ��� ���

 )1�f�� ���� ��� �	 �� �� ��� �� 1< �_B� �� ��� ، %��3� ،�     �1< ��_B� ��� ����  ��

1�� ���� ,���6 �� �	 *������ � ��� )1�@ )$�،  ���f�#  %��k� �a    �%�; ���� ��

%� ������ ،��� ���.  �6%�� �� �� �$ �	��1� ��6%� �� ��� �  	�]�� ،  %��� ����$�T ،  ��%�;

�� QT�36 � /�C9 �	 �0A���� �$ �1T�L �� ��  ���19 ��	�� %��. «  سپس به مـن فرمـود :» ���   �����

1< �_B� �� ��� �� 	�c��    ����� ,����6 �� �	 *���� �� ��1�� ، ��F1عـرض   »؟�
ی کـافی بـه جـای    ها در بعضی אز نسخه» ....$��� ��Q �$(«: منظورش چيست؟ فرمود: کردم

  )٢٧٤ص ٧ج:کافی(.אهل دين، אهل بيت آمده אست





  ٢ پیوست
  سنت آمده אست ی شيعه وها که در کتاب gאز روאيات مهديين بعضی

  
  :باشند می )نوشتار بازدאرنده אز گمرאهی(عالوه بر وصيت مقدس  آنها و
  
  ی شيعهها درکتاب :لאو

אی : عـرض کـردم   ) بن محمد جعفر( gبه אمام صادق: گويد می אبی بصير: صدوق -٢٨
� ، GK��9g  �� ���% «: ، من אز پدر شما شنيدم، کـه فرمودنـد   aفرزند رسول אهللا%�"� ������ 

� « :فرمود )پدرم: (فرمود )gאمام صادق( .»#$�% ��%�"� ������ ، ����V� � : (���� ������.  ��"�# 

�� ,�1�1� �� ���� ��F��� %  
�6� �� �Z7 �;��� � ����� �� �	 (�کمـال אلـدين و   ( .»���% ���
  )٣٥٨ص : م אلنعمهاتم

در حـديث   aאهللا رسول.... אز پدرش אز پدرאنش  gبن موسی אلرضاعلی : صدوق -٢٩
��%«: طوالنی فرمودند� ,���# �� �W� ��9�.... %� ���� �%A� )� ��: %�k� ��!  �"�$�����   ���

� ,����� � � ,��%$3�� �J7 ��)� � ،%�� %��F� �L �� ،)�J7  ����(    )�� ,��%�$�# ��.  ��"�# 

�1D��� � %��F� )� � )� ��V2; %�� )� ,��%$�# )$�"� �L �� %��F�. � 
36 ��  �0>TG  G�F9 ،
�	 (��; )$� �&��� �� �# ��" 	�.�# �� G�� ،� ��2� �  �	 (��; %�2� )�CL�( �� G��، � �&��� �� � 

 )$;#�"�# ،�	 )1�� (���� ?�� (��; ,����� �� ،� v	�-� � H	�R� )(��L(   ��%����� �� �	 )1��

	� ���� (	�# ،� ����� �	 (�	 �� ��� �� G�� ،� F����"� �  �� Q�10x �	 %���L	%9  ���  G��� ،�  �� �	  ���

�T	� ��l�� ,���# ��� (� ،�&��� �� �	 �� � � �	�$ G������ �� G�� ،�  �&���� �� �   G�������

�W%W� �� �� �� G���	، �L 	�.�# )� 
�6� �� )$� ��� ،�  �	 (���� %17�L   %��� ���T )�.   Xw��

 ��&2������ �	 �� �� � G��  )1� �	 	����	G������ ���19 ��	 �L �� G��;کمال אلـدين و تمـام   ( .»....@
  )٢٥٦تا  ٢٥٤ص : אلنعمه

�3��7  �� ���«: حديث طوالنی فرمود در gאمام صادق: طوسی -٣٠!   %��� ��� ��  GK��9 �� ،
)1F7 ,�%��� �� �%"� ����$g ���«. )٤٧٨ص : غيبت(  



 نوشتارِ بازدאرنده אز گمرאهی، وصيت مقدس ٦٦   

��%�, ��  ;%�$� ��«:  gאمام مهدی یدعا...  -٢٣٨: طوسی -٣١� ��   ,�1�1���  (��� 
),��� ( �� ���; �� �� (��6 � ��� � �1�� Q�� ،  /�k���; � ��� )��	 *�-@ �� )� �&6 �31@

���. �� � ��1�� �����	# )$�"� �� �	 ��� ��;̀��� , � �L ����L 31@ ����$.... � u�0� �   � ���;

��; %"6 ,�10�� ،��� ��	� *��%��� �� ,����� �  �  �6�"�# �	 � ��l�h QT4� �� �	 ,���# �   ���$�

)� ،� �"�# �	 � ��$� �����	# )$L	�� �� � ��1�� $�;�,�- ��� �� ,  �$�����L 3�1@ ���� �L«. 
  )٢٨٠تا  ٢٧٣ص : غيبت(

 �� #, �$(« :به حيره رفت و فرمود gينمؤمنאميرאل« :گويد می َعرنی ی َحبه: طوسی -٣٢

 Q_�P��� ���  حيره אشاره نمود، دستانش به کوفه و با و �L   ��	x '�$ �� �$�T         )1�� ��"�$� ، ��� 

�	��$�� )���$� � (� %$;  \���� ���. 	�  ��;�� �%JF� �17�� ���   	�� H	� %�_��� ��� �

 ���V12; � GK�9� 	� ���� ,# �� %���;،  ��� ���� %JF� ,�@�"�#  ���� '@��  	� �  ������ ,#

  )٢٥٣ص  ٣ج : تهذيب אالحکام( .»....;����% �� �������) %6/ 

 صاحب אألمـر برאی  gرضا )אمام(که  کند میيونس بن عبدאلرحمن روאيت : طوسی  -٣٣
 ;�V12 � ;%�$� �� ��0 �« :ردک میאين عبارאت، دعا  با� 
��; �J7 (�� ،)��>�(  )�� ��� �	.... 

�� �� �$�%;، ������;، %���، � ,�%���  ����� � ��� � (�� ),���( �� ،     *��-@ ��� �%�� �3�1@

� ��� )��	 �&��� �� ,# � ��� /�k��; ،� �.2�� ��&2�  �� )�� ��T �� ��� �	 ،  (���L ��"�# 

� '$�3� �@ � 	�� �@ � 3$36  Q10x�"�# ،�L � *�.7 �� )$� � ��� �	�T ��� iZ7 ��  �2h�� � ��

)� H�2R� �	.... %"6 ,�10�� � �$�%;\ �  %��� ,����� �� �� ، ���� ��	� ،�  ��"�#  $��	# ����	  ,��-

,���، QT4� �� ��"�# �	 )���$� ،	�$ � ,��"�# ��$� �	 )�،  �� �L 
�	�����&��� ��  ��# �  G�.k� ,�

��� �	 ,��� (��L� ��، ,��� ��� )���.7( �"�# )� �1CML �	 ،�� � � ,�	�$ �3T �	 �	�$  �%���� � 

�%� 	�9 �� )$� ، ,�@�"�# � �L ,���C"�� � �L 
��2� ���$�T )�	 ���L %17�L �، ,��� ���L )$� �، 
�L %"6 ,�10�� ،�� ,��%$3�� � �L �0�; ,��%�� �L ,��%$�#، � ,�����    ��L ,������ ,������� ،� 

C��1� ,�%��� ,��%$3��a %��F� �L. مصـباح אلمجتهـد  ( .»والسالم عليه وعليهم ورحمة هللا وبركاتـه :
  )٤٠٩ص 

�� )1���   %�0	�� ،j	�� ��� ��1F7 (���g �C(«: دفرمو gאمام رضا: طوسی -٣٤� ,�C��

�%� ���. � 1�� ���	 �	 ��	 )$� �	 �6� )$� ,��B� :�L �� ��	 )$� ��0�� Z7 �� �$�%;  ���  G����; ،
*�%� %0��� �� QC9 �� ��� ,���، ��� �%� ���� �%6� �� 
��"� ��،  �� �F�    ��� (%�9 �����
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 ��� ��	�]�� �1�� �>���� ,���# Q�� 	� �� ����� %��F� ,#  � )1���     )1��� ��	 ��� ������

%��F�،  �$� �� ����� %���،  ��-� � '�� �� ،� ������; ��9#    �	��$ ��T	 ��	 	� �� ���  ���� ،
� %��F� �� QF4� �� ,����� �� ��� )$� *�%� ��-� ��"� �V�  �� ���̀L 	� � ��� ، 	� �	�����	 

�� �� �-���� ��� ،�1D�� ��  �� %���  GK��9 ، �������; �� � ��  %���F� ،�  ��C1<*  ��L     ��� ��� )�$�

,�; %�31;� ����; ،� %�3$� ,�; ،� )��%;(  �	 	�uCWT�����; %���� ،� %���� 	�_�� )$�"�،  �%�; 

 ��"�# �� � ��	 � g� %�# ��	، ��	� �� %���  )٨٢٦ص : مصباح אلمجتهد(. »....

 و پيـروزی در هـا   خدא אز خـوبی  آنچه و gאز مهدی aپيامبر: قاضی نعمان مغربی -٣٥
אين مـوאرد   ی همه aאی رسول אهللا: آيد، يادی نمود، به אيشان گفته شد می אو به وجود زمان

�	 	�����	  ، 	����	 �� ��C� ),��� (� ��%�� %�	 �f�# �، ��2«: ؟ فرمودکند میرא خدא برאی אو جمع 

 %�� ,����� �� ����%���  )٤٦ص  ٢ج : شرح אالخبار( »���% �� *�� 

�( GK�9 ��«: فرمود gאمام سجاد: قاضی نعمان مغربی -٣٦%"�g(  (�19�� %�� �   �� %���

 ���%"� ������ �� $#�%، �� ,�%���  )٤٠٠ص  ٣ج : شرح אالخبار( »�����, �� 

گـرאن بـه    روزگـار سـتم   بشارت دهيد، :گويد میعبدאهللا بن عمر: قاضی نعمان مغربی -٣٧
 אو بهبـود  ی ، بـه وאسـطه   aآيد که אمت محمـد  میאی  هکنند آن ُجبرאن אز رسد، بعد می پايان

  )٤٠٠ص  ٣ج : شرح אالخبار( .אمامان مهديين ، بعد منصور، بعد gيابد، مهدی می

���%�,    ،g :»�� %�� �� �� �����  ��9GKאمام صادق: بهاءאلدين نجفی -٣٨� �� �%�"� ������
)1F7g ��  $#�%«. )٣٥٣ص : منتخب אالنوאر אلمضيئه(  

אز  אز אمامـان بعـد   gאمام صـادق אز : ذريح محاربی: بن مثنی حرضمی دאصل محم -٣٩
�2  ��1�0«: فرمود .پرسيدم aپيامبر���d�g0�h ��� )� �26 )1g %�� (��� �� C��1�a ���.  %��

)1F7 )� �26g%�k� %��   )� �26g ���� (��� %�� ���. �    	��.�� �	 )�$� ��� ���  %�$���، 
�%; �;��� �� ��� ��� %���� � 	�.�� �	 \C��1� ���� ��....   %��� ��� �� ��  C���1�a   ��V�

��T� (��� �D� �	��  �6�h� ���"�# ��� gT��،  )1��V��"�#  GK��9g  ����،   � 3�$36 ��%�;�� 

%���B� �� ��� G1.7!   %���%;�f�#  (%SP� %���B��� %�� � �f�#  1;��L ��  %���B�  ���  ���%��� �  ��

3$36 )�( ��� G1.7. %�� Xw� )1F7 ,�%��� �� �%"� ����$  GK�9 ��g   %��	�� ���T�«. )  אصـول
   )٩١و  ٩٠ص : سته عشر
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شـب   در«: کند مینقل b صالحينعيسی بن عبيد با אسنادش אز : سيد بن طاووس -٤٠
�  ....کرد می هرحال تکرאر در نشسته و در حالت אيستاده و، رمضانسوم  ماه  بيست و�� �$�%;

u�0� 
��; ، (�19 �L 	���� �� �� ����� %��، �J7 ــ %�k�    �%�"� )�F7 )��g  ـ $(   ـ��"�

� (>� � ��	� � �� *��	%� ،	� � �ck0 )$� �ck0 (��L �� ،� u�0� C�	 � �%��� �c��k� ،  �	��$ �

� �%��� � �����	   \��� �%���� %1$�L ، ��L 	� �	 ��  ��1��� ،  ���� ���.�� ،� 	� ,#،    ��l��h 
%��

�"� %�� ���� ،� �� � ��� 	�9 �%�� �	� �� ,����� �	 *��%���  )١٩١ص  ١ج : אقبال אالعمال( .»

آن روزی  .بـه نـامش אسـت    و gروز جمعه، روز صاحب אلزمان«: سيد بن طاووس -٤١
سالم بر تو אی چشـم   .زمين تو אی حجت خدא در سالم بر ....کند میآن ظهور  אست که אو در

 )אن شاء אهللا( .سالم بر تو .אت پاکيزه پاک و ی بر خانوאده سالم بر تو و .بين آفريدگانش خدא در
אی ، אی مـوالی مـن   ....عجلـه نمايـد  ، و ظهور אمرאست که  به تو دאده ياری ی  هخدא در وعد

  )٤٢ص : جمال אالسبوع( .»....אت خانوאده بر درود خدא بر تو و، صاحب אلزمان

رون بـن  هـا   »مجمـوع אلـدعوאت  «کتاب  آخر کتابِ بحارאالنوאر אز در: ميرزאی نوری  -٤٢
، نقـل شـده אسـت، يکـی يکـی       aدرود طوالنی برאی رسـول אهللا  موسی َتلعکبری، سالم و

بر  و bعهد حجتسالم بر وאليان  و ، درود bسالم به حجت אز درود و بعد ، و bאمامان
אمامـان אز   ، وشوאليـان عهـد   سالم بر«: دعا نموده אست آنهابرאی  و ذکر אمامان אز فرزندאنش

 آنهـا برسان، و ياری نمودن  هايشانبه آرزو رא آنها صلوאت بفرست، و آنها خدאيا، بر .فرزندאنش
 آنهـا رא يار  ما ان محکم אست، به אتمام برسان، وی آن به وאسطهدستورאت تو که  کن، و رא زياد

مکان علم تو، و אرکان توحيد تو، و  جايگاه کلمات تو، و آنهايارאنی برאی دينت قرאر بده، زيرא  و
 אت، و دوسـتان و  آفريدگان برگزيـده  بندگان خالص تو، و تو، و ی دينت، و وאليان אمرها ستون

 ما برאی آنـان، درود و  )سوی( و אزهستند  אت אز فرزندאن برگزيدهאی  هبرگزيد َنسل دوستانت، و
  )٧٠ص  ٢ج : نجم אلثاقب( .»آنها برکاتش بر رحمت خدא و سالم و سالم  بفرست، و

 بـر  دستش رא )پيامبر(سپس  .... :bمهديين و bسليم بن قيس درمورد אمام مهدی -٤٣
� ���2,«: زد و فرمود bحسين�! )� ��� �%"� ،�	 )1�� �� ���  � /%�6 �� �  ��� ���  %��� 
 ,���� G�� �� �� ���� ��� �%�� 	�T، ��� �� )$� ,�%��� �� ،%��� (��� (��� ،A0�6 %���� G 

A0�6G، �D� %��� �D�، 	%� %�� �� ��� ��� �� �� ��   ��� (����  ��D�  A0��6 ���� G ���    %�$#« ،
��%	\ �� ��  «: אست يا پدرش؟ فرمود خدא، مهدی بهتر אی پيامبر: عرض کردم: گفت )���2,(
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�"� ��� .�� ��� ��� \���� %���� � �"�# ��� ،�%; ,�@ ،  �&���� ��� � ��     �$�%�� �	 ,��-$�

  )تحقيق אنصاری ٤٢٩ص : کتاب سليم بن قيس( .»��% ��

ما אهل  و :شود میدر آن گفته  آنچه و وتر )نماز( دعا درباب  -١١٦: علی بن بابويه  -٤٤
آل طه  )که آنها(אو سالم برسان،  ی برخانوאده אو و خدאيا بر .... :مدאومت دאريم אينبه  bبيت 

برאدر پيامبرت، و وزير אو، و  يس هستند، و ولیّ خودت رא مخصوص کن، و وصی پيامبرت، و و
 و دختـر َبتـولش   aمحمـد  آخرين پيامبرאن אز آخرين  אوصيا אو، אمام پرهيزگارאن، و عهد ولیّ
hبر אمامان رאشد آخرين، و جوאنان אهل بهشت، אز אولين و يان، و بر آقا b ،)مهـدی  )وg 

 تـو در  ی بر ذخيره باقی، و فضيلت با bאمامانکار نيکو ی پرهيزگارها بر نماينده که آمدند، و
  אمـين  gينمهـدي  فضـيلت بر אفرאد با ، وکند می، فردی که در روز موعود، قيام به حق تزمين

  )٤٠٣و  ٤٠٢ص : فقه אلرضا( .نگهبان

אمـام  : אز مفّضـل ): gאز يـارאن سـفيرאن אمـام مهـدی    (אسـکانی  محمد بن همـام    -٤٥
� QT�36« :فرمود gصادق�%; ،���� :»(���� gT�� �	 31@ �� G���%��� ،�� �	 ,# %����-� ،

�"�# ).FW� ��; 
�.2� 	� �	 �� G�� � �-"� ���	 ��; �   ���� ��"�#  p��CP�  ���  G���.  ,# )1�0��: 
)� �;��� ،����:  �;���������  � �� )� ���G���%$�# � � 	�9� �� Z$%_L، ����:  �;���

�10��� � )�  �� )$��"�# �J7 ��� )� � �%$�# ��%��F� )� � ،�  ����"�# �	 l�� �C� ، l�� ��

��� ��� � �  �� �CF� ����"�# %�� ����� ،�� ��� ����� ����� )�. �"�# ���-� � � )� )1� 

���%$�# G%��F� ،�  �� ����"�# %��	�.�� �	 ،�	�� �	 �� *L# ��  G��� �    �� �	 ���; H�]�6 �� �� 

��� �� G��. (	�"@ :�&��� �� �� ����� �;��� �    �%�� ���� )�� |%9 	�� ��� %  ��"�#   ��� ��� 

�%�	�� � %��F� )� /%6. GJ��: 2!� h�; �� �� ����� �;��� ,�-� %�%� GK�9 �"�# �	   Z$%�_L

%��  )٦٩ص : تمحيص( .»....�

 ���J�#  %J�F �	 « :کوفـه فرمودنـد   در موردgصادقאمام  و gאمام باقر: مجلسی  -٤٦

�	�� ��T� �2"W� �%; �� �	 �C��1� �.� H�B��� �� 	� �� )$� �J�# %���; ����. �� �J�#    �%�; /%�6

 	�.�#�� ���. 	� � �� GK�9 ,# GK�9 �� %��� �  %���F� �� ��.  ��J�#  /3���  ��� ,�C���1� � �  �1�D�� � 

��� ,���F$��«. )١٤٨ص  ٥٣ج : بحار אالنوאر(  

َهـا« :گويد میمورد سخن خدאوند متعال  אبن عباس در :مجلسی -٤٧ G�F9  (» َوالنََّهاِر إَِذا َجالَّ
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 ،آخرאلزمـان  يعنی אمامانی אز ما אهـل بيـت کـه در    :، فرمود)�� 	�� ������ �� #, 	� 	��( ����
و در منبعـی  ) ١١٨ص  ٥٣ج : بحار אالنـوאر ( .کنند دאد زمين رא ُپر אز عدل و زمين پادشاهی کنند، وروی 

  .٥٦٣ص : تفسير فرאت کوفی: gאز فرمايشات אمام صادق

GF9 �� 	�� ������� ��� #, 	� 	���(    « متعـال  سخن خدאوند) مورد در(: علی نمازی -٤٨

آخرאلزمـان،   אمامـان אز مـا אهـل بيـت هسـتند کـه در       ،منظـور : گويـد  مـی  אبن عبـاس  »����
  )٨٦ص ٤ج: אلبحار ةسفين کمستدر( .کنند میروאيی  فرمان

  
  ی אهل سنتها درکتاب: دوم

  )حکومـت (وقتی  .دوאزده نفر هستند آنها: گويد می کعب אالحبار: אبن אبی حاتم رאزی -١٥
אيـن  ، خدאوند به شود میقرאر دאده ) ديگر و( نفر، دوאزده نفر به پايان برسد، به جای دوאزده آنها

ـالِحاِت « :خوאند )אين آيه رא( .אمت، אين گونه وعده دאده אست ُ الَّذيَن آَمنُوا ِمنْکُْم َو َعِملُوا الصَّ َوَعَد هللاَّ
� �� �$���, #�	���% �   ;%�(» َن ِمْن َقبْلِِهمْ اْألَْرِض کqََ اْستَْخلََف الَّذيی لَيَْستَْخلَِفنَُّهْم فِ ���� �� ) ����	��( 

%���� (�J�� ��F$��  �� ��� ���� �%6��"�# 	� �	 )1�� %�$3�� ��1-��T �� ،,��� 	�h  ������ ��

 QC9 ���"�# %���� %$3�  )٢٦٢٨ ص ٨ ج :عظيم قرآن تفسير) .گونه نمود بنی אسرאئيل، אين با همچنين و (	� �

 :گفتـه شـد   و: گويـد  مـی  زنـد،  مـی  אين گونه تعليق» دوאزده אمير« )عبارت(عينی بر  -١٦
ـ آي مـی  آخرאلزمـان  باشـند کـه در   gمهدی אز אحتمال دאرد که دوאزده نفر، بعد کعـب   و ....دن

 دجـال رא  )و( شـود  مـی بعـد روح אهللا فرسـتاده    ؛هسـتند  bدوאزده مهـدی  :)گويد می( אالحبار
  )٢٨٢ص  ٢٤ج : אلقاری ةعمد( .ُکشد می

 

  
 	� ���� ���7 )� G1�� �� �L�$��	 �� �!��» �A�4�)«    ��kL �	 ,#  ���;

 ,���6»%�� �� �L�9�VL� �� �%"�g �� ��9� �� %�%��1�« ��� ��� ,�1�.  

َفتح  آنهاتمام زمين برאی  .سه אمير هستندکه واليت دאرند: گويد می عبدאهللا بن عمرو -١٧
در زمـين چهـل سـال     .جابر، بعد مفرح، بعد ذوאلعصـب  :شايسته هستند آنها ی همه و شود می

  )٢٤٢ص :فتن( .در دنيا خيری نيست آنها אز بعد .کنند میحکومت 
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خبری به من رسـيده אسـت    :گويد می فرد دאنايی بود، ِفَتن سليمان بن عيسی که در -١٨
شريفی אز  دفر بعد و ميرد می אز آن بعد ماند و می در بيت אلمقدس چهارده سال gکه مهدی

 يـک سـال   بيـت אلمقـدس بيسـت و    درشـود،   یگفتـه مـ  به אو منصور  که آيد می »تبع«قوم 
 ی אش کنيـه  کنيه و aکه نامش نام پيامبر کند میست که بر אو فردی خروج א אو و ....ماند می

 حکومـت دوم אسـت   gکـه مهـدی   »هـيم «بعد אز אو  .شود کشته می بعد ....אست aپيامبر
قسـطنطنيه رא َفـتح    دهد و می شکست رא آنها و ُکشد می אو فردی אست که روميان رא .کند می
 )آسـمان  אز( gبعد عيسی بن مـريم  .ماند می ار ماه و ده روزچه سه سال و  آن در ، وکند می
  )٢٤٣ ص :فتن( .شود میروאيی به אو دאده  فرمان و آيد می

 که אهـل يَمـن بـه شهرهايشـان     )آيد می( gبعد مهدی :گويد می عبدאهللا بن عمر  -١٩
  )٢٤٤ ص :فتن( .شود میدستش، شهر روم َفتح  هکه ب gبعد مهدی و gربعد منصو .روند می

 آيـد و  مـی فـرود   در بيت אلمقـدس  شمها אز بنیאی  هخليف :گويد می بن حنفيه محمد  -٢٠
ه ماننـد אو نسـاخت  سازد کـه فـردی    میאی  هبيت אلمقدس رא به گون .کند میزمين رא ُپر אز عدل 

هفت سال که אز خالفـت אو بـاقی مانـده אسـت،      )مدت( رد .کند میچهل سال حکومت  .باشد
 درאو رא  وکننـد   عليـه אو توطئـه مـی   بعـد   .سـت א به دسـت אو  )آنهاאز بين بردن  و( جنگ روم

  .آيد یم شمها אز אو مردی אز بنی بعد .ميرد میو אندوه  ، אز غمآنجا אو ودهند  سياهچال قرאر می
 دکن میآن رא َفتح  و درو می بعد به سمت روم .ستא َفتح قسطنطنيه به دست אو و آنهاشکست 

بعـد بـه بيـت אلمقـدس      .دآور مـی  رא بيـرون  gودوسـليمان بـن دא   ی مائده آن وی ها گنج و
 אز( gعيسـی بـن مـريم    آيـد و  مـی  دجال در زمان אو بيـرون  .ماند می آنجادر  و گردد میباز

  )٢٤٦ ص :فتن( .خوאند می ت سر אو نمازپش آيد و می )آسمان

، بعد سالم، g، بعد منصورgجابر، بعد مهدی: گويد می عبدאهللا بن عمرو بن عاص -٢١
  .توאند بميرد، بميرد می بعد אمير عصب، هر فردی بعد אز آن

شايسـته   آنهـا  ی همه .سه خليفه هستند که واليت دאرند :گويد می عبدאهللا بن عمرو -٢٢
مفـرج، سـومی    آنهـا جابر، دومی  آنهاאولين  .شود میتمام زمين َفتح  های آن به وאسطه .دهستن

  ....در دنيا خيری نيست آنهاאز  بعد .مانند می در زمين چهل سال .ذوאلعصب

چهـل سـال زنـدگی     gرسيده אسـت کـه مهـدی    )خبری(به من  :گويد می هאرطا  -٢٣
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يش سورאخ ها که گوش کند میبعد مردی אز قحطان خروج  .ميرد می بعد در َبستر خود .کند می
ريـز   خون(سفاح  ه دستبعد ب .ماند می بيست سال .کند میعمل  gمهدی ی بر سيره و אست
نيکو سيرت  که مهدی کند میخروج  aپيامبر ی بعد مردی אز خانوאده .شود میکشته ) زناکار
بعد دجال در زمان אو  .אست aאو آخرين אمير אز אمت محمد .کند میشهر قيصر رא َفتح  .אست

  )٢٤٨و  ٢٤٧ ص :فتن( .آيد می فرود )אز آسمان( در زمان אو g، و عيسی بن مريمکند میخروج 

يش سـورאخ  هـا  آيد که گوش می ، مردی אز قحطانgبعدאز مهدی :گويد می هאرطا -٢٤ 
سـالح کشـته    بعد با .کند میبيست سال زندگی  .کند میعمل  gمهدی ی بر سيره که אست
شهر قيصـر   .نيکويی دאرد ی که سيره کند میخروج  aبعد مردی אز אهل بيت אحمد .شود می

ست که دجـال  א در زمان אو .باشد می aآخرين فرمانده يا אمير אز אمت אحمد و کند میرא َفتح 
  )٢٥١ ص :فتن( .آيد می فرود )אز آسمان( زمان אو در gو عيسی کند میخروج 



  ٣ پیوست
  אهل سنت ی شيعه وها درکتاب gبعضی אز روאيات مهدی אول

  
 ؛آن ديـديم  در رאg )אحمـد (مهـدی   و رא مطالعـه نمـوديم   aوصيت مقدس رسول אهللا

کـه  آورم  می بعضی אز روאياتی رאאکنون  .به אو انمؤمن אولين نزديکان و و gوصی אمام مهدی
 :شده אست ذکر) אهل سنت شيعه و ( »فريقين«ی ها در کتاب

  
  ی شيعهها درکتاب :لאو

  :אست علی و دوאزدهمين فرزند رسول אهللاو  bآل محمد אو אمامی אز -אلف

، a������ ����k� /# �� (%«: فرمود می شنيدم که gאمام باقر אز: زرאره گفت: کلينی -٤٩
 �u%WkP� ����) �� ,������"�#  )B��� %$��(  e� /���	 ,�%��� ��a   ��26 ,�%���� �� �g 

%��F� ،e� /��	 �a � �26g 	%�,� �"�# %��F�«. )٥٣١ص  ١ج : کافی(  

 پرسـيد،  gينمـؤمن يی که فرد يهـودی אز אميرאل ها سؤאلدر  אبو سعيد خدری: کلينی -٥٠
 �%� �� @� �L%�� ���) �%�$�  .... :گويد میC; )� �� ��� )$� ��%�	��؟ ,�LC��1� �� محمدa  بـه 

به من خبر بده که چه فردی با אو در بهشت ؟ وستא من خبر بده که جايگاه אو در بهشت کجا
� �$( ���� ������ ����) ��%�$� ���T� ��	��% ��� ��       «: به אو فرمود gينمؤمنאميرאل ؟אست��

C��1� ,�%��� � %��F� �"�#  )� ���� %����. C��1� ���$�T ���a  ��-"� 	� �� ، � )$��"� 	�   ���

����  )$L ��T��� ,# ،,%6 �-"�.    ���� ��-"� 	� ,��-$� �� ��� �@ �� )$� ��� ، ��"�# 
j	��� � ,��%T � ,��	��� � �� ,�%��� �� �� ������ 	���,�-��%��� � ,��  r1� �� %��F� �F�

 ���"�# �F1� '$  )٥٣٢ص  ١ج : کافی( .»�

 hمَحضر فاطمـه « : فرمايد می אز قول جابر بن عبدאهللا אنصاری gאمام باقر :کلينی -٥١
آن ( .אز فرزندאن אو بود ی אوصياها حالی که بين دستانش لوحی بود که در آن نام در وאرد شدم

علـی   آنهـا سه نفر  محمد و آنهاسه نفر  .بود gقائم آنهاآخرين  .بودندنفردوאزده  .شمردم )رא
  )٥٣٢ص  ١ج : کافی( .»بود



 نوشتارِ بازدאرنده אز گمرאهی، وصيت مقدس ٧٤   

� �k�a � )T%، ;%� «: فرمود gאمام باقر :کلينی -٥٢�� �� �	 F��,� ����� �  �� %��

��� 	�9 �D� ������ �� ، �� �!���"�# � %���� �>C9  �� �!���"�# ��%�� �� %�$#، �D� �، �	�� �� ؛��
�1D��� %�� %�k� ��a �1D�� ��� �� �F16g %��F� ،� � %���� V� ������ )1��d�0�1��g 

E1F� ��� �g ���«. )٥٣٢ص  ١ج : کافی(  

�� #/  b������ ����) «: شـنيدم کـه فرمـود    gאز אمـام بـاقر   :گويد می زرאره: کلينی -٥٣

%�k�a  ، �����"�# u%kP�e� /��	 ,�%��� �� �a      g�0�h ���� )�� ��26 ,�%���� �� �g 
%��F�. e� /��	a � �26g 	%�,� �"�# %��F�«. )٥٣٣ص  ١ج : کافی(  

��%�, �( �«: فرمود aرسول אهللا: فرمود gאمام باقر: کلينی -٥٤� �� V� ������ � )� 

�26 �� �L ،»j�u	« G1�F� )1�� ،N1� ���$ �� � ��� ��,# �. �&��� �� �   ������ ��� �	 )1�� �%; ��

	� �	 ��; �0��� �� ��� �C� �� ,#. %���	 )� ,�%��� �� V� ������ ��9� ،�	 ��; Q�� )1��  ��� 

��  �� � ���"�# � ���� �D�  )٥٣٤ص  ١ج : کافی( .»��� ��

���%�, ��(  «: فرمـود  aرسول אهللا: فرمود gאمام باقر: کلينی -٥٥� �� ، g�1S4� ������ 
)�%�$��� (�%$3�� �� %��F� � u%kP�� %��F� G1"�.  )$;#�"�# GK�9 )Z7 ��( ���.  �� � �	 )1��

 /%6�� %�� ,��� 	�h ��� �%� � G�  )٥٣٤ص  ١ج : کافی( .»�� �� �
  

  :نامش אحمد אست و شود میتوصيف  gکه به مهدی אين -ب

ديـدم אيشـان در    .رسـيدم  gينمؤمنخدمت אميرאل: گويد می אصبغ بن نباته: طوسی -٥٦
چه شده אست  !gאی אميرאلمؤمنين :به אيشان عرض کردم .کند میخَط کشی  )با چوب(زمين 

: آيـا در آن ميلـی دאری؟ فرمـود    ؟بينم می خَط کشی بر روی زمين و که شما رא در حال تفکر
»�� ،GF9 �%; ��! )1�� 	� �� � (	�%� �21� �1�� 	� ؛�� .� ���0�� �	�� 	� �0� ��   Q�F4� �� �� G��

��� )� %��� )1�����$.  )1�� �� ��� �%"� ��	� /%6 �� � �  ����� %��،  G2y �� �� ���� ,���

� ��� ���� � G��. � ������ �� ��� ��� ��C1<. 	� ���� � ���� ,#  �$�%� ,# 	� ����

کشـد؟   مـی  غيبت אو چـه مقـدאر طـول    אی موالی من، سرگردאنی و :، عرض نمودم»%��� ��
 אفتـد؟  مـی  אتفـاق  مسـأله آيـا אيـن   : عرض نمودم .»$� �* ��/، �* ���، �* 	��«: فرمود
$%� �%� ��� $��� .��2«: فرمود�# ,�-$� ��.      )�$� ��� �	 ��L �C�D� �� �0n�F�   	��� ��@!  ��"�# 
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)$�"� �� ��� )$� � ����%��F� 
�6 )$� ��.1� ��� אز بعـد  :عرض نمـودم  :گفت )אصبغ(، »�

 ،��� �� ��%����   ���%  �� �Xw�  %���%;�f�# (�J�� %���B«: فرمود אفتد؟ می אتفاقی آنچه���	�، 
  )١٦٦ص : غيبت( .»��$� ��	� �� � �"�$� �%=

خـروج   :عـرض کـردم   gبـه علـی بـن حسـين    : گويـد  می حذلم بن بشير: طوسی -٥٧
Q�C9 ��  « :فرمـود  ؟بفرمـا بـه مـن    ی آن رאها نشانه ل ويبرאيم توصيف کن و دال رא gمهدی

	� ��� �� ��; �$3T )1��� ��  ��V� ��2� =�6 �� �� �� %$# ���  ����،    ��$.L �� ����$�T

��� Z-�� %JF� 	� � �� �1�.   ���; %�9�� �� E0�D )� g1�� %�� ���  %���.    ���1V�� %���

 ��; X��$ ���� �� ,��2��� %��، C�6 ,�%��� �� ��� ��� ,�1V� ��� )�.    ���y ���1V�� ���9� 
��� ، ,�"�� �%"��� ��� � %��  ��  )٤٤٣ص : غيبت( .»��% ���� #, ;

 و رא يـاد نمودنـد   gشنيدم کـه مهـدی   aאز رسول אهللا: گويد می حذيفه: طوسی -٥٨
� ��� . � %�7� �� (�� � e�%C6��� ����S) ���1  �� �� �1( 	�( �« :فرمود%"�. �$� ��"،  (���  ��� �

���� �� �  )٤٥٤ص : غيبت( .»��� �� 

אز  بعـد  gينمـؤمن אميرאل: gאز جدش gאز پدرش gאمام محمد باقر: صدوق -٥٩
� �� ��«: فرمود gی قائمها نمودن ويژگی ياد�� �	�� ��T� (��: � ,�"�� (��   	�.��# (���.   ����

,�"�� (��  � %�7� ��� %�k� 	�.�# (��. %�� %�2� �	 ��; G@� ��9� ،�f�# �� � v-� )1�   H�R�

 ���	�� �	 ����� %��، ,��%�� ���� � �	 *��� � �� �	�]�. ��d�� ��� �� %���  �� )$� �� g29

G.k�  )�# �� L�� ��� ،� �	 �� Q"@ 
	%9 �� �� /���� ��%; �� %�� ،�P� ��  �����   ��� %���� 

C29 �	�� �0�k��; ,# �� )$�* �� ���«.)٦٥٣ص:وتمام אلنعمه کمال אلدين(  

���/ ���«: فرمود gאمام باقر: سيد بهاءאلدين نجفی -٦٠� ��%; ��  ��� �	�� ,�S0�h 	� �$

 >h ��� %��F� �S� �� ،	� V� 	�3� ������ ,���; ,��	��� �� %��F� »  %��7� %��7�«  ����. 
��� �� ����T ��� �� G�%���� � �"�# ��� ،    ��� 	���� ���F��; �h��9 � � � ��  ����-1�  ��

���� ��F� �� �%��. �	 �� 	���� ��  	�C6 
�� �� �� G�1��� %��.    %$%1��� �	 )�$� ���9� ،  ���

 �� ���%1���-� ،��1� %�@� N$ ��	   )٣٤٣ص : منتخب אالنوאر مضيئه( .»�� ;31 �
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  :אست يمانی موعودهمچنين  و ١صاحب אألمر قائم و אو -ج

�<= «: شنيدم که فرمود gאز אمام صادق: گويد می بن علی حلبی محمد: کلينی -٦١�;� 

)1� ��� ���7 |�C6 ���. ��� ���7 ��%�. ��� ���7 GK�9 ��چگونـه   ندא :عرض کردم، »;
� �� #���,« :فرمود אست؟���� �%� ��	 /�� 	� �� %��: %1���26  !#��� ��g �    ,���� *��1�1��

%��F� ,�	���� �	« :، فرمود»	����� �%� ��	 ;# �� %��: %1��� ���#! � ,��M6    ,���� *��1�1��

%���	���  )٣١٠ص  ٨ج : کافی( .»	�

  �$( �	 g7�D « :شنيدم که فرمود gאمام باقرאز : گويد می يزيد کناسی: نعمانی -٦٢���

 �� ����C�m��$ ��� ،��� ��P@ �W1A� 31�� %���،     �����# g�� '�$ 	� �	 �� �� �%; ���  %���«. 
  )١٦٦ص : غيبت(

  �$�(  �	 g7��D  «: شنيدم که فرمـود  gאز אمام باقر: گويد می بصير אبو: نعمانی -٦٣���

	�"@ �� ���� ��� C��1�: �� �� ������ g ،�F16 �� ���� g ،m��$ �� ���� g ،  �����

%�k� ��a «. سنت موسی :عرض کردمg فرمود چيست؟: »� ,��L ��� g9�عرض  .»�
��� ��%   ��g	� ��  ��F16	� �� �����B �� �	 �	« :فرمود چيست؟ gسنت عيسی :کردمV� ،
 ��V��� ���«. سنت يوسف :عرض نمودمg فرمود چيست؟: »� ,�%�� �C1<«.  عرض کـردم: 

9�� �19) ��%« :فرمود چيست؟ aسنت محمد� ،�1� �� � e� /��	a  	���	�� %��   	���# �0�

%�k�a ,�1� �	 ))��	 �( �� %��. \�� � ��� �-� �	 1-�� �� �1�. �� � %-̀� �� %-̀�  ��L 

;�%�  « :فرمـود  فهمـد؟  مـی  رא چگونـه  ی خدאخوشنود :، عرض کردم»��� ;������$( �� ;%� 

�	 ����"� �� g29 	� �� %"�«. )١٦٧ص : غيبت(  

v �$%$�% ���    «: فرمود gאمام باقر: گويد אبی بصير می: نعمانی -٦٤�-� �� �-L# ��9�

� �1C�	 ��	3� �� ���� %1-� /�h ��	 �V� �$ �� ،�4� c��� )*$�-� �( %�k� /#b  %1���� ،
�� %���B� QT�36 ��%; � 3$36 %���%; � �� ��� ��.7....  

�GK�9g � ^S: فرمود و (�19 ������ %�� �� 	� �%$%� |L (�� ,�1� ،�030�  ��� ����  �$��

                                                                                                              
 حتمی ظهور ی که אو نشانه، مثل אين ها صاحب אألمر در אين روאيت و gشده برאی قائم ياد های ويژگی - ١

 و شـود  אين کـه زنـدאنی مـی    جنگد، يا سفيانی می אين که با אست، و אست بلکه אز جمله ميعاد gאمام مهدی
 .کند تطبيق نمی gها برאمام مهدی فرزند کنيز سَبزه אست، قطعاً אين ويژگی
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(�� �� �� �� %�	،   (��� )1� %$%� =>�;� � H6 	� �%�� 1-�� � ,# �� QC9 ,�6�h � >� �� 

,�-�$� 	� =>�;� � ,�-0�7 11RL ،�L ���� �� )$� ،� g�  ~� ����;	� ��	�� %�� ، ���   h��;

(�� %� v>;� )%���� ��( � ,�	�; )Z7( �$%.$. ��� ����� �� ��; �� )(��(  �4� ,%$� ��

%��� %1����. �	 �� �� ��� /�7 �� \�; � %�� ?	�   ���� �� ,�	��$ ��.      �� ��� ��� ���� �� ���
%�� �V0�B� � %�� ������� �� �� � %�� �f1�� \	���� �� � ��� �� ,����� ��....  

����� �	 $' ��/ � �	 $' ��� � $' 	�� ���: سپس فرمود  ;� ����$ � ���1V� ��; ،� 

%��F� G� � �-�، ��� �� � �� H�]6.  �� �� ��� � ����"�# %�� �V0�B�. 	� G@� ,�1�   ���

�%��� �$�%� ��@� �F1� ����$ G@� �� L ،�$�%� G@�، ,��� ��� ,�@    ,��C7��D ���� ��

 
�6��� %��. �� ��; ����$ ��9� ،� %$;  � (��� � p>� \��  ���� �    (��7 ,����2�F�

�� ���. �� ��; ����$ ��9� ،H��-� �� ��� �� ، ���� �$�%� G@� �� G@� ,�@ �    r1�� ��

%�� �f1�� �� �� �� �F1� 3$�T ����2F؛�    *�L# Q���  %��� (�J�� �	 	�� )$� ��� � ) G��"T( 
�� ��� ، 
�6� G1S�F� ��	 � iZ7 �� �� ,�@�� %��« .)٢٦٤تا  ٢٦٢ص : غيبت(  

بـوديم، و ذکـر    gنزد אمام جوאد: گويد می د بن قاسم جعفریوאبوهاشم دאو: نعمانی -٦٥
 gאبـا جعفـر  بـه   .אين که در روאيت آمده אست که אمر אو محتوم אست سفيانی به ميان آمد، و

 :، به אيشان عرض کـردم »��2«: فرمود ؟کند میحاصل  آيا خدאوند در محتوم بدא: نمودم عرض
����1�  %����%;    m�2̀BL�	  � GK�9 ���1� ���«: فرمود .حاصل کند ترسيم که خدא در قائم بدא می

  )٣١٥ص : غيبت( .»��% ���

 gصـادق אمـام  آقـای خـودم،    אز: گويد می مفضل بن عمر: حسن بن سليمان حلی -٦٦
: فرمـود  .قيامش، بـا אو بيعـت کنيـد    ، قبل אز ظهور و gقائمبه غير אز سنت  ....:نمودم سؤאل

»Q!V� ��! � GK�9	�"y �� QC9 ���1�g  ،� V�̀ ��1� � v�V� ��� ,��� g$�� ���    ؛��� �%;

 ��1� �� ���� %�� �  �� �F� ��1� �� ���� ���  )�0 �	�� %��. Q!V� ��! GK�9g   ��1.L (�7 �� 

�� %�� � �2T �	 *��� �� �	�# 	� )��	 �� �0�7 )� %1V�( ��� �C16 r1� ,�%� �  ���  %�$��� :
��� )$� � �%; �� ���%; � �%; 	���� �� � ���. %��، 
�>L �	 �$# )$�  ���  %�$���إِنَّ الَّـِذيَن «: 

ِ َفْوَق أَيْـِديِهمْ  َ يَُد هللاَّ َا يُبَاِيُعوَن هللاَّ ;%����% ����F�  ���1� �L �� �� ���  %���� ، ���    ���1 (» يُبَاِيُعونََك إِ%َّ

�� %��� ��� �l�� �%; ���  �"�# ���(.... �  )�$� ) ,��$T ، (����� (  	� %1��	�; ���2h  ��	 ,#

���. � %�� ��2h %1�	�; ��9� %�� �$����	 ،��$�  %����  ��%1�	�; ��� ��     ���6 ,���� ���
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	�.�#  H�&A; ,��%$�# ���� %�� ��� ���  ��	� �� ����� �� ��#�"�Ĥ �  )1��%��F�،  ���  %����� 
)�� %$�� (:,��%$�# ��� ��! �� )$� ، %��k� /# �%"�b  ����.  �� (��� ،    /���	 \%�T (���

e�a ���1�� � � �� )�����( ،�  ���� �C��F����� �����  \	%��� ���� ، G������$ )��Fk0�١  ���L

)1F7  )�  �26g. %1�� ��1�    � %$��� �$�%�� ��L     %�1�.� ��V0�B� *L�	����� ���   ����� ��� 

�� %$��....  '$�3� H�< �� %1�	�; ��9��� ���، ��$�  %����  �� %1��	�; H�< �Qk� ��  ���$� 

�� %�� :,��%$�# ��� ��! ,�L	���	�� '-; )1��� �� ) X���$ ����(    )1&�F2� )1���� 	�

��� ����� 	�"y. �FC�6 )� ,��M6 �� � ��� ��W�`� ،�$���� )� %$3$ ,�%��� �� )�%; �"�#  ���0 �	

%��(. �L %1�� ��1� �� �� � %$�� �$�%� %1�.� �V0�B� �� �� ���� �� �� %$��.   � )�T � ,������ 

g1S� )� �%�$���( �� ، u�	 �	 �� )B��� %���   g$]�.L �	 �� � ���  %����  � ��� $�� ��% :   ��0� G$%1���

�f1�� �� G1��.  �u��P� � ?�.� �� �9����� �� %��� �� �� )$�   ���� �;# ��%D � ���  ����. 
GK�9 �� ��9#g  ��� ���� �1.L �C�� �� � �� %$���: »,��%$�# ��� ��! ���# %1���!  ���� � 

�� � (�# �� %���; %�� ���� 51� ،� (�# )� G�F� 51�.  ���#%1��� ،  ���� ��  ���    ��� %����;

p��g (�� \%��� �g %�� ���� ،p�� )�g �  (���g  G��F�.   ����#   ���� ��  %1���� 

�� G1���� �� %���;g � Q16����g %�� ���� ،  G1����� )��g �  Q16�����g  G��F�.   ����#

%1��� ،� ��� �� ���� �� %���;g � ���$g %�� ����، ���� )�g � ���$g  G��F�. 
 ���#%1��� ،��� � �� �F16 �� %���;g � ,����g %�� ���� ،�F16 )�g � ,����g 

G�F�.  ���#%1��� ،��� � �� %���; %�k� ��a � )1��d�0�1��g %�� ���� ،%�k� )�a   �

)1��d�0�1��g G�F�.  ���#%1��� ،��� � �� )F7 �� %���;g � )1F7g  %��� ���� ،  )��

)F7g � �F7نg G�F�.  ���# %1���� ،  ���� ��  ���  %����;   ,������ ���b   ,�%���� ��

)1F7g %�� ���� ،,����� )�b )1F7 ,�%��� ��g G�F�.  )� ����;	� �	 N����  %�1$��. 
�C4; ��� �� )�  (%���	%$%� C;�� ,# �� ��  � �f�#  %�$	�%� C; ,# ��.    H���� ���� ��   ��� �

                                                                                                              
زمان با سفيانی بلکه حتـی   و بيعت گرفتن אو هم گويد که ظهور روشن אست که روאيت אز قائمی سخن می - ١

که مشخص אست، سفيانی طور همان .نيست آن هنگام ظاهر در gحالی که אمام مهدی قبل אز آن אست، در
 در زمـان ظهـور بـه قـائم و     gאمـام مهـدی   אز در روאيات مردی غير .ستא אو אی برאی نزديکی روزگار نشانه

אمـام   بـه  رא »אحمـد «کـه  هنگامی  .دאنستيمکه  طور همان »אحمد« فرزندشمگر مهدی، توصيف نشده אست، 
وאلحمـدهللا رب   .»אحمدאلحسـن « شـود  אين گونـه مـی   نسبت دهيم، نام אو gيازدهم در وصيت يعنی אلحسن

  אلعالمين
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�V1kD  ���	 �� %���;  �� ),��B�( %�� ��  )١٨٤و  ١٨٣ص : مختصر بصائر אلدرجات( » ....�( ��\ 

  
  :َبصره אستمسکنش  آغازش אز مشرق و ،آيد می gאمام مهدی قبل אز -د

 � ��T</  ;%���%« :فرمود gאمام صادق: אبن طاووس -٦٧L ������ � L ~	3� L   )�$� ��

مطلبـی  : به אيشان عـرض نمـودم   :گويد می )رאوی(، »��� �� ��1( 	� �%�, ���) �6�/ 	�� ��%
� ���� «: فرمود .رאحت شوم ی آن به وאسطهبفرماييد که �  %��k�!   %��k� ����a    ��9� r1��

 *$�-�� �	�� %��1�  ,�%��� ��� �� ����� �L ),>� ���( �	�� ��T� ��&2� ، �� )$� �L  ��&2��

�� ,��# ��	 )1�.  ��9� ��&2���	 )1� �� ,��# ،%�k� ��� ��� �%;a    �	 ��1� Q��� ��� �� ��� 

�� %���.  �$�%� �	��31�� �� ,�-$��� %��   	���	 �$�%� �� ���  %���، �  G�.7 	�    ����	 ���;

��� �1�. GF49 �%; �� ،(�� )�  � �� �	 \	%� (�� �� G���. �� %��   )-;u%9 ��L�� ، �� ���  � /��; 

�	�� ���-�  �� %$#. )��( GK�9g  /��6 ��� �%�	�� � ��� �����. � /%6 �� P� �	 )1��  ��� ���  %��� 
,��� � ���� ,# �� G2y �� G�� ،%���   )١١٦ص : אقبال אالعمال( .»�

אز مهـدی و   .خوאندאی  هُخطب gאميرאلمؤمنين: گويد می אصبغ بن نباته: אبن طاووس -٦٨
خالد کلبی به אيشان  אبو .، يادی نمودندنک میی אفرאدی که با אيشان خروج ها نام خروج אفرאد و

#$� ��� 	� �� «: فرمود gعلی .برאی ما توصيف کن رא آنها، g ينمؤمنאی אميرאل: عرض کرد

,���  ��%�L ��"�# G�.� �$�����	« بله، אی אميرאلمؤمنين: ؟ عرض کرديمg. فرمود :» /��	 ��

e�a ���� �� (%1�� : )10���"�# �� � ��� �_�  )$;#�"�# ��� ����W$ ��«�26 ؛ �g   ,����
,�1� �	 �%"� �� (�� � �� �� %��  )٢٨٨ص : مالحم و אلفتن( .....���

1�1��d�0(«: فرمود gאمام صادق: کلينی -٦٩�� g   �C&;̀ ���$%� 	��  �� %����;.   �	 �%�;

�	 �� � ���� *$��� � p%W� C��1� � � ���� ���a ������; � \�b ����� ��	�. ���� %��: ....   ���

GF9 G��T ،�	 �1�� ��� ������� 
%� �� %�� %1�� Q��� )� �� ،A��  ����T� �������  ����� %1���;

 
�6� ����� �� ���� %�� ��; � �-� �	 Z7 � �%�� �	 Qh�� � �� %$��%��،   	%�� Q�� ,�.$�3� ��

�� �	��  %����� ��T e� /��	 �� �� ���F� ,�%��� �� � %1$��� �� �2D� %1$���. GF9 G��T �� ،
,#  
	%9 �� ����"�# �%1� *��� %�� ،  � ,���� � ���� ,��� \���� ��� /��4< ,���   '�$�3� �%�6

�� ���  ,�$�� �� 
%� �� %�	، �	��� ��� ��� �  ��y v-� ��� �� 	�� �0�C����  ���� ،  ���� �

��� ��y ,�-;	�. %� ���� )$� ��9� ،  ,��� ����L ��  %�$�����.    �� ���� ��� %�1��%� »  �0��h
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v-�0�« )v-� �� �� ��� �� %$# (��1� %1�� ،C��1� ��	 �� �	 ���a  ���  ��W؛� 	�   �� ��J1��


�J� �0l � �� � �	�� �� %1��$ ، �  ��FT ��7� �� �    ��� ��7�	 ��T   %$��� �  	��� )1����  ��

,�� ��� ��� ������ �� ���. � 	�� �	 ��� �%;�� %��  �� �F��� )\��;( ��A� �    � %��� G��

�	 �	�� .� ,�%� %�� (�J�� ،�1�� �	 �F1� �� ��� �� �31@ �.  ���� �� %���� G�� �� �����، 
 �F��� %����;��� �J� �� �� %��  )٦٦تا  ٦٣ص  ٨ج : کافی( .»�

، �\ ;��   ���� �0�	 ����1f1� *$�� ،%� ���، .... «: فرمود gאميرאلمؤمنين: نعمانی -٧٠
v-� ��� �� �� %$#. %� ���� )$� ��9� ، ��; ���1V��� %�� ،�  ���%��� �� �  ,� �	��	��� )  ���

���(  ,��� ��	 �$�� %��.  ��; (�� 	��� %��.  �6�h� �� �� (�� (���� %��� ��� �� �� �� �$

%��F� Z7 � ، �%;�"�# ��� ����� ��� �� �� ��; �� �	. ,�$.-0 ���� ���C�� ��$%� ��  ���  %�$# ،
�L �%1� �� �� )$� ��$%� �� %��	 ، �%;�"�# �	 ) 	��J�#( �� �� ��.   )B�� )$�   	� Q�T�36 %����%;

��� *���کَاٍن َقرِ   َولَْو تََری« :� #�"� �� �(» ٍب يـإِْذ َفِزُعواْ َفَال َفْوَت َوأُِخُذواْ ِمن مَّ �	�7/ ����0   	�   ,���

� ,�$�� ��  ��1C���  ��� )٣١٦ص : غيبت( .»)%��� ��	�%  � �� �.��� �3�$' �

  

  :١بيان نمودند رא ی جسمی אوها ويژگی  bآل محمد -ـه

فدאيتان شـوم، مـن   : عرض کردم gبه אمام باقر: گويد می حمرאن بن אعين: نعمانی -٧١
خدא عهد  با و در آن هزאر دينار بود .چرمينی به کمر دאرم ی حالی که کيسه مدينه شدم در وאرد

 .مـن رא بـدهی   سـؤאل אين کـه پاسـخ    شما אنفاق کنم، يا دينار جلوی درِ َبستم که آن رא دينار
�7�,«: فرمود ��  /�d� ��� ���$	� �	 �B��� �L )� � 	��$� ��).� v�V�� �	 ��; � حمـرאن ( .»

صـاحب  پرسم، شـما   می aتان به رسول אهللا نزديکیجهت به אز شما : عرض کردم) گويد می
مادرم به فدאيتان، پس چه فـردی   پدر و :عرض نمودم  »;1«: قائم آن هستيد؟ فرمود و אألمر

� ��� «: אست؟ فرمود� �� ��� ��� ��� %1V� ، �	�� ����	 �� ����-@ ،   ��-�� �������

�	�� ،,�1� ���� ����� )"� *$ ، ��3W7 ,�-$� � �)�	�� (��� ،  ���-� ,��-$� 
	�D 	� ��  ��

                                                                                                              
قـدّ   אست، و سفيد )پوستشان( رنگ .هستند aشبيه جدشان، رسول אهللا gروشن אست که אمام مهدی - ١

 هـايی کـه در   אين ويژگـی  ، وאند نموده مطالب ديگری که روאيات ذکر אلخ و .... متوسطی دאرند، אبروهای پرپشت
 .دنباش ، نمیאست אين روאيات ذکرشده
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  )٢٢٣ص : غيبت( .»;%� ���� 	� ���1�� ؛���

خـوאهم   مـی فدאيتان شـوم،  : عرض کردم gبه אمام صادق :گويد میبصير אبو: صفار -٧٢
��$1%« :فرمود .شما رא لمس کنم ی سينهV�«. )يش رא لمـس  ها شانه سينه و :)گويد می אبوبصير

� ���«: فرمود .نمودم� %�k� ،�فدאيتان شـوم، مـن אز پـدرتان شـنيدم کـه       :عرض کردم »؟@
 .يش گشـاده אسـت  هـا  گشاده אست، و مابين شـانه  َفرאخ و gی قائمها شانه سينه و: فرمودند

  )٢٠٩و ٢٠٨ص:بصائر אلدرجات( .»�$-�, ��� � ��%��� ��� �� � %1	� �a	� 	��e� /  �%	)«: فرمود

  :روشن شد که مهدی אولאين ترتيب، به 
  .אحمد :نامش -
  .فاطمه h و gوعلی aאز فرزندאن رسول אهللا و bآل محمد אز: َنَسبش -
  .بصره: محل سکونتش -
  .אلخ ....نيش پهها پرپشت، مابين شانه אبروهایچشمان فرورفته، : אش میتوصيف جس -
  .אست gی سياه אمام مهدیها پرچم ی אو فرمانده مشرق و אز :آغاز حرکت אلهی אو -
  .يمانی موعود قائم و ،مرصاحب אأل :ی אوها لقب -
  .bאمامی אز אمامان אهل بيت אز خلفای אلهی وאی  هخليف :مقام אو -

 آخرאلزمـان  همان فردی کـه در  gسنت، برאی مهدی يی אست که אهلها ، ويژگیهاאين و
  :آمده אست آنهای ها بعضی אز روאياتی که در کتاب .کردند منتظر تولد אيشان هستند ذکر

  
  ی אهل سنتها درکتاب :دوم

  
  :کند میشب آماده  אو رא در يک אنگيزد و کار میکه خدא אو رא بر אی هخليف ،مهدی -אلف

�، �3� ��� ���«: فرمود aرسول אهللا: אبن ماجه -٢٥� �� �� ��� �� %�1� � �"�#   %����

� %��F� �V12; (�%� r1� �� )��>;( ��� %�	. G@� Xw� ��v-� ��� �� ��1� � �� %$# �   ���

��� �� %���T ��� ���  �� �� �� r1� ����)���� )$�( %�%1��J�«  لبی رא ذکر نمود که در بعد مط
��1، �� ���1 ��%1 ��، �9�� �� 	� �$%$%«: سپس گفت .ذهنم نيست� %�@� � 31;  ��	 =��  ���  

�V12; ,�-$� �$� � �%; ،��� �در زوאئد گفته شده אست که سند אين روאيت صـحيح و   .»�"%



 نوشتارِ بازدאرنده אز گمرאهی، وصيت مقدس ٨٢   

بـا شـرط شـيخين،    : حاکم در אلمستدرک آن رא روאيت نموده و گفته אست. رجالش ثقه هستند
  )١٣٦٦ص  ٢ج : سنن אبن ماجه(. صحيح אست

� �� �� ��Q ��1 ���«: فرمود aرسول אهللا: אبن ماجه -٢٦%"�. �%;%�� )	��(  '$ 	� �	 ��

 ����# g��� %��« .)٣٧ص  ٣ج : مسند אحمد(  

  
  : ١אستa نام پدرش نام پدر پيامبر و a، شبيه نام پيامبرgنام مهدی -ب

 .يـاد نمـوديم   gز مهدیא .نزد אم سلمه بوديم :گويد می سعيد بن مسيب: אبن ماجه -٢٧
����h ���«: شنيدم که فرمود aאز رسول אهللا: گفت می ,�%��� �� � ٢ج : سنن אبن ماجه( .»�"%
  )١٣٦٨ص 

�S^ $' 	�� ����9 ����%�   «: فرمود aپيامبر :אبو دאوود سجستانی -٢٨ �1�� �� �� %����« ،
אين عبارت  بر »�%� ��#, 	�� 	� ��l�h  ;%�«: אين عبارت هم در حديث אست: گويد می )رאوی(

�� ��� �L« :אتفاق دאرندB1���� )� �� ����) �� ��Q�� �� ،   (��� �1C ��1 �( ���«، يا »�$( �� �

 « :حديث אين عبارت هم موجودאست در و »��) �%	\ ��) �%	 �( ��� �، �( ����� �	1( �� 

� /%6 �� ��� �� %�� ,��� � G�� �� �� ����  ���� �%�� 	�T«.     در حـديث سـفيان آمـده אسـت: 
»� ,�$�� �� �1���� �L %�	 H6 � �� )$� ، )� �1� Q�� �� ���,��� ��	%�� �$ ،  (��� �1C� �� (��

  )٣٠٩ص  ٢ج : سنن אبو دאوود( .»....�( ���
  
  :کند میرهبری  رאها  אست که جنگيمانی ی  هخليف gمهدی -ج

نيست مگر خالفت  אز قريش و نيست مگر gمهدی :گويد می کعب: نعيم بن حماد مروزی -٢٩
  )٢٣١: فتن( .نَسبی در يمن دאرد אين که אصل و ، مگراآنهدر ميان 

 بيـت אلمقـدس   در و قـريش رא  شـود  میيمانی ظاهر : گويد می کعب: نعيم بن حماد مروزی -٣٠
  )٢٣٧: فتن( .ستא به دستان אوها  و جنگ کُشد می

                                                                                                              
אمـروز، دقيقـاً آن    aمهدی אحمدאلحسـن  شباهت אست، و تشابه و» وאطیي«אز  پوشيده نيست که منظور - ١

نام پـدرش شـبيه    و »אحمد« يعنی aنام אو شبيه نام پيامبر ؛وعده دאده אست، آمده אست aگونه که جدش
�G«:فرمود aرپيامب .אست» אسماعيل« aپيامبر نام پدرF� ����9 �� %��� )� ،� e�%C6 Q16����« 



 ٣ يوستپ ٨٣ 

، شود میو به فردی که با אيشان بيعت  دنشو میجمع : گويد می هאرطا: نعيم بن حماد مروزی -٣١
بـا فالنـی بـه     :نـه جـن   شنوند که نه אنسان آن رא گفته אست و می صدאيی در אين حال .کنند مینگاه 

  )٢٤١: فتن( .يمانی אست ی نه אز آن سمت، ولی אيشان خليفه אين سمت אست و نامش بيعت کنيد، نه אز
  
  :אو אز مشرق אست )حرکت( آغاز و gمهدی אز فرزندאن حسين -د

אز مشـرق   gمـردی אز فرزنـدאن حسـين    :گويد می عبدאهللا بن عمرو: نعيم بن حماد مروزی -٣٢
 .آورد مـی  وجـود  آن رאهی بـه  در و کند میو بايستند، آن رא مُنهدم برאبر א درها  אگر کوه .کند میخروج 

  )٢٣٩: فتن(

�  ....« :فرمود gאمام باقر: אز جابر بن يزيد جعفی: يوسف بن يحيی مقدسی شافعی -٣٣���T! 

�%"�  )1F7 ,�%��� �� ���g 	� �	 �� �� �%; �� ���  ����# g� '$�� %��....«  
0�)�?2I(���(gU cI�R N$( 0$ NQ3g �/ "�9� d�!M�g U N� �
���.: »....  �	 �� �$#

 m1D�L ,��$���G�.+ 	����	 � �%� G1FSL �� ��� �1���"�     �  ���� �%�� ����� ��� ���� ,# � 
%���,� � �� ��� �� ,#�� %���.  %1��� \�� �� Q��   Q�T�36 %���%; (7    ��� Q�!� ,�����;

%��� ����� 	��� �	 �� �-���� �� �F� � %��F�  %$� %���; �	 ��. ��#1��� ��� % �1C� ��   ��� )$L
e� /��	 ��a ���. � C��1� (�� �� (��a �  ��� �� 	%� (��  \	%� (�� � �;� ,�%��� ��  ��

%�k�a)1F7 ,�%��� ��  g. %1��� \�� ��! �  �%�; ���0  �	�� �	 �� 1< �$l� �� ���   ��
  )٩٥تا  ٨٩ص : عقد אلدرر فی אخبار مهدی منتظر( .»��

وقتی  .شم آمدندها بوديم، جوאنانی אز بنی aوقتی نزد رسول אهللا :گويد می عبدאهللا: אبن ماجه -٣٤
چيز : عرض نمودم: گويد می )رאوی( .رنگش تغيير کرد يش سرאزير شد وها ديد، אشک رא آنها aپيامبر

�G1 �� ;«: فرمود .بينيم میی شما  ناخوشايندی در چهرهF� ��1� Q�� ���% ��� ��� �	 
;#     ��1��
��� ���� E1TL. %��  )� �1� Q�� �� >� 	�@� )�  ,%� �h ��� ����L    ��� �� ���� �� )$�

v-� �� %�$# ��  �����"�# G@� ����� ��1� �. 1; �   g�2h �	 ���; ���  %����   ��� ��0�   ��"�# 
��� %���. �� %���T �L  )$� ���� ��1� %���. �f�# ��  ��  %�����;�"�#  ���� ���  ���� �	 ,# ��0�   

� /�C9�� %����L    �� )$�)� �1� Q�� �� ��� �� �	 ,# �� �� %���  P� /%6 �� �	 )1���� ��%  ,���
P� G�� �� �� ���� ��� �%�. ��� �  ��� ��  %�� ?	� �	 ,��� ,# ���"�# � ���    ��1�� %��@

=� ��	   )١٣٦٦ص  ٢ج : سنن אبن ماجه( .»;31 �

 در مجلـس خـود   gطالـب روزی علـی بـن אبـی     :گويد می بن حنفيه محمد: متقی هندی -٣٥
��....« :فرمود�.� �	 ���� �� �$�%; �� GF9 %$�# �	 ,�F�� �   ��&2� ���� �1�� ��� ���  %����  ��L 



 نوشتارِ بازدאرنده אز گمرאهی، وصيت مقدس ٨٤   

 Z$%�� �� )$�)���( �"�#  ��,��� ��	%�� �$....  ,�1� ���"�# *$	 ,�%� ��� ) (��� ��( »; ��12« 
��� �� ��� �  ��1� �� �� (�� (���� %���. %��....  ���� �� �$3T �  ��� "��   ���  �� ���� ��� 

�� %$#. �� �� �12; �� � %��T � ��1J��  ����� �� %��$. ��    ,��7 ��L Z�-�� �� ��  ���  %����T.  ��
G�� ���	�� %�����  Q�6 /�� ,���� %��. �%;  �� )1��-; \	�� h�; �� �� �� ,���# ���  ����. 

� �%;��� � �"�# C��1� �1� Q�� �� �� v-� ��� �� ����Ta  
�6��� %��   ���  %����.  ��"�# 
G@� H�kD� ����1� � V�!�FP�,� %��F�.  �%;�"�#  3$36 �	�� %��  � �	 �	�$ ��"�#  ���  %����. 

 �� ����"�# ��� �� %��T )1� �� �	 �� �� )$� �� %� )٥٩٦ص  ١٤ج : کنز אلعمال( .»....�

  
  :ی אوانويژگی جسم عمر و -ه

حـالی کـه   رد، کنـد  میخروج  gمهدی :گويد می عبدאهللا بن حارث: نعيم بن حماد مروزی  -٣٦
  )٢٢٥: فتن(. مردی אز بنی אسرאئيل אستگويی چهل ساله אست، 

�9$* ����  «: فرمود 0علی بن אبی طالب: نعيم بن حماد مروزی -٣٧ �� ����T ��،  ,��F�� 

 ���)��� ���� � ���� �� (�  ,��  )٢٢٦ص : فتن( .».... ،���% ���� �

��%�, �( ���«: فرمود aرسول אهللا: عجلونی -٣٨� �� ��� �%"�. ��	 )���� (��،  ��	

��� ��6، ��� �21K��� GFT �� GFT�. � ���� � ��� /�; *���	. %���� 	����  ��  ,��-;	�

���.  /%6 ��� �	 )1���� %�� ,��� 	�h ��� �%�� G�� �� ��. 	� �� ��>;، � )1�� (��  Q��

� ,���# 	� ,��%�  )٢٨٨ص : کشف אلخفاء(.»%��� �� �������� ; �



  :سخن پایانی
بـه   فقط بود که )אهل سنت شيعيان و(گانه אز منابع مسلمانان  ١١٠ یقرאينآنچه بيان شد، 

مسـلمانان  بعـد אز אيـن،    .بسيار زياد אسـت  ها تتعدאد روאي گرنهو آورده شده אست نمونهعنوאن 
نوشـتار بازدאرنـده אز   « :تصـديق کننـد  رא  aپيامبرشـان، محمـد  وصيت  چه هستند، تا منتظر

 gيمانی موعودشان אحمدאلحسـن  و aאمت محمد gهمان وصيتی که مهدی ؛»گمرאهی
محـل   ،َنسـب  ،نـام  ؛אو تطبيـق دאرد  بـر  آمده אستمذکور در روאيات  چهآن .به آن אحتجاج کرد

ـ با אيـن همـه،    !موאردی که به אو تعلق دאرد ی همه وאو ويژگی ، سکونت علمـش، אحتجـاج    اب
در آنهـا متشـابهات   کـه  يی هـا  کتاب ؛אو، آمده אستمتعدد ی ها علمی که درکتاب ؛نموده אست

و  ، شـهادت אينهـا  ی אز همـه قبـل   .مُحکم نموده אسـت  رא ی آسمانیها رسالتپيروאن  ی همه
آل  و aمحمـد  ی ی صـادقه، بـه وאسـطه   يـا ؤر ی هـزאرאن  به وسـيله برאی אو  وندخدא گوאهی
بـر  دليـل  کـه  باشـد   مـی  خدא ی بندگان شايسته ومقرّب فرشتگان  و bپيامبرאن و bمحمد

  .אست به تبعيت אز אو دستور رאستی و حقانيت אو و
  !!!دאنيدب خود رא مسلمانتوאنيد  میکنيد، چگونه  رא ردّ ها داليل و نشانه אينאگر تمام 

 !شويد بيدאر .خدא رحمتتان کند

  د األئمة واملهديني وسلم تسليمًاوصلى ا على حممد وآل حمم

� و �ل ���، ���� و ����� � �و �� !و '&%�ت و #ود !� � 
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