
  امام مهدى  نصاراانتشارات 
  
  
  
  
  

 
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   یاء موسويد ضيد سيشه: سندهيون
  

  

  

  

  

  

  

  



 ى هدممام انصار انتشارات ا ........................................................................................٢

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



   ٣.........................................................................................................ولی ا مهدی 

  

  

  

  لوچاپ ا
  م ۲۰۱۴ –ق .هـ ۱۴۳۵

  ىمشس ىهجر ۱۳۹۲ ماه هبمن
  
  
  
  

   امحد احلسنت مبارک سيد ورد دعوجهت اطالعات بيشرت در م
  :دفرماييسايت ما بازديد  بواز  لطفًا

http://almahdyoon.co  
 /irhttp://almahdyoon.co



  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  اًسلم تسليم واملهديني  وآل حممد األئمة  وحممد ی علاهللا  یصل و، احلمد هللا رب العاملني و

  :مقدمه
  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم
﴿نيرِكشم مهلُ كَانَ أَكْثَرن قَبم ينةُ الَّذباقكَانَ ع فوا كَيضِ فَانظُري الْأَروا فريقُلْ س  * مفَأَق

 درلَّا م موي يأْتلِ أَن ين قَبمِ مينِ الْقَيلدل كهجونَوعدصي ذئموي اللَّه نم لَه  * هكُفْر هلَيفَع ن كَفَرم
بگو در زمني بگرديد و بنگريد فرجام كساىن كه پيشتر (، ﴾ومن عملَ صالحا فَلأَنفُِسهِم يمهدونَ

پس به سوى اين دين پايدار روى بياور *  بودند چگونه بوده است کبيشترشان مشر] و[بوده 
دسته ] مردم[ناپذير باشد و در آن روز  روزى از جانب خدا فرا رسد كه برگشت كه آنپيش از 

هر كه كفر ورزد كفرش به زيان اوست و كساىن كه كار شايسته كنند *  شوند دسته مى
   )١().كنند به سود خودشان آماده مى] فرجام نيك را[

 که ايننه  ؛کنند تفکر دهد که بنگرند و  میبندگان خود را فرمان  یتعال خداوند تبارک و
ش و يرا مورد آزما ها آنخداوند از مهان آغاز خلقت انس .چشمان خود را ببندند و غفلت کنند

ن امتحان و يو مهواره ا ،دک سرشت غربال و جدا شويدهد تا بد ذات از ن  میامتحان قرار 
با  ،بندگان امتحانن يو ا ،صاحل خدا بوده است یايو فرستادگان و اولاء يله انبيوسه ش بيآزما

را طعام دهد از  ینيو مسک، را پناه  میيتيپس هر کس ، شد  مینان گرفته يمان و مسکيتيحضور 
تر، هر  روشن یبه عبارت ده استيهالکت رس به ، نکندنيچن که آنو  ،رستگار شده ن آزمونيا

وز گشته ريشان عمل کند رستگار و پيه اريش شود و به سيقوم خو ا فرستادهيامرب يو پريکس پ
بندگان  یا .کار و نابود شده است انيا و آخرت زيکند، در دن یشان را نافرمانيو هر کس ا

کنند نه   میل و رسولش مشا را امر يز و جليعز یکه خدا طور مهاند يکن د و تدبريخدا بنگر
 یطانيکه زبان ش ئیها بت ،کنند  میمشا را امر  ،امروز یها و هوس و بت یگونه که هو نآ

                                                
 .۴۲- ۴۴: الروم .١
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کس   نآش قرار گرفته است تا يمورد آزما ، حضرتشبا فرزندان   و امت حممد دارند
امروز ما و  و ،گمراه شود ،نان را گم کندآ که آنوسته باشد و يبه حق پ ،ونددينان بپآکه به 

ند ما و مشا چه يزموده است تا ببآ و فرزندانش   یبا امام مهد ،مشا را خداوند سبحان
و عامالنش از  یانيطاغوت سف ئینان و خذالن و رسواآ یاريمهانا ما مشا را به  .ميکن یم
جز عذاب رسوا کننده در  یزيم و مشا آنان را گرفتار چيکن یان کفر و ضاللت دعوت ميشوايپ

 .ديد ديا و آخرت خنواهيدن یزندگ
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  تقديم

  اًحممد و آل حممد األئمة و املهديني و سلم تسليمی عل م صلّیالله

گر ائمه دچار يو د  و رسول خدا ی مردم نسبت به امام مهد یو آگاه یوابستگ
که رسول  طور مهان ،و الفاظ گنجانده شده است ءگشته و تنها در ادعا یو فرسودگ یکهنگ

مسلمانان امروز از اسالم خود ! یآر. ماند یمن یباق )اسالم( جز امسش به ما خرب داد، اهللا
 گونه مهانه در گذشته سابقه دارد ين قضيو ا .اشندب یخود جدا م تشيعاز  زيان نيعيند و شيرها
را  یعيشخص ش .منحرف شدند ،آوردند ی سيو ع یموس چه آن از یهود و نصاري که
 نيعنوان امام و حجت زمان و دوازدمهه ب ی مهدت امام يکه با زبان خود به حقان ینيب یم

از هرگونه حمتواست و  یخال ءن ادعايکند اما ا یاعتراف م  رسول خدا یاياز اوص یوص
، به ءن ادعايرا ايز ؛آن باشد یتر از هست ءن ادعايچه بسا عدم ا .کسان استيبود و نبود آن 

پس حجت  .مت از کفر بدتر استاُ یف شده است که برايتوص گونه اينکشاند که  ینفاق م
و بر  مهراه او نباشد یخمتصر یاگر حت ،ست انسان حتت عنوانش باشديسته نيشا ،یو امام و ول

 و مومأم یعنيشوند  یبا هم متفاوت م ،وان امامرين پآا نبود يانسان  ین مهراهياساس شدت ا
 شود که خمالف نظر امام معصوم  یمن یزيمعتقد به چ ،ن اساسيبر ا و شود یو امام مريپ

اما اگر شخص تنها در  .نباشد امام معصوم  ی که موافق خواسته ،کند یرا من یو کار است
هرگونه عمل و مطابقت از  یو عار یان زبانميقت اين امر در حقيخود را تابع امام بداند ا ،لفظ

 ،خواهند ین را مآ ،معصومرسد که دمشنان امام  یجا م نآبلکه کار به  ،است با نظر امام
وضع که خود  یبه انتخابات و دستور مثالً ،اند  کردهنيبدکار چن یکه امروز فقها طور مهان

اند در  دهيت خبشيمشروع نآ ريو غ ،جنگند یو دست دادن با کفار که با اسالم م ادند،
 ی یبه صورت قطع ،ن اموريااز ات وارد شده است که يدانند صدها روا یکه خوب م یحال

   .کند یم
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شنود ب و ح ءايز از ريلرب یعنوان ،شهي مهمياگر نگو در اغلبت امام معصوم امروز يپس وال
رک و تب یکه فقط برا  استميحال قرآن کر ،بي ترتنيبه مه .شده است سخنشاناز مردم 

آن فرمان  .ترک شده است ،یعمل به آن به عنوان دستور اهل، و شود یخوانده م ءجمالس عزا
قرآن و  یعني ،نيب مردم ثقلين ترتيو به ا. کند یکه مهواره قانون ساخته بشر را لعنت م یاهل

 ش يايو اول ءايمتعال و دمشنان رسوالن و انب یعترت را ترک کردند و مهراه با دمشنان خدا
ل يتبد ای به جامعه ،عهيش اجتماعخصوص ه بو  پس اجتماع مسلمانان عموماً ،حرکت کردند

قت و عمل آن با عنوانش در تضاد يو حق ،شتريو نه ب ی استعش فقط امسيکه اسالم و تش شد
قبل از هزار  رسول خدا  .يابند کمشان رحم کند و آنان يخداوند به ا که نانآجز  است

 من خري رجل سمإب مسعت إذا زمان الناس على يأيت( :اند و فرمودند خرب داده اين رويدادسال از 
 ومههم درامههم، دينهم أحواالً، لك أظهر جربته ولو جتربه، أن من خرياً لقيته فإذا رأيته تلقاه، أن

 مسلمني ال سكارى، حيارى للدرهم، ويسجدون للرغيف، يرکعون نساؤهم، بطوم، وقبلتهم
و ! فرا خواهد رسيد كه شنيدن نام اشخاص تر از مالقات با آنان است یزمان(، )نصارى وال

تو  یبرا یخصلتی هر اگر آنان را آزمود! تر از آزمودنشان است یاگر با آنان مالقات كرد
آنان  ی شان و قبله شكم یبرا ها آنو تالش  یدينشان پولشان است و مهه سع ،گردد یآشكار م

عباداتشان ! (افتند یپول به سجده م یو برا .شوند ینان خم م یا لقمه یبرا ،زنانشان هستند
ی ند، نه مسلمانند و نه مسيحستحريت زده و م) خدا یاهداف دنيا و ماديات است نه برا یبرا

  ) ٢().هستند

ان يحيکشند اما عملشان مهانند عمل مس یآنان فقط نام و عنوان مسلمان را به دوش م یآر
زند يخ یکنند، و با اسالم به خمالفت بر م یامر م یحيان مسيشوند که طاغوت یو آن مرياست و پ

  . و مستند زده شگفتکه  حالیدر 

 ی هياست که قض  یاء موسويد ضيد راه حق و قهرمان جماهد، سين کتاب اثر شهيا
را مورد حبث قرار داده و به  ی ت امام مهديوال خصوصاًو رسول و ائمه و  یت اهليوال
در  .پردازد یم یت اهليخروج مردم از وال یز چگونگيآن و ن یت و لوازم و مواليوال یمعن

                                                
 .٣٧٩ ص ١١ ج النوري للمريزا الوسائل کمستدر .٢
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انصار امام  یعلم هيئتش را به يکتاب خو قبل از شهادت، یاء موسويد ضيد سيقت شهيحق

 یو دشوار ه فراوانغلمشل شود اما به سبب يمراجعه و تکمبه آن ارسال کرد تا  ی مهد
ل آن را يق مراجعه و تکميت خداوند به بنده توفياما در ا... افتاد ريخأن امر به تيا ،تيوضع
اشتباهات را در عبارات  یبرخ ،ح آن متام نشدهيمراجعه و تصح که اينبا وجود  ،کرد ءعطا

 ی برخنيچن نيو ا ح کنميتصح ی معنيريرا با حفظ حمتوا و عدم تغ ها آنمدم آ صدد بردم و دريد
 درجو  باطانضکتب انصار است و  یشگين عادت مهيذکر شده است و ا یات با معنياز روا
از  یپس برخ .شود یکامل م و قبل از نشر، یعلم هيئت یاز سو ها آن نبعث به مهراه مياحاد
اضافه  ها آنز در مورد يشتر را نيحات بياز توض یاستخراج کردم و برخ شان  نابعات را از ميروا

ش يلف اصلؤرا امکان نداشت که کتاب به ميز ؛ان منوديب ،کردم و هر چه را ذکر کرده بودم
کنم  یدر حق، طلب آمرزش م ی و کوتاهرين مهه تقصيخاطر اه عرضه گردد پس از خداوند ب

، ینيهد و تالش سخنران حسج ی ن کتاب حاصل و مثرهيا .اور استيو  ن مواليکه او تر
شکفته از باغ  یگل که در اخالق و ذکاوت و سلوک، یديس، است یاء موسويد ضيد سيشه

بود که  ای نده برريمشش ،شا یاو به واسطه شجاعت و فداکار. است  حممد و آل حممد
که دستان برومندش در نگاشنت  یسالم بر او هنگام. ديعظمتش در روز شهادتش به اوج رس

صبور، متوکل وارسته،  یديکه شه یاو هنگام ن کلمات حق بر صفحات تاخت، و سالم بريا
 یها چراغ ،نيآن قهرمانان راست ،دان راه حقيسالم بر او و بر متام شه . افتادنيو خرسند بر زم

م به دل خود راه ندادند و خون پاک يظاملان ب یکه هرگز از فزون یکسان .نيفروزان بر زم
انه در برابر حق و صاحب انه و خاضعريداشتند و حق یارزان  آل حممد یخود را تنها برا

 یها سالم بر آن ارواح و خون. کردندطلب ا و آخرت يدنشفاعت او را در و  زدندحق زانو 
و آکنده از آتش  تهشکاف یاز قلب مشا؛ فراغ از قلب سوخته در یپاک و اجساد مطهر، سالم

به خدا . استوارند نيو زم ها آمسانکه  یسالم بر مشا تا زمان ،وسنت به مشايعشق رحلت و پ
ان و يها گر پس چشم ؛ار دردناک استيو رحلت مشا بس ،سخت افراق از مشا نزد م !سوگند

از  یتاج ،خود بر سر که حالید در يپروردگار خود شتافت یسوه مشا ب. زند ز میها سو نهيس
بزرگ  یکه آن مهان رستگار !وجودتان ی، گوارا!خوشا به سعادتتان .ديجنس شهادت گذاشت

مسئلت   حممد و آل حممد یعنياز خداوند به حق مشا و به حق سروران ما و مشا  ،است
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ت يشهادت بر وال ،که بر آن یهر که ما را به مشا ملحق کند و پرونده اعمال ما را با مميدار
 ،نگاشته شده  امحد احلسند يشان سيبر حق ا یشهادت بر وص صاحب عصر و زمان و

  .خمتوم سازد

م که خشم خدا را يران یبر زبان من را یزياما چ ،ان استيها گر و چشم زده مامتما  یاه دل
م و خداوند ما را يکن یبسنده م  ان رسول خداميو فقط به کالم سرور و موال ،زديبر انگ

هللا مد احلم و يالعظ ياال باهللا العل ةقو ال و حول ال است و یليو او چه خوب وک فايت استک
خواهند دانست که به  یزوده ب ،وانشان ظلم کردندريکه به آل حممد و پ یکسانو العاملنيرب 

  .و انصار خملص اوست ی و عاقبت از آن مهد چه ظلمی گرفتار خواهند شد

  هـ ق ١٤٢٩/شعبان/١شيخ ناظم العقيلى 
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  شگفتاريپ

  بسم ا الرمحن الرحيم

علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها إِنا عرضنا الْأَمانةَ ﴿
ها  و زمني و كوه ها آمسانرا بر ] اهلى و بار تكليف[ما امانت (، ﴾الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًا

انسان آن را ] ىل[شدند و کاز آن هراسناعرضه كردمي پس از برداشنت آن سر باز زدند و 
  )٣().برداشت راسىت او ستمگرى نادان بود

ت منود و ير کرد و هدايد و مرا تقديرا سزاست که مرا آفر انيمحد و سپاس خداوند جهان 
هستند که  نیکسا لنياو  ايشان ؛ زيراکرد يتهدا  آل حممد مرا به راه حق حممد و

 ،خداوند هستند به سوی یهستند و آنان راهنما یدان اهلموح لنيخداوند را عبادت کردند و او
ما (، )...لنا صنائع بعد من واخللق اهللا صنائع فنحن (... :فرمود  که امام صادق طور مهان

   )٤().ها را برای ما آفريد های خدا هستيم و بعد از آن، آفريده آفريده

کند و  یآغاز م  آنانشناخت و معرفت هان معرفت خداوند باشد با اخوپس هر کس 
خداوند به ايشان، و با وجود  .شود یشناخته و عبادت م خداوند سبحان ،ايشان به واسطه 

ند ا یآنان نور اهل پس . با وجود آنان استوار گشته استنيو زم ها آمساندهد و  یم یق روزئخال
و  ينانام آنان ! یآر. هستند یاهلريسمان حمکم ق و ئخال خدا و نياتصال ب ی و حلقه

نا ما يد فاعطيرينا اهللا ما ياعط: (فرمودند  نيکه امام حس طور مهان ،هستند یاهل یاياول
خواستيم را  می چه آنکردمي پس او نيز هر  ءخواست را به او عطا که خدا می چه آنهر (، )دينر

   )٥().کرد ءبه ما عطا

                                                
 .٧٢ :حزاباأل .٣

 .۵٧ص: مشارق أنوار اليقني. ٤

 .علمااين حديث را نيافتم و شايد شهيد مؤلف در معنا آن را ذکر کرده باشد و اهللا  منبع .٥
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خدا بر مهه  یاياول، و ديو رسالتش را به آنان خبش نان دادآتش را به يسبحان نور وال یخدا
ش از يرا خمصوص بندگان صاحل خو م که خداوند آنين منزلت عظيان ايب یبرا .خلق شدند

و  یقت ربانين حقيتا به معرفت ا شود مراجعهنان آالزم است به  ن قرار داد،ي و آخرنياول
  :است از مجله ینقاط ین سخن دارايا .ميبرس یمنزلت اهل

   .خداوند سبحانت يوال ـ١
  .هستند  حممد و آل حممد ،قخلبر  یاهل یاياول ـ٢
  .ت استيحافظ و نگهبان نور وال ،ی امام مهد ـ٣
نه ساز و يزم ، امحد احلسند يس اول، یو فرزندش مهد ی ت امام مهديوالـ ۴

 یامام مهد است که قبل از ی حممد بن حسن املهدام پدرشان يق ینه برايماده کننده زمآ
 باشد یمو ملحقات آن  اعمال و رفتار و پذيرش قبول ی درزانيمو آن  ،کند یخروج م.   

را   از رسول خدا یتيم و وصيکن یاعتماد مروايت شده  یِها ن منتيپس بر نوشنت ا
علَي الْحوض حوضي غَداً وهو حوض عرضه ما بني  وإِني فَرطُكُم وأَنتم وارِدونَ( :مناييم میذکر 

متعنا ذَا صغَداً م لُكُمائي سإِناِء أَلَا ومومِ السجن ددع ةضف نم احأَقْد يهاَء فعنصى ورصا بيمف 
حوضي وما ذَا صنعتم بِالثَّقَلَنيِ من بعدي  یا وردتم علَم هذَا إِذَأَشهدت اللَّه بِه علَيكُم في يومكُ

: وما هذَان الثَّقَلَان يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: قَالُوا .فَانظُروا كَيف تكُونونَ خلَفْتمونِي فيهِما حني تلْقَونِي
اللَّه ابتفَك را الثَّقَلُ الْأَكْبأَم  اللَّه بِيد فُهطَر يكُمي أَيدي فنمو اللَّه نم وددمم ببلَّ سجو زع

ا الثَّقَلُ الْأَصأَمةُ واعالس قُومي إِلَى أَنْ تقا بمى وضا مم لْمع يهف يكُمبِأَيد رالْآخ فالطَّرو وفَه رغ
 وهو آنالْقُر يفلح هترتعبٍ وأَبِي طَال ني بلع ضولَي الْحا عى يرِدترِقَا حيفْت ا لَنمهإِنو...(.  

بر من وارد ) كوثر(هستم و مشا در حوض ) در مرگ(گاه باشيد كه من پيشتاز مشا آ( 
خواهد داشت، در آن  ءو صنعا هخواهيد شد، حوض من، فردا وسعىت چون وسعت ميان بصر

آگاه باشيد، فردا كه وارد حوض من شديد از  .هاىي از نقره به تعداد ستارگان آمسان است پياله
از مشا به آن، چنني روزى گواهى گرفتم كه چه رفتارى كرديد  چه آنمشا خواهم پرسيد در باره 

منوديد، به من نظر  چه كرديد؟ وقىت با من مالقات» ثقلني دو چيز گرانبها«و بعد از من با 
يا رسول اللَّه اين دو چيز : ندعرض کرد رفتار كرديد؟ ها آنبدهيد كه چگونه پس از من با 
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اى است  اى بزرگتر كتاب خداوند است كه واسطه چيز گران: چيست؟ فرمود ءا گران

طرف آن در دست خدا و طرف ديگرش در  کكشيده شده از خدا و من در دستان مشا، كه ي
 کاى كوچ مشاست، دانش گذشته و آينده تا روز قيامت در آن است، و اما چيز گران دست

كه مالزم قرآن است، آن على بن اىب طالب و عترت او هستند و اين دو امانت از هم جدا 
   )٦().بر من وارد شوند) كوثر(نشوند تا وقىت كه در حوض 

مان  ني و از دميشو الکت شدگاناز ه م ويکن أی به رريم که تفسينباش یکسانی  تا از مجله
امربان و ين پيکه مهان د -؛ و ائمه از فرزندانش یو عل  ن حممديد ؛ميخارج نشو

 ن بالرجال،يهذا الد من دخل يف( :ديفرما یم  که امام صادق طور مهان .رسوالن است
، )زوليالسنة زالت اجلبال قبل از ه بالکتاب ويمن دخل فو ،اخرجه منه الرجال کما ادخلوه

ون رين بيرا از د ، اشخاص هم اون کردنديد یرا وارد واد رجال او که اشخاص و یکس(
ن يوارد د) حمکم ی با پشتوانه یعني، سنت و یکتاب اهل(ار يمع که با مالک و یاما کس برند یم

   )٧().خورد یاو تکان من یول خورند یها تکان م کوه ،شده

 ؛در امامت قرار بده کالم ما را از ثابت قدمان بر ،ميبه حق بسم اهللا الرمحن الرح !خداوندا
، هاورديان آوردنش به دست نميدر ا یريا خياورده است يان نميکه در گذشته انفسی ان ميرا ايز

 دهقرار  دانيشهی  از مجله  امحد احلسند يما را به مهراه س !خداوندا. رساند یسود منبه آن 
  .ا اهللاي ا اهللاي ا اهللاي

****** 
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  ث اولحمب

  واليت اهلى

سلطه و احاطه و  ،است که یکس یت در لفظ عامه به معنايوال: عام یت در معنايوال
و سلطه و  .در دست اوست چه آنگر تصرف صاحب بر يد یا در معنيت بر مالش دارد يمالک

 ، ميسرسبحان یجز به واسطه خدا ،یقيز و تصرف حقيبر مهه چ و کامل و احاطه تام تسلط
   .)خداوند سبحان است یبرا یقيت حقيو وال(ست ين

﴿يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو لْكالْم هدي بِيالَّذ كاربكه آناست ] و خجسته[بزرگوار (، ﴾ت 
   )٨().فرمانرواىي به دست اوست و او بر هر چيزى تواناست

عنى قَولهِم لَا و قَد سئلَ عن م: (است یت اعتبارين مالکيا ،سبحان  آن معبودريغ یاما برا
لَ ووحا لَا نإِن ةَ إِلَّا بِاللَّهلَا قُوئاً ويش اللَّه عم كلمأَم وا ها ملَّكَنى متا فَملَّكَنا مإِلَّا م كلملَا ن بِه لَك

ا وا كَلَّفَننمامنع يفَهكْلت عضا ونم ذَهى أَخهنگامى كه از امام ،)ت   ال حول و پرسيدند معناى
: فرمود) هيچ نريوى فكرى و ظاهرى نيست مگر به اراده و خواست خدا(را  ال قوة االّ باللّه

جان  از عقل و(شومي  ى چيزى منى و دارنده) او نيستيم کشري(ا خدا ما داراى چيزى نيستيم ب(
چيزى فرمود،  کگاه ما را مال پس هر ،گرداند کمگر آن كه او ما را بدهد و مال...) و مال

منايد كه بايد اجنام دهيم  سبت به آن چيز دستور و تكليفى مىتر است، به ما ن کكه او از ما مال
   )٩().دارد مى گاه از ما گرفت، تكليف آن را هم از ما بر و هر

ت است اما آنان هرگز ت نبويدان و از اهل بسرور موح  نيمنؤ املرين سخنان از اميا
 ،آن معبود سبحان د ويشان خبشيخدا به ا چه آندانند جز  یمن یزيخود را مهراه خدا، مالک چ

ملک  و مهه ،یپادشاه ی،آر. خواست یزان که خودش ميشان را مالک آن قرار داد به مهان ميا
  .ندارد یکياست که شر یا هناگي ین خداآاز 

                                                
 .١: امللک .٨

 .٢٠٩ص ٧ب ۵حبار األنوار ج .٩
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 املرء نيول بحيانّ اهللا : (ريدر تفس  احلسن امحدد ياثر س جلد يکدر کتاب متشاات 

 ،معصومامام مهانا ( :فرمودند سيد  ) انسان و قلبش حائل استنيخداوند ب(، )قلبهو
هم به انسان  م که خدا از معصومينيب ین وجود ميمن است با اؤن خملوق به انسان ميتر کينزد
هر کس خواهان ( .)شود یحائل م) معصوم یعني( انسان و قلبش نيب یعنيتر است  کينزد

  ).شتر است به آن مراجعه کندياطالعات ب

 .نديت خدايداخل در وال ز،يمهه چ ،د مگر به واسطه خدايآ یبه وجود من یپس موجود
کلمه  یشخص ندديشنکه  یهنگام  نيمنؤ املريو ام .عزيز و ريکوچک و بزرگ و حق

 قراراًإ )انا هللا(انّ قولنا (: فرمودند ،کرد یرا بر زبان جار) ه رجعونيإنا للّه و إنا إل(استرجاع 
اقرار به » إنا للّه«با گفنت (، )انفسنا باهللک یعل قراراًإه راجعون يلإقولنا انا نفسنا بامللک وأ یعل

هالکت و مرگ خود اقرار  هب» ه راجعونيإنا إل«م و با گفنت يکن یت خدا بر خود ميمالک
   )١٠().امي کرده

است که در هر صبحگاه و   نين العابديامام ز یدعا ،خامته ین سخنان برايتر
ما بثَثْت جملَتها لَك سماؤها وأَرضها، وأَصبحنا و أَصبحت الْأَشياُء كُلُّها بِ...: (فرمود یشامگاه م

داحي كُلِّ وف هناكا، سمهنم اِء، ووي الْهلَا فا عمو هصاخشو هيمقمو ،كُهرحتمو تحت ا كَنم
بضتك يحوِينا ملْكُك وسلْطَانك، وتضمنا مشيتك، ونتصرف عن أَمرِك، أَصبحنا في قَ. الثَّرى

وي تف قَلَّبتالْن نا ملَن سلَي ،بِريِكدو ،تيا قَضرِ إِلَّا مأَمتطَيا أَعرِ إِلَّا ميالْخ ناى خدا ما(، )لَا م  
مهه موجودات عامل   حاىل كه  روز كردند، در  شب را  مهه اشياء مانند ما  و  صبح كردمي  شب را

 ی جنبنده  و  آرام  از زمني،  و  آمسان  از کي  هر  دراى  منتشر كرده چه آن  و  زمني عامل  و  آمسان  از
زير زمني پنهان شده   در چه آن  و جو هوا باال رفته،   در چه آن  و  ها آنشاخص   و ، و مقيم ها آن

اقتدارت   و کمل  قدرت توامي و  ى  قبضه  متام در  حالىت كه  صبح كردمي، در  است، مهگى شب را
امر   به  احوال ما متام تصرفات. شامل است  مجيع ما  خواستت بر  و مشيت   حميط است و  ما  بر

                                                
 .٢٢ص ۴ج البالغة ج .١٠
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  جز به  اقتدارى براى ما  و  حسن تدبري توست، هيچ امر  مهه به  حتوالت ما  و   نافذ خواهد بود
   )١١().خنواهد رسيد  عطاى تو  جز به  ما  به یهيچ گونه خري  و و قدر خنواهد بود تو  ءقضا

****** 

  

  :مبحث دوم

  هستند حممد و آل حممد  ،بر خلق ءاوليا

ش آشکار شود تا يخداوند اراده کرد که با خملوقات خود روبرو شود و در ملک خو
ده شد ييد و نه زايزا یاست که نه م ازين گانه و فرد و يبي ئیخملوقات بدانند که مالک آن خدا

 یو پادشاه است و او کس یو ولّ طره دارديز سيست و او بر مهه چيچ کس مشابه او نيو ه
ش بر آن يان گذارد و خلق کرد و با فضل و احسان خوياست که آن را به وجود آورد و بن

اد و آن را چمن که در عدم و  یدر حال .ز نبوديچ چيه که آنقابل ذکر قرار داد بعد از  یزيت
 روشن ساخت) منزه استکه پاک و (ش ياد کرد و ظلمتش را با نور خوجين را اآ ،بودی ستين

اما مواجهه و ظهور در برابر خلق چگونه ميشيخو یايبا اول ،خداوند سبحان !!گردد؟ یر مس، 
 اًيخمف کنت کنزاً(آمده است  یث قدسيبا خلق خود روبرو شد و در حد ، حممد و آل حممد

شناخته شوم گنجی پنهان بودم، دوست داشتم (، ..).عرف فخلقت اخللق العرفيفاحببت ان 
حممد  یعني) دم تا شناخته شوميخلق را آفر(و عبارت  )١٢()....پس خلق را آفريدم تا مرا بشناسد

خداوند سبحان  ، حممد و آل حممد ی لهيبه وس !یآر. دم تا شناخته شوميرا آفر و آل حممد
 ذات اهللا بل ال تتفکّروا يف( :آمده است  از معصوم یثيو در حد .شود یشناخته و عبادت م

 یابر یعني )١٣().در ذات خداوند تفکر نکنيد بلکه در خلقت او تدبر کنيد(، )خلق اهللا فکروا يف
                                                

 .٨۵-٨۶ص: مفتاح الفالح .١١

 .۶۴ص ١واري جشرح األمساء احلسنی للمال هادي السبز .١٢

و از ...) ال تتفکروا يف اهللا(است اما با لفظ  حديث روايت شده از رسول اهللا . ٣١١ص ١کشف اخلفاء ج .١٣
تکلموا يف خلق اهللا : (جعفر  قال ابو: عن أبی بصري قال: روايات بسياری با اين مضمون نقل شده از مجله ائمه 
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که  یو انسان کامل یقيرا بنده حقيز؛ ديشينديبه حممد آل حممد ب ،دن به خدا و عبادت اويرس

  اهللاعبد د، حممد بن يشناخت و در مورد خداوند خالص گرد یقيخداوند را به طور حق
 –ان قال  ايل.. .وما برجليمررت : (آمده است  طالب یبن اب یاز عل تیيو در روا. بود

منهم مثّ نظر نظرة  اهل االرض نظرة فاختارين ینظر اهللا سبحانه ال :الکالم لرسول اهللا 
را  شدم که کالم رسول اهللا  روزی از مردی رد می(، ..).يريو وز ياخ اًيفاختار عل

خداوند سبحان به اهل زمني نظری کرد، پس مرا از آن اختيار : کرد که فرمودند میروايت 
   )١٤().منود، سپس نظر ديگری انداخت و علی برادرم و وزيرم را اختيار کرد

 أبلکه منش نبود سبحان و متعال بدون مقدمه از رسول اهللا  ین نگاه از طرف خدايا
 ديش پرسياز خملوقات خو که خدا یهنگام است، یگريز ديچ ،ن نگاه و انتخابيا یاصل

)كُمببِر تو  ،متفاوت بود جمموعه خلقپاسخ از  )؟يستما من پروردگار مشا نيآ(، )؟أَلَس
خنستني پس  ،بود  که پاسخ داد، رسول اهللا حممد ی کسنياما اول پاسخ نداد یا جمموعه

ن نگاه، و يپس ا .بود  حممدرسول اهللا در آن امتحان،  شخص سر بلندامتحان و خنستني 
ش يت خويرا به نور وال  شانين است که خداوند، اآن اثر يدارد و ا یاثر ،ن جوابيا

شد که  یا ينهيدر عامل الهوت آ پس رسول اهللا  ،ش گماردياختصاص داد و به رسالت خو
امربان مرسل و يده چه از پيد و هر آفرنک میدر عامل الهوت موجود است را منعکس  چه آنهر 

   .آموختند  از حممد ها آن ريا غيپاک  یايا اوصي نيمالئکه مقرب چه از

ا مفضل ي كيف كنتم حيث كنتم يف األظلّة؟(: عرض کردم عبد اهللا  ابه اب: ديمفضل گو
نقدسه ولّله ومنجده وما من ملک ظلّة خضراء نسبحه و نا يفريس عنده احد غيکنا عند ربنا ل

ف شاء من املالئکة يفخلق ما شاء ک ،اءيشخلق األ له يف أبد ینا حتريروح غ يذ المقرب و
فرمود اى ! چگونه بوديد زماىن كه در اظله قرار داشتيد؟(، )نايعلم ذلک ال یهم مثّ اريغو

، ر حاىل كه كسى غري از ما، در اظله خضراء وجود نداشت، تسبيحمفضل در نزد خدا بودمي د
                                                                                                                                                   

در مورد خلقت اهلی سخن برانيد و در مورد خداوند (، )...يزداد صاحبه إال حترياوال تتکلموا يف اهللا فإن الکالم يف اهللا 
). شود سخن نگوييد؛ زيرا سخن راندن و تفکر در حقيقت خدا، چيزی جز سرگردانی و حريت، عايد شخص منی

 .٩٢ص ١:الکايف

 .۶۵ص ۴الغيبة للنعماين ب .١٤
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كه هر چه را، هر طور  مقرىب و نه ذى روحى بود؛ تا اين کكردمي نه مل مى تقديس و متجيد خدا
   )١٥().گذاشت ا واها را به م خواست آفريد، و علم آن كه مى

فلما سبحنا سبحت املالئکة : (فرمودند  وارد شده است که حضرت ین معنيو مانند ا
پس هنگامی که خدا را تسبيح کردمي، (، )هللت املالئکة ،ملا هللناقدست املالئکة و ،ملّا قدسناو

، مالئکه نيز تقديس کردند و مالئکه نيز تسبيح کردند و هنگامی که او را تقديس کردمي
   )١٦().هنگامی که ليل کردمي، مالئکه نيز ليل کردند

                                                
 .۴۴١ص ١الکايف ج .١٥

ی  دارنده بر در هستند اما يکی از روايات را برگزيدم که علی رغم طوالنی بودن،روايات بسياری در اين مورد  .١٦
 ش ا یگرامپدران از  از حضرت امام رضا  :طور کامل درج کردم ه مضامني و معانی عميق است که آن را ب

تر از من نزد او  گرامىفريده و نه نياخدا خلقى را تر از من (: نقل کرد که پيامرب اکرم فرمود از امري املؤمنني 
يا على خداوند برترى خبشيده انبياء مرسل را : يا رسول اللَّه مشا برتريد يا جربئيل؟ فرمود: عرض کرد على . هست

خدمتکاران ما و  مالئکه. بر مالئکه مقرب و مرا برترى خبشيده از متام انبياء مرسل و فضيلت بعد از من مال تو است
محد ه کنند ب یکساىن که اطراف آن هستند تسبيح ميا على کساىن که حامل عرش و  .ندخدمتکاران حمبني ما هست

يا على اگر ما نبودمي خداوند آدم و  .اند به واليت ما منايند از براى کساىن که اميان آورده یپروردگارشان و استغفار م
زيرا اول چيزى که  ؛مالئکه برتر نباشيمشود که از  چطور مى آفريد حوا و شت و جهنم و آمسان و زمني را منى

بعد مالئکه را آفريد وقىت ارواح ما را يک . توحيد و حتميد خوده سخن در آورد به خداوند آفريد ارواح ما بود ما را ب
نور واحد مشاهده کردند ما را بزرگ مشردند شروع به تسبيح پروردگار منودمي تا مالئکه بدانند ما خملوق هستيم و 

گاه مالئکه از تسبيح ما شروع به تسبيح منودند و او را منزه از  داراى صفات ما باشد آن که اينخداوند منزه است از 
ما خدا را ليل گفتيم تا مالئکه بدانند که جز او پروردگارى  ما منودند وقىت مشاهده عظمت مقام ما را منودند صفات

که  نيمه .تر از او گفتند ال اله اال اللَّه امي نه خدا که هم رديف با خدا پرستيده شومي يا در مقامى پائني نيست و ما بنده
اللَّه اکرب گفتيم تا مالئکه بدانند خداوند بزرگتر از آن است که مقامش درک بزرگى مقام ما را مشاهده کردند ما 

ما داده گفتيم ال حول و ال قوة اال باللَّه ه وسيله خودش وقىت مشاهده کردند خداوند چقدر عزت و نريو به مگر ب شود
 که اينهاى خدا را بر ما منودند و  که مشاهده نعمت نيمه .خداه تا مالئکه بدانند حرکت و نريوئى نيست مگر ب
معرفت توحيد خدا و ليل و حتميد و ه واسطه ما هدايت يافتند به اطاعت ما را واجب کرده گفتيم احلمد للَّه پس ب

ه مالئکه دستور داد او را سجده کنند به امانت اد به سپس وقىت خداوند آدم را آفريد ما را در صلب او ب. متجيد او
براى خدا عبادت بود و براى آدم احترام و اطاعت چون ما در صلب  ها آنم و گرامى داشت ما سجده واسطه تعظي

معراج بردند  بهچون مرا  .براى آدم سجده کردند ها آنمهه  که ايناو بودمي چطورى ما از مالئکه برتر نباشيم با 
 ؟بر تو نيز مقدم بايستم گفتم .يستجلو با! حممدمن گفت ه بعد ب ،جربئيل دو تا دو تا اذان گفت و دو تا دو تا اقامه
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  ويف أبياتکم نزل الکتاب**  آل حممد عرف الصوابب

  اليسترابم وجبدهم **  هم حجج اإلله علی الربايا

  .خانه آنان فرود آمد و كتاب خدا قرآن در ،شناخته شد  آل حممد ی راه نيكى به وسيله

بی ريشک و درباره آنان وجدشان جاى هيچ گونه  ،ندا هاى خدا بر مردم آنان حجت 
  .نيست

* الف الم ميم (، ﴾ذَلك الْكتاب الَ ريب فيه هدى لِّلْمتقني*  امل﴿: ديفرما ی مميو قرآن کر
مايه هدايت تقواپيشگان ] و[آن هيچ ترديدى نيست ] حقانيت[اين است كتاىب كه در 

، ﴾هدى لِّلْمتقني﴿ ستين یشکآن هيچ هستند که در  مهان کتاب ايشان  مهانا) ١٧().است
                                                                                                                                                   

من جلو  .را فضيلىت خمصوص عنايت کردهو گفت آرى چون خداوند انبياى خود را برترى خبشيد بر متام مالئکه و ت
من گفت جلو برو ه هاى نور جربئيل ب وقىت رسيدم به پرده .مناز خواندم جاى فخر و مباهات نيست ها آنايستادم و بر 

جا آخرين حملى است که خدا  جربئيل گفت يا حممد اين ؟شوى یمن جدا شو گفتم در چنني جاىي از من جدا م و از
مرا . واسطه جتاوز از مرزى که خدا برامي قرار دادهه سوزد ب یجا باالتر روم پر و بامل م براى من قرار داده اگر از اين
رىب  بيکگفتم ل. صدائى شنيدم يا حممد. از مقام بلند مملکتش خواست یجائى که خدا مه درون نور انداخت تا رسيدم ب

. مرا بپرست و بر من توکل کن ،و سعديک تبارکت و تعاليت صدائى شنيدم اى حممد تو بنده مىن و من پروردگار تو
ام و  هسوى مردمى و حجت در ميان خلق براى تو و پريوانت شت را آفريده تو نور من در ميان بندگامن و رسومل ب

گفتم خدايا . ام و براى شيعيان ايشان ثوامب را براى خمالفينت جهنم را و براى جانشينان تو کرامت خود را الزم منوده
در آن موقع که مقابل  .نوشته شده ها آند؟ خطاب رسيد يا حممد اوصياى تو بر ساق عرش اسم ستناوصياى من کي

ساق عرش ديدم دوازده نور در هر نورى سطرى سبز که بر او اسم يکى از اوصياى ه پروردگارم بودم نگاه کردم ب
يا اينهايند اوصيامي بعد از من خطاب رسيد گفتم خدا .مهدى امتم ها آنعلى بن اىب طالب و آخر  ها آنمن است اول 

جانشينان و اوصياى تو و  ها آنند بعد از تو بر مردم و ا هاى من و حجت ءو اصفيا ءها اولياى من و اوصيا اى حممد اين
دينم را اظهار و کلمه خود را بلند و زمني را  ها آنوسيله ه عزت و جالمل سوگند به ب. ترين خلق من پس از تو هستند

آورم و  بادها را در تسخريش در مى .منامي یکنم و او را مالک شرق و غرب زمني م یپاک م ها آنوسيله آخرى ه ب
شود و منامي تا دعوت من بلند  یکنم و با مالئکه مدد م یاو را با سپاه خود يارى م ،کنم یاو م عابرهاى سخت را تاب

دهم و دوران را بني اولياء خود تا  یم اجتماع منايند سپس ملک و فرمانفرمائى او را ادامه ما یمردم بر توحيد و يکتائ
 .)چرخامن روز قيامت مى

 .١-٢ :البقرة .١٧
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 به سوی ريهستند که خواهان س یگر کسان تيو آنان هدا )مايه هدايت تقواپيشگان است(
راه را  ،هنان نازل شدآکه در  یش و نوريبا نور خو و آنان  ،ندا متعال سبحان و یخدا
چگونه رسول اهللا  ،ميبرب یپ که آن یبرا و. سازند میروشن  ،اهللا به سوی راه رفتهن آ یبرا

 شانيا یزگاريد و به زهد و پرهييايد مهراه من بيخ گرديوز تارري پنيخنست  ا يدر دن
کرد و هرگز به آن  میا نگاه يبه دن یحقارت و پست ی دهيبه د چگونه رسول خداد که يبنگر

 مينيبنش  ل خدادر نزد رسو  طالب ابیابن  ید با عليکار با نيا یبرا .توجه نداشت
  . باشد ما ی نيکوئی برای تا در ايشان اسوه

  یأُسوةً لمن تأس  هيفَإنَّ ف  طْهر أبِ االيطْک األيفَتأَس بنب: (فرمودند امري املؤمنني 
  یعل  أکلي    لقد کانو،  ثرِهواملُقْتص ال  هيبنب  ياِهللا املُتأس  یوأحب العباد ال  یتعز  عزاًء لمنو
  يرکَب احلمار العاري، و ثوبه  دهيرقَع بي، و نعلَه  دهيخصف بيجِلسةَ العبد، و  لسجيو  رضاأل
اراً، ياخت  علم أنَّ اهللا زواها عنها وصغرها، وأهونَ ا وهوا، ويقد حقّر الدن،  ردف خلفَهيو
نتها يب زيتغ  أَحب أن، و نفِسه  ذکرها عن  ، وأمات ا بقلبهيالدن  احتقاراً، فَاَعرض عن  هريبسطها لغو

معذراً، ونصح المته منذراً،   ربه  بلَّغَ عن .ها مقاماًيرجو فياشاً، أو يتخذَ منها ريال ي، لکَ نهيع  عن
،  کن  یوريپ    ات زهيو پاک  امرب پاکياز پ(، )النار محذِّراً  خوف منمبشراً و  اجلنة  یدعا الو
  یاو انتساب  نسبتد و يجو  یخبواهد تأس  که  کس  آن  یبرا  است  یسرمشق  و رمسش  را راهيز

  است  ینزد خداوند کس  بندگان  نيتر گردد، و حمبوب  خبواهد منتسب  که  یکس  یبرا  یعال  است
   بدوننيِزم  یرو خدا   رسول .او گذارد  قدم  یجا  به  د و قدمريگ  سرمشق  امربشياز پ  که

  شيخو  کرد، با دست یم  جلوس  بردگان  چون هم  خورد، و با تواضع یو غذا م  نشست یم  فرش
سر   را پشت  یکس  یشد و حت یسوار م  برهنه  فرمود و بر مرکب یم  را وصله  و لباسش  کفش

مقدار و  یب  گرانيرا در نظر د  و آن  انگاشت یم  چيه  ا را بهيدن حممد  ،منود یسوار م  شيخو
  دانست یاو م. داد یم  نشان  ارزش یو ب  را پست  بود و آن ءاعتنا یا بيدن  به. کرد یم  ی معرفريحق
  گرانيرا در نظر د  ، آن است  هيفروما  ، و چون دهياز او دور گردان  شيخو  ليم  ا را بهيخدا دن  که

  ی هو عالق  ليبا م    یخدا صلّ  رسول  جهت  ني، بد است  کرده  آنان  بيو نص  داده  جلوه
  حممد . بود  رانده  ونريب  شيخو  را از جان  آن  نام  یو حت  کرده  یا دوريخود از دن  یقلب

  ا بهيخنواهد،   آراسته  لباس  ند تا از آنينب  چشم  ا را بهيدن  شيو آرا  نتيز  که  داشت یم  دوست
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  کوشش  تيا  بود که  نياو تنها ا  هدف. را آرزو نکند  در آن  ندوزد و اقامت  چشم  یمقام

  ، پند و اندرزشان دهيترسان  یاهل  را از عذاب  شيخو  کار بندد و امته ب  غيخود را در امر تبل
   )١٨(.)دارد  بر حذرشان  دوزخ  دهد و از آتش  شت  ی همژد  آنان  دهد، و به

 یسوه ب ،م دهندهيش را به عنوان بشارت دهنده و بيامربان خويو خداوند فرستادگان و پ
وما نرسلُ الْمرسلني إِالَّ مبشرِين ومنذرِين فَمن آمن وأَصلَح فَالَ خوف علَيهِم ﴿: ختيانگ خلق بر

فرستيم پس  دهنده منى گر و هشدار را جز بشارت] خود[و ما پيامربان (، ﴾والَ هم يحزنونَ
   )١٩().آنان نيست و اندوهگني خنواهند شدكساىن كه اميان آورند و نيكوكارى كنند بيمى بر 

اهل  یبرا یدار گردد و اماني با وجود او پانيباشد که زم یان اهل زمان خود حجتيتا در م
رسول اهللا به  که اينو بعد از  افتيخامته  با حممد  ارسال انبياء  که آنتا  ، باشدنيزم

پايان (  تر، رسول خدا روشن یعبارتبه را آغاز کرد و  نبوت خامته داد، ارسال ائمه 
 ارت رسول اهللاياست که در ز ئین مهان معنايو ا )امامت استی  ندهيت و گشانبو ی دهنده
 پيامربان پيشني و گشاينده خامت  ...(، )الفاتح ملا استقبلمت ملا سبق واخلا... : (آمده است

با او گشوده شد، علی بن  خنستني کسی که نور واليت حممد پس  )٢٠(.)درهاى بسته
با گواه و  ترين مردم به حممد  ترين و عارف ترين و شايسته بود که نزديک  طالب ابی

: فرمايد بوده و خداوند می رسول اهللا در سنت شهادتی از جانب خداوند در کتابش و 

                                                
 .۵٨- ۵٩، ص٢ج البالغة ج .١٨

 .۴٨: األنعام .١٩

، حممد اهللا رسول! یآر. ، هستندمتعال با واسطه حممد  یائمه، رسوالن خداپس  .٣۶٨کامل الزيارات ص .٢٠
اشد و اين را به وضوح در ب یمخويش ارسال از طرف  ی ، پايان ارسال مستقيم از طرف خداست و گشاينده

الفاتح ملا ملا سبق واخلامت : (، فرمودگاه که در براه رسول اهللا حممد  نآبينيم  یم منني ؤامري امل یها از خطبه یيک
 یيعن .١٢١ ص ٢٧ رقم ١ ج البالغة ج)چه پيش از اين بسته بود نآچه پيش از اين بود و باز کننده  نآختم کننده ( ،...)انغلق

زيرا او انسان  ؛او اين راه بسته را به طريقش گشود. ارسال رسوالن ی، بسته بود يعنچه بر حممد  نآگشاينده 
، اهللا در ميان خلق است و اهللا ند، به وضوح بيان کرد امحد احلسنکه سيد و موالمي سيد  طور مهانکامل بود و 

 .اعلم
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خويش به آنان ارزاىن  و از رمحت(، ﴾علياووهبنا لَهم من رحمتنا وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ ﴿
  )٢١().داشتيم و ذكر خري بلندى برايشان قرار دادمي

و از (، ﴾ووهبنا لَهم من رحمتنا وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا﴿: ديفرما یسبحان م یخدا
   ).قرار دادميخويش به آنان ارزاىن داشتيم و ذكر خري بلندى برايشان   رمحت

ل به صراحت يوأچ تيه بدون هياست که آ  طالب ابیبن  یعل آن زبان صادق، یعني
 یموال ینک علي امياو یهر کس که من موال( :فرمود  و رسول خدا )٢٢(کند یاعالم م
   )٢٣(.)کن یدمشن دار او را دوست بدار و با دمشنش خداوندا دوست ،اوست

                                                
 .۵۰ :مرمي. ٢١

 بصري أيب عن: وجود دارد یفراوانطور که ذکر شد احاديث  مهانسوره مرمي  ۵٠يه آويل أدر مورد ت. توضيحات .٢٢
وهبنا لَه (: تعاىل اهللا فقال يف اآلخرين صدق لسان له جيعل أن اهللا دعا قد کان إبراهيم أن: (خرب يف الصادق عن

اسحاق و يعقوب را به او (، )لسانَ صدقٍ علياووهبنا لَهم من رحمتنا وجعلْنا لَهم  * إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنا نبِيا
خويش به آنان ارزاىن داشتيم و ذكر خري بلندى برايشان قرار   و از رمحت*  كردمي و مهه را پيامرب گردانيدمي ءعطا

 ءبه درگه خدا دعا ابراهيم : فرمود امام صادق  .۵٩ ص - ٣۵ ج األنوار حبار.) طالب یبا بن یعل یيعن ،)دادمي
وهبنا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلا (: متعال فرمود یيندگان قرار دهد پس خداآراستگو در ميان  یکرد که برايش زبان یم

كردمي و مهه را  ءرا به او عطا اسحاق و يعقوب(، )ووهبنا لَهم من رحمتنا وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا * جعلْنا نبِيا
 عبد بن يونس وعن. )خويش به آنان ارزاىن داشتيم و ذكر خري بلندى برايشان قرار دادمي  و از رمحت*  پيامرب گردانيدمي

 هلم فقلت وجل، عز اهللا کتاب يف  املؤمنني أمري باسم طالبوين قوما إن: ( الرضا احلسن أليب قلت :قال الرمحان،
از يونس ابن عبد  .۵٧ ص - ٣۶ ج حبار األنوار ).هكذا هو صدقت :فقال، ﴾وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا﴿ :تعاىل قوله من

 را در مهانا مردم از من خواستند که اسم امري املومنني (: معرض کرد الرمحان روايت است که به امام رضا 
امام رضا  .﴾وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا﴿ :متعال را گفتم یسخن خدانان آعزيز و جليل بياورم پس به  یکتاب خدا

 الصادق عن بصري، أيب وعن .است گونه مهان. یراست گفت :فرمود : ﴿ايلقٍ عدانَ صسل ما لَهلْنعجيعين: ﴾و 
 :فرمود ﴾وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا﴿ :يهآدر مورد  امام صادق  .۵٩ ص - ٣۶ ج حباراألنوار). املؤمنني أمري علياً
 حدثين  املؤمنني أمري يعىن ،﴾وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا﴿ :تفسريه يف القمي وعن .)امري املومنني  یعل یيعن

 پدرم از ،﴾وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا﴿ ی درباره .۵١ ص ٢ج القمي تفسري.) العسكري علي احلسن بن عن أىب بذلك
 انه –  - الفارسي سلمان وعن .)است امري املومنني  یکه يعن ندروايت کرد  یالعسکر یحسن ابن عل

از سلمان  .۵٢٨-۵٢٩ ص١ز جاملعاج مدينة.﴾وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا﴿ :فيه تعاىل اهللا قال الذي هذا:  علي حق يف قال
 :فرمودمتعال در مورد او  یاست که خدا ین کسآ، یعل: ويدگ  یروايت است که در مورد عل  یفارس
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 کيو   نيمنؤ املريت اميدر خصوص اثبات وال یاريبس یث نبويو احاد یات قرآنيو آ
در روايت  و ص رسول اهللا به نامر در ن يآمده است و ا  شانياز ابعد ائمه  به يک

وجل أنزل يف سورة  ألستم تعلمون إن اهللا عز ...: (موجود است که فرمودند امري املؤمنني 
*  واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخير لَعلَّكُم تفْلحونَيا أَيها الَّذين آمنوا اركَعوا ﴿ :احلج

لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جمو اكُمبتاج وه هادجِه قح ي اللَّهوا فداهجو  يماهرإِب
بلُ وفي هذَا ليكُونَ الرسولُ شهِيدا علَيكُم وتكُونوا شهداء علَى هو سماكُم الْمسلمني من قَ

عند نزوهلا فقال يا رسول اهللا من هؤالء الذين أنت شهيد عليهم  فقام سلمان  .﴾الناسِ
وهم شهداء علی الناس الذين اجتباهم اهللا ومل جيعل عليهم يف الدين من حرج ملة إبراهيم؟ فقال 

، )...عنی اهللا تعالی بذلک ثالثة عشر انساناً أنا وأخي علياً وأحد عشر من ولده: رسول اهللا 
ايد  اى كساىن كه اميان آورده(: دمورفه خدای عزيز و جليل در سوره حج دانيد ک آيا منی... (

ركوع و سجود كنيد و پروردگارتان را بپرستيد و كار خوب اجنام دهيد باشد كه رستگار 
براى [اوست جهاد كنيد اوست كه مشا را ] در راه[حق جهاد  كه  ناو در راه خدا چن * شويد
نيز چنني بوده [برگزيده و در دين بر مشا سخىت قرار نداده است آيني پدرتان ابراهيم ] خود
مشا را مسلمان ناميد و در اين قرآن نيز مهني مطلب آمده است تا اين  او بود كه قبالً] است

و  بلند شد سلمان در هنگام نزول آيه. )مردم گواه باشيدپيامرب بر مشا گواه باشد و مشا بر 
ها را  ند که خدا آن ها گواهی و آنان بر مردم گواه هائی که مشا بر آن ای رسول اهللا، آن: گفت

منظور : فرمود ها حرجی قرار نداده کيستند؟ رسول اهللا  از ملت ابراهيم بر آنبرگزيد و 
   )٢٤()....خدای متعال سيزده انسان بود، من و برادرم و يازده نفر از فرزندانش

                                                                                                                                                   
 علي هو: قال ﴾وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا﴿( :یتعال قوله يف اهللا  عبد أيب وعن .﴾وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا﴿
 .۵٨- ۵٧ص  ٣۶األنوارج  حبار.)ذلك اهللا ففعل ذرييت، من اجعله اللهم :فقال . إبراهيم على واليته عرضت  طالب أيب بن

 طالب  یابن اب یاو عل: روايت است که فرمود ،﴾وجعلْنا لَهم لسانَ صدقٍ عليا﴿: يهآدرباره  از امام صادق 
 .)او را از فرزندامن قرار بده پس خدا چنني کرد! خدايا: عرضه شد پس گفت است که واليتش بر ابراهيم 

 .١٨٤ ص للصدوق یمالاآل .٢٣
 .٧٧-٧٨ص ۴الغيبة للنعماين ب .٢٤
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 امربش حممديپروردگار به پجانب از  یت و امانتيم که امامت، عهد و وصيد بدانيز بايو ن
 يکه از اهل ب طور مهان .استت ت نبو هت شديروا .  

يقول  جعفر بن حممد  عبد اهللامسعت أبا (: که گويد از عمر بن اشعث آمده یثيدر حد
لعلکم ترون أن هذا األمر يف اإلمامة الی : و عشرين رجالً فأقبل علينا وقالوحنن عنده يف البيت حن

الی رجال مسمني  الرجل منا يضعه حيث يشاء؟ واهللا أنه لعهد من اهللا نزل علی رسول اهللا 
ما نزديک  که حالیدر  -شنيدم  از امام صادق (، )رجل فرجل حتی تنتهي الی صاحبها

آيا ديديد كه وصيت ( :و فرمودند ما خطاب کردهبه  ست نفر در خانه نزد ايشان بودمي؛بي
 یكه آن عهد یكس كه خبواهد وصيت كند؟ نه به خدا سوگند؛ در صورت كننده از ما به هر

بعد از مرد ديگر تا اين كه امر به صاحبش به پايان  یبه مرد از خداوند و رسولش 
   )٢٥().برسد

إن الوصية : (کند که فرمودند روايت می جعفر بن حممد  عبد اهللامعاذ بن کثري از ابی 
فقال جربئيل . کتاب خمتوم إال الوصية نزلت من السماء علی حممد کتاباً، مل ينزل علی حممد 

 : يا حممد هذه وصيتک يف أمتک عند أهل بيتک فقال رسول اهللا : أي بييت يا جربئيل؟
از  یكه وصيت به صورت كتاب یبه راست(، )...وذريته لريثک علم النبوة جنيب اهللا منهم: قال

جز وصيت بر آن حضرت نازل نشد،  یا مهر شدهی  نازل گرديد، و نامه آمسان بر حممد 
. حممد اين است وصيت تو در امتت كه نزد خاندان تو خواهد بود یا: جربئيل عرض كرد

و  ها آنبرگزيدگان خدا از : جربئيل كدام خاندامن؟ عرض كرد یا: فرمود رسول خدا 
  )٢٦()....تا علم نبوت را از تو ارث برند. دودمانشان

إِنَّ اللّه ﴿: وجل سألته عن قول اهللا عز( :کند ینقل م ی و زراره از جعفر حممد بن عل
للّه نِعما يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ ا

م بعده قال أمر اهللا اإلمام منا ان يؤدي اإلمامة الی اإلما، ﴾يعظُكُم بِه إِنَّ اللّه كَانَ سميعا بصريا

                                                
 .۵٩ص ٣الغيبة للنعماين ب .٢٥

 .٢٧٩ص ١الکايف ج .٢٦
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وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِ إِنَّ اللّه ﴿ :أال تسمع الی قوله ،له ان يزويها عنهليس 

  .)إم احلکام أو ال تری انه خاطب ا احلکام؟، ﴾نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللّه كَانَ سميعا بصريا

ها  دهد كه سپرده خدا به مشا فرمان مى(: ی خداوند متعال پرسيدم از ايشان در مورد فرموده
كنيد به عدالت داورى كنيد در  رد كنيد و چون ميان مردم داورى مى ها آنرا به صاحبان 

: ، فرمودند)دهد خدا شنواى بيناست حقيقت نيكو چيزى است كه خدا مشا را به آن پند مى
امام از ما امر کرده که امامت را به امام بعدی تسليم کند و جايز نيست از آن خداوند به هر 

كنيد  و چون ميان مردم داورى مى( :ای که فرمود را از او منع کند، آيا کالم خداوند را نشنيده
دهد خدا  به عدالت داورى كنيد در حقيقت نيكو چيزى است كه خدا مشا را به آن پند مى

ای که خداوند با اين آيه، حکام را  ايشان هستند يا نديده راستی که حکام به، )شنواى بيناست
   )٢٧().کند خطاب می

 ؛باشد یا اشخاص منيار شخص يم که امامت مربوط به اختيابي یم ت درين سه روايپس از ا
 رسول اهللا یبرا ،خدا ی آن، از سوينيتع أست بلکه مبديار مردم نيق شورا و اختياز طر یعني

 را آنانيز ؛است  نيمنؤامل ريکه ام طور مهان ،امربان هستنديمردم به پ نيتر کينزد  
ترين ، داناترين مردم به پيامربان کنزدي(، )إِنَّ أَولَى الناسِ بِالْأَنبِياِء أَعلَمهم بِما جاُءوا بِه( :فرمودند

   )٢٨().كه آورده اند چه آن، به آنان است

 یاز کتب آمسان ءايکه انب چه آنن مردم به يداناتر د که ائمه نک میخ ثابت يه و تارريسو 
 یباشند و آنان در کودک یکه با قرآن آمد، م تا خامت آنان  ءايث انبياز موار ،نآو به جز 
 :ث آمده استيکه در حد طور مهانند ئاين مردم هستند و وارثان انبيداناتر ،یسال و بزرگ

 یايهستند که وارثان انب ئیآنان علما )٢٩().علماء وارثان انبياء هستند(، )اءينبالعلماء ورثة األ(
 یزيد با چيکند با یم ءرا ادعا ای  مرتبهنيچن یو اگر کس ستندين ني از اريباشند و غ یم یاهل

                                                
 .۶١ص ٣الغيبة للنعماين ب .٢٧

 .٢١ص ٩۶رقم ۴ج البالغة ج .٢٨

 .٣٢ص١الکايف ج. ٢٩
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 ،دي و نه با شک و تردنيقيبا  یعني، آمدند و حممد  یسيو ع یموس ،خدا یايد که انبيايب
  .بودند گونه اين ت يکه اهل ب طور مهان

ما (، )...غثاءعتنا املتعلّمون و سائر الناس يشحنن العلماء و ...: (ديفرما یم  امام صادق
   )٣٠().ندا کايافتگان و باقی مردم خار و خاش  ی ما تعليم علماء هستيم و شيعه

 صلوات بر حممد و آل حممد یش در دعايه خويادفه سجيدر صح ن ين العابديزامام و 
 سالة وآا من خص حممدا وياللهم : (فرمودندهم بالوسله بالکرامة وحباهم بالرلة يخص

که حممد و آل حممد را به  یا! ايخدا بار(، )ئمةاء واأليوصاء وختم م األينبوجعلهم ورثة األ
له بودن خمصوص يو آنان را به وس یمرمحت منود ها ناو رسالت را بد یکرامت خمصوص فرمود

 )٣١()....یفرمودت و امامت را ختم يوصا ها ناو بد یاء قرار داديانب ی و آنان را ورثه یفرمود

ست که به نادان داده شود يت خدا و امانت خدا است و ممکن نيعهد خدا و وص ،پس امامت
و هر امام معصوم علم و  ،ش را در کجا قرار دهديداند که رسالت خو یو خداوند سبحان م

پس  ،کند یم ميش به ارث برد را به امام بعد از خود تسليکه از پدران قبل از خو چه آن
از علومش به من داده  ای چ واسطهيبدون ه  ید امام مهديگو یکه م یکجاست کس

 عن قول اهللا عز سئل الرضا : (و علی بن ابراهيم با استناد از فضاله بن ايوب، گويد! ت؟اس
ماؤکم أبوابکم : فقال . ﴾قُلْ أَرأَيتم إِنْ أَصبح ماؤكُم غَورا فَمن يأْتيكُم بِماء معنيٍ﴿: وجل

از (، )يعنی بعلم اإلمام، ﴾فَمن يأْتيكُم بِماء معنيٍ﴿ األئمة أبواب اهللا بينه وبني خلقهأي األئمة، و
ند پس يبگو اگر آب مشا فرو نش(ن سخن خداوند سؤال شد که يا ی درباره  حضرت رضا

  اَبوابکم و مقصود ائمه یبه معنا) ماؤکم: (فرمود )رساند یبه مشا آب روان م یچه کس
) رساند یبه مشا آب روان م یپس چه کس(ان او و خلقش هستند ياست، ائمه ابواب خداوند م

   )٣٢().علم و دانش امام است) آب روان(مقصود از 

                                                
 .٢٩ص ۶بصائر الدرجات ب .٣٠

 .۴٣ص ١٣رقم) أبطحي(الصحيفة السجادية  .٣١

 .١٠٠ص ٢۴حبار األنوار ج .٣٢
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ی اول که قبل از امام مهد ی و خبصوص مهدينيد مگر با وجود مهدگرد ین امر حمقق منيا
 ی کند و با علم امام مهد یآن حضرت دعوت م به سویکند و  یخروج م د و يآ یم

و  .است ی امام مهد ی و فرستاده یوص امحد احلسند يمهان س ،ن شخصيکه ا یدر صورت
دم من آهبط به  يال انّ العلم الّذأ: (نقل شده که حضرت فرمود  نيمنؤامل رياز ام یثيدر حد

تاه بکم ين يأ فينيعترة خامت النب  يفينيخامت النب إلیون يع ما فضلت به النبيمجرض واأل یالسماء ال
ک من يهات يف يکم فکما جنينة هذا مثلها فيصحاب السفأصالب أا من نسخ من ين تذهبون يأبل 
آگاه (، ) عن االئمة عينيل لّمن ختلّف عنهم يو –نجو يمن هذه من  نجويفکذالک  يجن

غمربان بدان يرا که پ چه آنع ي، با مج آوردنيرا که آدم با خود از آمسان به زم یآن علم. ديباش
پس چرا در  . استيني، در نزد من است و در نزد عترت خامت النبامربانيجستند تا خامت پ یبرتر
   )٣٣().؟د يرو ید ؟ بلکه مشا کجا ميشو یضاللت گم م یواد

 و مهه مردم در مورد حجت ميشو یال واقع مؤمورد س ت يما در مورد اهل ب ی پس مهه
و بر آنان واجب است که در پی گرفنت خربی از بازخواست خواهند شد   و امامنيخدا بر زم

سپس در مهان (، ﴾لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِثُم ﴿: آثارش اقتداء کنند و در تفسرياو باشند و به 
طربسی از عياشی در : آمده است). پرسيده خواهيد شد] روى زمني[روز است كه از نعمت 

: عن هذه اآلية، فقال له  عبد اهللاأبا حنيفة  سأل أبو: قال: (کند حديثی طوالنی روايت می
لئن أوقفک اهللا بني يديه : فقال. القوت من الطعام واملاء البارد: ما النعيم عندک يا نعمان؟ قال

: فقال! يوم القيامة حتی يسألک عن کل أکلة أکلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفک بني يديه؟
م اهللا بنا علی العباد وبنا ائتلفوا بعد حنن أهل البيت النعيم الذي أنع: فما النعيم جعلت فداک؟ قال

انوا أعداءاً وبنا هداهم اهللا بعد أن ک کانوا خمتلفني وبنا ألف اهللا بني قلوم فجعلهم إخواناً ما
 سالم وهو النعمة اليت التنقطع، واهللا سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النيبلإل

  وعترته( ،)صادق مام ا ت يسن نعمت نزد تو چيا(: فه سؤال فرمودنديحن یاز اب
اگر : حضرت فرمودند). ستها یدنينوش(ها و آب سرد  یغذا و خوردن: نعمان؟ عرض کرد یا

قدر تو را در مقابل خود نگه دارد تا سؤال کند از تو از هر  امت آنيبنا باشد خدا در روز ق
 ؟کشد یمناد طول يز یليخدا خستادنت نزد يا یديکه آشام یدنيو هر نوش یکه خورد یخوردن

                                                
 .۵١ص ٢الغيبة للنعماين ب. ٣٣
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 یت مهان نعمتيما اهل ب: فرمودند - ست؟يم چيشوم پس نع انتيفدا: سپس گفت !چرا :گفت
اختالف کردند،  که اينما، بندگان بعد از  ی لهيوسه م که خدا به بندگان نعمت داد و بيهست

را برادر قرار داد بعد از  ها آنشان الفت داد و يها  قلبنيما خدا ب ی لهيوسه متحد شدند و ب
است که  یت کرد، و آن، مهان نعمتيما آنان را به اسالم هدا ی لهيوسه دمشن بودند، و ب که اين

کند و آن نعمت  یم) بازخواست(که داده است سؤال  یشود و خداوند از حق نعمت یقطع من
  )٣٤().هستند  شانيو عترت ا اکرم  یمهان نب

 معرفت ري و توجه در مسريمهان س  یسلوک امام مهدت يرفنت در شخص پس فرو 
و از سر هوس سخن (، )وما ينطق عنِ الْهوى* وما ينطق عنِ الْهوى ( :سبحان است یخدا
واجب  ی ب، معرفت امام مهدين ترتيو به ا .)گويد و از سر هوس سخن منى * گويد منى

 ؟شود یرفته ميا مناز بدون طهارت پذيآ .واجب استمناز ادای  یبرا ءکه وضو طور مهاناست 
و  ءو مشروعيتی هم ندارد، در نتيجه مناز بدون وضو ودش یرفته منيپذ ءوضو یهرگز مناز ب

و سپس واجب است که انسان در هر حالتی که هست، فايده است  طهارت يک مناز لغو و بی
در عبادت پرودگارت کسی (، )حداًأال تشرک بعبادة ربک (را اجنام دهد  ءخود مراحل وضو

 ی معرفت امام مهدپس  .و چه نادان ی باشدعامل چه انسانحال  )٣٥().را شريک قرار مده
 ،ا عامل باشدياگر جاهل  یحت ابدين معرفت دست يبه ا شخصاً ، کهواجب بوده یبر هر انسان

يؤتي الْحكْمةَ ﴿ :عن قول اهللا تعالی صري سأل اإلمام الباقر أن أبا ب: (چنني روايت شده هم
ما معنی ذلک؟  ،﴾من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثريا وما يذَّكَّر إِالَّ أُولُواْ اَأللْبابِ

وال . مات ميتة جاهلية ،معرفة اإلمام وإجتناب الکبائر ومن مات وليس يف رقبته بيعة إلمام: فقال
يعذر الناس حتی يعرفوا إمامهم فمن مات وهو عارف إلمامه مل يضره تقدم هذا األمر أو تأخر، 

                                                
 .٢۵٨ص ٧حبار األنوار ج .٣٤

گريد و خدمتکارش بر دست او آب را  با مأمون، هنگامی که ديد مأمون وضو می ی کالم امام رضا  از مجله .٣٥
أمري يا –ال تشرک : "فقال. يوماً عليه فرآه يتوضأ للصالة والغالم يصب علی يده املاء ودخل الرضا : (ريزد می

روزی امام (، )فصرف املأمون الغالم وتولی متام وضوئه بنفسه وزاد ذلک يف غيظه ووجده .بعبادة ربک أحداً -املؤمنني
امام  .رخيت کارش بر دست او آب می گريد و خدمت می ءبر مأمون وارد شد و ديد که برای مناز وضو رضا 
مأمون غالم را از آن کار منع کرده و خود به تنهائی . ای امري کسی را در عبادت پروردگارت شريک مکن: فرمود
 .٢۶٩ص ٢اإلرشاد ج).دکه کالم امام بر غضب او افزو در حالیگرفت  ءوضو
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: مث قال. ال بل کمن قاتل معه: مث مکث هنيئة مث قال: قال. فکان کمن هو مع القائم يف فسطاطه

  .)کمن استشهد مع رسول اهللا  -واهللا-ال بل

به هر كس كه خبواهد حكمت  خدا( :ی پرسيد مقصود از آيه ابو بصري از امام باقر 
؛ و جز  ، خريى فراوان داده شده است خبشد، و به هر كس حكمت داده شود، به يقني مى

پرهيز از  اجتناب و شناخت امام، و: ؟ حضرت فرمودچيست). گريد ، كسى پند منى خردمندان
ت گردنش نباشد، مانند دوران جاهلي بربيعت امامى  گناهان بزرگ، كسى كه از دنيا برود و

به امامت  كه امام خويش را بشناسند، كسى كه مبريد و مردم معذور نيستند تا اين از دنيا رفته، و
 ی رساند، او مانند كسى است كه در خيمه تأخري ظهور به او زياىن منى آشنا باشد، تقدمي و

، بلكه مانند خري: سپس فرمود د واى درنگ كر سپس امام حلظه: ويد، وى گحضرت با اوست
مانند  - خدا سوگند ه ب –، بلكه خري: بعد فرمود ، وسى است كه در ركاب او مبارزه كندك

  ) ٣٦().شهيد شده باشد كسى است كه در ركاب رسول خدا 

 :کند یاحتجاج م شر خلقا آن بخدا است که خداوند ب آشکار ی ، حجت و نشانهيشانا
أُناسٍ بِإِمامهِم فَمن أُوتي كتابه بِيمينِه فَأُولَئك يقْرؤونَ كتابهم والَ يظْلَمونَ  يوم ندعو كُلَّ﴿

خوانيم پس هر كس  روزى را كه هر گروهى را با پيشوايشان فرا مى] ياد كن[(، ﴾فَتيلًا
هسته  شکافو به قدر  خوانند امه خود را مىاش را به دست راستش دهند آنان كارن كارنامه

به ش را شناخت و يخو زمان ا امامِيد بنگرد آيپس انسان با )٣٧().شود ستم منى ها آنخرماىي به 
و او را به  او بيايدامت به مهراه يدر روز ق که آنتا حريص بوده،  ه و در يافنت اواو شتافت سوی

؟ عدم حضور او ريا خيتا خداوند از او درگذرد  بني خود و خدا قرار دهد، عنوان حجت
حجت  ،امام که ايناثبات  ینه براين زميدر ا ت يت اهل بيروا. خواهد بودی بزرگ شکست

عرف ية ها حجيهللا فال وإرض ما زالت اإل( :فرمودند  عبد اهللاا اب .ار استيبر خلق است بس
 که اينزمني مهواره برقرار و استوار باقی منانده جز (، )ل اهللايسب یدعو الناس الياحلالل واحلرام و

                                                
 .١٢۶-١٢٧ص ٢٧حبار األنوار ج .٣٦

 .٧١: األسراء .٣٧
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خداوند دعوت  به سویشناسد و مردم را  ست که حالل و حرام را می در آن برای خدا حجتی
  )٣٨().کند می

 یبه ال یدهتيمام إها يفال وإدم آض اهللا برضه منذ قَأاهللا ما ترک اهللا و: (فرمود امام باقر 
به خدا سوگند که (، )عباده ی حجة هللا علريرض بغاأل یال تبقعباده و یهو حجته علاهللا و

در آن امام  که اينخداوند از زمان وفات آدم، هرگز زمني خويش را ترک نگفته جز 
و زمني  ؛کند و اوست حجت بر بندگانش خداوند هدايت می به سویگری گماشته که  هدايت

   )٣٩().ماند بدون حجت خداوند بر بندگان باقی منی

کرد جهت اثبات امر امامت  یان امر ميعيشبه است که مهواره  ت امام باقر ين وصيو ا
در شب قدر ] قرآن را[ما (، ﴾إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ﴿ی قدر  از سوره ،پس از رسول 

: کند که فرمود یت ميروا از ابو جعفر   یعالمه حبران ،ندريکمک بگ). نازل كردمي
حلجة اهللا تبارک وتعالی  اا، فواهللا )حوالتف(يا معشر الشيعة خاصموا بسورة إنا أنزلناه تفلجوا (

يا معشر الشيعة خاصموا  .لغاية علمنا االسيدة دينکم و ااو لق بعد رسول اهللا اخلعلی 
مر خاصة لوالة األ ااف" لَيلَة مباركَة إِنا كُنا منذرِينإِنا أَنزلْناه في *  والْكتابِ الْمبِنيِ*  حم"بـ

" وإِن من أُمة إِلَّا خلَا فيها نذير": يا معشر الشيعة يقول اهللا تبارک وتعالی .بعد رسول اهللا 
صدقت، فهل کان نذير وهو حي من البعثة يف أقطار  جعفر نذيرها حممد  يا أبا: قيل

 أليس نذيره، کما أن رسول اهللا  عيثهأرأيت ب :جعفر  ال، قال أبو: األرض، فقال السائل
: قال .فکذلک مل ميت حممد إال وله بعيث نذير: بلی، قال: وجل نذير، فقال يف بعثته من اهللا عز

ما يکفيهم القرآن؟ : من يف أصالب الرجال من أمته، قالفإن قلت ال فقد ضيع رسول اهللا 
بلی قد فسره لرجل واحد : ؟ قالوما فسره رسول اهللا : قال .إن وجدوا له مفسراً یبل: قال

يا أبا جعفر کان هذا : ، قال السائل طالب ايب بن  وفسر لألمة شأن ذلک الرجل وهو علي
ه، يظهر فيه دين يأبی اهللا أن يعبد إال سراً حتی يأيت إبان أجله الذ: أمر خاص اليتحمله العامة؟ قال

ينبغي لصاحب هذا : عالن، قال السائل مع خدجية مستتراً حتی أمر باإلکما أنه کان رسول اهللا

                                                
 .١٧٨ص ١الکايف ج .٣٨

 .١٩٧ص ١۵٣ب ١علل الشرائع ج .٣٩
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حتی ظهر  يوم أسلم مع رسول اهللا   طالب ايب بن  أو ما کتم علي: لدين أن يکتم؟ قالا

   .)فکذلک أمرنا حتی يبلغ الکتاب أجله: ، قالبلی: أمره؟ قال

قرآن [ما (، ﴾إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ﴿با سوره : اى گروه شيعه: فرمود امام حممد تقى (
خماصمه و مباحثه كنيد تا پريوز شويد، به خدا كه آن سوره پس  )در شب قدر نازل كردمي] را

و ايت مردم و آن سوره سرور دين مشاست  و تعاىل است بر کاز پيغمرب حجت خداى تبار
ما آن را ] كه[*  سوگند به كتاب روشنگر*  حاء ميم(اى گروه شيعه با آيات  .دانش ماست

خماصمه كنيد، زيرا اين آيات  )دهنده بودمي كه ما هشدار] زيرا[در شىب فرخنده نازل كردمي 
و تعاىل  کخداى تبار! اى گروه شيعه. خمصوص واليان امر امامت است بعد از پيغمرب 

: شخصى گفت .)ها بوده است كه بيم رساىن در ميان آن مگر آن هيچ امىت نيست(: فرمايد مى
آيا پيغمرب در زمان  درست گفىت وىل: فرمود .است اى ابا جعفر بيم رسان امت، حممد 

من ه ب: امام فرمود: نه: ى از فرستادن منايندگان در اطراف زمني داشت؟ گفتا حياتش چاره
 و فرستاده خداى عز كه خود پيغمرب  چنانبگو مگر فرستاده پيغمرب بيم رسان او نيست 

براى پس از مرگ خود  چنني پيغمرب  پس هم: فرمود .چرا: جل و بيم رسان او بود؟ گفت
هم فرستاده و بيم رسان دارد، اگر بگوئى ندارد، الزم آيد كه پيغمرب آائى را كه در صلب 

مگر قرآن براى : مرد گفت آن. باشد) و بدون رهرب گذاشته(مردان امتش بودند، ضايع كرده 
مگر : كه مفسرى براى قرآن داشته باشند، گفتی چرا در صورت: ا كاىف نيست؟ فرمودآ

رد و شأن مرد تفسري ك کچرا تنها براى ي: قرآن را تفسري نفرموده است؟ فرمود پيغمرب 
مرد سائل گفت، اى ابا جعفر، اين . امت خود گفته طالب است ب یآن مرد را كه على بن اب

خواهد كه در  مى مطلىب است خصوصى كه عامه از مردم زير بار آن نروند، فرمود خدا حتماً
ساهلاى اول (كه  ش شود تا برسد هنگام و زماىن كه دينش آشكار شود، مهچنانان پرست

. اعالن گشته كرد تا زماىن كه مأمور ب با خدجيه در ان پرستش خدا مى پيغمرب ) بعثت
از  طالب  یمگر على اب: را ان كند؟ فرمود آيا صاحب اين دين بايد آن: مرد سائل گفت



   ٣٣.........................................................................................................ولی ا مهدی 

را ان نكرد تا زماىن كه امرش ظاهر گشت؟  اسالم آورد آن خدا  رسول اكه ب روزى
   )٤٠().چنني است تا نوشته خدا مدتش برسد كار ما نيز هم

ی متام اموری است که  نندهو حضرتش داشود  یصاحب شب قدر م ، یامام مهد پس
خورند، چه کوچک و چه بزرگ چه خاص و چه عام، چه حمکم و چه  در آن شب رقم می

 بيتيغ يف ما وجه االنتفاع يبأو ...( :ديفرما یش ميدر مورد خوکه  طور مهان )٤١(...متشابه
مندی از من در هنگام غيبتم،  و ره(، )...بصار السحاببها عن األيفکاالنتفاع بالشمس اذا غ

   )٤٢().مندی از خورشيد پشت ابر است مهانند ره

که  وجود داردعت مقدس يم در شرلَسو م یم ثابت و ضروريمفاه ،شريعت مقدسدر 
زنده را درستی که صدای ه ب!!! ها آنپذير نيست چه رسد به خمالفت با  امکان ها آنترک 

! ...اما... که خود را به خواب زده را اميدی نيست آنشنوی اما  هنگام صدا کردنش می
﴿ مالص عمسلَا تى وتوالْم عمسلَا ت كفَإِنبِرِيندا ملَّواء إِذَا وعو در حقيقت تو مردگان را (، ﴾الد

تواىن  گردانند منى گاه كه به ادبار پشت مى گرداىن و اين دعوت را به كران آن شنوا منى
عه و ين اسالم چه شيان از مجله ديمتام اد یبرا باشد، برای عموم مین کالم يو ا )٤٣().بشنواىن

م که در يستينکسانی ا ما يد آيگو یکند و م ین کالم اعتراض ميبه ا یعيش شخص. است یسن
 که ميگو یرا م یزيو من به او آن چ !؟مييگو یسخن م نشانيتا آخر  مورد امامت ائمه

ب و سبا ح... (، )...عمالکمأب اتويننسابکم وأب توينأال ت ...: (فرموده است  رسول اهللا
وأَن لَّيس للْإِنسان ﴿: ديفرما ی مميو قرآن کر )٤٤().نزدم بياييدنسب نزد من نياييد بلکه با عملتان 

   )٤٥().كه براى انسان جز حاصل تالش او نيست و اين(، ﴾إِلَّا ما سعى

                                                
 .٢۴٩-٢۵٠ص ١الکايف ج. ٤٠

 .اين کالم به دليل داشنت اشتباه چاپی يا غري مشخص بدون عبارات، را ضرورتاً حذف کردم. ٤١

 .٢٨١-٢٨۴ص  ٢ج: حتجاجاإل .٤٢

  .۵٢: الروم .٤٣

 .١٩۶ص ١اثر قريشی ج زندگانی امام حسني  .٤٤

 .٣٩: النجم .٤٥
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 :ت شده که فرمودنديروا  ت عصمتياست و از اهل ب عمل ی و قرينه ان مهراهميا پس

العاملون کلّهم هالکون و ،لون العامإالالعاملون کلّهم هالکون و ،ملون العاإالالناس کلّهم هالکون (
و عاملان  ،شدگانند جز عاملان  مردم مهه هالک(، )ميخطر عظ یاملخلصون علو ،املخلصون إال

و  ،شدگانند جز خملصان  کنندگان مهه هالک  و عمل ،کنندگان  شدگانند جز عمل  مهه هالک
ا از ي استاهل حق  آيا ازکه  مبنی بر اين انسان وجودو  )٤٦().خملصان بر خطری بزرگ هستند

 که اينبرای  و .مجهن راه اي شودم يمستق راه ی پوينده یعني :ار خود اوستياهل باطل تابع اخت
کند، بايد به عمل و فعل خود بنگرد؛ زيرا کسی  سري می راهبتواند تشخيص دهد که بر کدام 
پايبند با خود آورده،  که حممد  چه آنداند، بايد به هر  که خود را منتسب به اسالم می

های عيسی  به تعاليم و آموزه پايبندداند، بايد  چنني کسی که خود را مسيحی می و هم شود
 ها و تعاليم موسی   به آموزه پايبندداند، بايد  باشد و کسی که خود را تابع دين يهود می
 به  پايبندداند، واجب است که خود را   ای می و بر هر کسی که خود را تابع عقيده ،باشد

نسبت داده ای که بدان  و اگر به ضروريات مذهب و عقيده )٤٧(کندعقيده احکام و قوانني آن 
ی خود خارج  ای به آن ندارد، به حتقيق که از عقيده ، مقيد نيست و التفات و توجهشده است

ع يتش یکه ادعا تو یشترشان و حتيب یات بنگرين ضرورياما اگر به افراد و اصحاب ا. است
ند يگو یدهند و م یمرجوع  ل و افعال و عقل خود را به رجالاعما کنی، می  تياهل ب

های  ، صاحب حماسن بلند و عمامه)با جتربه(خورده  د، مردان سالنا نيد رجالنان عاملان و يا
دهند  و کارشان به جائی رسيده که احاديث ساختگی از طرف خود ارائه می !بزرگ هستند

خليها برقبة ( ،نازل نکرده بلکه آن حديث شيطان بوده ها آنکه خدا هيچ دليل و برهانی برای 
 )٤٨(.)از آن سامل به بريون پا گذار ، و خودر گردن عامل واگذارآن را ب(، )عامل وأطلع منها سامل

آيات قرآنی و احاديث نبوی با که آنان  تتر از آن، اين اس و ديگر جنواهای شيطانی و عجيب
گويند برای ايشان  بوده و می کنند که اين روايات خاص اهل بيت عصمت  ثابت می

                                                
 .١٢٩-١٣٠ص ٢شرح الرضي علی الکافية ج .٤٦

و اگر آن را . ع و احکام حقيقی نه منحرف شده، واجب استدياناتی، پريوی و تبعيت از شرائ يعنی پريوان چنني. ٤٧
 .شدند دانستند به حتقيق به حق هدايت شده و در دنيا و آخرت رستگار می می

 .به معصومني  پناه بردنگردد جز در  عامه است، و چنني کالمی مستقر منیای که بر سر زبان  مثَل يا گفته .٤٨
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يث ثقلني را به علماء و مراجع کنونی خود، نسبت حتی من با مجاعتی نشستم که حد )٤٩(.است
ه دوازده امام معصوم، سفارش به مهرا کسانی که رسول اهللا : گويند دهند و به من می می

از روی دامن  یمنو حاشاه  !اصول فقه، مهان قرآن است: گويند و برخی می! مراجع هستند کرده
 از افالطون ،ءعلمامهان مرياث ن يا! آموزند؟ خوانند و چه نوع علمی را می چه کتابی می

 ،و گويا متام افعال خود را کنند خود تکيه میو مراجع  ءآنان در متام مسائل به علما .باشد می
ن يو ا اند ف را از دوش خود برداشتهيفه و تکليهرگونه وظدهند و  يابت از آنان اجنام مین به

خوب و بد را برايشان آشکار شناساند و  یشان ميدانند که خدا و امام را به ا یم یمرجع را کس
: ن سخن کفار استيو ا حق را از باطل بازشناسندی آن  وسيلهه بتا  ندارند یا عقليگو کند می
] و راهى[ما پدران خود را بر آييىن (، ﴾إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ﴿

د، يايب   قائم آل حممدريکه عذاب و مشش یهنگامو  )٥٠().امي و ما از پى ايشان راهسپرمي يافته
موافق و راضی هستند؛  شود؛ زيرا به پی کردن شتر صاحل  میعذاب آن، شامل حال مهگان 

 و به شکسنت لوی فاطمه  ساری حممد  به پرتاب ابراهيم در آتش منرود و سنگرا يز
از  نشني کردن علی و مسموم کردن حسن و قتل حسني و عزل قائم آل حممد  خانهو 

بلِ اتبع الَّذين ظَلَموا ﴿ :منصبی که خدا برای حضرتش قرار داده، خشنود و راضی هستند
 لَّ اللَّهأَض ني مدهن يلْمٍ فَمرِ عيم بِغاءهوأَهرِيناصن نم ما لَهمبلكه ] اين چنني نيست[نه (، ﴾و

اند پس آن كس  هاى خود را پريوى كرده اند بدون هيچ گونه دانشى هوس كساىن كه ستم كرده
  )٥١().كند و براى آنان ياوراىن خنواهد بود را كه خدا گمراه كرده چه كسى هدايت مى

****** 

  

  

                                                
 .گويند می ی معصومني  يعنی از انطباق اين آيات و روايات بر فقهائی غري از ائمه .٤٩

 .٢٣: الزخرف. ٥٠

 .۵١: الروم .٥١
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  مبحث سوم 

  زان حقيم ،ی ت مهديوال

 ی فهيو شناخت خل را واجب کرد  معصومی سبحان اطاعت ول یخدا که اينبعد از 
مگر كسى كه دىل (، ﴾إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ﴿: ديفرما یم  را الزم دانست،نيخدا بر زم

: ده شد؟ فرموديپرس پاکدر مورد قلب  از رسول اهللا  )٥٢().به سوى خدا بياورد کپا
كردار بدون نفس، و  یو هوا کدين بدون ش(، )ءايروعمل بال مسعة و یال هووشکّ ن بال يد(

   )٥٣().و رياء است یشهرت طلب

الزم است  ،فتدسودمند اُی ا کربي یامت صغريق و روز رفته شوديعمل انسان پذ که آنتا 
 یا شک و شبهه ،نيده و دين عقيداشته باشد و در ا ینيقيح و ين صحيده درست و ديکه عق

چ يو ه ه باشدهد و شبي و بدون شک و تردنيقيبا  ینيو د حيصحی  دهيو صاحب عق مناند
إِنَّ الدين عند اللّه ﴿: ديفرما یمتعال م ین نداشته باشد و خدايده و دين عقيدر ا ای ههشب

الَم٥٤().در حقيقت دين نزد خدا مهان اسالم است( ،﴾اِإلس(   

 است که یزين مهان چيا و شود یان ميمنا ،کند یرا محل م یکه رسالت اهل ،نآاسالم در 
، )هالکفر کل یه الان کلميبرز اإل(: ديفرما یم  طالب یبن اب یدر حق عل  رسول اهللا

   )٥٥().متام اميان در مقابل متام کفر، آشکار گرديده(

باشد و  یان و بارز مين اسالم به امام معصوم منايگذشت، آشکار شد که د چه آندر و 
کند و بر راه  یوريپ  یاز امام مهد که  آناست پس  ی معصوم امروز، امام مهد

 یاست که به خدا یمعصوم یعني ،ورده استآ پاک یشان باشد، قلبيو اريرود و پپيش شان يا

                                                
 .٨٩: الشعراء .٥٢

 .١١٣ص ١ج: مستدرک الوسائل .٥٣

 .١٩: آل عمران .٥٤

 .٨٨ص ۴عوايل اللئايل ج .٥٥
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*  بلْ عباد مكْرمونَ﴿ .ها است ها و هوس شهيوسته است و سامل و رها از انديپ یتعال سبحان و
كه در سخن بر او پيشى *  بندگاىن ارمجندندبلكه (، ﴾لَا يسبِقُونه بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ

   )٥٦().كنند گريند و خود به دستور او كار مى منى

و  یو پادشاه ،ستخدا عمل عمل ايشان و، خدا ی فرموده، ی امام مهد ی پس فرموده
  . استخداوند سبحان حکم و ملک  ،ی ملک مهد

ر يه زيآ ی دم که در بارهيشن  عبد اهللاز ابو : ديگو یبا استناد از رفاعه بن موس یاشيع
 یال تبق إذا قام القائم : ، قالولَه أَسلَم من في السماوات واَألرضِ طَوعاً وكَرهاً :فرمود

و  ها آمساندر  چه آن(، )أرض إال نودي فيها بشهادة ان ال إله إال اهللا وإن حممداً رسول اهللا 
هنگامی که قائم قيام : ، فرمودند)آيند زمني است چه ناراضی و چه خشنود، به تسليم او در

در آن به شهادت و گواهی هيچ خدائی جز اهللا نيست و  که اينماند مگر  کند زمينی باقی منی
   )٥٧().داده شود ءی اوست، ندا حممد فرستاده

گردد و در  ین مميهر کس داخل آن شود ا ،حرم امن خداست ی ت امام مهديوالپس 
 ای و هر کس از آن خارج شود از حرم خدا خارج شده است و ره ،دريگ یحرم خدا قرار م
شان جهنم است و چه بد  جايگاه(، )مأْواهم جهنم وساءت مصرياً( از اسالم ندارد

اللّه ولي الَّذين آمنواْ يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ ﴿: فرمايد و خداوند می). ست منزلگاهی
من النورِ إِلَى الظُّلُمات أُولَئك أَصحاب النارِ هم والَّذين كَفَرواْ أَوليآؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم 

ها به سوى  یاند آنان را از تاريك ميان آوردهخداوند سرور كساىن است كه ا(، ﴾فيها خالدونَ
=] مهان عصيانگران[اند سرورانشان  كساىن كه كفر ورزيده] ىل[برد و روشناىي به در مى

برند آنان اهل آتشند كه خود در  ها به در مى یاز روشناىي به سوى تاريك آنان راطاغوتند كه 
  )٥٨().آن جاودانند

                                                
 .٢۶- ٢٧: األنبياء .٥٦

 .١٨٣ص ١ج: تفسري العياشی .٥٧

 .٢۵٧: البقرة .٥٨
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إين أخالط :  عبد اهللاقلت أليب : (يعفور آمده است بن ابی عبد اهللاو در تفسري اين آيه از 

وأقوام الناس فيکثر عجيب من أقوام اليتولونکم ويتولون فالناً وفالناً، هلم أمانة وصدق ووفاء 
جالساً فأقبل   عبد اهللا فاستوی أبو: يتولونکم، ليس هلم تلک األمانة وال الوفاء والصدق؟ قال

ال دين ملن دان اهللا بوالية إمام جائر ليس من اهللا وال عتب علی من دان : علي کالغضبان، مث قال
نعم ال دين ألولئک : قال! ال دين ألولئک وال عتب علی هؤالء؟: بوالية إمام عادل من اهللا، قلت

اللّه ولي الَّذين آمنواْ ﴿: وجل يقول عزأال تسمع لقول اهللا : وال عتب علی هؤالء، مث قال
يعين من ظلمات الذنوب إلی نور التوبة واملغفرة لواليتهم کل . ﴾يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ

كَفَرواْ أَوليآؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم من النورِ إِلَى  والَّذين﴿: إمام عادل من اهللا وقال
اتم کانوا علی نور اإل إمنا عنی. ﴾الظُّلُمذا أسالم فلما تولوا کل إمام جائر ليس من اهللا عز 

، رسالم إلی ظلمات الکفر، فأوجب اهللا هلم النار من الکفامن نور اإل] إياه[خرجوا واليتهم  وجل
   ).﴾أُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ﴿فـ

ار بسي م،من با مردم معاشرت دار( :عرض کردم به امام صادق : ديگو عفوري یابن اب
اما  د،را دوست دارن یو فالن یفالن یاند ول رفتهيت مشا را نپذيکه وال یکنم از کسان یب مجتع

آن امانت  یاند اما دارا رفتهيرا پذ ت مشايوال یکسان هستند ولیگو و وفادار  راستار، د امانت
دم امام راست يناگهان د: ديگو یم یراو !ستنديدر گفتار و کردار ن یو راست یو وفادار

آن کس که به  :ار غضبناک است رو به من کرده و فرمودنديکه بس ینشستند و مانند کس
ت امام يکه به وال ین ندارد و کسدي ،ته باشدست اعتقاد داشيجائر که از جانب خدا ن یامام

 .ستيکه منصوب از جانب خداست اعتقاد داشته باشد سزاوار مالمت و سرزنش ن یدلاع
ن يد ها آن یآر: ستند؟ فرموديها سزاوار سرزنش ن نيستند و ايندار نيد ها آنا يآ: عرض کردم

 یا دهيمتعال را نشن یسخن خدا نيا ايآ: سپس فرمودند .ستين یز سرزنشينان نيندارند و بر ا
نور  یها به سو یکياند آنان را از تار ان آوردهمياست که ا یکسان یخداوند ول( :ديفرما یکه م

 که اينخاطر ه ب .توبه و مغفرت ئیگناهان به روشنا یها یکياز تار یعني ،)سازد یخارج م
و آنان ( :ديفرما یخداوند م اند و پس از آن رفتهيکه از جانب خداست را پذ یت امام عادليوال

 یو نور به سو ئیدند سرپرست شان طاغوت است که آنان را از روشنايکه کفر ورز
ن يوجود دارد تا از آن خارج شود؟ مهانا خداوند بد یکافر چه نور یبرا .)اندر یها م یکيتار
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جائر و ستمگر را  یشوايت پيچون وال یول .ان بودندميدر نور اسالم نه ا ها آنجهت فرمود که 
ز خدا ني. از نور اسالم خارج و به ظلمات کفر وارد شدند ،رفتنديخدا نبود پذ بکه از جان

اند و در  آنان اصحاب آتش(: آنان را در زمره کفار مستوجب آتش دوزخ فرمود و لذا فرمود
  )٥٩(.))آتش جاودان خواهند بود

****** 

 

  مبحث چهارم

  ی مردم در عصر ظهور امام مهد یها گروه

 در اميانند تا ريگ یش قرار مي مورد آزمانيخدا بر زم ی فهيخل ی لهيمردم به وس که اينبعد از 
آيا مردم پنداشتند كه (، ﴾أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ﴿: غربال شوند

شويد  غربال می )٦٠().گريند شوند و مورد آزمايش قرار منى رها مىتا گفتند اميان آوردمي 
  )٦١(.شود که طال غربال می گونه مهان

س احد اال ينه لاللهم اعوذ بک من الفتنة أل :قولن احدکميال( :ندفرمود  نيمنؤامل ريام
هيچ كس از خداوند (، ..).ستعذ من مضلّات الفنتيفل ،فتنة ولکن من استعاذ یهم مشتمل علو

                                                
 .٣٧۵-٣٧۶ص ١الکايف ج .٥٩

 .٢: العنکبوت .٦٠

أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا *  أمل: (يقول  احلسن أبا مسعت: قال خالد بن معمر عن .٦١
 :قال مث الذهب، يفنت کما يفتنون :فقال الدين، يف الفتنة عندنا الذي فداك جعلت :قلت الفتنة؟ ما :يل قال مث. ؟يفْتنونَ

که  ايا مردم گمان کردند مهني* امل ( :فرمودشنيدم که  از ابا احلسن  .٣٧٠ ص ١ ج الكايف.)الذهب خيلص کما خيلصون
عرض فتنه چيست؟ : فرمودبه من  سپس امام  )شوند؟ یزموده منآشوند و  یوردمي به حال خود رها مآگفتند اميان 

شود، مشا هم  یزموده مآ که طال گونه مهان: فرمود است که در دين دارمي پس امام  یا فتنه! مشا یجامن فدا: مکرد
 .)گرديد یگردد، مشا هم خالص م یکه طال خالص م گونه مهانشويد و  یزموده مآ
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شوند، بلكه  دچار آن مى ءى مردم بدون استثنا دورى از فتنه و آزمايش را خنواهد، زيرا مهه

   )٦٢().دورى از لغزش و احنراف در آزمايشات را از خدا درخواست كند

سنةَ اللَّه في الَّذين ﴿: ديفرما یاست که م یتعال تبارک و یخدا یاز سو ین سنت جاريا
خدا   سنت] مهني[اند  در باره كساىن كه پيشتر بوده(، ﴾خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا

فَلَن تجِد لسنت اللَّه ﴿و  )٦٣().خدا هرگز تغيريى خنواهى يافت  است و در سنت] جارى بوده[
 اللَّه تنسل جِدلَن تيلًا ودبوِيلًاتح٦٤().خدا دگرگوىن خنواهى يافت و هرگز براى سنت(، ﴾ت(   

داد که  یکه بر مالئکه رو یشيو آزما )ا بر او باددکه لعنت خ( سيابل معروف داستان
س يرا که ابل یپسند ت و تکرب و خوديآن من سبحان، وندخدا وس بود يآن خروج ابل ی جهينت

 ی مردم به دو دسته تقسيم شدند، دسته ،نآپس از  و ،کرد آشکار منود یدر درون خود پنهان م
شود  یگر خارج ميد دستهدو  ،ن دو قسمتيم از ايشتر دقت کنيکافر و اگر ب ی و دستهمن ؤم

  : شوند یم دستهچهار رفته، هم  یکه رو

آنان (، ﴾هدى إِنهم فتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم﴿: ماند میانش استوار ميکه بر ا یمنؤمـ ١
  )٦٥().جواناىن بودند كه به پروردگارشان اميان آورده بودند و بر هدايتشان افزودمي

ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ إِذَا أَخرج يده لَم يكَد ﴿: ماند ثابت میکه بر کفرش  یکافر ـ٢
 ا لَها فَمورن لَه لِ اللَّهعجي ن لَّمما واهرورٍين نهاىي است كه بعضى بر روى بعضى  یتاريك(، ﴾م

بيند و خدا به هر  دستش را بريون آورد به زمحت آن را مى] غرقه[قرار گرفته است هر گاه 
   )٦٦().كس نورى نداده باشد او را هيچ نورى خنواهد بود

انه  يريهم صبح احدکم ويف .(.. :شود کافر میو  هانش خارج شدميکه از ا یمنؤم ـ۳

                                                
 .٢٠ص ۴ج البالغة ج .٦٢

 .۶٢: األحزاب .٦٣

 .۴٣: فاطر .٦٤

 .١٣: الکهف .٦٥

 .۴٠: النور .٦٦
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قد خرج صبح ويعة من امرنا فيشر یهو علو يسميج منها ووقد خر يمسيعة من امرنا فيشر یعل
. دارند یاز واليت ما گام بر م یکه بر امري یکنند در حال یمشا هم صبح م یها ناخالص(، )منها

از  یشامگاهان در مسري) بالعکس( و. اند که از آن بريون رفتهی کنند، در حال یغروب م و
  )٦٧().دان که از آن خارج شده یکنند در حال یصبح م و هستند واليت ما

خرج من  اذا خرج القائم (: گردد مؤمن میو  هکه از کفر خود خارج شد یکافر ـ۴
قيام  چون قائم (، )القمره شبه عبدة الشمس ويدخل فانه من اهله و یريمر من کان هذا األ

در مقابل، . روند پنداشته است، از اين امر بريون مى كند، كسى كه خود را اهل اين امر مى
   )٦٨().پيوندند افرادى مانند خورشيد پرستان و ماه پرستان، به آن مى

توقفی   تيات اهل بيقرآن و روا آيات ، برمين تقسيشناخت ا یل سودمنديتکم یبراو 
أَلَم تر إِلَى الَّذين بدلُواْ نِعمةَ اللّه كُفْرا وأَحلُّواْ قَومهم دار ﴿ :فرمايد میکنيم، خداوند سبحان  می

خدا را به كفر تبديل كردند و قوم خود را به سراى   نعمت] شكر[آيا به كساىن كه (، ﴾الْبوارِ
   )٦٩().هالكت درآوردند ننگريسىت

ار کند کفر يرا اخت ی است و هر کس جز امام مهد ی و نعمت امروز خدا، مهد
مثَلُ الَّذين كَفَرواْ بِربهِم أَعمالُهم كَرماد ﴿: ديفرما یسبحان م یو خدا هديخود برگز یرا برا

وه كٍء ذَليلَى شواْ عبا كَسمونَ مرقْدالَّ ي فاصمٍ عوي يف يحالر بِه تدتاش يدعالَلُ الْبالض﴾ ،
ماند كه بادى تند  مثل كساىن كه به پروردگار خود كافر شدند كردارهايشان به خاكسترى مى(

توانند برد اين است  منى] اى ره[اند هيچ  به دست آورده چه آندر روزى طوفاىن بر آن بوزد از 
   )٧٠().مهان گمراهى دور و دراز

                                                
 .، روايت شده از امام باقر ٣٣٩ص: الغيبة طوسی .٦٧
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 .١٨: ابراهيم .٧٠
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وأَشرقَت ﴿: آمده است   ائمهريطور که در تفس  است مهان ی مهد ،امروزشان رب

  .است یمرب یو رب به معن )٧١().و زمني به نور پروردگارش روشن گردد(، ﴾الْأَرض بِنورِ ربها

وأَشرقَت الْأَرض ﴿ پروردگار ی فرمودهدر مورد  امام صادق از  :ديگومفضل به عمر 
رب ( :فرمود امام . دميپرس ،)نور پروردگارش روشن گرددو زمني به ( ،﴾بِنورِ ربها

إذاً يستغين الناس عن ضوء الشمس : فإذا خرج يکون ماذا؟ قال: فقلت. األرض يعين إمام األرض
: عرض کردم. زمني؛ يعنی امام زمني] ی دهنده  پرورش[رب (، )ونور القمر وجيترون بنور اإلمام

در آن هنگام است که مردم از روشنائی : فرمودندشود؟  هنگامی که خروج کند چه می
   )٧٢().گردند ی نور قائم منور می وسيلهه شوند و ب نياز می خورشيد و ماه بی

  . خملوقات است ی و آموزگار تعاليم اهلی بهمرب یا رب به معني

إن علي بن ايب طالب ( :فرمود  هللارسول ا :کند ی از ابن عباس نقل مريبن جب ديسع
 يا : األنصاري فقال عبد اهللالی أن قال ابن عباس فقام اليه جابر بن ... وصيي وإمام أميت

) وليمحص اهللا الذين آمنوا وميحق الکافرين(أي وريب : رسول اهللا وللقائم من ولدک غيبة؟ فقال
 سر من سر اهللا علمه مطوي عن عباده فإياک والشک فيه فإنا جابر أن هذا أمر من أمر اهللا وي

امام و خليفه پس از من بر امت  طالب  یبن اب یمهانا عل(، )وجل کفر الشک يف أمر اهللا عز
ه راه ظهور او باشند خدا به كه مهه چشم ب باشد و از فرزندان او است امام قائم  یمن م
كه مرا به  یكند و قسم به خدائ دادو ظلم شده پر از عدل و  ستماو زمني را كه پر از  ی وسيله

كه به عقيده امامت او در زمان غيبتش ثابت مبانند  یحق بشارت خبش برانگيخت مهانا كسان
برخاست و   یانصار عبد اهللاجابر بن . باشند گوگرد قرمزاتر از  تر و گران كمياب

قسم به  یآر: فرمود غيبت دارد؟ مشاكه از فرزندان  قائم  يا رسول اهللا :عرض كرد
از  یجابر اين امری ا .)و تباه سازد كافران را ،گرداند خدا مؤمنان را کو تا پا(پروردگارم 

                                                
 .۶٩: الزمر .٧١

 .٢۵٣ص ٢ج: تفسري القمی. ٧٢
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كه  یكن کخدا است علم بر بندگان خدا پنهان است مبادا ش یاز رازها یخدا و راز یامرها
   )٧٣().در امر خدا كفر است کش

 انکار امر اوپس کفر است،  و ترديد داشنت به امر او شکپس  .عاقل تفکر کند د انسانيبا
  ! ؟چگونه است

إلی ان قال الرسول ... وجل أوحی إيل ليلة أسري يب إن اهللا عز: (فرمود رسول خدا 
ن و الْأَئمةَ ياً و فَاطمةَ و الْحسن و الْحسيخلَقْت عل یا محمد إِني: ... عن اهللا تعالی حممد 

 ثُم داحورٍ ون نلَامو تضرعبِيقَرالْم نا کَانَ مقَبِلَه نفَم کَةلَائلَى الْمع مهتا کَانَ نيهدحج نم و 
ه تهِم أَدخلْتيجاحداً لولَا ینِينقَطع ثُم لَقيحتى  یعبدنِ یا محمد لَو أَنَّ عبداً من عبادين يمن الْکَافرِ

ر امامان را از يک ئسا حسني و حسن و فاطمه و و یحممد، به حتقيق که عل یا(، )...ي النار
 نور آفريدم، سپس واليت ايشان را بر فرشتگان ارائه منودم، هر که پذيرفت از نزديکان شد و

عبادت ای از بندگامن مرا  ، ای حممد اگر بندهکنم آتشم می او را واردهر کس آن را انکار کرد، 
کرد تا جز من کس ديگری نبيند اما روز حساب منکر واليتشان با من رو به رو شد او را وارد 

  )٧٤()....کنم جهنم می

وصمت  صلَّيت لَك :قَالَ ،أَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ لموسى هلْ عملْت لي عملًا قَطُّ(: و روايت شده
و قْتدصتولَک قال .ذَکَرت و كاربت اللَّهالَى لَهعانٌ: تهرب لَاةُ فَلَكا الصأَم ةٌونج موالص قَةُ ودالص

قَالَ يا موسى . قَالَ موسى دلَّنِي علَى الْعملِ الَّذي هو لَك ؟فَأَي عملٍ عملْت لي الذِّکر نورو ظلٌّ
عمالِ الْحب في اللَّه فَعلم موسى أَنَّ أَفْضلَ الْأَ هلْ عاديت لي عدواً قَطُّ؛و ولياًهلْ والَيت لي 

ي اللَّهوف ضغ؟ یا من اجنام داده یبرا یآيا تا به حال کار :فرمود یخداوند به موس(، )الْب
روزه گرفتم، صدقه و . متو مناز خواند یبرا: فرمودکه پيغمرب مرسل است،  یحضرت موس

و  یدليل اين است که تو دين دار یکه خواند یخداوند فرمود مناز. دادم و ذکر گفتم
اين است  یبرا یهم که داد ئیها صدقه و .یاست که در جهنم نرو یروزه هم سپر. مسلمان

قدر  هگويند چ یو از حرارت روز قيامت که م یقرار بگري ها آنبان  که در روز قيامت زير سايه
                                                

 .١٢۶-١٢٧ص ٣٨حبار األنوار ج .٧٣

 .٩۴-٩۵ص: الغيبة النعماين .٧٤
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. یاين است که نورانيت پيدا کن یذکر هم که براو . ی، در امان مبانیزياد است و طوالن

خدايا، خودت مرا  :عرض کرد. ماند در پاسخ در یحضرت موس ؟یمن کرد یکار برا چه
با دوستان من  یآيا پيوند دوست! یموس یخداوند فرمود ا. کن تا من آن را اجنام دهم ئیراهنما

به خاطر من  ی؟ آيا با کسیرا دوست بدار ی؟ آيا شده که به خاطر من کسیا برقرار کرده
 ئیخدا، و جدا یبرا یترين عمل، دوست فضيلت دانست که با ی؟ پس موسیا قطع رابطه کرده

   )٧٥().خدا است یبرا

سبحان  یخدااز ياری و هدايت را  چگونه نيبنگر و بب ، کليم اهللای پس به حال موس
او را به عمل خالصانه که برای خدا باشد، ارشاد کند، عملی که در آن هيچ چيز تا جويد  می

که نفس  ترقی کندای  به عبارت ديگر؛ انسان در تولّی و تربی اهلی به درجه. دبرای انسان نباش
ند، با وجود کمال و قرب به خداو پس موسی . خود را خالصانه برای خداوند قرار دهد

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤمن بِاللّه ﴿اين عمل از ديد او پنهان بوده جز به استعانت و توفيق اهلی 
يملع يعمس اللّها ولَه امصالَ انف ثْقَىالْو ةوربِالْع كسمتاس پس هر كس به طاغوت كفر (، ﴾فَقَد

يقني به دستاويزى استوار كه آن را گسسنت نيست چنگ زده ورزد و به خدا اميان آورد به 
  )٧٦().است و خداوند شنواى داناست

****** 
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  مبحث پنجم

  مقدمات خروج از واليت 

ممکن پس  .وجود دارد ش و کوشش و مسري و رسيدن به هدف، تالدر اين دنيا برای انسان
سعی و کوشش  ،عکس و يا بر رسيدن به راه حق را ميسر گرداند و تالش، ین سعيااست 

پس انسان در انتخاب مسري و پيمودن آن، اختيار . شود انسان صرف رسيدن به مسري باطل 
راه نور برود و هر چقدر که در آن گام بردارد و تالش  به سوی که اينکامل دارد، مبنی بر 

راه ظلمت را در  که اينو يا  ،شود نور می برافزايد و نور  خود را صرف آن کند، بر نورش می
اش متراکم شده و نزديک است در آن  چقدر در آن استمرار يابد، تاريکی گريد که هر پيش

  .ديده نشود

و آن مهان دليل رسول اهللا  )٧٧(آيد خداوند سبحان در مورد حجت و دليلی که با آن می
  است، با قرآن بر اهل قرآن و با اجنيل بر اهل اجنيل و با تورات بر اهل تورات احتجاج

وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَالَ الَّذين الَ يرجونَ لقَاءنا ائْت بِقُرآن ﴿: فرمايد خداوند می کند، می
لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاء نفِْسي إِنْ أَتبِع إِالَّ ما يوحى إِلَي إِني أَخاف إِنْ  غَيرِ هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ
به ديدار  كه ناو چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود آن(، ﴾عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ

بگو مرا نرسد كه آن  .گويند قرآن ديگرى جز اين بياور يا آن را عوض كن ما اميد ندارند مى
كنم اگر پروردگارم  شود پريوى منى را كه به من وحى مى چه آنرا از پيش خود عوض كنم جز 

   )٧٨().ترسم را نافرماىن كنم از عذاب روزى بزرگ مى

ت امام ي و حقانرياست که به وضوح مس ت يات اهل بي، رواشگريل دي دلنيچن هم
ان يب دولت مبارکش ئیام و برپاينش خملوقات تا زمان ظهور و قيرا از زمان آفر ی مهد

: حارث بن مغريه گويد :کند یان ميرا ب  یامام مهد یو اخالق یخيه تارريس نيزو  ،کند یم
وبأي شيء؟ قال : قال. بالسکينة والوقار: بأي شيء يعرف اإلمام؟ قال:  عبد اهللاقلت أليب (
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حلالل واحلرام وحباجة الناس إليه واليکون حيتاج الی أحد ويکون عنده سالح رسول اهللا اوتعرفه ب

 .عبد اهللاز ابو (، )ابن وصيال يکون إال وصياً و :أيکون وصياً ابن وصي؟ قال: قلت  
گر با چه يو د: معرض کرد. رنه و وقايبا سک: شود؟ فرمودند یشناخته مدم چگونه امام يپرس
ازمندی مردم به او در حالی که يشناسی و حاجت و ن یاو را با حالل و حرام م: ز؟ فرمودنديچ

شان وصی يا ايآ: عرض کردم. باشد می  از ندارد و نزد او سالح رسول اهللاياو به احدی ن
  )٧٩().فرزند وصی باشد وصی و که آن ست مگرني ممکن: فرمود فرزند وصی است؟ امام 

شود اين است که شناخت و متسک و سري بر منهج  پرسشی که در آغاز مطرح میپس 
  گردد؟ ند داد، چگونه ميسر میارائه خواه صحيحی که امام مهدی 

و  یدتيمفهوم عق استخراجس و يسأرا تيز شود؛ آغاز می  ت آل حممديبا روادر ابتدا 
در  تسليمو   تيات اهل بيروا از طريقمگر  گردد، ميسر منی ه و اثبات آن و عمل به آنريغ

قدر  یعتنا عندنا علياعرفوا منازل ش( :فرمايند می امام صادق و  .اند کردهمطرح  چه آنبرابر 
تشان از ما و يزان روايان ما را در نزد ما از روی ميعيگاه شيجا(، )فهمهم مناتهم عنا ويروا

   )٨٠().ديفهمشان از ما بشناس

ث ما يق احاديبا مردم از طر(، )النفوس یاقرب ال ااثنا فياحاد کلّموا الناس: (ندز فرمودين
   )٨١().ز به نفوس استين چيتر کيرا آن نزديز ؛دييسخن بگو

                                                
  .٢۴٩ص ١٣الغيبة للنعماين ب .٧٩

 .٢٩الغيبة للنعماين ص .٨٠

مسعت : بصري قال عن ايب: روايت کامل آن. ظاهراً روايت در قالب معنائی نقل شده و نه در قالب نص روايت .٨١
رحم اهللا عبداً حببنا إلی الناس ومل يبغضنا إليهم، أما واهللا لو يروون حماسن کالمنا لکانوا به : (يقول  عبد اهللاأبا 

 یا خدا رمحت کند آن بنده(، )استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشئ ولکن أحدهم يسمع الکلمة فيحط إليها عشراً أعزوماً
درست  اگر سخن ما را ، به خدا قسمما را در دل آنان بکارد یدمشن که اينما با مردم شود و نه  یرا که باعث دوست

وارد کند؛ اما  یاشکال ها آنتوانست بر خنواهد  ین انسان خواهند بود و کسيزتري، عزگران منتقل کننديبه د
عن و .٢٢٩ص ٨الکايف ج).)نديگو یو به عنوان سخن ما به مردم م(گذارند  یش ميتا رو شنوند و ده یرا م یحرف) سفانهأتم(

 فَقُلْت أَمرنا أَحيا عبداً اللَّه رحم يقُولُ  الرضا موسى بن علی الْحسنِ أَبا سمعت: (قال يالسالم بن صاحل اهلرو عبد
لَه فكَييِ وحيي كُمرقَالَ أَم لَّمعتا ينلُوما عهلِّمعيو اسفَإِنَّ الن اسالن وا لَوملع ناسحا منا كَلَامونعبرضا  امام( ،)لَات 
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 نيجعله اهللا نور ب ،ثنايمن کتم الصعب من حد ...: (فرمودند یطوالن یثيدر حد  زيو ن
د خدا آن را نوری در يث سختی از ما را پنهان منايهر کس حد(، )...الناس رزقه العز يفه وينيع
   )٨٢().خبشد میان مردم ، به او يدهد و بزرگواری را در م ی چشمانش قرار منيب

شود که با  یمن مؤانسان مطی مسري  یبرا یو نور ئیروشنا ت ي کالم اهل بنين چنيا
که بر کالم  یاما انسانو  هراسی نيست،طان يشبر او از جانب رود و  یان مردم راه ميآن در م

و به سبب  نان خارج استآاز اطاعت  د،کن ید مکند و کالمشان را ر یاستناد من  تياهل ب
  . گردد ین عمل از اهل دوزخ ميا

رجل يتوالکم ويربأ من عدوکم و :  عبد اهللاقلت أليب : (ديگو عفوري یابن اب عبد اهللا
إم : حيلل حاللکم وحيرم حرامکم ويعلم أن األمر فيکم مل خيرج منکم الی غريکم، إال انه يقول

فقال . هذا: هذا، قلنا: د اختلفوا فيما بينهم وهم االئمة القادة، فإذا اجتعموا علی رجل فقالواق
 :ابو عبد اهللابه (، )إن مات علی هذا فقد مات ميتة جاهلية  مردی از مشا : معرض کرد

مشرد  ید حالل مشا را حالل و حرام مشا را حرام ميجو یزاری ميکند و از دمشنان مشا ب میوی ريپ
ان يدر م ها آن: ديگو یم که اينرود جز  ی مشا منريدر مشاست و از مشا به نزد غ داند که امر یو م

که بر مردی اجتماع  یرهربان هستند پس هنگام خود به اختالف پرداختند در حالی که ائمه و
هر کس به : فرمود امام ). رهرب است( نيم اييگو یما هم م ن رهرب استيا: نديکنند و بگو

  )٨٣().ت مرده استي، به مرگ جاهلدريب مبياين ترت

واهللا إن أحب أصحايب إيلّ أورعهم وأفقههم وأکتمهم حلديثنا وان : (فرمودند و امام باقر 
مقتهم الذي إذا مسع احلديث ينسب إلينا ويروی عنا فلم يعقله امشأز منه أسوأهم عندي حاالً وأ

وجحده وکفر من دان به وهو اليدري لعل احلديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيکون بذلک 
و  ها آنن يزکارترين اصحاب نزد من، پرهيزتريعزبه خدا سوگند که (، )خارجاً عن واليتنا

                                                                                                                                                   
. شود می احياء چگونه مشا امر که شد الؤس حضرتز ا. کند می احياء را ما امر که را کسی کند رمحت خدا فرمود

ا ر ما سخنان های خوبی مردم اگر که دهد آموزش مردم به و بگريد فرا را مام علو که کسی: فرمود جواب حضرت
 .٢٧۵ص ٢ج عيون أخبار الرضا ...). کنند می پريوی ما از بدانند

 .٣٢١ختصاص للشيخ املفيد صاإل .٨٢

 .١٣٢-١٣٣ص ٧للنعماين بالغيبة . ٨٣
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گاه  ن آنان نزد من کسانی هستند که هريث ما هستند و بدترين آنان نسبت به احاديرازدارتر

شد ينديب که آنشود، پس بدون  ت میيشود و از ما روا ثی بشنوند که به ما نسبت داده میيحد
خواند  ، کافر میدين عمل مناآن کس را که به آکند و  ن را انکار میآد و يجو زاری میين بآاز 

ث از ما صادر شده باشد و سندش از ما باشد پس به سبب ين حديد ايداند شا منیدر حالی که 
  )٨٤().گردد ت ما خارج میين عملش از واليا
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