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 هدایتگران  :اول فصل -1

 مقدمه  -1 -1

 و  نشانه  همه  این  وجود   با  که  باشد  آمده  پیش  سوال  این  هم  ماش  برای  شاید

 آیا  ،گردیده  بیان  روایات   و  قرآن  در  {زمان  امام  شناخت  برای  که  دلیل  و   عالمت

 ها نشانه  چنین  وجود  با  کند!؟   معرفی  امام  را  خود  دروغ   به  بتواند  کسی  شودمی  مگر 

 خدا  حجت  را  خود  بتواند  دروغین،  مدعی  یک  دارد  امکان  آیا  روشن،  بسیار  عالئم  و

  ممکن  چگونه !؟بیافتند ضاللت و گمراهی  وادی به وی دنبال  به نیز  جمعی و بنامد

 و  ,اسالم  مکرم  نبی  و  متعال  خداوند   که  روشنی  معیارهای  چنین  وجود  با  است

برخی   هم  باز  اند،فرموده  بیان  خدا  حجت  و  امام  شناخت  برای  [معصومین  دیگر 

 شوند!؟می دروغین  مدعیان یفتنه اسیر  افراد

  پیامبری   دوران   در  چه  گذشته،  انبیاء  دوران  در   چه  است  آن  گواه  تاریخ،

 اوصیای  جانشینی  و  امامت  دوران  در   چه  ،,مصطفی  محمد  مرتبت  ختمی  حضرت

 صاحب   حضرت  غیبت  دوران  خدا،  حجت  آخرین  امامت   دوران  مخصوصا  و  ایشان

 ادعاهای   که  اندداشته  وجود  دروغگویی  و  کذاب  مدعیان  هموارهمتاسفانه    أالزمان

 خدایی  ادعای   به  توان می  موارد   این  ی جمله  از  .اندمطرح کرده  زمینه  این  در   متعددی

  مدعیان  یا  {موسی  حضرت  زمان  در  آن  یگوساله  و  سامری  جریان  یا  فرعون

 نمود.  اشاره اندداشته را {زمان امام بابیت و نیابت  وکالت، ادعای که دروغینی

  مطرح   دروغین  مدعیان  سوی  از  که  ادعاهایی  دهدمی  شهادت تاریخ  هم  باز

و  ادعاهای  طرح  از  و  شده  تر پیچیده  زمان،  گذشت  با  تدریج  به  گردیده، ی مستقیم 
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مثل نبوت و امامت، پیش   یبه سمت ادعاهای  فرعون  خدایی  ادعای  نظیر پرده،  بی

به   حاضر  حال  در  و   امام   جانشینی  و  وصایت   وکالت،  نیابت،  نظیر   یی ادعارفته 

 خود   اصلی  ادعای  مستقیم  صورت  به  معموالً  دروغین  انمدعی  .رسیده است  أزمان

 ادعای   همانند  تریکوچک  ادعاهای  از  ابتدا  بلکه  .دننماینمی  مطرح  در همان ابتدا  را

 را  ایعده  ندتوانست که زمانی د.نکنمی شروع  بودن  أعصر  امام یواسطه و نیابت

  مطرح   را  خویش  دعاوی  سایر   و  دن زنمی  باال  را   پرده  اندک  اندک  د،نساز   همراه   خود   با

 د. ننمایمی

  و   باب  را  خود  کار  ابتدای  در  که  شیرازی  محمدعلی   میرزا  مثال،  عنوان  به

 را  کار  عمر   پایان  در   کرد،می  معرفی  مردم  و  امام  بین  فیض  یواسطه  و  رابع  رکن

 آن  شاهد  تعجب  کمال   در  و  هستم!  خدا  خود  و  خدا  ذات  من  گفت  که  رسانید  جابدان

 است!  یافته  تداوم  همچنان  کفرآمیزی،  ادعای  چنین  با  ایضاله  یفرقه   که  هستیم

پایبند   همچنان  وی  از  پس  هاینسخه  و  او   به  که  هستند  افرادی  نیز   حاضر   حال  در

  شوند می  مصمم  خود   باطل  راه  در  چنان   دروغین   مدعیان  این  پیروان   متاسفانه  !هستند

 طول   تمام  گذرند!می  هاطاغوت  این  از  پیروی  راه  درنیز    خود  مال  و  جان   از   حتی  که

 بیشتر  سال  شش  حدود  انتها  تا  ابتدا  از   شیرازی   میرزای  همین  مختلف  ادعاهای  مدت

 که  انداختند  راه  به  کشور  در  داخلی  جنگ  سه  ،مدت  همین  در  او  پیروان  اما  .نبود

 هایخسارت   و  کشیدند  خون  و  خاک  به  را  ما  عزیزان  هموطنان  از  بسیاری  جمع

 به   هاخسارت  یدامنه   کاش  ای  ساختند.  وارد  جامعه  به  سنگینی  بسیار  اقتصادی

 است   افرادی  ضاللت  و  گمراهی   ماجرا،  بخش  ترینسنگین  شد!می  ختم   دنیا   همین

 دادند!  دست  از را خود آخرت و افتادند راه به او دنبال به که

  سمت  به  را   خود  یگله  بتواند  که  این  برای  چوپان   که  ایددیده   هم   شما  حتما

 وادار  را   خوابیده  و  آرام   یگله   که   کندمی  استفاده  صداهایی  از  ،دهد  سوق  نظر   مورد
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 با  او  دهد.می  سوق  را  هاآن  خواست  که  سمتی  هر  به  سپس  و  مودهن  حرکت  به

درمی خود  از  که   آنان  از  را  آرامش  نموده،  تحریک  را  گوسفندان  آورد، صداهایی 

 وقتی  تا به حرکت در آیند. دهدمی آنان به استرس و اضطراب و هیجان و گیردمی

 اجبار  بدون  که  است  وقت  آن  یافت،  حرکت  حال  در  و  شده  تحریک  را  خود  مخاطب

 در  حرکت  به  خواست  که  سمتی  هر   به   را  خود  یگله  تواند می  زور  از  استفاده  بدون  و

 ها انسان  کردن  وادار  حرکت  به  برای  شیطان  هایتکنیک  از   یکی  متعال  خداوند  .آورد

ْفِززَََْوَ   فرماید:می  بیان  گونه  این  را نَََِاِْست  ْوتِكَ ََِمْنُهمَََْاِْست ط ْعتَ ََم  ل ْيِهمَََْاَْجلِْبَََوَ ََبِص  ْيلِكَ ََع  ََبِخ 

ِجلِكَ ََوَ  ِعُدُهمَََُٰماََوَ ََِعْدُهمَََْوَ ََا ْلأَْولأٰدَََِوَ ََا ْلأَْمٰوالَََِفِيََٰشارِْكُهمَََْوَ ََر  ْيطٰانَََُي   هر  1ُغُرورا َََا ِلأ َََا لشَّ

  آنها   بر   را  اتپیاده  و  سواره  لشکر   و  !کن  تحریک  صدایت  با  توانیمی  را  آنها  از  کدام

  ! کن  سرگرم هاوعده با را آنان و !جوی  شرکت فرزندانشان و ثروت در و !دار گسیل

 دهد.نمی آنها به ایوعده  دروغ، و فریب  جز  شیطان، ولی

 نمایند؛می  استفاده  تکنیک  همین  از  نیز   شیطان  لشکریان  و  کارگزاران  این

 اقدام  ابتدا  کنند،  وادار  حرکت  به  خود   دلخواه  مسیر   در  را  مردم  دنبتوان  که  این  برای

 تنگناهایی  یا  و  اقتصادی  سخت  شرایط  از  چگونه!؟  نمایند.می   مخاطب  تحریک  به

 پذیرآسیب  قشرهای  به  که  فشارهایی  و  دارد  وجود  جنگ  حال  در  کشورهای   در  که

آن    تطبیق  و  عالئم ظهور  اشاره به  با  هانمایند. آنمی  استفاده  سوء  ، شودمی  وارد

 که  کنندمی  القا  چنین  خود  مخاطب  به  ،عالئم بر حوادثی که در دنیا اتفاق افتاده

 از   خسته   و  سخت  شرایط  در  گرفتار  انسان  .است  کرده  ظهور  الهی  موعود  و  منجی

 استقبال  به شدت  مباحثی  چنین   از  گردد،ی امید میکه به دنبال روزنه  نیز   فشارها

 ی کردهک َزبَ  مدعی  و  نموده  استفاده  سوء  مخاطب   تشنگی  این  از  نهایت  در  نماید.می

 دهند!می او ورد خُ به الهی موعود عنوان به را خویش دروغین

 
 64اإلسراء،  1
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  توانند می   تر ساده  بسیار شده،    و نادرست  کاذب  دچار تشنگی  که  شخصی  به

 است!   نگردیده  فضاهایی  چنین  اسیر   که  فردی   تا  بخورانند  را  مدعیان دروغین  گنداب

نوعی هیجان و استرس را به   مخاطب  ایجاد شده در  نادرست  عطش و تشنگیِ  زیرا

 اطالعیشود. اما از طرف دیگر بیآورد که باعث به حرکت در آوردن او میهمراه می

شود در های کارگزاران شیطان باعث می و ناآگاهی از مبانی دینی به همراه نیرنگ

به عوض   نبر همین اساس است که مدعیان دروغی  .انتخاب مسیر، دچار اشتباه شود

  جای   به  کوبند تا بتوانند خود راتاکید بر شناخت حجت خدا، بر طبل عالئم ظهور می

معیارهایی   یتبلیغ و ارائه  عوض  به  یعنی  !مخاطب بخورانند  به  امامت  گورای  آب

اکرم  که پیامبر  متعال،  ائمه   ,خداوند  حجت  [و  شناخت  الهی برای  های 

  بیشتر  را  او  تشنگی  تا  کنندمی  رنگ  پر   او  برای  را   ظهور  عالئماند،  معرفی فرموده

 . اندازندمی عجله به الهی هایوعده  تحقق برای را او و نمایند

اتفاق   و جهان کنند وقایع و حوادثی که در جامعهمدعیان دروغین سعی می

های ظهور همگی محقق نشانه و بگویند    های ظهور تطبیق دهندرا بر نشانهافتد  می

است مطلب،شده  این  القای  با  خسته  .  جان  به  آتشی  واقع  خود در  مخاطب   ی 

برخیز می پیدا کنو موعود    اندازند که  تبلیغ ش  ! را  نشانه فرد  را  ده که  های ظهور 

 الهی ظهور کرده است.  موعود  حتما  که  رسدمیبه این نتیجه    بیندمحقق شده می

ی یافتن امام گم شده وقتی شخص را تشنه   زند تا او را بیابد.لذا به هر دری می

کُشنده  سَم  بخشدیدند،  حیات  و  گوارا  آب  جای  به  را  دروغین  مدعی  امام   ی 

کاربرد   های نوظهور بهفرقه  ی تبلیغاتنحوه  نگاهی بر ند.  خورانبه او می  أزمان

پیروان علید.  دهچنین تکنیکی شهادت می اولین  مثال در مورد  محمد به عنوان 

ها به همین شیوه به گمراهی افتادند؛ یعنی به دنبال خوانیم همگی آنشیرازی می

 ی بابیت شدند. بودند که گرفتار فرقه  أیافتن امام زمان 
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به امر الهی از دیدگان ما غایب هستند    أاند امام زمانگویا فراموش کرده

حجت   آشکار نماییم!  به زور  توانیم امری که خداوند متعال از ما پوشیده راو ما نمی 

 ,پیامبراکرم   الهی گم نشده که ما بخواهیم او را پیدا کنیم. گویا به یاد ندارند سخن

اِلَ: فرمودندکه  ُلَاَْعم  جَِاَْفض  ر  اُرَالْف  تِيَانْتِظ  ُلَ را: {یا فرمایش حضرت صادق 1اُمَّ اَْفض 
جَِ ر  اُرَالْف  تِن اَانْتِظ  اِلَِشيع    مر ا این صاحب شناخت دارد، اصالت شیعه باور درآن چه  2اَْعم 

  کردن   عجله  اند،فرموده  نهی  شدت  به  آن  از  چه  آن  اتفاقا  و  است  { زمان  امام  و

  است. امر  این در

  های متعددیو با بیان  زیادی  بسیار  مواضع  در  بارها  و  بارها  [بیت  اهل

 قرار   ای گونه  به  را  ما  و  فرماید  عنایت  صبر  بخواهیم  متعال  خداوند  از  اند فرموده  امر 

  بهترین  از  یکی  .نکنیم  عجله  آن  در  انداخته،  تاخیر   به   متعال   خداوند  را  چه  آن  که  دهد

 آل  قائم  غیبت  در  دعای  آمده،  بیشتری  توضیحات  با  موضوع   این  که  مواردی

   :خواهیممی  متعال خداوند از که است ,محمد

ْتنِيََاللَُّهمََّ لَ ََف ث بِّ ْعِمْلنَِيََوَ ََِدينِكَ ََیع  تِكَ ََاْست  لِيَََِّق ْلبِيََل يِّنَََْوَ ََبِط اع  افِنِيََوَ ََاَْمِركَ ََلِو  اََع  َِممَّ
ْنتَ  كَ ََبِهَََِاْمت ح  ْلق  ْتنِيََوَ ََخ  لَ ََث بِّ ةَََِیع  لِيَََِّط اع  ْرت هَََُالَِّذيََاَْمِركَ ََو  ت  نَََْس  ْلِقكَ ََع  ْذنِكَ َخ  اب َََف بِا ِ نَََْغ  َع 
ِريَّتِكَ  كَ ََوَ ََب  ْنت ِظرََُاَْمر  الِمَََُاَنْتَ ََوَ ََي  ْيرَََُالْع  لَّمَََِغ  ْقتَََِالُْمع  احَََُفِيهَََِالَِّذيََبِالْو  ل  لِيِّكَ ََاَْمرَََِص  ْذنَََِفِيََو  َاْلأ ِ

ارَََِل هَُ هَََِك ْشفَََِوَ ََاَْمِرهَََِبِا ِْظه  ْرنَِيََِسرِّ بِّ لَ ََف ص  لِكَ ََیع  تََََّذ  اََت ْعِجيلَ ََاُِحبََََّل أََیح  ْرتَ ََم  َت ا ِْخيرَ ََل أََوَ ََاَخَّ
ا ْلتَ ََم  جَّ اََاَْكِشفَ ََل أََوَ ََع  ت ْرتَ ََم  ثَ ََل أََوَ ََس  اََاَْبح  مَّ كَ ََل أََوَ ََك ت ْمتَ ََع  َأََوَ ََت ْدبِيِركَ ََفِيََاُن ازِع  َل 

اََوَ ََك ْيفَ ََوَ ََلِمَ ََاَقُولَ  لِيَََِّب الَََُم  رَََُل أََاْلأَْمرَََِو  اَتَََِق دَََِوَ ََي ْظه  ْورَََِِمنَ ََاْلأَْرضَََُاْمت ل  ضَََُوَ ََالْج  َاُُمورَِيََاُف وِّ
ا  3ا ِل ْيكَكُلَّه 

 
مامةَوَالتبصرةَمنَالحيرة،َالمقدمة 1  21 یفحه ، صالأ 
ثنيَعشر 2  281 یفحه، ص كفايةَالأ ثرَفيَالنصَعلىَالأ ئمةَالأ 
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  قلبم   و  بدار  خود  طاعت  به   عامل  مرا  و  بدار  استوار  خود  دین  بر   مرا  الها!  بار

 بدار  سالمت  یکنیم  امتحان  بدان را  خلق آنچه  از  مرا   و  کن  نرم  امرت  یول  ی برا  را

 مستور  خالیق  چشمان  از  را   او  که  یامر   یول  .کن  استوار  امرت  یول  اطاعت  در  مرا  و

 ی هنگام  تو   و   بردیم   انتظار  را   تو   امر   تنها  و  گردید  غایب  مردمان  از  تو  اذن   با   و  یساخت

 ی دهی م  فرمان  او  امر   ظهور  به  و  یدانیم  تعلّمیب  است  آن  در  ولیّت  امر   صالح  که  را

  تأخیر  به  که  را  چه آن  تعجیل  که  ساز  شکیبا  آن  بر   مرا  پس  ،یسازی م  هویدا  را  او  و

  ، یبردارپرده  مستورت  از  و  نطلبم  یساخت  لمعجّ  که  را   آنچه  تأخیر  و  نخواهم   یانداخت

 نکنم   چرا  و  چون  و  ننمایم   منازعه   تدبیرت  در  و  تفحّص،)امور پوشیده(    مکتومت  از  و

 است.  شده آکنده  جور از زمین که یحال در کندینم ظهور امرت ی ول چرا نگویم و

اََت ْعِجيلَ ََاُِحبََََّل أ  که  خواهیممی  متعال  خداوند  از   نیز   دعا  این  در ْرتَ ََم   عجله   اَخَّ

 دعوا  خدا  با  باشم.  نداشته  دوست  را  انداختی  تاخیر   به  را  آن  تو  که  کاری  در  کردن

 امتحانی   را  غیبت  اگر   بلکه  ؟سازد!نمی  ظاهر   را  خویش  حجت  چرا  که   باشیم  نداشته

 است   خدایی  همان  امر   به   نیز   غیبت  اتمام  و  ظهور  دانیم،می  متعال  خداوند  جانب  از

و حجت   نکرده  گم  را  خویش  بندگان  متعال،  خداوند  است!  فرموده  مقدر  را  غیبت  که

 وظایف   ،غیبت  دوران  برای  بپردازیم.الهی نیز گم نشده که بخواهیم به جستجوی او  

امام    اند،فرموده   امر   ما  به  چه  آن  است.  فرموده  بیان  روشنی  به  را  بندگان معرفت 

 را   أالزمان  صاحب  فرج  او  که  این  برای  متعال  خداوند  از  خواستن  و  دعا  ،أزمان

 اصالت  چه  آن  بیافتیم!  هالکت  به  و  کنیم  عجله  خودمان  که  این  نه   فرماید  تعجیل

 ظهور! در عجله نه است امام شناخت دارد،

 بسیاری   در   را   کردنن  عجله  و  وقت  تعیین  از  پرهیز  مفهوم  به همین  زیبا  چقدر

 خدمت  گوید:  کثیر   بن  الرحمن  عبد  که  این  جمله  از  اندداده  قرار  یدکتا   مورد  روایات  از

 من   هب  شوم،  قربانت  کرد:  عرض  و  شد  وارد  مهَزمِ  که  بودم  نشسته  {صادق  امام
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 م! هَزمِ  یا   فرمود:  شود؟یم  واقع  یک  هستیم  انتظارش  در  که  یامر   این  دهید  خبر 

 نجات  و  کنندگانشتاب  شدند  هالک  و  کنندکسانی که وقت تعیین می  گفتند  دروغ 

ْبِدَاللَِّهَع:  شوندگانتسلیم  یافتند َاَبِيَع  ٌمََََلیهَالسلامكُْنُتَِعْند  ل ْيِهَِمْهز  َع  ل  خ  َل ُهَا ِْذَد  ال  ف ق 
َوَ  قَّاتُون  الْو  َ ب  ُمَك ذ  ي اَِمْهز  َ ال  َف ق  ت یَُهو  ن ْنت ِظُرَم  اْلأَْمِرَالَِّذيَ اَ ذ  ْنَه  اَْخبِْرنِيَع  َ اك  َُجِعْلُتَفِد 

لُِّمونَ  اَالُْمس  َن ج  َو  َالُْمْست ْعِجلُون  ل ك    1.ه 

  ظهور   یکنندهآماده   و   مُمَهِّد  ساز،زمینه   را  خود  که   کسانی  تمام  بنابراین

 را   خود  کسی  وقتی  هستند.  دروغگو  قطعا  [بیت   اهل  نظر   از  کنندمی  معرفی

 وقت  ظهور  برای  باالخره  که  معناست  بدان  او  حرف  این  کند،  معرفی  ظهور  زسازمینه

امام   ظهور  سازیآماده  برای  کندمی  ادعا  که  دروغینی  مدعی  آن   است!  کرده  تعیین

 به  او  ادعای  همین  نفس  ،کندیا خود را از عالئم ظهور معرفی می  آمده  أزمان

 پس قطعا دروغگوست! است! وقت تعیین و تحدید معنای

  مدعیان   جعلی  یسکه  نیست.  دروغین  مدعیان  داستان  یهمه   این  اما

 هستند  مجبور  خود  ودمقص  به  رسیدن  برای   ایشان  دارد؛  نیز   دیگری  روی  ،دروغین

  وجود   خدا  حجت  شناخت  برای  که  یآوریقین  و  جعل  غیرقابل  اصلی،  هایراه  که

 مدعی   شاخت  صحیح  هایراه  از  مختصری  اطالع   مردم  اگر   نمایند.  انکار  را  دارد

 سخت  بسیار  راه  دروغین،  مدعیان  این   قطعا  باشند،  داشته   الهی  هایحجت  و  راستین

 به  را  مردم  توانندنمی  سادگی  این  به  و  داشت  خواهند  خود  مقابل  در   را  دشواری   و

با  بعدیهای در بخش با توجه به اهمیت این موضوع،  بکشانند! ضاللت و گمراهی

 آشنا خواهیم شد.  {های شناخت امامبرخی از راه

 
 368 یفحه ، ص1لد (، جاإلسالمية  -الکافی )ط   1



 تگرانیفصل اول: هدا                 8

 
  شیطان   چرا  است؛  مانده  باقی  پاسخبی  همچنان  دیگری  مهم  بسیار  سوالاما  

 که  دارد  ملعون  این  برای  نفعی  چه  فرآیند  این  نماهاست!؟مهدی   ساخت  دنبال  به

 بوده  الهی  هایحجت  از  بدلی  هاینسخه  ساخت  دنبال  به  تاریخ  طول   در  همواره

 است!؟

 به   که  شیطان  است!  نهفته  هاانسان   هدایت  در  خدا  حجت  نقش  در  پاسخ

 داند می  و  گرددمی  محقق  خدا  حجت  اطاعت   طریق  از  خدا  عبادت  داندمی  خوبی

  موثرترین  و  ترینکوتاه  ین،تر ساده  لذا  است،  الهی  حجت  از  پیروی  در  هدایت  شاهراه

داند اگر مردم به جای . آن ملعون میگیردمی در پیش    را  مردم  نمودن  گمراه  در  راه

 ی به دنبال گوساله،  که از جانب خداوند متعال نصب گردیدهی  امام عادلاز    پیروی

خود قرار داده   سرپرستی  و  والیت  تحتها را  سامری باشند که خودش ساخته، آن

 محشور  خود  امام  با   کسی   هر   قیامت  روز   در  که  داندمی  خوبی  به  ملعون   آن  !است

ْومَ ) شودمی ٰماِمِهمََْاُنٰاسَ َكُلَََّن ْدُعواَي   خود  برای خدا حجت از غیر  امامی ،مردم اگر  .(1بِا ِ

 نخواهد  باقی  ایشان  گمراهی  و  ضاللت  در  تردیدی  و  شک  هیچ  باشند،  کرده  انتخاب

  شیطان بیشترین   لذا  .بود  خواهد  الهی  عذاب  و  جهنم  قطعا  هاآن  . یعنی عاقبت کارماند

 بندد!می کار بهخود را در موثرترین راه یعنی ساخت امام گمراهی  تالش

 را  خودش  زمان  امام  و  بمیرد  کس  هر   فرموده  ,اکرم  پیامبر   داندمی   که  او

  را   لشکریانش  و  خودش   لذا  است،  مرده  نفاق  و  کفر   مرگ  و  جاهلی  مرگ  به  نشناسد

 ملعون،  مطرود  شیطان  که  کرد  تصور  توان می  مگر   گیرد!می   خدمت  به  راه  این  در

 باشد!؟ نداشته هدایت شاهراه این به طمع چشم

 
 71اإلسراء،  1
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ها را گمراه  ی انسانین ملعون به عزت خداوند متعال قسم خورده که همها

نََّد:  نمای َل أُْغِوي  تِك  َف بِِعزَّ ِعينَ قٰال  پس از نافرمانی از دستور خداوند متعال، به   او  1ُهْمَاَْجم 

، گناه خودش را به گردن  از عمل خود  مانییشتوبه و بازگشت و ابراز ندامت و پجای  

و سپس با   یمرا گمراه کرد  توو گفت    و خدا را متهم کرد  خداوند سبحان انداخت

نشیند که بر راه راست بر سر راه کسانی می   گویدتاکید فراوان به خداوند متعال می

ِقيمَ الهی قرار دارند:   ا لُْمْست  َ ل ُهْمَِصٰراط ك  َ نَّ ل أَْقُعد  ْيت نِيَ اَْغو  ف بِٰماَ َ و چه زیبا خداوند    2قٰال 

کهمتعال تصریح می تمامی کسانی  از  و  از شیطان  را  پیروی   فرماید جهنم  او  از 

ِعينَ کنند پر خواهد فرمود:  می َِمْنُهْمَاَْجم  ك  ْنَت بِع  َِممَّ َو  َِمْنك  نَّم  ه  اَنََّج  و شیطان   3ل أَْمل 

لذا اگر مردم را از پیروی امام هدایت و پیروان اوست.    اوجهنم، جایگاه  داند که  می

شک به هدف خود یها را به پیروی یکی از کارگزاران خود در آورد، ببازدارد و آن

  رسیده است.

 اثبات  به  مربوط  مباحث  ،حاضر  نوشتار  اول  فصلدر    گردید،  بیان  چه  آن   بنابر 

 و  گرفت  خواهد  قرار  توجه  مورد  {زمان  امام  شناخت  لزوم  و  الهی  حجت  به  نیاز

 تا  د یر گمی  مورد گفتگو قرار   بیشتری  تفصیل  با  الهی  حجت  شناخت  هایراهبرخی  

 همانند   و  سادگی  به   را  راستین   مدعی  بتوانیم  متعال  خداوند  لطف  به  وسیله  بدین

 .بشناسیم دروغین  مدعی از روز میان آفتاب

  را  الهی  محکم  یدستگیره  به  زدن   چنگ  متعال  خداوند  که   جا  آن  از  اما

نَْ  فرمایدمی  تصریح  و  دانسته  او  نفی   و  طاغوت  به  ورزیدن  کفر   مستلزم َي ْكُفرَََْف م 
دَََِبِالل هَََُِيْؤِمنَََْوَ ََبِالط اُغوتَِ كَ ََف ق  ةَََِاِْست ْمس   به  که  کسی  پس)  4ل ٰهَاََاِنِْفٰصامَ ََلأ َََی َا لُْوْثقََبِالُْعْرو 

 
 82، ص  1
 16، األعراف  2
 85، ص  3
 256البقرة،  4
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 به   آورد،  ایمان  خدا  به   و  شود  کافر   [طغیانگر   موجود  هر   و  شیطان،  و   بت  ]=  طاغوت 

 کتاب  دوم  فصل   لذا  (نیست  آن  برای  گسستن  که   است،  زده  چنگ  محکمی  دستگیره

 با  بیشتری  جزئیات  با  تا   اختصاص یافته  هدایت  راهزنان  کارهایراه  برخی  بررسی  به

َاللَهََبقیة  عنایت  و  متعال  خداوند  لطف  به  و  شویم  آشنا  ایشان  هایروش  و  هاتکنیک
 یابیم.  نجات الهی عذاب آتش از ماناهل و خود أالأعظم
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 !؟ می دار ازین یچرا به حجت اله -2 -1

 هایجنبه  از  را  هستند  الهی  حجت  نیازمند  هاانسان  چرا  اساسا  که  سوال  این

برخی  .برای آن وجود دارد متعددی دالیل و داد قرار بررسی مورد توان می  فیمختل

 کنیم.از این دالیل را با هم بررسی می

 اتمام  بحث  زمان،  هر   در  الهی  حجت  به  نیاز  هایعلت   ترینمهم   از  یکی

 نبوت  و  توحید  مباحث  در  موضوع   این  است.  خویش  بندگان  با  متعال  خداوند  حجت

 خویش،  لطف  باب  از  متعال  خداوند که  گیردمی  قرار  گفتگو  مورد  بیشتری  تفصیل  اب

 به  ایمان  متذکر   را  آنان  تا  دفرستمی  مردم  سوی  به  را  الهی  هایحجت  و  النرسو

  این   از  .نمایند  یادآوری  مردم  به  را  حق  حضرت  غضب  و  رضا  ،نموده  متعال  خداوند

 خشنودی   و  رضایت  که   خواهند دانست  مردم  و  شودمی   تمام  هاانسان  بر   حجت  طریق

  کارهایی   چه  و  الهی را در پی دارد   غضب  ،اموری  چه  و  چیست  در   متعال  خداوند

 متعال  خداوند  هپیشگا  در  قیامت  روز  کسی  که  این  تا  اندازدمی   هالکت  به  را  هاانسان

 های حجت  و  رسوالن  و  کردیمی  دعوت  ایمان  به   را   ما  اگر   خدا!  ای  نکند  ادعا

 گام  تو  خشنودی  پی  در  و  آوردیممی   ایمان  ما  فرستادی، می   ما  برای  را  خویش

 داشتیم. برمی

  جمله  آن  از  و  فرموده  هاشار   موضوع   این  به   آیه  چند  در  نیز   کریم   قرآن

ٰذابَ ََاَْهل ْكنٰاُهمَََْاَن اََل وَََْوَ   فرماید:می بَّنٰاََل ٰقالُوَاََق ْبلِهَََِِمنَََْبِع  َََٰل وَََْر  ْلتَ ََلأ ُسولأ َََا ِل ْينٰاََاَْرس  تَّبِعَ ََر  ََف ن 
 ی عذاب  به  دلیل  این  []آمدن  از  پیش  را  آنان  ما  اگر   و)  1ی َن ْخزََوَ ََن ِذلََََّاَنَََْق ْبلَََِِمنَََْا يٰاتِكَ 

 پیش   تا  ی نفرستاد  ما  ی سو  به  یپیامبر  چرا  پروردگارا،  گفتند:یم  کردیم،یم  هالک

 (کنیم؟ یپیرو تو آیات از  شویم رسوا و خوار کهآن از

 
 134 ،طه 1
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  تا  فرمود  مبعوث   رسالت  به  را  پیامبران  خویش  لطف  باب  از  متعال  خداوند

  این   تا  بدارند  حذر  بر   الهی  عذاب  و  غضب  از  و  بدهند  الهی  بهشت  و  رضا  به  بشارت

ِرينَ ََُرُسلا َ  باشد:  نمانده  باقی  مردم   برای  حجتی  پیامبران،  فرستادن  از  بعد  که َوَ ََُمب شِّ

لا َََُمْنِذرِينَ  لَ ََلِلن اسَََِي ُكونَ ََلِئ  ةٌَََا لل هََََِیع  ِزيزا َََا لل هَََُكٰانَ ََوَ ََا لرُُّسلَََِب ْعدَ ََُحجَّ ِكيما َََع   پیامبرانی   1ح 

 خدا   بر   مردم  برای  حجتی  پیامبران،  این  از   بعد  تا  بودند،  دهندهبیم   و  دهنده بشارت   که

 .است حکیم و توانا خداوند، و (شود حجت اتمام همه بر  و) نماند، باقی

 اشاره   های الهیبرخی از دالیل ارسال حجت  به  ندبه  دعای  در  زیبا  چه  و

ْعتَ ََكُلًّاََوَ   :فرمایدمی  استناد   شریفه  یآیه  همین  به   باز  و  فرموده ر  ،ََل هَََُش  ة  ِريع  َوَ ََش 
ْجتَ  اجا ،ََن ه  يَّْرتَ ََوَ ََِمْنه  ،ََل هَََُت خ  اء  ْعدَ ََُمْست ْحِفظا َََاَْوِصي  ،ََب  ةَ ََِمنَََُْمْست ْحِفظ  ة ،ََیا ِل َََُمدَّ ةَ ََُمدَّ َا ِق ام 

، ةَ ََوَ ََلِِدينِك  لَ ََُحجَّ ،ََیع  اِدك  لَّاََوَ ََِعب  قَََُّي ُزولَ ََلِئ  نَََْالْح  ِه،ََع  رِّ ق  ْغلِب َََوَ ََم  اِطلَََُي  لَ ََالْب  َأََوَ ََاَْهلِِه،ََیع  َل 
دٌَََي ُقولَ  ْلتَ ََل أََل وَََْاَح  اََاَْرس  أََا ِل ْين  ُسول  تَّبِعَ ََُمْنِذرا ،ََر  و همه   .2َین ْخزََوَ ََن ِذلََََّاَنَََْق ْبلَََِِمنَََْا ياتِكَ ََف ن 

 مبران را شریعت و طریقه و آیینى عطا کردى و براى آنان وصى و جانشینى غآن پی

مستحفظ   ،مدتى تا مدت معینکه یکى بعد از دیگرى از    براى آناختیار نمودی.  

که دین حق از    تا آن   .دندین و نگهبان آیین و شریعت و حجت بر بندگان تو باش

! که اى خدا  بگویدو کسى نتواند    قرارگاه خود خارج نشده و اهل باطل غلبه نکنند 

ارشاد کند و چرا    و  سوى ما نفرستادى که ما را از جانب تو نصیحته  چرا رسول ب

که به گمراهى   که ما از آیات و رسوالنت پیروى کنیم پیش از آن  پیشوا نگماشتى

 !؟و ذلت و خذالن در افتیم

 به  و  بندگان  بر   حجت  اتمام  باب  از  الهی  هایحجت  و  پیامبران   بنابراین

 مبعوث  رسالت  بهخالیق    انذار  و   بشارت   و  هاآن  فطری  معروف  به  تذکر   منظور

 
 165النساء،   1
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 مردم   و  شدنمی  تمام   مردم  بر   حجت  نبودند،  الهی  هایحجت  این  اگر  و  گردیدند

 کارهایی  چه  و  است  اموری  چه  در  متعال   خداوند  خشنودی  و  رضا  که  دانستندنمی

 تا   هستند   الهی  حجت  به  محتاج  مردم  لذا  گردد.می  الهی  عذاب  و   غضب  موجب

 فرماید.  یادآوری آنان  به را حق حضرت غضب و رضا و خدا به ایمان

  بودن  الزم که دارند وجود نیز  دیگری دالیلی و نیست ماجرا یهمه این اما

 .رساندبه اثبات می را الهی حجت

  های ویژگی  از  یکی  متعال  خداوند  گردید،  اشاره  این  از  پیش  که  گونه  همان

 خواندهفرا  امامشان  با  هاانسان  تمامی  که  فرموده  بیان   صورت  این  به  را  قیامت

ْومَ   شوند.می ٰماِمِهمَََْاُنٰاسَ ََكُلََََّن ْدُعواََي    با  را  کسی  هر   که   است  روزی  قیامت،   روز  1بِا ِ

  خالق   به متذکر  را  انسان  دنیا این در  تنها نه الهی  حجت یعنی خوانند.فرامی  امامش

 به   انسان  اگر  بلکه  دهد،می  تذکر   انسان  به  را  او  غضب  و   خشنودی  و  نموده  خویش

 برگزیند،   خویش  امام  عنوان   به  را  الهی   حجت  شد  موفق  دنیا  در  متعال  خداوند  لطف

گویی که رستگار   .گرددمی  رستگار  و  محشور شده  الهی   حجت  همین  با  نیز   قیامت  در

 و   عصر   هر   در  بنابراین  شدن، معنایی جز شناخت امام هدایت و پیروی از او ندارد!

 او   به  بتوانند  تا  هستند  متعال  خداوند  جانب  از  امامی  به  نیازمند  و  محتاج  مردم  زمانی

  نیز قیامت در تا برگزینند خود امام عنوان به را او و کنند پیروی او از و آورده ایمان

 دیگری   دلیل  نیز   آیه  این  یابند!  دست  رستگاری  به  و  شوند  خواندهافر   او  با  همراه

 عصر   هر   در  خداوند  جانب  از  معصومی  امام  و  الهی  حجت  بایست می  که  این  بر   است

  خود  پیشوای   و  امام   عنوان   به  را  او  بتوانند  هاانسان  تا   باشد  داشته  وجود  زمانی  و

   یابند. نجات و گرفته قرار معصوم امام همین صف در نیز  قیامت در تا برگزینند

 
 71اإلسراء،  1
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  زمین  در  خلیفه   یک  همواره  فرمایدمی  تصریح  متعال  خداوند  دیگری  جای  در

بُّكَ ََقٰالَ ََا ِذَََْوَ   است:  داده  قرار ةَََِر  لاٰئِك  ةَ ََا ْلأَْرضَََِفِيََٰجاِعلٌَََا ِنِّيََلِْلم  لِيف    که  را  هنگامیو    1خ 

 « .داد  خواهم  قرار  ایخلیفه  زمین،  روی  در  »من  :گفت  فرشتگان  به  پروردگارت

ةَ ََا ْلأَْرضَََِفَِيََٰجاِعلٌَََا ِنِّي  عبارت  همین  در  الهی  معارف   از  دریایی لِيف   که   گردیده  بیان  خ 

 که  اسمیه  است  ایجمله   مذکور،  عبارت  .ندارد  را  آن  به  پرداختن  مجال  مختصر   این

 متعال  خداوند  است  آن  از  حاکی  و  دهدمی  نشان  را  الهی  سنت  و  ندارد  مکان  و  زمان

 هر  در  الهی  حجت  و  خلیفه  وجود  کس   هر   .دارد  زمین  روی  بر   خلیفه  یک  همیشه

 از زیادی آیات به شکبی کند، انکار را ما زمان و عصر خصوص به و زمان و عصر 

 حجت همان خلیفه، این و است! شده کافر  شریفه ی آیه همین جمله  از کریم قرآن

 خداوند  یخلیفه  اولین  آیه،  همین  استناد   به  {آدم  حضرت  که  این  کما  خداست.

 معرفی  زمین  در  خدا  یخلیفه  عنوان  به  نیز  {داوود  حضرت  .بود  زمین  در  متعال

ْلنٰاكَ ََا ِن اََٰداُودَََُيٰا  :شده است ع  ةَ ََج  لِيف    قرار   زمین   در  خلیفه  را  تو  ما  !داوود  ای  2ا ْلأَْرضَََِفِيََخ 

   .دادیم

بُّكَ ََقٰالَ ََا ِذَََْوَ   ی شریفه  یآیههمان گونه که در   ةَََِر  لاٰئِك  ََا ْلأَْرضَََِفِيََٰجاِعلٌَََا ِنِّيََلِْلم 
ةَ  لِيف   نماید،   آغاز  را  انسان  آفرینش  که  آن  از  پیش  حکیم  خداوند  گردد،مالحظه می  3خ 

لزوم یعنی    موضوع   این  در ادامه خواهیم دید که  گوید.می  سخن  الهی  یخلیفه  از

 .اندبیان فرموده  نیز   [هدی  یائمهرا    خلقوجود حجت الهی، پیش از آفرینش  

 روی   بر  خلیفه  گاه  هیچ  حکیم  خداوند  نبود،  الهی  یخلیفه  و  حجت  به  نیازی   اگر 

 را   اشخلیفه  خلقت  و  فرمودبر اهمیت آن تاکید نمی  قدر  این  و  دادنمی  قرار  زمین

  پیامبر  آیه،  این  در  متعال  خداوند  که  این  فرمود.نمی  بیان  انسان  خلقت  از  قبل
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بُّكَ   عبارت  با  را  ,اکرم  است  دیگری  و تاکید  دلیل  ساخته،  مخاطب  تو(  )پروردگار  ر 

 مربوط   که  نبوده  سنتی  و  است  ساری  و  جاری  نیز تو    امت  در  سنت  این!  پیامبر   ای  که

  حکیم  خداوند نبود، زمین  روی بر   خدا ی خلیفه به نیازی  اگر  باشد. گذشته  دوران به

 داد! خواهم قرار ایخلیفه زمین روی بر  همواره که فرمودنمی تاکید

 حجت   و  هادی  یک  همواره  است  الزم  دهدمی   نشان  که  آیاتی  از  دیگر   یکی

 الرعد  یمبارکه   یسوره  هفتم  یآیه  باشد،  داشته  وجود  متعال  خداوند  جانب  از  الهی

 هستی  دهنده  انذار  فقط   و  فقط  ,پیامبر  ای  تو  1ٰهادَ ََق ْومَ ََلُِكلَََِّوَ ََُمْنِذرٌَََاَنْتَ ََا ِنَّٰما  است:

   دارد. وجود هادی یک قومی، هر  برای و

  زیادی   آیات  در  تنها  نه  ،هادی و امام هدایت  وجود  لزوم  یعنی  الهی  سنت  این

 در ادامه فقط  که دارد تکیه [معصومین  روایات از کوهی به بلکه ،گردیده بیان

ةَُ  فرمایند: می  خصوص  این  در   {صادق  امام  گردد.می   اشاره  نمونه  چند  به َالُْحجَّ

ْلقَََِق ْبلَ  عَ ََوَ ََالْخ  ْلقَََِم  ْلقَََِب ْعدَ ََوَ ََالْخ   خلق  همراه  و  است  خلق  از  پیش  خدا  حجّت  یعنی  2الْخ 

 و  خلیفه  که  یحال  در  بیافریند  را  یخلق   متعال  خداوند  اگر   است.  خلق  از  پس  و  است

 در  را  ایشان  باشد،  نداده  قرار  هاانسان  برای  راهنمایی  و  نباشد  خلق  آن  برای  حجتی

 توانند می  چگونه  مردم  هادی،  و  حجت  وجود  بدون  .است  داده  قرار  یتباه  معرض

 همواره   که  است  الزم  لذا  بازشناسند!؟  چاه  از  را  راه  و  شده  متعال  خداوند  متذکر 

 د.ننباش دور خدا حجت هدایت از ای لحظهمردم  و  باشد خلق همراه الهی یخلیفه

لََََّاللَّهَ ََا ِنََّ  فرمایند:می  {صادق  امام  اساس  همین  بر  زََََّوَ ََج  لَََُّع  َِمنَََْاَْعظ مَََُوَ ََاَج 
ْتُركَ ََاَنَْ ْيرَََِاْلأَْرضَ ََي  امَ ََبِغ   را  زمین  که  است  آن  از  اعظم  و  اجل  عزوجل،  خداوند  همانا  3ا ِم 

 
 7الرعد،  1
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 که  فرمایندمی   یاد  جالله  قسم  نیز   {باقر   حضرت  بگذارد.  خود  حال  به  امام  بدون

  اولین   خودش  او  )زیرا  شد  روح  قبض  { آدم  حضرت  که  زمانی  از  خداوند  به  قسم

 سوی   به  که  امامی  بدون  را  زمین  متعال  خداوند  که  نبود  ایلحظه  هیچ  بود(،  خلیفه

 ماندنمی  باقی  زمین  و  است  بندگان  بر   خدا  حجت  او  و  باشد  کرده  رها  کند  هدایت  خدا

اََاللَّهَََِوَ   باشد.  داشته  وجود  باشد  بندگان  بر   خدا  حجت  که  امامی  که  این  مگر  كَ ََم  ََت ر 

مَ ََاللَّهَََُق ب ضَ ََُمْنذَََُاْلأَْرضَ  َاََوَ ََا ِلَّأََا د  امٌَََفِيه  ةَََُُهوَ ََوَ ََاللَّهَََِیا ِل َََبِهَََِیُيْهت دَ ََا ِم  لَ ََاللَّهَََُِحجَّ اِدهََََِیع  َوَ ََِعب 
ْيرَِبََِاْلأَْرضََُیت ْبقَ َل أ امَ َغ  ةََِا ِم  لَ ََاللَّهََُِحجَّ اِدهََِیع   1. ِعب 

  23  جلد  ابتدای  همان  در  رحمةَاللهَعلیَه  مجلسی  عالمه   که  آن  سخن  کوتاه

َلأََالأ رضََا نََوََالحّجةََیا لََالأضطرار"  عنوان  با  بابی  (الحجةََکتاب)  بحاراالنوار   کتاب
  فرموده   باز  شود(نمی  خالی  حجت  از  زمین  که  این  و  حجت  به  )نیاز  "حّجةََمنََتخلو

 ارائه   الهی   حجت  وجود  لزوم  بر   [معصومین  از  حدیث   117  خصوص  این  در  و

 ی همه   این  که  البته  صد  .گردد  روشن  الهی   معارف  در  باور  این  جایگاه  تا  فرماید می

دالیل روایی لزوم وجود حجت   نیست.  خصوص   این  در  [ینمعصوم  فرمایشات

به پایان   بوستان  این  از  گلی  عنوان  به  {امیرالمومنین  کالماز    بخشیالهی را با  

لَ ََاللَُّهمََّ  :بریممی ِجهَََِلِلَّهَََِق ائِمَ ََِمنَََْاْلأَْرضَََُت ْخلُوََل أََیب  اََبُِحج  ْشُهورا َََظ اِهرا َََا ِمَّ ائِفا َََاَوَََْم  ْغُمورا َََخ  َم 
لَّا جَََُت ْبُطلَ ََلِئ  اتُهََوَ ََاللَّهَََُِحج  ن  يِّ  قیام   که  نیست  حجت  از   یخال  زمین  هرگز   خدایا!  نه  اما  2ب 

  و   حجت  تا  بیمناک  و  پنهان  یا  و   باشد  آشکار  و  ظاهر   یا  نماید  خدا  یبرا  دالئل  با

   .نشود باطل خدا دالئل
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 ی الهیاز علم و قدرت خلیفه ایآشنایی با گوشه -3 -1

که   ماحال  نیاز  و  خلیفه  احتیاج  زاویهبه  از  بیاییم  شد،  روشن  الهی  ی ی 

 [؛ و آن هم این است که بین قرآن و اهل بیت مدیگری به این موضوع بنگری

آیات بسیار زیادی .  شوندهیچ جدایی وجود ندارد و این دو هیچ گاه از هم جدا نمی

 حجتبایستی یک هادی و    همیشه و در هر زمانیدهند  ی از قرآن کریم شهادت م

 چند نمونه از آیاتی که ضرورت وجود امام و هادی و عترت   باشد.  قرآن  کنار  در  الهی

. هدف از طرح این  دهیمرا مورد توجه قرار می  فرماید،را ثبات می   ,پیامبر اکرم

 . استامام هدایت  موضوع، آشنایی با چند نشانه و خصوصیت دیگر از

که خداوند متعال، قرآن کریم را چگونه    ایمتا کنون از خودمان پرسیدهآیا  

قرآن کریم شامل چه معرفی می آمده است؟  قرآن  فرماید؟ علم چه چیزهایی در 

 در   که  یافت   خواهیم  در  ،کنیم  مراجعه  الهی  کالم  بهعلومی است؟ اگر با این دید  

 قرآن   در  چیز   همه  بیان  که  فرمایند می   تصریح  و  تاکید   ،حقیقت  این  به  زیادی  آیات

لْنٰاََوَ   :هست ل ْيكَ ََن زَّ ْيءَ ََلُِكلَََِّتِْبٰيانا َََا لِْكتٰاب َََع    همه   بیان  که  کردیم  نازل  تو   بر   قرآنی   1ش 

ْطنٰاََٰما  ،است  چیز  ْيءَ ََِمنَََْا لِْكتٰابَََِفِيََف رَّ َََٰوَ   نشده،  فروگذار  آن  در  چیزی  هیچ  2ش  بَّةَ ََلأ َح 
َََٰوَ ََا ْلأَْرضَََِظُلُٰماتَََِفِي ْطبَ ََلأ َََٰوَ ََر   هاتاریکی  در  ایدانه  هیچ  و  3ُمبِينَ ََِكتٰابَ ََفِيََا ِلأ َََيٰابِسَ ََلأ

ةَ ََِمنَََْٰماََوَ   ،هست  مبین  کتاب  در   که  این   مگر   نیست  خشکی  و  تر   هیچ  و  زمین َٰغائِب 
ٰماءََِفِي   مگر نیست زمین و آسمان در غیبی امر هیچ 4ُمبِينَ ََِكتٰابَ َفَِيَا ِلأ ََا ْلأَْرضََِوَ َا لسَّ
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بر همین معنا و مفهوم   نیز   است. آیات زیاد دیگری  گردیده  بیان  قرآن   در  که  این

 گردد. مقدار اکتفا می   جهت حفظ اختصار به همینفرمایند که به  تصریح و تاکید می

این موضوع تصریح گردیده که    دیگر   سوی  از بر  زیادی  آیات  خداوند در 

را کامل نموده و نبی و پیامبری بعد   خود  فرماید و دینمتعال، امر خود را تمام می

که چیزی به قرآن اضافه  آمدنخواهد    ,از حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی

ختمیت پیامبر  ن  فراوا، آیات  دین  اکمال  یآیه  توان به ی این آیات میاز جمله  نماید.

 یا آیات مشابه آن اشاره نمود.  ,اکرم

این کهنکته   به  کریم  قرآن   از  متعددی  مواضع  در  متعال  خداوند  ی دیگر 

لْناهَََُك ذلِكَ ََوَ   فرماید:می   یاد  روشن  بسیار  آیات  عنوان يِّناَتََا ياتَ ََاَنْز  دَََْوَ   ،1ب  لْناََل ق  ََا ِل ْيكَ ََاَنْز 
يِّناتََا ياتَ  اگر قرآن کریم، آیات بسیار روشن   آید که پیش می   سوال  این  حال  ...  و  2ب 

 ، پس و بیان همه چیز هم در قرآن وجود دارد و هیچ چیزی فروگذار نشده  هستند

  داشتن   پا  به  چگونگی  و  احکام  توانیمنمی  حتی  رویم،می  قرآن  سراغ   به  ما  وقتی  چرا

حتی   !؟و زمین هاآسمانغیب  به  رسد چه نماییم استخراج  آن از را  نماز رکعت یک

خداوند    که  است  حالی  دراین    توانیم از قرآن استخراج کنیم!تعداد رکعات نماز را نمی

بارها  متعال، و   ما   وقتی  یعنی  هست!  قرآن   در   چیز   همه   بیان  فرموده  تاکید  بارها 

  آن   از  توانیمترین احکام مثل نماز را نمیاصلی   کنیم،می  مراجعه  قرآن  به  هاانسان

علوم  نماییم   استخراج سایر  به  رسد  آسمان  !چه  غیب  به  رسد  زمین!چه  و   آیا  ها 

  قرآن   در  را  چیز   همه  است!؟  گذاشته  کار  سر   را  هاانسان  نعوذباهلل،  متعال،  خداوند

 چیست!؟  قرآن یفایده  پس است!؟ نداده احدی به را آن علم ولی گذاشته

 
 16الحج،  1
 99البقرة،  2
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و تصریح   فرموده  نازل  را  آیات  این  که  خدایی  همان   است!  روشن  بسیار  پاسخ

فرهنگ استفاده و مراجعه به قرآن   ،فرموده بیان همه چیز در قرآن است، همان خدا

در قرآن کریم فرموده   با صراحت   را نیز به صراحت بیان فرموده است. همان خدا 

 تبیین، تعلیم، تاویل   کجاست!  در  آن  علم  و  کیست  یعهده   به  آیات  این  و تعلیم  بیان

از جملهتالوت    و حتی آیات قرآن کریم   ها ومسئولیتی  قرآن کریم به شهادت 

 است.  ,وظایف پیامبر اکرم

ی ذکر شده  هاویژگی  و  هاخصوصیت  متعال  خداوند  که  حال  عین   دریعنی  

 نکته  این  بر   ولی  ،)بیان همه چیز در قرآن است(  برشمرده  کریم  قرآن  برای  را  در باال

  بیان  و  گردیده  نازل  ,اکرم  پیامبر   بر   قرآن  این  که  فرمایدمی  تصریح  و  تاکید  نیز 

لْنٰاََوَ   است:  ایشان  با  فقط و فقط  نیز  آن ْكرَ ََا ِل ْيكَ ََاَنْز  يِّنَ ََا لذِّ  )قرآن(   ذکر   این  ما  و  1لِلن اسَََِلُِتب 

لْنٰاََٰماََوَ   کنی!  بیان   مردم  برای  تو   تا  کردیم  نازل  تو  بر  را ل ْيكَ ََاَنْز  يِّنَ ََا ِلأ َََا لِْكتٰاب َََع   2ل ُهمَََُلُِتب 

 .کنی بیان هاآن برای تو که این  مگر  تو بر  را کتاب این نکردیم نازل ما و

اعطا    فرد دیگریبوده و به    ,آیا این علوم فقط و فقط نزد پیامبر اکرماما  

خیر،   است!؟   رعد   یمبارکه   یسوره  یآیه  آخرین  در  حکیم  خدای   هماننشده 

 رسالت   شاهد  عنوان  به  او  که   فرد دیگری هم هست  نزد  کتاب،  علم  تمام  فرماید می

ُرواََا لَِّذينَ ََي ُقولَََُوَ   :معرفی فرموده  ,مصطفی  محمد  مرتبت  ختمی  حضرت َل ْستَ ََك ف 
لا َ ِهيدا َََبِالل هَََِی َك فََقُلَََُْمْرس  ْينِيََش  ْين ُكمَََْوَ ََب  نَََْوَ ََب  هَََُم    شدند  کافر   که  آنها   3ا لِْكتٰابَََِِعْلمَََُِعْند 

 نزد   کتاب  علم  که  کسی  و  خداوند  است  »کافی   :بگو  «!نیستی  پیامبر   »تو  :گویندمی

 اوصیای   نزد  را  کتاب  کل  علم  متعال،  خداوند  «.باشند  گواه  شما  و  من  میان  اوست،

 
 44، النحل  1
 64، النحل  2
 43الرعد،  3
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 خداوند  جانب  از  نیز   ایخلیفه  و  حجت  هست،  قرآن  تا  و  داده  قرار  ,اکرم  پیامبر 

 باشد. داشته حضور بایستی نیز  باشد علم این  حامل که متعال

عبارت   در  دقت  با  آیه،  این  مهم  بسیار  نکات  از  دیگر  ِعْلُمََیکی  ُهَ ِعْند  ْنَ م 
، یعنی همان {سلیمانگردد. خداوند متعال، علم وصی حضرت  روشن می  ا لِْكتٰابَِ

آورد، را این  ن به فلسطین میلقیس را به چشم بر هم زدنی از یمکسی که تخت ب

َالِْكتابَِفرماید:  گونه بیان می ُهَِعْلٌمَِمن  ای و تنها یعنی کسی که تنها بهره  1الَّذيَِعْند 

ی در آیه   خداوند متعالجزئی از علم کتاب را داشت چنین کاری را انجام داد. اما  

الرعدآخر سوره نزدتصریح می   ی  تمام کتاب  نبی مکرم    فرماید علم  نبوت  شاهد 

حضرت  ,اسالم سلیمان  وصی  است.  {امیرالمومنین  یعنی  با   {حضرت 

و   {امیرالمومنینکی از علم کتاب، چنین قدرتی داشت.  ی اندداشتن تنها بهره

به ایشان عطا را  علم تمام کتاب  خداوند متعال  که    ,دیگر اوصیای پیامبر اکرم

  !؟فضل خداوند متعال دارندو به اذن ، چه قدرتی فرموده

الهی هستند!  این قدرت  فاقد  ادعا کرد علم   و مدعیان دروغین  اگر کسی 

معرفی نمود، بایستی   ,قرآن را در سینه دارد و خود را جزء اوصیای پیامبر اکرم

داشته باشد.   {ر از وصی حضرت سلیمانتقدرت و توانایی به مراتب باالتر و بیش 

باشد. کارهایی مثل زنده کردن    [قدرت او به اذن خداوند متعال باید در حد ائمه

مردگان بایستی از امور پیش پا افتاده برای این شخص باشد. و مدعیان دروغین به 

 شوند. همین روشنی رسوا می

 همان   نامیده،  روشنآیات بسیار    را  کریم  قرآن  آیات  که  یمهربان  خدای  همان

 به   که  است  کسانی  یسینه  در  و علم به همه چیز   بینات  آیات  این  که  فرموده  خدا

 
 40النمل،  1
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يِّنٰاتٌَََا يٰاتٌَََُهوَ ََب لَْ  است:  شده  داده  علم  هاآن  افراد   این  و  1ا لِْعْلمَ ََاُوتُوَاََا لَِّذينَ ََُصُدورَََِفِيََب 

 ادعای   جراتحتی    بزرگواران،  این  از  غیر   به  احدی  ونیستند    [هدی   یائمه  جز 

 و این نیز راه دیگری برای شناخت حجت خداست. است! نکرده را آن  داشتن

الطاعةی الهی بر روی زمین و امام  اگر فردی ادعا کرد من خلیفه  واجبَ

هستم، بایستی علم به همه چیز داشته باشد. هیچ امری بر او پوشیده نباشد، هیچ 

. و نباشدهای هفتگانه و زمین برای او مخفی و مجهول  غیب و آشکاری در آسمان

توان مدعیان دروغین را با همین معیار از سفرای الهی تشخیص  چقدر راحت می

، سرآمد تمام جهانیان باشد. یعنی های علمیشخص مدعی باید در تمامی زمینه داد.  

ی ای و در هر موضوعی که از او سوال کنند، پاسخ و دانشی فراتر از همهدر هر رشته

 ها داشته باشد؛ و مدعیان دروغین، فاقد این ویژگی هستند. انسان

ی  گانهی الهی و اوصیای دوازدههای بالغهیکی دیگر از خصوصیات حجت

این بزرگواران از قرآن کریم است. این خصوصیت در جداناپذیری    ,پیامبراکرم

آیات و روایات بسیار زیادی مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است. به عنوان مثال، 

ةَ ََا ْلأَْرضَََِفِيََٰجاِعلٌَََا ِنِّي فرماید:به عنوان مثال خداوند متعال می  لِيف    یک   خودم  نم  2خ 

 برای  و  3ٰهادَ ََق ْومَ ََلُِكلَََِّوَ   فرموده   همو  و  دادم   قرار  همیشه  برای  زمین  روی   بر  خلیفه

 مکرم  رسول  از  که  گونه  همان  فرموده  خودش  باز  و  داده  قرار  هادی  یک  قومی  هر 

 برای   سرپرست  و  ولی   و   کنید  اطاعت  نیز   ا ْلأَْمرَََِاُولِي  از  کنید،می   اطاعت  ,اسالم

اَيٰا بگیرند: او از را قرآن علم  که فرمود معین را مسلمانان ُنواَا لَِّذينَ َاَيُّه  َوَ َا لل هَ َاَِطيُعواََا م 
! را  خدا کنید اطاعت! ایدآورده ایمان که کسانی ای 4ِمْنُكمَََْا ْلأَْمرََِاُولِيَوَ َا لرَُّسولَ َاَِطيُعوا
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و آن کدام مسلمانی   !را[  ,پیامبر   اوصیای]=    األمر   اولو  و   خدا  پیامبر   کنید  اطاعت  و

انکار نماید!؟ بنابراین همیشه یک هادی، یک خلیفه و است که بتواند این آیات را  

نزد   و علم به همه چیز   که علم تمام کتاب  لی االمر در کنار قرآن وجود داردیک او

اگر کسی    و مسلمان ملزم به تبعیت از او هستند.  و دارای قدرت الهی بوده  اوست

ادعا کند که چنین شخصی وجود ندارد، در حقیقت به آیات بسیار زیادی از قرآن 

 کریم از جمله آیات باال کافر شده است.

  نیز  تسنن  اهل  و  شیعه  بین  مشترک  و  ثقلین  متواتر   بسیار مشهور و  حدیث

 در   نورانی  کالم  این  رساند.می   اثبات  به   را  الهی  حجت  وجود  لزوم  دیگری  یگونه  به

ل ْينَََِفِيُكمَََُت ارِكٌَََا ِنِّي  است:  گردیده  بیان  مشابهی  هایعبارت   با  و  مختلف  مواضع َالثَّق 
تِيََوَ ََاللَّهَََِِكت اب َ ْيتَِيََاَْهلَ ََِعْتر  اََب  ْكُتمَََْا ِنَََْم  سَّ اََت م  ِرق اََل نَََْوَ ََاَب دا َََب ْعِديََت ِضلُّواََل نَََْبِِهم  ْفت  تََََّي  ََیح 
ا ِرد  ل يََََّي  ْوضَ ََع   یکی   گذارم؛می  باقی   شما  میان  در  را  گرانبها  ءشی  دو  من  همانا  1الْح 

  هرگز   بجویید  تمسک  دو  این  به  که  مادامی  بیتم.  اهل  عترتم  دیگری  و  خدا  کتاب

  بر سر  من  بر   تا  شوندنمی  جدا  هم  از  هرگز   دو  این  و  شویدنمی  گمراه  من  از  بعد

 درباره  که  کتابی  در  عسکری  الدیننجم  معاصر،  بزرگوار   علّامه  شوند.  وارد  حوض

 تسنن(   )اهل  عامّه  دانشمندان  طریق  از  را  روایت  150  از  بیش  نوشته،  ثقلین  حدیث

  2است. کرده نقل آنها اسناد  ذکر  با ,اکرم  پیامبر  از

  گمراهی  نفی ،حدیث نورانی این  نکات تریناصلی از یکی گفت  بتوان شاید

 هرگز  بزنید،  گچن  دو  این  به  اگر   که   فرمایندمی  بیان  تمام  صراحت  با  حضرت  است؛

اَب دا َ:  شد  نخواهید  گمراه ب ْعِديَ ت ِضلُّواَ َل نَْ  شوند:نمی  جدا  هم  از   هرگز   دو  این  و  !ل ْنَ
ِرق ا ْفت   دارند.   وجود  نیز   ,اکرم   پیامبر   بیت  اهل  خدا،  کتاب  کنار  در  همیشه  یعنی  !ي 
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 توان می  جمله  آن  از  که  دارد  پی  در  بسیاری  نتایج  عترت،  و  قرآن  ناپذیری  جدا  این

  به   امت  یمراجعه  لزوم  قرآن،  علوم  تمام  به  بودن   عالم  ،[بیت  اهل  عصمت  به

 نمود.  اشاره  ... و ایشان

  روز   که  آن  تا  شوند،مین  جدا  یکدیگر   از  دو  این   اندفرموده  حضرت  که  این  اما

 ؛گردد نمی  خالی  دو  این  از   زمین  گاههیچ  که   شودمی  ثابت  ،شوند  وارد  من  بر   قیامت

 که  آنجا  از  نیز   شد.  دنخواه  جدا  دیگری  از  دو  این  از   یک  هر   گردد،  خالی   اگر   که  زیرا

 روی   در  خلق  که  مادامی  است،  ثقل  دو  این  به  تمسّک  در  گمراهی  از  خلق  مصونیّت

 1باشند.   زمین  روی  در   حجّت  اتمام  برای  نیز   دو  این  باید  باشند،  تکالیف  مشمول  زمین

 مورد   که   ثقلین  متواتر   و  فومعر   و   مشهور  حدیث  همان گونه که مالحظه گردید،

  بر  الهی  حجت  باید  همیشه  که  کندمی  داللت  نیز  دارد  قرار  تسنن   اهل  و  شیعه  قبول

 باشد.  داشته وجود  زمین روی

عمری به درازای عمر شریف حضرت ولی   هیچ کدام  بنابراین از مدعیانی که

اند باید  در همین زمان ما به دنیا آمدهو    عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ندارند

قرآن که از عترت   ی الهی قبل از تولد شما، چه کسی بوده است!؟خلیفه  سوال کرد 

ر  ی خدا ب ی الهی و خلیفهشود. یعنی پیش از تولد شما قطعا حجت بالغهجدا نمی

ی الهی بودن را از وجود مسعود  چه شد که مقام خلیفه  روی زمین وجود داشته است.

د ندهشهادت میو روایات    کریم   گرفتند و به شما دادند!؟ زیرا قرآن  {امام دوازدهم 

الهیو خلیفه  حجت بالغههمواره فقط و فقط یک   و   بر روی زمین وجود دارد  ی 

نیست از حجت خدا خالی  نیز که گاهی چند   [ائمه پیشین  . در دورانزمین 

ی حجت خدا بر روی زمین بودند، مقام امامت و خالفت الهی، فقط و فقط بر عهده

بالغه ائمهحجت  مابقی  و  بوده  زمان  همان  بودند.    [ی  از ساکت  وقتی 

 
 24ی فحه ص تیاثبات وال 1



 تگرانیفصل اول: هدا                 24

 

حضرت   شود؟آیا دو امام )در یک زمان( جمع مىشود  سوال می  { امیرالمومنین

گوید تا دیگرى از نمى  کند و سخنز آنها سکوت مى آرى، ولى یکى ا  :فرمایند می

 [ اً صااِمٌت ]َّلا ي اْنِطقُ قُ ْلُت َيا أاِمريا اْلُمْؤِمِننيا ف اياْجتاِمُع ِإماامااِن قاالا ن اعاْم ِإَّلا أانا وااِحد:  دنیا برود
یعنی    {بنابراین تا زمانی که فرزند بالفصل امام حسن عسکری  1حاَّتا ي اْهِلكا اْْلاوالُ 

تواند ادعای امام بودن داشته باشند و تمام  زنده هستند، احدی نمی  {امام دوازدهم

از طرف خداوند متعال هستند را بدون    واجب الطاعةکنند امام  مدعیانی که ادعا می 

 هیم. ی مدعیان دروغین قرار دای تردید بایستی در دستهذره

دیگری را نیز برای    راهاما آیات باال و مخصوصا روایت متواتر حدیث ثقلین،  

ها از آن جا که حدیث ثقلین در زمانفرمایند.  شناخت مدعیان دروغین مشخص می 

های مشابهی لذا با عبارتصادر گردیده،    ,های متعددی توسط پیامبراکرمو مکان

عبارت به چشم های حدیث ثقلین، این  از نقل  ثبت و ضبط شده است. در بسیار

تر  ها( عالم ها چیزی یاد ندهید پس همانا ایشان از شما )تمام انسانبه آن  :خوردمی

ُْم أاْعلاُم ِمْنُكمْ   هستند علم حجت خدا از کسی کمتر نیست که یعنی    2وا َّلا تُ عالِ ُموُهْم فاِإَّنا

اگر کسی  شودبنابراین ثابت می !نیاز داشته باشد برای علم آموزی نزد آن فرد برود 

ها و خلیفه و حجت خدا هستم، هیچ غیبی در آسمان  واجب اَّلطاعةادعا کرد من امام  

اید در کارش وجود داشته او پوشیده باشد. هیچ خطا و اشتباهی نب  بر و زمین نبایستی  

زیرا خطا و اشتباهی در قرآن نیست و لذا حجت خدا هم هیچ خطا و اشتباهی   .باشد

شود و اگر اشتباه کرده باشد، در آن اشتباهش از قرآن جدا میبایستی داشته باشد. ن

و علم به همه چیز دارد و از کسی علم    شود.حجت خدا هیچ گاه از قرآن جدا نمی

 
 825 یفحه ، ص2لد  کتاب سلیم بن قیس الهاللی، ج 1
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رفته و درس خوانده،    و حوزه  کسی که به مدرسه و دانشگاه  بنابراین  .نیاموخته است

   بر روی زمین باشد. خدا حجتتواند امام و شک او نمیبی
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  امام  شناخت لزوم -4 -1

  یخلیفه  و  حجت  همواره  شد  ثابت  عقل  و  روایات   و  قرآن  دیدگاه  از  که  حال

 جانب  از  هادی  یک  به  محتاج  همیشه  هاانسان  و  دارد  حضور  خلق  میان  در  الهی

را   که  گردد  مطرح  است  ممکن  سوال   این  هستند،  متعال   خداوند اگر حجت خدا 

می اتفاقی  چه  بایدنشناختیم،  چرا  اصال  شناخت  الهی  حجت  و  امام  افتد؟    آیا  ؟را 

 به   نسبتتوانند  میها  انسان   آیا   دارند!؟  الهی  حجت  شناخت  برای  ایوظیفه  هاانسان

 از  که  امامی  شناخت  بدون  داریدین  اساسا  آیا  !؟کوتاهی کنند  خدا  حجت  شناخت

 را  خود  زمان  امام  اگر   دارد!؟  امکان  شده،  نصب  مردم   برای  متعال  خداوند  جانب

 شد؟ خواهد ما گیر گریبان  پیامدهایی چه نشناسیم،

های  توان پاسخ داد. یکی از پاسخهای مختلفی میاین سواالت را از جنبه

 اطاعت  کریم،  قرآن  در  متعال  خداوند  ؛بسیار روشن قرآنی، مراجعه به آیه والیت است

 مطرح   ,اکرم  پیامبر   خود و  از  اطاعت، مانند  شرطی  و  قید  هیچ  بدون  را  ا ْلأَْمرَََِاُولِي  از

واجب است، با همان کیفیت   ,فرموده؛ یعنی همان طور که اطاعت از پیامبر اکرم 

 شناخت   بدون  توانمی   آیا  سوال این است که  نیز واجب است.  اُولِيَا ْلأَْمرَِاز  اطاعت  

اََيٰا  نمود!؟  اطاعت  او  از  ،ا ْلأَْمرَََِاُولِي ُنواََا لَِّذينَ ََاَيُّه  َا ْلأَْمرَََِاُولِيََوَ ََا لرَُّسولَ ََاَِطيُعواََوَ ََا لل هَ ََاَِطيُعواََا م 
 خدا   پیامبر   کنید  اطاعت   و  !را  خدا  کنید  اطاعت  !ایدآورده   ایمان  که  کسانی  ای  1ِمْنُكمَْ

 به   نمود،  اطاعت   خدا و رسولش  امر   از  بایستی  که  گونه  همان  یعنی  !را  األمر   اولی  و

 بین  استثنائی  هیچ  متعال  خداوند  .نیز تبعیت نمود   ا ْلأَْمرَََِاُولِي  از  بایستی  کیفیت  همان

در معرفت و   توانداحدی نمی  !قرار نداده است  ا ْلأَْمرَََِاُولِي  اطاعت  و  رسول   از  اطاعت

 2شناخت امام زمانش کوتاهی کند و هیچ عذری از کسی پذیرفته نیست. 
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ا ْلأَْمرَِاولین مصداق   فرموده    اُولِيَ بیان  قرآن کریم  متعال در  نیز خداوند  را 

ََاست:   َُيِقيُمون  ُنواَا لَِّذين  َا م  َا لَِّذين  ُسولُُهَو  َر  لِيُُّكُمَا لل ُهَو  َُهْمَا ِنَّٰماَو  َو  َا لزَّكٰاة  َُيْؤتُون  َو  لاٰة  ا لصَّ
 اند؛آورده  ایمان  که  آنها   و  او  پیامبر   و  خداست  تنها  شما،  ولیّ  و  سرپرست   1ٰراِكُعونَ 

؛ یعنی شخص دهندمی  زکات  رکوع،  حال  در  و  دارند، می  برپا  را  نماز  که  هاهمان

 نشده است.  و الغیر و این آیه در شأن هیچ فرد دیگری نازل { امیرالمومنین

لِيَُّ  از  و  بود  ا ْلأَْمرَََِاُولِي  تابع  توانمی   آیا  که  است  این  سوال  حال   اطاعت   ا لل هََو 

شناسیم!؟  توانیم از کسی اطاعت کنیم که او را نمیآیا می   نشناخت!؟  را   او  اما  کرد

 از ایشان اطاعت کنیم.  توانیمبدون شناخت حجت خدا، نمی  است!  منفی  پاسخ  قطعاً

لِيَُّ  و  ا ْلأَْمرَََِاُولِي  اطاعت  که  گونه  همان   بنابراین  در   عذری  هیچ  و  است   واجب  ا لل هََو 

لِيَُّ  و  ا ْلأَْمرَََِاُولِي  شناختدر مورد    نیست،  پذیرفته  {امام  فرمان  از  سرپیچی   نیز  ا لل هََو 

 2.مان را بشناسیمو همه وظیفه داریم امام زمان  بود نخواهد پذیرفتههیچ عذری 

 اند. فرموده  بیان  بیشتری  تاکید  و  صراحت  با  را  مطلب  همین  ,اکرم  پیامبر 

  از  مشهور  و  معروف  بسیار  حدیث  این  مشابه  مضامین  با  تسنن  اهل  و  شیعه  منابع  در

نَْ  : فرمایندمی  حضرت  که  شده  نقل  ,اسالم  مکرم  رسول اتَ ََم  امَ ََي ْعِرفَََْل مَََْوَ ََم  َا ِم 
انِهَِ م  اتَ ََز  ةَ ََم  اِهلِيَّةَ ََِميت   جاهلی  مرگ  به  نشناسد،  را  زمانش  امام  و  بمیرد  کس  هر   3ج 

نَْ  اند:فرموده  که  این  یا  است.  مرده اتَ ََم  َأََُهوَ ََوَ ََم  هَََُي ْعِرفَََُل  ام  اتَ ََا ِم  ةَ ََم  اِهلِيََّةََِميت    هر  4ج 

رمحة   مجلسی  عالمه  است.  مرده  جاهلی  مرگ  به  نشناسد،  را  امامش  و  بمیرد  که  کس
 40  و  داده  اختصاص  موضوع   همین  به  را  بابی  بحاراالنوار،  بکتا  23  جلد  در  ،هللا عليه

 
 55،  املائدة 1
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 آوری جمع  خصوص  این   در  [معصومین   سایر   و  ,اکرم  پیامبر   از   نورانی  حدیث

 است.  نموده

  امام  اگر   با هر جایگاهی  کسی  هر   یعنی  است.  عام  موصول  "مَن  "  حرف

لِيَُّ  ،ا ْلأَْمرَََِاُولِي  زمانش،  مرده   جاهلی  مرگ  به  نشاسد،   را  خدا  یو خلیفه   حجت  ،ا لل هََو 

  دوران   داریم؛  خاطر   به   را  جاهلیت  دوران  چیست!  جاهلی  مرگ  که  یمدار  یاد  به  است!

 اند!فرموده  مسلمانان  به  ,اکرم  پیامبر  را  شریف  حدیث  این  پرستی!بتشرک و  

 خودت   زمان  عصر   در  خدا  حجت  به  نشناسی،  را  خود  زمان   امام  اگر   مسلمان!  ای  یعنی

 واجب  زمان  و  عصر   این  در   تو   بر  کسی   چه  اطاعت  که  ندانی   و  باشی  نداشته  معرفت

 ایبهره   هیچ  الهی  دین  از  و  بود  خواهد  جاهلی  دوران  مرگ  همان  تو  مرگ  است،

 ای! نبرده

گذشته دیدیم روز قیامت هر کسی با امامی که در این دنیا   هایدر بخش

اگر این امام، امام هدایت باشد، سرانجام او بهشت   گردد.انتخاب کرده، محشور می

خواهد بود و اگر امام ضاللت و گمراهی باشد، جایگاهی جز جهنم نخواهد داشت. 

رد. با توجه به به همین خاطر است که شناخت امام زمان، چنین ارزش باالیی دا

امام  های شناخت  ها و راهها و نشانه ویژگی  بایستیهمین نقش بسیار مهم است که  

های اطالعی از راه را بدانیم تا گرفتار مدعیان دروغین نشویم. بی حجت خدا  هدایت و  

و شیعیان    دارانتواند ما را از صف دوستو حجت خدا می  أشناخت امام زمان

 خارج کرده و در صف دشمنان حضرت قرار دهد.  أحضرت ولی عصر 
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 گانه ی دوازدههمان ائمه ،مهدیین -5 -1

در روایات برشمرده    [ی هدی هایی که برای ائمهیکی از القاب و صفت

، تمامی اوصیای پیامبر  [شده، لقب مهدی است. از دیدگاه قرآن و اهل بیت

بسیار زیادی به این موضوع تصریح شده که ، مهدی هستند. در روایات  ,اکرم

، مهدی هستند. به عنوان مثال و به جهت حفظ اختصار تنها به  [ی ائمههمه

دانیم، خداوند متعال بارها شود. همان گونه که مییک نمونه از این روایات اشاره می

را به صورت نص معرفی فرموده است. از آن    ,ی پیامبر اکرم گانهاوصیای دوازده

قدسی اشاره نمود که خداوند متعال در معراج و  توان به این حدیث نورانی  جمله می

وحی فرموده است. خداوند متعال در بخشی از این روایت مفصل   ,به پیامبر اکرم

 {فرماید همگی یازده امام پس از حضرت امیرالمومنین علیو طوالنی، تصریح می

َق دَْاز نسل ایشان بوده و مهدی هستند:  َاَنََو  ْيُتك  َاَْعط  َو  ِضيل ة  ِذِهَالْف  ْلُتَل ُهَه  ع  ََََج  اُْخِرج 
لَِّ َِمْنُهْمَُيص  ُجل  َا ِخُرَر  ُتوِلَو  َالْبِْكِرَالْب  َِمن  يَّتِك  كُلُُّهْمَِمْنَُذرِّ ْهِديّاَ  َم  ر  ش  َع  د  ُهََِمْنَُصْلبِِهَاَح  ْلف  يَخ 

ْدل أََ َع  اَُاْلأَْرض  َي ْمل  ْري م  یَاْبُنَم  َِعيس  ِةَو  ل ك  َالْه  اُنِْجيَبِِهَِمن  ْوراَ  َج  و  اَُملِئ ْتَِمْنُهْمَظُْلماَ  ك م 
ِريَض َاَْشِفيَبِِهَالْم  یَو  م  َالْع  َاُْبِرُئَبِِهَِمن  ال ِةَو  ل  َالضَّ و این فضیلت را برای   1اُْهِديَبِِهَِمن 

مهدی قرار دادم و بر تو نیز عطا کردم که از صلب او یازده    ({)امیرالمومنین   او

از فرزندان بتول از ذرّیّه تو  آنها  د بود، و آخرین  نخواه  باکره  خارج سازم که همه 

و زمین را از عدل   خواندایشان کسی است که عیسی بن مریم پشت سر او نماز می 

دهم او نجات می  ی به واسطه  .آکنده سازد همچنان که از ظلم و جور پر شده باشد

کنم و به واسطه کنم و از ضاللت جلوگیری میمی  دارم و هدایتو از هالکت باز می

  2. بیماران را شفا خواهم داد را بینا و نابینایاناو 

 
 251 ی، صفحه 1، جلد  كمال الدين و متام النعمة  1
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را مهدی    [ی هدیخداوند متعال است که ائمه   خودگردد،  مالحظه می

بندند، می   مهدویت  تری که راه را بر تمام مدعیان دروغینی جالبنامیده و نکته 

شمارد: عیسی بن مریم رای آخرین مهدی برمیخصوصیاتی است که حضرت حق ب

خواند، خود اوست که زمین را از عدل و داد پر خواهد ساخت و  پشت سر او نماز می

 نابینایانفرماید و  دهد و هدایت میبه دست خود اوست که خداوند متعال نجات می 

وایات متواتر،  فرماید! و یا این که بر اساس سایر رو بیماران را شفا عنایت می  بینارا  

موجود بوده و از همین   {تمامی انبیاء الهی، نزد امام زمان  نبوت و میراث  میراث

تشخیص داد.   أتوان به راحتی، مدعیان دروغین را از حضرت حجت راه نیز می

های بعدی بیشتر در این خصوص گفتگو خواهیم به لطف خداوند متعال در بخش 

 کرد.

ادعا   شوند کهیافت می   یمدعیان  باز هم  های روشنی،با وجود چنین نشانه 

قیام کنند و دنیا را پر از   انداند و ماموریت یافته آمده   {امام زمانکنند از جانب  می

و   عدل و داد نمایند!!! این افراد ابتدا خود را مهدی و یا قائم که الفاظی عام هستند

کنند که برای قیام نمایند و ادعا می معرفی می   به کار رفته،  [ی ائمهبرای همه

را    ، ادعاهای بعدی خودای پیرو و مرید پیدا کردندعده اند و به تدریج که  کردن آمده

ها اگر امکان بقاء پیدا کنند، دهد که این جریاننمایند. تاریخ شهادت میمطرح می

زمان امام  با  مبارزه  به  و  شده  مهدویت  با  رقیب  جریان  به  منجر  نهایت   { در 

ی ، اگر چه همه[خیزند. حال آن که به استناد کوهی از بیانات معصومینبرمی

ی به حق هستند، ولی این خود کننده ام این بزرگواران هادی و مهدی و قائم و قی

فرماید و خود آن حضرت است که جهان را پر  است که قیام می  {امام دوازدهم

   ی ایشان!فرماید نه سفیر و فرستادهاز عدل و داد می
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نائب چهارم، وجود   ای خطاب بهدر نامه   {آن که امام زمان  ی دیگر نکته

ي اََََ-بِْسِمَاللَِّهَالرَّْحمِنَالرَِّحيِمََ  اند:کار فرمودهرا ان  پس از نائب چهارمهر گونه سفیری  
َِستَّةَِ َب ْين  َو  ْين ك  اَب  يٌِّتَم  َم  نَّك  َف ا ِ َفِيك  انِك  َا ِْخو  َاللَُّهَاَْجر  َاَْعظ م  ُمِريَّ َالسَّ د  مَّ َُمح  َْبن  لِيَّ َاَيَّام َع 

كَ  ام  ق  َي ُقوُمَم  د  َل أَتُوِصَا ِل ىَاَح  َو  ك  ْعَاَْمر  قَ ف اْجم  ْدَو  َف ق  ف اتِك  َو  ةََُب ْعد  ُةَالثَّانِي  ْيب  ِتَالْغ  َََع  اَظُُهور  ف ل 
لََّ َج  َو  زَّ َاللَِّهَع  َا ِْذِن ْعد  َب  بِس مِ اللَّهِ الرَّح منِ الرَّحِیمِ اى علىّ بن محمّد سمرى! خداوند   1ا ِلَّأ

باقی مانده تنها شش روز از عمر تو    که  اجر برادرانت را در عزاى تو عظیم گرداند

 پس خود را براى مرگ مهیّا کن و به احدى وصیّت مکن که پس از وفات تو   است.

ورى نیست مگر پس از که دومین غیبت واقع گردیده است و ظه  شود  جانشین تو

 .جلّاذن خداى عّزو

باشد قرار  اگر  این که  نایب  دوم  به    یا  و  وکیل،  از جانب حضرت  سفیری 

ظاهر شوند   باید حضرت خودشان  تنها و تنها یک راه دارد؛ ابتدا  صورت خاص بیاید،

و به ما ثابت شود    با دالیل آشکار و روشن، امامت و حقانیت خود را ثابت بفرمایند  و

پس از این که بر اساس آیات و بینات )معجزات( . ایشان همان حجت الهی هستند

هستند، در این   ,شد که ایشان همان دوازدهمین وصی پیامبر اکرم به ما ثابت  

صورت هر کسی را که ایشان به عنوان نماینده، سفیر یا نائب خاص خود معرفی  

 اطاعت و پذیرش این شخص بر ما واجب خواهد بود.  فرمودند،

ایم که  شرف حضور نداشته  {امام حسن عسکریما در زمان حیات    چرا

باشیم. بنابراین در   ایشانبه دست    {امام زمان  ب مستقیمشاهد صدور نص و نص

ی حال حاضر تنها راه اثبات ادعای امام زمان بودن، فقط و فقط منوط است به ارائه

 ! ها و خصوصیات امامت و همچنین بررسی نشانه  آیات و بینات الهی یا همان معجزه
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 {مام عصر به وجود ا  شیعه بر اساس دالیل فراوان قرآنی، روایی و عقلی

کسی که از راه رسید و ادعای   هر   به  باعث نخواهد شد   باورمند است. اما این اعتقاد، 

و   به زیر آورد  در مقابل او  مهدویت کرد، پاسخ مثبت دهد و بدون دلیل، سر تسلیم

 !او را امام زمان خود بداند

ی اوست که ادعای خود را ثابت هر کسی که ادعای مهدویت کند، وظیفه

 فرمایندمیی آیات و بینات و معجزات الهی ثابت  با ارائه  نیز ابتدا  أمام زمان ا.  نماید

این آیات و بیّنات و معجزات، آن قدر روشن و    که ایشان همان حجت خدا هستند.

ای رسند و ذرهواضح هستند که مردم با دیدن این دالیل به طور کامل به یقین می

وجود احدی باقی نخواهد ماند. این دالیل  تردید در الهی بودن و حقانیت ایشان در

ای شک و تردید باقی مثل علم به همه چیز، قدرت الهی، معجزات و ... زیرا اگر ذره

از این که حقانیت ایشان به اثبات   پس  مانده باشد، حجت تمام نشده است! بنابراین

امر بفرمایند، مومنان تسلیم امر ایشان خواهند   رسید، در این صورت است که هر چه

بود و اگر حضرت اقدام به معرفی سفیر یا وکیل یا باب فرمودند، مومنان تسلیم امر 

 حضرت خواهند بود.

به آن    ی مهمی که بایستی به طور خاص در دوران غیبت کبریاما نکته

بابی که حضرت توجه نمود، بسته بودن باب وکالت، سفارت و نیابت خاص است؛  

بسته وکیلخودشان  وجود  )عدم  نایب  اند  باز   و  حضرت  خود  بایستی  را  خاص( 

بخواهد ادعا کند که نایب، نماینده، وکیل و یا باب امام اگر کسی    یعنی  بفرمایند.

تشریف بیاورند و حقانیت خود را    {خود امام زماناست، ابتدا بایستی    {زمان

بر اساس آیات و معجزات الهی به اثبات برسانند و ثابت بفرمایند که امام دوازدهم 

سپس هر امری که بفرمایند، مورد پذیرش مومنان خواهد بود.   و حجت خدا هستند.

 . ندی فرمایم یرا معرف یر یو سف  بیاگر صالح بدانند نااز جمله این که 



 33  هدایتگران فصل اول: 

 

 

اند و باب نیابت، وکالت و سفارت  ه خود حضرت ظهور نفرمودهاما تا زمانی ک

نفرموده باز  را  نمیخویش  احدی  خاص اند،  وکیل  یا  و  خاص  نایب  را  خود  تواند 

 حضرت بداند و هر گونه ادعایی در این خصوص به طور کلی باطل است.

ی بسیار مهم توجه داریم که در معارف شیعی این خود  البته به این نکته

را انتخاب    ,ند متعال است که اوصیای الهی و خلفا و جانشینان پیامبر اکرمخداو

ای از نصوص و روایات متواتر اوصیاء در بخش پیشین، به گوشهفرماید.  و تعیین می

از منابع شیعه و   ,ی حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیگانهی دوازدهو ائمه

رک مسلمانان، همواره یکی از اهل تسنن اشاره گردید و ثابت شد که در باور مشت

تا برپایی روز قیامت   ,ی پیامبر اکرماین بزرگواران به عنوان حجت خدا و خلیفه 

می برداشته  زمین  از  لحظهکه حجت  و  دارند  از  شود، حضور  زمین  که  نیست  ای 

 حجت خدا خالی باشد.

تا روز   ,بنابراین از یک طرف، خداوند متعال تکلیف اوصیای پیامبر اکرم 

نمیقی احدی  و  فرموده  مشخص  را  سلسلهامت  به  را  خود  دوازدهتواند  ی گانهی 

را خود    أاوصیای الهی اضافه نماید. یعنی به طور کلی باب وصایت امام دوازدهم

، [گانهی دوازدهخداوند متعال بسته است و هر کسی به غیر از وجود نازنین ائمه

الهی کند، قطعا مدعی دروغین و کذاب است و هیچ کس به غیر از   ادعای وصایت

 تواند خود را جزء اوصیای الهی بداند. نمی [گانهی دوازدهائمه

هایی که مدعیان دروغین با آن مواجه هستند،  از طرف دیگر، یکی از چالش

طرح این سوال است که حجت خداوند متعال پیش از ادعای شما چه کسی بوده 

ی از علم و قدرت خلیفه  ایآشنایی با گوشه"با عنوان      - 3  - 1در بخش  است!؟  

این    "الهی دوازدهم به  امام  که  زمانی  تا  که  شد  اشاره  فرزند   {موضوع  یعنی 
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واجب تواند ادعا کند امام  زنده هستند، احدی نمی  {بالفصل امام حسن عسکری
توانند بگویند خداوند متعال پس از شهادت امام حسن است. زیرا قطعا نمی  اَّلطاعة

هیچ حجتی نداشته است. و تا زمانی که امام قبلی زنده است، کسی   {عسکری

 تواند ادعای امامت کند. نمی

  چند مرتبه بر مهدی بودن   ,ی فوق تواتر غدیر نیز پیامبر اکرمدر خطبه

به   اند.مهدویت بسته   مدعیان دروغین  را بر   تصریح فرموده و راه  {امام دوازدهم 

به عنوان مهدی،   {امام زمان پس از معرفی  عنوان مثال در یکی از این فقرات  

از ایشان نیست:  بر این نکته تاکید خاص می َفرمایند که هیچ حجتی پس  اِشر  ع  م 
ََ اتِم  ِصيِّيَاَل أَا ِنََّخ  َو  لِيٌّ َع  َو  َالنَّاِسَا ِنِّيَن بِيٌّ اِشر  ع  َم  اد  َه  لِيٌّ َع  َا ِنِّيَُمْنِذٌرَو  ِةَالنَّاِسَاَل أَو  اْلأَئِمَّ

ََ ََِمنَّا ا ِنَُّه اَل أَ َ الظَّالِِمين  َ ِمن  ِقُمَ الُْمْنت  ا ِنَُّهَ اَل أَ يِنَ الدِّ ل یَ ع  الظَّاِهُرَ ا ِنَُّهَ اَل أَ َ ْهِديُّ الْم  ائُِمَ ف اتُِحَالْق 
لِأَْولَِ َث ارَ  ْرِكَاَل أَا ِنَُّهَُمْدرٌِكَبُِكلِّ َالشِّ َق بِيل ة َِمن  اَاَل أَا ِنَُّهَف اتُِحَكُلِّ اِدُمه  َه  َالُْحُصوِنَو  َو  زَّ اِءَاللَِّهَع  ي 

هَُ َب ْعد  ة  َل أَُحجَّ َو  ة  اقِيَُحجَّ َاَل أَا ِنَُّهَالنَّاِصُرَلِِديِنَاللَِّهَ...َاَل أَا ِنَُّهَالْب  لَّ ای مردم! همانا من    1ج 

کننده است. ای مردم! من پیامبرم و علی وصی من است  ام و علی هدایت بیم دهنده

امامان است از ماست. اوست که دین را آشکار   یدهندهپایانو همانا مهدی قائم که  

گیرد. همانا که او گشاینده و ویرانگر دژهاست و سازد و از ستمگران انتقام میمی

را میاوست که تمام فرقه را های مشرکان  اولیای خدا  انتقام خون همه  او  کشد. 

از او حجتی او حجت باقی خداوند است و پس  ...    گیرد. او ناصر دین خداوند استمی

 2! نیست
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هَُ"به این نکته که    ,آن همه تاکید و تصریح پیامبر اکرم َب ْعد  ة  َل أَُحجَّ  "و 

نخواهد بود، به طور کلی راه را بر   {و هیچ حجت دیگری پس از امام دوازدهم

 تمام مدعیان دروغین بسته است! 

سوال شود که حجت قبل از شما کیست!؟    مدعیان دروغین مهدویتاز اگر 

نخواهند داشت! این وجود نازنین، همان    أهیچ پاسخی جز وجود نازنین امام عصر 

که است  غدیر میدر خطبه  ,پیامبراکرم  حجتی  ایشان هیچ   فرمایندی  از  پس 

خواهند   [گانهی دوازدهی ائمهدهنده حجت دیگری نخواهد بود و ایشان پایان

! امام و حجت بدیع و جدید دیگری ان قیام کننده و مهدی هستندو ایشان هم  بود

نخواهد بود که مجالی برای عرض اندام مدعیان دروغین باقی گذاشته باشد! یعنی 

بودن   واجب اَّلطاعةتواند ادعای امام  نمی،  [گانهاحدی به غیر از امامان دوازده

 ! داشته باشد

چشم طمع به مقام مهدویت  ای که باعث شده برخی مدعیان دروغین،  نکته

در موارد بسیار محدود و    را  لفظ مهدی  [معصومینداشته باشند، این است که  

اند. مانند لفظ امام به کار برده  [گانهی دوازدهنادر برای افراد دیگری غیر از ائمه

رود ولی امام  که برای امام جماعت و امام جمعه و حتی امام ضاللت نیز به کار می

الطا نفر هستند.عةواجب  دوازده  فقط  و  برای   ایمایه دستهمین موضوع،    ، فقط 

این   بررسی  به  اندکی  که  است  مناسب  لذا  است.  گردیده  دروغین  مدعیان  برخی 

 موضوع بپردازیم.

معصومین کالم  بررسی  خودشان،    [در  دستور  و  فرمایش  طبق 

ارجامی روایات  متواترات  و  محکمات  به  را  ایشان  کالم  متشابه  به بایست  داد.  ع 

ِمِهَفرمایند:  در این زمینه می  {امام رضاعنوان مثال   َالُْقْرا ِنَا ِل یَُمْحك  ابِه  َُمت ش  دَّ ْنَر  م 
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َا ِلی ِمََََُهِدي  ك ُمْحك  َُمْحك ماَ  َالُْقْرا ِنَو  ابِِه ك ُمت ش  ابِهاَ  ارِن اَُمت ش  َاَْخب  َفِي َا ِنَّ َق ال  َثُمَّ ِقيم  َُمْست  ِصراط 

وا اَف ت ِضلَُّوََالُْقْرا ِنَف ُردُّ ِمه  َُمْحك  اَُدون  ه  ابِه  َل أَت تَّبُِعواَُمت ش  اَو  ِمه  اَا ِل یَُمْحك  ه  ابِه  هر کس   1ُمت ش 

راست هدایت شده است،  راه  به  ارجاع دهد،  به محکمات آن  را  قرآن  متشابهات 

محکم قرآن  همانند  نیز  ما  اخبار  در  فرمودند:  لذا   سپس  دارد،  وجود  متشابه  و 

متشابهات آن را به محکمات آن ارجاع دهید و صرفا به دنبال متشابهات آن نروید 

 شوید. که گمراه می

بر روی دیدگان   [که تمام بیانات نورانی معصومین  عین اینبنابراین در  

به ما جای دارند، ولی طبق دستور صریح و روشن خودشان، برای اعتقاد و عمل  

می روایات خانواده،  تشکیل  بایست  آن خصوص  در  بیانات   شودی حدیث  تمام  و 

و به متواترات و جمع روایات ایمان آورد و عمل کرد.   هدیجمع گرد  [معصومین

بزرگواران، متشابه وجود دارد و همان گونه که خودشان فرموده این  اند، در کالم 

 داد!   متشابه کالم ایشان را به محکم کالم ایشان ارجاع بایستی 

دسته به سراغ  توضیح  این  روایات میبا  از  دیگری  موارد  ی  در  که  رویم، 

نیز به کار رفته    [بسیار کمی، لفظ مهدی در مورد افرادی به غیر از دوازده امام

اِدِقَ  دهد:بصیر چنین گزارش میاست. به عنوان مثال ابی  :َقُْلُتَلِلصَّ اَبِيَب ِصير َق ال 
دَ  مَّ ِرَْبِنَُمح  ْعف  ِمْعُتَِمْنَاَبِيكَ ََ]ج  ُسوِلَاللَِّهَا ِنِّيَس  َر  ََََ{ي اَاْبن  ْعد  َي ُكوُنَب  اَنَُّهَق ال 

ََ و  اماَ  َا ِم  ر  ش  ُقْلَاْثن اَع  َل ْمَي  و  ْهِديّاَ  َم  ر  ش  َاْثن اَع  اَق ال  َا ِنَّم  ال  ف ق  ْهِديّاَ  َم  ر  ش  ائِِمَاْثن اَع  ل ِكنَُّهْمَق ْوٌمََالْق 
تِن اَي ْدُعونَ  اََِمْنَِشيع  ن  قِّ ْعِرف ِةَح  َم  الأتِن اَو  َا ِل یَُمو  گفتم: ای فرزند    {به امام صادق  2النَّاس 

دوازده مهدی خواهد   ،فرمود: پس از قائمرسول خدا! من از پدر شما شنیدم که می

 
 290 ی، صفحه1عیون أخبار الرضا علیه السالم، جلد   1
 358 ی، صفحه2، جلد  كمالَالدينَوَتمامَالنعمة 2
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آنها قومی از   !فرمود: دوازده مهدی گفته است نه دوازده امام  {امام صادق   .بود

  1خوانند.به مواالت و معرفت حقّ ما میشیعیان ما هستند که مردم را 

این موضوع را    {همان گونه که در این روایت بیان گردیده، امام صادق

بصیر بر این  اند. حضرت در پاسخ به سوال ابیبه صورت بسیار روشن، تبیین فرموده

بعد از دوازده امام    فرمایند که اگر در جایی صحبت از وجود مهدییننکته تاکید می 

 [بلکه هدایتگرانی به سوی دوازده امام  شده، ایشان به هیچ وجه امام نیستند!

شان فقط  ر فرمایند که پدر بزرگوابا قید انحصار، تصریح می   {! امام صادقهستند

امام:  و فقط فرموده َََ"اند که دوازده مهدی خواهند بود نه دوازده  ر  ش  اْثن اَع  َ ق ال  اَ ا ِنَّم 
هَْ اما َم  ا ِم  َ ر  ش  ع  اْثن اَ ُقْلَ ي  ل ْمَ َ و  این   "ِديّاَ  و خصوصیات  نیز مشخصات  ادامه  در  سپس 

ََ"فرمایند:  مهدیین را نیز بیان می الأتِن اَو  َا ِل یَُمو  َالنَّاس  تِن اَي ْدُعون  َل ِكنَُّهْمَق ْوٌمَِمْنَِشيع  و 
ا ن  قِّ ْعِرف ِةَح  به تند که مردم را  هس  [این مهدیین، افرادی از شیعیان اهل بیت  "م 

بیت اهل  حق  معرفت  و  می  [مواالت  مدعیان  فرا  مانند  که  این  نه  خوانند! 

دروغین، برای خودشان ادعای مقام امامت و وصایت و قائمیت کنند! این مهدیین 

 وصی   ی خدا وبه هیچ وجه امام و خلیفهکه حتی قید فرزند امام بودن را هم ندارند،  

اکرم ف  , رسول  بلکه  بیت نیستند!  اهل  والیت  به  را  مردم  معرفت   [قط  و 

 کنند و نه بیشتر!ایشان دعوت می

همان گونه که در ابتدای این بخش بیان گردید، مدعیان دروغین با انکار  

بیت  احادیثمتواترات   روایات  [اهل  از  فرازهایی  تقطیع  را دستاویزی و  ، آن 

تقدیم حضور   در  باال  ی که روایت  مثل همین  دهند.خود قرار می  یبرای اثبات ادعا

فرموده که  بعد  گردید  اماماند  دوازده  بود  ،[از  خواهد  مهدی  برخی دوازده   .

 
 40 ی، صفحه 2/ ترجمه پهلوان، جلد   کمال الدین 1
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همین موضوع را   هستند ومهدیین    همین  از مصادیق  کنندادعا می  مدعیان دروغین

، قائم بودن، وصایت  امامت،  ادعاهای بعدی خود نظیر   دستاویز قرار داده و سپس

هیچ دلیل و نصی از جانب امام   اوال  . در حالی کهنمایندمیجانشینی و ... را مطرح  

. بلکه مهدیین چون بعد در دست ندارند که از مصادیق مهدیین باشند  {معصوم

فرماید. یعنی خواهند بود، لذا خود حضرت ایشان را معرفی می  {از امام دوازدهم 

ی همین مهدیین ذکر شده در این حدیث مله برای این که کسی بتواند ادعا کند از ج

بایستی ظهور بفرمایند و تصریح   {است، فقط و فقط یک راه وجود دارد؛ امام زمان 

ی همان مهدیین است و تا زمانی که خود حضرت بفرمایند که این شخص، از جمله

 ی همین مهدیین است. تواند ادعا کند که از جملهاین کار را نکنند، احدی نمی

ها امام نیستند! اما  اند که این به روشنی فرموده  {این که امام صادق  دوم

اند، ادعای مدعیان دروغینی که این حدیث را به نفع خود مصادره به مطلوب کرده

 دانند.می  واجب الطاعةامامت دارند و خود را امام 
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 گانه دوازده اوصیای -6 -1

در بحث امامت،    تسننبین شیعه و اهل  که    در کنار تمام اختالفات جدی

در این میان  یک اصل  وجود دارد، اما    ,خالفت، وصایت و جانشینی پیامبر اکرم

د تعداد انفرموده  ,؛ تمامی مسلمانان بر این باورند که پیامبر اکرممشترک است

 باشد می  و وصی  فقط و فقط دوازده خلیفه   اوصیاء و جانشینان ایشان تا روز قیامت

 ختالفی وجود ندارد. و در این مساله هیچ ا

 صحیح مسلم، مسند احمدتوان به  در میان منابع اهل تسنن از باب نمونه می

ل أََکنند:  چنین نقل می  ,اشاره نمود که از پیامبر اکرم  و ...  داوودو سنن ابی  حنبل
ا ِل َ اَ نِيع  م  اَ ِزيز  يُنَع  الدِّ اَ ذ  اُلَه  ز  ةَ ََیي  لِيف  َخ  ر  ش  قدرتمند و شکست ناپذیر    این دین   1اْثن ْيَع 

 .  خواهد بود تا دوازده خلیفه بر آن حکومت کنند

در منابع شیعه نیز اعتقاد به وجود تنها و تنها دوازده خلیفه و وصی بعد از 

آید. به می به حساب [از متواترات و محکمات کالم اهل بیت , پیامبر اکرم

ی پیامبر  گانهوصیای دوازدهاز حجم عظیم روایات مربوط به ای تصویری  منظور ارائه

 یاالمام الثان   یاالثر ف  بُخَنتَمُتوان به عنوان مثال به کتاب ارزشمند  ، می,اکرم

احادیث و نصوص وارد شده   به  مراجعه نمود. جلد اول این کتاب شریف،  {عشر 

تنها و تنها دوازده نفر هستند اختصاص   ,در این خصوص که اوصیاء پیامبر اکرم

پایان همین جلد نیز فهرست بسیار ارزشمند و جالب توجهی از تعداد   یافته است. در

دهد تعداد ائمه، نصوص و احادیث وارد شده در این خصوص را آورده که نشان می

 2باشند.منحصراً دوازده نفر می ,خلفا، اوصیاء و نقبای پیامبر اکرم 

 
ْيشَ مسلم،  حیصح 1 اف ُةَفِيَقُر  الِْخل  ،َو  ْيش  ٌعَلُِقر  ِة،َب اُبَالنَّاُسَت ب  ار  م   10تا   7، احادیث ِكت ابَاْلأ ِ
 304ی ، صفحه 1، جلد {عشر یاالمام الثان یمُنتَخَبُ االثر ف 2
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این کتاب توانسته   امامان دوازده گانه یعنی    نص  323مولف  در خصوص 

حدیث به این موضوع اشاره شده که تعداد   42به شماره در آورد! در    الأئمةَاثنیَعشر

اسالم  پیامبر  اوصیای  و  بنی  ,خلفا  نُقباء  تعداد  حواری  به  و  االسباط  اسرائیل، 

 179. در  که در قرآن به این اعداد تصریح شده است  باشدمی  {حضرت عیسی

 ,یح گردیده که خلفا و اوصیای حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیحدیث تصر 

 .است {و اول ایشان نیز حضرت علی هستنددوازده نفر 

روایت به این موضوع تصریح گردیده که تعداد اوصیای بعد از پیامبر    130در  

و اند، دوازده نفرند  شان وصیت فرموده هایی که حضرت به ای، یعنی همان,اکرم

روایت به همین موضوع تصریح   109. در  است  أحضرت مهدی  آخر ایشان نیز

و آخرین ایشان نیز حضرت   {گردیده با این توضیح که اول ایشان حضرت علی

روایت نیز ضمن این که به تعداد دوازده خلیفه تصریح   160هستند. در    أمهدی

 هستند.  {گردیده، توضیح داده شده که نه نفر از ایشان از فرزندان امام حسین

به    ,روایت، ضمن تاکید به وجود دوازده خلیفه بعد از پیامبر اکرم  115در  

امام مهدیاین موضوع   که  امام حسین  { تصریح گردیده  فرزند  و   { نهمین 

حدیث نیز نام تک تک این اوصیای   71ی ایشان هستند! در  کننده همان قائم و قیام

 الهی به همراه اوصاف و القابشان تصریح گردیده است.

همان گونه که آیات متشابه قرآن کریم    [اساس فرمایش معصومین  بر 

به آیات محکم آن بازگرداند، در کالم ایشان نیز محکم و متشابه وجود بایستی  را  

در بخش )  آن بازگرداند.  محکمرا به    [دارد و بایستی متشابه کالم اهل بیت

  .(ت مستند به این موضوع پرداخته شدصور  به گذشته
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وصیت  و  اوصیا  تعداد  در خصوص  متشابهی  اگر حدیث  از  لذا  بعد  شدگان 

بایستی آن را به   [به دست ما رسید، طبق فرمایش معصومین  ,پیامبر اکرم

بر اساس کالم خداوند متعال، تنها کسانی از متشابهات   محکم کالم ایشان بازگرداند.

اَگری هستند:  تنه هایشان انحراف است و به دنبال فکنند که در دل پیروی می ف اَمَّ
َف َت ا ِْويلِهَََِیالَِّذين  اء  َاْبتِغ  ِةَو  َالِْفْتن  اء  َِمْنُهَاْبتِغ  اب ه  اَت ش  َم  تَّبُِعون  ْيٌغَف ي  که در   یپس کسان  1قُلُوبِِهْمَز 

و طلب تأویل آن، آیات متشابه را    یجویهست، به منظور فتنه  یهایشان انحرافدل

 . کنندیدنبال م

مخاطب    چشمان  داشتنهای مدعیان دروغین، بسته نگهتکنیکی  از جمله

اعتقاد به وجود تنها و تنها    است!  گانهاوصیای دوازده  و اصیل  باور محکمنسبت به  

ات و متواترات اعتقادی اسالم از محکم  ,دوازده وصی و جانشین برای پیامبر اکرم

این اصل محکم و متواتر توجه داشته باشیم، محال است کسی   است که اگر به 

خود   دروغ  به  آوردرا  بتواند  حساب  به  اسالم  اوصیای  از  و  و .  وصی  تعداد  نام، 

ی تمامی این بزرگواران به صورت کامالً روشن بیان گردیده است. اولین  نامه نسب

الهی، جایی برای تردید ها مشخص شده و با توجه به این باور محکم  و آخرین آن

ماند. به عنوان مثال، آن کدام مدعی دروغین در شناخت مدعیان دروغین باقی نمی

 است!؟ {است که بتواند ادعا کند فرزند نهم امام حسین 

 حجت  آخرین  و   وصی  آخرین"با عنوان      - 6  - 8  - 1  بخش  ادامه یعنی در  در

عالوه بر تمامی نصوص شود؛  گری به این موضوع پرداخته میی دیاز دریچه  "الهی

، {متواتر و محکمی که در باال تقدیم حضور گردید، یکی از اوصاف امام مهدی

 
 7عمران، آل 1
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وصی دیگری پس از یعنی    شدگان!ی وصیتدهنده االوصیاء است؛ یعنی پایان خاتم

 ی اوصیاء به وجود ایشان پایان یافته است. ایشان نیست و سلسله 

تکنیکاما   از  و یکی  امام  دوازده  انحصار  دروغین، شکستن  مدعیان  های 

پیامبراکرم از  بعد  ائمهاست؛    ,خلیفه  میان  این که در  برای  ی راهزنان هدایت 

ای  جایی برای خود باز کنند، مجبورند و چاره  ,گانه و اوصیای پیامبراکرمدوازده

را بشکنند   و وصی  ر دوازده خلیفه و امام انحصا  به هر شکلی باید  ندارند جز این که

اگر اعتقاد به وجود   ی این سلسله هستیم. تا بعد بتوانند ادعا کنند ما هم در ادامه

یزدهم معرفی تواند خود را وصی سفقط دوازده وصی داشته باشیم، دیگر کسی نمی

، به و وصی  این کارگزاران شیطان برای شکستن انحصار دوازده خلیفه و امام  کند!

  ی ثیحدشده،    فی تصح  ای مُصَحّف    ثیحد نمایند.  چند حدیث تصحیف شده استناد می

 رییعبارت مشابه تغ  ایبه کلمه    یمتن آن به طور سهو   ایاز سند    ی است که قسمت

نه    است   ثیقرائت حد  ای  دنید  دن،یاشتباه در شن   ف،ی تصح  یاست. عامل اصل  افتهی

 . این گونه بیان فرموده باشند {این که امام معصوم

 خلفا و اوصیایاهل تسنن،    حتی  براساس محکم و متواتر روایات شیعه و

با چند روایت تصحیف ولی مدعیان دروغین  نفرند.    12، فقط و فقط  ,پیامبراسالم

 ند!رومی و آیات قرآن روایت هانگ صدشده، به ج

م کافر بودن شیعیان را صادر  جالب است که دشمنان شیعه برای این که حک 

روایات   چند  به همین  کنند و بتوانند شیعیان را خارج از دین و کافر معرفی کنند،

شیعیان به سیزده خلیفه و وصی  کنندو به دروغ ادعا می کردهتصحیف شده استناد 

را میاعتقاد دارند، پس کافرند و خون بهانهتوان ریخت!  شان  به همین   و گاهی 

خلیفه، جزء ضروریات   12نمایند. گویی اعتقاد به  حکم تفکیر شیعیان را صادر می

آید و هر کسی که این اعتقاد را نداشته باشد، از دین خارج دین اسالم به حساب می 
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گذارند که مطلوب دشمنان مدعیان دروغین دقیقا در همان راهی قدم می.  تشده اس

یعنی است.  روی    شیعه  بر  را  خود  خلفای   هاصدچشم  و  ائمه  تعداد  که  روایتی 

، و با استناد به چند روایت  بندندمی  کند،نفر معرفی می  12را منحصرا    ,پیامبراکرم

 است! 24و یا  13کنند تعداد ائمه، تصحیف شده، تصریح می

نسخه دیگر  به  اگر  که  حالی  روایات  در  همان  مدعیان های  استناد  مورد 

میدروغین   مواجه  حقیقت  این  با  شود،  دیگر مراجعه  در  روایات  همان  که  شویم 

های خطی، به شکل صحیح و سازگار با محکمات اسالم وارد شده است. اما نسخه

ای به سراغ همان نسخه  های مختلف، فقط و فقطمدعیان دروغین از میان نسخه 

 روند که تصحیف صورت گرفته است.می

پور  توانند به اثر ارزشمند محمدمهدی سلمانمندان به این موضوع میعالقه 

 ی تصاویری با ارائهبا عنوان رسول ابلیس مراجعه فرمایند. نویسنده در این کتاب،  

خطی متعدد، به بررسی تمامی روایات تصحیف شده پرداخته و پرده   هایاز نسخه

  . و تمامی این شبهات را پاسخ گفته استاز خیانت مبلغین مدعیان دروغین برداشته  

های تصحیف شده، عدد  ی پایانی این که در هیچ روایتی حتی روایتنکته

ا آمده، فقط و فقط امام نیامده است. هر جا تعداد کل اوصیاء و خلف   24امام یا    13

خورد، عباراتی باشد. آن چه در این روایات تصحیف شده، به چشم میمی   12عدد  

را   ائمه  فرزند هفتمین است که جمع عددی  پنجمین  با احتساب مثال شبیه  مثال 

 13  [رساند. نه این که تصریح شده باشد تعداد ائمهمی  13  به  {اولین امام

 خلیفه و وصی اشاره نشده است.   24یا    13ود  در هیچ روایتی به وج  است.  24یا  

امام  یا وصی  و خلیفه و وصی سیزدهم  امام  ادعا کرد من  بنابراین هر کسی که 

تعریف  اساسا چنین جایگاهی در دین  است! چون  دوازدهم هستم، قطعا دروغگو 

   نشده و چیزی به عنوان خلیفه و امام سیزدهم نداریم!
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 { ی شناخت امامهاترین راهمعجزه، یکی از مهم -7 -1

های شناخت امام، اشاره شد. یکی از  های گذشته به برخی از راهدر بخش

ی معجزه، آیه و بیِّنه های شناخت امام و حجت خدا، ارائهترین راهترین و روشنمهم

  این  به  [معصومین  نورانی  بیانات  و  قرآن  عقل،  دیدگاه  از  بخش  این  دراست.  

است یا   خدا  حجت  کندمی   ادعا  که  خواهیم دید هر کسی  .شودمی  پرداخته  موضوع 

 تمام   مردم  بر   را  حجت  ابتدا  بایستی  نایب، وکیل، وصی و یا جانشین حجت خداست،

 از  یا   و  خداست  حجت  او   که  نگذارد  باقی  انسان  وجود  در  تردید  ایذره   . یعنیکند

 فرد   و  نشود  حجت  تماما  و  نشود  حاصل  یقین  تا  زیرا  است.  آمده  خدا  حجت  طرف

 و   شک  گونه  هیچ  بدون  که  بیاورد  آشکاری  و  روشن  بسیار  دالیل  نتواند  مدعی

 نداریم. را او از پیروی  حق است، الهی دعوتی او دعوت تردیدی،

 و   است  فرموده  نهی  را  علم  بدون  پیروی  و  حرکت  گونه  هر   متعال  خداوند

َََٰوَ   گیرند:می  قرار  سوال  مورد  دل  و  چشم  و  گوش  فرمایدمی  تصریح َل ْيسَ ََٰماََت ْقفَََُلأ
ْمعَ ََا ِنََََِّعْلمٌَََبِهَََِل كَ  رَ ََوَ ََا لسَّ ْنهَََُكٰانَ ََاُولٰئِكَ ََكُلَََُّا لُْفٰؤادَ ََوَ ََا لْب ص  ْسُؤلأ َََع    علم   آن  به  آنچه  )از  1م 

 (.مسؤولند  همه دل، و چشم و گوش که چرا مکن، پیروی نداری،

خداوند بر گوش واجب کرده    فرمایند:می  آیه  این   ذیل  در   {صادق   حضرت

که آن چه حرام است نشنود و بر چشم واجب نموده که بر حرام ننگرد و بر قلب که 

اندیشه از  و  نشود  معتقد  حرام  گوش به  از  قیامت  فردای  باشد.  برحذر  حرام  ی 

 دل  از  و   یدید  چرا  و  یدید  چه   چشم  از   و  یشنید  چرا   و  یشنید  پرسند که چهمی

 2!؟یکرد  پیدا اعتقاد چرا و یداشت اداعتق  چیز  چه هب که

 
 36، االسراء 1
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 را  او  دهد،  گوش  صاحب سخنی  سخن  به  کس  هر   فرمودند:  {جواد   امام

 زبان   از  اگر   و  پرستیده  را  خدا  بگوید  سخن  خدا  از  او  اگر   پس  است.  کرده  پرستش

نَْ  : است  کرده  عبادت  را  ابلیس   بگوید  سخن  ابلیس دَََْن اِطقَ ََیا ِل َََیاَْصغَ ََم  هَََُف ق  د  ب  َف ا ِنَََْع 
يََالنَّاِطقَََُك انَ  دِّ نَََُِيؤ  زََََّاللَّهَََِع  لََََّوَ ََع  دَََْج  دَ ََف ق  ب  يََالنَّاِطقَََُك انَ ََا ِنَََْوَ ََاللَّهَ ََع  دِّ نَََُِيؤ  ْيط انَََِع  َالشَّ
دَْ دَ َف ق  ب  ْيط انَ َع   1.الشَّ

 و   بیاوریم  ایمان   او  به   و  کنیم  گوش  سخن کسی  به   که  این  از   قبل  بنابراین

 شویم   مطمئن  و  کنیم  پیدا  اطمینان  آن  بودن  الهی  از   بایستی   بشویم،  او  پیروی  و  تابع

ترین معیارهایی یکی از روشن  معجزه  نیست.  شیطانی  صدای  او،  ندای   و  صدا  که

های الهی را به اثبات کند و حقانیت حجترا رسوا می  دروغین  مدعی  شناخت  است

برای تشخیص حق از   معیار  این  از   استفاده  و لزوم   ضرورتبه  در ادامه    .رساندمی

اند. و چون معجزه مدعیان دروغین، به طور کلی فاقد معجزه  .شودباطل پرداخته می

 شوند.و دلیل آشکاری به همراه ندارند، منکر معجزه می

 عقل دیدگاه از -1 -7 -1

 و   یمال  اسناد  که  خواهدیم  شما  از  و  کندیم  مراجعه  شما  شرکت  به  یفرد

 نیاول  در  !؟ستیچ   شما  پاسخ  !دیده   قرار  او  اریاخت  در   را  شرکت  یمحرمانه  مدارک

 عنوان  به  که  کند  ادعا  اگر   "!؟یاآمده  کجا  از  و  !؟یست یک  تو"  :دیپرس  دیخواه  او  از  گام

 تمام   شما  ادعا،  نی ا  طرح  صرف  به  تنها  ایآ  آمده،  قضایی  مرجع  فالن  طرف  از  مثال

 مطالبه  معتبر   ییشناسا   کارت  او  از  قطعا  !؟دیدهیم  قرار  او  اریاخت  در  را  شرکت  اسرار

 کارت   اگر  یحت  !دیینما  حاصل  نانیاطم  او  یادعا  ی درست  به  نسبت  تا  دیینمایم
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کرد  ییشناسا ارائه  رعایت می   ،هم  را  احتیاط  ازباز هم شما جانب  و   ارگان  کنید 

 نباشد! یجعل او ییشناسا کارت دیشو مطمئن تا کنیدسوال می مربوطه

 کنند   برخورد  صورت  همین  به  اندخواسته  مردم  از  بارها  ها و اداراتسازمان

  یا  و  دزد  یک  اگر   نمایند.  استفاده  سوء   هاآن  جایگاه  از  نتوانند  سودجو   افراد  تا

 و  کرد   معرفی  کشور  اجرایی  یا  و  قضایی  دستگاه  فالن  ینماینده   را  خود  کالهبردار،

  کند!؟می  پرداخت  را  شما  خسارت  ارگان،  آن  آیا  ،کردید  اعتماد  او  به  تحقیق  بدون  شما

  خود   این  زیرا   چرا!؟  نیست.  شما  به  وارده   خسارات  ضامن  ارگانی   و  نهاد  هیچ   شکبی

 از دروغین مدعی شناخت برای آسان و روشن بسیار هایراه وجود  با که بودید شما

  بدون  ولی  کنید  تحقیق  توانستیدمی  شما  اید!کرده  کوتاهی  زمینه  این  در   راستین،

  نمودید. اطمینان او به تحقیق  و بررسی

  و  اتی هیبد  از   دارد!؟  دیترد  یا ذره  برخورد،  نیا  بودن   ییعقال  در  یکس  ایآ

 نمود. قیتحق  ادعا اصالت به نسبت یستیبا ابتدا که است ینعقال روشن  اریبس امور

 هر   به  چرا  که  ندینمای م  مذمت   را  او  رد،یگ  شیپ  در  را  وهیش  نیا  خالف  یکس  اگر 

 !؟ یکنیم نانیاطم رسدیم  راه از که یکس

 ثابت  شما به  را  خود  یادعا  اصالت  تا  دیبخواه  او  از  کندیم حکم  میسل  عقل

 باز  باشد،  داشته   یمشابه  درخواست   و  کرد   مراجعه   شما  یخانه  به  شخصی  اگر   !کند

ی اطمینان حاصل کنید و بعد اجازه  که از اصالت ادعایش  کندیم   حکم  عقل  هم

 . دهیدب به خانه را به او ورود

 طرف از دینما ثابت که است مدعی شخص یفهیوظ نیا تر، روشن انیب به

 خواهد ما میشاز    و  آمده  یفرد  کنید  تصور  حال  است!  آمده  یسازمان  چه  ای  یکس  چه

 یست یبا  ،یزندگ  روش  و  اعمال  تا  گرفته  باورها  و  افکار  از  خود،  یزندگ  شئون   تمام  در

 به   ردیپذیم  انسان  عقل  ایآ  !؟ددهیم  یحکم  چه  نجایا  در   عقل  !دیینما   ی رویپ  من  از
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 ییادعا  ن یچن  قطعاً  !؟یمافتیب  راه  او  سر  تشپ  و  یمیبگو  کیلب  ،ییادعا  صاحب  هر 

  نظر   از  دیشا  و  است  یمال  اسناد  و  شرکت  مدارک  ی ارائه  درخواست  از  باالتر   اریبس

 نمود! سهیمقا هم با را دو نیا نتوان ت،یاهم

  باید   کندیم   ادعا  و  آمده  یشخص  است؛  باالتر   ز ی ن  نیا  از  حاضر   بحث  موضوع 

جامعه   یهمه  از  !کنیم  اطاعت  او  از  چرا  و  چون  بدون  و  باشیم   او  پیروی اقشار 

خاکی   ی کره  اینخواهد بر کل  می  چون و چرای او باشند.خواهد که مطیع بیمی

خواهد که دین و ایمانمان باشیم. می  خواهد که سرباز و فدائی اوکند. می  حکومت

 عذاب   به  ،نیاورید  ایمان  من  به  و  نکنید  قبول  را  مرا   دعوت  اگر   گویدمی  او  باشد.

 شد! دیخواه گرفتار یاله دانیجاو

  ی ادعا  سنگ  هم  یانشانه  دینبا  ،یبزرگ  یادعا  نیچن  با  یشخص   نیچن  ایآ

 که  دینما  ارائه  یروشن   اریبس  لیدل  و  صادق  گواه  یستینبا  باشد!؟  داشته  همراه  به  خود

 !؟ معمولی هایانسان و عوام یبرا  هم و باشد حجت عالمان و دانشمندان یبرا هم

 شرکت،  و  خانه  به  ورود  یاجازه  یوقت   آورد!؟  مانیا   او  به  د یبا  کرد،  ادعا  که  نیهم  ایآ

  خود   آخرت  و  ایدن  تواندی م  عاقل،  شخص  چگونه  است،  دعوت  اصالت  اثبات  مستلزم

 ندارد!؟ همراه به یگر ید ز یچ چیه ادعا، جز  که بسپارد یکس دست به را

 به   صدق  ینشانه   د یبا  دیآیم   بشر   یسو  به  متعال   خداوند  جانب  از  که  یکس

 .د ینما  انکار  را  آن  تواندینم  یعاقل   بشر   چیه  که  است  اصلی  نیا  باشد.  داشته  همراه

 جعل   قابل  صورت  نیا  ر یغ  در  رایز  باشد؛  فرد  به  منحصر   دیبا  صدق  ینشانه  نیا

 ساده،   زبان  به  .مشابه آن را ارائه نماید  تواندیم  ییدروغگو  کذاب  هر  و  بود   خواهد

  ما  بر   متعال   خداوند  جانب  از  او  اطاعت   کندمی   ادعا  که   کسی  و  یاله  یفرستاده

 داشته اریاخت در یجعل  رقابلیغ و فرد به منحصر  ییشناسا  کارت دی با گردیده واجب

 اهل  و  قرآن  معارف  در  است!  متعال  خداوند  یفرستاده  او  دینما  ثابت  که  باشد
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 اد ی  لطانس  و  برهان  نه، یِّب  ه،یآ  به  جعل  رقابلیغ  ییشناسا  کارت  نی ا  از  [تیب

 است. شده  ر یتعب ز ین معجزه به آن از اتیروا یبرخ در یگاه که شودیم

  و   مهدویت  مدعیان  تمامی  عقالنی،  روشن  و  بدیهی  اصل  همین  اساس  بر 

 را خود  ادعای ابتدا بایستی است، واجب  ما بر  هاآن اطاعت کنندمی ادعا که کسانی

 خداوند  و  شویمی  گمراه   نکنی،  اطاعت  من  از   اگر   کندمی  ادعا  که  کسی  نمایند.  ثابت

 ادعای  چنین  قبال  در   بود،  خواهد  جهنم  در  تو  جایگاه  و  کرد  خواهد  عذاب  را  تو  متعال

 باشد!  داشته از جانب خدا به همراه  بزرگی همین به برهانی و دلیل بایستی بزرگی

 قرآن دیدگاه از -2 -7 -1

  که   فرمایدمی  تصریح  موضوع   این  بهبارها    کریم  قرآن  در  متعال  خداوند

 که   بیِّناتی  و  آیات  آیند. می  مردم  سمت  به  برهان  و  بیِّنه  و  آیه   با  الهی  رسوالن  تمامی

 شناسایی   کارت  همان   حقیقت  در  فرموده  عنایت  خود   رسوالن  به  متعال  خداوند

  به  دالیل  و  هانشانه  این  نددی  با  مردم  که   هستند  جعلی  غیرقابل  و  فرد  به  منحصر 

 مبعوث  متعال  خداوند  جانب  از  تردیدبی   بیِّنات،  و  آیات  این  صاحب  رسندمی  یقین

 قدری   به  بایستی  گویندمی  نیز   معجزه  آن  به  که  بیِّنات   و  آیات  این  است.  گردیده

 وجود  در  و  دنکن  تمام  مردم  بر   را  حجت  ندنبتوا  که  دنباش  آشکار  و  واضح  و  روشن

 خداوند   جانب  از  یقینا  و  قطعا  آن فرد  که  نگذارند  باقی  ایشبهه   و  شک  هیچ  هاانسان

 است. گردیده مبعوث رسالت به متعال

  معجزه  یکلمه  کریم،  قرآن  در  گردید،  اشاره  موضوع   این  به  که  گونه  همان

 اثبات   برای  الهی  پیامبران   که  اینشانه  و  عالمت  از  قرآنی  فرهنگ  در   و  نرفته  کار  به

  و  شده   یاد  سلطان  و   برهان  بیِّنه،  آیه،  همچون  الفاظی  با  نمایندمی   ارائه  خود  حقانیت



 49  هدایتگران فصل اول: 

 

 

 عادت  خارق  امور  انجام  به  اشاره  جهت  به  هم  آن  روایت،  چند  در  تنها  معجزه  یکلمه 

  است. آمده

  که   یلیدال  و  شوندیم  ختهیبرانگ  رسالت  به  مردم  عموم  یبرا   یاله  سفرای

 ی دیترد  و  شک  چ یه  یجا  کهند  آشکار  و  واضح  و  روشن  قدر  آن   ز ین  ندینمایم  ارائه

 عوام،   تا  جامعه  یعلما  از  گذارد؛ینم  یباق  یاحد  یبرا  شانیا  دعوت  بودن  یاله  در

 صداقت  به ناتیِّب  و اتیآ نیا دنی د با همه و مهه ... و جوان  تا ر یپ  از مرد، تا  زن از

و همگان    .شودیم   تمام  همگان  بر   حجت  و  آورندی م  مانیا  شانیا  یادعا  یدرست  و

 به  مردم  که  است  ل یدل  و  برهان  یارائه  از  پس  عاجزند از این که مثل آن را بیاورند.

 ی دسته  در  و  آورندیم  مانیا  خدا  رسول  دعوت  به  عده  ک ی  شوند؛یم   م یتقس  دسته   دو

 اتمام  و  شده  روشن  آنان  یبرا   حق  که  نیا  با  گر ید  ی دسته  و  رندیگیم  قرار  مومنان

 .آورندینم مانیا و رندیگیم ش یپ در را کفر  و عناد راه همچنان ده،یگرد حجت

  میتقس  کافر   و  مومن  به  یاله  هایحجت  دعوت  قبال  در  مردم  که  نیا  اساساً

 و  لیدال  ،یاله  سفیران  یوقت  که  است   قتیحق   نیا  گواه   یروشن  به  خود  شوند،یم

  شانیا  تیحقان  در  د یترد  یاذره  مردم  وجود  در  ندینمایم  ارائه  را   خود  معجزات  و  آیات

  تمام   حجت  اگر   را یز  !شودیم  تمام  مردم  بر   کامل  صورت  به  حجت  و  !ماندینم  یباق

 یباق   شانیا  دعوت  بودن  یاله  به  نسبت  دیترد  یا ذره  مردم  وجود  در  و  بود  نشده

  چرا   !دینامینم  کافر   را  اندرفته ینپذ  را  شانیا  دعوت  که   یکسان  متعال  خداوند  ماند،یم

  متعال   خداوند  یوقت  اما  بود!  نشده  روشن  آنان  بر   قتی حق   هنوز  رایز  !؟دینامینم  کافر 

  و   شده  انینما  آنان  برای  کامل   صورت  به  حق  یعنی  د، یفرمایم  ر یتعب  کافر   به  نآنا  از

 !اندنگذاشته یباق یاشبهه و  شک یجا ها،نشانه و لیدال آن

  بشارت  را   اءیانب  دیفرمایم   حیتصر   متعال  خداوند   که  است  اساس  نیهم  بر 

 ش یپ  در  یگمراه  راه  و  شدند  هالک  یاعده  اگر   تا  فرموده  مبعوث  انذارکننده  و  دهنده
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 باشد  شده  عرض  شانیا  به  روشن  ار یبس  لیدل  و  باشد  شده  حجت  اتمام  کامالً  گرفتند،

 قرآن   اصطالح  به  و  روشن  اریبس  لیدل  اساس  بر   ز ین  ابندیی م  تیهدا  که  یکسان  و
ةَ  ن  يِّ ْهلِكَ   باشند:  افته ی  تیهدا  ب  نَََْلِي  ل كَ ََم  نَََْه  ةَ ََع  ن  يِّ نَََْی َي ْحيََوَ ََب  يََََّم  نَََْح  ةَ ََع  ن  يِّ  که  آنها  تا  1ب 

 شوندیم  زنده  که  آنها  و  باشد؛   روشن  اریبس  ل یدل  یرو   از  شوند،می  ( گمراه  و)  هالک

 باشد. روشن ل یدل یرو از (،ابندیی م تیهدا )و

 دالیل  یارائه  را  خویش  رسوالن   تمامی  خصوصیات  از  یکی  متعال  خداوند

  فرستادگان   کریم،  قرآن  دیدگاه   از  شمارد. برمی  و معجزات  بیِّنات  همان  یا   روشن  بسیار

 همراه  به   خود  حقانیت  اثبات  بر   روشنی  بسیار  دالیل  و  بیِّنات  همواره  متعال  خداوند

دَْ  دارد: ْلنٰاََل ق  يِّنٰاتَََُِرُسل نٰاََاَْرس    فرستادیم.   روشن  بسیار  دالیل  با   را  خود  رسوالن  ما  2بِالْب 

 تمامی  که  فرمایدمی  تصریح  متعال  خداوند  گردید،  مشاهده  آیه  این  در  که  گونه  همان

از   دسته  آن  تنها  و  فرموده  ارسال  معجزات  همان  یا  بیِّنات  با  را  خویش  رسوالن

 خداوند  جانب  از  بیِّنات  و  آیات  و  معجزه  که  هستند  صادق  در ادعای خود  مدعیان

 باشند و مابقی همه دروغگویند.  داشته همراه به متعال

 بسیار  دالیل  با  پیامبران  فرماید می  تصریح  نیز   توبه  یسوره  70  یآیه  در

 دیدن   با  مردم  تا  اندشده  فرستاده  مردم  سوی  به  معجزات  و  بیِّنات  همان  یا  روشن

َل مَََْاََ  هستند:  متعال  خداوند  فرستادگان  ایشان  که  نمایند  یقین  دالیل،  و  هانشانه  این
ا ْتِِهمَْ اَََُي  ْدي نَ ََاَْصٰحابَََِوَ ََا ِْبٰراِهيمَ ََق ْومَََِوَ ََث ُمودَ ََوَ ََٰعادَ ََوَ ََنُوحَ ََق ْومَََِق ْبلِِهمَََِْمنَََْا لَِّذينَ ََن ب  َوَ ََم 

يِّنٰاتَََُِرُسلُُهمَََْاَت ْتُهمَََْا لُْمْؤت ِفٰكاتَِ  آنان   به  بودند،  آنها  از  پیش  که  کسانی   خبر   آیا  3بِالْب 

 مدین«  »اصحاب  و  ابراهیم«   »قوم  و  »ثمود«  و  »عاد«  و  نوح«  »قوم  است!؟  نرسیده

 بسیار دالیل پیامبرانشان  [لوط قوم ]= شده« رو و زیر  »شهرهای و  [شعیب قوم ]=

 
 42، األنفال  1
 25الحدید،  2
 70، التوبة  3
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 گرددمی  مالحظه  شود،  توجه   آیه  این  پایانی  عبارات  به  اگر   !آوردند  آنان   برای  روشن

  روشن   بسیار  دالیل  با  همگی  فرستادگان  این  تمام  فرموده  تصریح  متعال   خداوند  که

يِّنٰاتَََُِرُسلُُهمَََْاَت ْتُهمَْ  اند:آمده   مردم  سوی  به  همراه   به  روشنی  بسیار   دالیل  و  )بینات   بِالْب 

 اند.(داشته

 اقوامی نام ذکر  از پس هم  باز  متعال خداوند نیز  ابراهیم یسوره 9 یآیه در

  فرستادگان   که  فرمایدمی  تصریح  ] هود  حضرت  و  صالح  حضرت  قوم   نظیر 

  به   روشن  بسیار  دالیل   با  هستند،  صادق  خود  پیامبری  ادعای  در  که  کسانی  و  الهی

ْتُهمَْ  اند:شده   مبعوث  رسالت يِّناتَََُِرُسلُُهمَََْجاء   خداوند  دیدگاه  از  که  آن  سخن  کوتاه  و  1بِالْب 

 دالیل  اند،آمده   متعال  خداوند   جانب  از  کنندمی   ادعا  که   کسانی   و   الهی  سفیران  متعال،

 حاصل   یقین  توانندمی  معجزات  این  دیدن  با  مردم  که  دارند  همراه  به  را  روشنی  بسیار

عبارت   9  دروغگو!  و  کذاب  نه  است  صادق  یافرستاده  مدعی،  فرد  نمایند مرتبه 

يِّناتَِ بِالْب  بر    ُرُسلُُهْمَ دیگری  که شاهد  آمده  کریم  قرآن  و ضرورتدر  ی ارائه  لزوم 

 از سوی سفرای الهی را به تصویر کشیده است.معجزه 

  با   که  فرمایدمی  تصریح  بارها  {موسی  حضرت  مورد  در  متعال  خداوند

دَََْوَ   است:  گردیده  مبعوث  رسالت  به  مبین  سطان  و  ما   جانب  از  آیاتی ْلنٰاََل ق  َی َُموسََاَْرس 
  عبارات  فرستادیم.  آشکاری  دلیل  و  خود  آیات  با  را  موسی  ما،  2ُمبِينَ ََُسْلطٰانَ ََوَ ََبِا يٰاتِنٰا

  ی سوره   5  یآیه  زخرف،  ی سوره  46  یآیه  مومنون،  یسوره  45  یآیه  در  را  مشابهی

  معجزه   یارائه  لزوم  به  مربوط  آیات  یافت.  توانمی   ذاریات  یسوره  38یآیه  و  ابراهیم

 اکتفا  نمونه  چند  همین  به  اختصار  حفظ   جهت  به  ولی  گرددنمی  خالصه  باال  موارد  به

   گردد.می

 
 9ابراهیم،  1
 23غافر،   -  96هود،  2
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 روایات  دیدگاه از -3 -7 -1

 که  گونه  همان  بلکه  کندمی  حکم  معجزه  یارائه  لزوم  به  عقل  تنها  نه

 دالیل  و  بیِّنات  و  آیات  با  الهی  سفیران  نیز   کریم  قرآن  دیدگاه  از  گردید،  مشاهده 

 دعوت   بودن  الهی  در  تردید  و  شک  ایذره   تا  آیندمی  مردم   سوی  به  روشنی  بسیار

 معجزه  یارائه  ضرورت  به  نیز   {معصومین  نورانی  کالم  در  نماند.  باقی  هاآن

 است. گردیده تصریح

چرا خداوند به انبیاء   کردم:  عرض  {صادق  امام  محضر   گویدیم  بصیر   یاب

  باشد.  هابر حقانیت آن  یلیدل  زیرا  فرمود:  و اولیاء و به شما معجزه عطا کرده است؟

کند عطا نمی  خود  ی هاحجت  و  رسوالن  و  اءیانب  به  جز  که  است  خداوند  نشانه  ،معجزه

نَْ  :و کذب دروغگو آشکار شود  تا صداقت راستگو :ََب ِصيرَ ََاَبِيََع  ْبدَََِلِأَبِيََقُْلتَََُق ال  َع 
زََََّاللَّهَََُیاَْعطَ ََِعلَّةَ ََلِأَيَََِّ{اللَّهَِ لََََّوَ ََع  هَََُج  اء  ةَ ََاَْعط اكُمَََُوَ ََُرُسل هَََُوَ ََاَنْبِي  الَ ََالُْمْعِجز  َاََلِي ُكونَ ََف ق  لِيل  ََد 
لَ  نََِْصْدقََِیع  ةََُوَ َبِهََِیاَتَ َم  ةٌََالُْمْعِجز  ام  ل  َاَل أَلِلَّهََِع  هََُا ِلَّأَُيْعِطيه  اء  هَََُوَ َُرُسل هَََُوَ َاَنْبِي  ج  َلُِيْعر فَ َُحج 
اِدقََِِصْدقََُبِهَِ اِذبََِك ِذبََِِمنَََْالصَّ  1. الْك 

 کند،یم  حکم   موضوع  نیهم   به  زین  عقل  و  گردد یم  مالحظه  که  گونه   همان

 از  کاذب  و  شود  صاحبش   صدق  دلیل   که  فرمود  عطا  را  معجزه  ندی فرمایم  حضرت

 معجزه  {صادق  حضرت  شیفرما  اساس  بر  .شود  شناخته  آن   یلهیوس  به  صادق

  ی عالمت  و   هیآ  و  است  کاذب  یمدع  از  صادق  یمدع  یجداکننده   و  ز یمم  قتیحق   در

 ی له یوس  به  و  رساندی م  اثبات  به  را  خدا  حجت  یادعا  یدرست  و  صدق  که  است

  شن رو  روز  انیم  آفتاب  همانند  حق  و  شودیم  تمام  حجت   بندگان،  بر   که  است  معجزه

 
 71 یفحه ، ص11لد  بحار األنوار )چاپ بیروت(، ج -  122  یفحه ، ص1لد  ج ،یعلل الشرائع، نشر داور 1
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  تا   . زیرارسندیم  نیق ی  به  نیراست  مدعی   صداقت  و  تیحقان  در  همگان  و  گرددیم

   !شودینم تمام آنان بر  حجت نرسند، نیق ی به مردم که یزمان

به این ویژگی اشاره شده است.   یبا در یکی از دعاهای روز مباهلهچقدر ز

های خداوند متعال را به عنوان بابی حجت   ی زیبا،در این دعا  {امام موسی کاظم

ی آن  فرمایند. معجزاتی که غیر خداوند متعال از ارائهبرای معجزات الهی معرفی می 

را مثل روز از مدعیان دروغین    ی همین معجزات است که حجتشعاجزند و به وسیله

عَ :  فرماید متمایز می  جاَ  َاَق ْمت ُهْمَُحج  نَّك  ََف ا ِ ل أئِل  َد  َو  ْلِقك  ُهَل ىَخ  بِّ َتُن  اة  َُهد  َو  ل ىَت ْوِحيِدك  ع 
اِتَالَّتَِ لِْلُمْعِجز  اباَ  َب  َو  اِدك  ل ىَِعب  َع  اَاَْشك ل  َتُوِضُحَم  َو  َت ْهِديَا ِل ىَِدينِك  َو  ْنَاَْمِرك  يَي ْعِجُزََع 

ََ ْلِقك  َخ  َب ْين  َو  ْين ك  ِفيِرَب  َت ْدُعوَا ِل ىَت ْعِظيِمَالسَّ َو  ُتك  اَت بِيُنَُحجَّ َبِه  َو  ْيُرك  اَغ  ْنه    1ع 

این    به   ز ین  عهیش  دشمنان  که  نقل شده  تواتر   از  یحدّ  به  [ائمه   معجزات

کرده  حقیقت  عه یش  دشمنان  نیتر متعصّب   از  که  حجر   ابن  مثال  یبرا  .انداعتراف 

 ی برا   یمتعدّد  معجزات  ،هنوشت  عهیش  ردّ  در  که  «المحرقةََلصواعق»ا  کتاب  در  ،است

احلجج    عاجز اإلئمة اثىن عشر و دَّلئلُ ما   دينةُ ما »کتاب    2. شماردمی  بر   [تیب  اهل
پرداخته   [معجزات ائمه  در هشت جلد به«، تالیف سید هاشم بحرانى،  على البشر 

 فرماید.  معجزه را از منابع معتبر شیعه و اهل تسنن نقل می 2066و حدود 

 
 766 فحه، ص2لد مصباح المتهجد و سالح المتعبد، ج 1
 279و    273- 269و    186و    179و    167  ه.، صص  1424استانبول،    ،الصواعقَالمحرقة،َابنَحجر،َمکتبةَالحقیقة  2
 290و   288  - 281و 
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 کدام  آن  تشخیص  راه  و  چیست  معجزه  یا   و  بیِّنه  آیه، -4 -7 -1

 است؟

 اثبات   به  عقل  و   روایات  قرآن،  دیدگاه  از  معجزه  یارائه  ضرورت  که  حال

  است؟ کدام آن تشخیص راه و چیست معجزه که  آیدمی پیش سوال  این رسید،

 از   که  باشد  یاله  یامر   یستیبا  دهد،  انجام  دی با  یمدع  شخص  که  یکار

 شخص   اگر   .اورندیب  را  آن  مشابه  و  همانند  نتوانند  مردم  و  بوده  خارج  بشر   یعهده 

 در  اورند،یب  را  آن  همانند  بتوانند  ز ین  گرانید  که   دینما   یلیدال  آوردن  به  اقدام  یمدع

 که  باشند  یامور  یستیبا  معجزات  آن  واقع  در  .شودینم  تمام  حجت  صورت  نیا

 سنخ  از  یستیبا  یعنی  نباشد.  ساخته  یاحد  از  متعال  خداوند  از  ر یغ   به  هاآن  انجام

 اسباب  بدون  ،راستگو  یمدع  و  باشد  عتیطب  و  عادت  خالف  بر   و  نبوده  یبشر   یکارها

 که   یامرده  کردن  زنده   مثال  عنوان  به   .دینما  جادیا  را  آن  بتواند  یعیطب  و  یعاد

 از   شده  دهیپوس  ز ی ن  او  یهااستخوان  ی حت  و  گذشته  او  مرگ  زمان  از  سال  صدها

 بتواند   که  بزرگ   ییاژدها  به  عصا  کی  شدن  لیتبد  !دیآیبرنم  یبشر   چیه  یعهده 

 چی ه  یعهده   از  شود،  لیتبد  عصا  همان  به  مجددا  و  ببلعد  را  ساحران  یهاطناب 

 . دیآیبرنم  یساحر 

  بشر  افراد  از  یاحد   یعهده   از  که  یعادت  خارق  و  ییخدا  کارِ  آن  نیبنابرا

 است   یصادق  گواه  باشد،  یعیطب  ی عاد  اسباب  بدون  و  عادت   خالف  بر   و  دیآیبرنم

 از   یامور  نیچن  صدور  رایز  سازد؛یم  جدا  نیدروغ  یمدع  از  را  نی راست  یمدع  که

 از   که  دینما  ظاهر   را  ی امور  نیچن  تواندیم  یکس  تنها  و  است  خارج  بشر   یعهده 

  کرده   یامور  نی چن  انجام  به  اقدام  یاله  اذن  و  قدرت  با  و  باشد  متعال  خداوند  جانب

  باشد.



 55  هدایتگران فصل اول: 

 

 

  کسانی   از  )اعم  نیدروغ  انی مدع  یتمام  که  است  همان  صدق،  ینشانه  نیا

 و  وصی  را   خود   یا  و  اندداشته  بودن  زمان  امام  ادعای   اند،کرده  نبوت   ادعای  که

 یمدع  دست  که  جا  آن  از  عاجزند!  آن   آوردن   از  اند(نموده  معرفی  حضرت   جانشین

 است،   یخال  ی فرد  به  منحصر   قاطع  برهان  و  لیدل  ن یچن  و  معجزه  آوردن   از  نیدروغ

 تنها  و تنها ،یاله هایحجت یرهی س مقابل  در باالتفاق دروغین مدعیان یهمگ لذا

و معجزه را به طور کلی   معجزه  انکار  از  است  عبارت  آن  و  رندیگیم  شیپ  در  راه  کی

 ناتوانند! و عاجز آن آوردن از رایز چرا!؟ !کنندانکار می

  نامدعی  و  حجج الهی  دست  به  که  یاله  ناتیِّب  و  اتیآ  چون  تر روشن  انیب  به

  یفرد   به  منحصر   و  جعل  رقابلیغ  ییشناسا  کارت  همان   حکم  شود،یم  انجام  راستین

 چی ه  به  ن یدروغ  انیمدع  و   است  یهست   خالق   با  یمدع  فرد   ارتباط   گر انیب  که  دارد   را

 اورند، یب  را  اندنموده  ارائه  خدا  هایحجت  که  چه  آن  همانند  یامور  توانندینم  یرو

 .شوندیم معجزه یارائه بحث منکر   یکل طور به لذا

  به   معموالً  خود   هایکتاب  و  آثار  در   که  دروغین  مدعیان  همین  است  جالب

  پیروان   اعتقاد  که  این  برای   موارد  از  بسیاری   در  ،کنندرا انکار می  معجزه  صراحت

 محمد  علی  مثال،  عنوان  به  هستند!  معجزه  صاحب  کنندمی   ادعا  کنند،  محکم  را  خود

 دانست،می  خدا  را  خود  امر   انتهای  در  و  بود  کرده  زمان  امام  بابیت  ادعای  که  شیرازی

. نمایدو همه را انکار می  به طور کلی هیچ یک از معجزات انبیاء الهی را قبول ندارد

د. با این دیگری توان آوردن معجزه را ندار  چرا!؟ زیرا نه او و نه هیچ مدعی دروغین

  تواند بنویسد و همینبا سرعت مافوق بشری می  کندوجود در مورد خودش ادعا می

 شده   ادعا  و  کندمی  معرفی  خود  یمعجزه  عنوان  به  ار  نوشتن   در  العادهفوق  سرعت

 1.است  نوشته  و  کرده  نازل  شب(  تا  )عصر   ساعت  چند  عرض  در  را  بیت  2000  که
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  است!؟  آورده  معجزاتی  چنین  که  است  چاپ   دستگاه  که  کرده  ادعا  باب  جناب  آیا

 شیرازی   محمدعلی  از  بیشتر   سرعتی  مراتب  به  امروزی  چاپ  هایدستگاه  که  بماند

 شیرازی   محمدعلی  از   بیش  امروزی،  چاپ  هایدستگاه   پیامبری   به  باید  پس  اند!داشته

 آورد!!! ایمان

  حضرت  شریف  مرقد  که  است  این  من  یمعجزه  کندمی  ادعا  دیگری  مدعی

  چنین   تواندمی  دروغگویی  مدعی  هر  است!؟  معجزه  این  آیا  دانم!می  را  }زهرا

 معرفی  }زهرا  حضرت  شریف  مرقد  عنوان  به  نیز   را  محلی  و  باشد  داشته  ادعایی

   نماید.

 امام   جانب  از  یا  و  متعال  خداوند  جانب  از  من  کند  ادعا  نفر  یک   اگر   بنابراین

 شریف   مرقد  مثال  که  است  این  هم  من  برهان  و  دلیل  و  معجزه  و  امآمده  {زمان

این   توانداو می  آیا  بیاوریم!؟  ایمان  او  به   توانیممی  آیا  دانم،می  را  }زهرا   حضرت

کند  ادعا ثابت  میرا  مدعی  این  آیا  خدا،  بر  پناه  حضرت !؟  شریف  مرقد  خواهد 

راهی برای اثبات این  را نبش نموده و بدن مطهر ایشان را ظاهر نماید!؟    }زهرا

اند کسی که ادعا کرد مرقد شریف نیز هرگز نفرموده  [ادعا وجود ندارد. ائمه

قطعا چنین ادعاهایی به هیچ وجه معجزه داست.  داند، او حجت خ مادرشان را می

  معرفی تواند محل دیگری را به عنوان مرقد شریف حضرت  نیستند و هر کسی می

. لذا ادعاهایی از این دست را به هیچ وجه و هیچ راهی برای اثبات آن نیست  کند

 .به حساب آوردتوان معجزه  نمی
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 ابت ین اثبات  در اربعه  نواب  کرامات -5 -7 -1

  نفر   چهار  {انزم  امام  صغری،  غیبت  دوران  در  دانیم،می  که  گونه  همان

 فرموده   معرفی  شیعیان  به  خود   خاص  نواب  عنوان  به   پی  در  پی  و  متوالی  صورت   به  را

 { امام  دست  به  بزرگواران  این  طریق  از  مردم  سواالت  و  اموال  حوائج،   که  بودند

 محمد  بن  علی  یعنی  حضرت،  نائب  چهارمین  وفات  به  مانده   روز  شش  رسید.می

 گردد:می   صادر  صورت  بدین  أزمان  امام  یمقدسه  یناحیه  از  توقیعی  سَمُری،

اَََ-الرحيمََالرحمنََاللهََبسم" لِيََََّي  دَ ََْبنَ ََع  مَّ ُمِريََََُّمح  انِكَ ََاَْجرَ ََاللَّهَََُاَْعظ مَ ََالسَّ نَّكَ ََفِيكَ ََا ِْخو  ََف ا ِ
يِّتٌَ اََم  ْين كَ ََم  عَََْاَيَّامَ ََِستَّةَََِب ْينَ ََوَ ََب  كَ ََف اْجم  دَ ََیا ِل َََتُوصَََِل أََوَ ََاَْمر  كَ ََي ُقومَََُاَح  ام  ق  ف اتِكَ ََب ْعدَ ََم  دَََْو  َف ق 
ق عَ  ةَََُتَِو  ْيب  ةَََُالْغ  اََالثَّانِي  ْعدَ ََا ِلَّأََظُُهورَ ََف ل  زََََّاللَّهَََِا ِْذنَََِب  لََََّوَ ََع  لِكَ ََوَ ََج  دَََِطُولَََِب ْعدَ ََذ  ةَََِوَ ََاْلأَم  َق ْسو 

اءَََِوَ ََالُْقلُوبَِ ْورا َََاْلأَْرضَََِاْمتِل  ا ْتِيََوَ ََج  ي  تِيََس  نَََِْشيع  ِعيََم  ةَ ََي دَّ د  اه  نَََِاَل أََالُْمش  عَ ََف م  ةَ ََیادَّ د  اه  َالُْمش 
انِيَََُِّخُروجَََِق ْبلَ  ْفي  ةَََِوَ ََالسُّ ْيح  رَ ََك اِذبٌَََف ُهوَ ََالصَّ ْولَ ََل أََوَ ََُمْفت  ةَ ََل أََوَ ََح  لِيَََِّبِاللَّهَََِا ِلَّأََقُوَّ ِظيمََالْع   1"الْع 
خداوند اجر برادرانت را در عزاى  !ی سمر  محمّد بن یعل یا الرَِّحيمََِالرَّْحمنََِاللَّهََِبِْسمَِ

پس خود را براى   تنها شش روز از عمر تو باقی مانده است.  که  تو عظیم گرداند

که   شود   جانشین تو   مرگ مهیّا کن و به احدى وصیّت مکن که پس از وفات تو

 و  جلّورى نیست مگر پس از اذن خداى عّزوواقع گردیده است و ظه دومین غیبت

 و شد خواهد واقع ستم  از زمین شدن پر  و هادل قساوت و یطوالن  یمدّت از بعد آن

 از  پیش  که  هر   بدانید  کنند  مشاهده  یادّعا  و  آیند  من   شیعیان  نزد  ی کسان  یزود  به

  2.است افترا زننده یدروغگو کند  مشاهده یادّعا یآسمان صیحه و یسفیان خروج

 بعد  احدی  به  فرمایندمی   تصریح  حضرت  گردد،می   مشاهده   که  گونه  همان

دَ ََیا ِل َََتُوصَََِل أََوَ "  نکن  وصیت   خودت  از كَ ََي ُقومَََُاَح  ام  ق  ف اتِكَ ََب ْعدَ ََم    این  انتهای  در  "و 
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 حضرت   یمشاهده   ادعای  افراد  برخی  زودی  به  که  فرمایند می   تاکید  نیز   شریف  توقیع

رَ ََك اِذبٌَََف ُهوَ "  فردی  چنین  که  باشد  آگاه   کنند!می  را   است!  زننده  افترا  دروغگوی  "ُمْفت 

 اند، فرموده  بیان  هم  کنار  در  را  متفر   و  کذاب  عبارت  دو  حضرت،  که  نکته  این  به  دقت

 حضرت جانب از منصبی  ادعای هم و مشاهده ادعای هم که کسانی دهدمی نشان

 به  که  است  کسی  کاذب  هستند!  دروغین  مدعی  قطعا   مثل نیابت،  باشند،  داشته  را

  و   نیابت  وکالت،  ادعای  شودمی  گفته   کسی  به  مفتر   ولی  کند.  مشاهده  ادعای  دروغ 

  و  وکالت   من  به  حضرت  مثال  که  نماید   سب تمن  حضرت  به  را  آن  و  کرده  وصایت  یا

 { زمان  امام  نازنین  وجود  به  افترا  یک  حقیقت  در  شخصی  چنین  اند!داده  نیابت

 اند: فرموده  مطرح   هم   کنار  در  را  قید  دو   هر   این  حضرت  نیز  خاطر   همین  به   است!  بسته

 دروغگو  قطعا  باشد،  داشته  را  من  جانب   از  نیابت   و  مشاهده   ادعای  که  کسی   هر   یعنی

   است. مهدوی مقدس ساحت به افترازننده

  در   اربعه،  نواب   حقانیت  که  بیاید  پیش  انسان  برای  سوال  این  است  ممکن  اما

 است؟ رسیده اثبات به چگونه خودشان زمان

  امام   توثیق  مورد  که  است  عمروی  سعید  بن  عثمان  جناب  ، اول  نائب

  است. گرفته قرار {عسکری  حسن امام و {هادی

 و  فرمودند بیان  نیز   را  سعید  بن  عثمان  فرزند  نیابت  {عسکری  حسن  امام

ُدواََوَ   1رسانیدند  شیعیان   اطالع   به ل يََََّاْشه  انَ ََاَنََََّع  ِعيدَ ََْبنَ ََُعْثم  ْمِريََََّس  ِكيلِيََالْع  َاْبن هَََُاَنََََّوَ ََو 
دا َ مَّ ِكيلََُُمح  ْهِديُِّكمََْاْبنِيَو    2. م 
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  که   اول  نائب  از   ر یغ  )به  اربعه   نواب  خاصه  ابتین  تیحقان  اثبات  یاصل  راه

 ی بعد  بینا  خود،  وفات  از  قبل  که  بوده  یقبل  بینا  اعالم   شد(  یمعرف  { امام  توسط

 جمع   دادن   شهادت  با  نیابنابر   .نمایدمی  ی معرف  ان،یعیش  از   یتوجه  قابل  تعداد  به  را

 ماند. ینم باقی یشک و شدیم تمام ز ی ن انیعیش یبقیه بر  حجت ،ان یعیش از یادیز

  روح  بن  ن یحس  جمله  از  و نواب  توسط  یکرامات  ،یقبل  بینا  یمعرف  بر   عالوه

 را   هاآن  از  یبعض  که  شدی م  اظهار  انیعیش  شتر یب  خاطر   نانیاطم  و  قلب  قوت  یبرا

  .اندکرده نقل بةالغي در یطوس  خیش و نی الد کمال در صدوق خیش  مرحوم

 نقل  یمفصل  تیحکا  یرفی ص  حسن  بن  محمد  از  صدوق  خیش  مثال  عنوان  به

 بود من نزد  یاموال و شدم  خارج حج یبرا  بلخ از است: نیچن اختصارش که کندیم

 از  یکی  ،راه  نیب   در  دادم.یم  لی تحو  ینوبخت  روح  بن  نیحس  به  را  آنها  دیبا  که

 نزد  به  یوقت  و  دادم  رارق  آن  یجا  به  را  خود  مال  از  یمقدار  من  و  شد  گم  هاسه یک

 اموال  از  که  یاسهیک  آن  خیش  ،دادم  لیتحو  را  اموال  و  دمیرس  روح  بن  نیحس  خیش

 ما   اموال   از  نیا  گفت  و  برگرداند  من   به  و  کرد  خارج  را   بودم  کرده  نیگز یجا  خود

 و کن دایپ جا همان از را آن و برگرد است مانده جا محل فالن در  ما سهیک .ستین

 بازگشتم  دیگویم  یرفیص  حسن  بن  محمد  ام.رفته   ایدن  از  من  گشتیبر   ی وقت  اما   .اوریب

 برگشتم   یوقت  .کردم  دا یپ  را  سهیک  داد  آدرس  روح  بن  نیحس  که  محل  همان  در  و

 او  به  را  سهیک  و  بود  شده  او  نیجانش  یسمر   محمد  بن  یعل  و  بود  رفته  ایدن  از  خیش

 1. دادم لیتحو

  حسن  عنوان  به  داد،  قرار  امتحان  مورد  را  روح  بن  حسین  که  بانویی  ماجرای

  بلکه  الهی،  هایحجت   تنها  نه  دهد  نشان  تا  گرددمی  حضور  تقدیم  بخش  این  ختام
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رساندند به اثبات می  غرایبی  و  کرامات  صداقت خود را با  نیز   ایشان  خاص  نواب  حتی

  1. برسد اثبات به  شیعیان  برای ایشان حقانیت تا

  نقل   را  ماجرا  این   یبغداد  یعل  ابو  به  معروف  یقم  محمد  بن  یعل  بن   حسین

 { زمان  امام  وکیل  پرسید  من  از  که  دیدم  بغداد  در  را  ی زن  سال  همان  در  :کندمی

  روح  بن  حسین  ،حضرت  وکیل  که   دادند  اطالع   یو  هب  هاقمی  از  یبعض  کیست؟

 شناسد.می  را او )یعنی ابوعلی بغدادی( مرد  این که گفتند زن آن هب و است

  حسین   به  زن  بود.  آنجا  در  هم   زن  رسیدم  روح  بن  حسین  خدمت  هب  من  یوقت

 توست   نزد  چه   آن  گفت:  روح  بن  حسین  چیست؟  من   نزد   در  شیخ!   ی ا   گفت  روح  بن

 آورده   خود  با  آنچه  و  رفت  زن  بدهم.  تو ه  ب  را   آن  خبر  تا  بیا  سپس  بینداز  دجله  در  را

 هب  روح  بن  حسین  بازگشت.  روح  بن   حسین  نزد  هب گاه  آن  و  انداخت  دجله  در  را  بود

  آورد. او  یبرا   را حقه هم کنیز  بیاور. بیرون را 2ه ّقحُ آن و برو گفت: کنیزش

 آن   و  بود  تو  نزد  که  است  ای هّقحُ  همان  این  :گفت  بانو  آن  هب  روح  بن  حسین

 شما   گفت  زن  !؟یمیگوئ  خودت  یا  ست،ا   آن  در  چه  بگویم  اکنون  .یانداخت   دجله  در  را

 ست ا   آن در  یگوهر   که  است  یبزرگ  حلقه  و  طال  خلخال   جفت  یک  گفت:  بفرمائید!

  انگشتر   دو  نیز   و  است.  گوهر  دانه  یک   کدام  هر  در  که  است  کوچک  حلقه  دو  هم  و

 روح  بن   حسین  که  بود  همان  بود  ه ّقحُ   در  چه   آن  !!است!   عقیق  انگشتر   یک  و  فیروزه

 کاست.  و کم بدون  بود، گفته

  هم   زن  .داد   نشان  من  هب  بود  آن   در   چه  آن   و  کرد   باز  را  ه ّقحُ  سر   سپس

 در   و  بودم  آورده  من   که  است  یچیزهائ  همان  درست  گفت  و  کرد  من  هب  ینگاه
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 اند. نهادهو نقره در آن می 
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 شاد  چنان  دیدیم،  روح  بن  حسین  از  چه  آن  مشاهده  با  زن  آن  و  من  .انداختم  دجله

  1! بپرد ما سر   از هوش بود نزدیک که شدیم

  تمام   خود  بر   را  حجت  و  نرسند  قلبی  یقین  به   تا  شیعیان!  یشیوه  است  این

  بر  حضرت  سوم  نائب   که  این  با  گردند!نمی  احدی  یسپرده  سر   و  تسلیم  نبینند،

  مورد  را  روح  بن  حسین  جناب  هم  باز  ولی  بود،  شده  معرفی  قبل  نائب   نصِ  اساس

 جایگاه   و  عظمت  از  ای گوشه  تواندمی  ماجرا  این   دیگر   سوی   از  دهد!می  قرار  آزمایش

 وکالت   ادعای  پایی  و  سر بی  هر   تا  بکشد  تصویر   به  را  حضرت  خاص  نواب  قدرت  و

البته در مباحث گذشته ثابت شد و    نکند!  را  حضرت  جانشینی  و  وصایت  و  نیابت  و

به طور کلی در دین تعریف نشده و چیزی   {جایگاهی به عنوان وصی امام زمان

 ی سیزدهم یا وصی سیزدهم در دین اسالم وجود ندارد.به نام امام سیزدهم، خلیفه

 و نیابت  مهدویت مدعی سوی از معجزه یارائه لزوم -6 -7 -1

  و   آیات  خویش،  دعوت  حقانیت  و  صداقت  اثبات  برای  {موسی   حضرت

 متعال   خداوند  که  فرموده  ارائه  مردم  برای  متعال  خداوند  جانب  از  را  معجزاتی   و  بیِّنات

 حضرت   گفتار   صدق  وقتی  .داشتند  همراه  بیِّنه  و  آیه  9  ایشان  فرمایدمی  قرآن  در

 بود  آورده متعال خداوند جانب از که بیِّناتی و آیات اساس  بر  مردم  برای  {موسی

مردم به عنوان    ،است  متعال  خداوند  یفرستاده  ایشان  که  گردید  ثابت  و  شد  روشن

ی خداوند به ایشان ایمان آوردند و به دستورات ایشان به عنوان احکام الهی فرستاده

  .عمل کردند
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  حکم   ابالغ   فرمود،  بیان  {موسی  حضرت  که  دستوراتی  و  احکام  یجمله  از

 حضرت  که  بود  صریح  نص  صورت  به  {هارون  حضرت  جانشینی  و  وصایت

  تشریف   مقیات  به   که  دورانی  در  خود  جانشین  و   وصی  عنوان  به  را  {هارون

 پیامبر   عنوان  به  {موسی  حضرت  به  که  کسانی  برای  فرمودند.  معرفی  بردندمی

 معجزه   به  نیاز  دیگر   {هارون  حضرت  جانشینی  و  وصایت  اثبات  اند،آورده  ایمان  خدا

 ایمان  فراوان  معجزات  اساس  بر   {موسی  حضرت  به  مردم  زیرا  !؟چرا  .ندارد

  ی فرستاده  این  و  است  متعال  خداوند  یفرستاده  ایشان  که  دارند  یقین  و  اندآورده

 به  نص  یشیوه  به  و  آشکار  صورت  به  را   خود  وصی  که  است  متعال  خداوند  راستین

 .فرموده است معرفی مردم

  مطرح   تواندمی   زمانی  وصیت،  و  نص  بحث  دهد کهاین موضوع نشان می

  معجزات   اساس  بر  را  خود   ادعای  که   باشد  داشته  وجود  مصدقی  صادق  ابتدا  که  گردد 

  مردم   و  باشد  کرده  تمام  مردم  بر   را  حجت  و  باشد  رسانیده  اثبات  به  بیِّنات  و  آیات  و

 به   را  فردی  اگر   مصدق  صادق  همین  سپس  باشند.  آورده  ایمان  او  گفتار  صدق  به

 صورت  این  در  فرمود،  معرفی  خود  جانشین  و  وصی  یا   و  وکیل   نائب،  باب،  عنوان

 وصیتی   و  نص  اساس  بر  فرد   آن   جانشینی  یا  و  وصایت  وکالت،  نیابت،  بابیت،  که  است

و برای کسانی که حقانیت آن صادق   شودمی   ثابت  ابراز نموده  مصدق  صادق  که

 ی معجزه نیست. مصدق به اثبات رسیده، نیازی به ارائه

 زمانی  ایشان  از  پس  نبی  و  {موسی  حضرت  بین  که  کنیم  فرض  اگر   اما

 از  پس جانشین شخص مستقیم صورت به {موسی حضرت و باشد افتاده فاصله

 در  را خداوند متعال  دیگری   نبی  که  این  یا  باشد  نفرموده  معرفی  مردم  به   را  خود

 مبعوث   دیگری  قوم  تبلیغ  برای  {موسی  حضرت  دوران  در همان  و  عصر   همان
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 حضرت  معجزات  و   شناختندنمی  را   {موسی  حضرت  قوم،  آن   که  باشد   گردانیده

 بگوید  مردم  به  تواندمی  نبی  آن  آیا  صورت  این  در  بود،   نرسیده  هاآن  به  {موسی

 و   آیه  و  ایمعجزه  من  که  این  بدون  و  امآمده  {موسی   حضرت  جانب  از  من  که

  مردم   است.  روشن  بسیار  پاسخ  بیاورید!؟  ایمان  من  به  باید  شما  نمایم،  ارائه  ایبیِّنه

 مردمی   ؟یا نه  است  متعال  خداوند  یفرستاده  شخص  این  واقعا  آیا  که   بدانند  کجا  از

  بیاورند!؟  ایمان  مدعی   این  به  توانندمی  چگونه  ،اندندیده   را  {موسی  حضرت  که

 بتوانند   مردم تا ارائه نماید معجزاتی  و بیِّنات و آیات یقینا و قطعاً بایستی مدعی این

 بیاورند.  ایمان او به

  )دوران   ما  دوران  در   فردی  اگر   بگیریم؛  نظر   در  خودمان   دوران  از  دیگری  مثال

 امام   جانشین  و  وصی  یا  و  نائب  وکیل،   که  کند  ادعا  (أعصر   امام  کبری  غیبت

 هیچ   هرگز!  است!؟  اثبات  قابل  وصیت  و   نص  اساس  بر   او  ادعای  آیا  است،  {زمان

 امام  ما  زیرا  چرا!؟  .بود  نخواهد  پذیرش  قابل  وصیت  و  نص  اساس  بر   را  او  ادعای  گاه

 و  وصی  عنوان  به  ما  به  را  مدعی   فرد  این  حضرت  خود  که  ایمندیده   را  {زمان

هر چند که باب وصیت بعد از دوازدهمین   باشند!  فرموده   معرفی  خود  وکیل  و  نائب

تواند وصی سیزدهم معرفی  بسته شده و احدی خود را نمی  ,وصی پیامبراکرم 

 نماید. 

  امام   خود   ابتدا   که  آوریممی  ایمان  مدعی  فرد   این   ادعای  به   ما  صورتی   در

 و   بیِّنات  و  آیات  اساس  بر   همگان  به   را  خود  تامام  ادعای  و  دنشو  ظاهر   {زمان

 دوازدهم  امام  همان  فرد  این  که  رسیدند  یقین  به  مردم  وقتی   نماید.   ثابت  معجزات

اگر حضرت شخصی را به عنوان نایب یا وکیل خود معرفی   صورت  این  در  است،

 در  شود. می ثابت  { زمان امام دستور و نص اساس بر او وکالت نیابت و  ،فرمودند
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 باشد،   داشته  را  {زمان  اماموکالت    نیابت و  ادعای  که  فردی  هر   صورت   این  غیر 

 ی ارائه  جز   نیستو آن هم راهی    دارد  خود  ادعای  اثبات  برای  راه  یک  تنها  و  تنها

گردید،    های گذشته تقدیم حضورچه در بخش  البته بر اساس آن  معجزه.  و  بیِّنه  و  آیه

گونه ، وجود هر  أگرفته تا خود امام زمان  ,دانیم که از شخص پیامبر اکرممی

اند. در توقیع صادر پس از دوازدهمین حجت الهی را انکار فرموده  و خلیفه  وصی

حضرت فرمودند به احدی وصیت نکن! یعنی   شده برای نائب چهارم نیز دیدیم که

  حتی بابت نیابت خاصه را نیز بستند!

 مدعیان   معموالً  که  است  بزرگی  بسیار  ادعای  بودن،  دوازدهم  امام  ادعای

 و  هانشانه  طرف  یک  از  زیرا  کنند.نمی  مطرح  را  ادعایی  چنین  امر   ابتدای  در  دروغین

 امامت   دروغین  مدعی  توانمی  راحتی  به  که  1است  زیاد  قدر  آن  امام  شناخت  عالئم

 بودن،   دوازدهم  امام  ادعای  دیگر   طرف  از  اما  داد.  تشخیص  راستین  امام  از  را

 به   بیشتری  دقت  با  مخاطب  گرددمی   باعث  و  کرده  تحریک  را  مخاطب  حساسیت

 از  سیاریب  که  است  داده  نشان  تجربه  لذا  بپردازد.  مدعی  براهین  و  دالیل  بررسی

 تدریجی،  فرآیندی  یک  طی  که  بینندمی  این   در  را  صالح  مهدویت،  دروغین  مدعیان

و از درِ عالئم ظهور   کنند  معرفی  حضرت  وصی  یا  و  نائب  وکیل،  باب،  را   خود  ابتدا

  خود   باورهای  در  شدیدی  تکان  تبلیغ،  مورد  فرد  و  مخاطب  که  این  تا  وارد شوند

 ی عُده  و  عِده  شدن  زیاد  و  پیروان  تعداد   افزایش  و  زمان   گذشت  با  اما  نکند.  احساس

  مدعی   به  ایمان  متعدد،  تکرارهای  و  هاتلقین  و   القائات  اثر   در  که  زمانی  و  مدعی  فرد

 خود   ادعاهای  تدریج  به  کرد،   رسوخش  وجود  در  و   شد  نهادینه  او  وجود   در  دروغین

 عموم  بلکه  کند،می  بودن  زمان  امام  ادعای  تنها  نه  چندی  از  پس  و  برده  باالتر  را

 
 . گرددی ها اشاره مبه چند مورد از آن   یبعد   یهابخش در  1
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 به   بعدی  مراحل  در  را   خود  و  گذاشته  فراتر   نیز   این  از  را  پا  حتی  دروغین   مدعیان

 کنند!می معرفی خدا ذات خود نهایت در و اهلل ظهور پیامبر، عنوان

 أ زمان  امام  باب  را  خود  ابتدا  که  شیرازی  محمدعلی  میرزا  مثال،  عنوان  به

ا َََا نََّ»  گفت:می  و   نامیدمی  خدا  ذات  همان  را  خود  کار  پایان  در  بود،   کرده  معرفی لیِّ َع 
  خدا بلکه   محمد[ ذات  ی]= عل  ل یقبل نب  ی« همانا عل1! ک یُنونیَُّتهَََُوَ ََاللهَََِذاتَََُن بیلََق بلَ 

 خودِ خداست!!!

 از  بسیاری  در  و  نیست  شیوه  این  به  دروغین  مدعیان  به  ایمان  همیشه  البته

 حق   کننده،گمراه  و  ضاله  هایفرقه  گذاران پایه  و  مبلغین  مورد  در  خصوص  به  موارد

  کفر  به  که  گردد می  باعث  طلبیریاست  و  دنیا  طمع  اما  است  روشن  ها آن  برای  کامالً

ُدواََوَ   فرماید:می   متعال  خداوند  که  این  کما  دهند.  ادامه  خود ح  ْتٰهاََوَ ََبِٰهاََج  ن  ْيق  َاَنُْفُسُهمَََْاِْست 
اََوَ ََظُْلما َ ةَََُكٰانَ ََك ْيفَ ََف انُْظرَََُْعلُوًّ  انکار  سرکشی  و  ظلم  روی  از  را  آن   )و  2ا لُْمْفِسِدينَ ََٰعاقِب 

 و)  تبهکاران  سرانجام  بنگر   پس  ! داشتند  یقین  آن  به  دل   در  که  حالی  در  کردند،

 ( !بود چگونه  (مفسدان

 از  نص  و  وصیت   اساس  بر   من  کند  ادعا  که  کس  هر   ما  دوران  در  بنابراین

 ام،شده  انتخاب  جانشین  و   وصی  نماینده،  وکیل،  نایب،  عنوان  به  {زمان  امام  جانب

زیرا از یک   .دروغگوستو قطعا    بود  نخواهد  پذیرش  قابل  وجه  هیچ  به  او  ادعای

 فقط و فقط دوازده نفرند.   ,طرف باب وصایت بسته شده و اوصیای پیامبر اسالم

  اشاره  موضوع   این  به  پیشین  هایبخش  در   که  گونه  همان  از سوی دیگر 

ادعای نیابت و وکالت   که حتی  کسی  هر   نیز   أزمان   امام  خود  دیدگاه  از  گردید،

 
 5 یصفحه،  نیالد کل ی لوح ه 1
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 اند فرموده  بیان  حضرت  خود  وقتی  است.  افترازننده  و  دروغگو  فردی  قطعا  کند،  مطرح

 صغری،   غیب  دوران  در  حضرت  خاص   نائب  چهار  از  پس  و  کبری  غیبت  دوران  در

 از   را  خود  و  باشد  داشته  وکالت   و   نیابت  همراه  به  مشاهده  ادعای  تواندنمی  احدی

 مطرح   ادعاهای  نادرستی   در   تردیدی  شک   جای   دیگر  کند،  معرفی  حضرت  جانب

قطعا تمامی مدعیان وکالت، بابیت، نیابت، وصایت   ماند.نمی  باقی  زمینه  این   در  شده

 کذاب و دروغگو هستند. همگی ، أو جانشینی امام دوازدهم

 { امام هاینشانه و عالئمهای شناخت و راه برخی -8 -1

بخش در  که  معیارهایی  بر  گردید، عالوه  حضور  تقدیم  گذشته   های 

 اصیل   منابع  در  امام  شناخت  برای  زیادی  بسیار  هایعالمت   و  هانشانه   [ائمه

 نتایج   و  آثار  ،عالئم  این  با  آشنایی  اندک   متعال،   خداوند  لطف   به  که  اند برشمرده  شیعه

می  یمعیار  طرف  یک  از  دارد؛   فراوانی ما  مدعی   دهدبه دست  آن  به کمک  که 

 گفتگو   دروغین را از امام راستین بازشناسیم و از حیرت در امان بمانیم و از طرفی

و بیشتر    آشنایی  باعث  الهی،  هایحجت  خاص  خصوصیات  و  فضائل  خصوص  در

 شد.  خواهد  بزرگواران این افزایش معرفت نسبت به

 { زمان امام شناخت در نص کاربرد -1 -8 -1

  روایات  برخی  در  نص  از  ،{ امام  شناخت  هاینشانه  و  خصوصیات  میان  در

 ترین مهم  از  یکی  و  شودمی  یاد  {امام  شناخت  ینشانه  اولین   عنوان  به

 و   علنی   حضور  زمان  مختص  نص،  کمک  به  {امام  شناخت  البته  هاست.نشانه

  کند فردی که ادعا می  شناخت   برای  ویژگی  این   از  توان نمی  و   بوده  [ائمه   آشکار
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  بطالن   اثبات  برای  مهم،  بسیار  خصوصیت  این  اما  .کرد  استفاده  دوازدهم است  امام

بسیاردروغین  مدعیان  ادعای  الزم   نص،  کاربرد  با  آشنایی  برای  .ی استکاربرد  ، 

 گردد.  حضور تقدیم کوتاهی یمقدمه است

  و   نبوت  ،فرمودند  ارائه  که  یفراوان  بینات  و   آیات   اساس  بر   ,اکرم  پیامبر 

 حضرت  دعوت  بودن  الهی  وقتی   . رساندند  اثبات  به   را  خویش  دعوت  بودن  الهی

 شد   حاصل   یقین  و  رسید  اثبات  برای همگان به  ,مصطفی  محمد  مرتبت  ختمی

در این صورت هر کسی را که ایشان به   هستند،   متعال  خداوند  یفرستاده  ایشان  که

نیز بر همگان  از آن وصی  بفرمایند، اطاعت  عنوان وصی و جانشین خود معرفی 

 و   متعدد  مواضع  در  وفات  زمان  تا  دعوت  آغاز  از  حضرت  آن  شود.واجب و الزم می

 بر . فرمودند بیان صراحت با را {امیرالمومنین  حضرت جانشینی و  والیت  فراوان،

 از   که  است  واجب  شده،  ثابت  ,اکرم   پیامبر   دعوت  الهی  و  نبوت  که  کسانی  تمام

 دستورات   ترین مهم  یجمله  از  و  نمایند  اطاعت  و  تبعیت  ایشان  دستورات   تمامی

  است.  {امیرالمومنین جانشینی  ابالغ  و {علی حضرت از پیروی به امر  ایشان،

 من   که  هر   فرمودند:  علنی  و  آشکار  صورت  به  خم  غدیر   در  نمونه  عنوان  به

 قرار  ,اکرم  پیامبر   دست  در  {امیرالمومنین   )دست  علی  این  هستم،  او  موالی

 شود. می گفته ظاهره نص ای،شیوه چنین به اوست. موالی داشت(

  برای   و  لزوم  مواقع  در  زیادی  بسیار  معجزات  نیز   {امیرالمومنین  چه  اگر 

 ,اکرم  پیامبر به    کسانی که   برای  ایشان  امامت  ولی  فرمودند،  ارائه  حجت،  اتمام

 روز   در  {امیرالمومنین  که  نیست  الزم  و  گردید  ثابت   نص  اساس  بر ایمان داشتند،  

 امامی،  هر  بر اساس همین شیوه،  فرمایند.  ارائه  معجزه  خود،  حقانیت  اثبات  برای  غدیر 

  . فرمود معرفی را  خود از پس امام
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 توسط   ,اکرم   پیامبر   یگانهدوازده  اوصیای  تمام  چه  اگر   دیگر،  بیان  به

 دست  این  از  خصوصیاتی  دیگر   و  بزرگوارشان  پدر  شان،شریف  نام  اساس  بر   حضرت

 صورت   به  نیز   خود  از  پس  امام  به   امامی  هر   وجود،  این  با  ولی  اند،شده  معرفی

 سوال   و  شود  شهر   وارد  فردی  اگر   که  ایگونه  به  فرمایدمی   وصیت  آشکار  و  مشخص

 است.  کسی چه او وصی بدانند همگان کرده، وصیت  کسی چه به اماماین  کند

  حسن   امام  و  ما  بین  که  ایفاصله   و  غیبت  امتحان  وقوع   به   توجه  با  اما

 نیست  و  نبوده  فرآهم  ما  برای  امکان  این  آمده،  وجود  به  زمانی  لحاظ  به  {عسکری

  بشناسیم. {حضرت عسکری مستقیم  وصیت با را أدوازدهم امام که

  این   مثل  ،{زمان  امام  ینامهنسب  خصوص  در   شده  وارد  نصوص  بنابراین

 بزرگوارشان   مادر  ،بودند  کسانی  چه  ایشان  اجداد  هستند،  کسی  چه  فرزند  ایشان  که

  حائز  و  مهم  بسیار  ما  برای  دروغین  مدعیان  شناخت  یجنبه  از  ...  و  بوده  کسی  چه

  فرزند  او  بایستی  باشد،  داشته  بودن  زمان  امام  ادعای  فردی  اگر   یعنی  .است  اهمیت

بالفصل  مستقیم  مثال   که  شد  مشخص  اگر   لذا  باشد.  {عسکری  حسن   امام  و 

 دلیل  یک  همین  به  او  ادعای  بطالن  بوده،  بزاز  رضای  میرزا  فرزند  مدعی،  شخص

 . ماند که او قطعا دروغگوستو جای شکی برای ما باقی نمی  شودمی  ثابت  قاطع،

 این   ، دارد  وجود  { عسکری  حسن  امام  و  ما  بین  که  زمانی  یفاصله  دلیل   به  اما

 وصایت  {عسکری  حضرت  از  مستقیم  صورت  به  که  ندارد  وجود  ما  برای  امکان

   کنیم. دریافت را {زمان امام

  کالم   به  تبرک  باب  از  که  گردیده  بیان  زیادی  بسیار  روایت  در  نص  بحث

اند که راه شناخت سوال کرده  [شیعیان بارها از ائمه   گردد.می  اکتفا  {باقر   امام

 امام   که  کندمی   سوال  {باقر   حضرت  از  الجارودابی  امام چیست؟ به عنوان مثال
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الَ "  فرمایند:می  {باقر   امام  ؟شودمی  شناخته  چیزی  چه  به اََبِِخص  لُه  َاللَّهَََِِمنَ ََن صٌَََّاَوَّ
كَ  ار  ال َََوَ ََت ب  ُبهَََُوَ ََ،یت ع  ل ما َََن ص  تََََّلِلنَّاسَََِع  ل ْيِهمَََْي ُكونَََُیح  ،ََع  ة  ُسولَ ََلِأَنََََُّحجَّ لََََّاللَّهَََِر  َاللَّهََََُیص 
ل ْيهَِ لَّمَ ََوَ ََا لِهَََِوَ ََع  ب َََس  لِيّا َََن ص  ف هَََُوَ ََع  رَّ ْينِِه،ََوَ ََبِاْسِمهَََِالنَّاسَ ََع  لِكَ ََوَ ََع  ةَََُك ذ  ل ْيِهمَََُاْلأَئِمَّ امَََُع  ل  َالسَّ

لَََُي ْنِصبَُ این خصوصیات،او  خصوصیت و  چند  با  1يالثَّانَََِاْلأَوَّ  ی تصریح  و  نص  لین 

 حجت   تا  آشکارا  او  نمودن  نصب  و  شود یم  او  درباره  بزرگ  یخدا  جانب  از  کهاست  

را به امامت منصوب نمود، با بردن نام او   {که على  ,پیامبر   زیرا  .باشد  مردم  بر 

  تعیین  را  یدوم  یاول   کدام  هر   هاامام  طور  همین  و تعیین وى، او را به مردم شناساند

   .کندمی

همان گونه که بارها بر این خصوصیت بسیار مهم تاکید گردید، تعداد اوصیاء  

پیامبراکرم  جانشینان  و  خلفا  همه  ,و  فقط  نزد  و  فقط  مسلمانان  نفرند.   12ی 

تواند ادعا کند امام سیزدهم است. زیرا به طور کلی چیزی به نام بنابراین احدی نمی

ی سیزدهم یا امام سیزدهم در اسالم تعریف نشده است. دهم یا خلیفهوصی سیز 

 معرفی کرد، قطعا دروغگوست. أبنابراین هر کس خود را وصی امام دوازدهم

 موجودات  یهمه با و هاگویش و هازبان همه به تکلم -2 -8 -1

  برخی   به  {باقر   حضرت  شد،  حضور  تقدیم  باال  در  که  حدیثی  یادامه  در

لِّمَََُوَ "  :فرمایند می  جمله  از   و  فرموده  اشاره  { امام  هاینشانه  از  دیگر  ََبُِكلَََِّالنَّاسَ ََُيك 
انَِ ةَ ََوَ ََلِس    بارها  ،خصوصیت  اینو    .گویدمی  سخن  مردم  با  یلغت  و  زبان  هر   با  و  "2لُغ 

 ت.سشده ا دیده [بیت اهل از

 
 345 ی، صفحه5، جلد  اثباتَالهداةَبالنصوصَوَالمعجزات 1
 345 ی، صفحه5، جلد  اثباتَالهداةَبالنصوصَوَالمعجزات 2
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  ابوبصیر  بار   این   را  امام  شناخت  چگونگی   درباال    سوال  مشابه  مثال،  عنوان  به

شود؟ حضرت این گونه چیزی شناخته می  چه  که امام به  پرسدمی  {کاظم  امام  از

الَ فرمایند:  پاسخ می اََبِِخص  اََاَمَّ لُه  نَّهَََُاَوَّ يَََْف ا ِ مَ ََق دَََْءَ بِش  دَّ ةَ ََفِيهَََِيهَِاَبَََِِمنَََْت ق  ار  ََلِت ُكونَ ََا ِل ْيهَََِبِا ِش 
ل ْيِهمَْ ةَ ََع  ْنهَََُُسِكتَ َا ِنَََْوَ ََف ُيِجيُبَََُيْساَلَََُوَ ََُحجَّ اََََع  اََُيْخبِرَََُوَ ََاْبت د  دَ ََفِيََبِم  لِّمَََُوَ ََغ  ََبُِكلَََِّالنَّاسَ ََُيك 
انَ  اََلَِيََق الَ ََثُمََََّلِس  اََي  دَ ََاَب  مَّ ةَ ََاُْعِطيكَ ََُمح  ام  ل  لَ ََاَنَََْاَلْب ثَََْف ل مَََْت ُقومَ ََاَنَََْق ْبلَ ََع  خ  اََد  ل ْين  ُجلٌَََع  ََِمنَََْر 
انَ ََاَْهلَِ اس  هَََُُخر  لَّم  انِيَََُّف ك  اس  بِيَّةَََِالُْخر  ر  اب هَََُبِالْع  نَََِاَُبوََف اَج  س  ارِِسيَّةَََِ{الْح  الَ ََبِالْف  انِيَََُّل هَََُف ق  اس  َالُْخر 

اكَ ََُجِعْلتَََُاللَّهَََِوَ  اََفِد  نِيََم  ن ع  كَ ََاَنَََْم  انِيَّةَََِاُك لِّم  اس  ْيرَََُبِالُْخر  اََل أََاَنَّكَ ََظ ن ْنتَََُاَنِّيََغ  الَ ََتُْحِسُنه  َف ق 
انَ  اََاللَّهَََُِسْبح  اََاُِجيُبكَ ََاُْحِسنَََُل أََكُْنتَََُا ِذ  ل ْيكَ ََف ْضلَِيََف م  اََلَِيََق الَ َثُمََََّع  اََي  دَ ََاَب  مَّ امَ ََا ِنََََُّمح  م  َاْلأ ِ

ل ْيهَََِیي ْخفَ ََل أ امَََُع  دَ ََك ل  ةَ ََل أََوَ ََط ْيرَ ََل أََوَ ََالنَّاسَََِِمنَ ََاَح  يَََْل أََوَ ََب ِهيم  نَََْوحَُالرَََُّفِيهَََِءَ ش  َي ُكنَََْل مَََْف م 
ِذهَِ الََُه  ام َ.َُهوَ َف ل ْيسَ َفِيهََِالِْخص  م     1بِا ِ

  ؛خصلت چند هب :فرمودند تحضر 

 یپیش  شادرباره  باشد  داشته  اشاره  او  هب  که   پدرش  از  یچیز   که  این  اولش ✓

 و   علم  سپردن  و  او  درباره  وصیت  و  امامت  بر  تصریح  )مانند  باشد  گرفته

 . باشد حجت مردم یبرا تا او( هب  امامت یهانشانه سایر  و سالح

 . گوید جواب فورا بپرسند چه هر  از و ✓

 .دهد خبر فردا از و کند شروع  او ، کنند سکوت محضرش در اگر  و ✓

 . گویدمی سخن مردم با زبانی ر ه به و ✓

  یبرخیز  مجلس این از که آن از پیش محمد! ابا یا :ندفرمود من هب سپس

 نمایانم.یم تو هب یدیگر  نشانه

 
 285 ی، صفحه 1اإلسالمیة(، جلد   -الکافی )ط   1
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 حضرت  با  یعرب  زبان  با  و  شد  وارد  خراسان  اهل  از  یمرد  که   نکشید  یطول

  : گفت  یخراسان  مرد  فرمودند.  مرحمت  را  جوابش  یفارس  هب  {امام  و  گفت  سخن

  جز  نداشتم  یمانع  شما   با  یخراسان  زبان   به  گفتن  سخن  از  من  خدا  ه ب  گردم،  قربانت

 !دانیدینم  خوب را لغت آن شما کردمیم گمان که این

  چه  بگویم،  را  تو  پاسخ  یخوب  به  نتوانم  من  اگر  اللَّه!  سبحان  : ندفرمود  حضرت

  !؟دارم تو بر  یفضیلت

  امام   بر   مردم  از   یک  هیچ  سخن   همانا  !محمد  ابا  ی ا  فرمود:  من   هب  سپس

 !ی جاندار  هیچ  سخن  نه  و  چارپایان  سخن  نه  و  پرندگان  سخن  نه  و  تنیس  پوشیده

 1نیست. امام باشد، نداشته را صفات این که هر  پس

 با   دنیا  جای  هر   از  [بیت  اهل  انداردوست  و  شیعیان  نیز   حاضر   زمان  در

 ند! شومی متوسل بخواهد که الهی هایحجت از  یک هر  به ای،لهجه و زبان هر 

  خصوصیات   از  بایستی  خصوصیت  این  کندعقل نیز حکم می  که  البته  صد

 بر  متعال  خداوند  حجت  بزرگواران،   این  چون   طرف  یک  از  !باشد  الهی  هایحجت

چگونه    ندانند،  گر ا  و  بدانند  نیز  را  خلق   تمام  گویش  و  زبان  بایستی  لذا  هستند،  خلق

 و   , اکرم  رسول  شود مگر می  دیگر،  سوی   از  !باشند  خلق  آن  بر   حجتتوانند  می

 آیات  دیگر  و  توبه  یمبارکه  یسوره  105  یآیه  استناد  به  [هدی  ی ائمه  سایر 

 گویش   و  زبان  نتوانند  ولی  باشند  هاانسان  رفتار  و  الاعم  بر   شاهد  ، فراوان  روایات  و

  شاهدان   این  بر  خالیق  شَر  ناکرده  خدایی  یا  و  خیر   گفتارهای  آیا  !؟را بفهمند  هاآن

 خود   هایقلب   از  هاانسان  ما  که  نیتی  ت!نیس  گونه  این  قطعا  است!؟  پوشیده  الهی،

 معموال  هااین  همگی  است،  وابسته  هانیت  همین  به  نیز   ما  اعمال  که  دهیم،می  خطور

 
 38 ی، صفحه 2جلد   ،یالکافی / ترجمه مصطفو أصول  1
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 و   فهم  قدرت  بزرگوران،  این  اگر   که  گیرد می  صورت  مادری  گویش  و  زبان  همان  با

 است!   مانده  پوشیده  ایشان  از  عمل  اصلی  بخش  باشند،  نداشته  را  هازبان  این   به  تکلم

نِّيََاند: بارها فرموده [خالصه این که معصومین َف ا ِ َِشْئت  ان  َلِس  لَّْمَبِاَيِّ ت ك 
ْنكَ  ُمَع   فهمم. هی صحبت کن پس همانا من میخوابه هر زبانی می 1اَْفه 

تصریح   ها ی زباندر قرآن کریم نیز بارها بر قدرت تکلم حجت خدا به همه

شدید   شدید  بسیار  تاکید  و  انحصار  با  متعال  خداوند  مثال  عنوان  به  است.  شده 

 لهی]بتواند به وسای را نفرستادیم مگر به زبان قومش تا  فرماید ما هیچ فرستادهمی

ْلٰنا ِمْن راُسوٍل ِإَّلٰ  بِِلٰساِن :  کند  انیآنان ب  ی[ برایرا به روشن  یوح   امیآن زبان، پ وا ٰما أاْرسا
ُ ماْن ياٰشاُء وا ي اْهِدي ماْن ياٰشاُء وا ُهوا ااْلعازِيُز ااحلْاِكيمُ ق ا  ُْم ف اُيِضلُّ ااّللٰ  ا َلا   2ْوِمِه لِيُبانيِ 

است و آمده که حکومت   ,بنابراین اگر فردی ادعا کرد قائم آل محمد

ها و ی مردم دنیا و تمامی لهجهجهانی تشکیل دهد، او بایستی بتواند به زبان همه

ی ها سخن بگوید و بشنود و بنویسد و بخواند! چرا!؟ زیرا قوم او شامل همه گویش

ی مردم بتواند ی کریمه، باید به زبان همهشود. و بر اساس همین آیهمردم دنیا می

 د. اگر کسی فاقد این ویژگی بود، قطعا او دروغگو است و قائم نیست. سخن بگوی

را به عنوانچقدر زیبا خداوند متعال ی هاشناخت گوساله  راهاولین    ، زبان 

ی سامری مهم است که فرماید. آن قدر جریان گوسالهدوران ما معرفی میسامری  

سوره األعراف پس   148  ی هیدر آچند مرتبه در قرآن کریم به آن اشاره شده است.  

گوساله داشت   یکه صدا  یامجسمه  { یقوم حضرت موس  دیفرمایکه م  نیاز ا

برا کردند،    یرا  انتخاب  وجدان  کی خود  عقالن  یتذکر    بیانروشن    اریبس  یو 

 
 290 ی اإلختصاص، صفحه  1
 4، إبراهیم  2
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آد یفرمایم ا  دندیند  هانی ا   ای:  آن  نیکه  با  نممجسمه  مکالمه  سخن   کندیها  و 

 !؟گویدنمی

ي اراْوا أاناُه َّٰل  وا ِاَّتااذا    ْ لاُه ُخٰواٌر أا َلا ب اْعِدِه ِمْن ُحِليِ ِهْم ِعْجاًل جاساداً  ِمْن  ق اْوُم ُموسٰى 
ِبياًل ِاَّتااُذوُه وا ٰكانُوا ٰظاِلِمنيا  لِ ُمُهْم وا َّٰل ي اْهِديِهْم سا  از  او،[ رفتن] از پس موسى قوم  و 1ُيكا

[ گرفتند. بود و صداى گاو داشت، ]به پرستش  جسدى  هک  را   اىگوساله  خود   زیورهاى

کند؟  گوید و به راهى هدایتشان نمى[ با آنان سخن نمىدیدند که آن ]گوسالهآیا نمى

 که ستمکار بودند.آن را ]معبود خود[ گرفتند درحالى

توانا  اریمع عدم  و  خلق    ییزبان  زبان  به  گفتن  سخن  و  از    یکیتکلم 

دوران ماست که خداوند متعال در   یسامر   یهاسالهشناخت گو  یها راه  نیتر روشن

از وجه   یکی.  دیفرمایم  یمعرف  یسامر   ی راه شناخت گوساله  نیبه عنوان اول  هیآ  نیا

هیچ   تکلم است.  قدرتزبان و    اریمع  نیهم  ن،یدروغ  انیمدع  یتمام  یهامشترک

ا سخن  های مردم دنیها و لهجهتوانند به تمامی زبانیک از مدعیان دروغین نمی

 بگویند.  

 ,الل  ولرس پرچم  و سالح -3 -8 -1

  دست   در  بایستی  که  است  هایینشانه   دیگر   از  ,خدا  رسول  چمپر   و  سالح

 قائم  همان  او  کندمی   ادعا  که  کسی  آن  باشد.  راستین  یکننده قیام  و  حقیقی  قائم

 الهی   حجت  و  امام  شناخت  برای  که  هایینشانه  و  عالئم  تمامی  بر   عالوه  است،

 خداوند  لطف  به  )که  الهی  انبیاء  نبوت و  ثیموار  تمامی  بر   عالوه  و  شد  برشمرده

 
 148األعراف،  1
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 مرتبت   ختمی  حضرت  پرچم  و  سالح  بایستی  ،شود(می  پرداخته  آن  به  ادامه  در  متعال

 باشد. داشته اختیار در نیز  را ,مصطفی محمد

مورد    و  رسندمی  {صادق  امام  خدمت  مسلک،  یزید  فرد  دو  روزی در 

می گفتگو  با حضرت  خود   خارج   حضرت  محضر   از  که  آن   از  پس  کنند.سواالت 

 شناسی؟می   را  دو  این  آیا  که  فرمایندمی  سوال  سَمَّان  سعید  از  حضرت  شوند،می

 ی مسلک هستند زید  و هستند ما بازار  اهل از  دو هر  این ،یآر دهد:می پاسخ  سعید

 دو   آن  حضرت  .است  الحسن  بن  اهلل  عبد  پیش  ,خدا   رسول  شمشیر   که  معتقدند  و

اََوَ   فرمایند:می  چنین  و  خوانده  دروغگو  را انَََُِهم  ْيفَ ََاَنََََّي ْزُعم  ُسولَََِس  ْبدَََِِعْندَ ََ,اللَّهَََِر  َع 
نََِْبنََِاللَّهَِ س  الَ َالْح  ب اَف ق  اَك ذ  ن ُهم  اَاللَّهََِوَ َاللَّهََُل ع  ا هََُم  ْبدََُر  نََِْبنََُاللَّهََِع  س  ْيهََِالْح  ْين  ةَ َل أَوَ َبِع  اِحد  َبِو 
ْيهَََِِمنَْ ْين  ا هَََُل أََوَ ََع  ا هَََُي ُكونَ ََاَنَََْا ِلََّأََاللَُّهمََََّاَُبوهَََُر  لِيَََِِّعْندَ ََر  ْينَََِْبنَََِع  اِدق ْينَََِك ان اََف ا ِنَََْالُْحس  َاََص  َف م 

ةٌَ ام  ل  ْقبِِضهَََِفِيََع  اََوَ ََم  ْوِضعَََِفِيََاَث رٌَََم  بِهَََِم  ْضر  ْيفَ ََِعْنِديََا ِنََََّوَ ََم  ُسولَََِل س  َِعْنِدَيََا ِنََََّوَ ََ,اللَّهَََِر 

اي ةَ  ُسولَََِل ر  هَََُوَ ََ,اللَّهَََِر  ت هَََُوَ ََِدْرع  هَََُوَ ََل أم  ر  اِدق ْينَََِك ان اََف ا ِنَََِْمْغف  اََص  ةٌَََف م  ام  ل  ُسولَََِِدْرعَََِفِيََع  َر 

ةَ ََِعْنِديََا ِنََََّوَ ََ,اللَّهَِ اي  ُسولَََِل ر  ةَ ََ,اللَّهَََِر  احَ ََِعْنِديََا ِنََََّوَ ََالِْمْغل ب  اهَََُوَ ََیُموسَ ََاَلْو  ص  َا ِنََََّوَ ََع 
ات مَ ََِعْنِدي انَ ََل خ  اُودَ ََْبنَََُِسل ْيم  رِّبََََُیُموسَ ََك انَ ََالَِّذيََالطَّْست َََِعْنِديََا ِنََََّوَ ََد  َوَ ََالُْقْرب انَ ََبِهَََُِيق 

ُسولَََُك انَ ََالَِّذيََالِأْسمَ ََِعْنِديََا ِنََّ اََ,اللَّهَََِر  هَََُا ِذ  ع  ض  َي ِصلَََْل مَََْالُْمْشِرِكينَ ََوَ ََالُْمْسلِِمينَ ََب ْينَ ََو 

اب ةٌَََالُْمْسلِِمينَ ََیا ِل َََالُْمْشِرِكينَ ََِمنَ  اء تَََْالَِّذيََل ِمْثلَ ََِعْنِديََا ِنََََّوَ ََنُشَّ ةَََُبِهَََِج  ائِك  ل  ث لَََُوَ ََالْم  ََم 
احَِ ل  اََالسِّ ث لَََِفِين  ائِيلَ ََب نِيََفِيََالتَّاُبوتَََِك م  ُنوََك ان تَََْا ِْسر  ائِيلَ ََب  َالتَّاُبوتَََُُوِجدَ ََب ْيتَ ََاَْهلَََِاَيَََِّفِيََا ِْسر 

لَ  ابِِهمَََْیع  ةَ ََاُوتُواََاَْبو  نَََْوَ ََالنُُّبوَّ ارَ ََم  احَََُا ِل ْيهَََِص  ل  ةَ ََاُوتِيَ ََِمنَّاََالسِّ ام  م  دَََْوَ ََاْلأ ِ ُسولَََِِدْرعَ ََاَبِيََل بِسَ ََل ق  َر 
طَّتَََْ,اللَّهَِ لَ ََف خ  ِطيطا َََاْلأَْرضَََِیع  اََوَ ََخ  ان تَََْاَن اََل بِْسُته  اََوَ ََك ان تَََْوَ ََف ك  نَََْق ائُِمن  اََم  َاََا ِذ  ه  َل بِس 

ا اَه  ل  اءَ َا ِنََْم   1. اللَّهََُش 
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 به  الحسن  بن  اهلل  عبد  خدا   به  .کند  لعنت  خدایشان  و  دروغگویند  دو  هر 

 بار  .بود  ندیده   را  آن   هم  پدرش  و  چشم  یک  با  نه  و  است  ندیده  را  آن  خود  یهاچشم

  گویند   راست  اگر   .باشد  دیده  ]الحسین   بن   یعل  نزد   را  آن   که  این  مگر   خدایا

 مانده   یاثر   چه  آن  یتیغه   در  و  ؟است  یانشانه   چه   آن  دسته  در  که  بگویند  باید

 رسول  پرچم  قطعا  .است  من  نزد  ,خدا  رسول  شمشیر   قطعا  ی راست  به  ؟است

 گویند یم   راست  اگر   .است  من  نزد  ,خدا   رسول  جوشن  قطعا  .است  من  نزد   ,خدا

 رسول   بخش  پیروز  پرچم  است  من  نزد  قطعا  ؟دارد  یانشانه   چه  ,خدا  رسول  زره

 است  من   نزد  قطعا  یراست  به  .عصایش  و  {یموس   الواح  است  من   نزد  .,خدا

 بن  یموس  که  یطشت  است  من  نزد  یراست  به  .]داود  بن  سلیمان  خاتم

  چون  که  ی اسم  همان  است  من  نزد   .گذاردیم  آن  در   را  هایقربان  ]عمران

 چوبه   یک  داد،یم  قرار  - نبرد  جبهه  در  - مشرکان  و  مسلمانان  میان  ,خدا  رسول

 هافرشته  که  یانمونه  همان  است  من  نزد  .رسیدینم   مسلمانان  به  مشرکان   از  )تیر(

  اسرائیل   یبن  شیوه  اسرائیل،  یبن  در  است  تابوت  لثَمَ   خاندان  ما  در  سالح  لثَمَ  .آوردند

  از   کس  هر  و  بود   خاندان  آن  در  هم  نبوت  بود  عهد  تابوت  یخاندانهر    در  که  بود   این

 پدر   یراست  به  .شود  داده  او  به  امامت  کند،  دریافت  را  ,پیغمبر   سالح  خاندان،  ما

 هم  من  و  کشیدیم  زمین  به  آن  دامن  و  پوشید  را  ,خدا  رسول  زره  که  بود  من

  ان   باشد.   رسا  اندامش  به   کند  بر   در   را  آن  ما  قائم  چون  و  بود  چنین  هم  و  پوشیدم

 اهلل. شاء

 و  معجزات  و  آیات  یارائه  از  خالی  را  خود  دست   که  دروغین  مدعیان  برخی

 معنایی   تحریف  به   دست  که  این  جز   ندارند  ایچاره  بینند،می  الهی  انبیاء  مواریث

 معنا  کنند،  انکار  را  ها و عالئمینشانه  چنین  وجود  اصل  توانندنمی  وقتی  یعنی  بزنند!

  علم  معنای  به  سالح  که  کنندمی  ادعا  مثال  کنند!می  تحریف  را  هانشانه  این  مفهوم  و
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 موضوعی   [بیت  اهل  علمی  مقامات  مگر   آیا  ادعاست!  معنای  به  پرچم   و  است

 همه  آن  فرمایند!؟  مطرح  کنایه  صورت  به  بخواهند  که  بوده  سری  و  مخفی  و  پوشیده

  آن   و  برشمرده  [بیت   اهل  برای  کریم   قرآن  در  متعال  خداوند  که  علمی  مقامات

 ایشبهه   و  شک  مگر   علمی،  مباحث  در  [بیت  اهل  مخالفین  ذلت   و  عجز   همه

 امام   به  بشر   نیازهای  تریناصلی  از  یکی  گذارد!؟می  باقی  علمی  مقام  بودن  واجد  در

  است! علمی نیازمندی الهی، حجت و

از این گذشته، اگر منظور از سالح، علم باشد، پس اکثر مردم بخش کوچکی 

اند. بر اساس این ای از علم بردهها بهرهاز این پرچم را دارند! زیرا باالخره انسان

ی مردم دنیا هست و دیگر پیش همه   ,برداشت تحریف شده، سالح رسول خدا

 ندارد! ,اختصاص به قائم آل محمد

دیگر  سوی    از   سخن  روشنی  به  شریف  بیان  این  در  {صادق  امام  از 

 و  اندآورده  میان  به  جوشن  یا  و  شمشیر  این  ظاهری  ایهویژگی  و  خصوصیات

 نمود!  تحریف را روشن بیانات این  تواننمی

 را  ,خدا  رسول  پرچم  توان نمی  و  است  گونه  همین  نیز   پرچم  مورد  در

 گفت: یم  رنذَمُ  بن  ینضَحُ  صفین،  جنگ  جریان  در نمود.  معنایی  تحریف  دستخوش

لِيٌَََّاَْعط انِي ةَ ََ{ ع  اي  :ََثُمََََّالرَّ لَ ََِسرَََْق ال  اََاللَّهَََِاْسمَََِیع  ْينَََُي  لَ ََي ْخِفقَََُل أََاَنَّهَََُاْعل مَََْوَ ََُحض  ََیع 

ا ِْسكَ  اي ةٌَََر  اََاَب دا َََر  اََِمْثلُه  اي ةَََُا ِنَّه  ُسولَََِر   ند سپرد  من  به  را   پرچم  {یعل  حضرت  1, اللَّهََر 

  چنین   یپرچم  هرگز   که  بدان  و  رو،ب  پیش  خدا  نام  به  !حضین  یا  :فرمودند  سپس  و

 است.   ,خدا  پیامبر   پرچم   همان این  زیرا  است.  نبوده  اهتزاز در  تو  سر   بر  )گرانقدر(
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  روز   در  {علی  حضرت  که  است  برخوردار  جایگاهی  چنان  از  عالمت  این

 دالیل   از  یکی  عنوان  به  وفرموده    دهناشِمُ  آن   به   نیز   شان والیت   غصب  جریان  و  شورا

ْدتُُكمَُ  فرمایند:می  استناد   آن  به  خود  انیتحق   اثبات ،ََن ش  لَََْاللَّه  ٌد،ََفِيُكمَََْه  اِحُبَََاَح  ََص 
اي ةَِ ُسولَََِر  ْومَ ََُمْنذَََُ,اللَّهَََِر  ث هَََُي  ع  ْومَ ََیا ِل َََاللَّهَََُب  هَََُي  ْيِري؟ََق ب ض   خدا   بهرا    شما  1. ل أََاللَُّهمََََّق الُوا:ََغ 

 روز  از ,خدا رسول پرچم صاحب  که هست احدی شما میان در آیا  دهممی  قسم

 نه! که داندمی خدا گفتند همه باشد؟ شهادتش  تا حضرت بعثت

  توان نمی  که  است   آن   از  حاکی  روشنی  به  باال  در   شده  ذکر   شواهد  چه  اگر 

 ائمه   هم  باز  ولی  نمود،  معنایی  تحریف  را  حقیقی  قائم  و  موعود  عالمت  این

 و   تاویل  گونه  هر   بر   را  راه  ,اهلل  رسول  پرچم   از  دقیق   جزئیات  بیان  با  [هدی

   اند.بسته معنایی تحریف

  یافته   اختصاص  ,اهلل  رسول  پرچم  توصیف  به  نعمانی  غیبت  کتاب  19  باب

  هرگز  دیگر   جمل  جنگ   از  بعد  پرچم  این  که  نموده  ارائه  زمینه  این  در  را  روایاتی  و

 از  بخشی  در  {صادق   امام  .أقائم  حضرت  توسط  مگر   آمد  نخواهد  در  اهتزاز  به

 فرمایند:می   توصیف  ابوبصیر   برای  صورت   این  به  را  مذکور  پرچم  مفصل،  روایت  این

ائِمَََُي ْخُرجَََُل أ تََََّ{الْق  ةََِت ْكِمل ةَََُي ُكونَ ََیح  ْلق  ةََِت ْكِمل ةَََُك مَََْوَ ََقُلْتَََُالْح  ْلق  ةَََُق الَ ََالْح  ر  ش  َا ل أفَ َع 
ئِيلَُ ْبر  نََْج  ِمينِهََِع  ائِيلََُوَ َي  نََِْميك  ارِهََِع  اي ةَ َي ُهزََُّثُمَََّي س  اَي ِسيرَََُوَ َالرَّ اَبِه  ْبقَ َف ل  دٌَََیي  ْشِرقََِفِيَاَح  َالْم 

ْغِربَََِفِيََل أََوَ  اََا ِلَّأَالْم  ن ه  اي ةَََُِهيَ ََوَ ََل ع  ُسولَََِر  لَ َ,اللَّهَََِر  اََن ز  ئِيلَََُبِه  ْبر  ْومَ ََج  ْدر ََي  اََي اََق الَ ََثُمََََّب  ََاَب 
دَ  مَّ اََُمح  ِريرٌَََل أََوَ ََق زٌَََّل أََوَ ََك تَّانٌَََل أََوَ ََقُْطنٌَََاللَّهَََِوَ ََِهيَ ََم  يَََْاَيَََِّف ِمنََقُْلتَََُح  َِمنَََْق الَ ََِهيَ ََءَ ش 
ر قَِ نََََّو  َاََةَِالْج  ه  ر  ُسولَََُن ش  ْدر َََي ْومَ ََ,اللَّهَََِر  اََثُمََََّب  ه  اََوَ ََل فَّ ه  ف ع  لِيَ ََیا ِل َََد  لَََْف ل مَََْ{ع  َِعْندَ ََت ز 

لِيَ  تََََّ{ع  اََیح  ةَََِي ْومَََُك انَ ََا ِذ  ْصر  ان َََالْب  ه  ر  ت حَ ََ{الُْمْؤِمنِينَ ََاَِميرَََُش  ل ْيهَََِاللَّهَََُف ف  اََثُمََََّع  ه  ََِهيَ ََوَ ََل فَّ
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ن ا اََل أََُهن اكَ ََِعْند  ْنُشُره  دٌَََي  تََََّاَح  ائِمََي ُقومَ ََیح    حلقه   که  گاه  آن  تا  نکند  خروج  { قائم  1. الْق 

 که   هزار   ده   فرمود:  است؟  چقدر  [شدنش]کامل  حلقه   کردم:   عرض  گردد.  کامل

 اهتزاز  هب  را  پرچم  سپس   .باشد  چپش  سمت  از  میکائیل  و  راستش  سمت  از  جبرئیل

 را  پرچم  آنکه  مگر   نماند  باختر  و  خاور   در  نفر   یک  کند  حرکت  پرچم  با  و   آورد  در

 آورد.   فرود  بدر  روز   را  آن  جبرئیل  که  است  ,خدا   رسول  پرچم  آن  و  کند  لعنت

 نه  و   کتان  از  نه  و   است  پنبه  از  نه  قسم  خدا  هب  پرچم  آن  محمّد  ابا  یا  فرمود:  سپس

 است،   یبهشت  ورق  از  فرمود:  چیست؟  از  پس  کردم:  عرض  حریر.  از  نه  و  ابریشم  از

 سپرد   {یعل  هب   و  پیچید  درهم  باز   سپس  برگشود  بدر  روز  هب  را  آن  ,خدا  رسول

  آن  {المؤمنین  امیر   پس  .رسید  فرا  بصره  روز   که  آن   تا  بود  {یعل   نزد  همواره  و

 این  آن  و  پیچید  درهم  را  آن  سپس  کرد  {یعل  نصیب  را  فتح  خداوند  و  گشود  را

 او  چون   و  کند  قیام  قائم  که  آن  تا  کرد  نخواهد  باز  را  آن  کس  هیچ  .است  ما  نزد   جا

 2.کند باز را پرچم آن کرد قیام

 تحریف  جز   ایچاره   ندارند،  دست  در  را  پرچم  این  که  دروغین  مدعیان  اما

 صراحت   به  {صادق   امام  گردید،  مالحظه  که  گونه  همان  ندارند!  این نشانه   معنایی

  جنس   از  نیست!  دنیا  مصالح  جنس  از  که  اندآورده  میان   به  سخن  پرچم  این  جنس  از

 گیرد،  قرار  آزمایش   مورد  دنیا  این  هایآزمایشگاه   در   اگر   یعنی  است!  بهشتی   ورق

 صحبت  صراحت  به  حضرت  نیست!  دنیا  این  مصالح  جنس  از  که  شد  خواهد  مشخص

 مذکور  پرچم  که  این  و  اندآورده  میان  به  آن  کردن  جمع  و  کردن  باز  و  پرچم  اهتزاز  از

  گشود   خواهد  را  پرچم   این  زمانی  نیز  الهی  یکننده قیام  است!  حضرت  نزد  اکنون  هم
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بنابراین کسی که این پرچم را در اختیار ندارد، قطعا او قائم آل  باشد! کرده قیام که

 نیست! ,محمد

 آسمانی  هایکتاب تمامی و علم -4 -8 -1

 اشاره   خصوصیت  این  به  توانمی   هدایت  امامِ  مهم  بسیار  خصوصیات  دیگر   از

 تمامی  همچنین  و  [گذشته  انبیاء  تمامی  و  ,اکرم  پیامبر   علم  که  نمود

 واقعی  امام  یعنی  . گردیده را در اختیار دارد  نازل  متعال  خداوند  جانب  که  هاییکتاب 

  نازل   متعال  خداوند  که  هاییکتاب   و  [تمام انبیاء  علم  که  است  کسی  الهی  و

از علم امام   ای، گوشههای آغازین کتابدر بخش  باشد.  داشته  دست  در  را  فرموده

 مورد گفتگو قرار گرفت.  آیات قرآن کریم بر اساس

 که  گرفته،  قرار  [معصومین  تاکید  مورد  مطلب  این  قدر  آندر روایات  

 همین   روایات  به  را  کافی  شریف  کتاب  یَةجََّالحَََُکتابَُ  از  باب  دو  کلینی،  مرحوم

 به   {رضا  امام  ینامه   از  بخشی  در  مثال  عنوان  به  است.  داده  اختصاص  موضوع 

اََوَ :  فرمایندمی  تصریح  موضوع   این  به  حضرت  جنُدَب،  بن  عبداهلل ن  ع  ْود  ُهمَََْاْست  َن ْحنَََُِعْلم 
ث ةَُ ر  ْزمَََِاُولِيََو    العزم   اولو  رسوالن  وارثان  ما  سپرده،  ما  بهعلم آنان را    و  1الرُُّسلََِمنَ ََالْع 

  2.یمهست

  در  {صادق  امام  که  کندمی  نقل  عمر   بن   مفضل  از   دیگری  حدیث  در

اََا ِنَّا  فرمایند:می  نورانی  کالم  این  از  بخشی رِْثن  دا َََو  مَّ ن اََا ِنََََّوَ ََُمح  اةَََِِعلْمَ ََِعْند  نِْجيلَََِوَ ََالتَّْور  ََاْلأ ِ
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ُبورَََِوَ  انَ ََوَ ََالزَّ َاََتِْبي  احَََِفِيََم   و   انجیل  و  تورات  علم  یم.دبر   ارث  ,محمد  از  ما  و  1اْلأَلْو 

 ماست.  نزد  بود ({یموس حضرت) الواح در چه  آن بیان

 حضرت  با  بَُری هَه  گفتگوی   به  توانمی  نیز   آسمانی  هایکتاب  خصوص  در

 حضرت  از  بَُری هَه  که  نمود  اشاره  ] جعفر   بن  موسی  حضرت  و  {صادق

  شما   دست  به  کجا  از  [انبیاء  کتب  و  انجیل   و   تورات  کندمی  سوال   {صادق

ن اََِهيَ   فرمایند:می  پاسخ  چنین  حضرت  است؟  رسیده اث ةَ ََِعْند  اََِعْنِدِهمَََِْمنَََِْور  ُؤه  َاََن ْقر  َك م 
ا ُءوه  اََوَ ََق ر  اََن ُقولُه  لَََُل أََاللَّهَ ََا ِنََََّق الُواََك م  ةَ ََي ْجع  نَََُْيْساَلَََُاَْرِضهَََِفِيََُحجَّ يَََْع  ُقولَََُءَ ش   2اَْدرِيََل أََف ي 

 و   خوانیمیم  را  آنها  خواندندیم  چه  چنان  و  رسیده  ارث  ما  به  خودشان  از  آنها  همه

 خود   زمین  در  خدا  یراست  به  .کنیمیم  بیان  ،کردندیم  بیان  انبیاء  خود  چه  چنان

 دانم.ینم من گوید:ب  پس شود پرسش  یچیز  از که گذارد ینم یحجت

 الهی! حجت شناخت معیار است این

 الهی  انبیاء مواریث -5 -8 -1

و   نبوت  میراث  بردن  ارث  انبیاءبه    ترینمهم  از  دیگر   یکی  {مواریث 

 بارها  و   بارها  [معصومین  حضرات  است که  {زمان  امام  شناخت  معیارهای

 و  است  موجود  ایشان  نزد  [الهی  انبیاء  تمامی  میراث  اندفرموده  تصریح  و  تاکید

 راستین  امام  شناخت  هایراه  از  دیگر   یکی  عنوان  به  توان می   خصوصیت  همین  از

 نزد  [الهی  انبیاء  نبوت و  میراث  تمام  که  است  کسی  حقیقی،  امام  جست.  بهره

 گردد. می اشاره مختصر  این در نمونه چند به تبرک باب از باشد. او
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  به   با این عبارات  أزمان  امام  یمقدسه  سرداب  زیارت  فقرات  از  یکی  در

امَُ  دهیم:می  سالم  حضرت ل  لَ ََالسَّ ارِثَََِیع  اءَََِو  ات مَََِوَ ََاْلأَنْبِي  اءََخ  امَََُ...ََاْلأَْوِصي  ل  لَ ََالسَّ َیع 
ِقيَّةَِ اِدهَََِفَِيََاللَّهَََِب  تِهَََِوَ ََبِل  لَ ََُحجَّ اِدِه،َََیع  ارِيثَََُا ِل ْيهَََِیالُْمْنت هَ ََِعب  و  اِء،ََم  ْيهَََِوَ ََاْلأَنْبِي  ةٌَََل د  ْوُجود  َا ث ارَََُم 

اءَِ   به  {زمان  امام  شریف،  زیارت این  در   گردد، می مالحظه  که  گونه همان  1اْلأَْصِفي 

 تمام  که  اندفرموده  تاکید  مجددا  و  اندشده  معرفی  [انبیاء  تمامی  وارث  عنوان

 وجود  این  به  نیز   وصایت   یسلسله   و   است  پایان  ایشان  نزد  [الهی  انبیاء  مواریث

 آثار  و  رسیده  او  به  پیامبران  هایمیراث  که  بزرگواری  همان  ...  گرددمی  ختم   نورانی

 بعد از ایشان وصی دیگری نیست! !اوست دستان  در برگزیدگان

 شده،  وارد  [معصومین  حضرات  زیارت  در  که  هایینامهزیارت   و  دعاها

 توحید   از  د!ندهمی  آموزش  شیعیان  به  را  صحیح  عقاید   و  ناب  معارف  حقیقت  در

و   میراث  تمامی  وارث  {امام   که  خصوصیت  این  و  شناسی!امام  تا  گرفته  نبوت 

 گرفته  قرار  تصریح  مورد  ایشان  شریف  بیانات  از  بسیاری  در  است،  [الهی  انبیاء

   گردد.می اکتفا ی دیگر نمونه یک به اختصار حفظ جهت به اینجا در که

 را  بابی  کلینی،  مرحوم  کافی،  شریف  کتاب  از   ةجََّالحَََُکتابَُ  در  مثال  عنوان  به

اََب ابَُ"  عنوان  با  بحث  این  به ةَََِِعْندَ ََم  اءَََِا ي اتَََِِمنَََْاْلأَئِمَّ  چیزهایی  )آن  "السلامََعلیهمََاْلأَنْبِي 

 متعددی   روایات  و  داده  اختصاص  (.دارد  وجود  [ائمه   نزد  [انبیاء  آیات  از  که

 که   کندمی  نقل  باب  همین   ذیل  در  {صادق  حضرت  از   است.  نموده  آوری   جمع  را

احَُ  فرمایند:می  حضرت ن اََ{یُموسَ ََاَلْو  َاََوَ ََِعْند  ص  ن اََ{یُموسَ ََع  ث ةَََُن ْحنَََُوَ ََِعْند  ر   2النَّبِيِّينَ ََو 

 پیغمبرانیم.   همه وارث ما و است  ما نزد {یموس یعصا و  {یموس الواح
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  دالیل  و آیات  ترینروشن از تواندمی  که گذشته انبیاء مواریث از دیگر  یکی

  است.   {موسی  حضرت  حجر   و  سنگ  آید،   حساب  به  الهی  حجت  شناخت  عالئم  و

ائِمَ ََا ِنََّ  فرمایند:می  چنین  آن  کاربرد  و  سنگ  این  توصیف  در  {باقر   امام اََالْق  َق امَ ََا ِذ 
كَّةَ  ادَ ََوَ َََ-بِم  هَ ََاَنَََْاَر  جَّ اِديهَََِین ادَ ََالُْكوف ةَََِیا ِل َََي ت و  دٌَََي ْحِملَََْل أََاَل أََُمن  اما َََِمْنُكمَََْاَح  ابا َََل أََوَ ََط ع  ر  َش 

رَ ََي ْحِملَََُوَ  ج  انَ ََْبنَََِیُموسَ ََح  ِعيرَ ََِوْقرَََُُهوَ ََوَ ََِعْمر  اََب  ْنِزلَََُف ل  ْنِزل أََي  ثَ ََا ِلَّأََم  ع  ْينٌَََانْب  نَََِْمْنهَََُع  ََك انَ ََف م 
ائِعا َ بِعَ ََج  نَََْوَ ََش  ِويَ ََظ اِمئا َََك انَ ََم  اُدُهمَََْف ُهوَ ََر  تََََّز  ْنِزلُواَََیح  فَ ََي   چون   1الُْكوف ةَََِظ ْهرَََِِمنَََْالنَّج 

 با  یکس  مبادا  :دهدمی   ندا  او  یجارچ  نماید  کوفه  آهنگ  و  کند  قیام  مکه  در  {قائم

  شتر  یک  بار  که  ]عمران   بن  ی موس  حضرت  حجر   و  !بردارد  آب  و  خوراک  خود

 هر  و  بجوشد  آن  از  یاچشمه   آید  فرود  یمنزل  هر   در  و  کند  حمل  خود  با  را  است

 ی توشه  همین  گردد،  سیراب  بنوشد  آن  از  تشنه  هر   و  شود  سیر   بنوشد  آن  از  گرسنه

 2گیرند. منزل - است کوفه پشت که - نجف در تا است آنها

 أامام زمان  جایگاه  این  و  داندمی   کنندهقیام  را  خود  که  دروغین  مدعی  آن

مدعیان دروغین   باشد!  داشته  همراه  به  را  سنگ  این   باید  کرده،  ادعا  خود  برای  را

نشانه   چنین  توانسته  کجا  حضرت  پیراهن  اندتوانسته   کجا  دهد!؟  ارائه  را  ایآیه و 

 گذشته   انبیاء  معجزات  و  آیات   و  مواریث  سایر   و  {سلیمان  حضرت  انگشتر   ،{آدم

 است!؟ کرده  خود  برای را مقامی چنین ادعای که دهد ارائه را

نشانه حجت این  الهی،  کوپیهای  غیرقابل  عالئم  و  بیان ها  را  برداری 

پیش ابهامی در تشخیص مدعی صادق از مدعی کاذب    ترین اند تا کوچکفرموده

 و   الهی   دعوتتواند چنین آیات روشنی را ارائه نماید!  . هیچ مدعی کذابی نمینیاید

  قرار   خود  حجت  اختیار  در  بینات  و  آیات  متعال  خداوند  قدر  آن  و  است  گونه  این  حق،
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 احدی  قلب در شبهه و تردیدای ذره  حق،حضرت   راستین حجت شناخت  در تا داده

  تشخیص  مصدق صادق  از را مقام این دروغین مدعی بتوان  راحتی به و نماند اقیب

 و حجت تمام شود!  رسیدداد و نسبت به حجت خدا به یقین و اطمینان کامل 

 الهی حجت آخرین و وصی آخرین -6 -8 -1

  خوانیم می  وصف  آنبا    را  أدوازدهم  امام  که  اوصافی  و  تعابیر   از  دیگر   یکی

ات مَِ"  از  است  عبارت  ،گردیده  تصریح  آن   به  روایی  متون   در  بارها  و اءََخ    به   "اْلأَْوِصي 

 .وصی آخرین و اوصیاء یدهندهپایان معنای

  حضور   تقدیم  این  از  پیش  که   أزمان  امام  ابدسر   زیارت  در  مثال  عنوان  به

 أ الزمان   صاحب  حضرت   خود   فرستیم.می  سالم  وصف  همین  با  حضرت  به  گردید،

ات مََُاَن ا :اندفرموده معرفی وصف همین به  را خودشان نیز  اَءَخ    1اْلأَْوِصي 

  یکی   شود؛می  برده  کار  به   معصوم  امام  دو  برای  فقط  وصف  این  البته

   .أزمان  امام نینناز  وجود دیگری و { امیرالمومنین

 الهی  انبیاء  یدهندهپایان  و  النبیین  خاتم  ،,محمد  حضرت  که  جا  آن  از

  سوی   از  دیگری  آئین  و   دین  و  نو  کتابی  جدید،  پیامبر   دیگر   ایشان  از   پس  و  هستند

 مستقیم   وصی  آخرین  {امیرالمومنین  حضرت  بنابراین  آمد،  نخواهد  متعال  خداوند

ات مَِ"  ،{علی  حضرت  اگر   لذا   هستند.  الهی  انپیامبر   یسلسله  بالفصل  و ََخ 
اء  اوصیای  یسلسله   یدهنده پایان  است  اعتبار  این  به  اند،شده  نامیده   "اْلأَْوِصي 

 که  آمد  نخواهد  پیامبری  دیگر   ایشان  از  پس  یعنی  ستند؛هالهی    پیامبران  بالفصل
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 پیامبری   وصیِ  هیچ  دیگر   ایشان  از   پسباشد و    داشته   جانشینی  و  وصی  بخواهد

  است. شده  ختم {علی حضرت به الهی انبیاء وصایت و بود نخواهد

را   ,اکرم  پیامبر   یگانهدوازده  اوصیاء  یدانیم، سلسلهمیهمان طور که  

 مستقیم   و  بالفصل  و جانشین  وصی  اولین  ،{علی  حضرتآغاز و پایانی است؛  

دوازدهمین،  أزمان  امام  هستند،  ایشان  یسلسله  یدهنده پایان  و  آخرین  نیز 

اوصیای    جانشینان نیز   .باشندمی  ,اکرم  پیامبر و  علت  همین   حضرت  به 

ات مَِاَن اََ  ، خود راأمهدی اءََخ    , پیامبر اکرم  اوصیای  یدهندهپایان  من  یعنی  اْلأَْوِصي 

در این موضوع اشتراک نظر دارند   تسنن   اهل  و  شیعه  زیرا  .فرمایندمعرفی می  هستم

 و  فقط  قیامت،  تا  ,مصطفی  محمد  مرتبت  ختمی  حضرت   خلفای  و  اوصیاء  که

  همان   گانه،دوازده  خلفای   یسلسله   این   از  نفر   آخرین  و  هستند  نفر  دوازده  فقط

مهدیین، "  با عنوان    - 5  - 1. در بخش  دباشمی  أزمان  امام  خدا،  حجت  دوازدهمین

به این موضوع پرداخته شد و آماری از چند صد نص و   "گانهی دوازدههمان ائمه

می نشان  که  گردید  حضور  تقدیم  این خصوص  در  اوصیای حضرت حدیث  دهد 

   .، تنها و تنها دوازده وصی هستند,ختمی مرتبت محمد مصطفی

اَءفرمایند:  ، میأاین که حضرت حجت َاْلأَْوِصي  ات ِم  ایشان   از  پس  یعنی  1اَن اَخ 

 الهی   اوصیاء  و  ندارد  وجود  یدیگر   وصی  هیچ  پس از ایشان  و  هنشد  وصیت  احدی  به

چرا که   !اندیافته   خاتمه  ایشان  به  ،اندتوسط خداوند متعال نصب شده   که  کسانی  و

 , شخصی هستند که به عنوان جانشین پیامبر اکرم   و آخرین  ایشان دوازدهمین

 به ایشان وصیت شده است.
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ی لطیف دیگری است  اند، نکتهاین که خودشان چنین لفظی را به کار برده

می روشنی  به  را  وصایت  دروغین  مدعیان  راه  که که  نازنینی  وجود  همان  بندد؛ 

ی حضرت هستند، ببینند شدهکنند وصی و وصیتوصایت، ادعا می  مدعیان دروغینِ

ای  شدهاند که وصیت فرمودهخود با صراحت به این نکته تصریح    أکه امام زمان

 نخواهد بود! منپس از 

 ی دهندهپایان مطلق، صورت به أامام زمان که گفت توانمی تعبیری  به

 از  پس  دیگری  جدید  وصی  هیچ  دیگر   زیرا  هستند؛  الهی  شدگانوصیت   و  اوصیاء

 , اسالم  پیامبر   غدیر نیز   تواتر   فوق   یخطبه  در  که  این  کما  بود.  نخواهد  ایشان

ةَ ََل أََوَ   فرمایند: می  تصریح  ایشان،  معرفی  از  پس هَََُُحجَّ  امام  از  بعد  حجتی  هیچ   و  ب ْعد 

 داشت!  نخواهد وجود أزمان

 باب   دروغین،  مدعیان  از  ایعده  باز  روشن،  و  مستحکم  مبانی  چنین  وجود  با

 را   خود  و  کرده  باز  را   الهی  شدگانوصیت   و  اوصیاء  خاتمیت  یو بسته شده  مسدود

 أحجت  حضرت  از  بعد  حجتی  را  خود  و   کنند!می  معرفی  {زمان   امام  وصی

 نامند! می

شود    نظر   صرف   أمهدی  حضرت  وجود  به  پیشین  انبیاء  هایبشارت  از  اگر 

شخص  از نمود که اعترافباید  مورد توجه قرار گیرد، متون و منابع مسلمینو تنها 

  موضوع  به  فراوانی  بسیار  و  مختلف  تعابیر   با  ،أزمان   امام  خود  تا  ,اکرم  پیامبر 

 أ دوازدهم   امامشخص    به  شدگانوصیت  ی اوصیاء وسلسله  یافتن  پایان  اصیل

باور   اند؛فرموده  باطلرا    خصوص  این  دری  ادعای  گونه   هر   و  شده  تصریح اصالت 

با تعابیر بسیار زیادی بیان    ,کرمشدگان و خلفای پیامبر ای وصیت سلسله   خاتمیتِ

ب این نکته گردیده است؛ در تعداد  بر  از متون منابع تمامی مسلمانان  سیار زیادی 
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 دوازده   فقط  و  فقط  ،,محمد  حضرت  شدگانوصیت  و  اوصیاء  تصریح گردیده که

 و   دوازدهمین وصی و آخرین ایشان هستند  أو نه بیشتر و امام زمان  هستند  نفر 

! و این یعنی هر گونه تکیه دارد  و نص   بیش از چند صد سند  این باور محکم به

ادعای وصایت، پس از دوازدهمین وصی، به هیچ وجه قابل اعتنا نبوده و ادعایی 

مراجعه   "گانهدوازده  یهمان ائمه  ن،ییمهد"  با عنوان    -5  - 1)به بخش  باطل است!  

 ( .شود

دوازده جانشین و وصیت شده در اسالم،    فقط و فقطدر کنار اعتقاد به وجود  

ةَ ََل أََوَ   همچون  عباراتی هَََُُحجَّ   ، بود  نخواهد  ایشان  از  بعد  حجتی  هیچ   دیگر   و  1ب ْعد 

ات مَِ" اءََخ  اتِمَ ََا ِنََََّاَل أ"  ،شدگانوصیت  یدهنده پایان  "اْلأَْوِصي  ةَََِخ  ائِمَََُِمنَّاََاْلأَئِمَّ ْهِديَََُّالْق   "2الْم 

 است  کنندهقیام  مهدی  همان  ما،  از  امامان  یدهندهپایان  همانا  که  باشید  آگاه

 گونه   هر   باب  تعابیر بسیار زیاد دیگری از این دست،  و  (ی فوق تواتر غدیر )خطبه

 کلی  طور  به  را  أزمان  امام  از  پس  امامت  و  جانشینی  وصایت،  خصوص  در  ادعایی

 است.  نموده مسدود

 هم  با وجود این حجم عظیم از متون و نصوص متواتر و غیرقابل انکار، باز

بابی    مجبورند  برخی مدعیان دروغین، برای این که بتوانند جایی برای خود باز کنند،

متعا  بتوانند  بستهل  که خداوند  از آن  تا پس  نمایند  باز  را  و    ادعای  است  وصایت 

ای که خود مطرح نمایند! یعنی دقیقا مشابه همان شیوهرا برای    جانشینی و وصیت

اند، مدعیان دروغین وصایت و مهدویت نیز همان  مدعیان پیامبری در پیش گرفته

اند! همان طور که مدعیان دروغین پیامبری، چشم خود را بر شیوه را در پیش گرفته

اند، مدعیان  ه داشتهبسته نگ  ,روی کوه عظیمی از دالیل خاتمیت پیامبر اسالم
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یت نیز چشم خود را بر روی کوه استوار دالیل و نصوص ادروغین مهدویت و وص

اند! همان گونه که مدعیان بسته   أ مربوط به آخرین وصی بودن حضرت حجت

نمی خود  مخاطب  به  را  مطلب  تمام  گاه  هیچ  پیامبری،  مدعیان  دروغین  گویند، 

از دوازدهمین وصی نی باور دوازده ز هیچ اشارهدروغین وصایت بعد  ای به اصالت 

 کنند. وصی نمی

همان گونه که مدعیان دروغین پیامبری، از میان صدها دلیل بر خاتمیت 

، جاویدان بودن قرآن کریم و پایداری اسالم، تنها و تنها به یک ,پیامبر اکرم

وصیت   کنند، مدعیان دروغینند و آن را نیز تحریف میزپرداعبارت خاتم النبیین می

نیز هیچ گاه نصوص غیرقابل انکار منحصر بودن تعداد اوصیاء به دوازده وصی را 

پردازند! یعنی پس از دهند و به تحریف معنای خاتم االوصیاء می مالک قرار نمی

کنند که آن که چشم خود را بر روی آن همه حقایق غیرقابل انکار بستند، ادعا می

 معنای نگین و انگشتر است!   خاتم در عبارت خاتم االوصیاء، به

این در حالی است که در مباحث اثبات خاتمیت و بررسی دالیل مدعیان 

شود و ثابت دروغین رسالت به این موضوع به صورت مفصل و مستدل پرداخته می

عبارت ی ختم است که یک معنا بیشتر ندارد و آن  اوال خاتم از ریشه گردد که اگر  می

ها، قاعده بر این است که برای فهم ی زباندر همه  1. یزیاست از رسیدن به آخر چ

ای که لغت برای معنای یک کلمه در یک عبارت، ابتدا به سراغ معنای اصلی و اولیه

، با "ما وَضَعَ له"روند و تا زمانی که معنای اولیه یا به اصطالح  آن وضع شده می

ما "که    یتا زمانروند! یعنی  عبارت مورد نظر سازگار بود، به سراغ سایر معنای نمی

موارد استعمال دیگر  )  "هیف  ستعملیما  "در عبارت صادق است، نوبت به    "وضع له
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شرح و   یحفظ اختصار در این مجموعه، اجازه  .رسدینم  یک لغت در طول زمان(

 دهد. بسط بیشتر در این خصوص را نمی

اینجا  جالب توجه  ی  نکته که در   بایستی مورد توجه قرار گیرددیگری در 

ندارد؛  وجود  النبیین  خاتم  خاتم  بحث  پیامبر  عبارت  مورد  در  فقط  و  فقط  النبیین، 

ین  هم  انبیاء الهی مورد استفاده قرار نگرفته است.  سایر رفته و برای  به کار    ,اسالم

به دروغ ادعا کنند که خاتم   ,امر باعث شده که منکران مقام خاتمیت پیامبر اکرم

همچون انگشتری هستند که انبیاء گذشته را   ,به این معناست که پیامبر اسالم 

توان پیامبری را یافت که انبیاء پیش از خود را تایید آیا مگر می   فرمایند!تصدیق می 

اند که وقتی مومنین حق ندارند هیچ موش کردهگویا فرا  و تصدیق نکرده باشد!؟

قطعاً هیچ یک از پیامبران گذشته نیز احدی از  1یک از انبیاء گذشته را انکار نمایند،

کننده باشد، تمام انبیاء کنند! یعنی اگر خاتم به معنای تصدیقانبیاء الهی را انکار نمی

ی انبیاء کننده عای ایشان، تصدیقالنبیین یا به اد ی مومنین را باید خاتمالهی و همه

خاتم  نامید عبارت  نمیو  را  مرتبت النبیین  ختمی  حضرت  اختصاصی  صفت  توان 

 به حساب آورد. ,محمد مصطفی

اند توجیه نادرستی همانند توجیه برخی مدعیان دروغین مهدویت سعی کرده

اء"  برای عبارت  را  باال ات ِمَاْلأَْوِصي  این عبارت به معنای   کهبسازند و ادعا کنند    "خ 

نبوده ودهنده پایان اوصیاء  تا   ی  نیست  الهی، منحصرا دوازده وصی  اوصیاء  تعداد 

ی جالب معرفی نمایند. اما نکته   أشاید مجالی بیابند و خود را وصی امام زمان

اء"  توجه در مورد عبارت ات ِمَاْلأَْوِصي  النبیین  اتمبر خالف عبارت خ  این است که  "خ 

اء"  عبارت  به کار رفته،  , که فقط برای پیامبر اکرم ات ِمَاْلأَْوِصي  در مورد دو امام   "خ 
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شده است! یعنی توجیهاتی که منکران خاتمیت اسالم در مورد    وارد  ]معصوم

گانه، در مورد  دوازده  یائمهاند، منکران اوصیاء و  النبیین به کار گرفتهعبارت خاتم

ات مَِ"عبارت   اءخ  د مطرح نمایند! زیرا در اینجا دو امام با این عبارت ن تواننمی  "َاْلأَْوِصي 

لذا توجیهات نادرست منکران خاتمیت اسالم    نه یک امام خاص!  اندتوصیف شده

تواند به کار منکران خاتمیت وصایت نمی)که نادرستی آن پیش از این ثابت گردید(  

توانند همانند منکران  یعنی مدعیان دروغین وصایت نمیبیاید.    أحضرت مهدی

دهنده نیست و فقط به ادعا کنند که خاتم به معنای پایان  ,خاتمیت پیامبر اسالم

 چون برای دو امام به کار رفته است. کننده است!معنای نگین و تصدیق 

 هاانسان و اعمال یباطن ریضم به علم -7 -8 -1

هاست. ضمیر باطنی و نیت انسانعلم به  ،{های اماماز دیگر خصوصیت

در آیات و روایات زیادی مورد تصریح قرار گرفته است.    {این توانایی و قدرت امام

 [ ی طاهرینو ائمه ,های رسول مکرم اسالمخداوند متعال، یکی از ویژگی

يرَ فرماید:  ی اعمال خلق معرفی می یت و مشاهده ؤرا ر لُواَْف س  َقُِلَاْعم  ل كَََُیو  م  َََْماللَُّهَع 
َالُْمْؤِمُنونَ  ُسولُُهَو  َر  خدا و پیامبر    یخواهید[ عمل کنید، که به زود یو بگو: ]هرچه م  1و 

آن کدام مومن است که تا کنون توانسته ادعا   .او و مؤمنان عمل شما را خواهند دید

 [ ی طاهرینائمه  ها بوده است!؟ به تصریح روایات، کند شاهد بر اعمال انسان 

ی شریفه به عنوان شاهد  همان مومنانی هستند که خداوند متعال آنان را در این آیه

  2فرماید. ها معرفی میاعمال انسان 
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نیت ها را  ترین بخش عمل انسانمهم  شاید بتواندانیم،  همان طور که می

که حضرت   فرمایندنقل می  ,از پیامبر اکرم  {امام صادق  .دهدتشکیل میعمل  

َق الَ فرمودند:   لِِهَو  م  ْيٌرَِمْنَع  اُلَبِالنِّيَّاَتََ,نِيَُّةَالُْمْؤِمِنَخ  اَاْلأَْعم  نیت مومن در کار   1ا ِنَّم 

 هاست. به نیت فقط و فقط خیر، بهتر از عمل اوست و اعمال

توان تصور کرد که کسی بخواهد شاهد اعمال انسان باشد ولی از مگر می

  اگر بر ضمیر  الهی  این شاهد  خبر باشد!؟ها بیالع بوده و از نیت آناطها بیضمیر آن

تواند عمل خالص را از کار ها، آگاهی نداشته باشد، چگونه میو نیت و قلب   باطنی

بر  ریاکارانه تشخیص دهد!؟ بی  را شاهد  بزرگواران  این  متعال  شک وقتی خداوند 

هاست یر باطنی و قلب و دل انسانخلق قرار داده، لوازم این کار را که آگاهی از ضم

های امام حق و هدایت، فرموده است! بنابراین از دیگر مشخصه   عطارا نیز به ایشان  

 هاست. آگاهی به ضمیر باطنی انسان 

دالیل قرآنی بسیار زیاد دیگری در این زمینه وجود دارد که به جهت حفظ 

 گردد. اختصار به همین یک نمونه اکتفا می

اند  های مختلفی این موضوع را بیان فرمودهاز جنبه  [نیز ائمه  روایاتدر  

یک دسته از این احادیث،   دهند؛شهادت میهمین موضوع  به    بسیار زیادی  و احادیث

ی اعمال بر این بزرگواران و شاهد بودن ایشان بر  مربوط است به مباحث عرضه 

باطخلق که داللت می به ضمیر  امام حقیقی، عالم  انسانکند  ی هاست. دستهنی 

 [خدمت ائمه  که اشخاصی  است   گزارشات فراوانی  دیگر از روایات این بحث،

، پاسخ سواالت را دریافت  نمایندشدند و قبل از این که سوالی مطرح  مشرف می 
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 { گردد که امام ی دیگر از روایات این موضوع به گزارشاتی بازمیدسته  .کردندمی

 د. ندهی گزارش میاز باطن و ضمیر و طینت فرد

 {امام خصوصیات از  گلچینی -8 -8 -1

 بیان  خدا،  حجت  و  امام  شناخت  برای  [هدی  یائمه  خود  که  عالماتی

 مملو  شیعی،   مصادر  و  منابع  گردد.نمی  باال  مورد  چند  همین  به  محدود  اند،فرموده

 جهت  آن  از   نیز   موضوع  این  الهی.  هایحجت  عالمات  و  اوصاف  ذکر   بیان   از  است

  این  یمشاهده  با که دارد جعل غیرقابل عالئم  و هانشانه قدر آن {امام  که است

  احدی   دل   در  ایشان  دعوت  بودن   الهی   در  تردید  ایذره  و  شود  تمام  حجت  هاعالمت 

 نماند.  باقی

  همین  به  ندارد.  را  این  از  بیش  مواردی  به  پرداختن   مجال  مختصر   این  اما

  را   عالئم  این  از  ایمجموعه  که  ،{رضا  حضرت  رئوف،  امام  از  زیبایی  بیان  با  دلیل

 شود. می برده پایان به بخش این اند،فرموده فهرست حضرت

  را   عالئم  از  ایمجموعه  کننده،روشن  و  نورانی  بیان  این  در  {رضا  امام

 ادعایش  بر  بطالن   مهر  و  کرده  سالح  خلع  را  دروغین  مدعی  هر   که  فرمایندمی  بیان

امَِ"  نهد:می م  اتٌََلِْلا ِ ام  ل  مَ ََوَ ََالنَّاسَََِاَْعل مَ ََي ُكونََُع  یََوَ ََالنَّاسَََِاَْحك  َوَ ََالنَّاسَََِاَْحل مَ ََوَ ََالنَّاسَََِاَْتق 
عَ  یََوَ ََالنَّاسَََِاَْشج  دَ ََوَ ََالنَّاسَََِاَْسخ  ْخُتونا َََُيول دَََُوَ ََالنَّاسَََِاَْعب  را َََي ُكونَََُوَ ََم  ْلِفهَََِِمنَََْي ر یََوَ ََُمط هَّ َخ 
ا ْيهَََِب ْينَََِِمنَََْي ر یََك م  اََوَ ََِظلٌَََل هَََُي ُكونَََُل أََوَ ََي د  ق عَ ََا ِذ  ل یََو  هَََِب ْطنَََِِمنَََْاْلأَْرضَََِع  ق عَ ََاُمِّ ل َیََو  َع 

ْيهَِ ت  اح  افِعا َََر  ْوت هَََُر  ت ْينَََِص  اد  ه  أََوَ ََبِالشَّ ْيُنهَََُت ن امَََُوَ ََي ْحت لِمَََُل  ن امَََُل أََوَ ََع  ثا َََي ُكونَََُوَ ََق ْلُبهَََُي  دَّ َوَ ََُمح 
ل ْيهَََِي ْست ِوي ُسولَََِِدْرعَََُع  ائِطٌَََل أََوَ ََب ْولٌَََل هَََُُير یََل أََوَ ََ,اللَّهَََِر  زََََّاللَّهَ ََلِأَنََََّغ  لََََّوَ ََع  كَّلَ ََق دَََْج  ََو 

اعَََِاْلأَْرضَ  اََبِاْبتِل  ُتهَََُت ُكونَََُوَ ََِمْنهَََُي ْخُرجَََُم  ائِح  ةَََِِمنَََْاَْطي ب َََر  ائِح  َبِالنَّاسَََِاَْول یََي ُكونَََُوَ ََالِْمْسكَََِر 
قَ ََوَ ََبِاَنُْفِسِهمَََِْمْنُهمَْ ل ْيِهمَََْاَْشف  ائِِهمَََِْمنَََْع  اتِِهمَََْوَ ََا ب  ه  دََََّي ُكونَََُوَ ََاُمَّ اُضعا َََالنَّاسَََِاَش  لََََّلِلَّهَََِت و  َج 
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ََِذْكُرهَُ ذَ ََي ُكونَََُوَ َ اََالنَّاسَََِا خ  ا ُْمُرُهمَََْبِم  اََالنَّاسَََِاَك فََََّوَ ََبِهَََِي  مَّ یََع  ْنه  ْنهَََُي  اُؤهَََُي ُكونَََُوَ ََع  َُدع 

ابا َ تََّیََُمْست ج  اََاَنَّهَََُل وَََْح  ع  ل یََد  ةَ ََع  ْخر  قَّتَََْص  ْينَََِل أنْش  هَََُي ُكونَََُوَ ََنِْصف  احَََُِعْند  ُسولَََِِسل  َ,اللَّهَََِر 

ْيُفهَََُوَ  ارَََُِذوََس  ق  هَََُي ُكونَََُوَ ََالْف  ةٌَََِعْند  ِحيف  اََص  اءَََُفِيه  تِهَََِاَْسم  ْومَََِا ِل یََِشيع  ةَََِي  ام  ةٌَََوَ ََالِْقي  ِحيف  اََص  َفِيه 
اءَُ ائِِهمَََْاَْسم  ْومَََِا ِل یََاَْعد  ةَََِي  ام  هَََُي ُكونَََُوَ ََالِْقي  ةَََُِعْند  اِمع  ةٌَََِهيَ ََوَ ََالْج  ِحيف  اََص  ْبُعونَ ََطُولُه  اعا َََس  َِذر 
ا ِميعَََُفِيه  اََج  مَ ََُولْدَََُا ِل ْيهَََِي ْحت اجَََُم  هَََُي ُكونَََُوَ ََا د  ْفرَََُِعْند  رَََُالْج  رَََُوَ ََاْلأَْكب  ابَََُاْلأَْصغ  اِعزَ ََا ِه  ابَََُوَ ََم  ََا ِه 
اََك ْبشَ  ِميعَََُفِيِهم  تَّیََالُْعلُومَََِج  ْدشَََِاَْرشَََُح  تَّیََوَ ََالْخ  ةَََُح  ْلد  ةَََِنِْصفَََُوَ ََالْج  ْلد  ةَََِثُلُثَََُوَ ََالْج  ْلد  َالْج 

هََُي ُكونََُوَ  فََُِعْند  ةَ َُمْصح   1.السلامَلیهاعَف اِطم 

 و  باشدمی  مردم   دانشمندترین  :است  هائینشانه  را  امام  :فرمود  {رضا  امام

 و   مردم  ترینباسخاوت   و  مردم  دلیرترین  و  مردم  پرهیزکارترین  و  مردم   ترینحکیم

 سرش  پشت  از  و  باشدمی  پاکیزه  و   شود می  متولد  شده  ختنه  و  مردم   ترین عبادت  پر 

 دو   افتدمی  زمین بر   مادر  شکم  از  چون   و  ندارد  یهسا  و  بیندمی   رویش  پیش همچون

 و  شودنمی  محتلم  و   کندمی   بلند  شهادتین  هب  صدا  و  نهدمی  زمین  بر   دست  کف

 و  گویندمی  سخن  او  با  فرشتگان  و   است  بیدار  دلش  ولی  رودمی   خواب  هب  اشدیده 

 خداوند  زیرا  .نشود  دیده  غایطش  و  بول   و  آید  راست  او  تن  بر   ,خدا  رسول  زره

 بوئی   . ببلعد  آیدمی  بیرون  امام  از  چه  هر   تا  است  فرموده  موظف   را  ینزم  عزوجل

 است  سزاوارتر  فرمائیحکم  هب  خودشان  از  مردم  بر   امام   و  دارد  مشک  بوی  از  خوشتر

  خدای   پیشگاه  در  مردم  همه  از  بیشتر  و  تر مهربان  آنان  بر   مادرانشان  و  پدران   از  و

  عمل   بهتر   همه  از  خود  هددمی  مردم  هب  که  دستوراتی  هب  و  باشدمی  فروتن  عزوجل

 دعایش   و  باشدمی  بیشتر   همه  از  خودداریش  ،کندمی   نهی  که  کارهائی  از  و  کندمی

 اسلحه   و  شودمی  شکافته  نیم  دو  ه ب  کند  سنگی  بر   دعا   اگر   که  آنجا  تا   است  مستجاب
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 های نام  که  است  کتابی  نزدش  هب  و   است  او  نزد  الفقارش  ذو  شمشیر   و  ,خدا  رسول

 در قیامت روز تا دشمنانش  هاینام که  کتابی و است نآ در قیامت روز تا شیعیانش

 همه  که  ذراع   هفتاد  درازی  هب  است  طوماری   آن  و  است  او  نزد  جامعه  و  است  ثبت  آن

 پوست  در که کوچک جفر  و بزرگ جفر  و است ثبت آن در زادهآدمی هاینیازمندی

  خراشیدن   زیان  حتی   بردارند  در   را  هادانش  همه  و  است  او  نزد  است  قوچ  پوست   و  بز 

 مصحف  و   را  تازیانه  با  حد  سوم  یک  و  حد   نصف  و  را  تازیانه  با  زدن  حد  حتی  و  تن

 باشد.می او نزد  در }هفاطم

تواند ادعای مقام های روشنی، آیا کسی می به راستی با وجود چنین نشانه

آیا باز هم ممکن است کسی در دام مدعیان دروغین امامت و خالفت الهی کند!؟  

گرفتار شود!؟ به راستی که خداوند متعال همانند آفتاب میان روز، حق و باطل را از 

است!   فرموده  جدا  نشانههم  همین  وجود  امام  با  از  حق  امام  شناخت  که  هاست 

 است.  گردد و این نیز از لطف خداوند متعالگمراهی، به آسانی ممکن و میسر می

دلداگی بتِکافیست  و  گذاشته  کنار  را  تعصبات جاهالنه  و  خودخواهی    ها 

خویش را بر زمین بکوبیم تا به لطف خداوند متعال با در دست داشتن چنین آیات 

  و بینات روشنی از افتادن در دام مدعیان دروغین نجات یابیم. 



 تگرانیفصل اول: هدا                 94

 

 .است مهربان  ،یمهد -9 -1

  امام   نگهداشتن  غربت  در  برای   شیطان  های تکنیک  ترینمهم  از  یکی

 وحشت   و  رعب  دایجا   بلکه  و  هاانسان  محبت  بردن  بین  از  و  کردن  کم  ،أزمان

 خشن،   باوری  و  تصویر   بتوانند  او  یاران   و  شیطان  اگر   .باشدمی  حضرت  به  نسبت

 احدی   دیگر   دهند،  قرار  هاانسان  فطرت  روی  بر   خدا  حجت  از  ناشایست  و  زشت

 غربت   در   همچنان  او  و  کشید  نخواهد را  انتظارش  کس   هیچ  شد!  نخواهد  او  مشتاق

 کسی   هر   از  بیش  ، و غربت او  خدا  حجت  گذاشتن  تنها   و  ماند!  خواهد  باقی   تنهایی  و

  آغازین  هایبخش  در  امام  از  دوری  آثار  از  ایگوشه  که  هاستانسان  خود  زیان  به

 حاضر   و  اندنبوده  غافل  شیوه  این  از  نیز   او  لشکر   و  شیطان  گردید.  حضور  تقدیم

کند آن همه محبت و لذا سعی می  بدهند!  دست  از   را  حیاتی  گلوگاه  چنین  نیستند

د و تصویری خشن از حضرت در ن ها ببر را از یاد انسان  أکران امام زمانلطف بی

 د. نها به نمایش بگذاربرابر دیدگان آن

 که   اندلرزیده   خود  جان   بر  ترس  از  و  دباش  شنیده  بسیاری  را سخن  این  شاید

 را   دنیا  مردم  بیشتر   –   کندمی  ظهور  که  زمان  آن  –  أمعصوم  امام  دوازدهمین

 سینه  در   را  هانَفَس  سازد، می  پُشته  ها، کشته  از   اندازد؛می  راه   به  خون   جوی  و  کُشدمی

 ...!  است و  مردم عقوبت و عذاب برای او قیام و کندمی  قطع

  چه  آن   بر   افزون  سدی  و  افزایدمی  او  هایحجاب  بر   حجابی  ،تصویر   این

 ظهورش   فیض  به  و  نبینند  را  جمالش  نور   هرگز   تا  کِشدمی  مردمان  دید  برابر   در  هست

 1بنالد! دوستان فراق از و بماند خود غربت  در پیش از بیش او و نرسند
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 که  رسدمی  گوش  به   افرادی  سوی   از  شیطان  تبلیغات  این  گاهی  متاسفانه

 دارند.  نیز  را أزمان امام به ارادت و محبت ادعای

  خداوند   رحمت  و  لطف  مبنای  بر   الهی  سفرای  ارسال  اصل  اساسا  که  آن  حال

 به   را  خود  مخلوقات  بهترین  که  است   متعال  خداوند  لطف  این  است!  بوده  متعال

 حبیب   و  مخلوقات  اشرف  و  کجا  جاهلی   عرب  .آزمایدمی  افراد  ترینشقی  هدایت

  خوردن   کثیف،  هایآب  نوشیدن   کارش  که  بشری  میان  در  کجا!؟  متعال  خداوند

 به   را  خود  حبیب  بود،  خود  فرزند  کردن  گور  به  زنده   اخالقش  و  پست  هایطعام

 فرماید!  هدایت را  ایشان تا فرمود مبعوث رسالت

 توصیفش   گونه  این  خود   متعال  خداوند  که  پیامبری   همان  پیامبر!؟  کدام

دَْ  فرماید:می ُسولٌَََجاء كُمَََْل ق  زيزٌَََاَنُْفِسُكمَََِْمنَََْر  ل ْيهَََِع  نِتُّمَََْماََع  ريصٌَََع  ل ْيُكمَََْح  ََبِالُْمْؤِمنينَ ََع 
ُؤفٌَ   او   بر   شما  بردن  رنج   که  است  آمده  خودتان  از  یپیامبر   شما  یبرا  همانا   1ر حيمٌَََر 

 مهربان  و  دلسوز  بسیار  مؤمنان  به  نسبت  و  حریص  شما  هدایت  بر  و  است  دشوار

 هستند! پیامبر مهربانی چنین وصی و جانشین ،أعصر  امام و است.

  برای   رحمتی  را  او  که  فرستاد  سرزمین  آن  وحشی   مردم  سوی  به  را  پیامبری

ْلناكَ َماَوَ  است: داده قرار (عالمین یهمه بلکه هاانسان تنها )نه  عوالم تمامی ََََّاَْرس  َا ِلأ
ةَ  ْحم    نیز  أزمان  امام  و  عالمین!  برای  رحمتی  مگر   نفرستادیم   را  تو  ما  2لِْلعال مينَ ََر 

  به   خود  رسول  از  کریم   قرآن  در  که  خدایی  همان  است!  رحمت  پیامبر   همین  وصی
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ةَ   عنوان ْحم   از   } فاطمه  لوح  قدسی  حدیث  در  خدا  همان  فرماید،می   یاد  لِْلعال مينَ ََر 

َلِْلعال مينَ  و او را فرموده یاد  عنوان همین با أزمان امام ة  ْحم   1! فرمایدمعرفی می  ر 

 که   فرموده  خویش  هاینعمت  را غرق الطاف و  بشر   قدر  آن  متعال   خداوند

تُْحُصوٰهَا  فرماید:می ا لل ِهَلأَٰ َ ة  نِْعم  واَ ت ُعدُّ ا ِْنَ َ   های خدا را بشمارید، هرگزگر نعمتا  2و 

با این همه ابزار و   یعنی بشر نمایید و به شماره در آوردید!    ها را احصاتوانید آننمی

و در آینده نیز    بشماردهای خداوند متعال را  قادر نیست که نعمت  امکانات باز هم

داشت نخواهد  قدرتی  نعمتچنین  این  تمامی  که  این  با  غیرقابل شمارش، !  های 

قاقی در کار نبوده همگی از باب لطف خداوند متعال به بشر داده شده و هیچ استح

 تواند به بشر منت بگذارد، ها میو در حقیقت خداوند متعال بابت تک تک این نعمت

هیچ جایی به بشر منت نگذاشته مگر یک مورد! فقط در خصوص یک نعمت   اما

بندگان    بر   گذارد و آن هم فقطاست که خداوند متعال بر بندگان خویش منت می

جز ارسال پیامبر    نیستآن یک نعمت نیز چیزی    !های انسانخویش نه همه  مومن

ل  :  ,اکرم َاللَُّهَع  نَّ ْدَم  اتِِهَََیل ق  اي  ل ْيِهْمَء  ْتلُواَْع  ْنَاَنُفِسِهْمَي  ُسول أَمِّ َفِيِهْمَر  ث  َا ِْذَب ع  الُْمْؤِمنِين 
َا ِنَكا نُواَِْمنَق ْبُلََ َو  ة  َالِْحْكم  َو  لُِّمُهُمَالِْكت اب  َُيع  كِّيِهْمَو  َُيز  بِينَ ََیل فَِو  َمُّ ال  ل   ی به راست  3ض 

نهادخدا به مؤمنان   پیامبر ، آنمنت  برانگیخت که   یگاه که میانشان  از خودشان 

آیات او را بر آنان بخواند و پاکشان سازد و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد؛ و قطعا 

ی ، جانشین و وصی و خلیفه{امام زمان   بودند.  یآشکار  یپیش از آن در گمراه

 چنین نعمت گران قدر و تداوم آن است! 

 
 310 ی، صفحه1، جلد  كمالَالدينَوَتمامَالنعمة 1
 18، النحل  2
 164عمران، آل 3
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 غذای  هم،  سر   پشت  روز  سه  که  است  ایخانواده  همان  فرزند  أمهدی  امام

 امام  است!  [بیت  اهل  یسیره  این  و  بخشیدند  اسیر  و  یتیم  و  مسکین  را  خود

  برای   صبح  تا  فرمایدمی  {مجتبی  امام  که  است  مادری  همان  فرزند  أزمان

   1!نفرمودند درخواست  خود  برای چیزی  هیچ فرمودمی دعا مومنین

نه تنها ظلم و جفای ما در حق   همان پدر مهربانی است که  أامام زمان

از   ی سحرگاهان خوددر دعا و اشک و ناله و خواسته  گیرد، بلکهخود را نادیده می

و از خداوند متعال   فرماید می را طلب  ش و عفو گناهان شیعیانش  خداوند متعال، بخش

ها را به بهشت وارد فرماید و از آتش دور نگه دارد و آنان را با خواهد که آنمی

 2جمع نفرماید! [یتدشمنان اهل ب

است که زیارت آل یس، ایشان    وجودی  همان  أوجود نازنین امام عصر 

ةرا رحمت پهناور ) اِسع  ُةَالْو   فرماید. ( معرفی میالرَّْحم 

ایم  شمارش نسبت به خودمان توجه نکردهبه الطاف بی ل از ماست که  مشک

کران ای از دریای بیو به نقش او در این عالم کمتر توجه نمودیم! اگر تنها به قطره

امام زمان  آفتاب مهربانیداشتیم نسبت به خود توجه    ألطف  هایش را ، گرمای 

 کردیم. شاید هیچ گاه فراموش نمی

َل أََ  نویسد:اش به شیخ مفید میخود وجود نورانی اتُِكْمَو  اع  َلُِمر  لِين  ْيُرَُمْهم  ا ِنَّاَغ 
اءَُ ُكُمَاْلأَْعد  ل م  َاْصط  اُءَو  ا ْو  َبُِكُمَاللَّ ل  ز  َل ن  لِك  َل ْوَل أَذ  َلِِذْكِركُْمَو  ما در مراعات حال   3ن اِسين 

 
 182 ی، صفحه 1علل الشرائع، جلد   1
 302 ی، صفحه53بیروت(، جلد   - بحار األنوار )ط  2
 903 ی، صفحه 2الخرائج و الجرائح، جلد   3
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و اگر چنین نبود، بالهای سخت   بریمکنیم و یادتان را از خاطر نمیشما کوتاهی نمی

 کردند.آمد و دشمنان، شما را نابود میبر شما فرود می

های گلستان هدایت  هزاران سال است که خارهای ظلم و جهل به پای گل

حجت حقوق  تنها  نه  و  نمودهپیچیده  غصب  را  الهی  از  های  بسیاری  بلکه  اند، 

اند و خود یده و از میان برداشتهیکی پس از دیگری به قتل رسان  را  فرستادگان الهی

را   انصافی است باغبان مهربانبی اند!راه هدایت شده  و سدِّداده را معبود مردم قرار 

هزاران سال به   که غیرقابل اصالح    رحمو بی   خارهای ویرانگر   به خاطر نابود کردن

است   به خونریز بودن متهم نمود! آن کدام عقل سلیم   ،ها مجال اصالح داده شدهآن

می علفکه  بردن  بین  از  خاطر  به  را  الهی  مربی  و  باغبان  مورد تواند  هرز،  های 

 نکوهش قرار دهد!؟  
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 رجعت  -10 -1

در مباحث اعتقادی شیعه، به لطف خداوند متعال، معارفی مطرح گردیده که 

توان برای آن در جای دیگری سراغ گرفت و شاید بتوان گفت ای نمیهیچ نمونه

های منحصر به فرد، دلیل دیگری بر حقانیت د همین ویژگیکه اندک دقت در وجو

این باور الهی است. یکی از این باورها، اعتقاد به رَجعت و زنده شدن مردگان و 

ها در همین دنیا قبل از وقوع قیامت کبری است. اگر چه این باور اصیل بازگشت آن

ر گرفته، ولی اعتقاد به در آیات بسیار زیادی مورد تاکید و تصریح خداوند متعال قرا

ویژگی از  میرَجعت  شمار  به  شیعه  اعتقادی  خاص  کههای  گروه   شاید  آید  هیچ 

آن معتقد نیست! گویا دیگران یا این آیات قرآن کریم را این کیفیت به    دیگری به

 اند. اند یا چشمان خود را بسته نگه داشته و راه کافران را در پیش گرفتهندیده 

ابع موجود در بحث رجعت که به باور برخی از محققین،  یکی از بهترین من

موجود در این زمینه دانست، کتابی   روایی  ترین منبعترین وکاملتوان آن را جامع می

نام   به  الرجعة"است  بالبرهانَعلیَ الهجعةَ منَ شیخ محمد بن   مرحوم   اثر  "الأيقاظَ

عاملی  بزرگ  حسن حر  زبان عربی که  ترین محدثان)از  به   1079در سال    اخیر( 

و ضمن اثبات باور رجعت، به بسیاری از شبهات و سواالت   نوشته شده  هجری قمری

 نیز پاسخ داده است. 

مرحوم شیخ حرعاملی در این اثر ارزشمند، دوازده دسته دلیل بر درستی باور 

ن دالیل فقط ی از اینماید! آری، دوازده دسته دلیل! که یک دستهرجعت ارائه می

ی دیگر از دالیل به آیات قرآن کریم در موضوع رجعت اختصاص داشته و دسته

 دهد. ی خود را به روایات رجعت اختصاص میگانهدوازده

ها بایست بدان توجه نمود، محال نبودن بازگشت انسان ای که می اولین نکته

بودن زنده شدن   به دنیا پس از مرگ است؛ یعنی هیچ دلیلی بر محال و غیرممکن
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مردگان در همین دنیا وجود ندارد. همان خدای قادر متعالی که برای اولین مرتبه 

ها را به همین دنیا ها را به این دنیا آورده، همان خدا باز هم قدرت دارد که آنانسان

لیفرماید:  بازگرداند. کما این که می ع  َبِقاِدرَ  َذلِك  ل ْيس  وَََْاََ َالْم  آیا چنین   1تَیاَْنَُيْحيِي 

بنابراین به هیچ وجه نمی توان وقوع  کسی قادر نیست که مردگان را زنده کند!؟ 

 رجعت را غیرممکن دانست.

ی بسیار مهم، گزارشاتی که خداوند متعال خود از اتفاق افتادن دومین نکته

حجت خود یعنی   معجزاتاین امر بیان فرموده است؛ وقتی خداوند متعال، یکی از  

های دیگری نیز از زنده را زنده کردن مردگان قرار داده و نمونه  {یسی حضرت ع

ای که به دست نتیجه  ینشدن مردگان در همین دنیا در قرآن کریم بیان فرموده، اول

ها پس از مرگ آید این است که خداوند متعال خود اصل رجعت و بازگشت انسانمی

تواند در اصل واقع شدن مسلمانان نمیبه همین دنیا را بارها بیان فرموده و احدی از  

ای تردید داشته باشد. یعنی از دیدگاه قرآن کریم،  ذره  پذیر بودن آنو امکان  این امر 

 اند! اند و به همین دنیا بازگشتهای زیادی پس از مردن، دوباره زنده شده عده 

باد، در بخش دالیل    مرحوح شیخ حرعاملی او  بر  و درود خدا  که رحمت 

این  آوری نموده و عالمه مجلسی  آیه در این خصوص را جمع  64بر رجعت،  قرآنی  

 .رسانیده است 120بیش از  عدد را به

تکیه   [در بحث روایات نیز این باور اصیل به کوهی از بیانات معصومین 

وَا ذاَلمَيكنَمثلَهذاَمتواتراَففيَا يَفرماید:  ای که عالمه مجلسی میدارد؛ به گونه
 اگر چنین مطلبی  2التواترَمعَماَروتهَكافةَالشيعةَخلفاَعنَسلَفءَيمكنَدعویََشي

 توان دعوی تواتر کرد؟ با این متواتر نباشد، در چه چیز می  )یعنی اعتقاد به رجعت(

 
 40 امة،یالق 1
 123، صفحه  53بیروت(، جلد   - بحار األنوار )ط  2
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که تمام طائفه شیعه این مسأله را در هر عصری از علما و راویان پیش از خود روایت 

 1اند.کرده

پیامبر   از  روایی  مباحث  معصومین  ,اکرمدر  دیگر  احادیث    [و 

متواتری در موضوع رجعت وارد گردیده است. تواتر روایات رجعت به حدی است که 

مرحوم شیخ حرعاملی، مدعی است اگر با دقت به احادیث مذکور توجه شود، این  

کند، کمتر  می   [روایات، دست کمی از روایاتی که داللت بر امامت یکی از ائمه 

ز این که اعتقاد به رجعت از ضروریات مذهب امامیه به حساب  بگذریم ا  2. نیست

باور هیچ آید و مورد اجماع همهمی ی علمای معروف قرار داشته و در اصل این 

 اختالفی وجود ندارد. 

ای  بودن امام و حجت خدا )یعنی اگر برای زنده شدن مرده  ةمستجاب الدعو

می زنده  بفرماید،  افضلیتدعا  خاتم  شود(،  انبیاء   ,پیامبر  بر  ایشان  اوصیای  و 

کنند در گذشته و همچنین دانستن اسم اعظم از دیگر دالیلی هستند که ثابت می

این امت نیز زنده شدن مردگان، نه تنها امری ممکن است، بلکه به طریق اولی 

 امکان پذیر است.

ت در حد در ادامه تنها به چند نمونه از آیات و روایات مربوط به بحث رجع 

توانند به کتاب ضرورت اکتفا خواهد شد و محققان عزیز جهت مباحث تکمیلی می

 گرانقدر شیخ حرعاملی و یا سایر منابع مرتبط در این زمینه مراجعه نمایند. 

اثبات  به  را  رجعت  وقوع  که  آیاتی  کلی،  نگاه  یک  در  گفت  بتوان  شاید 

 گیرند:رساند در دو دسته قرار میمی

 
 1228 یبحار األنوار(، متن، صفحه  51موعود ) ترجمه جلد   یمهد 1
 32 یالرجعة، صفحه یاالیقاظ من الهجعة بالبرهان عل 2
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اول:دسته ✓ آن  ی  از  رجعت  وقوع  اصل  که  میآیاتی  اثبات  به  و ها  رسد 

 نماید.  پذیر بودن آن را ثابت میامکان

ی دوم: آیاتی که مصادیق بسیار فراوانی از زنده شدن مردگان در دسته ✓

 اند.همین دنیا را گزارش فرموده

هم قانون کلی و اصل    ،توان گفت که خداوند متعالتر میبه بیان روشن

ت را بیان فرموده و هم مصادیق بسیار زیادی از زنده شدن مردگان در وقوع رجع

ای در اصالت و درستی این  همین دنیا را تصریح فرموده که هیچ جای شک و شبهه 

 باور الهی باقی نماند. 

آیات دسته میان  اول میاز  آیهی  به  مبارکهسوره  83ی  توان  النمل  ی  ی 

ُبَید:  فرمااشاره نمود که خداوند متعال می  ْنَُيك ذِّ ِممَّ ة َف ْوجاَ  اُمَّ َ ن ْحُشُرَِمْنَكُلِّ َ ْوم  ي  َ و 
ُعونَ  َُيوز  َف ُهْم روزی که از هر امّتی گروهی از کسانی را که آیات ما را تکذیب )و    1بِا ياتِنا

میکرده محشور  ملحق  کنیم،  اند  یکدیگر  به  مالحظه شوند.تا  که  گونه  همان   )

این می را  آیه تصریح می  گردد، خداوند متعال در  تنها گروهی  امتی  از هر  فرماید 

فرماید! حال آن که در آیات مربوط به قیامت کبری بر این نکته تاکید  محشور می

ْرناُهْمَف ل ْمَنُغاِدْرَِمْنُهْمََشوند:  ها محشور میفرماید که همگی انسانو تصریح می ش  َح  و 
دا َ  گذاریم.را وانمی احدیو  کنیممحشور میو آنان را  2اَح 

شود که دو نوع حشر و زنده شدن وجود  از جمع بین این دو آیه مشخص می

شوند و دیگری حشری ها محشور میدارد؛ یکی حشری که تنها بخشی از انسان

گردند. و این بدان معناست که عالوه بر قیامت های محشور میکه همگی انسان

ها محشور است که تنها بخشی از انسان  دیگری نیز در کار  بعث و زنده شدنکبری،  

 
 83، النمل 1
 47الکهف،   2
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ها برانگیخته ی انسانمهخواهند شد. پر واضح است که بعد از قیامت کبری که ه

دیگر مرگ و حشر و رجعتی نخواهد بود. لذا حشری که تنها بخشی از   شوند ومی

از قیامت کبری خواهد بود؛ یعنی انسان برانگیخته خواهند شد، مربوط به قبل  ها 

 شدن مردگان در همین دنیا، قبل از قیامت کبری.  زنده 

 فرمایند. بهصد البته که روایات بسیار زیادی نیز همین موضوع را تایید می

َی النمل )ی سورهشریفه  83در مورد همین آیه    {حضرت صادق  عنوان مثال و 
ة َف ْوجا َ َاُمَّ َن ْحُشُرَِمْنَكُلِّ ْوم  )اهل تسنن( در مورد   فرمایند که نظر عامه( سوال می1ي 

در رابطه با قیامت کبری ها این آیه را  دهد که آناین آیه چیست و راوی پاسخ می

ِةََفرمایند:  حضرت به صورت استفهامی سوال می  دانند.می امَّ َ ِمْنَكُلِّ اللَُّهَ ْحُشُرَ ف ي  اََ
! اقِين  ُعَالْب  َي د  َاََََ؟ف ْوجا ،َو  ِة،َو  َل ِكنَُّهَفِيَالرَّْجع  ْرناُهْمَف ل ْمََل أ،َو  ش  َح  :َو  ِةَف ِهي  ام  ُةَالِْقي  ا ي  اَ مَّ

دا َ ی آنان، آیا خداوند متعال از هر امتی تنها گروهی را  پس به عقیده  2نُغاِدْرَِمْنُهْمَاَح 

فرماید!؟ نه! این چنین نیست. فرماید و بقیه را واگذاشته و محشور نمیمحشور می

این آیه در مورد قیامت است که خداوند بلکه این آیه در خصوص رجعت است و اما  

 .گذاریمو هیچ یک را وانمی کنیممحشور میو آنان را فرماید  متعال می 

ی دیگری از آیات قرآن کریم، خداوند متعال خود بارها و بارها  اما در دسته

ها در همین دنیا را بیان فرموده است. مصادیق متعددی از حشر و زنده شدن انسان

اشاره نمود که   ةالبقر ی  ی مبارکه سوره  243توان به آیه  ولین مورد میبه عنوان ا

فرماید هزاران نفری که از شهر خود خارج شدند، همگی خداوند متعال تصریح می 

َزنده فرمود:    در همین دنیا  ها رامُردند و سپس خداوند متعال آن ا لَِّذين  ا ِل یَ َ ت ر  ل ْمَ اََ
ُجواَِمْنََ ر  َاَْحٰياُهمخ  َل ُهُمَا لل ُهَُموتُواَثُمَّ ْوِتَف ٰقال  َا لْم  ر  ذ  َُهْمَاُلُوٌفَح   ی د یند  ایآ)  ِديٰارِِهْمَو 
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خود فرار کردند؟ و آنان هزاران نفر بودند   یهارا که از ترس مرگ، از خانه  یتیجمع

نمودند(. خداوند   ی جهاد خوددار  دان یطاعون، از شرکت در م  یماری)که به بهانه ب

که آن را بهانه قرار داده بودند، مردند.(   ،یماری! )و به همان بدیر یها گفت: بمبه آن

 .( ها را زنده کردسپس خدا آن

گذارد! آن قدر این آیه روشن است که هیچ جای شک و تردیدی باقی نمی

کنند نیز نه تنها در حتی مخالفین باور رجعت و اهل تسنن که رجعت را انکار می

اند، بلکه حتی  آیه به وقوع این حادثه برای چندین هزار نفر اعتراف کردهتفسیر این  

 1فر به دعای پیامبرشان زنده شدند.اند که این چند هزار ن در مواردی تصریح نموده

حال که خداوند متعال تصریح فرموده هزاران نفر پس از مردن و گذشت  

چه استبعادی دارد که حجت  اند،  سالیان دراز، به دعای حجت خدا مجددا زنده شده

 هزاران نفر از مردگان زنده شوند!؟ باز همخدا در این زمان نیز دعا بفرماید و 

ای عبور  توان به داستان پیامبری اشاره نمود که از قریهی دیگر را مینمونه

سپس خداوند   ؟کندفرمود و گفت خداوند متعال چگونه مردم اینجا را زنده میمی

غش را صد سال میراند و سپس او را زنده کرد و سپس زنده شدن  متعال او و اال 

لیاالغش را به او نمایاند:   رََّع  لیََاَْوَك الَّذيَم  َخاِوي ٌةَع  َِهي  َاَنَّیَُيْحيَيََق ْري ة َو  ََُعُروِشهاَقال 
َك ْمَل َ ث ُهَقال  ع  َب  َعام َثُمَّ ْوتِهاَف اَمات ُهَاللَُّهَِمائ ة  َم  َي ْوم َهِذِهَاللَُّهَب ْعد  اَْوَب ْعض  ْوماَ  َل بِْثُتَي  َقال  بِْثت 

َعام َف انُْظْرَا ِلَی َِمائ ة  َب ْلَل بِْثت  َانُْظْرَا ِلیََقال  نَّْهَو  َل ْمَي ت س  رابِك  َش  َو  َََط عاِمك  ل ك  َلِن ْجع  َو  ِحمارِك 
َن ْكُسوهاَل َ َنُْنِشُزهاَثُمَّ َانُْظْرَا ِل یَالِْعظاِمَك ْيف  َلِلنَّاِسَو  ة  ََا ي  َاللَّه  َاَْعل ُمَاَنَّ َل ُهَقال  يَّن  اَت ب  ف ل مَّ ْحماَ 
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لی يَََْع  َش  دهد که نه تنها مردم بلکه فرستادگان  این گزارش نیز نشان می  1ء َق ديرٌَكُلِّ

 گردند.الهی نیز به همین دنیا باز می

مینمونه اشاره  بدان  مختصر  این  در  که  آخر  برهان  ی  و  معجزه  گردد، 

است. خداوند متعال در قرآن کریم در چند موضع به   {حضرت عیسیپیامبری  

از جملهاین موضوع تصریح می پیامبری حضرت فرماید که  ی دالیل و معجزات 

خداو  {عیسی است.  بوده  مردگان  کردن  عیسیزنده  متعال، حضرت  را   {ند 

دن هایی که به ایشان عطا فرموده، به زنده کر مخاطب قرار داده و در معرفی نعمت

ْوتَیفرماید:  مردگان نیز تصریح می َا ِْذَتُْخِرُجَالْم  ْذنِيََو  )و مردگان را نیز به اذن من    2بِا ِ

می در  زنده  باز  کردی(.  دیگری  عیسیجای  خود   {حضرت  قوم  به  خطاب 

این است که به اذن خداوند   امی آیاتی که برای رسالت خود آوردهفرماید از جملهمی

ْوتیکنم: متعال، من مرده را زنده می َاُْحِيَالْم  ْذِنَاللَّهََِو    3بِا ِ

ی حجت وقتی خداوند متعال، زنده کردن مردگان را به عنوان آیه و معجزه

نیز خطاب به قوم خود از قدرت   {ی خویش برشمرده و حضرت عیسی و فرستاده

فرماید و  دلیل و آیه و برهان بر رسالت خویش یاد می زنده کردن مردگان به عنوان  

، چه اشکالی دارد که حجت خداوند متعال در شدهها در قرآن کریم بیان  ی اینهمه

زمان حاضر نیز به اذن خداوند متعال، مردگان را زنده بفرماید!؟ مگر نه این است  

آن و یا باالتر از آن را به تمامی انبیاء گذشته داده شده، نظیر که ای هر آیه و نشانه

اِءَ  عطا فرموده است!؟  ,خداوند متعال به پیامبر اکرم َاْلأَنْبِي  َِمن  د  َا ي ة َك ان ْتَلِأَح  اَِمْن م 

مَ  دَ ََ{ِمْنَل ُدْنَا د  مَّ یَا ِل یَُمح  دَ ََ,ا ِل یَاَِنَانْت ه  مَّ َلُِمح  َق ْدَك ان  ُلََََ,ا ِلَّأَو  اَاَْوَاَْفض  ِمْثلُه 

 
 259، البقرة 1
 110، المائدة 2
 49،  آل عمران 3



 تگرانیفصل اول: هدا                 106

 

ا عطا فرموده   {ی زنده کردن مردگان را به حضرت عیسیاگر معجزه و آیه  1ِمْنه 

و یا این که هزاران نفر از بنی اسرائیل را به دعای پیامبرشان زنده فرموده، مثل 

نیز    [عنایت فرموده است. ائمه  ,همین آیه و یا باالتر از آن را به پیامبر اکرم

نبوت ز طرف دیگر وارثان میراث  هستند و ا   ,که از طرفی جانشینان پیامبر اکرم

 را دارند. قدرت الهیتمامی انبیاء الهی، به طریق اولی این آیه و و 

معجزات   دیگر  از  راهبنابراین  حقیقی  و  قائم  و  خدا  حجت  شناخت  های 

توان به رجعت و زنده کردن مردگان اشاره نمود. حجت راستین خداوند متعال، می

باز هم کسی است که به اذن خدا قدرت به   زنده کردن مردگان داشته باشد که 

 ی چنین برهان قاطعی خالی است!  دست مدعیان دروغین از ارائه

شود و ظهور قبل از قیام است. لذا هر  آغاز می   أرجعت با ظهور امام زمان

مدعی که ادعای قیام کرد، بایستی مردگان را زنده کند و اگر قدرت به انجام این 

 گو و کذاب است.کار نداشت، قطعا دروغ

تر این که مدعیان دروغین که قدرت به زنده کردن مردگان ندارند، باز جالب

کنند گیرند. یا به طور کلی رجعت را انکار می هم راه انکار و یا تحریف در پیش می 

کنند مثال رجعت در عالم دیگری واقع و یا این که با تحریف باور رجعت، ادعا می 

چنیمی که  آن  حال  روایات شود!  و  کریم  قرآن  آیات  خالف  بر  دقیقا  تحریفی  ن 

 است.  [معصومین

، باز هم ابهام و شکی در شناخت نیهای روشآیا با وجود چنین عالئم و نشانه 

    ماند!؟حجت واقعی خدا باقی می 
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 غربال  و امتحان  امیا  بتیغ  دوران  -11 -1

دوران امتحان و    [ی معصومینبه فرموده  أدوران غیبت امام عصر 

 اعراب کند  عرض می   {غربالگری است؛ وقتی ابن ابی یعفور به حضرت صادق

َلِلنَّاِسَِمْنَفرمایند:  را دارند، حضرت می   أزیادی ادعای همراهی حضرت قائم ل أَُبدَّ
ْلٌقَك ثِيرٌَ ُجَفِيَالِْغْرب اِلَخ  َُيْست ْخر  ْرب لُواَو  َُيغ  يَُّزواَو  َُيم  ُصواَو  حَّ ای نیست جز این  چاره  1اَْنَُيم 

از ته غربال خلق که   بازرسى شوند و آزمایش گردند و غربال شوند و  باید مردم 

 بسیارى بیرون ریزند.

صادق امام  امیرالمومنین   {همچنین  بزرگوارشان  جد  نقل    {از 

ی ا ، خطبهایشانکه حضرت پس از کشته شدن عثمان و بیعت مردم با    فرمایندمی

اشاره   ی حتمیهاهایی از آن به امتحانات و غربالگریقرائت فرمودند که در بخش

َاللَُّهَن بِيَّهَُفرمایند:  می ث  َب ع  ْوم  اَي  تِه  ْيئ  ْتَك ه  اد  لِيَّت ُكْمَق ْدَع  َب  ث ُهَبِالَََْ,اَل أَا ِنَّ ع  َالَِّذيَب  َو  قِّ ح 
ََ ل ُكْم اَْسف  اكُْمَ اَْعل  َ و  اكُْمَ اَْعل  لُُكْمَ اَْسف  َ ي ُعود  تَّىَ ح  َ ل ة  ْرب  غ  َ ْرب لُنَّ ل ُتغ  َ و  َ ل ة  ْلب  ب  َ لُنَّ ْلب  َل ُتب  نَّ ْسبِق  ل ي  َ و 

ةَ  ِسم  اَك ت ْمُتَو  َاللَِّهَم  ُقواَو  ب  َك انُواَس  بَّاقُون  َس  نَّ ر  صِّ َل ُيق  ُرواَو  َك انُواَق صَّ بَّاقُون  ْبُتَس  َل أَك ذ  َو 
ْوِم. اَالْي  ذ  َه  اِمَو  ق  اَالْم  ذ  ْدَنُبِّْئُتَبِه  َل ق  َو  همانا بلیه و گرفتارى شما )که خدا براى   2ك ِذب ة 

را مبعوث   ,امتحان و آزمایشتان مقدر کرده است( مانند روزى که خدا پیغمبرش

ما وساوس حق برانگیخت که شه  آن که او را به  ساخت رجوع کرده است، سوگند ب

شما فراز گیرند و   و آراء مختلف پیدا کنید و غربال شوید، تا آنجا که افراد پائین از

پیش تازند، و  ه  کردند، ب گیرندگانى که کوتاهى می زیر گرایند، و پیشى ه  باالئیها ب

می پیشى پیش  که  کنندگیرندگانى  کوتاهى  نشانه ه  ب  .تاختند  هیچ  که  )از خدا  اى 
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تحقیق که ه  من گفته نشده، و به  حق( از من پوشیده نگشته و دروغى ب  هاىنشانه

 اند.من آگهى دادهه این مقام و این روز را ب

و  بشر در این دنیا استوار گردیدهآری، هم سنت الهی بر امتحان و آزمایش 

معصومین غربالگری  [هم  و  امتحانات  ولی به  غیبت  دوران  خاص  های 

فرموده  أعصر  غربالگریخاند.  تصریح  و  امتحان  سنت  که  دوران  داوندی  های 

ایشان را  بندگان خود مهربان است و  به  از همه نسبت  قرار داده، بیش  را  غیبت 

پناهبی نفرموده! همان خدای مهربان،  رها  بندگان پناه  برای  و دژ مستحکمی  گاه 

آن به  گزندی  و  آسیب  تا هیچ  داده  قرار  اکرمضعیف خود  پیامبر  نرسد.  و   ,ها 

محکم قرار داده است؛ این بزرگوران در بسیاری  گاه  را پناه  [اندان پاک ایشانخ

دَِ  اند:از ادعیه به این صورت معرفی شده مَّ َا ِلَُمح  َو  د  مَّ ل ىَُمح  َع  لِّ َص  ْهِفََََ-اللَُّهمَّ الْك 
ةَِ َِعْصم  َو  ارِبِين  الْه  َ ا ِ ْلج  َم  َالُْمْست ِكيِنَو  الُْمْضط رِّ اِثَ َِغي  ِصيِنَو  ! بر ایخدا  1.الُْمْعت ِصِمينََالْح 

محمّد   [محمّد خاندان  فرست  [و  فر   پناهگاه.  درود  و   ادرسیمحکم 

 هستند.  اندازانچنگ یاستوار برا  ز یو دستاو ختگانیپناه گر  و درمانده چارگانِیب

گاه مستحکم و دژ غیرقابل نفوذ الهی ی ضعیف به پناهکافیست این بنده

ببرد به مدعیان پناه  بپذیرد و  را  او  بشناسد و والیت  را  امام زمان خود  ! کافیست 

ها کافر شود. امید است آن چه تا به این قسمت تقدیم حضور دروغین و طاغوت

گردید، به لطف خداوند متعال بتواند معیار و شاخص صحیحی در شناخت حجت 

حضرت حق از شر و فتنه   راستین الهی در اختیار قرار داده باشد تا باز هم با عنایت 

 پناه ببریم. أدامن ولی عصر  در غیبت های دورانو گرفتاری
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 ت یهدا  راهزنان :دوم فصل -2

 مقدمه  -1 -2

خصوص   در  مختصری  مباحث  پیشین  فصل  امام   ضرورتدر  شناخت 

شناخت امام تقدیم حضور    هایها به حجت الهی و راه، نیازمندی انسان{زمان

همان گونه که در مباحث گذشته به این موضوع اشاره شد، شیطان به خوبی گردید.  

ها اطالع دارد در سعادت دنیا و آخرت انسان  أاز نقش حیاتی و اساسی امام زمان

ها موفق به شناخت حجت خدا در هر عصر و زمانی بشوند  داند که اگر انسانو می 

از پیروی  پناه   و سعادت  در  کنند،  پیدا  را  زمان  قرار ولیِّ  الهی  دژ مستحکم  و  گاه 

. لذا کوته فکری است اگر  و خداوند متعال خود ولی مومنان است  خواهند گرفت

ی انسان، چشم خود را به یِ شمشیر از رو بسته تصور شود این دشمن قسم خورده

 هدایت الهی ببندد!شاهراه تنها 

دارد؛ اگر شیطان بتواند امام نار و ضاللت اما این سکه، روی دیگری هم  

برای مردم بتراشد، راه صد ساله را به یک شب، پیموده است! چرا که تمام پیروان 

با امام خود محشور خواهند شد ی خداوند متعال،  به فرمودهامام ضاللت و گمراهی،  

طعا و و سرانجامی جز شقاوت و بدبختی و عذاب جاودان نخواهند داشت! بنابراین ق

، که به خوبی از نقش کلیدی {اوالد حضرت آدم   یقینا این دشمن بسیار آشکارِ

های خود را در ترین دامکند اطالع دارد، سختجایگاه امامی که انسان انتخاب می

و و سعادت  خوشبختی  مسیر تنها   اعوان  و  تمام تالش خود  و  کرد  پهن خواهد   ،

ها را از والیت الهی خارج سازد که خروج ن بتواند انساتا  بندد  انصارش را به کار می
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طاغوت و والیت شیطان در پی   والیت الهی، سرنوشتی جز گرفتار شدن در دام   از

 نخواهد داشت.

بیاید که   این سوال پیش  ها و عالئم با وجود آن همه نشانهممکن است 

، وجود دارد  برای شناخت حجت خداروشن و آشکار و غیرقابل تردیدی که    بسیار

شیوه م چه  از  هدایت  راهزنان  و  دروغین  میدعیان  استفاده  هم ای  باز  که  کنند 

توانند جمعی از مومنان به موعود حقیقی را گمراه نمایند!؟ و این سوالی است که  می

رساند. بر  ها و راهکارهای مدعیان دروغین را به اثبات می ضرورت شناخت تکنیک

الهی، موعود  به  مومنان  که  است  اساس  و روش   همین  راهکارها  از  های بایستی 

نماها اطالع داشته باشند تا به لطف خداوند متعال از گرفتار شدن در دام این مهدی 

امامان ضاللت و گمراهی نجات یابند. لذا در ادامه به لطف خداوند متعال چند نمونه 

ورد برند ممردم به کار می   عامهنماها برای اغوای  های نادرستی که مهدیاز تکنیک

 بررسی قرار خواهد گرفت. 

ترین دستاویزها و ابزارهایی که مدعیان دروغین از آن بهره  ی مهماز جمله

های ی ابزاری از اخبار و بشارت توان به تحریف و استفادهگیرند میمی و  اند  گرفته

ی شناخت ها متاسفانه از جهل مردم در زمینهموعود و منجی اشاره نمود. این طاغوت 

های بدون این که به ویژگی  نمایند وسوء استفاده میو حجت خدا    أمانامام ز

امام از صدها عالمت و   اشاره کنند،  {اختصاصی  ابتدا چند خصوصیت عمومی 

بینند را که قابل تطبیق با خود می  أی بسیار روشن در شناخت امام زماننشانه

احادیث و اخبار مورد نظر خود زده و در   کنند. سپس دست به تقطیعانتخاب می

کنند که خود را مصداق فرد بشارت داده نهایت به کمک مغالطه و دروغ، سعی می

کنند. معرفی  که  البته  شده  شد  اشاره  موضوع  این  به  گذشته  بخش  همین    در 

ی اثباتی نداشته و بیشتر به عنوان  جنبه  نیز  نص و وصیتخصوصیات عمومی مثل 
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. به عنوان مثال امام دوازدهم شیعیان  مدعی دروغین کاربرد دارندنفی و شناخت  

و توجه به همین    {شخصی است به نام محمد فرزند بالفصل امام حسن عسکری

های بسیاری از مدعیان دروغین را پنبه یک خصوصیت عمومی کافیست تا بافته

علی میرزا  قطعا  معیار،  این  اساس  بر  بزازکند.  رضای  میرزا  پسر  تواند نمی  محمد 

ی اثباتی ندارد، به شود جنبهاین که گفته می  ادعای امام زمان بودن داشته باشد. اما

تواند از این  ، نمی بود    هر کسی نام او محمد و نام پدرش نیز حسن  این معناست که 

ببرد  بهره  ادعای خود  اثبات  برای  دوازدهم   خصوصیت عمومی  امام  بگوید من  و 

 .هستم

ها و عالئم شناخت فصل گذشته به مختصری از نشانه در    دلیلهمین    به

 و همچنین   ها و عالئماطالعی از این نشانهحجت خداوند متعال اشاره گردید. بی

از سوی مدعیان    )معجزه(  ی کارت شناسایی غیرقابل جعلعدم توجه به لزوم ارائه

 گردید.  سفارت و وصایت الهی، باعث گرفتاری انسان در دام مدعیان دروغین خواهد

 ی آیات و بیِّنات الهییی ارائهتمامی مدعیان دروغین به همین دلیل که توانا

توان گفت از آن جا . در واقع می کنندرا انکار می معجزه    هارا ندارند، لذا همگی آن

از جانب خداوند متعال در   ایمحکم و بدون خدشه  دلیلکه آیات و بیِّنات در حکم  

است، لذا مدعیان کذاب نبوت، امامت و وصایت همواره از  خلیفةَاللهمعرفی و تایید 

چاره  یارائه و  بوده  عاجز  سیرهآن  این  و  ندارند.  انکار  جز  مدعیان ای  تمامی  ی 

 دروغین است!

ی به محض این که فرد مدعی، حجیت معجزه را انکار نمود، اولین نتیجه

و این   شود، اثبات دروغگو بودن او در ادعای خویش است!که حاصل می  روشنی

ن کذاب به اشناخت مدعی  ترین معیارهایو در عین حال روشن  ترینیکی از مهم

زیرا کسی که از جانب خداوند متعال آمده باشد، بر اساس دالیل و   آید.شمار می
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بیِّ و  آیات  بسیار شواهدی که در فصل گذشته تقدیم حضور گردید،  نات و دالیل 

 روشنی به همراه دارد. 

نماها، درست رویکرد مهدی مشخص شد که  بر اساس آن چه بیان گردید،  

قرار دارد؛ نشانه و عالمتی از  و سفرای الهی ی مقابل حجت خداوند متعالدر نقطه

ای در  جانب خداوند متعال به همراه ندارند که گواه صدق دعوتشان باشد. آیه و بیِّنه 

ست ندارند که حجت را بر مردم تمام سازد. لذا در اولین گام به تضعیف و انکار د

 پردازند.ی معجزه میلزوم ارائه

آیه  و  معجزه  ندارند، مجبور می  حال که  در دست  برهانی  شوند همانند و 

هایی نادرست بزنند. بندی کنند و دست به دامن روش بازها، چشمها و شعبده تردست

های راهزنان هدایت آشنا شویم تا الزم است با برخی از تکینک  بر همین اساس

    .ها نگردیمگرفتار تردستی آن
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 خود یا دعوت به  خدادعوت به  -2 -2

با ادعای مستقیم    دیگر   ،تر امروزی آنهای پیچیدهمدعیان دروغین در شکل

ولی از همان آغاز دعوت، شاهد   .نمایندمثال امام زمان بودن دعوت خود را آغاز نمی

این هستیم که هدفی جز به دست آوردن امیری و والیت و سرپرستی بر مردم را 

تر  کنند. مدعیان دروغین چه از نوع ادعاهای خدایی و چه از انواع ظریفدنبال نمی

همه و همه به   أابت، وصایت و جانشینی حضرت ولی عصر آن نظیر وکالت، نی

دنبال آن هستند والیت الهی را غصب کنند، مردم را تابع خویش گردانند و مورد  

یکی دیگر از معیارهای شناخت مدعیان دروغین از   اطاعت پیروان خود قرار گیرند! 

به دعوت مدعی است؛   و توجه  الهی، دقت  را  سفرای  ت ه چه چیزی دعو بمردم 

 کند!؟ می

خداوند متعال و   دعوت مردم به عبادتالهی با    هایانبیاء و حجت  رسالت

و اساسا سفرای   دانندحضرت حق میشود و اول دین را معرفت  توحید شروع می

ْعُبُدواَ:  اندالهی برای دعوت مردم به عبادت خداوند متعال مبعوث شده لِي   َ َٰماَاُِمُرواَا ِلأ و 

َُمْخلِِصينَ  ٰفاءَ ا لل ه  َُحن  ين  که   حالى  که خدا را درو فرمان نیافته بودند مگر این  1َل ُهَا لدِّ

 . اند پرستش کنندعبادت را براى او خالص ساخته و به حق گرایش یافته 

دعوت خود را با دعوت به عبادت   ,پیامبر اسالم  بر همین اساس است که

َاَْدُعوكُْمَ:  فرمایندمی آغاز  خداوند متعال   اِمَو  َاْلأَْصن  اِدَو  َاْلأَنْد  ْلِع َخ  َاللَِّهَو  ِة اد  َا ِل ىَِعب  اَْدُعوكُْم
اللَّهَُ ا ِلَّأَ َ ا ِل ه  ل أَ اَْنَ ِةَ اد  ه  ش  می   2ا ِل ىَ بهدعوت  را  شما  متعال  کنم  خداوند  و   عبادت 

این که شهادت دهید خدایی   کنم شما را بهها و دعوت میداد و بتکنارگذاشتن ان

نیز اول دین را معرفت خداوند متعال   {به جز خدای یگانه نیست. امیرالمومنین
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ْعِرف ُتهَُفرمایند:  معرفی می يِنَم  ُلَالدِّ . چرا که  استخداوند متعال  دین شناختن    اول  1اَوَّ

  توان او را عبادت کرد.تا خداوند متعال شناخته نشود، نمی

اما رویکرد مدعیان دروغین در مقابل سیره و روش انبیاء الهی قرار دارد و 

به جای دعوت مردم به عبادت خداوند متعال و شناخت او، مردم را به سمت خود  

همین نمایند. فی میکنند و اول دین را معرفت و شناخت فرد مدعی معر دعوت می

در های مهم شناخت مدعیان دروغین  تواند به عنوان یکی از شاخصهموضوع می

 . نظر گرفته شود

آدمی بتوانند  که  این  برای  امامان ضاللت  و  شیطان  را  کارگزاران  زادگان 

ای ندارند جز این که ظاهری همانند انبیاء الهی برای دعوت خود فریب دهند، چاره

ند؛ یعنی مجبورند اموری مثل نماز ولو به شکل تحریف شده را در دست و پا نمای

به صورت ها  ی دعوت خود بگنجانند. اما وقتی همین عبادات ساختگی آنمجموعه

گردد. تری مورد بررسی قرار گیرد، تمایز آن با دعوت انبیاء الهی مشخص می دقیق

 )از نوع ساختگی(  نمازکنند که در  های ضاله تصریح می به عنوان مثال برخی فرقه

باید دل را متوجه آن مدعی دروغین کنند! در حالی که در مکتب انبیاء الهی، این 

 گیرد. خود خداوند متعال است که مورد عبادت قرار می

ا ین  یاصل دکنند  گروهی دیگر از همین مدعیان دروغین، دقیقا تصریح می

در حالی که در ست.  ا  (یخالفت الهاستخالف )همان    ن،ین زمیدر ا   یاله  دهیق ع

گردد؛ فرستادگان مکتب انبیاء الهی، اصل دین به توحید و عبادت خداوند متعال برمی

و سفرای الهی نیز مامورند که مردم را متذکر به عبادت خداوند متعال و توحید نمایند 

گیرند. اعتقاد به نبوت و ی توحید قرار میو تمامی اصول دین در واقع زیرمجموعه
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 آیندهای توحید به حساب میمت اگر چه از اصول دین هستند، ولی از زیرمجموعهاما

 تر از توحید در دین وجود ندارد.و اصلی باالتر و مهم

از آن که به وجدان خود مراجعه کرد و یافت     مخلوق است و انسان پس 

رضا و غضب خالق در چیست و چرا    خالق و قیومی دارد، نیازمند آن است که بداند

شود. بر همین اساس خداوند متعال از باب او عبادت می  چگونه  او را خلق فرموده و

فرستد که او را متوجه و متذکر به این  لطف خویش سفیرانی را به سوی بشر می

امور نمایند. بنابراین در معارف الهی اگر چه از نبوت و امامت به عنوان اصول دین 

زیرمجموعهمی یاد   ولی  فرقه شود،  مکتب  در  که  حالی  در  هستند.  توحید  و  ی  ها 

کنند. علت این امر مدعیان دروغین، اصل اولیه را شناخت مدعی دروغین قلمداد می

هم مشخص است؛ چون دعوت به شخص مدعی است نه دعوت به خداوند متعال!  

اولیه متعال، اصل  الهی چون عبادت خداوند  انبیاء  از معرفت   در مکتب  لذا  است، 

نیز  متعال  عنوان  خداوند  می  به  یاد  دین  به    شود.اول  چون  دروغین  مدعیان  اما 

 دانند. کنند نه به خدا، لذا اول دین را معرفت شخص مدعی می خودشان دعوت می

 اندچون از طرف خداوند متعال نیامده   ی دیگر این که مدعیان دروغیننکته

ی معرفت ، لذا هیچ حرف نو و جدیدی در حوزهتندی الهی متصل نیس و به سرچشمه

به این بهانه که و    زننددست به مغلطه می   . به همین دلیلو معارف توحیدی ندارند

، کنند که در بحث معارف توحیدیصراحت تمام اعتراف می  اصل دین ثابت است، با

واقعا هیچ حرفی برای گفتن ندارند! چرا که    و حتی مباحث اخالقی  معادی  مبدئی،

 را عرضه نمایند.  الهیتوانند ابواب جدیدی از معارف سفیر الهی نیستند و نمی

تر، یکی بودن دین  در حالی که ثابت بودن اصل دین و یا به عبارت دقیق

نزد خداوند متعال، هیچ ارتباطی به بسته بودن ابواب معارف الهی ندارد. اگر چه دین  

ی اصل دین هم توحید است، ولی آیا همهتر نیست و  نزد خداوند متعال یکی بیش 
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قرار گرفته است!؟ اختیار بشر  ی معارف توحیدی آیا در زمینه   معارف توحیدی در 

سفرای الهی   تنها  ها وجود ندارد!؟ قطعا این گونه نیست.هیچ اختالفی بین انسان

د و اختالفات توحیدی را به روی بشر بگشای  معارف  صحیح  تواند ابوابمی هستند که  

 را پایان دهند.

دست چون  دروغین  ارائهمدعیان  از  با  شان  است،  خالی  مطالبی  چنین  ی 

ها برای گفتن ندارند. همین کنند که هیچ حرفی در این زمینهصراحت اعتراف می

توان مدعی اعتراف و عجز، خود عالمت روشن دیگری است که به کمک آن می

 دروغین را از صادق مصدق تشخیص داد.

حضرت    یسو   ، خلق را بهأ امام عصر   صادقِ  بینا  ی آخر این کهاما نکته

این .  خواندیم  راخود ف  یبه سو  ، ابتیوکالت و ن  نیدروغ  یاما مدع  کندیدعوت م

باشد.   تواند بسیار کارگشادر شناخت مدعی دروغین میکه  ی دیگری است  نیز نشانه

به سوی امامشان    را  اگر تو نایب هستی و شخص دیگری امام است، پس باید مردم

 کنی!؟هدایت و راهنمایی کنی. اگر او امام و پیشواست، پس چرا تو ادعای امامت می 

نیستند   أمدعیان دروغین نیابت و وکالت نیز چون به راستی از جانب امام عصر 

 أ به امام زمان  را  کنند، لذا نه تنها مردمنمیو هدفی جز امیری بر مردم را دنبال  

کنند بلکه اعتقاد و معرفت صحیح و حقیقی به حضرت را مانعی بر سر  هدایت نمی 

بینند. بر همین اساس است که دست به تحریف معارف راه پیشبرد اهداف خود می

 زنند.مهدوی می 

بور و متقاعد ی شیخیه، برای این که پیروانش را مجبه عنوان مثال در فرقه

وجود دست مردم را از  ای ندارد جز این که  پیروی کنید، چاره   رئیس آن فرقهکند از  

. بر همین نمایدرا از روی زمین حذف  کوتاه کند و حضرت    أنازنین امام عصر
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به نام  عالم دیگریدر جایی به غیر از زمین و در  أ کند امام زماناساس ادعا می 

بر خالف آیات قرآن کریم و روایات   حالی که این مطلب   کنند. درزندگی می  هورقلیا

فرمایند. چرا  را ساکن روی زمین معرفی می  أامام زمان  است که  [معصومین

. کندبه سمت خود دعوت  را  کند!؟ برای این که مردم  می  مطرح  موضوعی راچنین  

به عنوان رابط و واسط بین   کند یک نفر به نام رکن رابعی شیخیه ادعا می فرقه

 ، همان رکن رابع است.  رهبر این فرقهامام و مردم بایستی وجود داشته باشد و 

اما چون این ادعا، ادعای صادق و درستی نیست و واقعا از جانب حضرت به 

گیرد. صورت نمی  أاین کار انتخاب نشده، بنابراین دعوتی هم به سوی امام زمان

دهد، بلکه دست به مت اعتقاد صحیح به حضرت سوق نمینه تنها مردم را به س

کند و خودش را جای حضرت را از روی زمین حذف می   أتحریف زده و امام زمان

زبانی فریاد نشاند. با حذف امام و حجت خدا از روی زمین در واقع با زبان بیمی

ن امام را زند که خدا برای شما امام و حجتی روی زمین قرار نداده و من نقش آمی

کنم! پس از من پیروی کنید! جالب است که در باور شیخیه نیز  برای شما بازی می

همانند سایر مدعیان دروغین، ایمان به رکن رابع به عنوان یکی از اصول دین به  

 آید!حساب می 
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  اتیروا یو معنو یلفظ فی تحر ،عیتقط -3 -2

های ضاله های پرکاربرد فرقهآیات و روایات، یکی از تکنیک  بریدن و تقطیع

تنها  به شمار می و  انتخاب کرده  را  یا روایت  آیه  از یک  یعنی بخش خاصی  آید. 

نمایند. این در حالی است که  های گزینشی را به مخاطب خود ارائه می همان بخش

شده به روشنی پی به باطل اگر تمام آیه یا روایت را ارائه نمایند، معموالً فرد تبلیغ  

 . بردبودن ادعای مطرح شده می

با  احتجاج  و  اثبات  برای  بزرگ،  و علمای  از محدثین  برخی  اوقات  گاهی 

. اند، در آثار خود به روایاتی از منابع مخالفین استناد فرموده[دشمنان اهل بیت

علت این امر هم بسیار روشن است؛ یعنی برای این که درستی و اصالت مطلبی را 

نمایند که ثابت ارائه می  خودشانبرای مخالفین به اثبات برسانند، شواهدی از منابع  

 [دشمنان اهل بیت  و منابع مورد قبول  در نصوص  شیعه حتی  حقانیتکند  می

  .رسدو به اثبات می مطرح گردیدهنیز 

ع مثال، به  علما  نوان  است  دوازده  ممکن  اوصیای  اثبات  پیامبر گانهدر  ی 

منابع مخالفین    ,اکرم از  قرار  روایاتی  استناد  مورد   باورهای   تا حقانیت  دهندرا 

شیعه را بر اساس متون دشمنان به اثبات برسانند. زیرا شیعیان، باورهای خود را از 

 و اساسا اعتقادی به نصوص و کتب  آورندمنابع و متون مورد تایید خود به دست می

برای آن که به . ولی  گیرندو دین خود را از دشمنان خود نمی  ندارند  شیعه  مخالفان

را با   حقانیت شیعه ، باوری الهی و صحیح است،  شیعی  باور  شود ثابت  دشمنان شیعه  

ار  یعنی به آث  رسانند.ها به اثبات میبرای آن  خودشانموازین و معیارهای مورد قبول  

دهند که فالن ها نشان میکنند و به آنهای مورد تایید دشمنان استناد میو کتاب 

 اعتقاد شیعه در آثار شما نیز آمده است.
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های مخالفان شیعه آمده، به طور کامل صحیح قطعا آن چه در کتاب اما  

هایی از روایاتی که مخالفین شیعه نقل  در برخی موارد، قسمتنیست و ممکن است  

علمای شیعه نیز وقتی این روایات را   .نباشد، با مبانی اعتقادی شیعه سازگار  اندکرده

کنند، به معنای تایید تمام روایت  های مخالفین و دشمنان شیعه نقل میاز کتاب 

که درستی و اصالت باور   سازندبلکه مخاطب خود را متوجه این مطلب می  نیست.

 های دشمنانش نیز آمده است. شیعه حتی در کتاب

فتنه و  استناد  مدعیان دروغین  فقرات  به همین  موارد  از  بسیاری  در  گران 

دهند که فالن عالم بزرگ کنند و مخاطب خود را این چنین تحت تبلیغ قرار میمی

روایت   این  گویند که نمی   شیعه در فالن اثر خود این روایت را نقل کرده است. اما

یا آن که صدها نص و روایت بسیار صریح بر خالف آن در   از منابع شیعی نیست.

د تمام داستان نندار  و شهامت  صداقت  واقعیت آن است که  منابع شیعی وجود دارد.

د! طریق روایت که از طرق ندهد! سند روایت را مورد بررسی قرار نمینرا مطرح نمای

 د! و ... نگویبه مخاطب نمی  مخالفین است را 

های ضاله معموالً از پرداختن به آن اجتناب  موضوع دیگری که مبلغین فرقه

های پیشین  کنند، ارجاع روایات متشابه به روایات متواتر و محکم است. در بخشمی

همان گونه که در   [به این موضوع اشاره گردید که طبق فرمایش معصومین

ست آیات متشابه را به آیات محکم برگرداند، در مورد روایات  بایمورد قرآن کریم، می

مشاهده   [اند که اگر متشابهی در کالم اهل بیتنیز همین شیوه را بیان فرموده

می که گردید،  این  داد.  ارجاع  روایات  متواترات  و  کالم  محکم  به  را  آن  بایست 

اکرمحجت پیامبر  از  بعد  الهی  امام    ,های  تنها دوازده  و  اولین تنها  هستند که 

علی حضرت  الحسن   {ایشان  بن  محمد  حضرت  نیز  ایشان  آخرین  و 

خلفای   از متواترات و محکمات مبانی اعتقادی شیعه است.  هستند   ] العسکری
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  از   این که پس  از مشترکات تمامی مسلمانان است.  ,ی پیامبر اسالمگانهدوزاده

ت خواهد پذیرفت حجت جدید دیگری نخواهد بود و رجعت صور   أ امام دوزادهم

خلیفه و امام دیگری    ,ی پیامبر اکرمو تا پایان دنیا، به غیر از دوازده امام و خلیفه

مدعیان دروغین    اماآید.  نیست از مباحث محکم و روشن معارف شیعه به حساب می 

محک اصول  این  گاه  نمیهیچ  تذکر  خود  مخاطب  به  را  نمیم  و  که دهند  گویند 

فرموده  [معصومین شد، تصریح  مشاهده  ایشان  کالم  در  متشابهی  اگر  اند 

 بایستی آن را به محکم کالم ایشان برگرداند. 

این که به این موضوع اشاره کنند استناد به روایات مخالفین شیعه بدون  

نادرست عبارات از دیگر    ی غلط وترجمه  این مطلب از منابع شیعه نیست و همچنین

در تبلیغات مدعیان    آید.دروغین به حساب می   های پرتکرار و پرکاربرد مدعیانشیوه

های فراوانی را سراغ گرفت که خیلی اوقات برای اثبات یک توان نمونهدروغین می

منابع مخالف شیعه می و  متون  دامن  به  این مطلب، دست  در عین حال  و  شوند 

دارند که این مطلب اصال در منابع و متون حقیقت را از مخاطب خود مخفی نگه می 

ی نادرست در بخش بعدی مورد تایید شیعه وجود ندارد! یک نمونه از همین شیوه

 گردد. تقدیم حضور می

های نادرستی استفاده  سفرای الهی هیچ گاه برای هدایت مردم از چنین شیوه

. اگر ادعایی از جنس الهی و آسمانی باشد، هیچ نیازی به استفاده از چنین  اندنفرموده

 های شیطانی و ظلمانی ندارد.شیوه
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  خواب -4 -2

های صورت تاریخی همواره اهمیت زیادی به رؤیا داده و به روش   ها بهانسان

به  نگریسته  گوناگونی  پنجرهآن  را  آن  گروهی  مثال،  عنوان  به  سمت اند.  به  ای 

بی شک هیچ چیز به   اند.گذشته، آینده و یا دنیای مردگان در نظر گرفته  مقدسات،

تاثیر گذار نیست.   ،کردگان ساده دلی رویا در میان عموم مردم و حتی تحصیلاندازه

را تجربه   آنانی  برخورد ساده لوحانه  ی ما این گونه افراد را دیده وبه یقین همه

  ایم.کرده

، ها و از جمله رویای صادقهخواب برای انسانگفتنی است در وجود انواع  

ی درباره  های گوناگونی از عالمان دینی و راویان شیعه و سنی،شکی نیست و بحث

پرداخته شده،   ای که کمتر بدانماهیت خواب و انواع آن، ارائه شده است. اما مسئله

  1باشد.جایگاه رویا در تشخیص مصداق حجت الهی و معصوم می

معصومینچه   حضرات  ظریف،  و  آزمایش   [زیبا  بیان  ضمن  های در 

چنین    {اند. به عنوان مثال از امام باقر دوران غیبت به این موضوع اشاره فرموده

دَ نقل شده است:   مَّ َا ِلَُمح  ة  َي اَِشيع  ُصنَّ حَّ ََََ,ل ُتم  اِحب  َا ِنََّص  ْيِنَو  َالْع  َالُْكْحِلَفِي ت ْمِحيص 
ت ىََ ْيِنَي ْدرِيَم  ت ىَي ْخُرجَُالْع  ْعل ُمَم  َل أَي  ْينِِهَو  َالُْكْحُلَفِيَع  ع  َُيْصبُِحَالرَُّجُلََََي ق  لِك  َك ذ  اَو  ِمْنه 

َق دَْ َُيْصبُِحَو  ة َِمْنَاَْمِرن اَو  ِريع  ل ىَش  َُيْمِسيَع  اَو  َِمْنه  ج  ر  َق ْدَخ  َُيْمِسيَو  ة َِمْنَاَْمِرن اَو  ِريع  ل ىَش  َع 
َا ِمْنه  َ ج  ر  شیعه  : مایندفر می   حضرت  .2خ  محمّد  یاى  باید   ,آل  پاک شوید   حتما 

چشمش ه  آدمى داخل شدن سرمه را ب  .شودپاک مى همچون سرمه که در چشم  

رود و این چنین خواهد شد که فهمد کى از چشم او بیرون میفهمد ولى نمیمی

کند در حالى که از بر جادّه امامت ما است و شب می   مردى صبح کند در حالى که

 
 8تا  6های انحرافی، صفحات نگاهی به نقش خواب و رویا در جریان  شان،یخواب پر 1
 206ی فحه ، صللنعماينالغيبة  2
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د کنکند در حالى که بر جادّه امر ما است و صبح می در شده است و شب می ه  راه ب

 1. در شده استه در حالى که از راه ب

ی بسیار ظریفی در خصوص خواب اشاره  حضرت در عبارت پایانی به نکته

ِريعَ فرمایند:  می ل ىَش  َُيْمِسيَع  او  َِمْنه  ج  ر  َق ْدَخ  َُيْصبُِحَو   جادّه امردر  و شب    ة َِمْنَاَْمِرن اَو 

! سوال خارج شده است  [از والیت اهل بیتد  شو صبح می   اما وقتیاست    امامت

که عمل نکردن به   قرار داده شدهانسان تکلیفی    برای   این است که مگر در خواب

سان تکلیفی نیست! این بیان شود!؟ در خواب که برای انآن باعث خروج از دین می

تواند هشداری باشد به شیعیانی که خواب را حجت بین خود و خدا قرار نورانی می

آورند، اند! شیعیانی که در اثر دیدن یک خواب، به مدعیان دروغین ایمان می داده

 [های چنین افرادی باشند که شب بر راه اهل بیتتوانند از بارزترین نمونهمی

یک خواب، از راه راست   شوند، در اثر دیدنلی صبح که از خواب بیدار می اند وبوده

ادامه نیز خواهیم   گردند! کما این که درهای باطل میتابع و پیروی فرقه  خارج شده،

 اند!منحرف شده [در اثر دیدن خواب از راه اهل بیتدید بسیاری 

نوشتار حاضر مالحظه   اول  اهل همان گونه که در فصل  و  قرآن  گردید، 

اند که های بسیار روشنی برای شناخت امام راستین بیان فرموده، نشانه[بیت

ها آشنایی داشته باشند، هیچ گاه در دام  ای با این عالئم و نشانهمردم، ذره  عامهاگر  

هایی که خداوند مدعیان دروغین گرفتار نخواهند شد. آن قدر این عالئم و نشانه

اند دههای الهی در اختیارمان قرار دابرای شناخت حجت  [اطهار  یائمهمتعال و  

  مشت انکار هستند، که از یک طرف  غیرقابل  زیاد و در عین حال غیرقابل تردید و  

ای تردید  د و از طرف دیگر ذرهننمایها را رسوا میمدعیان دروغین را باز کرده و آن

 
 243ی فحه ترجمه فهرى، متن، ص الغیبة للنعمانی /  1
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هیچ  ها،میان تمامی این نشانه  در د.نگذاردر شناخت حجت الهی برای ما باقی نمی 

اسالم مکرم  نبی  کریم،  قرآن  در  متعال  ائمه  ,گاه خداوند  از   [ی هدیو 

   اند.خواب به عنوان معیار و مالک شناخت امام زمان و حجت الهی نام نبرده

اکرم توحید،   ,پیامبر  مباحث  برای  در طول عمر شریف خود، هیچ گاه 

دانیم، اصل اند! همان گونه که می وت نفرمودهنبوت و امامت، مردم را به خواب دع

از آغاز دعوت به اسالم و در کنار    {والیت و وصایت و جانشینی حضرت علی

 ,توحید و نبوت، مطرح بوده ولی هیچ گاه حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی

نفرمودند که ای مردم بروید و بخوابید و در خواب به والیت حضرت امیرالمومنین  

برای بازپس گرفتن حق خود و   { بیاورید! هیچ گاه حضرت علی  ایمان  {علی

ها نخواستند که بروید بخوابید تا حقانیت من را در خواب اتمام حجت به مردم از آن

 {هیچ گاه در دفاع از حضرت امیرالمومنین   }ی کبری ببینید! حضرت صدیقه

وید بخوابید و  و آشکار کردن کفر و نفاق دشمنان والیت، به مردم نفرمودند که بر 

سایر  مورد  در  طور  همین  و  است!  گروه  کدام  با  حق  که  دید  خواهید  خواب  در 

 اند.ای نفرمودههیچ گاه چنین توصیه [معصومین

های  راه   اما مدعیان دروغین هیچ گاه حاضر نیستند حقانیت خود را بر اساس

یعنی   به اثبات برسانند.  اندبیان فرموده  [ی اطهارائمه  روشن و صحیحی که

دروغین   جای  مدعیان  برهانارائهبه  روشن،  بیِّنات  الهی،  آیات  و ی  محکم  های 

ادعای خود این شیوه  جلوه دادناهمیت  معجزات، ضمن بی اثبات  برای  الهی،  ی 

ای استفاده اند! در حقیقت این کارگزاران شیطان، از شیوهدست به دامن خواب شده

که در ادامه بیشتر به این موضوع    نفوذ و القای شیطان وجود داردکنند که امکان  می

 ! شودپرداخته می
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اما برای این که اهمیت و جایگاه استفاده از خواب برای گمراه کردن عوام  

از همین مدعیان دروغین در فرقه بیشتر روشن شود، به یک نمونه  های نوظهور 

 د! نگیر و قربانی می اندزندهه همچنان شعابات این فرقگردد که متاسفانه اناشاره می

به حساب    ی بابیهگذار فرقهمیرزا علی محمد شیرازی، ملقب به باب که پایه 

گوید. یعنی این هجده نفر به ی خود، حروف حَی میاولیه  آید، به هجده پیرومی

ی این فرقه را تشکیل ی اولیهشوند، هستههمراه خودش که در مجموع نوزده نفر می

ای در این فرقه باشد( و جایگاه ویژهمی  19دهند )حی به حساب ابجد، معادل  می

جناب باب، هفده نفر بر اساس   پیرویاز این هجده نفر    دارند. جالب اینجاست که

اید؟ چون خواب ند!!! به چه دلیل به جناب باب ایمان آوردهاهخواب به او ایمان آورد

خواب به جناب باب   بر اساساگر از همان یک نفر باقی مانده که  ایم!!!؟؟؟  دیده 

کنید چه پاسخی ایمان نیاورده سوال شود که مالک شما چه بوده است، فکر می

د!؟ سرعت نگارش بسیار زیاد! آری، همان یک نفر هم به این دلیل به جناب دهمی

 د! توانسته بنویسباب ایمان آورد که او با سرعت بسیار زیادی می 

ایمان آوردن این جمع هجده نفره به جناب اما این همه ی ماجرا نیست! 

 ایمان آوردن به این فرقهباب، در حال حاضر به عنوان یکی از ارکان و دالیل اصلی  

 آید! به حساب می آن در انشعابات بعدی

ی ماجرا نیست! و این تنها مدعی دروغینی نیست که ادعای  باز این هم همه 

جریانات رهبران . بسیاری از چسبانیده است  پیروانشچسب خواب به باور  خود را با  

اند در از همین شیوه استفاده نموده و ادعا کرده  منحرف و مُحَرَّف در طول تاریخ

توان به احمد بن عبداهلل به عنوان نمونه می اند!خواب به مقام مهدویت دست یافته

هجری قمری ادعای مهدویت   689ال  هاشم معروف به المثلم اشاره نمود که در س

کرد که خداوند متعال را در خواب دیده و در عرش خدا به او کرد و او نیز ادعا می
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  ی هجر  778خبر مهدی بودنش را وحی کرده است! فضل اهلل حروفی نیز در سال  

محمد  سید  است.  موعود  مهدی  همان  او  دیده  خواب  در  که  کرده  ادعا  قمری 

می  ادعا  نیز  اکرمنوربخش  پیامبر  که  که    ,کند  دیده  در خواب  امر  به  را  مردم 

فرموده با او بیعت کنند که او همان مهدی موعود است! خود همین میرزا علی می

 کند که در خواب ماموریت یافته که قائم باشد!محمد شیرازی ادعا می 

کتاب   پر در  جریان  شان،یخواب  در  رویا  و  خواب  نقش  به  های نگاهی 

فرقه  23  انحرافی، از  استناد مورد  و  پایه  قرار گرفته که  اشاره  انحرافی مورد  های 

  مدعیان دروغین استناد  از خروار    مشت  همین یک  ها به خواب بوده است!همگی آن

را به   های انحرافیپر تکرار این تکنیک در فرقه  کاربرد  تواند، به خوبی میبه خواب

ر مدعیان دروغین از خواب برای اغوا و گمراه دهد که چقدو نشان می   تصویر بکشد

 .گیرندبهره میاز این شیوه اند و همچنان کردن پیروان خود استفاده کرده

 های الهی و حجت  های تبلیغیشیوه  میانی  چه دور است فاصله به راستی  

 کارگزاران شیطان!

بررسی موضوع خواب، اهانواع خواب  اما در  معارف  جایگاه آن در  و  ل ها 

های از انسان  [حساب انبیاء و اوصیای الهی  بایستمی  در اولین گام  ،[بیت

اِءَفرمایند:  می  {امیرالمومنیناز قول    {امام رضا  زیرا  عادی جدا شود. ُرْؤي اَاْلأَنْبِي 

ْحيٌَ  هایلذا در اولین گام، بایستی حساب خواب  وحی است.  [رویای انبیاء  1و 

در مورد ذبح کردن    { خواب حضرت ابراهیم  انبیاء الهی را از سایرین جدا نمود.

 2ها هستند. از همین نمونه وحی {حضرت اسماعیل
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، انواع رویا بندیدر یک دسته  {امام صادقاما در مورد غیر از انبیاء الهی،  

لَ   دهند:را در سه گروه قرار می ْؤي اَع  ارَ ََیالرُّ اث ِةَُوُجوه َبِش  َث ل  َت ْحِذير َِمن  َاللَِّهَلِْلُمْؤِمِنَو  ة َِمن 
امَ  َاَْحل  اِث َاَْضغ  ْيط اِنَو    مؤمن   یاز جانب خداوند برا  یابر سه گونه است: مژده  رویا  1الشَّ

 آشفته.  یهاخواب و از طرف شیطان یبیم دادن و

شود:  سوال می  {از حضرت صادق  در جای دیگری با جزئیات بیشتری

رَ  ي  اََََیالُْمْؤِمُنَ ر  اَ ُربَّم  َ و  اَ ا ه  ر  اَ ف ت ُكوُنَك م  ْؤي اَ ْيئا َََیالرُّ ت ُكوُنَش  اَ ف ل  ْؤي اَ محمد بن قاسم   الرُّ

یند و همان طور واقع  بمؤمن خوابی ب  گفتم بسا  {صادق   امامه  گوید بمی نوفلی  

اَند:  فرمودحضرت این گونه پاسخ    .بیند و اثری نداردبد و بسا خوابی  شو َا ِذ  َالُْمْؤِمن  ا ِنَّ
َا ِل َ ٌة اِعد  ٌةَص  ْمُدود  َم  ك ٌة ر  َُروِحِهَح  َِمْن ْت ج  ر  ل ُكوِتَََین ام َخ  َم  َفِي َالُْمْؤِمِن َُروُح ا ُه َر  ا َف ُكلَّم  اِء م  السَّ

َكُلَّمَ  َو  قُّ َالْح  َالتَّْدبِيِرَف ُهو  ْوِضِعَالتَّْقِديِرَو  اِءَفِيَم  م  ا ُهَفِيَاْلأَرَْالسَّ امَ اَر  اُثَاَْحل  َاَْضغ   . ِضَف ُهو 

مؤمن بخوابد روحش حرکتى تا آسمان بکشد و هر چه را روح مؤمن در   هنگامی که

یند حق است و هر چه را در زمین بیند اضغاث بآسمان که محل تقدیر و تدبیر است ب

 2. و احالم است

، بحثی  [اهل بیت   گردد اگر چه از دیدگاه قرآن وبنابراین مالحظه می

خواب طرف،  آن  از  اما  دارد،  وجود  صادقه  رویاهای  عنوان  و به  شیطانی  های 

قرار گرفته   [های پریشان و آشفته نیز مورد تصریح حضرات معصومین خواب

های آشفته نیز وجود  های صادقه، القائات شیطان و خواباست؛ یعنی در کنار خواب

توان به خواب به عنوان یک مسیر وجه نمیدارند و این بدان معناست که به هیچ  

ترین کارگزاران شیطان  و مدعیان دروغین که از مهم   زالل دریافت حقایق نگریست. 
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این قدرت خود به حساب می  از  قرار داشته و شیطان  او  آیند، قطعا مورد حمایت 

 نماید.  شک در گمراه کردن مردم بیشترین استفاده را میبی

ترین دشمنان انسان یعنی شیطان،  ود که یکی از بزرگتوان تصور نمآیا می

از قدرتی که در اختیار دارد علیه او استفاده نکند!؟ ساده اندیشی است اگر فکر کنیم 

ی خداوند متعال، دشمن بسیار آشکار ماست، از قدرت القاء در  شیطان که به فرموده

کرد! نخواهد  استفاده  او  علیه  خداوند  7حداقل    انسان  به   مرتبه  از شیطان  متعال 

بِينٌَعنوان   َمُّ ُدوٌّ اِنََ)دشمن بسیار آشکار( یاد فرموده است:    ع  ْيط  اِتَالشَّ َل أَت تَّبُِعواَُْخُطو  و 
بِينٌَ َمُّ ُدوٌّ ل ُكْمَع  هاى شیطان پیروى نکنید، که او دشمنى آشکار براى و از گام  1ا ِنَُّهَ

آدمیان از هیچ کوششی برای گمراه کردن مردم    شک این دشمن آشکارِبی  شماست.

و به عزت خداوند متعال، قسم شدید خورده که همگی را گمراه مضایقه نخواهد کرد  

 کند! 

شک  رویم، بیبدهیم و به پناه ایشان    قرار  أدر پناه ولی عصر خود را  اگر  

و    هایی که خداوند متعال. اگر همان نشانهشیطان، ضعیف خواهد بود  و مکر   یدکِ

اند را معیار شناخت حجت الهی قرار دهیم، هیچ گاه بیان فرموده  [ی اطهارائمه

در خواب برای ما مالک تشخیص حجت   را  شیطان نخواهد توانست القائات خود

 الهی قرار دهد!

پایه  قدر  به  آن  افراد  اگر  اعتماد است که  قابل  غیر  به خواب،  استناد  های 

اید یابند. آیا تا کنون دیدهنادرستی آن را می  تجربیات شخصی خود مراجعه نمایند،

مراجعه   دادگاهبه    ، اید کسی به این دلیل که در خواب مرتکب قتل شدهیا شنیده 

کرده باشد و خود را به عنوان قاتل معرفی کرده و تقاضای قصاص و اجرای حکم 
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طر  آیا کسی به خا   نموده باشد!؟ آیا تا کنون هیچ قاضی چنین حکمی داده است!؟

 گیرد!؟ارتکاب قتل در خواب مورد محاکمه قرار می

است!؟ آیا مثال   آیا تا کنون در خواب، اعمال خیر و یا شری از شما سر نزده

مراجعه  او  به  بیداری  در  باشید،  برده  به سرقت  فردی  از  را  اموالی  در خواب،  اگر 

اب دیده باشید که در گردانید!؟ آیا مثال اگر در خو کنید و آن اموال را به او باز میمی

ی نماز حال خواندن نماز صبح هستید، آیا برای اجرای دستور خداوند متعال و اقامه 

شود که شما نماز به  آیا دیدن خواب نماز، باعث می   !؟خیزیدجا برنمیاز    صبح، دیگر 

 پا ندارید!؟ 

این است که اگر خواب    باید بدانیمی مهم دیگری که در مورد خواب  نکته

از   این موضوع  و  است  تاویل  و  تعبیر  نیازمند  باز هم  باشد،  رویای صادقه  نوع  از 

آن    {ی افراد خارج است! به عنوان مثال، در جریان حضرت یوسفی همهعهده 

را نمی  فرد  دو تعبیر خواب خود  بودند، هیچ کدام  دانستند! زندانی که خواب دیده 

مین گونه بود و حتی علمای علم تعبیر خواب نیز نتوانستند خواب پادشاه مصر نیز ه

خواب او را تعبیر کنند و تنها پیامبر خدا بود که توانست آن خواب را تاویل نماید! 

کند  ای از کار ما باز نمیبنابراین حتی اگر خواب از نوع صادقه نیز باشد، باز هم گره

 و نیازمند تعبیر و تاویل است. 

کنند که  استناد می  {مدعیان دروغین به خواب حضرت یوسفبرخی از  

، فهمید که او پیامبر است! نقد  {از این خواب حضرت یوسف  {حضرت یعقوب 

ی دالیل این ادعا به صورت کامل در کتاب خواب پریشان آمده است ولی از جمله

 توان به موارد زیر اشاره نمود:نادرستی این ادعا می
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مذکور و روایات ذیل آن هیچ جایی به این موضوع  ی  اول این که در آیه 

با شنیدن این خواب فهمیده است که حضرت   {اشاره نشده که حضرت یعقوب 

 ! یعنی اصل ادعای ایشان باطل است و حقیقت ندارد. پیامبر خواهد بود {یوسف

ی گمراه  ی مقابل این فرقه ، در نقطه[دوم این که سخن معصومین 

که جبرئیل برای ایشان آورده بود به   {ی حضرت ابراهیمقرار دارد؛ پیراهن بهشت

می ایشان  یعقوب اوصیای  حضرت  و  حضرت   {رسید  تولد  هنگام  در  نیز 

 { ، آن را که در غالفی بود به بازوی ایشان بست! یعنی حضرت یعقوب {یوسف

خبر داشته است! و هنگامی که   {از همان ابتدای تولد، از پیامبری حضرت یوسف

یعقوبا  {حضرت یوسف بیرون آوردند، حضرت  از غالف  را  پیراهن  با   {ین 

 1. وجود آن همه فاصله، بوی آن را استشمام فرمودند

یوسف  حضرت  خواب  تنها  نه  که  این  حضرت    {سوم  که  نشد  باعث 

نیز    {از نبی بودن ایشان اطالع پیدا کند، بلکه برادران حضرت یوسف  {یعقوب

نبرد ایشان  بودن  نبی  به  پی  خواب  این  حضرت از  برادران  اساسا  که  چرا  ند! 

برای هیچ دلیلی    گردد که . مالحظه میاز خواب ایشان اطالع نداشتند  {یوسف

 خصوص وجود ندارد!  اثبات ادعای مدعیان دروغین در این

که بایستی به آن تذکر داده شود، همان بحثی    ای چهارمین و آخرین نکته

، وحی است و نبایستی [بود که در آغاز این بخش ارائه گردید؛ خواب انبیاء الهی

انسانبین خواب حجت الهی و خواب  های معمولی قیاس گرفته شود! یعنی های 
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قیاس خواب حضرت یوسف و های مردم، مقایسهو خواب  {اساسا  نادرست  ای 

 اشتباه است!

که   باشد  تواند توجه و تذکر به همان کلید اصلیپایان بخش این مطلب می

شود! به خواب استناد نمی  خدا  و عقلی، هیچ گاه برای شناخت حجتدر منابع روایی  

فق  احکام  نمیهوقتی  را  اولی ی  طریق  به  را  عقاید  کرد،  استخراج  خواب  از  توان 

پایهنمی بر  برای   ی بسیار روشنهمه نشانه   وقتی آنی خواب استوار نمود!  توان 

فکری است که به کالم خداوند متعال اند، کوتهبه دست ما داده  شناخت حجت خدا

در شناخت حجت ی غیرقابل تردید  و آن همه نشانه   های او پشت کنیمو حجت 

بگذاریمالهی   کار  خواب  را  تسلیم  باشیم!و  پریشان  خواب  های  هم  که آن  هایی 

 آن را دارد!  شیطان امکان ورود در

حضرت   که  بس  همین  دینی  امور  برای  خواب  به  استناد  نادرستی  در 

اْبِنَ  اند؛ حضرت ازبه صراحت آن را از دین خداوند متعال نفی فرموده  {صادق
ةَ  ْين  ةَُ  :فرمایند سوال می  اُذ  ِذِهَالنَّاِصب  اَت ْرِويَه  پس   کنند!؟چه روایت می  هااین ناصبی  م 

ابه حضرت عرض کردم:   اَذ  َفِيم  اك  حضرت ؟  یمورد  چه  فدایت شوم، در  ؟ ُجِعْلُتَفِد 

َُسُجوِدِهمَْ:  فرمودند َو  َُركُوِعِهْم َو  انِِهْم َاَذ  شان و رکوعشان و سجودشان. در مورد اذان  فِي

ا ُهَفِيَالنَّْومَِپس من گفتم   َر  َك ْعب  َْبن  َاُب يَّ َا ِنَّ َك ْعَبگویند  میها  آن  ا ِنَُّهْمَي ُقولُون  َْبن   اُب يَّ

َِمْنَاَْنََآن را در خواب دیده است! حضرت فرمودند:   زُّ َاَع  لَّ َج  َو  زَّ َاللَِّهَع  َِدين  ُبواَف ا ِنَّ ك ذ 
در خواب دیده    گویند؛ زیرا دین خداوند عزیزتر از آن است کهدروغ می  1ُير ىَفِيَالنَّْومَِ

 شود. 
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اند: مردم مدینه برای گفته  چنین  اذان  تشریع  یخصوص نحوهدر    تسنناهل  

با ایشان به مشورت پرداخت.   ,نماز مشکل داشتند و پیامبر   آگاه شدن از وقت

که عالمت نصاری - بوق و دف و روشن کردن آتش و نصب پرچم    پیشنهاد ناقوس و 

و یهود  بود    رومیان  و  مجوسیان   را  آنها  ایشان  ولی  شد.  داده  ,پیامبر  به  –و 

ای نرسیده بودند، عبداهلل بن که حضرت با مشورت به نتیجه  حالی  در  و   نپذیرفت

ای را دید که به او اذان و اقامه را آموخت. یا بین خواب و بیداری فرشته  و  زید در رویا

بازگو کرد و ایشان دستور دادند تا بالل آن    ,این جریان را به پیامبر   او  سپس

 ، اذان و برای اعالم وقت نماز  گرفتهدر خواب دیده را    عبداهلل بن زیدای که  شیوه

 بگوید. 

  همینکارگزاران شیطان در تبلیغات خود برای اثبات حجت بودن خواب به  

کنند. اما هیچ گاه صداقت و شهامت ندارند که اصل جریان را بیان جریان استناد می

د. بدون اشاره در باطل بودن این شیوه را بازگو نماین  {کنند و کالم امام صادق

به این که این داستان مربوط به اهل تسنن است نه شیعه، بدون اشاره به این که  

، اندها را دروغگو خطاب فرمودهو آن  اندنفی و رد فرموده  را  این شیوه  {امام صادق

در حالی   .نمایندهایی از آن را برای اثبات حجت بودن خواب مطرح میتنها بخش 

های  این مثال یک نمونه از شیوه  و عدم حجیت خواب است.  که اصل ماجرا در نفی

فرقه  میعملی  حساب  به  مهدویت  دروغین  مدعیان  و  ضاله  چگونه های  که  آید 

در اینجا عدم حجیت خواب و نادرستی  {کنند؛ امام صادقاحادیث را تحریف می 

ن جریان  فرمایند ولی مبلغین مدعیان دروغین، از ایاین شیوه را با صراحت اعالم می

 کنند! به عنوان دلیلی برای اثبات حجیت خواب استفاده می

ی  در نفی این شیوه  {گردد، حضرت صادقهمان گونه که مالحظه می

َِمْنَاَْنََفرمایند:  ای کلی اشاره میقاعده   یک  ها، بهناصبی زُّ َاَع  لَّ َج  َو  زَّ َاللَِّهَع  َِدين  ف ا ِنَّ
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َالنَّْومَِ َفِي ! یعنی در خواب دیده شود  اوند عزیزتر از آن است کهدین خدپس همانا    ُير ى

َاللَّهَِدر  استناد به توان به خواب استناد نمود! های اعتقادی و فقهی، نمیو آموزه ِدين 

دست برای  شیوهخواب  تعالی،  و  تبارک  خداوند  دین  به  اهل یابی  دشمنان  ی 

در همان مسیری قدم   [شک شیعیان و پیروان اهل بیتبیاست.    [بیت

غیر از مسیر اهل راهی   دراند! لذا اگر کسی  گذارند که هادیان الهی بیان فرمودهمی

گاه محکم و کهف حصین الهی بیرون  ، در حقیقت از پناهگذاشتقدم    [بیت

 پناه برای شیطان اغواکننده! آمده و چه آسان است گمراه کردن انسان بی

مل گردانیده و تمام آن چه مورد نیاز بشر تا  خداوند متعال، دین اسالم را کا

و   ,روز قیامت بوده را در قرآن کریم  قرار داده و علم آن را در اختیار پیامبر اکرم

نیز تکلیف بشر را تا روز قیامت   ,اوصیا راستین ایشان قرار داده است. پیامبر اکرم 

ی اند. وظیفهه ها بدون تکلیف و بدون اتمام حجت رها نشدمشخص فرموده و انسان

به ، چیزی نیست جز تمسک  ,ما بر اساس آیات قرآن کریم و روایات پیامبر اکرم

است! لذا خداوند    [قرآن کریم و اهل بیت  به  ی ما چنگ زدنثقلین؛ وظیفه

ناتمام و ناقص رها نفرموده که مدعیان دروغین بخواهند با خواب   متعال امر دین را 

از   چه  آن  هر  کنند!  کامل  را  میآن  ما  به  طریقی  و هر  قرآن  به  موظفیم  رسد، 

شود را نیز بایستی به قرآن عرضه نماییم. آن چه در خواب به ما القا می  [عترت

عرضه نماییم. اگر مخالف ثقلین بود، به طور کلی مردود   [و عترت طاهرین

 , کننده، مهدی، خاتم االوصیاء، آخرین وصیت شده و قائم آل محمداست. قیام

متواترات قرآن و عترت، تنها و تنها وجود نازنین امام دوازدهم، محمد بن بر اساس 

شود اگر  هستند! لذا هر آن چه در خواب به انسان القا می  ]الحسن العسکری

  مخالف این اصل متواتر قطعی باشد، محکوم به بطالن خواهد بود.
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 استخاره  -5 -2

ی آیات و بینات ارائه  جایهایی که مدعیان دروغین به  یکی دیگر از تکنیک

تر چنین ادعا به بیان روشن  کنند، بحث استخاره است.و معجزات، به آن تکیه می

 تایید  کنند که هر کسی با نیت حقانیت من استخاره کند، قرآن کریم سخن مرامی

به   همای تکراری است که مدعیان دروغین گذشته  خواهد کرد. این شیوه نیز شیوه

 در ه.ق.( که    1265ی )انیم احمد قادغال   رزایعنوان نمونه؛ مبه  اند؛  آن استناد کرده

  ن ی استخاره را به عنوان اول  د،یخدا نام  یکرده و سپس خود را نب  تیمهدو   یابتدا ادعا

من شبانه روز قوم خود را :  دیگویم  یو  .کرد  یخود معرف  تیخدا بر حقان  شهادت

فرا خواندم   مانیرا و نهان به اها را آشکاحق دعوت کردم؛ آنه  ها را بآن  و  انذار داده 

و   هاشان  خلوت  در  بآن  اجتماعاتشانو  را  گفتم:   ی سوه  ها  و  کرده  دعوت  حق 

تا    دیطلب مغفرت کرده و استخاره کن  خدا  واستخبروا. از  روایاستغفروا ربّکم واستخ

 کند!  یاریبا الهامات  را شما  که در امر من دی! و از خداوند بخواهدیخبردار شو

بهرههمانند   برای  ابزاری که  و  از آن  هر وسیله  ابتدا فرهنگ   بایدبرداری 

ابتدا با فرهنگ و کاربرد   بایداستفاده از آن آموزش داده شود، در مورد استخاره نیز  

بدانیم که    بایدصحیح آن آشنا شد. یعنی پیش از آن که از استخاره استفاده کنیم،  

 . د دارددر کجا کاربر رد استخاره چیست و کارب

آموزه از  را  استخاره  میاگر  دینی  و های  روش صحیح  یافتن  برای  دانیم، 

برای ما آورده است. را  به سراغ همان دینی رفت که آن    بایدکاربرد درست آن نیز  

مراجعه شود تا    [به همین دلیل ابتدا الزم است به فرهنگ معارف اهل بیت 

توان به سراغ در چه اموری میی کاربرد استخاره چیست و  مشخص گردد که دامنه

اَفرمایند: می {به امیرالمومنین  ,استخاره رفت؟ در این خصوص پیامبر اکرم م 
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ارَ  َاْست ش  ِن َن ِدم َم  أ َل  َو  ار  َاْست خ  ِن َم  ار    مانیکه استخاره کند و پش  یکس  ماندینم  ر یمتح  1ح 

شود  بیان نورانی مشخص می   بر اساس این  که مشورت کرده باشد.  یکس  گرددینم

ها مربوط به اموری است که انسان در آنکه استخاره و طلب خیر از خداوند نمودن،  

داند کدام گزینه به نفع نمی  ودچار حیرت است؛ یعنی بر سر دو راهی قرار گرفته  

خواهد مالی را بفروشد ولی دچار حیرت است. در اینجاست اوست. به عنوان مثال می 

خواهد که راه بهتر را به او بنمایاند. با این کند و از خداوند متعال می ره میکه استخا

وجود اگر خالف استخاره عمل کرد، هیچ گناه و معصیتی مرتکب نشده است. به 

توان گفت در همین اموری که کاربرد استخاره مجاز شمرده شده، تر میبیان روشن

ی ت و عمل نکردن به آن، مواخذهآور نیسی استخاره به هیچ وجه تکلیف نتیجه

 خداوند متعال را در پی نخواهد داشت.

توان برای  توان در تکالیف هم دست به دامن استخاره شد!؟ آیا می اما آیا می 

توان برای گرفتن روزه، استخاره نمود!؟ آیا ی نماز صبح استخاره کرد!؟ آیا می اقامه 

توان قبل از خوانم!؟ آیا میام و دیگر نماز نمیگفت که من استخاره کرده  توانمی

توان بر اساس استخاره، ارتکاب گناهان و معاصی پروردگار، استخاره نمود!؟ آیا می 

ی ام که فالن گناه را انجام بدهم و نتیجه اقدام به قتل نمود!؟ مثال من استخاره کرده

توان  آیا می   رتکب فالن گناه و معصیت خواهم شد!خوبی داشته، پس پناه بر خدا، م

شکی نیست که استخاره به هیچ وجه   برای تجاوز به نوامیس مردم، استخاره نمود!؟

 در تکالیف الهی حق ورود ندارد!  

ی وقتی استخاره حق ورود به محدوده  ی عقاید و باورها چطور!؟در حوزه

توان  آیا می  ی اعتقادات را نیز ندارد!زهحق ورود به حواحکام را ندارد، به طریق اولی  

توان برای باورمند شدن به اصول دین و اعتقادات به سراغ استخاره رفت!؟ آیا می 
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توان بر اساس استخاره، استخاره کرد که خدا را بپرستم یا به او کافر شوم!؟ آیا می

الهی  انبیاء  می  [نبوت  آیا  نمود!؟  انکار  بیترا  اهل  والیت  به را    [توان 

می پشتوانه آیا  نمود!؟  انکار  استخاره،  پشتوانهی  به  والیت توان  استخاره،  ی 

آیا خداوند متعال و   را انکار نمود!؟  [و فرزندان معصوم ایشان  { امیرالمومنین

معصومین گذشته  [حضرات  ما  پای  پیش  را  روشی  پیامبر چنین  آیا  اند!؟ 

ه کنید و بر همان اساس، هر در غدیر به مردم فرمودند که بروید و استخار  ,اکرم

کسی را که خواستید به عنوان وصی و جانشین من انتخاب نمایید!؟ در اینجا بحث 

 های الهی دچار ! کجا خداوند متعال، انسان را در شناخت حجتاتمام حجت است

 که نیازمند استخاره باشد!؟ حیرت و شک و سرگردانی کرده

!؟ ای در مباحث اعتقادی باقی گذاشته استبهانه عذر و    خداوند متعال  آیا مگر 

اگر عذری باقی مانده باشد، یعنی خداوند متعال هنوز حجت را تمام نفرموده و وقتی 

باشد، نشده  تمام  نمی  حجت  که  معناست  انسانبدان  و توان  آزمایش  مورد  را  ها 

تمام نشدن زیرا  معنا ندارد!    ورزیدن و کافر شدن  کفر اصال    امتحان قرار داد؛ یعنی

حجت به این معناست که هنوز حقیقت برای آن شخص روشن نشده است! در حالی  

يَِّفرماید:  که خداوند متعال با صراحت و تاکید فراوان می َا لْغ  َا لرُّْشُدَِمن  يَّن  به   1ق ْدَت ب 

و این خالف تحقیق حتما راه درست از راه انحراف همانند روز روشن شده است!  

ها برای آزمایش و امتحان  ها به این دنیاست! انسانو آمدن انسانحکمت آفرینش  

آیند و اگر خداوند متعال اتمام حجت نفرموده باشد، اصل  است که به این دنیا می

 معنا خواهد بود.امتحان و آزمون بی

تر از آن در  و مهم  پر واضح است که در تکالیف و احکام شرعیبنابراین  

برای توان به سراغ استخاره رفت. استخاره  به هیچ وجه نمی  ی باورها و عقایدحوزه
 

 256، البقرة 1
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رفع تحیر است نه برای تعیین تکلیف!!! دو راهی که یک طرف آن امر و فرمان 

نافرمانی خداوند متعال است که و  حیرت   محل   الهی و جانب دیگر آن، معصیت 

است که  ! کاربرد استخاره فقط و فقط در مواردی  و تردید در آن معنا ندارد  نیست

وجود نداشته باشد و عمل و یا ترک هر هیچ امر و دستوری از جانب خداوند متعال  

گزینه دو  از  نافرمانی یک  و  معصیت  مستلزم  دارد،  قرار  انسان  روی  پیش  که  ای 

، ی استخاره داریممواردی که اجازهی دیگر این که حتی در  پروردگار نباشد. نکته

ف آور نیست! یعنی خداوند متعال یانسان تکلعمل به استخاره به هیچ وجه برای  

 دهد.گاه بندگان را به خاطر عمل نکردن به استخاره مورد بازخواست قرار نمیهیچ

به   اثبات ادعای خود  از مدعیان دروغین که برای  این وجود، آن دسته  با 

 ، در حقیقت دست به نمایندی آیات و بیِّنات الهی، استخاره را تجویز میجای ارائه

داشتن چشم مخاطب خود بر روی این موضوع با بسته نگهزنند. یعنی ابتدا  مغلطه می 

توان استخاره نمود، ی مجاز استخاره کجاست و در چه مواردی میاساسی که حیطه

انداختن مخاطب، از او می  خواهد استخاره کند. سپس برای اسیر کردن و به دام 

دهند! حال آن که قبل از متعال نسبت میی استخاره با قرآن را به خداوند  نتیجه

ی استخاره به خداوند متعال، بایستی به این موضوع توجه نمود که انتساب نتیجه 

  خداوند متعال، کاربرد استخاره را در چه اموری مجاز شمرده است!؟

ی استخاره، به هیچ تر این که عمل کردن و یا اعتنا نکردن به نتیجهو جالب

نشده و معصیت خداوند متعال نیست! این یعنی استخاره به هیچ    وجه گناه شمرده 

 آور نیست! وجه تکلیف 

که برای تعیین    اندنیز در هیچ جایی نفرموده  [خداوند متعال و اهل بیت

تکالیف شرعی خود و یا برای مباحث ایمانی و اعتقادی خود به سراغ استخاره بروید! 

بینند مجبور میو معجزه  که دست خود را خالی از دلیل و برهان    مدعیان دروغین 
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ی نادرست و تحریف کالم اترجمه  یرفته و با ارائه تقطیع احادیث    شوند به سراغمی

برای خو[اهل بیت امام صادقد دلیل،  نمایند! به عنوان مثال  از   {تراشی 

می  نقل  خویش  بزرگوار  حضرت پدران  نزدی  مردی  روزی  که  فرمایند 

ارسید و به حضرت عرض کرد:    { امیرالمومنین ذ  ْهِديُِّكْمَه  ْئن اَبِم  َن بِّ َالُْمْؤِمنِين  اَاَِمير   ي 

بفرمایید آگاه  خود  مهدی  این  از  را  ما  امیرالمومنین!  بیان  . سپس  ای  به  حضرت 

امام عصر  از حضرت مهدیمی  أشرایط و دوران  اوصافی  نیز   {پردازند و  را 

می ادامهبیان  در  مهدیفرمایند.  حضرت  توصیف  می  {ی  مرد  آن  فرمایند: به 

ُخُروج ْعث ُهَ ب  ْلَ ف اْجع  َ اللَُّهمَّ ِحماَ  ر  لُُكْمَ اَْوص  َ و  ِعْلماَ  اَْكث ُركُْمَ َ و  ُعُكْمَك ْهفاَ  ََاَْوس  و  ِةَ الُْغمَّ َ ِمن  اَ 
نََّ َل أَت ُجوز  َل ُهَو  ْنُهَا ِْنَُوفِّْقت  َل أَت ْنث ِنَع  َف اْعِزْمَو  َاللَُّهَل ك  ار  ِةَف ا ِْنَخ  َاْلأُمَّ ْمل  ْعَبِِهَش  ْنُهَاْجم  َع 

تِهَِ ا ِل ىَُرْؤي  ْوقاَ  ْدرِِهَش  ِدِهَا ِل ىَص  بِي  اََ َاَْوم  اْهَو  َا ِل ْيِهَه  درگاهش از همه ساحت و    1. ا ِْنَُهِديت 

تر است و خویشان و نزدیکان را بیش شما فزون  ی تر و دانش او از همهشما گشاده

همه مى  یاز  سرکشى  مىشما  پیوستگى  حفظ  و  برانگیخته کند  پروردگارا  نماید، 

او   یشدن او را مایه به درآمدن و سر رسیدن دلتنگى و اندوه قرار ده و به واسطه

پس اگر خداوند براى تو خیر خواست پس عزم خود   .زپراکندگى امّت را جمع سا

باز  او به دیگرى  از  او توفیق یافتى  استوار گردان و اگر در راه رسیدن به خدمت 

  -ها( آه برآوردمگرد، و هر گاه به سویش راه یافتى از او در مگذر، )پس از این سخن

چه بسیار به دیدن و فرمود:    - اشاره نمود  و در این حال با دست خویش به سینه خود

 2. او مشتاقم

به    {گردد، در این بیان زیبای امیرالمومنینهمان گونه که مالحظه می

متاسفافه  قرآن! ولی  با  استخاره  به  استخاره نیست چه رسد  از  هیچ وجه صحبت 

 
 214 ی، صفحه الغيبة للنعماين 1
 306 ی/ ترجمه غفارى، صفحه  الغيبة للنعماين  2
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َف اْعِزمَْمدعیان دروغین با استناد به عبارت   َاللَُّهَل ك  ار  و تحریف کالم حضرت،   ف ا ِْنَخ 

ی استخاره با قرآن را هر طور شده به خورد مخاطب بدهند! کنند نسخهسعی می

َل كَ حال آن که عبارت   َاللَُّه ار  به هیچ وجه به معنای استخاره با قرآن نیست و هیچ   خ 

ربطی به این موضوع ندارد! استخاره در حقیقت طلب خیر از خدا کردن است ولی 

َاللََّعبارت   ار  به معنای خیر خواستن خدا برای انسان است! در زبان عربی به   ُهَل كَ خ 

َاللَُّهَل كَ هیچ وجه عبارت   ار  به معنای استخاره کردن نیست! بلکه عبارتی دعایی   خ 

های توان به ترجمهتر شدن موضوع، میبرای روشن  است یعنی خدا به تو خیر دهد!

 زیر مراجعه نمود: 

؛َا ی ❖ َاللَُّهَلک  ار  یٌرَلکََخ  َخ  اَُهو  َاللُهَم  خداوند به تو   ؛یعنی.  ا عطاک 

 1عطا کند. ر یخ

َاللَُّهَفِیِهَال ❖ ل  ع  َالأ مر؛َا یَج  َاللَُّهَلک  ار  خداوند در کار تو    ؛یعنی.  یرخَ خ 

 2قرار دهد.  ر یخ

بن    ر یهمسر زه  توان گفتارو حسن ختام بحث حاضر، می   به عنوان مثال

را شاهد آورد که به همسر   ی کربالدر واقعه   با همسرش  یهنگام خداحافظدر    نیق

نِيَفِي:  خود گفت َاَْنَت ْذكُر  َاَْساَلُك  َاللَُّهَل ك  ار  ْينَََِخ  َالُْحس  دِّ َج  ِةَِعْند  ام  خدا به تو   {الِْقي 

   .یشفاعت کن  {نیحس جدنزد  امتیکه مرا در ق کنمیدهد، درخواست م ر یخ

 
و    652، ص  2و الصحاح، جلد    267  ی، صفحه 4و لسان العرب، جلد    297  ی، صفحه 3جلد    ن،یع البحرممج  1

 92 ی، صفحه2جلد  ،يَغريبَالحديثَوَالأ ثرالنهایةَف
 82 ی، صفحه 2جلد  ط، یالقاموس المح 2
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 مسلم حی مسلم بن حجاج، صح ،یشابورین 
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