
ــبز  ــی س ــمانی، لوح ــه ای آس آری، هدی
ــور  ــگ ن ــه رن ــفید ب ــته هایی س ــا نوش ب
متعــال  خداونــد  جانــب  از  خورشــید 
ــه  ــی ک ــت و مهربان ــر رحم ــرای پیامب ب
ــان  ــینان ایش ــاء و جانش ــام اوصی در آن ن
ــن  ــت. ای ــده اس ــان ش ــک بی ــه ت ــک ب ت
هدیــه ای اســت کــه خداونــد متعــال 
ــرای  ــام حســین ب ــه مناســبت والدت ام ب
پیامبراکرمفرســتاده اســت. پیامبرخــدا 
نیــز بــرای شــادی دل حضــرت زهــرا این 
ــد.  ــم می فرماین ــان تقدی ــه ایش ــوح را ب ل
وقتــی جابــر بــن عبــداهلل انصــاری بــرای 
ــبت  ــه مناس ــت ب ــک و تهنی ــرض تبری ع
تولــد امــام حســین بــه محضــر حضــرت 

صدیقــه طاهــره فاطمــه زهــرا می رســد، 
ــد.  ــی می افت ــوح نوران ــن ل ــه ای ــمش ب چش
از حضــرت زهــرا ســوال می کنــد ایــن چــه 
لوحــی اســت؟ حضــرت می فرماینــد: ایــن 
ــود  ــول خ ــه رس ــي ب ــداي تعال ــوح را، خ ل
نام هــاي  آن  در  و  اســت.  کــرده  هدیــه 
پــدرم، همســرم، دو فرزنــدم، و جانشــیناني 
کــه از نســل مــن هســتند، ثبــت شــده اســت. 
ــا  ــه فرمــوده، ت ــه مــن هدی و پــدرم آن را ب
بــه ایــن وســیله مــرا شــاد نمایــد و بشــارت 

ــد. ده
را  آن  گرفتــه،  اجــازه  جابــر  گاه  آن 
می خوانــد و ســپس یــک نســخه از روی آن 
ــان  ــا زم ــخه ت ــن نس ــر از ای ــد. جاب می نویس
امــام باقــر و امــام صــادق مراقبــت نمــوده 
تــا ایــن کــه امــام صــادق می فرماینــد: 
روزی پــدرم )امــام باقــر( از جابــر خواســت 

لوح حضرت زهرا: 
هدیه ی خداوند متعال

فصل زمستان )دهه فاطمیه(

ــد.  ــه نمای ــان ارائ ــر ایش ــه محض ــودش را ب ــته ی خ ــه نوش ک
ــه او  ــر ب ــام باق ــر نوشــته ی خــود را مــی آورد، ام ــی جاب وقت
می فرماینــد تــو در نوشــته ی خــود نــگاه کــن تــا مــن بــرای 
ــت  ــرای او قرائ ــر ب ــام باق ــه ام ــور ک ــن ط ــم. همی ــو بخوان ت
می فرمودنــد جابــر در نوشــته ی خــود نــگاه می کــرد و 
در پایــان خداونــد متعــال را شــاهد می گیرنــد کــه هیــچ 
ــت  ــر قرائ ــام باق ــه ام ــود و آن چ ــخه خ ــن نس ــی بی اختالف

ــدارد.  ــود ن ــد وج فرمودن
ایــن حدیــث شــریف قدســی کــه نوشــته ای از جانــب خداوند 
متعــال اســت، یکــی از مهم تریــن ســندها و روایــات شــیعی بر 
امامــت ائمــه دوازده گانــه اســت. زیــرا نــام تمامــی جانشــینان 
ــاط  ــت و بس ــده اس ــخص ش ــت مش ــا روز قیام ــرم ت پیامبراک
تمامــی مدعیــان دروغیــن برچیــده می شــود؛ بــه خصــوص در 
دوران مــا کــه دوران امامــت دوازدهمین جانشــین پیامبراکرم 
ــرا  ــد. چ ــا نمای ــام را ادع ــن مق ــد ای ــدی نمی توان ــت، اح اس
کــه وصــی و جانشــین حقیقــی پیامبراکــرم طبــق ایــن لــوح 
آســمانی و هــزاران ســند دیگــر، فرزنــد مســتقیم و بالفصــل 

امــام حســن عســکری هســتند. 

لوح حضرت زهرا: وصیت پیامبراکرم و ایمنی بخش 
از عذاب الهی

مدعیــان  شــناخت  در  روشــن  بســیار  راه هــای  از  یکــی 
دروغیــن، مواریــث انبیــاء الهــی اســت. تمامــی ائمــه و 
ــتند  ــی هس ــن ویژگ ــود دارای ای ــدی موع ــوص مه ــه خص ب
ــن  ــان موجــود اســت. ای ــزد آن ــی ن ــاء اله ــث انبی کــه مواری
بزرگــواران بارهــا و بارهــا بــا عبارت هــای مشــابه فرموده انــد 
مواریــث انبیــاء نــزد ماســت نَْحــُن ُمْســتَْوَدُع َمَواِریــِث اْلَنْبِیَاِء. 

)بصائــر الدرجــات فــي فضائــل آل محمــد صلــی اهلل علیهــم، ج 1، 
ص63( یــا در زیــارت ســرداب مقــدس امــام زمــان بــه حضــرت 
ِ فِــي بـِـاَلِدِه َو  ــاَلُم َعلَــی بَِقیَّــِة اهللَّ ایــن گونــه ســالم می دهیــم: السَّ
ــِه  ــاِء َو لََدْی ــُث اْلَنْبِیَ ــِه َمَواِری ــی إِلَْی ــاِدِه َو الُْمْنتََه ــی ِعبَ ــِه َعلَ تِ ُحجَّ
ــار  ــة اهلل در دی ــر حضــرت بقی ــاِء ســالم ب ــاُر اْلَْصِفیَ ــوٌد آثَ َمْوُج
خــدا و حجــت او بــر بنــدگان خــدا آن کســی کــه میــراث تمــام 
پیغمبــران بــه او منتهــی شــود و آثــار پــاکان عالم نــزد او موجود 
ــم مــورد اشــاره  ــرآن کری ــن مواریــث در ق باشــد. برخــی از ای
قــرار گرفتــه اســت؛ مثــل عصــای حضــرت موســی، ســنگی کــه 
دوازده چشــمه از آن جوشــید، الــواح حضــرت موســی و ... 
ــد مــن مهــدی موعــود هســتم، بایســتی  کســی کــه ادعــا می کن

ــن مواریــث را داشــته باشــد.  ای
یکــی از ایــن مواریــث، همیــن لــوح نورانــی حضــرت صدیقــه 
ــودن  ــدی ب ــت و مه ــای مهدوی ــه ادع ــی ک ــت. کس ــره اس طاه
ــد.  ــه ده ــمانی را ارائ ــوح آس ــن ل ــد ای ــتی بتوان ــد، بایس می کن
ــوح را از  ــن ل ــر ای ــت و جاب ــادی اس ــم م ــک جس ــوح، ی ــن ل ای
ــد و از روی  ــاهده می نمای ــرده، مش ــت ک ــرا دریاف ــرت زه حض
آن یــک نســخه تهیــه می کنــد. دســت مدعیــان دروغیــن از 
ــه  ــت و چ ــاًل خالیس ــمانی کام ــی و آس ــث اله ــن مواری ــه ای ارائ
راحــت و آســان می تــوان آنــان را شــناخت. ایــن خــود از لطــف 
بیکــران خداونــد متعــال اســت کــه راه حــق را ایــن گونــه روشــن 
ــناخت  ــت ش ــان اس ــه آس ــدا چ ــف خ ــه لط ــت و ب ــوده اس فرم

ــن. ــان دروغی مدعی
وجــود  از  همچنیــن  و  گذشــته  انبیــاء  از  زیــادی  مواریــث 
ــی  ــه مدع ــده ک ــان گردی ــات بی ــرم در روای ــدس پیامبراک مق
راســتی مهدویــت، تمامــی ایــن مــوارد را بــه همــراه دارد؛ مثــل 
ــم  ــالح و پرچ ــته، زره، س ــران گذش ــمانی پیامب ــای آس کتاب ه

ــدا و ...  ــول خ رس
یکــی دیگــر از ایــن مواریــث کــه نــزد مهــدی موعــود موجــود اســت 
ــد آن هســتند؛ نوشــته ِی ُمهــر شــده ای اســت  ــن فاق ــان دروغی و مدعی
)ِکتَــاٌب َمْخُتــوٌم( کــه از آســمان نــازل شــده و جانشــینان پیامبراکــرم 
تــا روز قیامــت را مشــخص فرمــوده اســت. بــر اســاس روایــات 
ــه ای اســت کــه هــر امامــی،  ــه گون فــراوان، ایــن وصیــت آســمانی ب
ُمهــر مربــوط بــه خــود را بــاز می فرمایــد و ماموریــت الهــی خــود را 
در آن می یابــد. مهــدی موعــود راســتین، ایــن وصیــت آســمانی را در 

ــد. ــه می فرمای ــور ارائ ــگام ظه ــار دارد و آن را در هن اختی
یکــی دیگــر از انــواع وصیت هایــی کــه ائمــه فرموده انــد بــه عنــوان 
ــی اســت کــه  ــن بزرگــواران موجــود اســت، وصیت ــزد ای ــث ن مواری
ــارک  ــه دســت مب ــن ب ــان فرمــوده و امیرالمومنی پیامبراکــرم آن را بی
خودشــان نوشــته اند. همــان نوشــته اکنــون نــزد مهــدی موعــود 
ــد او مهــدی موعــود اســت،  ــا می کن موجــود اســت. کســی کــه ادع
ــح  ــات تصری ــی روای ــد. در برخ ــه نمای ــتی ارائ ــت را بایس ــن وصی ای
فرموده انــد متــن آن وصیــت، مشــابه متــن حدیــث لــوح اســت. 
ــن  ــه م ــام صــادق ب ــد ام ــار می گوی ــن عّم ــال اســحاق ب ــوان مث ــه عن ب
ــحاق  ــم؟ اس ــارتی ده ــو بش ــه ت ــی ب ــحاق می خواه ــد: ای اس فرمودن
ــت گــردم ای پســر رســول خــدا!  ــه، قربان ــد: عــرض کــردم: بل گوی
ــی  ــالء رســول اهللَّ صل ــه ام ــه ای ب ــا صحیف ــزد م ــد: ن حضــرت فرمودن
اهللَّ علیــه و آلــه و خــّط امیــر المؤمنیــن علیــه الّســالم اســت کــه در آن 
چنیــن آمــده اســت: »بســم اهللَّ الّرحمــن الّرحیــم ایــن، نامــه ای اســت از 
ــا عــّزت و قــدرت و علیــم« و بســیار جالــب اســت  ــد ب جانــب خداون
ــوح نقــل می کنــد. یعنــی در ایــن  ــه متــن را مشــابه حدیــث ل کــه بقی
وصیــت، پیامبراکــرم همــان متــن حدیــث لــوح را امــالء فرموده انــد و 
امیرالمومنیــن آن را مکتــوب فرموده انــد. جــز ایــن کــه آخــر حدیــث 
را ایــن گونــه نقــل کــرد: ســپس امــام صــادق فرمودنــد: ای اســحاق، 
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تعداد خیره کننده روایاتی که مهدی موعود را از فرزندان حضرت صدیقه طاهره و خاندان پیامبراکرم معرفی فرموده اند. 

بیعت هیچ طاغوتی بر گردن 
ایشان نیست!

مهـدی موعـود از فرزندان حضرت زهـرا )سالم اهلل علیها(

شباهت های حضرت صدیقه طاهره با مهدی موعود 

یکــی از ویژگی هــای بســیار مهــم مهــدی موعــود کــه شــیعه و 
ســنی بــر ایــن ویژگــی اتفــاق نظــر دارنــد و در صدهــا روایــت 
بــر آن تاکیــد شــده، ایــن اســت کــه مهــدی موعــود از فرزنــدان 
حضــرت صدیقــه طاهــره فاطمــه زهــرا اســت. بــه عنــوان مثــال 
نویســنده ی کتــاب منتخــب الثــر فــي اإلمــام الثانــي عشــر)علیه 
الســالم( در صفحــه 146 جلــد دوم توانســته 202 روایــت 
جمــع آوری نمایــد کــه تصریــح فرموده انــد: »مهــدی موعــود 
ــن  ــت.« ای ــرا اس ــرت زه ــدان حض ــد از فرزن ــم آل محم و قائ
حجــم از روایــات را بایســتی در کنــار ســایر روایــات در 
ــود از  ــدی موع ــد: مه ــه فرموده ان ــرار داد ک ــوص ق ــن خص ای
عتــرت رســول خــدا )407 روایــت(، از فرزنــدان امیرالمومنیــن 
)225 روایــت(، از اوالد ســبطینیعنی از فرزنــدان امــام حســن و 
ــام حســین )208  ــدان ام ــت(، از فرزن ــام حســین )125 روای ام
ــین )165  ــام حس ــدان ام ــه از فرزن ــه ی 9 گان ــت(، از ائم روای
ــدان امــام حســین )160 روایــت(، از  روایــت(، نهمیــن از فرزن
ــر  ــام باق ــدان ام ــام ســجاد )197 روایــت(، از فرزن ــدان ام فرزن
)121 روایــت(، از فرزنــدان امــام صــادق )120 روایــت(، 
ــت(، از  ــادق )112 روای ــام ص ــدان ام ــد از فرزن ــمین فرزن شش
نســل موســی بــن جعفــر )121 روایــت(، پنجمیــن از فرزنــدان 
ــد از  ــن فرزن ــت(، چهارمی ــر )115 روای ــن جعف ــام موســی ب ام
ــدان امــام جــواد  ــدان امــام رضــا )111 روایــت(، از فرزن فرزن
امــام هــادی )107 روایــت(  از فرزنــدان  )109 روایــت(، 
فرزنــِد فرزنــد امــام هــادی و پســر امــام حســن عســکری )107 

یکــی از ایــن ویژگی هــا کــه شــیعه و ســنی در 
ــد،  ــر دارن ــاق نظ ــوار اتف ــن دو بزرگ ــورد ای م
عــدم بیعــت اســت. همــان گونــه کــه در مــورد حضــرت زهــرا 
ــنت( در  ــل س ــزد اه ــاب ن ــن کت ــاری )معتبرتری ــح بخ در صحی
ــده، در  ــح گردی ــر تصری ــن ام ــه ای ــث 4240 و 4241 ب حدی
مــورد امــام زمــان، مهــدی موعــود نیــز بارهــا و بارهــا تصریــح 
فرموده انــد کــه عهــد و عقــد و بیعــت و ذمــه ی هیــچ کســی بــه 
گــردن ایشــان نیســت. و اتفاقــا ویژگــی منحصــر بــه فــرد امــام 
دوازدهــم اســت کــه ایشــان را از ســایر ائمــه متمایــز می فرماید. 
بــه عنــوان مثــال در بــاب ســوم کتــاب منتخــب الثــر فــي اإلمام 
الثانــي عشــر)علیه الســالم(، کــه بــه موضــوع ظهــور و اســماء و 
ــل 34 را  ــردازد، فص ــدی می پ ــام مه ــص ام ــاف و خصائ اوص
ــه همیــن موضــوع اختصــاص داده و 12  ــه صــورت خــاص ب ب
روایــت را ذیــل عنــوان ایــن کــه قائــم و مهــدی موعــود کســی 
اســت کــه بیعــت احــدی بــر گــردن او نیســت )فــي أنـّـه لیــس 
فــي عنقــه بیعــة لحــد، جلــد دوم، صفحــه ی 295( جمــع آوری 
ــا وجــود  ــه ت ــد. از وجــود مقــدس امیرالمومنیــن گرفت می نمای
ــت و  ــن خصوصی ــر ای ــا ب ــا و باره ــان باره ــام زم ــارک ام مب

ویژگــی بســیار مهــم تاکیــد شــده اســت. 
بــرای روشــن شــدن موضــوع بــه چنــد نمونــه از ایــن روایــات 
ــَذا  ــُب ه ــد: صاِح ــن می فرماین ــردد. امیرالمومنی ــاره می گ اش
المــِر لَیــَس لحــٍد فــي ُعُنِقــِه عهــٌد و ال عقــٌد و ال ِذمَّــٌة. )اثبــات 
ــود(  ــدی موع ــر )مه ــن ام ــب ای ــه 263( صاح ــة، صفح الوصی
ــه ای  ــد و ذم ــد و عق ــچ عه ــش هی ــر گردن ــه ب ــت ک ــان اس چن

ــرای هیــچ کــس نیســت.  ب
در دســته ای از ایــن روایــات بــه صــورت خــاص تاکیــد شــده 
ــی  ــاص و اختصاص ــای خ ــت، از ویژگی ه ــن خصوصی ــه ای ک

ــت،  ــل بی ــم اه ــال کری ــوان مث ــه عن ــت. ب ــدی اس ــرت مه حض
ــه  ــرت را ب ــه حض ــانی ک ــه کس ــخ ب ــی در پاس ــن مجتب ــام حس ام
ــا  ــد، پاســخ بســیار زیب ــت می کردن ــه مالم ــا معاوی ــح ب خاطــر صل
و روشــن کننده ای را بیــان کــرده و در انتهــای ایــن روایــت بســیار 

ــد:  ــن می فرماین ــا چنی زیب
ــن  ــت نیســت مگــر ای ــل بی ــا اه ــک از م ــچ ی ــد هی مگــر نمي دانی
ــر گــردن اوســت جــز حضــرت  ــش ب ــي زمان ــی از طاغ کــه بیعت
ــه  ــت او ب ــیح پش ــرت مس ــه حض ــو ک ــالم، هم ــه الّس ــم علی قائ
ــته  ــی داش ــد والدت او را مخف ــتد، چــرا کــه خداون ــاز می ایس نم
و شــخص او را غایــب می فرمایــد تــا هنــگام خــروج، بیعــت 
ــرادرم  ــرد از اوالد ب ــن ف ــد. او نهمی ــر دوش او نباش ــچ کــس ب هی
ــر او را  ــد عم ــت، خداون ــزان خداس ــن کنی ــد بهتری ــین فرزن حس

ــود او  ــدرت خ ــا ق ــپس ب ــد، س ــی می گردان ــت طوالن ــان غیب در زم
ــد،  ــه چهــل ســال نرســیده ظاهــر می فرمای ــی ب را در صــورت جوان
ایــن بــدان خاطــر اســت کــه بداننــد خداونــد بــر همــه چیــز قــادر و 

ــری، ج 2، ص67( ــه جعف ــاج، ترجم ــت. )اإلحتج تواناس
همــان گونــه کــه مشــاهده می گــردد، امــام مجتبــی در کنــار صدهــا 
ــروج  ــه خ ــی ک ــم حقیق ــد: قائ ــح فرموده ان ــر تصری ــت دیگ روای
ــام  ــن خــود ام ــی ای ــام حســین اســت؛ یعن ــم ام ــد نه ــد، فرزن می کن

ــد. ــام می فرمای ــروج و قی ــه خ ــت ک ــم اس دوازده
ــام  ــن و تم ــال الدی ــه در کم ــة اهلل علی ــدوق رحم ــیخ ص ــوم ش مرح
ــر همیــن  النعمــه روایت هــای متعــددی از ائمــه نقــل می کنــد کــه ب
ــام  ــال ام ــوان مث ــه عن ــد. ب ــد فرموده ان ــح و تاکی ــت تصری خصوصی
ــچ  ــرای هی ــه ب ــی ک ــد در حال ــام می کن ــد: قائمقی صــادق می فرماین
کــس بــر گــردن او بیعتــی نیســت. )کمــال الدیــن و تمــام النعمــة، ج 2، ص480(

ــه  ــد ک ــت می کن ــادق روای ــام ص ــی از ام ــریف کاف ــاب ش در کت
ــرای  ــه ب ــی ک ــد در حال ــام می کن ــم قی ــد: قائ ــرت می فرماین حض
احــدی بــر گردنــش عهــد و عقــد و بیعتــی نیســت. )الکافــي، ج 1، ص342(

ابــن ابــی زینــب نیــز در کتــاب غیبــت نعمانــی از امــام صــادق نقــل 
می کنــد کــه حضــرت فرمودنــد: قائــم قیــام می کنــد در حالــی کــه 

بــر گــردن او بیعــت احــدی نیســت. )الغیبــة للنعمانــي، ص191(.
همــان گونــه کــه مالحظــه می فرماییــد، »بــر گــردن قائــم حقیقــی، 
پیمــان و عهــد و عقــد و ذمــه و بیعتــی از احــدی نیســت؛ چــه طاغــی 

و چــه صالــح!« 
ــده  ــد ش ــوع تاکی ــن موض ــر ای ــات، ب ــر از روای ــته ای دیگ در دس
کــه اساســا مخفیانــه بــودن والدت و غیبــت مهــدی موعــود و قائــم 
ــه عنــوان  ــا ســتمگران اســت. ب ــرای رهایــی از بیعــت ب آل محمــد ب
ــام  ــر )قی ــن ام ــب ای ــد: والدت صاح ــادق می فرماین ــام ص ــال ام مث
جهان گیــر( بــر خلــق پوشــیده اســت تــا هنگامــی کــه قیــام و 
خــروج می فرمایــد بیعــت احــدی بــر گــردن ایشــان نباشــد. )کمــال الدیــن 

ــة، ج 2، ص479( ــام النعم و تم

امیرالمومنیــن پــس از اشــاره بــه غیبــت بســیار طوالنــی بــرای قائــم 
ــر  ــه در آن دوران ب ــیعیانی ک ــد: »ش ــد می فرماین ــد تاکی آل محم
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ــله ی  ــده ی سلس ــه دهن ــن و خاتم ــن و آخری ــت(، دوازدهمی روای
ائمــه )151 روایــت(، نــام پــدرش حســن )108 روایــت( اســت. 
ــم از  ــه اس ــی س ــد: وقت ــح فرموده ان ــت تصری ــی در 2 روای حت
ــن  ــد، چهارمی ــا آمدن ــه دنی ــن ب ــی و حس ــد عل ــی محم ــه یعن ائم

ــان قائماســت. آن
ــرار  ــی 2973 تک ــات یعن ــم از روای ــم عظی ــن حج ــتی ای ــه راس ب
ــل  ــود از نس ــدی موع ــد: مه ــح فرموده ان ــه تصری ــات ک در روای
ــدان پیامبراکرماســت چــه  ــار و از خان ــه اطه ــرا و ائم فاطمــه زه
چیــزی را نشــان می دهــد؟ در کــدام یــک از موضوعــات دینــی، 

ایــن حجــم از روایــات بــه دســت مــا رســیده اســت؟
ــا  ــن ویژگــی، آی ــر ای ــت ب ــد اهــل بی ــن همــه تاکی ــا وجــود ای ب
ــم آل  ــدی و قائ ــوان مه ــه عن ــر ب ــک نف ــه ی ــد ب ــی می توان کس
محمــد ایمــان بیــاورد کــه از نســل صدیقــه طاهــره فاطمــه زهــرا 
ــا  ــین ی ــام حس ــم ام ــد نه ــه فرزن ــن ک ــه ای ــد ب ــه رس ــت؟! چ نیس
ــا  ــم ی ــام کاظ ــد ام ــن فرزن ــا پنجمی ــام صــادق ی ــم ام ــد شش فرزن
ــام  ــادی و پســر ام ــام ه ــوه ام ــا ن ــام رضــا ی ــد ام ــن فرزن چهارمی
ــی  ــی تمام ــه راحت ــاس ب ــن اس ــر ای ــد. ب ــکری نباش ــن عس حس
ــده ای  ــناخته ش ــواده ی ش ــدان و خان ــه خان ــن ک ــان دروغی مدعی

دارنــد، کنــار گذاشــته می شــوند. 
ــه  ــداد ائم ــه تع ــوط ب ــات مرب ــار روای ــات در کن ــن روای ــر ای اگ
قــرار داده شــوند، درخشــش آن دو چنــدان می شــود؛ 323 
روایــت بــر ایــن کــه ائمــه دوازده نفرنــد، 42 روایــت مبنــی بــر 
ــه تعــداد نَُقبــاء بنــی اســرائیل، اســباط و  ایــن کــه تعــداد ائمــه ب

حوارییــن حضــرت عیســی و تعــداد آنــان در قــرآن کریــم فقــط و 
ــن  ــد آخری ــح فرموده ان ــه تصری ــت ک ــط 12 اســت، 130 روای فق
ــد  ــان داشــته ان ــت کــه بی ــام، مهــدی موعــود اســت، 109 روای ام
ــن  ــب و آخری ــن ابیطال ــی ب ــه، عل ــه دوازده گان ــام از ائم ــن ام اولی
ایشــان نیــز مهــدی موعــود اســت، 71 روایــت نــام تــک تــک ائمــه 

ــد. ــان فرموده ان ــود را بی ــدی موع ــا مه ت
ــای یکــی  ــه تالش ه ــوط ب ــا مرب ــار، تنه ــن آم ــه کــه ای و صــد البت
ــد  ــن چن ــت، ای ــس اس ــر ک ــه اگ ــت. در خان ــر اس ــای اخی از علم
ــار بســیار روشــن،  ــا وجــود ایــن معی هــزار حدیــث، بــس اســت. ب
ــر  ــت اگ ــم داش ــذری نخواهی ــچ ع ــال هی ــد متع ــگاه خداون در پیش
ــم  ــدی و قائ ــود را مه ــه خ ــویم ک ــن ش ــان دروغی ــار مدعی گرفت
معرفــی می کننــد ولــی حتــی فرزنــدان حضــرت زهــرا نیــز 

ــتند!  نیس
ــم حضــور  ــن خصــوص تقدی ــت در ای ــک روای ــه، ی ــاب نمون از ب
می گــردد. زمانــی کــه پیامبراکــرم بــه معــراج بــرده شــدند، 
ــد. در یکــی  ــه ایشــان وحــی فرمودن ــال ب ــد متع ــی را خداون مطالب
از ایــن روایــات قدســی، خداونــد متعــال می فرمایــد. ... و بــه تــو 
عطــا کــردم کــه از پشــت او )امیرالمومنیــن( یــازده مهــدی بیــرون 
آورم کــه همــه از نــژاد تــو باشــند از بطــن بکــر بتــول و آخریــن 
مــرد آنهــا کســی باشــد کــه عیســی بــن مریــم پشــت ســرش نمــاز 
گــذارد و زمیــن را پــر از عــدل کنــد چنانچــه پــر از ظلــم و جــور 

ــن، ترجمــه کمــره ای، ج 1، ص363( ــال الدی شــده باشــد. )کم
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اعتقــاد بــر امــام زمــان ثابــت قــدم باشــند هــم درجــه ی ایشــان در 
قیامــت خواهنــد بــود.« در نهایــت نیــز تصریــح فرمــوده: دلیــل 
والدت مخفیانــه و غیبــت حضــرت، ایــن اســت کــه بیعــت احدی 
بــر گــردن او نباشــد: بــرای قائــم مــا غیبتــی اســت کــه مّدتــش 
طوالنــی اســت، گویــا شــیعه را در دوران غیبــت او می بینــم 
ــراگاه را  ــان، چ ــوالن چهارپای ــد ج ــد مانن ــوالن می ده ــه ج ک
ــد هــر کــه در آن دوران  ــد، بدانی ــا آن را نمی یابن ــد اّم می جوین
ــت  ــول غیب ــطه ط ــه واس ــش ب ــد و قلب ــتوار باش ــش اس در دین
امامــش ســخت نشــود او در روز قیامــت  هــم درجــه مــن اســت. 
ســپس فرمــود: هنگامــی کــه قائــم مــا قیــام کنــد بیعــت احــدی 
بــر گــردن او نیســت و بــه ایــن دلیــل اســت کــه والدتــش پنهــان 
ــه  ــن، ترجم ــال الدی ــود. )کم ــب می ش ــخص او غای ــت و ش اس

ــوان، ج 1، ص 564( پهل
وقتــی امــام رضــا غیبــت فرزنــد چهــارم خــود و احــوال شــیعیان 
ــد، از حضــرت ســوال می شــود  ــان می فرماین ــان را بی در آن زم
کــه چــرا امــام آن هــا غایــب می شــود؟ حضــرت پاســخ 
ــر عهــده ی  ــام، کســی ب ــگام قی ــرای ایــن کــه هن ــد: ب می فرماین
ــة، ج 2،  ــام النعم ــن و تم ــال الدی ــد. )کم ــته باش ــی نداش او بیعت

ص480(.
بــه روش نصیحــت و  بــا عمــوم مــردم  اگرچــه حضــرت 
هدایتگــری و اخــالق و مهربانــی برخــورد می فرماینــد، امــا در 
ــد؛ آن امامــی  ِــد می جنگن ــر و ُمعان ــل دشــمن اصــالح ناپذی مقاب
کــه پــس از هدایتگری هــای فــراوان، بــا دشــمنان اصالح ناپذیــر 
ــم  ــام دوازده ــی ام ــرت، یعن ــارم حض ــد چه ــد، فرزن می جنگن
ــی  ــار، تمام ــک معی ــن ی ــا همی ــذا ب ــری. ل ــرد دیگ ــه ف ــت ن اس
ادعاهــای مدعیــان دروغیــن، نقــش بــر بــاد مــی رود. قائــم کســی 

ــر گــردن او نیســت! اســت کــه بیعــت احــدی ب
اگــر چــه روایــات مربــوط بــه ایــن موضــوع یعنــی نبــودن ذمــه 
و عهــد و پیمــان و بیعــت احــدی بــر قائــم آل محمــد، محــدود به 
ــرای کســی کــه طبــق فرمایــش  ــاال نمی شــود ولــی ب روایــات ب
ــاب و ســنت ایشــان چنــگ  ــی کت ــن یعن ــه ثقلی ــر اکــرم ب پیامب
ــن  ــن آخری ــود نازنی ــی از وج ــا بیان ــذا ب ــت. ل ــد، کافیس می زن
وصــی پیامبراکــرم؛ امــام مهــدی، در همیــن خصــوص روایــات 

ــم.  ــان می بری ــه پای ــن بخــش را ب ای
ــری  ــان عم ــن عثم ــد ب ــد از محّم ــوب می گوی ــن یعق ــحاق ب اس
ــه  ــه ای را ک ــردم نام ــت ک ــان( درخواس ــام زم ــب دوم ام )نای
ــاند.  ــرت برس ــت حض ــود خدم ــوار ب ــائل دش ــر مس ــتمل ب مش
حضــرت صاحــب الّزمــان در نامــه ای بــه خــط شــریف خــود بــه 
نامــه ی اســحاق بــن یعقــوب پاســخ داده و همــان توقیــع معــروف 
و مشــهور را صــادر می فرماینــد کــه در بخش هایــی از آن 
ــُة َفاْرِجُعــوا فِیَهــا إِلـَـی ُرَواِة  ــا الَْحــَواِدُث الَْواقَِع می فرماینــد: َو أَمَّ
تـِـي َعلَْیُکــْم )امــا در رویدادهــای جدیــدی کــه  َُّهــْم ُحجَّ َحِدیثِنـَـا َفإِن
اتفــاق می افتــد، بــه راویــان حدیــث مــا رجــوع کنیــد( در همیــن 
ــُروا  ــد: َو أَْکثِ ــرت می فرماین ــه حض ــت ک ــریف اس ــع ش توقی
ــل  ــرای تعجی ــْم )و ب ِــَک َفَرُجُک ــإِنَّ َذل ــَرِج َف ــِل الَْف ــاَء بِتَْعِجی َع الدُّ
فــرج بســیار دعــا کنیــد کــه همــان فــرج و گشــایش شــما اســت( 
و در همیــن توقیــع اســت کــه می فرماینــد چگونگــی بهره منــدی 
از وجــود مــن در دوران غیبتــم، همچــون بهــره ای اســت کــه از 
ــان  ــدگان نه ــر آن را از دی ــه اب ــد، آن گاه ک ــید می برن خورش

می کنــد.
در فرازهــای پایانــی ایــن نامــه اســت کــه حضــرت بــرای بیــان 
ــد:  ــدان کــه خــدای عزوجــل می فرمای ــد: ب غیبتشــان می فرماین
ــه  ــید ک ــی مپرس ــد، از چیزهای ــان آورده ای ــه ایم ــانی ک ای کس
چــون برایتــان روشــن شــود، شــما را ناخــوش آیــد. بــه راســتی 
هیــچ یــک از پــدران مــن نبــود مگــر آن کــه بــر گردنــش بیعتــی 
ــکوت  ــه س ــده )و او را ب ــاده ش ــش نه ــر زمان ــب طغیانگ از جان
متعهــد ســاخت( امــا مــن در مقابــل حکومت هــا خواهــم ایســتاد 
در حالــی کــه هیــچ بیعتــی از هیــچ طاغوتــی بــر گردنــم نخواهــد 

بــود )کمــال الدیــن و تمــام النعمــة، ج 2، ص485(
ــد ایــن خودشــان هســتند  ــِع مبــارک تصریــح می فرماین در ایــن توقی
ــرا  ــد. زی ــا از ایشــان برمی آی ــت تنه ــن ماموری ــام کــرده و ای کــه قی
بیعــت هیــچ طغیانگــری را بــه گــردن ندارنــد و تبعــه ی هیــچ حکومتــی 
نیســتند. اگــر مهــدی موعــود تبعــه ی یــک حکومــت یــا یــک کشــور 

باشــد، در ایــن صــورت نمی توانــد علیــه آن حکومــت و کشــور قیــام 
ــت.  ــان اس ــام زم ــت ام ــار غیب ــا و آث ــی از حکمت ه ــن یک ــد و ای کن
یعنــی ایشــان در غیبــت بــه ســر می برنــد تــا هیــچ یــک از ســتمگران 
نتواننــد از ایشــان بیعــت بگیرنــد و هنــگام قیــام نیــز بیعــت احــدی بــه 

گــردن ایشــان نباشــد.
ــک  ــت ی ــره تابعی ــن باالخ ــان دروغی ــی مدعی ــر تمام ــوی دیگ از س
کشــور را دارنــد و تحــت بیعــت یــک حکومــت هســتند. بــا توجــه بــه 
همیــن معیــار اســت کــه بــه راحتــی می تــوان پــی بــه بطــالن مدعیــان 
ــا  ــت یــک کشــور ی ــت کــه تابعی ــرد. هــر مدعــی مهدوی ــن ب دروغی
ــی باشــد، او  ــا ایران ــی ی ــال عراق ــته باشــد، مث ــت را داش ــک حکوم ی
ــی  ــت در فضاهای ــرد مدعــی مهدوی ــا اگــر ف ــدی نیســت. ی ــا مه قطع
مثــل فیســبوک )Facebook یکــی از شــبکه های مجــازی متعلــق 
ــه یهــود اســت( یــا مشــابه آن حضــور پیــدا کــرد، او قطعــا مهــدی  ب
موعــود نیســت. زیــرا بــرای وارد شــدن بــه ایــن فضاهــا و اســتفاده از 
امکانــات ایــن ســرویس ها، فــرد اســتفاده کننــده بایســتی تعهــد بدهــد 
قوانیــن آن شــرکت ها را پذیرفتــه اســت. لــذا اگــر مدعــی مهدویــت 

وارد فضاهایــی مثــل فیســبوک شــد، او قطعــا مهــدی نیســت.
ــت در دوران  ــن مهدوی ــان دروغی ــن کــه برخــی از مدعی ــر ای جالب ت
مــا، نــه تنهــا بــا پذیــرش تعهــدات محیط هایــی مثــل فیســبوک در ایــن 
ــد، بلکــه تعهــدات خــود را نیــز شکســته اند!!!  فضاهــا حضــور یافته ان
ــد و  ــه و بیعــت کرده ان ــار تعهــدات رفت ــر ب ــی از یــک طــرف زی یعن
ــند  ــد باش ــای پایبن ــه آن ه ــد ب ــد داده ان ــی تعه ــر قوانین ــوی دیگ از س
ــود  ــدی موع ــه مه ــن ک ــته اند. ای ــان شکس ــته و پیم ــا گذاش ــر پ را زی
ــه ایــن خاطــر اســت کــه اگــر  تحــت بیعــت هیــچ طاغوتــی نیســت ب
حجت هــای الهــی تعهــدی بــه کســی بســپارند، هیــچ گاه نقــض پیمــان 
ــر  ــده ام ــوره ی مائ ــدای س ــز در ابت ــال نی ــد متع ــد. خداون نمی فرماین
ــدة، 1( ای  ــوِد )المائ ــوا بِالُْعُق ــوا أَْوُف ــَن آَمُن َِّذی ــا اَل َُّه ــا أَی ــد: ی می فرمای
اهــل ایمــان! بــه همــه قراردادهــا وفــا کنیــد. َو أَْوُفــوا بِالَْعْهــِد إِنَّ الَْعْهــَد 
کاَن َمْســُؤالً )اإلســراء، 34( و بــه عهــد ]خــود[ وفــا کنیــد، کــه از عهد 
ســؤال می شــود. و حجت هــای الهــی همــواره بــر ســر عهــد و پیمــان 
ــد  ــا پیمــان و تعه ــه تنه ــت ن ــن مهدوی ــان دروغی خــود هســتند. مدعی
می ســپارند، و تابعیــت کشــورهای مختلــف را دارنــد، بلکــه بــر خــالف 
متــن صریــح قــرآن کریــم و ســیره معصومیــن، عهــد و پیمــان خــود را 
نیــز می شــکنند. بــه عنــوان مثــال در قوانیــن فیســبوک بــه صراحــت 
آمــده اســت کــه کاربــران حــق اســتفاده از ایــن برنامــه بــرای قیــام و 
ــن دوران  ــان دروغی ــد. برخــی از مدعی ــات خشــونت آمیز ندارن اقدام
مــا بــا هــدف جمــع آوری نیــرو جهــت قیــام علیــه تمــام کشــورها در 
فیســبوک حضــور پیــدا کــرده اســت و ایــن یکــی از مــواردی اســت 

کــه او عهــد خــود را زیــر پــا گذاشــته و پیمــان شکســته اســت.

منصـور
شــیعه و ســنی یکــی از نام هــای حضــرت فاطمــه زهــرا را منصــوره 
ــان  ــرای ایش ــال ب ــد متع ــه خداون ــت ک ــی اس ــن نام ــد و ای می دانن
ــز  ــود نی ــدی موع ــای مه ــی از نام ه ــت. یک ــوده اس ــاب فرم انتخ
ــز  ــام را نی ــن ن ــده و ای ــرت ش ــاری و نص ــی ی ــت یعن ــور اس منص
خداونــد متعــال بــرای ایشــان برگزیــده. ایــن نــام در قــرآن کریــم 
نیــز مــورد تصریــح خداونــد متعــال قــرار گرفتــه اســت: َو َمــْن ُقتَِل 
َّــُه کاَن  َمْظُلومــاً َفَقــْد َجَعلْنــا لَِولِیِّــِه ُســلْطاناً َفــال ُیْســِرْف فـِـي الَْقْتــِل إِن
َمْنُصــوراً )اإلســراء، 33( و آن کــس  کــه مظلــوم کشته شــده، بــرای 
ولّیــش ســلطه قــرار دادیــم، اّمــا  در قتــل زیــاده روی نکنــد، چــرا که 
ــریفه،  ــه ش ــن آی ــد در ای ــر می فرماین ــام باق ــت. ام ــور اس او منص
منظــور از کســی کــه مظلــوم کشــته شــده، امــام حســین اســت و 
ــه  ــت ک ــان اس ــام زم ــه، ام ــدی در آی ــای بع ــود از عبارت ه مقص
نامــش در آیــه »منصــور« مي باشــد. خداونــد مهــدی را »منصــور 
)پیروزمنــد(« نامیــد، همچنــان کــه ]پیامبــر را[ احمــد و محّمــد و 
محمــود نامیــد و همچنــان کــه عیســی را مســیح نامگــذاری کــرد. 

ــوار، ج 51، ص31(  ــار الن )بح
ــت از  ــن مهدوی ــان دروغی ــناخت مدعی ــای ش ــی از راه ه آری، یک
ــت؛  ــودن اس ــور ب ــی منص ــن ویژگ ــتین، همی ــود راس ــدی موع مه
ــال  ــد متع ــی خداون ــت یعن ــور اس ــتین، منص ــود راس ــدی موع مه
ــد  ــورد. خداون ــت نمی خ ــچ گاه شکس ــوده و هی ــاری فرم او را ی
متعــال، پیامبراکــرم و ائمــه علیهــم الســالم در ده هــا روایــت بــر این 
ویژگــی تاکیــد فرموده نــد کــه مهــدی موعــود راســتین بــه طــرز 
فــوق العــاده ای یــاری می شــود و در هــر نبــردی پیــروز می گــردد 
ــح شــود و در تمــام  ــه دســت او فت ــا آن کــه تمــام ســرزمین ها ب ت
ــان  ــن خــدا حاکــم شــود. شکســت ها و ناکامی هــای مّدعی ــا دی دنی
مهدویــت، یکــی دیگــر از بهتریــن و روشــن ترین نشــانه های 
ــی  ــخص مدع ــه ش ــن ک ــت. همی ــوت آن هاس ــودن دع ــن ب دروغی
مهدویــت، قیــام کــرد و شکســت خــورد، یعنــی او مهــدی راســتین 
ــه  نیســت. باطــل بــودن ادعــای مدعیــان دروغیــن دوران مــا نیــز ب
ــرای روشــن شــدن  ــه اثبــات می رســد. ب ــا همیــن معیــار ب خوبــی ب

ــاره می گــردد. ــات اش ــن روای ــه از ای ــد نمون ــه چن موضــوع ب
امــام باقــر در تفســیر آیــه ی شــریفه أَمَّــْن ُیِجیــُب الُْمْضَطــرَّ إِذا َدعــاُه 
ــده را چــون وی  ــا ]کیســت[ آن کــس کــه درمان )النمــل، 62( )ی
را بخوانــد اجابــت مــی کنــد،( می فرماینــد ایــن آیــه دربــاره قائــم 
نــازل شــده اســت. هنگامــی کــه قیــام کنــد، عمامــه بــه ســر می بندد 
ــدای  ــه درگاه خ ــد و ب ــاز می خوان ــم نم ــام ابراهی ــار مق و در کن
ــچ  ــچ گاه هی ــزد و( هی ــا خی ــه پ ــس )ب ــد. پ خویــش تضــرع می کن

پرچمــش شکســت خــورده بــاز نگــردد. )بحــار النــوار، ج 51، ص59(
ــن  ــر ای ــددی ب ــای متع ــر در فرازه ــه ی غدی ــرم در خطاب پیامبراک

ــد:  ــح فرمودن ــی تصری ویژگ
»آگاه باشــید! همانــا پایان دهنــده ی امامــان، قائــم مهــدی، از 
ماســت.« »هــان! او بــر تمامــی ادیــان چیــره خواهــد بــود.« 
ــت  ــرکان و هدای ــل مش ــی قبای ــر تمام ــره ب ــت چی ــدار! اوس »هش
کننــده آنــان.« »هــان! کســی بــر او پیــروز نخواهــد شــد و 

ســتیزنده ی او یــاری نخواهــد گشــت.«
ــه  ــز غلب ــچ چی ــچ کــس و هی ــر آن حضــرت هی آگاه باشــید کــه ب
کننــده و پیــروز شــونده نیســت. نــه تنهــا در زمــان ظهــور بلکــه در 
دوران غیبــت هــم اگــر تمــام ســازمان های اطالعاتــی دنیــا بــا تمــام 
تجهیــزات و مامــوران اطالعاتــی جمــع شــوند تــا مکان حضــرت را 

شناســایی کننــد، یقینــا نمی تواننــد.
ــای  ــام ارتش ه ــم تم ــان ه ــوند در آن زم ــر ش ــم کــه ظاه ــی ه وقت
دنیــا بــا کلیــه ادوات نظامــی، تســلیحات اتمــی و موشــک های قــاره 
ــا  ــس ب ــچ ک ــد. هی ــه کنن ــرت غلب ــر حض ــد ب ــا و ... نمی توانن پیم
هیــچ نیرویــی نمی توانــد بــر حضــرت غلبــه کنــد. لــذا اگــر مدعــی 
مهدویــت، مغلــوب دیگــران شــد یــا اعــالم ظهــور کــرد و بــاز در 
ــا موعــود راســتین  ســوراخی خزیــد و پنهــان شــد او قطعــا و یقین
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نیســت.
بــه عنــوان مثــال در همیــن دوران مــا، یکــی از مدعیــان دروغیــن 
مهدویــت ادعــا می کنــد امــام ســیزدهم، قائــم آل محمــد و مهــدی 
ــته  ــه داش ــه توج ــن نکت ــه همی ــروان او ب ــر پی ــت. اگ ــود اس موع
ــه راه  ــد ب ــی می توانن ــه راحت ــال ب ــد متع ــف خداون ــه لط ــند، ب باش
ــا  ــه ت ــد مرتب ــد. او چن ــاز گردن ــان ب ــام زم ــروی از ام ــق و پی ح
کنــون قیــام کــرده و شکســت خــورده و حتــی قبــل از قیــام نیــز 
ــراف  ــام اعت ــه قی ــه س ــودش ب ــت. او خ ــوده اس ــی ب ــی زندان مدت

ــه  ــن مــوارد، شکســت خــورده اســت. ب ــد کــه در تمامــی ای می کن
عنــوان مثــال در ســال 2008 میــالدی قیــام کــرده و در ایــن اقــدام 
مســلحانه شکســت خــورده اســت! بــا توجــه به همیــن معیار مشــخص 
می شــود کــه او نمی توانــد مهــدی موعــود و قائــم آل محمــد باشــد! 
چــرا کــه شکســت خــورده و هــم اکنــون یــا مخفــی شــده و یــا ایــن 
ــه  ــق فیســبوک ب ــان از طری ــران ایــن جری ــه و رهب ــا رفت کــه از دنی

ــته اند.  ــای او نشس ج
بهتریــن نشــانه بــرای شــناختن حضــرت ایــن اســت کــه اگــر فــردی 

4

سواالت خود را بصورت پیامکی به شماره زیر  ارسال 
کنید و پاسخ را دریافت کنید        09055704810 

www.yamanipedia.com

زندانــی شــد، بدانیــد او امــام زمــان نیســت. فــردی کــه در 
حرکتــش شکســت خــورد، او مهــدی موعــود نیســت! پیامبراکرم 
ــرای  ــانه ای درخشــان ب ــد و نش ــام فرمودن ــه تم ــر هم حجــت را ب
ــراه  ــردم گم ــه م ــت ک ــرار داده اس ــالم ق ــه الس ــان علی ــام زم ام
َّــُه ال غالـِـَب لـَـُه هیــچ کــس بر او غلبــه پیدا  نشــوند و فرمودنــد ااَل اِن
نمی کنــد َو ال َمْنُصــوَر َعلَْیــِه و اگــر دنیــا تمــام نیروهایــش را جمع 
ــد  ــه خدمــت گیرن ــات ارتش هــای جهــان را ب کنــد و همــه امکان
ــد.  ــد، نمی توانن ــروز شــوند و نصــرت یابن ــر حضــرت پی کــه ب
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ایــن، دیــن مالئکــه و رســل اســت، آن را از غیــر اهلــش مصــون و 
مخفــی بــدار، خداونــد تــو را حفــظ کنــد! و احوالــت را اصــالح 
نمایــد! ســپس فرمودنــد: هــر کــس بــه ایــن مطالــب متدیـّـن شــود 

از عقــاب خداونــد- عــّز و جــّل- در امــان خواهــد بــود«. 
طبــق ایــن وصیــت نورانــی، اعتقــاد و ایمــان بــه امامــت فقــط و 
فقــط 12 امــام بــرای در امــان مانــدن مــورد تصریــح قــرار گرفتــه 
اســت. در بیــان دیگــری از همیــن وصیــت مکتــوب پیامبراکــرم، 
ــان یعنــی زیــد  ــدان خــود و عمــوی آن امــام باقــر در جمــع فرزن
ایــن نوشــته را بــه حاضــران نشــان می دهنــد و می فرماینــد: ایــن 
راز خــدا و دیــن او و دیــن مالئکــه اوســت، آن را از غیــر اهلــش 

مصــون و مخفــی بــدار. 

 نقل مشهور حدیث لوح از کتاب 
شریف کافی

ــن  ــه ای ــن نوشــته ی آســمانی ب ــن ای مشــهورترین مت
ــه  ــرم ک ــد: خــدا را گــواه مي گی ــر می گوی صــورت اســت: جاب

ــه در آن لــوح نوشــته دیــدم: ایــن گون
ــز  ــد عزی ــب خداون ــه از جان ــن نام ــِم ای ِحی ــنِ الرَّ ْحم ِ الرَّ ــِم اهللَّ بِْس
ــان  ــور و ســفیر و درب ــرای محمــد پیغمبــر او، و ن حکیــم اســت ب
ــن  ــه روح االمی ــل او، ک ــوق( و دلی ــق و مخل ــان خال ــطه می )واس

ــود. ــازل ش ــر او ن ــان ب ــروردگار جه ــزد پ ــل( از ن )جبرئی
ای محمــد أســماء مــرا بــزرگ شــمار و نعمت هــای مــرا سپاســگزار 

و الطــاف مــرا انــکار مدار.
ــم  ــن شــایان پرســتش نیســت، من ــی کــه جــز م ــم خدائ ــا من همان
شــکننده جبــاران و دولــت رســاننده بــه مظلومــان و جــزا دهنــده 
روز رســتاخیز، همانــا منــم خدائــی کــه جــز مــن شایســته پرســتش 
ــن کــه  ــه ای ــدوار باشــد )ب ــرا امی ــر کــه جــز فضــل م نیســت، ه
خــود را مســتحق ثــواب مــن دانــد( و از غیــر عدالــت مــن 
بترســد، او را عذابــی کنــم کــه هیــچ یــک از جهانیــان را نکــرده 
باشــم، پــس تنهــا مــرا پرســتش کــن و تنهــا بــر مــن تــوکل نمــا.

مــن هیــچ پیغمبــری را مبعــوث نســاختم کــه دورانــش کامــل شــود 
و مدتــش تمــام گــردد، جــز ایــن کــه بــرای او وصــی و جانشــینی 
مقــرر کــردم. و مــن تــو را بــر پیغمبــران برتــری دادم و وصــی 
تــو را بــر اوصیــاء دیگــر، و تــو را بــه دو شــیر زاده و دو نــوه ات 
حســن و حســین گرامــی داشــتم، و حســن را بعــد از ســپری شــدن 
روزگار پــدرش کانــون علــم خــود قــرار دادم و حســین را خزانــه 
ــتم و  ــی داش ــهادت گرام ــه ش ــاختم و او را ب ــود س ــی خ دار وح
ــت و  ــن شهداس ــانیدم، او برتری ــعادت رس ــه س ــان کارش را ب پای
مقامــش از همــه آنهــا عالي تــر اســت. کلمــه تامــه خــود را همــراه 
ــزد او  ــت( را ن ــی امام ــن قطع ــود )براهی ــای خ ــت رس او و حج

قــرار دادم، بــه ســبب عتــرت او پــاداش و کیفــر دهــم.
نخســتین آنهــا ســرور عابــدان و زینــت اولیــاء گذشــته مــن اســت. 
ــد  ــود محم ــندیده( خ ــود )پس ــد محم ــد ج ــه مانن ــر او ک و پس

ــن اســت. ــون حکمــت م ــن و کان ــم م اســت، او شــکافنده عل
و جعفــر اســت کــه شــّک کنندگان در بــاره او هــالک مي شــوند، 
هــر کــه او را نپذیــرد )خــود او را بــه امامــت نپذیــرد یــا ســخنش 
را بــه اطاعــت( مــرا نپذیرفتــه، ســخن و وعــده پابرجــای من اســت 
ــروان و  ــه پی ــی  دارم و او را نســبت ب ــر را گرام ــام جعف کــه: مق

یــاران و دوســتانش مســرور ســازم.
ــخت و  ــوبی س ــان او( آش ــه )در زم ــت ک ــی اس ــس از او موس پ

گیج کننــده فــرا گیــرد، زیــرا رشــته وجــوب اطاعــت مــن منقطــع 
نگــردد و حجــت مــن پنهــان نشــود و همانــا اولیــاء مــن بــا جامــی 
سرشــار ســیر آب شــوند. هــر کــس یکــی از آنهــا را انــکار کنــد، 
نعمــت مــرا انــکار کــرده و آنکــه یــک آیــه از کتــاب مــرا تغییــر 

دهــد، بــر مــن دروغ بســته اســت.
ــی،  ــده ام موس ــت و برگزی ــده و دوس ــتن دوران بن ــس از گذش پ
وای بــر دروغ بنــدان و منکریــن علــی )امــام هشــتم علیــه الســالم( 
و دوســت و یــاور مــن و کســی کــه بارهــای ســنگین نبــوت را بــه 
دوش او گــذارم و بــه وســیله انجــام دادن آنهــا امتحانــش کنــم او 
را مــردی پلیــد و گردنکــش )مأمــون( مي ُکشــد و در شــهری کــه 
)طــوس( بنــده صالــح )ذو القرنیــن( آن را ســاخته اســت، پهلــوی 
بدتریــن مخلوقــم )هــارون( بــه خــاک ســپرده می شــود، فرمــان و 

وعــده مــن ثابــت شــده کــه:
او را بــه وجــود پســرش و جانشــین و وارث علمــش محمــد مســرور 
ســازم، او کانــون علــم مــن و محــل راز مــن و حجــت مــن بــر خلقم 
ــان آورد، بهشــت را جایگاهــش  ــه او ایم ــی ب ــر بنده ئ مي باشــد، ه
ــه  ــش ک ــن از خاندان ــاد ت ــه هفت ــبت ب ــفاعت او را نس ــازم و ش س
همگــی ســزاوار دوزخ باشــند بپذیــرم. و عاقبــت کار پســرش 
علــی را کــه دوســت و یــاور مــن و گــواه در میــان مخلــوق مــن و 
امیــن وحــی مــن اســت بــه ســعادت رســانم. از او بــه وجــود آورم 
ــام  ــن )ام ــم حس ــه دار علم ــم و خزان ــوی راه ــه س ــده ب دعوت کنن
عســکری علیــه الســالم( را. و ایــن رشــته را بــه وجــود پســر او »م 
ح م د« کــه رحمــت بــرای جهانیــان اســت کامــل کنــم، او کمــال 
موســی و رونــق عیســی و صبــر ایــوب دارد. در زمــان )غیبــت( او 
دوســتانم خــوار گردنــد و )ســتمگران( ســرهای آنهــا را بــرای یــک 
دیگــر هدیــه فرســتند، چنــان کــه ســرهای تــرک و دیلــم )کفــار( 
را بــه هدیــه فرســتند، ایشــان را بکشــند و بســوزانند، و آنهــا ترســان 
و بیمنــاک و هراســان باشــند، زمیــن از خونشــان رنگیــن گــردد و 
نالــه و واویــال در میــان زنانشــان بلنــد شــود، آنهــا دوســتان حقیقــی 
ــم  ــا هــر آشــوب ســخت و تاریــک را بزدای ــه وســیله آنه ــد. ب منن
و از برکــت آنهــا شــبهات و مصیبــات و زنجیرهــا را بــردارم، 

درودهــا و رحمــت پروردگارشــان بــر آنهــا بــاد، و تنهــا ایشــانند، 
هدایت شــدگان.

ــر در  ــت: اگ ــر گف ــو بصی ــد: اب ــالم گوی ــن س ــن ب ــد الرحم عب
دوران عمــرت جــز ایــن حدیــث نشــنیده باشــی، تــو را کفایــت 
کنــد، پــس آن را از نااهلــش پنهــان دار. )أصــول الکافــي، 

ترجمــه مصطفــوی، ج 2، ص470(
ــن  ــال در ای ــد متع ــد، خداون ــه گردی ــه مالحظ ــه ک ــان گون هم
ــه عنــوان  لــوح آســمانی، امــام دوازدهــم، حضــرت مهــدی را ب
آخریــن وصــی پیامبراکــرم معرفــی فرمــوده و رشــته ی اوصیــاء 
ــان می دهــد!  ــی ایشــان پای ــه وجــود نوران ــا قیامــت را ب الهــی ت
فــرد جدیــد دیگــری نمی توانــد سلســله جانشــینان دوازده گانــه 
ــه حســاب آورد. ــاء ب را بشــکند و خــود را یکــی از ایــن اوصی

معرفی قائــم و مهــدی موعــود 
عجــل اهلل تعالــی فرجــه از زبــان حضــرت 

ــا ــالم اهلل علیه ــرا س ــه زهـ فاطم
در یکــی از روزهــا کــه حضــرت زهــرا نــزد 

ــد خدمــت  ــِن لَبِی ْ ــوِد ب ــد، َمْحُم ــه بودن ــر حضــرت حمــزه رفت قب
ــوده  ــش ب ــه در ذهن ــبهه ای ک ــوال و ش ــد و س ــرت می رس حض
ــا رســول خــدا  ــد آی را از حضــرت می پرســد. او ســوال می کن
نـَـص )کالم بســیار آشــکار کــه تنهــا یــک معنــا داشــته باشــد( در 

ــته اند؟ ــن داش ــورد امیرالمومنی م
حضــرت زهــرا پاســخ می فرماینــد: آیــا روز غدیــر خــم را 
ــر  ــی )غدی ــد: بل ــد می گوی ــِن لَبِی ْ ــوِد ب ــد؟ َمْحُم ــوش کردی فرام
ــی )رســول خــدا  ــه آنچــه در پنهان ــی ب ــح اســت، ول خــم( صحی

ــا. ــرا آگاه فرم ــر داده م ــما خب ــه ش ــه( ب ــه و ال ــی اهلل علی صل
حضــرت زهــرا می فرماینــد: خــدا را گــواه می گیــرم کــه 
ــن کســی اســت کــه او را پــس  ــی بهتری ــود: عل شــنیدم می فرم
ــد  ــه بع ــام و خلیف ــذارم؛ و او ام ــما می گ ــان ش ــود در می از خ
از مــن می باشــد، و پــدر دو ســبط مــن اســت، و نُــه تــن از 
ــد  ــد، کــه اگــر پیرویشــان کنی صلــب حســین امامــان نیکوکارن
ایشــان را راهنمایانــی هدایت کننــده و هدایــت شــده )مهدییــن( 
می یابیــد، و اگــر مخالفتشــان کنیــد اختــالف تــا روز قیامــت در 
میــان شــما باشــد ... ســپس فرمــود: بــه خــدا ســوگند اگــر حــق 
را بــر اهلــش واگــذارده بودنــد و از عتــرت پیغمبرشــان پیــروی 
ــالف  ــم( اخت ــا ه ــر )ب ــد دو نف ــاره خداون ــد، درب ــرده بودن ک
ــم ارث  ــت( را از ه ــدگان )امام ــتگان و آین ــد و گذش نمی کردن
ــام  ــد حســین اســت قی ــن فرزن ــه نهمی ــا ک ــم م ــا قائ ــد ت می بردن

ــي عــر، ص: 197( ــص عــى األمئــة اإلثن ــر يف الن ــة األث ــد. )كفاي کن
بــه فرمــوده ی حضــرت صدیقــه ی طاهــره فاطمــه زهــرا و ده هــا 
ــین  ــام حس ــد ام ــن فرزن ــد، نهمی ــم آل محم ــر، قائ ــت دیگ روای
ــه  ــتند. چگون ــدی هس ــز مه ــه نی ــه دوازده گان ــه ائم ــت و هم اس
ــت  ــن اس ــح ممک ــات صری ــوص و روای ــن نص ــود چنی ــا وج ب
انســان در دام مدعیــان دروغیــن گرفتــار شــود؟! بــه راســتی چــه 
ــر  ــت؟ راه ب ــم داش ــال خواهی ــد متع ــگاه خداون ــذری در پیش ع
ــت  ــت و حج ــته اس ــت بس ــت و قائمی ــن مهدوی ــان دروغی مدعی

بــر مــا تمــام. 
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