
امام، هادی و خلیفه خدا 
بر روی زمین در دوران ما

یکــی از موضوعــات بســیار مهــم قرآنــی، وجــود خلیفــه خــدا، امــام هدایــت و هــادی در هــر عصــر 
ــون و  ــرط و بی چ ــد و ش ــدون قی ــت او ب ــه اطاع ــی ک ــت؛ کس ــوص دوران ماس ــه خص ــان، ب و زم
چــرا، بــر همــگان واجــب شــده و خداونــد متعــال، علــم قــرآن را در ســینه و قلــب وی قــرار داده 
اســت. قــرآن کریــم شــهادت می دهــد؛ در هــر عصــر و زمانــی، خلیفــه خــدا، امــام و هــادی بــر 

روی زمیــن حضــور دارد. بــه عنــوان مثــال، بــه آیــات ذیــل از قــرآن کریــم، دقــت شــود: 
ــَك  ــاَل َربُّ

ٰ
خداونــد متعــال قبــل از خلقــت حضــرت آدم )علیــه الســام( می فرمایــد: »َو ِإْذ ق

ْرِض َخِلیَفــًة »)بقــره، 30( و هنگامــی را کــه پــروردگارت بــه 
َ
ــي ٰجاِعــٌل ِفــي َاْل ِلْلَمٰاِئَکــِة ِإنِّ

ــه ای  ــارت، جمل ــن عب ــرار خواهــم داد.« ای ــه ای ق ــن، خلیف فرشــتگان گفــت: »مــن در روی زمی
اســت اســمیه، کــه زمــان نــدارد و ســنت الهــی را نشــان داده و حاکــی از آن اســت کــه خداونــد 

ــن دارد. ــر روی زمی ــه ب ــک خلیف ــه ی ــال، همیش متع
هرکــس وجــود خلیفــه و حجــت الهــی در هــر عصــر و زمــان و بــه خصــوص عصــر و زمــان مــا 
را انــکار کنــد، بی شــک بــه آیــات زیــادی از قــرآن کریــم، از جملــه همیــن آیــه ی شــریفه، کافــر 

شــده اســت!
ــد:  ــلم( می فرمای ــه و س ــه و آل ــه علی ــی الل ــرم )صل ــر اک ــه پیامب ــه ب ــن آی ــال در ای ــد متع خداون
ــَك« )پــروردگار تــو( و ایــن دلیــل و تاکیــد دیگــری اســت کــه ای پیامبــر! ایــن ســنت در امــت  »َربُّ

ــه دوران گذشــته باشــد. ــوط ب ــوده کــه مرب ــز جــاری و ســاری اســت و ســنتی نب ــو نی ت
و ایــن خلیفــه، همــان حجــت خداســت. کمــا ایــن کــه حضــرت آدم )علیــه الســام( بــه اســتناد 
ــام(  ــه الس ــرت داوود )علی ــود. حض ــن ب ــال در زمی ــد متع ــه ی خداون ــن خلیف ــه، اولی ــن آی همی
ــا َجَعْلٰنــاَك َخِلیَفــًة ِفــي  نیــز، بــه عنــوان خلیفــه ی خــدا در زمیــن معرفــی شــده اســت: »ٰیــا ٰداُوُد ِإنّٰ

ــم. ــرار دادی ــن ق ــه در زمی ــو را خلیف ــا ت ْرِض« )ص ، 26( ای داوود! م
َ
َاْل

ــوا  ــْوَم َنْدُع ــوده: »َی ــان فرم ــورت بی ــن ص ــه ای ــت را ب ــای قیام ــی از ویژگی ه ــال یک ــد متع خداون

یکــی دیگــر از راه هــای شــناخت مهــدی موعود، 
ــان  ــه ایش ــال ب ــد متع ــه خداون ــت ک ــی اس قدرت
ــدرت  ــا ق ــنایی ب ــرای آش ــت. ب ــوده اس ــا فرم عط
اوصیــاء و جانشــیان راســتین پیامبراکــرم )صلــی 
ــن و  ــم بهتری ــاز ه ــلم(، ب ــه و س ــه و آل ــه علی الل

ــت.  ــم اس ــرآن کری ــن ترین راه، ق روش

در حدیثی بســیار مشــهور و متواتــر )باالترین 
درجــه اعتبــار حدیــث( بــه نــام حدیــث ثقلین، 
پیامبراکــرم )صلــی اللــه علیــه و آلــه وســلم(، 
َقَلْیــِن  ــي َتــاِرٌك ِفیُکــُم الثَّ می فرماینــد:« ِإنِّ
ْهــَل َبْیِتــي َمــا ِإْن 

َ
ــِه َو ِعْتَرِتــي أ ِکَتــاَب اللَّ

َبــدًا َو َلــْن 
َ
ــوا َبْعــِدي أ ــْکُتْم ِبِهَمــا َلــْن َتِضلُّ َتَمسَّ

ــِرَدا َعَلــيَّ اْلَحــْوَض« ــی َی ــا َحتَّ
َ
َیْفَتِرق

یکــی دیگــر از راه هــای آشــکار در شــناخت 
مدعیــان دروغیــن، مواریــث انبیــاء الهــی 
ــه  ــل الل ــان )عج ــام زم ــارت ام ــت. در زی اس
تعالــی فرجــه الشــریف( در ســرداب مقــدس 
ایــن گونــه بــه حضــرت ســام می فرســتیم: 

خداونــد متعــال در قــرآن کریــم، حداقــل 14 
مرتبــه، بــا عبارت هــای گوناگــون می فرمایــد: »َو 
ُســوِل ِإالَّ َاْلَبــٰاُغ َاْلُمِبیــُن« »و نیســت  ٰمــا َعَلــی َالرَّ
بــر عهــده رســول، جــز رســاندن بســیار آشــکار« 
﴿النــور، 54، العنکبــوت ، 18﴾. آن فرســتاده ی 
الهــی کــه نتوانــد بــا مــا ســخن بگویــد، حــرف مــا 

را بشــنود

ــش  ــا امام ــی را ب ــر کس ــه ه ــت ک ــت، روزی اس ــراء، 71( روز قیام ــْم« )اإلس ــاٍس ِبِإٰماِمِه ٰن
ُ
ُکلَّ أ

فرامی خوانیــم.
ــًة  ِئمَّ

َ
ــْم أ ــی »َو َجَعْلناُه ــت: یک ــده اس ــی ش ــام معرف ــوع ام ــم، دو ن ــرآن کری ــه در ق ــم ک می دانی

ــد« و  ــت می کنن ــا هدای ــر م ــه ام ــه ب ــی ک ــم امامان ــرار دادی ــاء، 73( »و ق ــا« )النبی ْمِرن
َ
ــُدوَن ِبأ َیْه

ــاِر« )القصــص، 41( و قــرار دادیــم امامانــی کــه بــه  ــًة َیْدُعــوَن ِإَلــی النَّ ِئمَّ
َ
دیگــری »َو َجَعْلناُهــْم أ

ــد. ــوت می کنن ــش دع آت
بنابرایــن در هــر عصــر و زمانــی، امامــی از جانــب خداونــد متعــال وجــود دارد کــه مــا را بــه امــر 
ــد کــه مــا  ــز وجــود دارن ــل او، امامــان و رهبــران گمراهــی نی ــد و در مقاب الهــی دعــوت می فرمای
ــق خویــش  ــه خال ــت اســت کــه انســان را متذکــر ب ــد. آن امــام هدای ــه آتــش دعــوت می کنن را ب

ــه انســان تذکــر می دهــد. نمــوده و خشــنودی و غضــب خــدا را ب
اگــر انســان، بــه لطــف خداونــد متعــال، در دنیــا موفــق شــد چنیــن امامــی را بــه عنــوان پیشــوای 
خــود انتخــاب نمایــد، در قیامــت نیــز بــا همــان حجــت الهــی محشــور شــده و رســتگار می گــردد. 
ــن  ــدارد! بنابرای ــروی از او ن ــت و پی ــام هدای ــی جــز شــناخت ام ــی کــه رســتگار شــدن، معنای گوی
در هــر عصــر و زمانــی مــردم محتــاج و نیازمنــد بــه امامــی از جانــب خداونــد متعــال هســتند تــا 
بتواننــد بــه او ایمــان آورده، از او پیــروی کننــد و او را بــه عنــوان امــام خــود برگزیننــد تــا در قیامــت 

نیــز همــراه بــا او فراخوانــده شــده و بــه رســتگاری نائــل شــوند!
ْنــَت ُمْنــِذٌر َو ِلــُکلِّ 

َ
ٰمــا أ خداونــد متعــال در آیــه ی هفتــم ســوره ی مبارکــه ی الرعــد می فرمایــد: »ِإنَّ

ــْوٍم ٰهــاٍد« تــو ای پیامبــر، فقــط و فقــط انــذار دهنــده هســتی و بــرای هــر قومــی، یــک هــادی 
َ
ق

وجــود دارد.
ــا از هدایتگــری اش  بنابرایــن در دوران مــا نیــز ایــن هــادی وجــود دارد و بایســتی او را شــناخته ت

ــم. ــد گردی بهره من

قرآن، بهترین راه برای 
شناخت خلیفه خدا و 

امام هدایت

شناخت مهدی موعود 
راستین، بر اساس علوم 

قرآن کریم

زبان، معیاری قرآنی و وجدانی 

در شناخت مدعیان دروغین

حدیث بازدارنده از گمراهی

قدرت الهی مهدی 
موعود )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 

قـرآن شـامل چه علومـی است؟

مواریث انبیاء )علیهم السالم( در 
دستان مهدی راستین!
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برای آشنایی با علوم قرآن، سه دسته آیات بررسی می گردد؛
در دسته ی اول، خداوند متعال تصریح می فرماید، علم به تمام ذرات ریز و درشت 

جهان در کتاب مبین آمده است؛ کوچک تر از کوچک ترین ذره هایی که بشر تا کنون 
کشف کرده تا بزرگ تر از بزرگ ترین ستاره ها، چه غیب و چه آشکار، همه و همه در 

کتاب مبین آمده است. آن هم نه تنها در آسمان اول، بلکه در تمام آسمان های هفت 
گانه! و آن چه ما می بینیم، تنها آسمان اول است، ولی علمی که در کتاب مبین بیان 

شده، تمام آسمان های هفت گانه را در برمی گیرد.
در دسته ی دوم، خداوند متعال می فرماید؛ کتاب مبین، همین قرآن عربی است.

در دسته ی سوم، به صورت مستقل تصریح می فرماید؛ بیان همه چیز در قرآن هست. 
ساختار ادبی این آیات هم عموما به صورت نفی و استثناست! یعنی انحصار و تاکید 

بسیار شدید! بنابراین کسی که ادعا می کند علم به قرآن دارد، علم به همه این امور 
)غیب و نهان و تمام ذرات عالم( بایستی داشته باشد. با همین معیار، تمامی مدعیان 

دروغین، به راحتی و روشنی رسوا می گردند و هیچ شک و شبهه ای بر باطل بودن 
ادعای آنان باقی نمی ماند.

1- دسته ی اول: علم همه چیز در کتاب مبین
ْرِض ِإالّٰ ِفي ِکٰتاٍب ُمِبیٍن ﴿النمل ، 75﴾

َ
ٰماِء َو َاْل َو ٰما ِمْن ٰغاِئَبٍة ِفي َالسَّ

هیچ امر غیب و ناپیدایی در آسمان و زمین وجود ندارد مگر آن که )علم آن( در کتاب 
مبین است.

ْرِض َو اٰل َرْطٍب َو اٰل ٰیاِبٍس ِإالّٰ ِفي ِکٰتاٍب ُمِبیٍن ﴿النعام ، 59﴾
َ
ٍة ِفي ُظُلٰماِت َاْل َو اٰل َحبَّ
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 قرآن شامل چه علومی است؟

قرآن، بهترین راه برای شناخت خلیفه خدا و امام هدایت 
ــیم؟  ــه بشناس ــن دوران را چگون ــت در ای ــام هدای ــت؟ ام ــا کیس ــادی دوران م ه

خلیفــه ی خــدا چــه ویژگی هایــی دارد؟ 
شــیطان بــه خوبــی می دانــد؛ اگــر امامــی را انتخــاب نماییــم کــه بــه ســمت آتــش 
دعــوت کنــد، در قیامــت بــا همــان امــام بــه جهنــم خواهیــم رفــت و هیــچ یــک 
ــاد  ــدازه هفت ــه ان ــرای مــا نخواهــد داشــت! حتــی اگــر ب از اعمــال مــا، ســودی ب
پیامبــر هــم عبــادت کــرده باشــیم! )المالــي )للمفیــد(، 115( آری، اگــر امامــی 
کــه انتخــاب کرده ایــم، امــام ضالــت و گمراهــی باشــد، بــا همــان امــام بــه جهنــم 
خواهیــم رفــت و هیــچ ســودی از اعمــال خــود نخواهیــم بــرد! ایــن قانونــی بســیار 

مهــم و روشــن اســت کــه خداونــد متعــال، در قــرآن کریــم بیــان فرمــوده اســت.
شــیطان بــه خوبــی از ایــن قانــون و کلیــد طایــی اطــاع دارد. بــه همیــن دلیــل، 
همــواره در طــول تاریــخ مدعیــان دروغیــن؛ امامــان ضالــت و گمراهــی را، 
ــه  ــد ب ــا بای ــد. م ــرار می دهن ــر ســر راه انســان ها ق ــد گوســاله ی ســامری، ب همانن
قــرآن کریــم متوســل شــویم و بــر اســاس ویژگی هایــی کــه خداونــد متعــال بیــان 
فرمــوده، خلیفــه ی خــدا و امــام هدایــت را بشناســیم، تــا در دام مدعیــان دروغیــن 

گرفتــار نشــویم.
ــاوی  ــی، مس ــت و گمراه ــام ضال ــا ام ــت ی ــام هدای ــروی از ام ــه پی ــا ک از آن ج
بهشــت یــا جهنــم اســت و ســعادت و خوشــبختی جاویــدان یــا شــقاوت و بدبختــی 
ابــدی را بــه همــراه دارد، خداونــد متعــال بــه ســفیران خــود؛ یعنــی امــام هدایــت 
ــناخت  ــه ش ــوده ک ــا فرم ــی اعط ــن، ویژگی های ــر روی زمی ــودش ب ــه ی خ و خلیف
ــد  ــاده تر، خداون ــان س ــه بی ــد. ب ــان می نمای ــن و آس ــیار روش ــیار بس ــان را بس ایش

و هیچ دانه ای در تاریکی های زمین، و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد، جز این که 
در کتاب مبین است.

ْصَغَر ِمْن ٰذِلَك َو 
َ
ٰماِء َو اٰل أ ْرِض َو اٰل ِفي َالسَّ

َ
ٍة ِفي َاْل َك ِمْن ِمْثٰقاِل َذرَّ َو ٰما َیْعُزُب َعْن َربِّ
ْکَبَر ِإالّٰ ِفي ِکٰتاٍب ُمِبیٍن ﴿یونس ، 61﴾ 

َ
اٰل أ

هیچ چیز در زمین و آسمان، از پروردگار تو مخفی نمی ماند؛ حّتی به اندازه سنگینی 
ذّره ای، و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر، مگر اینکه )همه آنها( در کتاب مبین است!

ٰها َو ُمْسَتْوَدَعٰها ُکلٌّ  ٰها َو َیْعَلُم ُمْسَتَقرَّ
ُ
ْرِض ِإالّٰ َعَلی َاهّٰللِ ِرْزق

َ
ٍة ِفي َاْل َو ٰما ِمْن َدابَّ

ِفي ِکٰتاٍب ُمِبیٍن ﴿هود، 6﴾ هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر 
خداست! او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می داند؛ همه اینها در کتاب مبین 

است!
ُکْم ٰعاِلِم َاْلَغْیِب اٰل َیْعُزُب َعْنُه  ِتَینَّ

ْ
ي َلَتأ ْل َبلٰی َو َربِّ

ُ
اَعُة ق ِتیَنا َالسّٰ

ْ
ِذیَن َکَفُروا اٰل َتأ اَل َالَّ

ٰ
َو ق

ْکَبُر ِإالّٰ ِفي ِکٰتاٍب 
َ
ْصَغُر ِمْن ٰذِلَك َو اٰل أ

َ
ْرِض َو اٰل أ

َ
ٰماٰواِت َو اٰل ِفي َاْل ٍة ِفي َالسَّ ِمْثٰقاُل َذرَّ

ُمِبیٍن ﴿سبإ، 3﴾
 کافران گفتند: »قیامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد!« بگو: »آری به پروردگارم 

گاه است و به اندازه  سوگند که به سراغ شما خواهد آمد، خداوندی که از غیب آ
سنگینی ذّره ای در آسمان ها و زمین از علم او دور نخواهد ماند، و نه کوچکتر از آن 

و نه بزرگتر، مگر اینکه در کتاب مبین است!«
2- دسته ی دوم: کتاب مبین، همان قرآن کریم

ُکْم َتْعِقُلون﴿یوسف ، 2﴾ ا َلَعلَّ ْرآنًا َعَرِبیًّ
ُ
ْنَزْلٰناُه ق

َ
ا أ الر ِتْلَك آٰیاُت َاْلِکٰتاِب َاْلُمِبیِن ﴿1﴾ ِإنّٰ

الر، این است آیات کتاب مبین! ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، شاید شما درک 
کنید )و بیندیشید(!

ُکْم َتْعِقُلوَن ﴿الزخرف ، 3﴾ ا َلَعلَّ ْرآنًا َعَرِبیًّ
ُ
ا َجَعْلٰناُه ق حم ﴿1﴾ َو َاْلِکٰتاِب َاْلُمِبیِن ﴿ 2﴾ ِإنّٰ

حم، سوگند به کتاب مبین، که ما آن را قرآنی فصیح و عربی قرار دادیم،شاید شما 
تعقل کنید!

ــوده،  ــدا نم ــش اه ــفیران خوی ــه س ــل ب ــل جع ــایی غیرقاب ــان، کارِت شناس مهرب
گاهــی، هــوش و  ــم، دانــش، آ ــا هــر ســطح عل ــف ب ــا تمامــی انســان های مکل ت
اســتعداد، بــه راحتــی بتواننــد مدعیــان راســتگو را از مدعیــان دروغیــن تمیــز دهند. 

ــت. ــن تر اس ــز روش ــمان نی ــط آس ــاب وس ــی از آفت ــای اله ــر حجت ه ام
ــا دالیــل بســیار زیــاد و بســیار روشــن، حقانیــت خودشــان را  حجت هــای الهــی ب
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ــا بــه هیــچ وجــه، جــای شــک و تردیــد در الهــی بــودن دعوت شــان  ثابــت می کننــد ت
باقــی نمانــد. وقتــی حقانیــت ایــن بزرگــواران ثابــت شــد، تــازه اینجــا ابتــدای امتحــان و 
آزمــوده شــدن ماســت؛ وقتــی بــر اســاس دالیــل واضــح و مبرهــن، فهمیدیم، شــخصی 
حجــت خداســت؛ اگــر بــه او ایمــان بیاوریــم، مومــن خواهیــم بــود و اگــر بــا وجــود یقین 

بــه حقانیــت وی، بــه دعوتــش پشــت کــرده و انــکار نمودیــم، کافــر خواهیــم شــد.
لــذا ایــن نکتــه بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ کــه تــا دالیــل بســیار روشــن عقلــی، قرآنــی 
و روایــی از شــخص مدعــی ندیدیــم، حــق نداریــم بــه وی ایمــان بیاوریــم. ایمــان و کفــر، 
بعــد از آن مطــرح می شــود کــه دالیــل بســیار روشــن الهــی از ســوی مدعــی ارائــه شــود. 
دســت مدعیــان دروغیــن از دالیــل روشــن الهــی خالیســت و بــدون اســتثناء همگــی 
ــی  ــوم اله ــزه( و عل ــات )معج ــات و بّین ــه آی ــل ارائ ــی مث ــن، موضوعات ــان دروغی مدعی
ــوان  ــه عن ــت! ب ــان خالیس ــون دست ش ــرا؟! چ ــد. چ ــکار می کنن ــی را ان ــدرت اله و ق
مثــال، خواهیــم دیــد مهــدی موعــود راســتین، علــم بــه همــه زبان هــا دارد. هــر ســوالی 
در هــر زمینــه ای از او بپرســید، توانایــی پاســخ دارد و بلکــه صدهــا ســال جلوتــر از علــوم 
ــا حجــت  ــم ت ــم کمــک می گیری ــرآن کری ــن مقدمــه از ق ــا ای ــد. ب ــز می دان بشــری را نی
خــدا و مهــدی موعــود راســتین را بشناســیم؛ زیــرا خداونــد متعــال می فرمایــد: »ِإنَّ هــَذا 
ــَوُم« )اإلســراء، 9( یعنــی همانــا ایــن قــرآن؛ بــه اســتوارترین 

ْ
ق
َ
تــي  ِهــَي أ اْلُقــْرآَن َیْهــدي ِللَّ

هدایــت می کنــد و امــام صــادق )علیــه الســام( در بیــان ایــن آیــه می فرماینــد »َیْهــِدي 
ــات  ــر الدرج ــد. )بصائ ــت می کن ــام هدای ــوی ام ــه س ــرآن ب ــن ق ــی ای ــاِم« یعن َم ــی اإْلِ ِإَل
ــا ایــن قــرآن اســت کــه  فــي فضائــل آل محمــد صلــی اللــه علیهــم، ج 1، ص477( ب

می توانیــم امــام )علیــه الســام( را بشناســیم.

خداونــد متعــال در قــرآن کریــم، حداقــل 14 مرتبــه، بــا عبارت هــای گوناگــون 
ــده  ــر عه ــت ب ــُن« »و نیس ــٰاُغ َاْلُمِبی ــوِل ِإالَّ َاْلَب ُس ــی َالرَّ ــا َعَل ــد: »َو ٰم می فرمای
العنکبــوت ، 18﴾. آن  ﴿النــور، 54،  رســول، جــز رســاندن بســیار آشــکار« 
فرســتاده ی الهــی کــه نتوانــد بــا مــا ســخن بگویــد، حــرف مــا را بشــنود، بــرای 
مــا نامــه بنویســد یــا نامه هــای مــا را بخوانــد، بــه منزلــه ی یــک انســان الل، َکــر، 
َشــل و کــور اســت! چنیــن شــخصی چگونــه می توانــد پیــام الهــی را بــه روشــنی 

بــه مــا برســاند؟!
ــاد، یکــی از ویژگی هــای ســفیران راســتین  ــا تاکیــد بســیار زی خداونــد متعــال ب
ــاِن  ــوٍل ِإالّٰ ِبِلٰس ــْن َرُس ــْلٰنا ِم ْرَس

َ
ــا أ ــد: »َو ٰم ــان می فرمای ــه بی ــن گون ــش را ای خوی

ــَن َلُهــْم« )إبراهیــم ، 4( »و هیــچ رســولی را نفرســتادیم مگــر بــه زبــان  ْوِمــِه ِلُیَبیِّ
َ
ق

قومــش، تــا ]بتوانــد پیامــش را[ بــرای آنــان بیــان کنــد.«
اســام، دینــی جهانــی و بــرای همــه مــردم دنیاســت و مهــدی موعــود )عجــل 
اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( نیز رســالتش جهانی اســت و عدالــت را در تمــام دنیا 
خواهد گســترانید. بنابرایــن تمــام مــردم دنیــا، مخاطــب مهــدی موعــود )عجــل 
اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( هســتند. لــذا خداونــد متعــال علــم بــه زبــان همــه 
مــردم دنیــا را بــه مهــدی راســتین آموختــه اســت. بنابرایــن کســی کــه علــم بــه 
همــه ی زبان هــای مــردم دنیــا را نداشــته باشــد، قطعــا مهــدی موعــود نیســت!
بیــان ایــن نکتــه حائــز اهمیــت می باشــد کــه خداونــد متعــال، چندیــن مرتبــه، 
از معیــار زبــان، بــرای نشــان دادن بطــان ادعــای مدعیــان دروغیــن، اســتفاده 
ــه هــم  ــرای گوســاله ی ســامری و دو مرتب ــه ب ــل دو مرتب ــوده اســت؛ حداق فرم

ــرای بت پرســتان زمــان حضــرت ابراهیــم )علیــه الســام(.  ب
بعــد از آن کــه بنــی اســرائیل، از زیــور آالت خود، مجســمه ای، شــبیه به گوســاله 
ســاختند و بــه پرســتش آن پرداختنــد، خداونــد متعــال اولیــن نشــانه باطــل بودن 
ُمُهــْم« )العراف،  ــُه اٰل ُیَکلِّ نَّ

َ
 َلــْم َیــَرْوا أ

َ
گوســاله را معیــار زبــان بیــان می فرمایــد: »أ

ــای  ــا در ج ــد؟!« ی ــخن نمی گوی ــان س ــا آن ــاله [ ب ــه آن ]گوس ــد ک ــا نمی دیدن 148( »آی
الّٰ 

َ
ــَرْوَن أ ــٰا َی  َف

َ
دیگــری نیــز بــرای اثبــات باطــل بــودن گوســاله ســامری می فرمایــد: »أ

ا َو اٰل َنْفعــًا »)طــه ، 89( »آیــا نمی بیننــد کــه آن  ــُك َلُهــْم َضــرًّ ــْواًل َو اٰل َیْمِل
َ
َیْرِجــُع ِإَلْیِهــْم ق

ــی را در  ــود و زیان ــچ س ــان هی ــرای آن ــد و ب ــان نمی ده ــه سخن ش ــخی ب ــاله[ پاس ]گوس
اختیــار نــدارد؟«

بطــان و دروغگــو بــودن گوســاله های ســامری در دوران مــا نیــز، بــا همیــن شــیوه بــه 
ســادگی قابــل تشــخیص اســت. کافیســت تعصــب را کنــار گذاشــته و از نور عقل اســتفاده 
کنیــم. حــدود 6000 زبــان و لهجــه در دنیــا وجــود دارد کــه مهــدی موعــود )عجــل اللــه 
تعالــی فرجــه الشــریف(، بــه تعلیــم الهــی، توانایــی ســخن گفتن بــه همــه ی آنــان را دارد و 

کســی کــه ایــن علــم را نــدارد، قطعــا موعــود راســتین نیســت.
امــروزه بشــر، در حــال تحقیــق بــر روی پروژه هایــی اســت کــه بتوانــد زبان هــای مختلــف 
را بــه هــم ترجمــه کنــد. وقتــی مخلــوق خداونــد متعــال می تواند چنیــن ابــزاری بســازد، آیا 

خداونــد متعــال قــادر نخواهــد بــود ایــن قــدرت را بــه ســفیر خــودش اعطــا نماید؟!
ــار  ــاره معی ــز، دوب ــا نی ــتن بت ه ــام( و شکس ــه الس ــم )علی ــرت ابراهی ــتان حض در داس
زبــان مطــرح شــده و بطــان عقیــده شــرک آلود قــوم ایشــان از همیــن طریــق بــه اثبــات 
رســیده اســت. بت پرســتان پــس از آن کــه دیدنــد، یــک نفــر بت هــای آنــان را شکســته، 
ــته ای؟«  ــا را شکس ــن بت ه ــو ای ــا ت ــد: »آی ــام( گفتن ــه الس ــم )علی ــرت ابراهی ــه حض ب
حضــرت ابراهیــم )علیــه الســام( می فرمایــد: »اگــر ایــن بت هــا بتواننــد ســخن بگوینــد، 
آن بــت بــزرگ ایــن کار را کــرده اســت.« بت پرســتان بــا ایــن تذکــر حضــرت ابراهیــم )علیه 
الســام( بــه خودشــان آمدنــد و باطــل بــودن آییــن بت پرســتی را متوجــه شــدند. »قــاَل َبْل 

َفَعَلــُه َکبیُرُهــْم هــذا َفْســَئُلوُهْم ِإْن کاُنــوا َیْنِطُقــوَن« )النبیــاء، 63(
از راه علــم نیــز می تــوان ثابــت کــرد کــه وصــی و جانشــین پیامبراکــرم )صلــی اللــه علیــه 
و آلــه و ســلم(، علــم بــه همــه ی زبان هــا دارد. پیــش از ایــن ثابــت شــد؛ علــم هــر آنچــه 
در آســمان های هفت گانــه و زمیــن اســت را، خداونــد متعــال در قــرآن کریــم قــرار داده 

اســت. یکــی از چیزهایــی کــه در زمیــن و آســمان وجــود دارد، قــدرت تکلــم و ســخن 
گفتــن اســت. قابــل توجــه اســت کــه خداونــد متعــال، از اختــاف زبان هــا، بــه عنــوان 
ــٰماٰواِت َو  ــُق َالسَّ ــِه َخْل ــْن آٰیاِت یکــی از آیــات و نشــانه های خویــش یــاد می فرمایــد: »َو ِم
ْلٰواِنُکــْم ِإنَّ ِفــي ٰذِلــَك لَٰیــاٍت ِلْلٰعاِلِمیــَن« )الــروم ، 22( »و 

َ
ْلِســَنِتُکْم َو أ

َ
ْرِض َو ِاْخِتــٰاُف أ

َ
َاْل

از آیــات او، آفرینــش آســمان ها و زمیــن، و تفــاوت زبان هــا و رنگ هــای شماســت؛ در 
ایــن نشــانه هایی اســت بــرای عالمــان!« کســی کــه ادعــا می کنــد عالــم بــه علــوم قــرآن 

اســت، علــم بــه تمــام ایــن زبان هــا را دارد.

ا ُمْنِذِریَن ﴿الدخان ، 3﴾ ا ُکنّٰ ْنَزْلٰناُه ِفي َلْیَلٍة ُمٰباَرَکٍة ِإنّٰ
َ
ا أ َو َاْلِکٰتاِب َاْلُمِبیِن ﴿2﴾ ِإنّٰ

سوگند به این کتاب مبین، که ما آن را در شبی پر برکت نازل کردیم...!
طس ِتْلَك آیاُت اْلُقْرآِن َو ِکتاٍب ُمبیٍن  )النمل، 1(
طا، سین. این ها آیات قرآن و کتاب مبین است.

بنابراین مشخص شد آن کتاب مبینی که همه چیز در آن بیان شده، همین قرآن کریم 
است. بنابراین کسی که ادعا می کند؛ علم قرآن نزد من است، بایستی به تمام آن چه در 

این آیات تصریح گردیده، علم داشته باشد! آن کدام مدعی دروغین است که بتواند چنین 
ادعایی داشته باشد؟!

 3- دسته ی سوم: بیان همه چیز در قرآن
در این دسته از آیات، خداوند متعال به صراحت می فرماید؛ بیان همه چیز در قرآن کریم 

هست و هیچ چیزی فروگذار نشده است.
ْلٰنا َعَلْیَك َاْلِکٰتاَب ِتْبٰیانًا ِلُکلِّ َشْيٍء ﴿النحل ، 89﴾ َو َنزَّ

و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانی همه چیز است!
ْطٰنا ِفي َاْلِکٰتاِب ِمْن َشْيٍء ﴿النعام ، 38﴾ ٰما َفرَّ

ما هیچ چیز را در این کتاب، فرو گذار نکردیم؛

زبان، معیاری قرآنی و وجدانی در شناخت مدعیان دروغین



شناخت مهـدی موعـود راستین، 
بر اسـاس علـوم قـرآن کریــم

در بخش هــای گذشــته بیــان گردیــد کــه علــم همــه چیــز، در قــرآن کریــم 
ــک  ــم ی ــی نمی توانی ــرآن می رویم،حت ــراغ ق ــه س ــا ب ــی م ــرا وقت ــا چ ــت. ام هس

ــم؟! ــاز بخوانی ــت نم رکع
ــدن حتــی  ــم، از فهــم چگونگــی خوان ــه ظاهــر قــرآن کری ــا رجــوع ب آری، تنهــا ب
ــال در  ــد متع ــوال را خداون ــن س ــود. ای ــم ب ــز خواهی ــز، عاج ــاز نی ــت نم ــک رکع ی
قــرآن کریــم پاســخ داده اســت و مــا بــه همــه ی آیــات قــرآن کریــم ایمــان داریــم.
ــرار داده و  ــمانی ق ــاب آس ــن کت ــوم را در ای ــن عل ــوده ای ــه فرم ــی ک ــان خدای هم
فرمــوده ایــن آیــات بســیار روشــن هســتند، همــان خــدا نیــز فرمــوده؛ ایــن آیــات 
ــه  ــه ب ــرار داده ک ــرادی ق ــینه ی اف ــز را در س ــه چی ــه هم ــم ب ــن و عل ــیار روش بس
وُتــوا اْلِعْلــَم« 

ُ
ذیــَن أ نــاٌت فــي  ُصــُدوِر الَّ آن هــا علــم داده اســت: »َبــْل ُهــَو آیــاٌت َبیِّ

)العنکبــوت، 49(. در واقــع ایــن همــان فرمایــش امــام صــادق )علیــه الســام( 
ــام  ــوی ام ــه س ــرآن ب ــن ق ــی ای ــاِم« یعن َم ــی اإْلِ ــِدي ِإَل ــد: »َیْه ــه فرمودن ــت ک اس
هدایــت می کنــد. )بصائــر الدرجــات فــي فضائــل آل محمــد صلــی اللــه علیهــم، 

ص477( ج 1، 
در حقیقــت، خداونــد متعــال بــا صراحــت می فرمایــد؛ یــک ســری افــراد هســتند 
ــان قــرار  ــم آمــده را در ســینه و قلــب آن ــه تمــام آن چــه در قــرآن کری ــم ب کــه عل
داده ام. ایــن افــراد را چگونــه می توانیــم بشناســیم؟ بســیار روشــن اســت. کســی 
کــه خداونــد متعــال بــه او چنیــن علمــی عنایــت فرمــوده، علــم بــه تمــام آن چــه 

ــت را دارد! ــن اس ــه و زمی ــمان های هفت گان در آس
اینجاست که مشت مدعیان دروغین باز می شود و آنان رسوا می شوند. 

کســی کــه خداونــد متعــال، چنیــن علمــی را در ســینه ی او قــرار داده باشــد، نیــاز 
بــه مدرســه،حوزه و دانشــگاه نــدارد! بنابرایــن تمــام افــرادی کــه بــرای کســب علم 
ــند و  ــود باش ــدی موع ــد مه ــد، نمی توانن ــوزه رفته ان ــه، دانشــگاه و ح ــه مدرس ب
ــی  ــا مدع ــخاصی، قطع ــن اش ــد. چنی ــوم قرآنن ــل عل ــد حام ــا کنن ــد ادع نمی توانن

دروغیــن مهدویــت و امامــت هســتند.
اگــر تمــام دانشــگاه ها ، حوزه هــا و مراکــز علمــی و تحقیقاتــی جمــع شــوند، 
ــر  ــت. ه ــی آن هاس ــر از تمام ــم وی باالت ــد و عل ــم او را ندارن ــوزنی از عل ــر س س
دانشــمندی، در هــر رشــته ای، هــر ســوالی از او بپرســد، مدعــی راســتین می توانــد 
پاســخ دهــد. شــاید بــر همیــن اســاس اســت کــه امیرالمومنیــن )علیــه الســام( 
بــدون هــر گونــه قیــد و شــرطی، بارهــا و در موقعیت هــای مختلــف فرموده انــد: 
ْبــَل 

َ
»از مــن ســوال کنیــد، قبــل از ایــن کــه مــن را از دســت بدهیــد« »َســُلوِني ق

ــي، ج 2، ص802 و ص942 -  ــس الهال ــن قی ــلیم ب ــاب س ــي« )کت ْن َتْفِقُدوِن
َ
أ

الغــارات )ط - القدیمــة(، ج 1، ص6 - بصائــر الدرجــات فــي فضائــل آل محمــد 

)باالتریــن  در حدیثــی بســیار مشــهور و متواتــر 
درجــه اعتبــار حدیــث( بــه نــام حدیــث ثقلیــن، 
وســلم(،  آلــه  و  علیــه  اللــه  )صلــی  پیامبراکــرم 
ــاَب  ــِن ِکَت َقَلْی ــُم الثَّ ــاِرٌك ِفیُک ــي َت ــد:« ِإنِّ می فرماین
ــا  ــْکُتْم ِبِهَم ــا ِإْن َتَمسَّ ــي َم ــَل َبْیِت ْه

َ
ــي أ ــِه َو ِعْتَرِت اللَّ

ــِرَدا  ــی َی ــا َحتَّ
َ
ــْن َیْفَتِرق ــدًا َو َل َب

َ
ــِدي أ ــوا َبْع ــْن َتِضلُّ َل

َعَلــيَّ اْلَحــْوَض« )المسترشــد فــي إمامــة علــي 
ــا  ــه الســام، ص559( »همان ــب علی ــي طال ــن أب ب
ــان شــما باقــی  مــن دو شــیء گــران بهــاء را در می
می گــذارم؛ یکــی کتــاب خــدا و دیگــری عترتــم 
اهــل بیتــم. مادامــی کــه بــه ایــن دو تمســک 
بجوییــد هرگــز بعــد از مــن گمــراه نمی شــوید و ایــن 
ــر  ــن ب ــر م ــا ب ــوند ت ــدا نمی ش ــم ج ــز از ه دو هرگ

حــوض وارد شــوند.«
ــگ زدن  ــک و چن ــی، تمس ــات از گمراه ــرط نج ش
ــل  ــا عم ــه ب ــی ک ــت. حدیث ــرت اس ــرآن و عت ــه ق ب
از  متعــال،  خداونــد  لطــف  بــه  آن،  بــه  کــردن 
ــث  ــن حدی ــود، همی ــم ب ــان خواهی ــی در ام گمراه

ــت. ــریف اس ش
بــا  و  مختلــف  مواضــع  در  نورانــی  کام  ایــن 
اســت:  گردیــده  بیــان  مشــابهی  عبارت هــای 
عّامــه نجم الدیــن عســکري در کتابــي کــه دربــاره 
ــت را از  ــش از 150 روای ــته، بی ــن نوش ــث ثقلی حدی
طریــق دانشــمندان عاّمــه )اهــل تســنن( از پیامبــر 
ــر  ــا ذک ــلم( ب ــه و س ــه و آل ــه علی ــی الل ــرم )صل اک
ــت،  ــات والی ــت.« )اثب ــرده اس ــل ک ــا نق ــناد آنه اس

)16 ص
شــاید بتــوان گفــت یکــی از اصلی تریــن نــکات ایــن 
حدیــث نورانــی، نفــی گمراهــی اســت؛ حضــرت بــا 
صراحــت تمــام بیــان می فرماینــد؛ کــه اگــر بــه 
ایــن دو چنــگ بزنیــد، هرگــز گمــراه نخواهیــد شــد: 
ــدًا!« و ایــن دو هرگــز از هــم  َب

َ
ــوا َبْعــِدي أ ــْن َتِضلُّ »َل

ــا!« یعنــی همیشــه در 
َ
ــْن َیْفَتِرق جــدا نمی شــوند:« َل

ــی  ــر اکــرم )صل ــت پیامب ــاب خــدا، اهل بی ــار کت کن
ــن  ــد. ای ــود دارن ــز وج ــلم( نی ــه و س ــه و آل ــه علی الل
ــیاری در  ــج بس ــرت، نتای ــرآن و عت ــری ق ــدا ناپذی ج
پــی دارد. بــه عنــوان نمونــه؛ بــاور بــه ایــن کــه قــرآن 

ــک  ــه ی ــدود ب ــوم، مح ــن مفه ــان ای ــم، ج 1، ص266 و ...( بی ــه علیه ــی الل صل
ــن موضوعــی از لســان ایشــان  ــت واحــد نیســت، بلکــه بارهــا و بارهــا ، چنی روای
ــه  ــد. ب ــل کرده ان ــان نق ــارت را از ایش ــن عب ــنی، ای ــیعه و س ــده و ش ــرح گردی مط
عنــوان مثــال؛ ســلیمان بــن ابراهیــم القنــدوزي، از علمــای شــافعی اهــل تســنن، 
ادعــا می کنــد: »در مواضــع زیــادی امیرالمومنیــن )علیــه الســام( ایــن عبــارت را 

ــوة، ج۱، ص۲۲۲( ــودة، داراالس ــاب ینابیع الم ــد« )کت ــان فرمودن بی
همیــن مضمــون را، منابــع اهــل تســنن، از پیامبراکــرم )صلــی اللــه علیــه و 
ــلم،  دار  ــح مس ــْئُتْم« )صحی ــمَّ ِش ــُلوِني َع ــد: »َس ــل می کنن ــز، نق ــلم( نی ــه و س آل
احیاء التــراث العربــی، ج۴، ص۱۸۳۴( »از هــر چــه کــه می خواهیــد از مــن 

ــد.« ــوال کنی س
از امــام صــادق )علیــه الســام( نیــز همیــن عبــارت نقــل شــده اســت: »َســُلوِني 
ُثُکــْم ِمْثــَل َحِدیِثــي  َحــدًا ُیَحدِّ

َ
ُکــْم ِإْن َفَقْدُتُموِنــي َلــْم َتِجــُدوا أ ْن َتْفِقُدوِنــي؛ َفِإنَّ

َ
ْبــَل أ

َ
ق

ــث(،  ــر )ط - دار الحدی ــتة عش ــول الس ــْیِف.« )الص ــُب السَّ ــوَم َصاِح ــی َیُق َحتَّ
ــر  ــد. اگ ــت بدهی ــن را از دس ــه م ــش از آن ک ــد پی ــوال کنی ــن س ص242( »از م
مــن از میــان شــما بــروم، احــدی را پیــدا نخواهیــد کــرد کــه بــرای شــما احادیثــی 

هماننــد مــن بیــان کنــد، تــا ایــن کــه صاحــب شمشــیر قیــام کنــد.«
ــح  ــت تصری ــن روای ــه الســام( در ای ــب اســت کــه امــام صــادق )علی  بســیار جال
می فرماینــد؛ ایــن ویژگــی را صاحــب شمشــیر، یعنــی مهــدی موعــود، نیــز دارنــد. 
ــه  ــر چ ــز، ه ــریف( نی ــه الش ــی فرج ــه تعال ــل الل ــود )عج ــدی موع ــی از مه یعن

ــت. ــرآن اس ــه ق ــم ب ــه او عال ــرا ک ــد، چ ــوال کنی ــد س می خواهی
ــینه و  ــرآن را، در س ــم ق ــال، عل ــد متع ــه خداون ــت ک ــی اس ــی آن کس ــن ویژگ ای
قلبــش قــرار داده اســت. آیــات و روایاتــی کــه علــم اهــل بیــت )علیهــم الســام( 
را بیــان فرموده انــد، بســیار بیشــتر از آن اســت کــه در ایــن مختصــر قابــل ارائــه 
ــناخت  ــرای ش ــت ب ــه و روای ــد آی ــن چن ــال همی ــد متع ــف خداون ــه لط ــد. ب باش

ــد. ــام می کن ــگان تم ــر هم ــت را ب ــت و حج ــن کافیس ــان دروغی مدعی
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معصــوم اســت و اگــر عتــرت پیامبراکــرم )صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( معصــوم 
ــن ویژگــی از هــم جــدا شــده اند. نباشــند، در ای

در خصــوص علــم قــرآن نیــز نتیجــه ی بســیار جالبــی در ایــن روایــت زیبــا نهفتــه 
ــد متعــال در  ــز را خداون ــه همــه چی ــم ب ــد؛ عل ــان گردی ــه کــه بی اســت. همان گون
قــرآن قــرار داده اســت. حــال اگــر فــرض کنیــم، یــک مــورد بســیار کوچــک در 
ــه  ــی الل ــه عتــرت پیامبراکــرم )صل ــد متعــال ب ــم آن را خداون قــرآن باشــد کــه عل
ــداده باشــد، در همیــن مــورد کوچــک، قــرآن و عتــرت از  ــه و ســلم( ن ــه و آل علی
هــم جــدا می شــوند! در حالــی کــه پیامبراکــرم )صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( 

ــوند! ــدا نمی ش ــم ج ــن دو از ه ــز ای ــد؛ هرگ ــد فرموده ان ــح و تاکی تصری
ــذا عترتــی از پیامبراکــرم  نکتــه ی دیگــر ایــن کــه؛ هــم اکنــون قــرآن هســت و ل
)صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( نیــز بایســتی وجــود داشــته باشــد کــه در کنــار 
قــرآن باشــد. آن کســی کــه موظــف هســتیم، در کنــار قــرآن بــه او چنــگ بزنیــم، 
علــم بــه کل علــوم قــرآن دارد و بــر اســاس همیــن معیــار روشــن و آشــکار اســت 

ــیم. ــه او را می شناس ک
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مواریث انبیاء )علیهم السالم( در دستان مهدی راستین!

سخن پایانی 

یکــی دیگــر از راه هــای آشــکار در شــناخت مدعیــان دروغیــن، مواریــث انبیاء 
الهــی اســت. در زیــارت امــام زمــان )عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( در 
ــی  ــتیم: »اْلُمْنَتَه ــام می فرس ــرت س ــه حض ــه ب ــن گون ــدس ای ــرداب مق س
ْصِفَیــاِء« )المــزار الکبیر )البن 

َ
ْنِبَیــاِء، َو َلَدْیــِه َمْوُجــوَدٌة آَثــاُر اْل

َ
ِإَلْیــِه َمَواِریــُث اْل

المشــهدي(، ص590( »ســام بــر آن کــه میراث هــاي پیامبــران بــه او 
رســیده و آثــار برگزیــدگان در دســتان اوســت.«

کام خداونــد متعــال، یعنــی قــرآن کریــم را مــاک تشــخیص حــق از باطــل 
قــرار می دهیــم؛ مهــدی موعــود )عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( کســی 
اســت کــه تمامــی مواریثــی کــه خداوند متعــال، در قــرآن کریم، بیــان فرموده 
را در اختیــار دارد؛ عصــای حضــرت موســی )علیــه الســام(، ســنگی کــه از 
آن دوازده چشــمه جــاری شــد، انگشــتر حضــرت ســلیمان )علیــه الســام(، 
ــی  ــرائیل، تمام ــوت بنی اس ــام(، تاب ــه الس ــف )علی ــرت یوس ــن حض پیراه

کتــب آســمانی اعــم از تــورات و انجیــل و ...
مواریــث پیامبرخاتــم، حضــرت محمــد مصطفــی )صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( 
نیــز از ایــن قاعده مســتثنی نیســتند، لــذا مهدی موعــود )عجل اللــه تعالــی فرجه الشــریف(، 
پرچم، ســاح، زره و دیگر مـواریـــــث ذکــــر شــــده از رســــول خــــدا )صلی 

اللــه علیــه و آلــه و ســلم( را نیــز در اختیــار دارد.
ــل از شــهادت  ــد متعــال، قب ــم خداون ــن مــوارد، می دانی ــر همــه ای عــاوه ب
پیامبراکــرم )صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم(، نامــه ای از آســمان بــر ایشــان 
نــازل فرمــود کــه بــر روی آن 12 مهــر طــا به تعداد جانشــینان ایشــان تــا روز 
قیامــت، قــرار داشــت. مهــدی موعــود )عجــل اللــه تعالــی فرجــه الشــریف( 
ــد اول  ــت: جل ــار دارد. )8 روای ــز در اختی ــمانی را نی ــت آس ــد و وصی ــن عه ای
ــَة )علیهــم الســام( َلــْم َیْفَعُلــوا  ِئمَّ

َ
نَّ اْل

َ
کتــاب اصــول کافــی، ص279 َبــاُب أ

ْمــٍر ِمْنــُه اَل َیَتَجاَوُزوَنــهُ  )3 
َ
ــِه َعــزَّ َو َجــلَّ َو أ َشــْیئًا َو اَل َیْفَعُلــوَن ِإالَّ ِبَعْهــٍد ِمــَن اللَّ

روایــت(، کمــال الدیــن و تمــام النعمــة، ج 1، ص232، ج2، ص 669، إثبــات 
الهــداة بالنصوص و المعجــزات، ج 2، ص123، ج 2، ص194، ج 2، ص50( 
مدعیــان دروغیــن، ایــن عهــد آســمانی را کــه در آن جانشــینان پیامبراکــرم 
)صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( تــا روز قیامــت فقــط و فقــط 12 نفــر معرفــی 

قدرت الهی 
مهدی موعود )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( 

ــد  ــی اســت کــه خداون یکــی دیگــر از راه هــای شــناخت مهــدی موعــود، قدرت
ــاء و  ــدرت اوصی ــا ق ــنایی ب ــرای آش ــت. ب ــوده اس ــا فرم ــان عط ــه ایش ــال ب متع
جانشــیان راســتین پیامبراکــرم )صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم(، باز هــم بهترین 
و روشــن ترین راه، قــرآن کریــم اســت. وقتــی حضرت ســلیمان )علیه الســام( از 
ســرداران لشــکرش خواســت تخــت ملکــه ســبا بــا آن عظمــت را برایــش بیاورند، 
یکــی از جنیــان گفــت؛ قبــل از ایــن کــه از جــای خــودت برخیــزی، آن را بــرای 
تــو حاضــر می کنــم. امــا وصــی حضــرت ســلیمان )علیــه الســام( یعنــی جنــاب 
آصــف بــن برخیــا می گویــد قبــل از چشــم بــر هــم زدنــی، آن تخــت را بــرای تــو 

مــی آورم. )النمــل،40  _ 38( 
ــٌم  ــَدُه ِعْل ــذي ِعْن ــد: »الَّ ــد متعــال در وصــف آصــف بــن برخیــا می فرمای خداون
ِمــَن اْلِکتــاِب« )النمــل، 40( یعنــی کســی کــه تنهــا مقــدار کمــی از علــم کتــاب 
نــزد او بــود. در روایــات فرموده انــد؛ خداونــد متعــال تنهــا یــک اســم اعظــم بــه او 
عنایــت فرمــوده بــود و او چنیــن قدرتــی داشــت! )بصائــر الدرجــات فــي فضائــل 
ــده گرامــی،  ــه علیهــم، ج 1، ص209(. حــال شــما خوانن ــی الل آل محمــد صل
خــود حدیــث مفصــل بخوانیــد ازمجمــل نــگارش ایــن نوشــتار، در بیــان قدرتــی 
کــه خداونــد بــه جانشــینان پیامبراکــرم )صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( عنایــت 
ــه  ــال ب ــد متع ــاب را خداون ــم کل کت ــه عل ــی ک ــی آن بزرگواران ــد! یعن می فرمای

ایشــان عنایــت فرمــوده، چــه قدرتــی دارنــد؟!
ــد: »َو  ــد، می فرمای ــه ی رع ــوره ی مبارک ــه ی س ــن آی ــم، در آخری ــدای حکی خ
ــْل َکفــٰی ِبــاهّٰللِ َشــِهیدًا َبْیِنــي َو َبْیَنُکــْم َو َمــْن 

ُ
ِذیــَن َکَفــُروا َلْســَت ُمْرَســًا ق َیُقــوُل َالَّ

ِعْنــَدُه ِعْلــُم َاْلِکٰتــاِب« )الرعــد، 43( »آنهــا کــه کافــر شــدند می گوینــد: »تو پیامبر 
نیســتی!« بگــو: »کافــی اســت خداونــد و کســی کــه علــم کتــاب نــزد اوســت، 

میــان مــن و شــما گــواه باشــند.« »
همان گونــه کــه ماحظــه می گــردد، خداونــد متعــال می فرمایــد؛ در دوران 
حضــور پیامبراکــرم )صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( یــک نفــر هســت کــه علــم 
ــد؛ آن  ــح فرموده ان ــنی تصری ــیعه و س ــدد، ش ــات متع ــاب را دارد. در روای کل کت
کســی کــه علــم کل کتــاب نــزد اوســت، وجــود مقــدس امیرالمومنیــن )علیــه 
الســام( اســت. پــس از ایشــان نیــز ایــن علــم را خداونــد متعــال، بــه جانشــینان 
پیامبراکــرم )صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( عطــا فرمــوده اســت. بــه عنــوان 
مثــال؛ فقــط در کتــاب »بصائــر الدرجــات فــي فضائــل آل محمــد صلــی اللــه 
علیهــم«، یــک فصــل بــا همیــن عنــوان بــه چشــم می خــورد؛ »آن چــه کــه نــزد 
ائمــه )علیهــم الســام( از اســم اعظــم و علــم کتــاب اســت« )بــاب ممــا عنــد 
ــم الکتــاب(.  ــه العظــم و عل الئمــة علیهــم الصــاة و الســام مــن اســم الل
در ایــن فصــل، 21 روایــت بــا همیــن موضــوع ارائــه شــده اســت )همــان، ج 1، 
ص212( و ایــن تنهــا یــک نمونــه از مســتندات پرشــمار مربــوط بــه ایــن موضوع 

اســت.
وقتــی انبیــاء الهــی )علیهــم الســام(، بــا در اختیــار داشــتن مقــدار بســیار اندک 
و ناچیــز از آن علــم کتــاب، چنــان قدرتــی دارنــد، پیامبراکــرم )صلــی اللــه علیــه 
و آلــه و ســلم( و جانشــینان راســتین ایشــان کــه علــم کل کتــاب را دارنــد، چــه 
قدرتــی خواهنــد داشــت؟! بنابرایــن، بــه راحتــی و روشــنی، مدعیــان دورغین این 
ــه ســایر  ــی ک ــه هــر معجــزه و هــر قدرت نمای ــگاه رســوا می شــوند، چــرا ک جای
ــتین  ــت راس ــل بی ــر از آن را اه ــد، باالت ــه فرموده ان ــام( ارائ ــم الس انبیاء)علیه
ــه نمــوده و می نماینــد. حــال  ــه و ســلم( ارائ ــه و آل ــه علی ــی الل پیامبراکــرم )صل
کافیســت بــه ســراغ قــرآن برویــم و معجــزات و قدرت هایــی را کــه خداونــد متعال 
از پیامبــران الهــی ذکــر کــرده، بشــماریم: مــرده کردن زنــدگان، تبدیل مجســمه 
ــده کــردن پرنده هــای قطعــه قطعــه شــده، تبدیــل  ــده، زن ــده ای زن ــه پرن ِگلــی ب
ر  عصــا بــه اژدهــا، جــاری کــردن آب از ســنگ، ســخن گفتن بــا حیوانات، ُمســخَّ

بــودن کوه هــا، بیــرون آمــدن شــتر از دل کــوه و ...
مهــدی موعــود )عجــل اللــه تعالی فرجــه الشــریف(، وصــی راســتین پیامبراکرم 
)صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم(، کســی اســت کــه ایــن معجــزات و حتــی باالتر 
از آن را ارائــه می نمایــد، زیــرا علــم کل کتــاب، به هیــچ پیامبری جز پیامبراســام 
)صلــی اللــه علیــه و آله و ســلم(، و اوصیاء و جانشــینان راســتین ایشــان )علیهم 
الســام(، داده نشــده اســت. بــر همیــن اســاس اســت کــه در کتــاب »مدینــة 
معاجــز اإلئمــة اثنــی عشــر و دالئــل الحجــج علــی البشــر« کــه ترجمــه عنــوان 
آن »شــهر معجزه هــای ائمــه دوازده گانــه و دالیــل حجت هــای الهــی بــر بشــر« 
ــزه  ــش معج ــصت و ش ــزار و ش ــدود دو ه ــی، ح ــم بحران ــید هاش ــد، س می باش
فقــط از ائمــه دوازده گانــه )علیهــم الســام( را در بیــش از 4000 هــزار صفحــه 
ــه  ــد، فقــط ب ــت اگــر حقیقــت را می گوین ــان مهدوی ــد! حال،مدعی نقــل می کن
انــدازه یــک خــط از معجــزات انبیــاء الهــی )علیهــم الســام( را ارائــه نماینــد! و 
اینگونــه اســت کــه بــه لطــف خداونــد متعــال، عجــز مدعیــان دروغیــن آشــکار و 

گمراهــی آنــان شــناخته می شــود!

اللــه  )عجــل  موعــود  مهــدی  شــناخت  در  متعــال،  خداونــد  کام  از  روشــن،  بســیار  معیــار  چنــد  گردیــد،  تقدیــم  مختصــر  ایــن  در  چــه  آن 
قــدرت  زمیــن،  و  هفت گانــه  آســمان های  در  آشــکاری  و  غیــب  هــر  بــه  علــم  اســت؛  دروغیــن  مدعیــان  از  الشــریف(،  فرجــه  تعالــی 
دنیــا. مــردم  همــه ی  زبــان  بــه  گفتــن  ســخن  قــدرت  الهــی،  انبیــاء  مواریــث  الهــی،  انبیــاء  معجــزات  از  باالتــر  بّیناتــی  و  معجــزات   الهــی، 
پــس از مطالعــه ایــن نوشــتار، نیــک می یابیــم کــه خداونــد بــاری تعالــی، در قــرآن کریــم و بیــان فرســتادگانش، بارهــا و بارهــا مســیر صحیــح را بــه مــا معرفــی 
فرمــوده و مختصاتــی دقیــق از ائمــه راســتینش را مشــخص نمــوده اســت. حــال، چنانچــه از شــخصی بــه عنــوان مهــدی موعــود و وصــی پیامبراکــرم )صلــی 
 اللــه علیــه و آلــه و ســلم( پیــروی نماییــم کــه ایــن ویژگی هــا را نداشــته باشــد، مطمئنــا، در پیشــگاه خداونــد هیــچ عــذری بــرای ایــن قصــور نخواهیــم یافــت.

کمی تامل نموده؛ به خویش رحم کرده، سعادت و خوشبختی ابدی مان
 را، فدای دنیای زودگذر مدعیان دروغین نکنیم و تا فرصت باقیست،

 به آغوش پر از مهر پدرمهربانمان، امام عصر )عجل الله تعالی فرجه الشریف(
 برگردیم.

ــد. ــار ندارن شــده اند، در اختی
یکــی دیگــر از مواریــث موجــود نزد مهــدی موعود راســتین، وصیــت مکتوب 
پیامبراکــرم )صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( اســت کــه امیرالمومنیــن )علیــه 
ــز  ــه دســت مبارک شــان نوشــته اند و ائمــه )علیهــم الســام( نی الســام( ب
گاهــی ایــن نوشــته و دســت خــط را بــه شــیعیان خویــش، نشــان می دادنــد. 
)9 روایــت: عیــون أخبــار الرضــا علیــه الســام، ج ،1 ص45، مناقــب آل أبــي 
طالــب علیهــم الســام )البــن شهرآشــوب(، ج 1، ص298، الغیبة للنعماني، 
ــي،  ــن قیــس الهال ــاب ســلیم ب ــة )للطوســي(، ص150، کت ص81، الغیب
ج 2، ص877، ج 2، ص658، إثبــات الهــداة بالنصــوص و المعجــزات، ج 2، 
ــن  ــت، ای ــان دروغیــن مهدوی ص180، ج 2، ص291، ج 2، ص296( مدعی

دســت نوشــته ی امیرالمومنیــن )علیــه الســام( را نیــز در اختیــار ندارنــد.
وقتــی از مدعیــان دروغیــن دوران مــان ســوال می شــود؛ اگــر شــما مهــدی 
ــخ  ــوال پاس ــد؟ معم ــراه نداری ــه هم ــث را ب ــن مواری ــرا ای ــتید، چ ــود هس موع
می دهنــد، اگــر مــن ارائــه کنــم، تــو چگونــه می توانــی تشــخیص بدهــی کــه 

ایــن مواریــث واقعــا اصــل هســتند و ســاختگی نیســتند؟!
این ادعای نادرست مدعیان دروغین، پاسخ های فراوانی دارد:

پاســخ اول: همیــن کــه ایشــان خــود اعتــراف می کننــد، ایــن مواریــث را بــه 
همــراه ندارنــد، بــرای اثبــات دروغگــو بودنشــان کافیســت، چــرا کــه مدعیــان 
دروغیــن، ایــن مواریــث را بــه همــراه ندارنــد. بنابرایــن یــا وجــود ایــن مواریــث 
را مســخره و انــکار می کننــد، یــا می گوینــد ایــن مواریــث، مــادی نیســتند و 

دســت بــه تحریــف می زننــد.
ــه  ــات ب ــات و روای ــه در آی ــد ک ــی دارن ــث، ویژگی های ــن مواری ــخ دوم: ای پاس
ــات  ــات و روای ــه آی ــم ب ــک می توانی ــر ی ــرای ه ــت و ب ــده اس ــاره ش ــا اش آن ه
مراجعــه کــرده و ویژگی هــای آن هــا را بررســی کنیــم. نکتــه مهــم اینجاســت؛ 
همــان طــور کــه خداونــد متعــال فرمــوده، انبیــاء گذشــته آن هــا را بــه مــردم 
نشــان داده انــد و البتــه کــه مهــدی موعــود راســتین نیــز، ایــن مواریــث را بــه 

مــردم نشــان خواهــد داد.
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