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 مترجم ۀمقدم

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ترجم  کتاب،  »  ۀاین  کتاب  محمد   نبّوتفارسی  نبّوت  نوشتخاتم،  سید    ۀ « 
  ( زمین تمکینش دهدخداوند در  )  امام مهدی   ۀوصی و فرستاد  احمدالحسن یمانی 

آن با    ۀو رابط   نبّوتکه مفاهیم  است  . این کتاب در هشت بخش اصلی تدوین شده  است
نبی،  النبیین و خاِتم رؤیا و مکاشفه، خاَتم  تجّلی و ظهور خداوند در خلق،  النبیین، مراتب 

  ۀ در زمان قائم و رابط  نبّوتفرستادگان رسوالن،    نیز نبی مرَسل، مفهوم مرِسل و مرَسل و  
  ۀ هدف از حماس  نیز و ُرُسل گذشته و   واقعی زمین و انبیا   وارثین،  آن با انصار امام مهدی

ها مورد مناقشه و اختالف  ؛ مفاهیمی که قرن کندطور دقیق و شفاف بیان میمقدس را به 
های دقیق حاصل نشده  ها وجود نداشته و این پاسخ بوده و جواب صریح و روشنی برای آن

اهلاست   علم  معدن  و  الهی  وحی  منبع  به  اتصال  طریق  از  و    ت بیمگر  عصمت 
با    طور دقیق و هر کلمهفارسی سعی بر آن بوده است که کلمات به   ۀ. در ترجمطهارت

چرا   ؛ نشودقرار داده  دیگر    ۀجای کلمای به شود و به خطا کلمه برگردان  معادل فارسی آن  
که حفظ این قاعده در درک مفاهیم عمیق این کتاب، بسیار مهم است؛ ولی به هر حال  

ترجمه  هر  بابت    ای، در  این  از  که  در صورتی  و  دارد  وجود  معنایی  مقداری شکاف  ناگزیر 
  ۀ و مؤّلف محترم کتاب و کلی  باشد از خداوند مّنان، امام مهدیکمبودی وجود داشته  

با درج  خواهیم. در برخی صفحات، پاورقی مؤمنین پوزش می  نیاز شده که  هایی احساس 
 افزوده شده است. « )مترجم(»عبارت 

 َبقّیة اللِه َخیٌر َلُکْم، إْن ُکْنُتْم ُمؤِمنیَن 
 گروه مترجمان انصار امام مهدی





  

   پیشگفتار

 بسم الله الرحمن الرحیم 

یاِح، فاِلِق اإلْصباِح،   َاْلَحْمُد ِلّلِه ربِّ اْلعاَلمِیِن،  ماِلِک اْلُمْلِک، ُمْجِري اْلُفْلِک، ُمَسّخِر الرِّ
 َدّیاِن الْدیِن، ربَّ اْلعاَلمِیِن  

جهانیان است؛ کسی که مالک سلطنت،  حمد و ستایش مخصوص خداوند، پروردگار  
فرمای روز جزا  صبح، حکم  ۀسپید ۀبادها، شکافند ۀکشتی )وجود(، ُمسّخرکنند ۀکنندروان

 . و پروردگار جهانیان است

ی اللُه َعلی ُمَحّمد و آِل ُمَحّمد األئّمِة و اْلَمهِدّیین و َسّلم َتْسِلیًما  و َصلِّ

امامان و مهدیین    ،دان پاک اوو خان  دو درود و سالم نیکوی خدا بر حضرت محم
 . باد

خداوند متعال دین را  ترتیب    به این پیامبری خاتمه یافت و    ، حضرت محمد   نبّوتبا  
بر   را  نعمتش  و  مفهوم  مؤمنکامل  و  معنا  در  مردم  فرمود.  تمام  االنبیاین  « دچار  ء»خاتم 

با فَ  .  «خاِتم»  «تا»اند و برخی با کسر  خوانده   «خاَتم»  «تا»تح  اختالف شدند؛ گروهی آن را 
 اند که با دیگری تفاوت دارد. ها نیز معنای خاصی در نظر گرفته برای هریک از این قرائت 

برخی   از  است  شده    تأکید   ها از روایتدر    نبّوتهیچ    حضرت محمد   نبّوت که پس 
فتر( به  اب مُ گو و افترازننده )کذّ باشد، دروغ  نبّوتدیگری نیست و هرکس بعد از او مدعی  

می از  حساب  دیگر  برخی  که  است  حالی  در  این  استمرار    هاروایت آید.  از    نبّوتبر  پس 
، شخصی که حجت  تصریح دارد و اینکه پس از حضرت رسول اکرم حضرت محمد

ب وی  یعنی  باشد؛  داشته  اتصال  و  ارتباط  آسمان  با  باید  حتمًا  است،  مردم  سوی  بر  از  اید 
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مطلع   غیبی(  اخبار  )از  سبحان  برخی  شودخدای  حتی  حضرت وارد   هایروایت .  از  شده 
می به   محمد بیان  وحیصراحت  موضوع  که  اوصیا  ،کند  به  منحصر  حضرت    یفقط 
 ی صادقه که رسول اکرمرؤیا ند؛ مانند  ا بلکه تمام مردم نیز در آن شریک   ؛ استنبوده  

 صیف نموده است. تو نبّوت آن را جزئی از اجزای 

روایت کرد که رسول خدا فرمود:    امام رضا پدرش  از  از جدم  فرمود:...    »پدرم 
 1« .است نبوتاز هفتاد جزء  ئیرؤیای صادقه جز 

خدا  پیامبر  شده    از  روایت  فرمود:  است  نیز  مگر  که  نیست  نبّوتی  من  از  »پس 
رات )بشارت  رؤیای  »گفته شد: ای رسول خدا! مبشرات چیست؟ فرمود:    «ها(.دهنده مبشِّ

 2«.صالحه

می راهی  دو  سر  بر  را  خود  حقیقت  جویای  با  به   ؛بیند فرد  هریک  که  از    آنچهطوری 
پیامبر و عترت طاهرش نقل شده، در تضاد است. اگر وی معتقد باشد به اینکه با پیامبری  

گوید پس از  ی که میهایروایت کاماًل پایان پذیرفته، با آن دسته از    نبّوت  حضرت محمد
( ادامه دارد به مخالفت برخاسته است؛  نبّوت)یا حداقل بخشی از اجزای  نبّوتحضرت نیز 

مطلق   استمرار  اگر  با    نبّوتو  واقع  در  باشد،  داشته  قبول  می هایروایترا  که  با  ی  گوید 
برترین خلق خدا ـ حضرت   پایان رسیده، مخالفت    نبّوت ـ  محمد مصطفیپیامبری  به 

 است.  ورزیده

 
مدینة ؛  585ص    -2من ال یحضره الفقیه: ج  ؛  288ص    ، 1الرضا: جلد  عیون اخبار؛  121امالی شیخ: ص    - 1

 همچنین سایر منابع موجود. ؛  283ص  -49بحار االنوار: ج  ؛ 183ص  -7المعاجز: ج 
با این لفظ   177و در همان بخش در صفحه  ؛  192ص    -58بحاراالنوار: ج  ؛  312ص    -3الدر المنثور: ج    - 2

رات )بشارتروایت کرده است: از پیامبری چیزی باقی نمانده به گفتند: مبشرات چیست؟ ... تا ها(.  دهنده جز مبشِّ
مسند احمد: ج ؛  957ص    -2انتها ... همچنین با عبارات مختلف در این منابع نیز آمده است: کتاب موطاء: ج  

عمدة االقاري: ج ؛  173ص   -7مجمع الزوائد: ج  ؛  69ص   -8صحیح بخاری: ج  ؛  129ص   -6و ج    454ص   -5
 در سایر منابع.  همچنین؛ 197ص   -3المعجم الکبیر: ج ؛ 134ص  -24
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و ترک و    ، ها از یک سوو اعتماد به آن  هااز روایت برخی  کردن  قبول با    له ئمسحل این  
ناه  پا ـ ها یگرفتن بر سند و داللت آنو تالش برای ایراد  دیگر  های از روایت دن برخی  کر رها
کردن ها روایت وجود دارد که از رد زیرا ده   ؛شودمی تشان میسر ناقرار به عدم صّح   ـخدا بر  

ی  هایروایت مگر    1؛ اند، نهی کردهاست  صادر شده   هر روایتی که از سوی اهل عصمت
 2. شده، در تعارض باشدثابت   سّنِت که با قرآن و 

 
کسی که حدیث را نشناخت و آن را رد کرد« آورده و   ۀنام »بابی دربار صفار قمی در کتاب بصائر الدرجات بابی به  -1

 هایی را نقل نموده است؛ از جمله: در آن روایت
رانم برای  ترین یا به خدا سوگند محبوب »نقل نمود که از حضرت شنیدم که فرمود:    ابوعبیده حّذا از امام باقر

ترین اصحابم برای  ها در حدیث ماست، و بدترین و مبغوض آن  ها و رازدارتریِن آن  تریِن ها و فقیهآن  تریِن من، باورع
آن نیندیشد و از    بارۀکنند، در دهند و از ما روایت میمن کسی است که هرگاه حدیثی را بشنود که به ما نسبت می 

داند  جان و دل آن را نپذیرد و بدش آید و آن را انکار و هرکه را به آن معتقد باشد تکفیر کند؛ در حالی که او نمی 
به جهت  همین  به  و  باشد،  منسوب  ما  به  و  شده  صادر  ما  از  حدیث  آن  خارج  شاید  ما  والیت  از  انکارش  دلیل 

 « .شودمی
آید و شخصی از جانب شما نزد ما می  شوم!عرض کردم: »فدایت    ام صادقگوید: به امسفیان بن السیط می 
 کنیم. امام صادق تا حدی که وی را انکار می  ،شودما تنگ می   ۀطوری که سینبه  ؛دهدخبری بزرگ به ما می

نمی »  :پرسیدند نقل  حدیث  برایتان  من  از  او  فرمود:  بلهگفتم    «؟!کندآیا  و  می آیا  »!  روز  شب،  شب  گوید  روز، 
 « .ایروایت را به ما برگردان که اگر آن را انکار کنی ما را انکار کرده »گفتم خیر! فرمود:   «؟!است

نامه   امام کاظم  السنانی نوشتند:  در  به تو می »ای به علی  از ما  آنچه  به ما منسوب می به  یا  شود نسبت رسد 
دانی چرا و در چه شرایطی و به چه نحو و صفتی آن را زیرا تو نمی  ؛بطالن مده، اگرچه خالف آن را )از ما( بدانی

 « .ایم گفته 
باقر از امام  را که شخصی برای »نقل کرده است که آن حضرت فرمود:    یا امام صادق  ابوبصیر  حدیثی 

را باالی عرشش  آورد تکذیب نکنید؛ شما نمی شما می  این وسیله( خدا  )به  از جانب حق باشد و شما  دانید، شاید 
 « .کرده باشید تکذیب

ه حدیث آورده دشیخ کلینی در کافی بابی با عنوان »باب اخذ به سّنت و شواهد کتاب« تدوین کرده و در آن دواز   -2
 است، از جمله:

خدا  امام صادق پیامبر  نوری»فرمود:    فرمود:  صواب،  هر  برای  و  است  حقیقتی  حّقی،  هر  پس  ؛  برای 
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ل متشابهی است که دانستن حکم )قطعی(  ئاز جمله مسا  نبّوتبنابراین موضوع ختم  
 ، ممکن نیست.طریق مراجعه به( اوصیای حضرت محمدآن جز )از 

مُّ    فرماید: خداوند متعال می 
ُ
أ ْنَزَل َعَلْیَک اْلِکتاَب ِمْنُه آیاٌت ُمْحَکماٌت ُهنَّ 

َ
أ ذي  ُهَو الَّ

ذیَن في  الَّ ا  مَّ
َ
َفأ ُمَتشاِبهاٌت  َخُر 

ُ
أ َو  ا   اْلِکتاِب  ِمْنُه  َتشاَبَه  ما  ِبُعوَن  َفَیتَّ َزْیٌغ  ُلوِبِهْم 

ُ
َو  ق اْلِفْتَنِة  ْبِتغاَء 

ا ِبِه ُکلٌّ مِ  اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َیُقوُلوَن آَمنَّ ُه َو الرَّ ویَلُه ِإالَّ اللَّ
ْ
ویِلِه َو ما َیْعَلُم َتأ

ْ
نا َو  اْبِتغاَء َتأ ْن ِعْنِد َربِّ

ِإالَّ  ُر  کَّ َیذَّ ْلباِب   ما 
َ
اأْل وُلوا 

ُ
تو نازل کرد؛ بعضی  )  1أ بر  این کتاب را  آیه اوست که  های آن  از 

آیه ا محکمات این  امند،  آیه ا الکتابها  بعضی  و  ند. کسانی که در دلشان  اها، متشابهات ند 
کنند،  جویی و میل به تأویل آن، از متشابهات پیروی میسبب فتنه میل به باطل است، به 

کرده  استوار  دانش  در  قدم  که  آنان  و  خداوند  جز  را  آن  تأویل  که  حالی  ؛  د ندانی نم  انددر 
گویند: ما به آن ایمان آوردیم، همه از جانب پروردگار ماست و جز خردمندان  کسانی که می 

 گیرند(. پند نمی

صادق فرمود:    امام  بود  شده  وارد  حضرت  آن  بر  که  ابوحنیفه  به  »ای  خطاب 
دانی کدام آیه  شناسی؟! و میطور که شایسته است بشناسی، میاباحنیفه! آیا قرآن را آن

  ی ادعا  فه،یاباحن  یا »دانم. حضرت فرمود:  گفت: بله می   «؟!است و کدام منسوخ  ناسخ

 
 «.بگیرید و هرچه را که با کتاب خدا ناسازگار بود رها کنیدبود،  چه را که با کتاب خدا سازگار هر 

اختالف حدیث پرسیدم    ۀدربار   یعفور نقل شده است که از امام صادقدر حضور ابن ابی  ءعالاز حسین بن ابی
راو  افراد م  یکه  از احادیث،  قابل اعتماد نیستند. آن حضرت فرمود:  عتمد  برخی  و برخی دیگر  هرگاه  »ما هستند 

یافتید )به آن عمل کنید( در غیر این  به دست شما برسد و برای آن شاهدی از کتاب خدا یا گفتار پیامبری حدیث
 «.صورت، آن کسی که حدیث را برای شما آورده، به آن سزاوارتر است

حدیثی که شود، و هر  چیز به کتاب و سّنت بازگردانده می»همه فرمود:   ایوب بن ُحّر گفته است که امام صادق 
 « .با کتاب خدا سازگار نباشد، بیهوده و باطل است
نباشد، بیهوده و »فرمود:    ایوب بن راشد نقل نموده است که امام صادق با قرآن سازگار  پس آنچه از حدیث 

 69ص  ،1کافی ج  .«باطل است
 7عمران : آل - 1
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ا   ـ بر تو   یوا ـ که    ی را نمود   یعلم علم را فقط نزد اهل کتاب ]قرآن[ قرار داده که    ن یخدا 
آن بر  را  است]قرآن[  فرموده  نازل  از  ها  افراد مخصوصی  نزد  علم فقط  این  تو!  بر  وای   .

ای )و به تو از قرآن  است. تو از قرآن حتی یک حرف آن را هم به ارث نبرده  پیامبر  ۀ ذری
گاه  گویی، در حطور است که میچیزی نرسیده است(. اگر این  الی که چنین نیست، مرا آ

 1« . کن که...

 ( تشن  نبّوتاین کتاب  و  را درمان  آبی )گوارا( است. سید    ۀخاتم( دردمند  را  )حکمت( 
را با استناد    له ئمسو یمانی موعود، این    امام مهدی   ۀوصی و فرستاد   الحسناحمد

و   قرآن  به سّنتبه  می ،  روشن  کامل  هیچ کندطور  وی  از  .  رد    های روایتیک  را  دسته  دو 
قائل به    های روایت گذارد و نه  را کنار می  نبّوت قائل به ختم    هایروایت کند، یعنی نه  نمی 

 را.   پس از حضرت محمد نبّوت استمرار 

احمد  مفهوم  سید  بیان  ضمن  میان  نبّوتالحسن  تفاوت  حضرت  نبّوت ،  با  که  ی 
و    محمد یافت  آن حضرترا  ی  نبّوتخاتمه  از  پس  کرد  ادامه    که  می پیدا    کند؛ تشریح 

 کند. را نیز بیان می ء ا کسر تا« ب نبّوتو »خاِتم   ءفتح تا   ا « بنبّوتهمچنین معنای »خاَتم 

خاتمه    با حضرت محمد  نبّوت دهد که  توضیح می   ، این کتاب با دالیل کاماًل روشن 
بعد    بودن نبّوت دارادامه  معنای ه معنایی که ب اولی ب ؛یافت و پس از او پیامبر دیگری نیست

مزبور( وجود ندارد    ۀ)دو دست  هاروایت بین  بنابراین هیچ تعارضی  ؛  متفاوت است  ،از اوست
 .که با معنای دیگر متفاوت استکند می اشاره  نبّوت معنای خاصی از ها به و هریک از آن 

احمد  سید  بیان    الحسنهمچنین  نیز  را  »ارسال«  واقعی  این  فرمومفهوم  به  و  ده 
می ؤس پاسخ  اینکه  ال  یا  است،  متعال  خدای  به  منحصر  پیامبران  ارسال  آیا  که  دهد 

 
تفسیر نور الثقلین:  ؛  22ص    ،1فی: ج  تفسیر صا؛  293ص    ،2بحار االنوار: ج  ؛  190ص    ،1ع: ج  ئعلل الشرا  -1
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می  خود  نیز  رسوالن  و  میپیامبران  آیا  و  کنند؟  ارسال  را  افرادی  یا  فرد  ائمتوانند    ۀ توان 
آری    معصومین پاسخ  اگر  خیر؟  یا  دانست  متعال  خدای  جانب  از  فرستادگانی  نیز  را 
چه فرستنداست،  آن   ائمه   ۀکسی  ارسال  بین  تفاوت  و  پیامبراناست؟  ارسال  و    ها 

 چیست؟

پرسش قرن این  به  که  شایسته هاست  پاسخ  ارا ها،  استئای  نشده  کتاب    ؛ه  در  ولی 
پیِش   نبّوت» که  می   خاتم«  دارید،  سید    پاسخی  توانیدرو  جانب  از  را  کمال  و  تمام 

 بیابید.  امام مهدی ۀو وصی و فرستاد عترت طاهرین  ۀ، ساللالحسناحمد

کتاب  این  که  است  این  ارتباط   ، حق  بر  که  است  دالیلی  از  سید  یکی  داشتن 
مهدی  الحسناحمد حضرت  میبا  صّحه  انحصار  ،  در  علومی  چنین  زیرا  گذارد؛ 
 قرار دارد.   حضرت محمد یاوصیا

 فرماید:  خدای متعال می
ُ
ِعیٍن ق ِتیُکم ِبَماٍء مَّ

ْ
ْصَبَح َماُؤُکْم َغْوًرا َفَمن َیأ

َ
أ ْیُتْم ِإْن 

َ
َرأ

َ
أ  1ْل 

کسی شما را آب روان و  اید( در زمین فرو رود، چه آن زنده   ۀواسط)بگو اگر آب شما )که به 
 پاک خواهد داد؟( 

ْن َهَداَنا الّلهُ و اْلَحْمُد 
َ
ا ِلَنْهَتِدَي َلْوال أ ِذي َهَداَنا ِلَهـَذا َوَما ُکنَّ و َصّلی الّلُه َعلی   2ِلّلِه الَّ

 ُمَحّمد و آِل ُمَحّمد األئّمِة و اْلَمهِدّیین و َسّلم َتْسِلیًما 

حمد و سپاس مخصوص خدایی است که ما را به این راه هدایت فرمود که اگر چنین  
و   کوی خدا بر حضرت محمدییافتیم؛ و درود و سالم ن، راه خویش را نمی نفرموده بود

 خاندان او، امامان و مهدیون باد. 
 شیخ ناظم الُعَقیلی
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 تقدیم 

 

 بینند به کسانی که خورشید را می

 به صاحبان بصیرت

 کنند خواهم که در دعای خویش مرا یاد و از خدا و ایشان می 

 





  

 نبّوت 

نبی    ۀ ، از اخبار مطلع است. کلماز طریق آسماندین( یعنی کسی که  نگاه  نبی )از    ۀواژ
« از  اصل  شده نبأدر  گرفته  »خبر«  یعنی  بهاست  «  »نبا«  از  نه  »آشکار،  و  معنی  شدن 

»ارتفاع خود  واقع  در  ا نبأیافتن«.  یافته  اقتباس  »نبا«  از  نیز   »« که  نبأست.  غیبی  یعنی   »
  غیبی که قباًل مستور و مجهول بود تا مردم آن را مشاهده کنند؛  است    شده آشکار و مرتفع  

 شده است.و اکنون شناخته 

انسان می به  از طرق مختلفی  باز  آن  ۀرسد، اگرچه هماخبار آسمانی  به یک اصل  ها 
به موممکن است خداوند سبحان   ؛گرددمی از پِس صورت  تعال  با    مستقیم  پرده یا حجاب 

را که اراده فرماید    آنچهبه آدمی وحی کند، یا    ، را که بخواهد  آنچهانسان سخن بگوید، یا  
کنند،  طور مستقیم با انسان تکلم یا فرشتگانی بفرستد تا به   ،وجود انسان بنویسد ۀدر صفح

 ارند. وجودش بنگ  ۀت و خواست حضرت حق است در صفحرا که مشیّ  آنچه یا هر 

ْو  فرماید:  خداوند متعال می 
َ
ْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب أ

َ
ُه ِإالَّ َوْحًیا أ َمُه اللَّ ن ُیَکلِّ

َ
َوَما َکاَن ِلَبَشٍر أ

َحکِ  َعِليٌّ  ُه  ِإنَّ َیَشاء  َما  ِبِإْذِنِه  َفُیوِحَي  َرُسواًل  که    1یٌم ُیْرِسَل  ندارد  شایستگی  بشری  )هیچ 
به  بگوید مگر  او سخن  با  یا فرشته   ۀ یلوسخداوند  )پرده(،  از آن سوی حجاب  یا  ای  وحی، 

به  او وحی کند.  به  بخواهد  او هرچه  فرمان  به  تا  بلند بفرستد  او  مرتبه و حکیم  درستی که 
 است(.

شیو به   ۀ اما  گاهی  نوشتن  یا  وحی  کالم،  به   رؤیا دیدن  صورت  این  گاهی  صورت  و 
 مکاشفه در بیداری است. 
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گویم مکاشفه؛ زیرا عالم ارواح، متفاوت با عالم جسمانی است و اگر انسان بخواهد  می
اتصال یابد، باید حجاب این عالم جسمانی از او کنار برود    به آناز عالم ارواح مطلع شود و  

 )کشف شود(. 

بلکه چه بسا    1؛ ها حتمًا از جانب خدای متعال فرستاده شده باشندالزم نیست تمام نبی
ها را تعالی یکی از آنولی حضرت باری   ؛یک زمان بیش از یک نبی وجود داشته است  در

دهد. مسلمًا شخصی که خداوند  ها قرار میها و دیگر انسانفرستد و او را حجت بر آنمی
بخشد و به  ایشان است؛ خدای سبحان او را عصمت می   ها برگزیده، برتریِن او را از بین آن 

گاه می  آنچهفضل خویش، به   سازد.از عالم غیب نیاز دارد آ

  َحدًا * ِإاّل َمِن اْرَتَضَی ِمن ّرُسوٍل َفِإّنُه َیْسُلُك ِمن َبْیِن
َ
َعاِلُم اْلَغْیِب َفاَل ُیْظِهُر َعَلَی َغْیِبِه أ

سازد،  کس آشکار نمی )اوست دانای غیب، و غیب خود را بر هیچ   2َیَدْیِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصداً 
سرش نگهبانی  رو و پشِت ای که از او خشنود باشد که برای او از پیِش مگر بر آن فرستاده 

 گمارد(. می

آن  ،هاآن خداوند  که  هستند  فرشتگانی  مرَس همان  پیامبر  این  برای  را  ُمسّخر    ،لها 
َباٌت فرماید:  می ُمَعقِّ الّلِه َلُه  ْمِر 

َ
أ ِمْن  َیْحَفُظوَنُه  َخْلِفِه  َوِمْن  َیَدْیِه  َبْیِن  ن  مِّ  3   (  او برای 

پی که  است  پیِش در فرشتگانی  از  خدا  فرمان  به  را  او  پشِت پی  از  و  محافظت  سرش  رو 
 (. کنندمی

رو پشِت به فرشتگان،  و  می رو  قرار  شّر  سرش  از  را  او  سبحان  خداوند  امر  به  تا  گیرند 

 
خداوند، با    جهینت  در؛  داندی آسمان را م   یاز خبرها  یاست که برخ  یفرد  ،یکردم: نب  انیطور که قباًل بهمان  - 1
گاه م  بیاز غ  یرا نسبت به حق و برخ  شانیمکاشفه، ا   ای  ایرؤ  ۀ شدکه فرستاده   ستین  ینب  نجا،ی. و منظور در اکندی آ

 معصوم است. 
 27و  26جن:  - 2
 11رعد:  - 3
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باطل سخنان  و  القائات  از  و  جن،  و  انس  نگهبانی  شان  شیاطین  این  بدارند.  محفوظ 
آسمانی  پیام  در  القائات شیاطین  یا  مداخله  از  مانع  این  به   ،فرشتگان،  به  آن  نزول  هنگام 

دور از شبهه  الم و به ترتیب پیام آسمانی صحیح و س  به اینشود، و  عالم َپست جسمانی می 
القا می   ی و  مرسل  پیامبر  به  َخْلِفِه    رسد:شیطان  ِمْن  َوال  َیَدْیِه  َبْیِن  ِمْن  اْلَباِطُل  ِتیِه 

ْ
َیأ ال 

شده از  سر. نازل روی، باطل به او راه یابد و نه از پشِت )نه از پیِش   1َتنِزیٌل ِمْن َحِکیٍم َحِمیدٍ 
ا َلُه َلَحاِفُظوَن   .جانب خداوندی حکیم و ستوده است( ْکَر َوِإَنّ ْلَنا الِذّ ا َنْحُن َنَزّ )ما قرآن   2ِإَنّ

 را خود نازل نمودیم و خود نگهبانش هستیم(. 

دست یافتند، یعنی    نبّوت یا کسانی که در یک مقطع زمانی به مقام  انبیا اما آن دسته از  
خدای متعال و ارتقا  آوردن طاعت و عبادت  جاکسانی که به اذن خداوند سبحان پس از به 

آسمان  ملکوت  دور به  یک  در  کسانی    ۀها  نیز جزو  یافتند،  آسمان دست  اخبار  به  زمانی، 
ترتیب داده    ها و دیگرانشده برای آن پیامبر فرستاده   ۀواسطهستند که در امتحانی که به 

داده می شده است باید آسان ، شرکت  این دسته  برای  امتحان  قاعدتًا  باشدشوند.  زیرا    ، تر 
گاهی عطا فرموده  ای باالتر به فرستاده مرتبه  خدای سبحان، ایشان را در  شدن پیامبرش آ

ها باقی بماند تا ایمان  ولی به هر حال باید برای امتحان، مقدار کمی جهل برای آن  ؛است
  اْلِکَتاُب ال َرْیَب   َذِلَك *    الم   مرتبه و مقامی معین، براساس ایمان به غیب باشد:  ها در آن

ِقیَن ِفیِه ُهًدی   ِذیَن *    ِلْلُمَتّ َناُهْم ُینِفُقوَن   اَلّ
ْ
ا َرَزق الَة َوِمَمّ )الف    3ُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیِب َوُیِقیُموَن الَصّ

الم میم * این است همان کتابی که در آن هیچ شکی نیست، پرهیزگاران را راهنماست *  
ایمان می غیب  به  که  پا می کسانی  به  را  نماز  و  روزی آورند  آنچه  از  و  دادهدارند  ایم،  شان 

 کنند(. انفاق می 
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چراکه این    ؛ها از دیگر مردمان دارند، حقی است برای ایشانالبته این تمایزی که آن 
از  به   ، عده اگر کسی  ولی  متمایز هستند؛  دیگران  از  خود  پیشین  عبادات  و  طاعات  دلیل 

سقوط  « )جهّنم( جحیم  ۀهاوی»ت )خودبینی(، کفر پیشه کند در حسد و انانیّ دلیل ایشان به
اخبار    طور  همان؛  کندمی برخی  از  وی  افتاد.  اتفاق  باعورا  بن  بلعم  برای  قضیه  این  که 

گاهی داشت و هرچند از جانب خداوند    ، دانسترا می  رسالت حضرت موسی  ،آسمان آ
اهی خود دانست که باعث شد  گنولی نسبت به آن کفر ورزید و شبهات را عذری برای بی 

هاوی نداشت؛    ۀبه  حالش  به  سودی  او  پیشین  عبادت  و  طاعت  و  کند  سقوط  جحیم 
)لعن  طور همان ابلیس  که  آدم ه وقتی  به  ورزید،    الله(  کفر  بود  مرَسل  پیامبری  که 

س فرشتگان بود، جزو  وطاو  نکهیپس از ا نکرد و طاعات و عبادات پیشین او کمکی به وی  
 خداوند شد.  دگانیآفر  نی تر زشت

برخی   روایت در  آمده    هااز  ابن است  چنین  را  که  اعظم  اسم  باعورا(  )بلعم  باعورا 
را میمی زیر عرش  و  رضادانسته  امام  از  است.  فرمود:  است  نقل شده    دیده  »به  که 

شد.  آن، مستجاب می   ۀ وسیلکرد و به باعورا اسم اعظم داده شده بود، او دعا می   بن   بلعم 
. هنگامی که فرعون برای دستگیری موسی و یارانش در طلب  شد متمایل    1به فرعونبلعم  

گشت، به بلعم  گفت: از خدا بخواه موسی و اصحابش را به دام ما بیندازد. بلعم  ایشان می
رفتن امتناع کرد.  جوی موسی برود. االغش از راهوبر االغ خود سوار شد تا او نیز به جست

زدن آن حیوان کرد. خداوند قفل از زبان االغ برداشت و به زبان آمد و گفت:  بلعم شروع به 
تا تو بر موسی، پیغمبر خدا، و  زنی؟! آیا میوای بر تو! برای چه مرا می  با تو بیایم  خواهی 

و همان جا اسم    آن را ُکشت مردمی باایمان نفرین کنی؟! )بلعم( آن قدر آن حیوان را زد تا  
برد زبانش  از  درباره اعظم  قرآن  شد.  فرموده: اشته  ْیَطاُن    اش  الشَّ ْتَبَعُه 

َ
َفأ ِمْنَها  َفانَسَلَخ 

اْلَغاِویَن  ِمْن  َکَمَثِل  و   َفَکاَن  َفَمَثُلُه  َهَواُه  َبَع  َواتَّ ْرِض 
َ
اأْل ِإَلی  ْخَلَد 

َ
أ ُه  َوَلِکنَّ ِبَها  َلَرَفْعَناُه  ِشْئَنا  َلْو 
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َ
أ َیْلَهْث  َعَلْیِه  َتْحِمْل  ِإْن  َیْلَهْث اْلَکْلِب  َتْتُرْکُه  )و او از آن علم عاری گشت و شیطان در    1ْو 

سبب آن )علم( که به او داده  به   ، آمد. اگر خواسته بودیم گمراهان در  ۀ اش افتاد و در زمر پی
ولی او در زمین ماند و از پی هوای خویش رفت. َمَثل او چون    ؛بردیم بودیم به آسمانش می 

َمَثل آن سگ است که اگر به او حمله کنی زبان از دهان بیرون آورد و اگر رهایش کنی باز  
آورد(. بیرون  دهان  از  زبان  مَ  هم  این  است.و  زده  است که خداوند  سپس حضرت    «ثلی 

شوند: االغ بلعم، سگ اصحاب کهف و  از چهارپایان فقط سه تا وارد بهشت می »فرمود:  
  ۀیک گرگ. ماجرای گرگ آن است که پادشاه ستمگری، مرد پاسبانی را برای آزار و شکنج 

عالقه  به وی  بسیار  که  داشت  پسری  پاسبان  آن  بود.  کرده  مأمور  مؤمنان  از  مند  گروهی 
اندوهگین شد و خداوند آن گر  پاسبان  را خورد.  او  و فرزند  آمد  این  بود. آن گرگ  به  را  گ 

 2« .سازدجهت که پاسبان را اندوهگین کرده بود، وارد بهشت می

دارد که او چگونه پس از آنکه  کند و بیان می خداوند در قرآن از بلعم بن باعورا یاد می 
دلیل  دید و از اسم اعظم برخوردار بود، به رسید و در حالی که زیر عرش را می   نبّوت به مقام  

به ت به موسیحسدورزی و تکبر نسب و هوای نفس    منّیتدنبال  ، مانند سگی شد که 
ْیَطاُن َفَکاَن ِمْن   زد:ه میلَ هخود لَ  ْتَبَعُه الشَّ

َ
ِذي آَتْیَناُه آَیاِتَنا َفانَسَلَخ ِمْنَها َفأ  الَّ

َ
َواْتُل َعَلْیِهْم َنَبأ

ِبَها  و   *   اْلَغاِویَن  َلَرَفْعَناُه  ِشْئَنا  ِإْن  َلْو  اْلَکْلِب  َکَمَثِل  َفَمَثُلُه  َهَواُه  َبَع  َواتَّ ْرِض 
َ
اأْل ِإَلی  ْخَلَد 

َ
أ ُه  َوَلِکنَّ

َعَلْیِه  َتْتُرْکهُ   َتْحِمْل  ْو 
َ
أ اْلَقَصَص    َیْلَهْث  ُصْص 

ْ
َفاق ِبآَیاِتَنا  ُبوا  َکذَّ ِذیَن  الَّ اْلَقْوِم  َمَثُل  َذِلَك  َیْلَهْث 

ُروَن  ُهْم َیَتَفکَّ مرد را برایشان بخوان که آیات خویش را به او عطا کرده بودیم    )خبر آن  3َلَعلَّ
پی  در  و شیطان  عاری گشت  )علم(  آن  از  او  زمر و  در  و  افتاد  اگر    ۀاش  درآمد.  گمراهان 

ولی او در زمین ماند و در پی هوای    ؛بردیم سبب آن )علم( به آسمانش می خواسته بودیم به 

 
 )مترجم( . 176و  175اعراف:  - 1
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است که اگر به او حمله کنی زبان از دهان بیرون  رفت. َمَثل او چون مثل آن سگ  خویش  
دروغ   را  آیات  که  آنان  َمَثل  آورد.  بیرون  دهان  از  زبان  هم  باز  کنی  رهایش  اگر  و  آورد 

 انگاشتند نیز چنین است. قّصه را بگوی، شاید به اندیشه فرو روند(. 



  

 رؤیا و نبّوت 

کنده از وحی خداوند ،  از جمله ابراهیم  به انبیا  رؤیا تعال از طریق  موسبحان  قرآن آ
 است.  و یوسف  محمد

 اِس لنَّ لِّ ِفْتَنًة  ِإالَّ  َرْیَناَك 
َ
أ ِتي  الَّ ْؤَیا  الرُّ َجَعْلَنا  َوَما  اِس  ِبالنَّ َحاَط 

َ
أ َك  َربَّ ِإنَّ  َلَك  ْلَنا 

ُ
ق   َوِإْذ 

فُ  َوُنَخوِّ اْلُقْرآِن  ِفي  اْلَمْلُعوَنَة  َجَرَة  َکِبیًرا َوالشَّ ُطْغَیاًنا  ِإالَّ  َیِزیُدُهْم  َفَما  کن[  )  1ُهْم  ]یاد  و 
راستی پروردگارت بر مردم احاطه دارد« و آن رؤیایی را که به  هنگامی را که به تو گفتیم »به 

شده در قرآن را جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم؛ و  تو نمایاندیم، و ]نیز[ آن درخت لعنت 
 (. افزایدها نمی دهیم، ولی جز بر طغیان بیشتر آن ما آنان را بیم می 

  آِمِنیَن ُه  اللَّ َشاَء  ِإن  اْلَحَراَم  اْلَمْسِجَد  َلَتْدُخُلنَّ  ِباْلَحقِّ  ْؤَیا  الرُّ َرُسوَلُه  ُه  اللَّ َصَدَق  َقْد  لَّ
َفَجعَ  َتْعَلُموا  َلْم  َما  َفَعِلَم  َتَخاُفوَن  اَل  ِریَن  َوُمَقصِّ ُرُءوَسُکْم  ِقیَن  َذ  ُمَحلِّ ُدوِن  ِمن  َفْتًحا  َل  ِلَك 

ِریًبا
َ
، به  کحّقًا خدا رؤیای پیامبر خود را تحقق بخشید ]که دیده بود:[ شما بدون ش)  2ق

کرده کوتاه  موی  و  تراشیده  سر  که  حالی  در  خدا  آسوده  خواست  خاطری  با    وارداید، 
خواهید   نمی   شد.مسجدالحرام  که  را  آنچه  از  خدا  غیر  و  دانست،  پیروزی  دانستید  این، 

 (. نزدیکی ]برای شما[ قرار داد

  َری
َ
ي أ اَل َیا ُبَنيَّ ِإنِّ

َ
ْعَي ق ا َبَلَغ َمَعُه السَّ اَل  َفَلمَّ

َ
ْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَری  ق

َ
ي أ نِّ

َ
َیا   ِفي اْلَمَناِم أ

اِبِریَن  ُه ِمَن الصَّ َبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدِني ِإن َشاَء اللَّ
َ
ن با پدر به جایی رسید که باید  )چو 3أ
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دیده  خواب  در  پسرکم  ای  گفت:  بپردازند،  کار  می به  ذبح  را  تو  که  چه   .کنمام  که    بنگر 
به هرچه مأمور شده می پدر  ای  از  اندیشی. گفت:  بخواهد مرا  اگر خدا  ای عمل کن، که 

 صابران خواهی یافت(. 

ستاید:  را تصدیق کرد، می   رؤیا را به این جهت که    سپس خداوند، حضرت ابراهیم 
  ا َکَذ ْؤَیا ِإنَّ َت الرُّ

ْ
ق ْد َصدَّ

َ
)خوابت را تصدیق کردی و ما نیکوکاران    1ِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنیَن ق

 دهیم(. را چنین پاداش می

 َو َکْوَکبًا  َعَشَر  َحَد 
َ
أ ْیُت 

َ
َرأ ِإِنّی  َبِت 

َ
أ یا  ِبیِه 

َ
أِل ُیوُسُف  قاَل  ِلی  ِإذ  ْیُتُهْم 

َ
َرأ َوالَقَمَر  ْمَس  الَشّ

)آنگاه که یوسف به پدر خود گفت: ای پدر من در خواب یازده ستاره و خورشید   2ساِجِدین 
 کنند(. ها را دیدم که برایم سجده میو ماه دیدم. آن 

ْوَح   وحی نمود: به مادر موسی رؤیا خداوند از طریق   ]آمده است که[ در قرآن
َ
  َنا یْ َوأ

ُموَس   یِإلَ  مِّ 
ُ
ْرِضعِ   یأ

َ
أ ْن 

َ
َعلَ   ِه یأ ِخْفِت  ْلقِ   ِه یْ َفِإَذا 

َ
َتَخافِ   مِّ یَ الْ   یفِ   ِه یَفأ َتْحَزنِ   یَواَل  وُه    یَواَل  َرادُّ ا  ِإنَّ

)و به مادر موسی وحی کردیم که شیرش بده و اگر بر او   3َن ی َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسلِ   ِک یْ ِإلَ 
به دریایش   باز می بیمناک شدی  تو  را به  او  گردانیم و در  بینداز و مترس و غمگین مشو، 

 آوریم(. شمار پیامبرانش می 

ها و هم پس از آن،  ، هم پیش از ارسال آن دیدن پیامبرانذکر است که خوابشایان 
  رؤیا ها از طریق تعال به آنمووحی خداوند سبحان   ،عبارت دیگربه  ؛گرفته استصورت می

( که یکی از طرق وحی  رؤیا ها به پیامبری نیز این روش ) آغاز شد و حتی پس از ارسال آن 
 الهی به ایشان است، قطع نشد.  
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پیامبری    حضرت محمد به  ارسالش  بعثت و  از  که    طور  هماندید و  می  رؤیاپیش 
ی  هایرؤیابه    اگر پیامبران و مرسلین  1. پیوستحضرت در خواب دیده بود به واقعیت می

ها را تصدیق و به مضمون آن  آوردند و آندیدند ایمان نمی که پیش ارسالشان در خواب می
رسیدند و اصواًل  نمی ، کردند، به مقامات عالی و قرب الهی که بعدها دست یافتندعمل نمی 

ا َکَذ    گزید:ها را به مقام رسالت برنمیخدا آن ْؤَیا ِإنَّ َت الرُّ
ْ
ق ْد َصدَّ

َ
  اْلُمْحِسِنیَن ِلَك َنْجِزي  ق

 دهیم(. نمودی و ما این چنین نیکوکاران را پاداش می  ق یتصد )خوابت را 

آوردند و آن را تصدیق  ها بودند نیز ایمان میینی که با آنمؤمنهای  رؤیاها حتی به  آن
محمدمی حضرت  خواب  کردند.  از  صبح،  نماز  از  میپس  اصحاب  که  دیدند  هایی 
به شنیدن آن   پرسیدمی اهتمام می و  این خوابها  ها، ذکر و عبادت  ورزید. گویی شنیدن 

بود آنجا که منافقین به حضرت طعنه می  ؛الهی  ای را گوش  زدند که سخن هر گویندهتا 
ُذٌن   کند:دهد و تصدیق می می

ُ
ِبيَّ َوَیُقوُلوَن ُهَو أ ِذیَن ُیْؤُذوَن النَّ ُکْم    َوِمْنُهُم الَّ ُذُن َخْیٍر لَّ

ُ
ْل أ

ُ
ق

ِه لَ  ِذیَن ُیْؤُذوَن َرُسوَل اللَّ ِذیَن آَمُنوا ِمنُکْم َوالَّ لَّ ِه َوُیْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنیَن َوَرْحَمٌة لِّ ُهْم َعَذاٌب  ُیْؤِمُن ِباللَّ
ِلیٌم 

َ
می  2أ را  پیامبر  ایشان  از  می )بعضی  و  گوش  آزارند  هرکس  سخن  به  او  که  گویند 

ایمان دارد و    سخن خیر است، به خدا   ۀ لوح است(. بگو: او برای شما شنونده دهد )سادمی
و آنان که رسول خدا    ؛ اندهایی که ایمان آورده مؤمنان را باور دارد، و رحمتی است برای آن 

 
آن است که    ، مستفیض بر من آشکار شدههای معتبر و  گوید: »بدان! آنچه از روایتشیخ مجلسی در بحار می  - 1

خدا گرداند،    رسول  کامل  را  عقلش  خدا  که  هنگامی  عمرش،  ابتدای  همان  از  بعثتش،  به  رسیدن  از  قبل 
شنید و او را در گفت و آن حضرت صدای آن ملک را میالقدس بود و ملک با او سخن میروح  ۀوسیلشده بهییدأت

طور عینی با حضرت ، ملک بهشد سالگی رسید به رسالت مبعوث  سن چهل  دید. بعد از آن که حضرت بهخواب می
 . 277ص  ،18« بحار االنوار: ج . و پیامبر موظف به تبلیغ شد... شدگفت، قرآن بر حضرت نازل میسخن می

ص    ،1،  تفسیر األصفی: ج    300ص    ،1کنید به: تفسیر قمی: ج    رجوع  ،ن نزول آیهأش  ۀ. در بار 61توبه:    - 2
البیان: ج  ؛  375 الباری: ج  ؛  79ص    ،5تفسیر مجمع  التعلیق: ج  ؛  237ص    ،8فتح  عمدة ؛  217ص    ،4تغلیق 

 و منابع دیگر.  258ص  ،18القاري: ج 
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 را بیازارند به عذابی دردآور گرفتار خواهند شد(. 

هر روز صبح به اصحاب خود    خدا   ل »رسو روایت شده که فرمود:    از امام رضا
 1« .ای( هست؟ و مقصود حضرت، رؤیا بوددهنده فرمود: آیا مبشراتی )بشارت می

محمد بشارت   رؤیا   حضرت  از  یکی  نقل  می  نبوت های  را  حضرت  آن  از  دانست. 
گاه باش»شده که فرمود:   صالحه مانده است    ی ای ؤنبوت، فقط ر  ی هادهنده ! از بشارتدی آ

 2« .بینندمیاش  درباره  ا ی ند یبی م انکه مسلم

»رؤیا حضرت،  حتی   را  صالحه  مینبّوتی  شمار  به  خدا «  رسول  از  است.    آورده 
رات )بشارتکه فرمود:  است  روایت شده     «.ها(دهنده »پس از من نبّوتی نیست مگر مبشِّ

 3«.رؤیای صالحه»گفته شد: ای رسول خدا، مبشرات چیست؟ فرمود: 

  جزئی»رؤیای صالحه، بشارتی از جانب خدا و  از آن حضرت آمده است که:    همچنین
 4« .نبّوت است اجزای از

توجه این است که فرمایش حضرت مبنی بر اینکه »از پیامبری چیزی باقی  قابل   ۀنکت
ای ببیند، نبی  ی صادقه رؤیا معنا نیست که هرکس    ه این ب ی صادقه«  رؤیا جز  است  نمانده  

 
اال ؛  90ص    ،8کافی: ج    - 1 فی اصول  المهمه  االنوار: ج  ؛  277ص    ،3: ج  ئمةالفصول  ؛ 177ص    ،58بحار 

 . 312ص  ،2الثقلین: ج  تفسیر نور
ج    - 2 االنوار:  ج  ؛  192ص    ،58بحار  مسلم:  ال؛  38ص    ،2صحیح  ج  نساسنن  صحیح  ؛  217ص    ، 2ئی: 

 . 368ص  ،15کنز العمال: ج ؛ 411ص  ،13ان: ج بحابن
به این شکل نیز  177 ۀو در همان بخش در صفح   192ص  ،58بحار االنوار: ج ؛ 312ص ،3الدر المنثور: ج  - 3

است نمانده  باقی  مبشرات  جز  چیزی  نبّوت  »از  است:  شده  انتها.   .نقل  تا  و   ... چیست؟«  »مبشرات  گفتند:   »
 ،5د: ج  ممسند اح؛  957ص    ،2های مختلف در منابع زیر نیز آمده است: موطاء: ج  به صورت  اهمچنین این معن

  ، 24عمدة القاري: ج  ؛  173ص    ،7مجمع الزوائد: ج  ؛  69ص    ،8صحیح بخاری: ج  ؛  129ص    ،6و ج     454ص  
 و سایر منابع.  197ص  ،3المعجم الکبیر: ج ؛ 134ص 

 . 101ص  ،2میزان الحکمة: ج ؛ 192ص  ،58بحار االنوار: ج ؛ 312ص  ،3الدر المنثور: ج  -  4
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خدا ارسال جانب  از  ا شده  که    ؛ستوند  است  آن  مراد  خبری  رؤیا بلکه  واقع  در  صادقه  ی 
 آمده است. ها برای بیننده درست است که از ملکوت آسمان 





  

 ین النبیّ  خاَتَم 

ا  :  فرمایدخدای متعال می ِه َوَخاَتَم  مَّ اللَّ ُسوَل  َجاِلُکْم َوَلِکن رَّ رِّ ن  َحٍد مِّ
َ
أ َبا 

َ
أ ٌد  َکاَن ُمَحمَّ

ُه ِبُکلِّ َشْيٍء َعِلیًما یَن َوَکاَن اللَّ ِبیِّ یک از مردان شما نیست. او رسول  )محمد، پدر هیچ   1النَّ
 خدا و خاَتم پیامبران است و خدا به هر چیزی داناست(. 

ش  روشن  پیشین  مطالب  که  از  »انتها«    نبّوت«ختم  »د  اینجا  در  ختم  از  من  )منظور 
رسیدن به  معنی  به   نبّوتاگر مفهوم  ـ   شدن آنو متوقف   نبّوتپذیرفتن  معنی پایان است( به 

 ـنظر گرفته شود   درشدن از اخبار آسمانی، حقایق و غیب  دنبال آن، مطلع و به   نبّوتمقام  
ها گشوده است و این راه زیرا راه ارتقا به ملکوت آسمان   ؛رودمفهومی نادرست به شمار می 

 و نخواهد شد. است بسته نشده 

است  ش که از طریق شیعه و سنی نقل شده هایروایتدر بسیاری از  حضرت محمد
اهل  طور  همین  ایشان و  روش فرموده   تأکید ،  بیت  از  روشی  که  الهی  اند  وحی  های 

ی صادقه« است که از جانب  رؤیا ح خواهد ماند و هرگز بسته نخواهد شد که همان » مفتو
 پذیرد. تعال صورت می موخدای سبحان 

امام رضا از  از پدرش  الحسن بن علی بن فضال  چنین نقل کرده است:    علی بن 
را در خواب    عرض نمود: ای فرزند رسول خدا! پیامبر  مردی خراسانی به امام رضا 

گ که  فرمود:  دیدم  من  به  پار ویی  که  هنگام  آن  شما  حال  است  در    ۀ»چگونه  من  تن 
من در خاک    ۀو شما به حفظ این امانت من اهتمام نمایید و ستار   شود سرزمین شما دفن  
  ۀ من پار   شوم.ی شما دفن م  »من در سرزمین به او فرمود:    امام رضا  شما پنهان گردد؟«
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باشید کسی که مرا زیارت کند، در  تن   گاه  امانت و ستاره. آ پیامبر شما هستم، و منم آن 
تعالی از حق و پیروی من بر او واجب ساخته است بداند،  وخدای تبارک را  حالی که آنچه  

من و پدرانم در روز قیامت، شفیعان او خواهیم بود و کسی که ما، در روز قیامت شفیع او  
هرچند بار گناهان جن و انس بر او باشد. پدرم از جدم از پدرش از    ، دیاب باشیم، نجات می

  اً روایت نموده که حضرت فرمود: هرکه مرا در خواب ببیند، یقین  پدرانش از رسول خدا 
است  دیده  به  ؛مرا  نه  شیطان  به زیرا  نه  و  من  نه  صورت  و  من  اوصیای  از  یکی  صورت 

از شیعیان آن به  یکی  از هفتاد  تواند ظاها نمیصورت  یکی  رؤیای صادقه  و    جزء هر شود؛ 
 1«.نبّوت است

آید که خواب مؤمن  »هرگاه آخرالزمان نزدیک شود، کمتر پیش میفرمود:    پیامبر
ی از  ئترین در گفتار است؛ و رؤیای مؤمن جز ترین شما در رؤیا، صادق دروغ شود؛ و صادق 

 2« .پنج جزء نبّوت استوچهل

 3«.نبّوت است  جزءاز هفتاد  جزئی [رؤیا ]»در روایتی دیگر فرمود:  و پیامبر

 4«.نبّوت است جزءهفت واز هفتاد  جزئی»رؤیای مؤمن  فرمود:   همچنین

  »رؤیای مؤمن، همچون کالمی است که خداوند با آن:  است  فرموده  حضرت علی
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 1« .نزدش سخن گفته است

پیامبر فرمود:  است  نقل شده    از  پیش  که  کمتر  شود،  نزدیک  آخرالزمان  »هرگاه 
ها در گفتار  ترین آن ها در رؤیا، صادقترین آنآید که خواب مؤمن دروغ شود؛ و صادق می

 2«.است

عالمه مجلسی در »بحار االنوار« به نقل از »جامع االخبار« و نیز در کتاب »التعبیر عن  
آورده است:  االئمه ا «  یقینش صحیح    ؛ست »خواب مؤمن، درست  و  پاک  زیرا روحش 

می  .است خارج  او  میروح  مالقات  فرشتگان  با  و  جانب  شود  از  وحی  همان  این  و  کند 
 3«.خداوند عزیز جبار است

مرا دیده    اً »هرکه مرا در خواب ببیند، یقین که فرمود:  است  نقل شده    از رسول خدا 
صورت یکی  از اوصیای من و نه به صورت یکی  صورت من و نه به زیرا شیطان نه به   ؛است

 4« .تواند ظاهر شود؛ و رؤیای صادقه جزئی از هفتاد جزء نبّوت استها نمی از شیعیان آن

مؤمن    رؤیایآید که  »در آخرالزمان کمتر پیش می:  است  و نیز از آن حضرت نقل شده
 5«.ها در گفتار استترین آنها در رؤیا، صادق ترین آن دروغ شود؛ و صادق 

میفرمود:    اللهرسول پیش  کمتر  شود،  نزدیک  آخرالزمان  که  »هرگاه    رؤیای آید 
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المعجم ؛  31ص    ،4مستدرک سفینة البحار: ج  ؛  172ص    ،85بحار االنوار: ج  ؛  386طوسی: ص    امالی شیخ  - 2

 291ص  ،1االوسط: ج 
نیز    490همچنین این نقل در کتاب »معارج الیقین فی اصول الدین« صفحه    ؛176ص    ، 58بحار االنوار: ج    - 3

 آورده شده است. 
؛ 287ص  ،1: ج عیون اخبار الرضا؛ 584ص  ،2من ال یحضره الفقیه: ج ؛ 176ص  ،58بحار االنوار: ج  - 4

 »ألن الشیطان«. جای با تغییر »فأن الشیطان«  به  283ص  ،49بحار االنوار: ج ؛ 121امالی شیخ صدوق: ص 
 181ص  ،58بحار االنوار: ج  - 5



 حضرت محمد نبوت خاتم، نبوت   ....................................................................... 32

  رؤیای و    ؛ها در گفتار استترین آنها در رؤیا، صادق ترین آنمؤمن دروغ شود؛ و صادق 
 1« .است نبوت شش جزءوجزئی از چهل مسلمان 

 2« نبوت است.شش جزء ورؤیای مؤمن جزئی از چهل »: است و نیز از آن حضرت آمده 

از    رؤیا»اگر یکی از شما رؤیایی دید که از آن خوشش آمد، )بداند که( آن  و نیز فرمود:  
 3« کند.پس خدا را بر آن سپاس گوید و آن را برای دیگران بازگو  ؛ طرف خداوند است

 4« .هفت جزء نبّوت استومؤمن جزئی از هفتاد  رؤیای »فرمود:  اللهو رسول

 5«.جزء نبوت است  رؤیای مؤمن جزئی از چهل »و نیز حضرت فرمود: 

 6«.است شش جزء نبوتوجزئی از چهل مؤمن یا مسلمان  »رؤیای و نیز فرمود: 

شش جزء نبوت  ورؤیای مؤمن جزئی از چهل»:  استو نیز از آن حضرت روایت شده  
 7«است.

فرمود:   حضرت  نیز  شود »و  نزدیک  آخرالزمان  می،  هرگاه  پیش  خواب  کمتر  که  آید 
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رؤیای  و    ؛ها در گفتار استترین آنصادق ،  ها در رؤیاترین آنو صادق ؛  مؤمن دروغ شود
 1« .شش جزء نبوت استومؤمن جزئی از چهل 

 2«جزء نبوت است. رؤیای مؤمن جزئی از چهل »و نیز حضرت فرمود: 

وحی فرمود که    کاظم   که خداوند در خواب به امام موسی است  در روایتی وارد شده  
 است. امام پس از او، پسرش علی بن موسی الرضا

]امام    که در راه مکه، با ابوعبدالله  م ی بود  ی: ما گروهدیگویم  ی د یز   ط یبن سل   د یز ی
و    دی! شما امام پاک هستتیعرض کردم: پدرم و مادرم فدا   شانی. به ا میکرد  داری صادق[ د

  ان یپس از خودم ب  یکه به افراد  د یکن   انیب   یمطلب  می. برا ستین  یز یرا از مرگ، گر   یاحد 
ا  فرمود:    به  شانیکنم.  ا یبل »من  هستند  هانی.  من  فرزندش  -و    فرزندان  به  اشاره 

نسبت  ـ و فهم و سخاوت و شناخت    مت است. علم و حک   شانیآقا   شان، یا   -کرد  یموس
د  کار  در  مردم  آنچه  دارند   نشان،یبه  اختالف  آن  خوش   ـدر  اوست.  و   یاخالقدر 

ا   یَمشربخوش و  اوست.  درب   یدرب  شان،یدر  ]روا   است.  الخداوندمتع   یهااز  در  [  تیو 
پدرم به حضرت عرض کرد: پدر و    «.هاستن یا   ۀ صفت، برتر از هم  نیا »ست:  ه  یگر ید

  ادرس ی و فر   ی ار ی  شانیخداوند از ا »حضرت فرمود:    مادرم فدایت! آن چیز کدام است؟
ا  نور و فهم و حکم  برتر   ن یو دانش و  را    نیمولود و برتر   نیامت و    .سازدخارج می موجود 

به  می  ۀوسیلخداوند  حفظ  را  مسلمانان  خون  برقرار او  آشتی  و  صلح  مردم  میان    کند، 
پراکندگیمی میسازد،  برطرف  را  نابسامانی کندها  می،  سامان  را  را  ها  برهنگان  بخشد، 
، به ُیمن وجود او باران سازدزدگان را ایمن می کند، وحشتا سیر می پوشاند، گرسنگان ر می

دارد. او بهترین مرد ُمِسن، و بهترین جوان رداری وامیبُ فرستد و بندگان را به فرمانفرومی

 
 1289ص  ،2ماجه: ج سنن ابن - 1
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دهد.  اش را به او بشارت می آراسته است که خداوند پیش از زمان بلوغش عشیره و طائفه 
روی علم است. وی برای مردم آنچه را که در آن اختالف  گفتارش حکمت و سکوتش از  

آیا وی نیز    «.سازددارند روشن می  به فدایت!  پدر و مادرم  )یزید( گفت: پدرم عرض کرد: 
 « .آری، و پس از آن گفتار را قطع نمود»حضرت فرمود:  پسری پس از خود خواهد داشت؟ 

ابوالحسن موسی بن جعفر یزید می  واقعه  ر   گوید: سپس من حضرت  این  از  ا پس 
فدایت   مادرم  و  پدر  گفتم:  و  کردم  می شوددیدار  به !  دهی  خبری  من  به  مانند  خواهم 

فرمود:    هایی همان داد.  خبر  من  به  پدرت  زمان    پدرم »که  این  با  که  بود  زمانی  در 
 « .تفاوت داشت )یعنی شّدت و تقیه مثل این زمان نبود(

چنین جوابی را بپسندد و قانع شود، لعنت    شما یزید گفت: عرض کردم: کسی که از  
دهم: از منزلم که  ای ابوعماره! من به تو خبر می »خدا بر او باد! حضرت خندید و فرمود:  

ولی در    ، پسران خود و از جمله علی را وصی خویش قرار دادم  ۀ بیرون آمدم، در ظاهر هم
خدا  رسول  من  نمودم.  وصی  را  علی  فقط  د  باطن  دیدم  خواب  در  که  را  حالی  ر 

عمامه   امیرالمؤمنین و  کتاب  و  عصا  و  شمشیر  و  انگشتر  و  بود،  او  با  همراه  هم  ای 
ها چیست؟ رسول اکرم فرمود: اما عمامه عبارت است از قدرت و  داشت. من گفتم: این 

نور   از  است  عبارت  کتاب  اما  و  الهی،  از عزت  است  عبارت  اما شمشیر  و  الهی،  سلطنت 
است از قوت خدا، و اما انگشتری عبارت است از جامع این امور.  خدا، و اما عصا عبارت  

 «.شودسوی پسرت علی خارج می به  [ والیت و امامت]فرمود: امر   سپس رسول خدا 

کسی را از آن    . ای یزید! این مطلب امانت است نزد تو»یزید گفت که حضرت فرمود:  
ایمان آزمایش نموده    ۀدر بوت   ای که خداوند دلش را خبردار مکن مگر مردی عاقل، یا بنده 

خواستند    های خداوند متعال را کفران مکن، و اگر از تو گو؛ و نعمت است، یا مردی راست 
این مطلب]که   ادای شهادت کن   [به  متعال می چرا   ؛شهادت دهی،    فرماید: که خداوند 
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  ِإلی ماناِت 
َ
األ وا  ُتَؤدُّ ن 

َ
أ َیأُمُرُکم  َه  اللَّ هِلهاِإنَّ 

َ
أ  1   می فرمان  شما  به  که  )خداوند  دهد 

می امانت خدا  و  بازگردانید(  صاحبانشان  به  را  َشَهاَدًة    فرماید: ها  َکَتَم  ن  ِممَّ ْظَلُم 
َ
أ َوَمْن 

 کند؟( ستمکارتر از کسی که گواهی خود را از خدا پنهان می کیست )و  2ِعنَدُه ِمَن الّلِه 

نمی  چنین  هرگز  سوگند  خدا  به  ابوالحسن   کنم.گفتم:  حضرت  سپس  گفت:  یزید 
او را برای من توصیف نمود و فرمود: علی    در این حال رسول خدا »فرمود:    موسی

می نظر  خدا  نور  با  که  توست  میپسر  خدا  تفهیم  با  و  سخن  کند  خدا  حکمت  با  و  شنود 
 ۀ سطوا داند و در امری به ، و امور را می کندکند و خطا نمی گوید، درست و راست کار میمی

ماند. او سرشار از حکمت و فصِل قضا و استواری در ُحکم، و لبریز از علم و  جهالت درنمی 
دانش و درایت است. اما چقدر درنگ و توقف تو در این دنیا با او بعد از این، کم است! این  

شمارش نیست. پس چون از سفرت بازگشتی به اصالح  قدری کوتاه است که قابلتوقف به 
بپردا  می امورت  هرچه  از  و  سازز  فارغ  را  خود  آستان  ؛خواهی  در  دنیا  این  از  تو  کوچ    ۀزیرا 

ها بر آنان گواه  نشین با غیر آن. پسرانت را گرد آور و خداوند را در این وصیت هستی و هم 
مرا در این سال    ،ای یزید »پس فرمود:    «.بگیر، و خداوند در گواهی و شهادت بس است

است    و هم نام علی بن الحسین  طالبام علی بن ابیگیرند و علی پسرم هم نمی
و وی حق   است؛  داده شده  امیرالمؤمنین  ردای عظمت  و  و نصرت  علم  و  او فهم  به  که 

ندارد  از مرگ هارون بگذرد. چون چهار سال سپری    ،تکلم و اظهار  آنکه چهار سال  مگر 
 3« .الله تعالی پاسخ تو را خواهد دادشاءخواهی بپرس که انشد، از او هرچه می 

از حضرت محمد  رؤیابنابراین   بعد  که  است  الهی  برای وحی  استنیز    راهی  .  باز 
واقعیت   هاروایت راه همیشو  این  اینکه  بر  نیز  ملموس  است،  های  باز  مردم  برای    تأکید ه 

 
 58: ءنسا - 1
 140بقره:  - 2
 33ص  ،2: ج عیون اخبار الرضا - 3
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 1دارد.

 
های ملموس، از بین شواهد زیادی که وجود دارد  واقعیت   بارۀاشاره شد. در   هایی از ایشان تر به روایتپیش   - 1

 آورم: دو شاهد می 
شرح بیان  در  امینی  شیخ  اهلاول:  شاعر  جمالبیت حال  ابوالحسن  ابومحمد  ،  بن  عبدالعزیز  بن  علی  الدین 

است که پدر و مادر این فرد، ناصبی بودند و مادر وی نذر کرده بود که اگر خدا  خلعی )یا خلیعی( موصلی حلی آورده 
ها گسیل دارد. هنگامی که این بچه به دنیا  های حسینی و کشتن آن پسری روزی او نماید، او را به راهزنی کاروان

کی کربالست، رسید، در  آمد و به بلوغ رسید او را برای ادای نذرش فرستاد. چون او به نواحی مسّیب که در نزدی
کمین زّوار نشست؛ خواب بر او غلبه کرد و قافله و کاروان زّوار گذشتند و گرد و غبارشان بر سر و روی او ریخت. در  

ولی   ،همان هنگام این راهزن در خواب دید که قیامت برپا شده است و فرمان آمده است که او را به آتش اندازند
به را  او  پآتش  غبار  آن  نمیدلیل  بود،  رسیده  او  بر  که  داشت اکی  که  بدی  قصد  از  و  شد،  بیدار  خواب  از  سوزاند. 

را در دل گرفت. نقل شده است در آن هنگام، یک دو بیتی سرود  برگشت و محبت و والیت خاندان پاک پیامبر 
 که آن را شاعر مبتکر حاج مهدی فلوجی حلی پنج بیتی نمود. آن دو بیت و پنج بیتی، چنین است: 

ها و تو بین آن بینم که شّک تو را ُپر کرده و هوا و هوس تو را پراکنده و پریشان نموده»تو را سرگردان و حیران می
 ایقرار گرفته

 را زیارت کن  حسین خواهی، پس دلت را پاک کن و چشمت را به خدا روشن نما و اگر نجات و رستگاری می
 تا خدا را با روشنی چشم دیدار کنی 

 ی تو را برای زیارت بدانند، نام تو را خواهند نگاشتجدّ  ۀفرشتگان اراد هر گاه
 سوزاند کند و نمی شود، زیرا که آتش لمس نمی و آتش دوزخ حتمًا بر تو حرام می

 «.باشد جسمی را که بر او غبار زائر حسین
 . کنیدآمده است مالحظه  12ص  6ج  ،متنی را که در کتاب الغدیر

مفید شیخ  خواب  داستان  حضرت   :است  دوم:  گویی  که  بود  کرخ  در  مسجدش  در  که  دید  خواب  در  وی 
خدا  فاطمه پیامبر  پسر   همراههب  دختر  حسین  شدو  و  وارد    حسن  او  بر  بودند،  خردسالی  سن  در  که 

داد و    . حضرت فاطمهندشد به او  زده از خواب  شیخ مفید شگفت  .!«فقه بیاموز  ،ن دوای»به  :  فرموداین دو را 
وارد مسجد الناصر    بنتشدن روز، در صبح همان شبی که آن خواب را دیده بود، فاطمه  هنگام بلندبیدار شد. به

علی   ،شد و  رضی  خردسالش محمد  پسر  دو  او  روی  پیش  و  بودند  گرفته  را  گرداگردش  که خدمتکاران  حالی  در 
گفت:   فاطمه  کرد.  سالم  او  بر  و  خاست  پا  به  او  برای  مفید  شیخ  بودند.  شیخ»مرتضی  من این  !ای  پسر  دو    ها 

گریست و ماجرای خواب را    ـنی شیخ مفیدیعـابوعبدالله    « .ام که به ایشان فقه بیاموزیها را اینجا آوردهآن   .ندهست
 . 9. الناصریات: ص  ...ددو ش آندار آموزش فقه به . شیخ مفید عهدهکردبرای فاطمه بازگو 
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از   برخی  ندارد  پیشه  مؤمن مانعی  اخالص  ایزدی  درگاه  به  خود  عبادات  در  که  ینی 
ها وحی ( به آن رؤیا تعال به این وسیله ) موسبحان   وندبرسند و خدا   نبّوت اند، به مقام  کرده
 و ایشان را به فضل خویش، بر برخی حقایق و اخبار غیبی مطلع فرماید.  کند

  رؤیا اند، و حقایق و اخبار غیبی از طریق  دست یافته   نبّوت به مقام    طور قطع ائمهبه 
ند؛  ا د این مطلب است بسیار فراوانیّ ؤ ی که مهایروایت رسیده است.  ها میو مکاشفه به آن

 1.ارائه شدتر از جمله روایتی که پیش 

دارد برخی   امکان  به مقام  مؤمنلذا  تعال  موبرسند و خداوند سبحان   نبّوت ین مخلص 
 است.  شدهحاصل  کم این امکان برای ائمه ها وحی فرماید. دسِت به آن  رؤیا  ۀوسیلبه 

آن  خود  از  که  اخباری  از  شده  البته  وارد  آن  آنچهو  است  ها  میاز  برداشت  شود،  ها 
آنمی که  هستندفهمیم  نبی  می  آنچه اما    ؛ ها  فهمیده  آن  نفی از  بودن  مرسل  ۀکنندشود 

القدس اخبار را به ایشان  ؛ در غیر این صورت این که روح است   ائمه از سوی خداوند متعال
تواند  ، چه معنا و مفهومی میشودها جدا نمیالقدس با ایشان است و از آنرساند و روح می

 2داشته باشد؟ 

 
گزند و در  سگ او را به دندان میچند  که در خواب دید  است    رؤیای امام حسین  ،از آن جمله  همچنین  - 1

آن  »فرمود:    (اللههلعن)الجوشن  به شمر بن ذی  بود. امام حسین   تر از بقیهبود که گزنده   یها سگ ابلقآنبین  
 ( 274: ص )العوالم؛ االمام الحسین ابرص بود. ،(اللهه لعن)و شمر  !«سگ تو هستی

به کتابکسانی که خواستار کسب اطالعات بیشتر هستند، می  و دیگر کتب حدیث توانند  دارالسالم  های کافی، 
 کنند.مراجعه 

که   گاهعرض کردم: آن  به امام صادقاز هشام بن سالم و او از عمار یا شخص دیگری نقل کرده است:    - 2
 .به حکم خداوند و حکم داوود و حکم حضرت محمد»کنید؟ حضرت فرمود:  کنید، به چه حکم میحکم می

و خدا    کندالقدس آن را به ما القا میچیزی نباشد، روح  ،آن  ۀدربار   هرگاه چیزی به ما برسد که در کتاب علی
 472بصائر الدرجات: ص   «.فرمایدمیآن را به ما الهام 

ْوَحْیَنا ِإَلْیَك رُ     :تعالیووند تبارکاین سخن خدا  ۀدربار   گوید: از امام صادقابوبصیر می
َ
ْمِرَنا  َوَکَذِلَك أ

َ
ْن أ وحًا مِّ
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 این قرار است: و اگر قضیه از 

 النبیین )یعنی آخرین ایشان است( چیست؟ ، خاِتم که حضرت محمد  منظور از این 

تواند باشد؟  ایشان است( چه می   ۀالنبیین )یعنی میان خاَتم   ،که حضرت  و منظور از این
 رود. ها یعنی هم »خاِتم« و هم »خاَتم« از اسامی حضرت به شمار میچراکه هر دوی این 

 
یَماُن  دانستی تو نمی  .سوی تو وحی کردیم گونه، روحی از امر خودمان بهو همین )  َما ُکنَت َتْدِري َما اْلِکَتاُب َواَل اإْلِ

ایمان نه  و  فرمود:  ؤس  ،(کتاب چیست  آن حضرت  کردم.  و جالل از مخلوقات خدامخلوقی    [روح]»ال  وند جل 
کرد و  داد و راهنمایی می بود و آن حضرت را خبر می  او با پیامبر  ؛تر استکه از جبرئیل و میکائیل بزرگ   است

 273ص  ،1کافی: جلد  «.بعد از پیامبر با امامان است
اب باقراست  جارود روایت شده  ااز  امام  از  قیام می  که گفت:  قائم شما چه زمانی  ای »کند؟ فرمود:  پرسیدم: 

درک هم  و مردم زمانش را  »عرض کردم: اهل زمانش چطور؟ فرمود:    «.شما آن زمان را نخواهید دید  ،اباجارود
هزار و پانصد تن از    گاه. آنشودکنند تا خدای عزوجل راضی  رود و مردم نیز با او حرکت می .. به مدینه می .  یکن ینم
کند و شانزده هزار تن از بتریه در حالی  سمت کوفه حرکت می ... سپس به   کشداند میزادهیش را که همه حرامقر 

  اند شده  آمادهها زخم شده و  پیشانی آن  [از زیادی سجده] اند و  اند و قاریان قرآن و فقها در دین بودهکه مسلح شده
گویند: ای پسر فاطمه، برگرد که ما  ها میآن  ۀ. همشوندو نفاق تمام وجودشان را پر کرده است، از آن خارج می

  ۀکشد و همها شمشیر می حضرت از عصر روز دوشنبه تا شب، در پشت نجف به روی آن  گاهآن   !نیازی به تو نداریم 
را سریعآن از زمان ذبح یک شترها  و ه نکقربانی می  ،تر  از آنیچ د  در نمییک  به  از  برد و هیچ ها جان سالم  یک 

تقرب به خداوند است. سپس حضرت وارد کوفه   ۀها وسیلبیند )هرچند( خون آناصحاب آن حضرت آسیب نمی
را می و آن شود  می از جنگاوران آن  تا خدا راضی  قدر  را راوی می   «شود.کشد  آن جهت که درست مطلب  از  گوید 

نشدم   تمتوجه  میأقدری  او چگونه  فدایت شوم،  کردم:  عرض  و  نمودم  عزوجل مل  هنگام خدای  چه  که  فهمد 
قائم برتر از مادر موسی است. خداوند    ؛وحی کرد   ای اباجارود، خداوند به مادر موسی»شود؟ فرمود:  راضی می

. آن وقت حضرت به من  اینجا بود که مطلب را فهمیدم  «.به زنبول عسل وحی کرد، و او برتر از زنبور عسل است
دریافتی؟ »فرمود:   را  فرمود:  «مطلب  آری. سپس حضرت  کردم  مانند  »  عرض  داوود  روش....  بن    سلیمان 

می  میکندرفتار  را  ماه  و  خورشید  او  آن،  و  میخواند  اجابت  را  او  میها  حضرت  پای  زیر  در  زمین  و  پیچد  کنند، 
محمد بن    ،دالئل االئمه  «.نمایدمطابق امر و وحی خدا عمل میکند و حضرت  االرض( و خدا به او وحی می)طی

 456و  455جریر الطبری )الشیعی(: ص 
 .کنید توانید به کافی، بصائر الدرجات و سایر کتب حدیث مراجعهبرای مطالب بیشتر می 
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اکرمبرای   باید حتمًا مقداری شناخت نسبت به مقام نبی  به پاسخ،  وجود    رسیدن 
جدا    انبیاخصوص از )سایر(  فرزندان آدم و به  ۀکه ایشان را از بقیرا  داشته باشد و چیزی  

 بدانیم.  ،سازدمی





  

 اران فخداوند در   ظهور ، دحضرت محمّ 

ُهمَّ »...  وارد شده، این عبارات آمده است:    در دعای سمات که از ائمه ُلَک اللَّ
َ
ْسأ

َ
  َو أ

ذِ ...   ْمَت ِبِه   َناءَ سی َظَهَر َعَلی ُطوِر    یَو ِبَمْجِدَک الَّ َو َرُسوَلَک ُموَسی ْبَن ِعْمَراَن َو    َعْبَدَک  َفَکلَّ
فِ  فِ   وَ   َر یَساعِ   یِبَطْلَعِتَک  َفاَراَن   یُظُهورَِک  و خدایا»  1...« َجَبِل  تو می   ...  به  از  و   ... خواهم 

آن با بنده و رسولت موسی    ۀ وسیل، پس به شدمجد تو )درخشش تو( که بر طور سینا نمایان  
( و به  سخن گفتی، و به طلوع تو در ساعیر )محل تولد و بعثت عیسی  بن عمران

 .«(ظهور تو در فاران )کوهی نزدیک مکه و محل مناجات پیامبر

صورت حضرت  و ظهور خدا در فاران به  صورت حضرت عیسیپرتو فروزان خدا به 
 2. است شده متمثل  محمد

 
ص    ،87بحار االنوار: ج  ؛  424مصباح کفعمی: ص  ؛  321جمال األسبوع: ص  ؛  416د: ص  تهج مصباح الم  - 1

97 
کنی که تورات به آیا انکار می»الجالوت آمده است: .... حضرت به او فرمود:  با رأس  در احتجاج امام رضا  - 2

 « گوید: نور از جانب طور سینا آمد و از کوه ساعیر برای ما پرتو افکند و از کوه فاران برای ما آشکار شد؟ شما می
گویم.  من به تو می»فرمود:    امام رضا   دانم.ها را نمی اما تفسیر آندانم  رأس الجالوت گفت: این جمالت را می

تعالی است که خداوند در  ومقصود از آن نور، وحی خدای تبارک   « نور از جانب طور سینا آمد»گوید  اما این که می
مقصود همان   ،«و در کوه ساعیر برای مردم پرتو افکند»گوید  و اینکه می  ؛نازل فرمود  کوه طور سینا بر موسی

و از  »گوید  و اینکه می  ؛روی آن بود خدای عزوجل به او وحی فرستاد  کوهی است که وقتی عیسی بن مریم
به    .استهای مکه که میان آن کوه و مکه یک روز راه  ، مقصود کوهی است از کوه «کوه فاران برای ما آشکار شد

ها درخشید: یکی سوار است: دو سواره دیدم که زمین برای آنشعیای نبی در تورات گفته  اخود تو و یارانت،    ۀگفت
رأس الجالوت گفت:    «؟ است  کسیسوار کیست و آن اشترسوار چهبر االغی بود و دیگری سوار بر اشتری. آن االغ

گاه  نمی . است و آن اشترسوار محمد  سوار، عیسی آن االغ»حضرت فرمود:    .نمادانم. شما مرا از آن دو آ
 «چنین چیزی در تورات هستی؟  آیا منکر
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به این صورت که از    ؛ طور تصاعدی مرتب شده استذکر است که عبارات دعا به قابل 
شروع شده و به پیامبری که    پیامبری که »خدا با او سخن گفت« یعنی حضرت موسی

ع یعنی حضرت  است  الهی«  »پرتوافشانی  خد  یسیتبلور  تبلور »ظهور  که  پیامبری  ا  و 
 رسیده است.   حضرت محمد یعنیاست« 

به  است؛  جزئی  ظهور  و  پیدایش  همان  »طلعت«  ظهور:  و  طلعت  بین  عبارت  تفاوت 
مرتبه  در  تجلی  نوعی  طلعت  پایین دیگر،  استای  ظهور  از  این   1. تر  دوی  یعنی  هر  ها 

  ولی حضرت عیسی  ؛ بودند، تبلور خدا در خلق  و حضرت محمد  حضرت عیسی
سازی ظهور  قرار داشت و رسالت او برای مقدمه   تر از حضرت محمدای پایین در مرتبه 

به  و رسالت حضرت محمد بود، ضروری بودکه  چراکه حضرت    ؛ مثابه خدای در خلق 
 واقعی خدا بود.   ۀخلیف محمد

تعال خطاب  موبینیم خدای سبحاناگر به خاستگاه و اصل آفرینش رجوع کنیم، می
می  فرشتگان  َخِلیَفةً ِإنِّ فرماید:  به  ْرِض 

َ
األ ِفي  َجاِعٌل  خلیفه   2ي  زمین  در  قرار )من    ای 

 م(. دهمی

 
بحار االنوار:  ؛  148ص    ،2: ج  رضاالعیون اخبار  ؛  477توحید صدوق: ص  . )  کنم...گفت: نه، انکارش نمی

 ( 308ص  ،10ج 
گوید:  منظور می همچنین ابن؛ (1254ص   ،3« )الصحاح: ج  .طلعت یعنی دیدار و رؤیت»گوید:  الجوهری می   - 1
ا الله طلعتک یعنی خدا دیدار یا  شود حیّ یافت، و طلعت یک فرد یعنی رؤیت او. گفته می   طلعتفالنی از دور بر ما  »

 ( 236ص  ،8« )لسان العرب: ج  .ات را باقی بداردچهره
 .«ساخت  ایان آن را نم»یعنی    «اظهرت الشیء»...  «  نمایان شد»با فتحه یعنی  «  الشیءهر  َظ »گوید:  جوهری می

 (732ص  ،2ح: ج )الصحا
یعنی چیزی که    «ظهوراً   یظهر  ظهر شیءبه این ترتیب »داللت دارد بر قدرت و بروز و    «هرَظ »گوید:  فارس میابن

ترین و ظاهرترین اوقات  گویند که روشنکه هنگام چاشت را ظهر و ظهیره می روست  ایناز منکشف و بارز است و  
 ( 471ص  ،3)معجم مقاییس اللغة: ج  روز است.

 30بقره:  - 2
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نظر، همان  دولی هدف م  ،هستند   خدا   ۀخلیف  و دیگر انبیا و اوصیا  حضرت آدم
  ۀ کامل برای خدای سبحان باشد و آین  ۀواقعی الهی است؛ یعنی شخصی که خلیف  ۀخلیف

بازتاب دهد. منظور، رسیدن    تر از سایر انبیا و اوصیاشکلی کاملوجودش، الهوت را به 
 ت« و »الهوت و ذات الهی« در نوسان است.  ت و انسانیّ به شخصی است که بین »انانیّ 

بار به    پرسید و گفت: جانم به قربانت! رسول خدا   ابوبصیر از امام صادق چند 
جبرئیل او را در موقفی متوقف نمود و گفت بر جای    . »دو بارمعراج رفت؟ حضرت فرمود:  

ای که هیچ فرشته و پیامبری در آن َنایستاده  خود )باش( ای محمد. در جایگاهی ایستاده 
دهد؟ جبرئیل گفت: او ونه ندا میدهد. فرمود: ای جبرئیل، چگ است. پروردگارت ندا می 

فرماید سبوح قدوس منم، پروردگار مالئکه و روح، رحمتم بر خشمم پیشی گرفته است.  می
خداوندا  کرد:  عرض  پیامبر  همان  ،آنگاه  و  فرمود:  بیامرز.  و  درگذر  ما  خدا   از  که  طور 

   :فرموده است
َ
   اَب ق

َ
  ۀ فاصل  ( تریا نزدیک ،  کماندو  (  ۀ فاصل)   تا به قدر)  1یدنَ أ و  أ   ِن یوَس ق
 .« دو کمان یا کمتر از آن بود( ۀفاصل) اندازهپیامبر تا مقام ربوبی به 

فاصل از  مراد  قربانت!  به  جانم  گفت:  نزدیک   ۀابوبصیر  یا  قوسین(  )قاب  کمان  تر  دو 
فرمود:   آن»چیست؟  سر  تا  کمان  طرف  دو  فرمود:    2.« میان  حجابی  »و  دو  این  میان 

زبرجدی است.  »این مطلب را نفهمیدم جز اینکه فرمود:    3.«کردنوسان می درخشید و  می
خدا    به نور عظمت )الهی( نگریست. آنگاه  4خدا از میان سوراخ سوزن   ۀپیامبر گویی به اراد

 
 9نجم:  - 1
گوید: بین آنها »قاب قوس« و »قیب قوس« و »قاد قوس« و »قید قوس« یا »قدر قوس«؛ و  ابن منظور می   - 2

آن است  )دو سر(  و سیة  قبضه  بین  که  دارد  قاب  دو  کمانی  هر  و  آن؛  )دو سوی(  و »سیة«  قبضه  بین  »قاب«: 
 (؛ و »سیة« کمان: آنچه به دو سو خم شده است.693ص  ،1ج  )لسان العرب:

 کان بینهما حجاب یتألأل یخفق.  الخفق: حرکت و جنبش.  - 3
 فنظر في سّم اإلبرة.  سم اإلبرة: سوراخ سوزن.  - 4
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کسی  فرمود: ای محمد! حضرت عرض کرد: لبیک پروردگارم. خدا فرمود: پس از تو چه 
کرد:   عرض  بود؟  خواهد  اّمتت  ابی برای  بن  علی  فرمود:  است.  داناتر  طالب خدا 

به ابوبصیر    سپس امام صادق   1.« امیرالمؤمنین، و سرور مسلمانان و رهبر شرافتمندان
علی»فرمود:   والیت  سوگند  خدا  به  ابامحمد!  برنخاست   ای  زمین  به   ؛از  طور  بلکه 

 2«.شفاهی از آسمان آمد

  ۀشود، چیزی جز خدای یگانا میدر ذات الهی فن  که حضرت محمد   آنگاهبنابراین  
با آن نیست      ـتعال است موکه همان خداوند سبحان ـقهار و چیزی جز نوری که ظلمتی 

نمی آنباقی  را  خدا  او  و  رفته  کنار  پرده  بنده،  این  برای  لذا  است  ماند.  بایسته  که  چنان 
صورت تمام و کمال  تواند خلق را به پس تنها اوست که می  ؛ شناسد و به او معرفت داردمی

در سازد؛  آشنا  خدا  خلیف  با  او  تنها  در    ۀنتیجه  الهوت  که  کسی  یعنی  است؛  الهی  کامل 
ترین صورتی که برای انسان ممکن است، در  ه یا ذات الهی به کامل شدوجودش متجلی  

 او متجلی شده است. 

 زنم: شدن بیشتر مطلب، مثالی میبرای روشن 

می  فرض  را  تولیدی  شخصی  کارگاه  یک  که  ماشین دارد  گیریم  آن،  در  و  و  آالت 
کارگران مشغول به کارند. اگر این شخص خودش مدیریت کارگاه را برعهده داشته باشد،  

گیرد  صد خواهد بود. پس از چندی، این شخص تصمیم می در صد وری، میزان تولید و بهره 
که  یابد  می و مدیریت کارگاه را به او بسپارد. وی فردی را    فرد دیگری را جانشین خود کند

می  پِس   دتوانهرچند  بیاید   از  بر  کارگاه  نمی   ،مدیریت  نظارت  او  بر  خودش  اگر  ،  کردولی 
بهره  به  میزان  می  هشتاد وری  بهره   ؛رسیددرصد  اینکه  برای  )یعنی  لذا  کامل  کارگاه  وری 

 
 .الغر المحجلین -  1
ص    ،5تفسیر صافی: ج  ؛  306ص    ،18بحار االنوار: ج  ؛  213الجواهر السنیة: ص  ؛  442ص    ،1کافی: ج    - 2

 98ص  ،3تفسیر نور الثقلین: ج ؛ 87
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می در صد وی  باشد،  بر  صد(  حتمًا  کردهبایست  خود  جانشین  که  و  بود  فردی  اشراف   ،
یابد که نسبت به قبلی  نظارت داشته باشد. صاحب کارگاه پس از چندی فرد دیگری را می

زیرا در غیر این صورت خروجی   است؛تر است، ولی او نیز نیازمند اشراف و نظارت  باکفایت 
به   می نود  کار  می درصد  خود  جانشین  را  او  که  رسید.  حالی  در  عملکردش  کند  و  او  بر 

می صدنظارت  به  بازدهی  تا  همچون  در کند  انسانی  کارگاه،  صاحب  سپس  برسد.  صد 
،  بر او باشد تواند بدون اینکه نظارتی  یابد که گویی بازتاب خود اوست. وی میخودش را می

صد برسد. او، این شخص را جانشین  درای اداره کند که میزان تولید به صد گونه کارگاه را به 
گذارد تا طبق صالحدید خود عمل کند؛ زیرا وی همان  و دستش را نیز باز میکند  می خود  

او و صاحب کارگاه تعارضی    ۀخواهد که صاحب کارگاه خواهان است )بین ارادچیزی را می
کمال   و  تمام  جانشین  که  فرد  این  بر  نظارت  و  اشراف  شرایطی،  چنین  در  ندارد(.  وجود 

 شود.  بث و بیهوده تلقی می کاری ع  ، صاحب کارگاه است

دربار  که  مقدار همان شنیده است  آتش چیزی شنیده  ۀ کسی  به  خبر  ،  آتش  از  هایش 
ولی کسی که    ؛فهمد هایش از آتش میدیده   ۀبه انداز است  دارد. کسی هم که آتش را دیده  

یقینی رسیده  به شناخت  از بدنش را سوزانده،  این شناخت هم به   ؛آتش قسمتی   ۀانداز اما 
استهم سوزانده  او  از  آتش  که  است  مقداری  هم  ؛ ان  آتش  که  کسی  را    ۀ اما  وجودش 

به  برگرفته  در  و  شدهسوزانده  آتش  به  تبدیل  خودش  که  میاست  صورتی  را  ،  آتش  تواند 
کند به  درک  و کمال  تمام  او ای که جدا گونه به  ؛طور  زیرا  نیست،  آتش ممکن  از  او  کردن 

از آتش شده است اْلَعاَلِمیَن :  جزئی  َرِبّ  ِه  الَلّ َوُسْبَحاَن  َحْوَلَها  َوَمْن  اِر  الَنّ  1ُبوِرَك َمن ِفي 
که در کنار آن است، و منزه است خدای  )برکت داده شده کسی که درون آتش است، و آن

اِس َوَما    یکتا، پروردگار جهانیان(. ْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللَنّ
َ
  )و این   2اْلَعاِلُموَن ِإاَلّ    ْعِقُلَها یَ َوِتْلَک اأْل

 
 8نمل:  - 1
 43عنکبوت:  - 2
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 یابند(. درنمی ها را جز دانایان زنیم و آن ها را برای مردم میمثل

 



  

 هاالنبیین و خاَتم آنخاِتم   ،حضرت محمد

بازمی به موضوع حضرت محمداکنون  ها. حضرت  النبیین و خاَتم آنخاِتم   گردیم 
تعال است. رسالت،  موخداوند سبحان ۀپروردگارم بر او باد، آخرین نبی و فرستادکه صلوات 

او   کتاب  و  وجود    ـقرآنـ شریعت  دیگری  دین  اسالم،  از  بعد  و  است  باقی  قیامت  روز  تا 
داشت: ِمَن    نخواهد  اآلِخَرِة  ِفي  َوُهَو  ِمْنُه  ُیْقَبَل  َفَلن  ِدیًنا  اإِلْساَلِم  َغْیَر  َیْبَتِغ  َوَمن 

در    1اْلَخاِسِریَن  و  شد  نخواهد  پذیرفته  او  از  کند  اختیار  اسالم  جز  دینی  که  هرکس  )و 
 دیدگان خواهد بود(. آخرت از زیان

به مقام   از    نبّوت اما راه رسیدن  باز مانده است. هرکس  ین که  مؤمنبرای فرزندان آدم 
سبحان خدای  برای  را  عملش  و  میوعبادت  گرداند،  خالص  به متعال    نبّوت مقام    تواند 

»  طور  همانبرسد؛   طریق  از  انسان  به  الهی  وحی  طریق  و  رؤیاکه  مفتوح  صادقه«  ی 
البته ارسال پیامبرانی که از طرف  ؛  موجود بوده و در زندگی روزمره نیز کاماًل ملموس است 

سبحان مقام  وخدای  به  می   نبّوتمتعال  شریعت    ،شوندنائل  حافظ  که  پیامبرانی  چه 
کاماًل منتفی است و این    ،آورند هایی که دین جدیدی می باشند و چه آن  حضرت محمد

 آن را پایان داده است.  همان چیزی است که خداوند با پیامبری حضرت محمد

واقعی خدا، ظهور خدا در فاران   ۀانسان کامل، خلیفـ  ولی پس از بعثت رسول اکرم
بازتاب  محمد  ـالهوت   و  حضرت  سوی  از  ائمه  ارسال  تمام  لذا  شد؛    انجام 

)الله در   این امت هستند، با این تفاوت که از سوی حضرت محمد سمتفرستادگانی به 
شده خلق(   سبحان اندفرستاده  خدای  می و.  َجاء    فرماید: متعال  َفِإَذا  ُسوٌل  َرّ ٍة  َمّ

ُ
أ َوِلُکِلّ 

 
 85عمران: آل - 1
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ِضَي َبْیَنُهم ِباْلِقْسِط َوُهْم اَل ُیْظَلُموَن 
ُ
پس چون    هست؛ و هر امتی را پیامبری  )  1َرُسوُلُهْم ق

 (.پیامبرشان بیاید، میانشان به عدالت داوری شود و بر آنان ستم نرود 

ٍة    ن آیه را پرسید: تفسیر ای   که از امام جعفر صادق است  از جابر نقل شده   َمّ
ُ
َوِلُکِلّ أ

ُیْظَلُموَن  اَل  َوُهْم  ِباْلِقْسِط  َبْیَنُهم  ِضَي 
ُ
ق َرُسوُلُهْم  َجاء  َفِإَذا  ُسوٌل  فرمود:    َرّ »تفسیر  حضرت 

کند  محمد خروج می ای از آلگونه است: در هر قرنی از این امت، فرستاده باطنی آیه این 
آن  برای  که  قرنی  آنها  برای  است.  شده  رسوالنفرستاده  و  اولیا  قول    اند؛ها  این  اما  و 

که:  ِباْلِقْسِط   خداوند  َبْیَنُهم  ِضَي 
ُ
ق َرُسوُلُهْم  َجاء  بر    َفِإَذا  رسوالن  که  معناست  این  به 

 2. (گونه که خداوند فرموده است همان کنند؛ستم نمی کنند و اساس عدل حکم می 

َم :  است  و خدای متعال فرموده ْوٍم َهادٍ ِإَنّ
َ
ْنَت ُمْنِذٌر َوِلُکِلّ ق

َ
)جز این نیست که تو    3ا أ

 ست(. های کنندهای هستی و هر قومی را هدایت دهنده بیم 

امام صادق فضیل می  از  َهادٍ   ۀدربار   گوید  ْوٍم 
َ
ق پرسیدم. حضرت فرمود:    َوِلُکِلّ 

 4« هستند.»هر امام هدایتگر عصری است که در آن 

َما که    ونداین سخن خدا   ۀدربار   از امام باقر ْوٍم َهادٍ   ِإَنّ
َ
ْنَت ُمْنِذٌر َوِلُکِلّ ق

َ
نقل شده    أ

است و در هر زمانی از ما، یک نفر راهبر و    الله»مراد از ُمنِذر، رسولکه فرمود:  است  
کند. راهبران بعد از رسول  مبر خدا هدایت می اهادی خواهد بود که مردم را به راه دین پی

 5«.تک اوصیای او یکی پس از دیگری هستندو تک  ، علیاکرم

 
 47یونس:  - 1
 306ص  ،24بحار االنوار: ج ؛ 305ص  ،2تفسیر نور الثقلین: ج ؛ 123ص  ،2تفسیر عیاشی: ج  - 2
 7رعد:  - 3
  ،2تفسیر نور الثقلین: ج  ؛  59ص    ،3تفسیر صافی: ج  ؛  358ص    ،16بحار االنوار: ج  ؛  191ص    ،1کافی: ج    - 4

 483ص 
  ،2تفسیر نور الثقلین: ج  ؛  59ص    ،3تفسیر صافی: ج  ؛  358ص    ،16بحار االنوار: ج  ؛  191ص    ،1کافی: ج    - 5



 هام آنو خاتَ  نییالنب حضرت محمد، خاِتم .................................................................. 49

می  صادق ابوبصیر  امام  به  ُمْنِذٌر    ۀآی  گوید  ْنَت 
َ
أ َما  َهادٍ ِإَنّ ْوٍم 

َ
ق عرض    َوِلُکِلّ  را 

فرمود:   ابو   و رهبر علی   دهنده، رسول خدا »بیم کردم،  ای  امروز    ،محمد است.  آیا 
! همیشه از شما رهبری پس از رهبر دیگری  شومرهبری هست؟ عرض کردم آری فدایت  

  گونه بود کهکند ای ابومحمد! اگر این   ت بوده تا به شما رسیده است. فرمود: خدای رحمت
آیه  دربار وقتی  نازل می  ۀای  مرد میمردی  آن  و  بین می شود  از  آیه هم  آن  )و  مرد،  رفت 

بازماندگان   بر  و  است  زنده  همیشه  قرآن  ولی  بود؛  مرده  قرآن  نداشت(  دیگری  مصداق 
 1«.شود چنانچه بر گذشتگان منطبق شده استمنطبق می

َماتعالی  وخدای تبارک   ۀگفت  ۀدربار   از امام باقر ْوٍم َهادٍ   ِإَنّ
َ
ْنَت ُمْنِذٌر َوِلُکِلّ ق

َ
نقل    أ

رهبر است. به خدا سوگند که    دهنده و علیبیم   »رسول خدا که فرمود:  است  شده  
هم در میان ما    2( ما نرفته و تاکنون )یا تا قیامت( ۀمقام هدایت و رهبری از میان )خانواد

 3«.هست

به   از سوی حضرت محمد  گررسوالن هدایت  ،ائمه و همگی  و  او هستند  سوی 
 اند. نبّوت دارای مقام    ـها باد که صلوات پروردگارم بر آنـها آن

بودن عقل« است و )برای  شرط ارسال که هیچ تغییر و تحولی در آن راه ندارد »کامل
   )آسمان عقل( نیست. 4ای جز وصول به مقام »آسمان هفتم کلی« شدن( چاره فرستاده 

 
 483ص 

  ، 3المرام: ج  غایة  ؛  483ص    ،2تفسیر نور الثقلین: ج  ؛  279ص    ،بحار االنوار: ج  ؛  192ص    ،1کافی: ج    - 1
 7ص 

تواند »اکنون« یا »الساعة« می   ۀ».... و ما زالت فینا الی الّساعة« بوده که ترجم  ۀدر عبارت عربی حدیث جمل  - 2
 »روز قیامت« باشد. )مترجم(

 3ص  ،23بحار االنوار: ج ؛ 110غیبت نعمانی: ص ؛ 50بصائر الدرجات: ص ؛ 192ص  ،1کافی: ج  - 3
 کلیة السماء السابعة ال - 4
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فرستاد اولین  محمد  ۀ هرکس  ابی حضرت  بن  علی  کند    طالب،  زیارت  چه  ـ را 
)زائران( پس از خواندن آن وارد حرم  حتی ؛  کنداین موضوع را اقرار می   ـبفهمد و چه نفهمد 

زیارت میمی  ینمؤمنامیرال را  به شوند و حضرت  زیارتی که  زیارت حضرت  کنند؛  مانند 
 است. رسول

زیارت   علی مؤمنامیرالدر  صادقبه   ین  امام  از  است:    نقل  آمده  چنین 
 الوحي ومعدن أمره وعزایم رسالته  علی  الله أمین  علی محمد الله من السالم ل:وتقو »....
 علی الشاهد کل، ذلك علی والمهیمن ، لمااستقبل والفاتح سبق لما  الخاتم  یل، نز والت

سالم از جانب  :  گوییو می...  »  «وبرکاته الله حمة ر و  علیه والسالم ، المنیر السراج ،قالخل
و سالم  ،  امین خدا بر رسالت او و بر اموری که واجب است اطاعت او در آن،  خدا بر محمد 

پی بر  استاالهی  تنزیل  و  که معدن وحی  آنچه  ،  مبری  راهگشای  و  آنچه گذشته  بر  خاتم 
بر خلق،  هاآن   ۀو چیره بر هم ،  خواهد آمد و سالم و رحمت و برکات  ،  تابان چراغ  ،  شاهد 

 1.« الهی بر او باد

حسین امام  زیارت  در  عبارت  همین  است:  و  شده  وارد  صادق   نیز    امام 
السالم الحسین قبر استقبلت فإذا »....   فرماید:می  الله أمین الله، علی رسول فقل: 

  ّکله ذلك علی والمهیمن،  استقبل لما والفاتح  سبق لما الخاتم ،أمره وعزائم رسله  علی
که »  «وبرکاته الله رحمة   و  علیه والسالم هنگامی  بگو   ...  کردی  حسین  امام  قبر  به    :رو 

 
الکفعمی: ص  ؛  25ص    ، 6تهذیب األحکام: ج  ؛  588ص    ، 2من ال یحضره الفقیه: ج    - 1 فرحة ؛  474مصباح 

وجود    ۀ... با اختالفی دربار ،  104و ص    77المزار المفید: ص  ؛  148ص    ،97بحار االنوار: ج  ؛  107الغري: ص  
)خاتم بر گذشتگان و راهگشای آیندگان(.    «استقبلالخاتم لما سبق و الفاتح لما  »همان عبارت محل شاهد یعنی  

آمده امیرالمؤمنین  از  اندک  اختالفی  با  تعبیر  حضرتاست  همین  که  هنگامی  و   ،،  پیامبر  بر  صلوات  کیفیت 
درب   ۀگذشتگان و گشایند  ۀدهند)پایان  «الخاتم لما سبق و الفاتح لما انغلق»آموخت:  را به مردم می  خاندانش

ج  البالنهج  .مشکالت( عبده:  شرح محمد  با  ج  ؛  120ص    ،1غه  االنوار:  این 297ص    ،74بحار  طور  همین  ؛ 
 آمده است. 264 ۀو عبارت قبلی در همین کتاب در صفح  57عبارت در کتاب المزار المشهدی صفحه 
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، امین خدا بر رسوالنش و بر اموری که واجب است اطاعت او در  سالم بر رسول خدا 
و سالم و  ،  هاآن  ۀو چیره بر هم،  خاتم بر آنچه گذشته و راهگشای آنچه خواهد آمد،  آن

 1.« رحمت و برکات الهی بر او باد

دهم که خدایی جز خدای یکتای  و گواهی می»... فرماید: می ین علیمؤمنو امیرال
نداردبی به اسالم می   ۀشهادتی که گویند،  شریک وجود  را  یادکننده آن  و  از  کشاند  را  اش 

  ۀ دهندپایان   خدا و   ۀ بند  دهم که محمدو شهادت می ،  داردایمن می ،  عذاب روز حساب
آینده    ۀالهی است که بازکنند  یا و فرستاده ،  فخر آن است  ۀهای پیش از خود و مایرسالت

 2.«  ...آن است  ۀدهندبرای دعوت و نشر 

که  را  ، ارسال از جانب خدای سبحان را خاتمه داد و ارسالیبنابراین حضرت محمد
 آنچه گذشت و راهگشای آنچه خواهد آمد(.   ۀدهندگشود )پایانش است از جانب خود

معنای آخرین،  داشتن در وسط دو امر، و »خاِتم« به معنی قراربه این ترتیب »خاَتم« به 
»خاَتم  حضرت  که  شد  بیان  این  بر  عالوه  شد.  بهروشن  کسیالنبیین«  که   است  معنی 

  سم حضرت رسولها به ا یعنی رساالت آن   ؛شودهر میها )رسوالن( به او مُ رساالت آن 
تعال مومهر و امضا خورده است؛ زیرا ارسال پیامبران پیشین اگرچه از سوی خدای سبحان 

حجاب بین خداوند  که حضرت،  چرا   ؛نیز بوده است   ولی از جانب حضرت محمد  ، بوده
انبیا رسالت   ست و  لذا  میو  سرچشمه  او  از  به ها  او  طریق  از  و  نازل  گیرد  پیامبران  سوی 

محمدبنا  ؛شودمی انبی  براین  رسالت  است  ایصاحب  که    ،پیشین  صورت  این  به 
. تا  استها به خدای سبحان  ترین حجاب و او نزدیک است  )رسالت( از طریق او نازل شده  

( پیشین از سوی خدا و از  ه بعثت نرسیده بود، ارسال )انبیای ب  زمانی که حضرت رسول

 
 37المزار الشهید االول: ص ؛ 368کامل الزیارات: ص  - 1
 80ص  ،12نفحات األزهار: ج ؛ 157ص  ،2ج إلزام الناصب: ؛ 206ص  ،3ینابع الموّدة: ج  - 2



 حضرت محمد نبوت خاتم، نبوت   ....................................................................... 52

و پس از بعثت رسول اکرم نیز ارسال    ترین حجاب( بود )نزدیک  طریق حضرت محمد
 گرفته است.  حضرت و به امر خداوند صورت می  ۀوسیل)امامان( »بعد از او« به 

 الله« است.»رسول رسول  طالبیکی از اسامی علی بن ابی 

می روایت  ذریح  از  صالح  بن  گفت:  جمیل  که  صادق کند  امام  در    از  که  شنیدم 
فرزندانش می   1تعویذ  از  را قسم می »  فرمود:یکی  دردتو  ای  و  باد  ای  باشی    ، دهم  هرچه 

وادی صبره عزیمت یافت و    بر جّن   رسول خدا   طالببدان عزیمتی که علی بن ابی
بردند،  فرمان  و  کردند  اجابت  هم  به   آنان  هم  تن  تو  از  و  بری  فرمان  و  کنی  اجابت  ناچار 

 2 «.ک هم این ک،هم این ؛ رون رویمن است بی ۀپسرم فالن که دخترزاد

 

 
 )مترجم( .زخم و مانند آنخواندن برای دفع جن و شیاطین و چشم دادن، دعاتعویذ: پناه - 1

 8ص  ،92بحار االنوار: ج ؛ 40طب االئمة: ص  ؛ 85ص  ،8کافی: ج  - 2



  

 از سوی رسوالن فرستادگانی

ا   ۀ مسئل  ن یا   م، ی قرآن کر  به  را روشن کرده است؛    خاطر که رسول، محمد  نی مهم 
)طلوع    ویژه برای حضرت عیسیگذشته این امر به   . درآن است  ضی درب عر   ۀندیگشا

زمینه  او  اینکه  و  شده  حاصل  ساعیر(  در  محمدخداوند  حضرت  بزرگ    ساز  دعوت  و 
گماشتن    ۀارسال الهی برای اهل زمین و نحو  ۀایشان بوده است؛ همان دعوتی که در شیو

 تعال بر زمین تحول عظیمی به وجود خواهد آورد.  موخداوند سبحان ۀخلیف

نیز فرستادگانی از جانب خودش به انطاکیه گسیل داشت،    هرچند حضرت عیسی
سبحان  خداوند  جانب  از  فرستادگانی  عده،  این  می موولی  محسوب  نیز  زیرا   ؛ شدندتعال 

عیسی سبحانفرمان  اساس    بر  حضرت  میموخداوند  عمل    وَنهُ ْسِبقُ یَ ال   کند:تعال 
ْمِرِه  

َ
ِبأ ُهْم  َو  نمی   1ْعَمُلوَن یَ ِباْلَقْوِل  پیشی  او  بر  سخن  در  عمل  )و  او  فرمان  به  و  گیرند 

 کنند(. می

از سوی رسول خداوند  ۀقضی »یس«    ۀدر سور   ـ حضرت عیسیـ   ارسال فرستادگان 
ْصَحاَب اْلَقْرَیِة ِإذْ َواْضِرْب َلُهْم    فرماید: متعال می  وند خدا   2. در قرآن ذکر شده است

َ
  َمَثاًل أ

 
 27: ءانبیا - 1
سوره برابر با دوازده ختم قرآن است و اگر کسی این  که قرائت این  آمده است  یس    ۀدر فضیلت سور   از ائمه  - 2

فرو می  هزار ملک  خداوند  بخواند،  در شب  را  نگهبانی می سوره  او  از  تا صبح  که  از شرّ فرستد  تا صبح  او  و   کنند 
یعنی حرف »س« آغاز شده است. حرف »ی«    یس با حرف امام مهدی  ۀ سلطان و شیطان در امان است. سور 

  ؛ است  های پیامبر یکی از نام  «یس»همچنین    ؛(قائم )یعنی پایان و فرجام    ؛نهایت امر استمعنای  نیز به
حضرت و همان  ،آن  است  گونه  همین  نیز  قائم  است.  آیندگان  راهگشای  و  گذشتگان  بر  حضرت    طور خاتم  که 

شد  محمد میمبعوث  مبعوث  پیامبر  سّنت  بر  و  گونه  همان  نیز  قائم  همچ شود،  نیز  او  با پیام  ون.  اسالم  بر 
 است.  و قائم  و این، یک نام مشترک بین پیامبر  ؛شودجاهلیت رویارو می
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اْثَنْین ِإَلْیِهُم  ْرَسْلَنا 
َ
أ ِإْذ   * اْلُمْرَسُلوَن  ْزَنا   ِن َجاءَها  َفَعَزّ ُبوُهَما  ِإَلْیُکْم    َفَکَذّ ا  ِإَنّ َفَقاُلوا  ِبَثاِلٍث 

  بزن. نجا آمدند برای آنان َمَثل  ه آ ]داستان[ مردم آن شهری را که رسوالن ب)  1ُمْرَسُلوَن 
تن   دو  که  دروغ به آنگاه  را  دو  آن  و  فرستادیم،  آنان  ]فرستاد  گوسوی  با  تا  [  ۀپنداشتند، 

 (. ایمسوی شما فرستاده شده پس ]رسوالن[ گفتند: ما به   ؛سّومین ]آنان را[ تأیید کردیم 

بوده    عیسیفرماید »فرستادیم« )أرسلنا( و حال آنکه فرستنده، حضرت  خداوند می
هم   ؛است عیسی،  حضرت  سوی  از  فرستادن  خداوند  بنابراین  سوی  از  فرستادن  سنگ 

و او    است تمثیل »خدای در خلق«    رود؛ زیرا حضرت عیسیتعال به شمار می موسبحان 
 »طلوع خداوند در ساعیر« )طلعة الله في ساعیر( است. 

است  (، موضوع دیگری که دانستن آن ضروری  انبیا ارسال از سوی رسوالن )  ۀدر قضی
شده )ُمرَسل( در مقام الهوت جای  این است که فرستنده )ُمرِسل( باید نسبت به فرستاده

ارسال  بنابراین  باشد؛  فرستاده کنندهگرفته  که  سبحانهایی  خداوند  سوی  از  تعال  موشده 
 باید حتمًا در مقام »الله در خلق« قرار داشته باشند.   هستند

ارسال از سوی خدای    ۀ کنم که در قضی، خاطرنشان می لهئمسبرای توضیح بیشتر این  
فرستادهموسبحان  با  خداوند  می تعال،  )ُمرَسلین(  می شدگان  و  خدای  شنود  یعنی  بیند؛ 

به فرستاد او کاماًل احاطه دارد؛ بنابراین اواًل در رسیدن رسالت،  ه سبحان  شده و دشمنان 
دهد و ثانیًا دشمنان خدا هرچند تمام تالش خود را به کار بندند،  خطا و اشتباهی رخ نمی 

را بگیرند. خداوند مینمی  تبلیغ رسالت  ْسَمع    فرماید: توانند جلوی 
َ
أ َمَعُکَما  ِني  ِإَنّ َتَخاَفا  اَل 

َری
َ
 بینم(. شنوم و می )نترسید من با شما هستم، می  2َوأ

پیامبران طرف  از  ارسال  وضعیت  است  باشد  الزم  گونه  همین  یعنی    ؛ نیز 

 
 14و  13یس:  - 1
 46طه:  - 2
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ارسال  ایکننده ارسال به  است،  خلق(  )در  خداوند  تبلور  که  و  )ُمرِسل(  )ُمرَسل(  شده 
، قادر و عالم باشد؛ در  دشمنانش احاطه داشته باشد؛ بشنوند، ببیند و به قدرت و علم الهی

که خود خداوند از آن به »ارسال نمودیم« )أرسلنا(    طور همانغیر این صورت این ارسال،  
و تمامیتی ندارد؛ اما اگر چنین  است  تعبیر کرده است، در واقع از جانب خدا صورت نگرفته  

ارسال باشد(،  کامل  )احاطه  ارسالباشد  به  نسبت  )ُمرِسل(  )مرَسل(  کننده  مقام  شده  در 
 گیرد.الهوت قرار می 

است داشته  گسیل  خداوند  اذن  به  را  رسولش  )ُمرِسل(  فرستنده  این  لذا چطور    ؛ پس 
که ارسال از  ـ بدون اینکه وی را از قدرت کامل برای انجام این رسالت  وندممکن است خدا 

؟! زیرا  کندبرخوردار گرداند، این اجازه را صادر    ـشودسوی خدای سبحان نیز محسوب می
خدای   ساحت  به  نقص  این  باشد،  داشته  وجود  نقصی  فرآیند  این  در  و  نباشد  چنین  اگر 

 .شودمتعال نیز منتسب می وسبحان 

بنی  آفرینش  از  استهدف  نتیجه  این  به  دستیابی  از    ؛آدم،  تمثیلی  نتیجه  این  زیرا 
و کمال خ تمام  و  فرمود  استداوند  جانشینی حقیقی  اراده  که  ؛ خداوند سبحان هنگامی 

بیان    آدم مالئکه  حضور  در  را  قضیه  این  کند،  خلق  َك    است:  کرده را  َربُّ اَل 
َ
ق َوِإْذ 

َماء   الدِّ َوَیْسِفُك  ِفیَها  ُیْفِسُد  َمن  ِفیَها  َتْجَعُل 
َ
أ اُلوْا 

َ
ق َخِلیَفًة  ْرِض 

َ
األ ِفي  َجاِعٌل  ي  ِإنِّ ِلْلَماَلِئَکِة 

َتْعَلُموَن َوَنْحُن  اَل  َما  ْعَلُم 
َ
أ ي  ِإنِّ اَل 

َ
ق َلَك  ُس  َوُنَقدِّ ِبَحْمِدَك  ُح  ُنَسبِّ  1    به پروردگارت  چون  )و 

دهی که در  گفتند آیا کسی را قرار می   ،دهمای قرار می گفت من در زمین خلیفهفرشتگان  
گوییم و تو را تقدیس  ها بریزد و حال آنکه ما به ستایش تو تسیبح میآنجا فساد کند و خون 

 دانید(. دانم شما نمی کنیم؟ گفت: آنچه من می می

که    ۀ خلیف باشد  از کسی  کاملی  بازتاب  باید  آمده    برای کامل  او  این  است  جانشینی  و 
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های نیکوی خدا«  مًا باید »خدای در خلق« )الله في الخلق( یا »مظهر نام کامل الزا   ۀخلیف
ُوُجوٌه    فرماید: متعال می   وند )اسماء الله الحسنی( یا »صورت خدا« )وجه الله( باشد. خدا 

اِضَرٌة   َنّ َناِظَرةٌ   *َیْوَمِئذ  َها  َرِبّ پروردگار خود  سوی  به   ؛اندیی شاداب هاهدر آن روز چهر )  1ِإَلی 
 (. نگرندمی

متوجه خداوند سبحان نگاه،  قطعًا  نموو    ی ایاول  ی بای ز   یهابلکه چهره  ؛شودی متعال 
  شان، یالله سبحان است که با ا وجهُ   شان، یگر است که ا نظاره  محمد  شانی خدا، به مرب

 ُمواجه شدند.  دگانش یبا آفر 

خدا  می  وندو  ْن    ْنُظُروَن یَ َهْل    فرماید: متعال 
َ
أ تِ یَ ِإاَلّ 

ْ
فِ   ُهُم یَ أ ُه  َو    یالَلّ اْلَغَماِم  ِمَن  ُظَلٍل 

ِض 
ُ
ق َو  ُموُر   َی اْلَماَلِئَکُة 

ُ
اأْل ُتْرَجُع  ِه  الَلّ ِإَلی  َو  ْمُر 

َ
با    2اأْل خدا  که  هستند  منتظر  اینان  )آیا 

  ۀجع همفرشتگان در زیر سایبانی از ابر نزدشان بیاید و کار یکسره شود؟ حال آنکه خدا مر 
حرکت  کارهاست(.  و  رفتن  و  آمدن  از  است  منزه  متعال،  این   ؛کردنخداوند  ها  چراکه 

محمد  آیه، حضرت  این  منظور  است.  مخلوق  از صفات  و    ۀ خلیف  همگی  الهی  کامل 
الخلق(   في  )الله  الهوت  ارسال  استتبلور  در  را  الهوت  نقش  جانشین،  و  خلیفه  اگر   .

در نتیجه    ؛ تمام و کمال خدا نخواهد بود  ۀ )ُمرَسلین( ایفا نکند، عماًل خلیفها  شدهفرستاده 
هدف از آفرینش نیز محقق نخواهد شد؛ ولی با تالش این خلیفه برای طواف الهوت، او  

شود و هدف از  مرتبه شناخته می آن، خدای منزه و بلند   ۀواسط شود که به تصویر کاملی می
یعنی )همان( شناخت الهوت و توحید    ؛شودقق می آفرینش که همان معرفت است، مح

ْنَس ِإالَّ ِلَیْعُبُدوِن   حقیقی:   را نیافریدم مگر برای   )و جن و انسان  3َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواأْلِ
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 1(. برای اینکه مرا بشناسند) یا  ( کنند عبادتم اینکه
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 سازد که زمین را پاکیزه می در زمان مهدی قائم نبّوت

ها  اند و آننبّوت که ائمه و مهدیین دارای مقام  شود  میگذشت روشن    با توجه به آنچه 
یعنی    است؛   اصحاب حضرت مهدی   ۀ . در اینجا بحث دربار شوندجزو رسوالن محسوب می 

 آیند. ها میگروه اولیه و اولیایی که پس از آن 

 در قرآن:  های اصحاب حضرت مهدیویژگی

1-   ًَظاِهَرة ًری 
ُ
ق ِفیَها  َباَرْکَنا  ِتي  الَّ اْلُقَری  َوَبْیَن  َبْیَنُهْم  آن  1َوَجَعْلَنا  و  )میان  ها 

 هایی آبادان و بر سر راه پدید آوردیم(. هایی که برکت داده بودیم، قریه قریه 

از یاد خدا    ها را منظور این آیه صرفًا مردانی است که هیچ تجارت و خرید و فروشی آن
ِه ندارد  باز  َبْیٌع َعن ِذْکِر الَلّ ُتْلِهیِهْم ِتَجاَرٌة َواَل  که منظور خداوند در    طور همان.  ِرَجاٌل اَلّ 

َربِّ   :است  ه آیاین   ْمِر 
َ
أ َعْن  َعَتْت  ْرَیٍة 

َ
ق ِمْن  ْن  یِّ

َ
َکأ َو  َو  َشدیدًا  ِحسابًا  َفحاَسْبناها  ُرُسِلِه  َو  ها 

ْبناها َعذابًا ُنْکراً  ای که از فرمان پروردگارش و پیامبرش سر باز زد، آنگاه  )چه بسا قریه 2َعذَّ
 ما سخت از او حساب کشیدیم و با عذابی سهمناک عذابش کردیم(.

 دیوارهای آن. اند، نه در و منظور، مردمی است که در آن قریه بوده 

خدا  ای  می   وندبنابراین  که  قریه   ، ینمؤمن فرماید  و  شما  قریه بین  بابرکت،  هایی  های 
 : ایمآبادان و بر سر راه قرار داده 

 . محمدهای بابرکت عبارت است از محمد و آل قریه ــ  

خاص الهی که بر مردم حجت    ی هایی آبادان و بر سر راه نیز اشاره دارد به اولیاقریه ــ  
 د. تنهس
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از محمد بن حسن در کتاب غیبت، از  حّر عاملی در وسائل چنین روایت کرده است:  
بن صالح همدانی که گفت: به امام  ه جعفر حمیری، از پدرش، از محمد  اللبن عبد محمد  

خانواده  زمان مینوشتم  نسبت  پدرانت  به  که  حدیثی  با  مرا  میام  خوار  دهند  و  آزارند 
می می نقل  آنان  گفته کسازند.  پدرانت  که  بدترین  نند  ما،  کارگزاران  و  خدمتگزاران  اند 

»وای بر شما! مگر سخن خدای متعال  امام در پاسخ نگاشت:    مخلوقات خداوند هستند. 
َظاِهَرةً   که فرمود:  ؟!ایدرا نخوانده ًری 

ُ
ق ِفیَها  َباَرْکَنا  ِتي  الَّ اْلُقَری  َوَبْیَن  َبْیَنُهْم  به    َوَجَعْلَنا 

 1« هستید. های آشکار هایی هستیم که برکت داده شدیم و شما قریه ما آن قریه خدا قسم 

از پدرش و محمد بن حسن از  الدین« مانند همین حدیث را  صدوق در کتاب »اکمال 
الله بن جعفر از علی بن محمد کلینی از  با اسناد از عبد   نیز و    2بن جعفر نظیر آن را عبدالله  
 3.ده استکر نظیر آن را روایت  الزمانبن مسلم از حضرت صاحبمحمد  

ا  بن علی بن  احتجاجبی احمد  در کتاب  ابی   ،طالب طبرسی  باقر از  امام  از    حمزه، 
کرده  وگفت نقل  را  بصری  حسن  با  فرمود:  است  گویی  حضرت  قریه که  که  »...  هایی 

کسی که  ند عزوجل برای  اودلیل سخن خدها برکت داده است ما هستیم، به خداوند در آن
کند  اقرار  ما  فضیلت  به   ؛به  مردم  که  است  داده  دستور  که  آنجا  پس  در  بیایند،  ما  سوی 

است:  َظاِهَرةً   فرموده  ًری 
ُ
ق ِفیَها  َباَرْکَنا  ِتي  الَّ اْلُقَری  َوَبْیَن  َبْیَنُهْم  آن   َوَجَعْلَنا  و  )میان  ها 

قریه قریه  بودیم،  داده  برکت  که  سر  هایی  بر  و  آبادان  آوردیم(. هایی  پدید  های  قریه   راه 
به آشکار، فرستاده  از جانب ما  ناقلین  سوی  سوی شیعیان ما، و فقهای شیعیان ما به ها و 

ْیَر  که فرموده است:  وند. و سخن خدا هستندشیعیان ما   ْرَنا ِفیَها السَّ دَّ
َ
سیر و سفر را  )  َوق

روز به    ِسیر شب و» و، انشتمثیلی است برای علم و د« ِسیر(، »ها معین کردیم در میان آن 
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ها  کنند و از جانب ما به آن ها شب و روز سیر میآن« مثالی است برای علومی که در آن 
اینان اگر از محلی که دستور دارند آموزش  می رسد، از حالل و حرام و واجبات و احکام. 

گمراهببینند،   و  شک  حالل   یاز  به  حرام  از  هستند و  درامان  را    1؛ دچارشدن،  علم  زیرا 
که اینان  اند؛ چرا اند، اخذ کردهشناخت و معرفت، از آنجا که مأمور به گرفتن شده   ۀوسیلبه 

ای برگزیده که برخی از برخی  ذریه   .تا جایی که خاتمه یابندهستند  از آدم  بران علم  میراث
ندارد خاتمه  شما  به  برگزیدگی  این  و  ؛دیگرند،  هستیم  ما  سرانجامش  ذریه    بلکه  آن  ما 

 2هستیم، نه تو و شبیهان تو، ای حسن!«

ّضات اهل کوفه بر  ابوحمزه ثمالی می»در احتجاج آمده است:  
ُ
حضرت  گوید: یکی از ق

گاه    سجاد آ خدا  سخن  این  حقیقت  از  مرا  گرداند!  فدایت  مرا  خدا  گفت:  و  شد  وارد 
ِسیُروا  فرما:   ْیَر  السَّ ِفیَها  ْرَنا  دَّ

َ
َوق َظاِهَرًة  ًری 

ُ
ق ِفیَها  َباَرْکَنا  ِتي  الَّ اْلُقَری  َوَبْیَن  َبْیَنُهْم  َوَجَعْلَنا 

اًما آِمِنیَن  یَّ
َ
گفت:    « ؟گوینداطرافیان شما در عراق چه می »  حضرت فرمود:   ِفیَها َلَیاِلَي َوأ

  «ای؟مگر در جایی بیشتر از مکه سرقت دیده »حضرت فرمود:    گویند مراد، مکه است. می
چیست؟  آیه  مراد  پس  فرمود:    گفت:  )انسان»حضرت  مردان  فقط  استمنظور،    «.ها( 

َو    که:   ؟اینشنیده آیا این سخن خدا را  »فرمود:    گفت: این در کجای قرآن آمده است؟
ها َو ُرُسِلِه  ْمِر َربِّ

َ
ْرَیٍة َعَتْت َعْن أ

َ
ْن ِمْن ق یِّ

َ
و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار خود  )  3َکأ

ْهَلْکَناُهْم   ی َوِتْلَک اْلُقرَ همچنین فرمود:    ؛( پیچیدند  و پیامبرانش سر
َ
ها را  )و آن قریه   4أ

هالکت   به  شدند  کافر  اْلَقْر همچنین:    ؛رسانیدیم( چون  ِل 
َ
تِ   ةَ یَ َواْسأ فِ   یالَّ ا    رَ یْ َواْلعِ   َهای ُکنَّ

تِ  فِ   یالَّ َبْلَنا 
ْ
ق
َ
بوده   5َهای أ آن  در  که  شهری  از  آمده )و  همراهش  که  کاروانی  از  و  ایم  ایم 
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 « ؟کنند یا از مردان و قافلهال میؤآیا از قریه و آبادی س . بپرس(

 این معنا آیات دیگری را تالوت نمود. گوید: آن حضرت در راوی می

آنان، ما هستیم. و  »کسانی هستند؟ فرمود: سائل پرسید: قربانت گردم! پس اینان چه 
اًما آِمِنیَن   فرماید: در این سخن خدا که می  یَّ

َ
مراد، ایمنی از انحراف      ِسیُروا ِفیَها َلَیاِلَي َوأ

 1« .روی استو کج

 های آشکارند. ق این قریه بهترین مصدا   اصحاب مهدی قائم 

فرموده  ۀدربار   ینمؤمنامیرال مادرم  :  است  اینان  و  پدر  که  آنان  باشید!  گاه  »آ
 2«.ندا ها معروف و در زمین گمنام فدایشان باد، از کسانی هستند که در آسمان 

با این    ـین علی مؤمنامیرالـقندوزی در »ینابیع المودة لذوي القربی« گفته است: و  
از آن به اصحاب مهدی )که خداوند  اشاره کرده است:  گفتار خود  باشد(  گاه  »ها راضی  آ

از کسانی هستند که در آسمان  باد،  پدر و مادرم فدایشان  آنان که  ها معروف و در  باشید! 
 3«.ندا زمین گمنام 

بهترین کنیزان»فرمود:  همچنین   فرزند  ای  پیروزی  !  پس  بشارت  زمان منتظر  تا چه 
از جانب خدای رحیم می  به هنگام دروی آن ؟  مانینزدیک  بر متکبرین  به دست  وای  ها 

پدر و مادرم فدایشان  .  دروکنندگان و کشتن فاسقیِن معانِد پروردگاِر صاحِب عرش باعظمت
اندکعده !  باد گمنام ای  زمین  در  و  معروف  آسمان  در  که  آنگاها شمارند  و    زمان ،  ند 
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 1«.شودظهورشان نزدیک می 

امیرال از  آمده است:  المودة  ینابیع  »... پس  نقل شده که فرمود:    ین علیمؤمندر 
ای فرزند بهترین کنیزان! تا چه زمان منتظر بشارت پیروزی نزدیک از جانب خدای رحیم  

مادرم می و  پدر  عده   مانی؟  باد!  اندک فدایشان  گمنام ای  زمین  در  که  آنگاه  ا شمارند  و  ند 
 2«.شودزمان ظهورشان نزدیک می 

اصحاب    «.»خداوندا! مرا به مالقات برادرانم نائل گردان  : دو بار فرمود  رسول خدا 
نیستیم؟! شما  برادران  ما  آیا  الله!  رسول  یا  پرسیدند:  بودند  ایشان  کنار  در  حضرت    که 

آخرالزمانفرمود:   در  گروهی  من  برادران  هستید.  من  اصحاب  شما  بدون  »خیر،  که  اند 
آورند. خدا اسم خودشان و پدرانشان را به من معرفی  اینکه مرا دیده باشند به من ایمان می 

ها را از اصالب پدران و ارحام مادرانشان بیرون آورد. هریک از  پیش از آنکه آن  ،کرده است
با دست خالی در شب تاریک یا   3کندن درخت خار پوست   [کسی که بر زجر ]ش از  ایشان بی

داری خود  در دین   ، [کندصبر می ]دست  در کف    4نگهداری آتش سوزان چوب درخت تاغ 
می به استقامت  آنورزد.  که  چراغراستی  هدایت ها  فتنهای  هر  از  را  ایشان  خدا  و    ۀ اند 

 5«.بخشدسخت تیره و تاریک نجات می 

علی )ابی   حضرت  از  را  طالب(  پدرش  یکی  خود  طاهر   اوصیا که  مادر  و    ۀ بوده 
فدای این    ،بود ت یافته  بی در آغوش او تر   که رسول خدا را  اش )فاطمه بنت اسد(  زکیه 

را به کار    ها برادران من هستند«»آنها عبارت  آن بارۀ  نیز در   کند. رسول خدا عده می
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گراناست  برده   )منتجبین(  برگزیده  یاران  بر  را  ایشان  خود  و  خون  با  را  دین  که  قدرش 
 دهد.آبیاری کردند، ترجیح می 

یعنی   اول  گروه  همان  آیه  مراد  اینجا  آن  313در  است؛  از  نفر  که  هستند  کسانی  ها 
می رؤیاطریق   دریافت  وحی  الهی  ملکوت  از  صادقه،  بهی  و  چکنند  خدا  از  اذن  یزهایی 

می  مطلع  را  غیبی  آن  شوند.اخبار  از  مقام  برخی  دارای  بر حسب  آن   ۀهم  ؛اندنبّوت ها  ها 
علوّ  و  برخوردار   مقام  خاص  جایگاهی  و  رتبه  )از  دارند  سبحان  خدای  نزد  که    ؛ (ند شأنی 

آن از  پیشین برخی  پیامبران  فرستادگان  همگی  ،هستند  ها  گرد ولی  امر  یک  بر  شان 
بهترین دلیل بر صداقتشان و بر صداقت    ،هاخداوند، یگانه است و اجتماع آن زیرا   ؛آیندمی

 اند.ردش جمع شده کسی است که گِ 

نباشد، دروغ  افراد  این  با  امر شود ولی  این  گو و دشمن خداست.  اما کسی که مدعی 
برای من جمع   نباشد، علیه من است )من لیس معي فعلّي( و کسی که  با من  کسی که 

 ! رود )من الیجمع لي یجمع للشیطان(رد شیطان مینشود، گِ 

زیرا اینان حق را    ؛ های ظاهری و آشکار، فرستادگانی از جانب خدا هستندها، قریه این
شناخته   ۀوسیلبه  با  خدا  خدا  و  آنرؤیا اند  به  صادقه  میی  وحی  این ها  با  کند.  همراه  ها 

ها مردم را برای حضرت  ین هستند؛ و ا   ، سازدکه زمین را پاک می   حضرت مهدی قائم
ها حجت بر مردم هستند و در  . آنکنندجمع می سازد  که زمین را پاک می  مهدی قائم

کنند و  ها از گردنه )به سالمت( عبور می بلکه این  ؛ میان این عده فرد گنهکاری وجود ندارد
جمع  خدا را    و برای او انصار و پیروان  کنند ها قائم است، پیروی میاز حجت الهی که بر آن 

 . کنندمی

2-   اِلُحوَن ْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ
َ
نَّ اأْل

َ
ْکِر أ ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ ِإنَّ ِفي *    َوَلَقْد َکَتْبَنا ِفي الزَّ



 سازد یم  زهیرا پاک  نی قائم که زم ینبّوت در زمان مهد  ................................................... 65

َعاِبِدیَن  ِلَقْوٍم  َلَباَلًغا  بندگان صالح    1َهَذا  را  از تورات نوشتیم که زمین  )و ما در زبور پس 
 (. ست هپیشه ابالغی راستی در این ]امور[ برای مردم عبادتبه من به میراث خواهند بود. 

بر    و ائمهاست  این آیه در خصوص حضرت مهدی و اصحاب آن حضرت نازل شده  
 این صورت ذکر شده است: اند. اوصاف ایشان در آیه به نموده  تأکید این معنا 

 برند. زمین را به ارث می  .الف

 اند. بندگانی صالح  .ب

 اند.گروهی خداپرست  .ج

این معنا شویم، ذکر نکته  آنکه وارد شرح و بسط  از  ای ضروری است: کسی که  قبل 
ویژگی  چنین  به  را  عده  کردهاین  متصف  نیستاست  هایی  انسان  یک  خدای    ؛ ،  بلکه 

آن موسبحان  که  است  قدسیتعال  و  ضمیر  پاکی  از  و  آفریده  را  باخبر  ها  ارواحشان  بودن 
 است.

 برند:ها زمین را به ارث می آن  .الف

ارث می می به  را  زمین  که  وصّی دانیم کسی  است   برد،  زمان  زمین،    ؛هر  وارثین  بنابراین 
متعال به فرد بعد از  وامر خداوند سبحانها به هستند و هریک از آن ُمرَسل الهی یانبیا 

 کند. خود وصیت می

بلکه این کار توسط گروهی که    ؛بردبینم که زمین را یک نفر به ارث نمی در این آیه می 
اوصیاگیردهستند صورت می   همان اصحاب مهدی قائم محسوب   ؛ کسانی که جزو 

 شوند. نمی 

که   است  آن  وراثت،  از  منظور  اینجا  حقح  شان،یا در  وارث  مردم    ن،یزم  یق یجت  بر 
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میراث.  ی مهد   ، یوص  همان   هستند.  آن دلیل  آن بری  که  است  اعتبار  این  به  ها ها 
الهی و خلفای خلیفحجت این زمین    ۀهای حجت  بر  که وراثت    طور  همان؛  هستندخدا 

او حجت خدا )حجة  حضرت مهدی این است که  اعتبار    ۀ الله( و خلیفبر زمین نیز به 
 .استالله( خدا )خلیفة 

ا  علت  جد  نیاما  ا   دی حالت  وراثت،  قانون  انب   نیدر  که  پ  ایاست  فرستادگان    ن یش یو 
گیری  ولی نتوانستند با بهره   ،الله و وارثان زمین بودند ةالله، خلیفةاگرچه در زمان خود حج

به ایشان اعطا شده بود، وارثان )واقعی(    وندهایی که از سوی خدا ها و قابلیت از شایستگی 
 .  شوند زمین 

اولیا مهد   ،این  فرستاده  سوالنر   ،یانصار  انبیا  یهاو  مرسلین    آن  و    هستندو 
آن زمین  بردن  ارث آنتوانا   وها  توسط  برای کسب  با    هاکردن  بردن  ارثالحیت  صتالش 

ارث  مثل  توانا درست  و  مرسلین  انبیا  آنشدن  بردن  ا   است  یو  این  انصار    ولیایکه  صالح 
کرده را    یمهد  تا  ارسال  ِلِعَباِدَنا    باشند:   آیه   این مصداق  اند،  َکِلَمُتَنا  َسَبَقْت  َوَلَقْد 

ُهْم َلُهُم اْلَمنُصوُروَن  *  اْلُمْرَسِلیَن   بندگانمان که به    ۀ )ما دربار   1ُجنَدَنا َلُهُم اْلَغاِلُبوَن   َوِإَنّ *  ِإَنّ
ایم * که هر آینه آنان خود پیروزند  * و لشکر ما  فرستیم، از پیش تصمیم گرفته رسالت می 
غالب  حضرت    ند(؛ ا خود  اصحاب  پیروزی  و  )فرمانروایی(  تمکین  و  وراثت    مهدی زیرا 

آن که  است  کسانی  پیروزی  و  )فرمانروایی(  تمکین  و  وراثت  ارسال  همان  را  اند،  ده کر ها 
 . ُمرَسل پیشین ییعنی انبیا 

سازی پیروزی  بر زمین که در واقع کامل  سازی شرایع انبیای ُمرَسل سابقو اما پیاده 
دست آن به  مهدی  هاست،  می   حضرت  همان صورت  خدای   پذیرد؛  که  متعال  طور 

ِبِه    :است   فرموده ْیَنا  َوصَّ َوَما  ِإَلْیَك  ْوَحْیَنا 
َ
أ ِذي  َوالَّ ُنوًحا  ِبِه  ی  َوصَّ َما  یِن  الدِّ ِمَن  َلُکْم  َشَرَع 

َتْدُعوُهْم   َما  اْلُمْشرِِکیَن  َعَلی  َکُبَر  ِفیِه  وا 
ُ
ق َتَتَفرَّ َوال  یَن  الدِّ ِقیُموا 

َ
أ ْن 

َ
أ َوِعیَسی  َوُموَسی  ِإْبَراِهیَم 
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ِإَلْیِه َمْن ُیِنیُب ِإَلْیِه   ِإَلْیِه َمْن َیَشاُء َوَیْهِدي  ُه َیْجَتِبي    ۀاز دین، آنچه را که به نوح دربار )  1اللَّ
آن    ۀآن سفارش کرد، برای شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحی کردیم و آنچه را که دربار 

برپا دارید و در   ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که »دین را  تفرقه به  اندازی  آن 
خدا هرکه    .آیدخوانی، گران میسوی آن فرا می که ایشان را بهرا  بر مشرکان آنچه    .مکنید«

به  بخواهد،  برمیرا  خود  درِ سوی  از  که  را  هرکه  و  به   گزیند،  درآید،  راه  توبه  خود  سوی 
 (. نماید می

عثمان می بن  امام صادق حماد  به  گوناگونی    [چرا ]عرض کردم:    گوید:  احادیث 
»قرآن بر هفت حرف نازل شده و  شود؟ حضرت فرمود:  از شما نقل می  [ ظاهر متناقضبه ]

  سپس )این آیه را قرائت(   « کمترین حقی که امام دارد این است که بر هفت وجه فتوا دهد.
ِحَساٍب هذا  فرمود:   ِبَغْیِر  ْمِسْك 

َ
أ ْو 

َ
أ َفاْمُنْن  بی   2َعَطاُؤَنا  عطای  ماست،  )این  حساب 

 3. خواهی آن را ببخش و خواهی نگه دار(

 اند:بندگانی شایسته  .ب

  نیز هستند و    پیشین  ۀشدمشخص شد منظور از بندگان شایسته، پیامبران فرستاده 
سبحان  خدای  عظیم  مدح  و  توصیف  این  که  شد  حضرت  وروشن  اصحاب  بر  متعال، 

منطبق    مهدی آن  ؛ است نیز  شایسته ها  زیرا  بندگان  آن  جانب  از  که  فرستادگانی  اند 
آن  ،ایشان نشاننمایندگان  و  آنارث   ۀدهندها  توسط  زمین  بهترین    ست هابری  که 

 . هاستتوصیف 

 اند:گروهی خدا پرست  .ج
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منظور سخن    ۀهستند و شایسته است که دربار   این گروه، اصحاب حضرت مهدی
َعاِبِدیَن فرماید  خدای متعال که می  آیه    ِلَقْوٍم  این  در  تفسیر آن  قدری درنگ کنیم که 

لِ آمده است:   ِإاَلّ  نَس  َواإْلِ اْلِجَنّ  َخَلْقُت  پرستش    1ْعُبُدوِن یَ َوَما  برای  را جز  انس  و  )جن 
نیافریده  همان  ام(.خود  بشناسند(  )تا  »لیعرفون«  یعنی  آیه   »لیعبدون«  ظاهر  از  که  طور 

بنابراین مبرمی آیآید؛  در  از »عابدین«  و    ۀ نظور  قبلی، همان »عارفان« است؛ و »شناخت 
دارد  تناسب  پیام(  )رساندن  با »ابالغ«  ابالغ رسالت کند که  زیرا کسی می  ؛معرفت«  تواند 

باشد:   به آن شناخت داشته  َعاِبِدیَن نسبت  ِلَقْوٍم  َلَباَلًغا  َهَذا  این کتاب    2ِإنَّ ِفي  )و در 
 مردم خداپرست(. تبلیغی است برای 

قائم اصحاب حضرت  برای  زیادی  اوصاف  قرآن  در  است  اگر چه  ولی    ،ذکر شده 
  بسنده  رسالت و انبیای سابقمن به همین مقدار اندک برای بیان ارتباطشان با نبّوت،  

 کنم.می

کالم   این  که  آنجا  نه از  و  است  شده  بیان  حق  طالب  انسان  هر  برای  برای  فقط 
، مثالی  با تمام انبیا  بیان ارتباط تنگاتنگ اصحاب حضرت مهدی مسلمانان، برای  

 آورم. می 3کتاب مقدس  )یا شاهدی( از 

هزار نفر یا بیشتر بوده است. این عدد و    124معروف است که تعداد انبیای گذشته
 رقم بین مردم عالم و جاهل بسیار متداول است.  

هزار 144انصار پدرش را که    در عهد جدید )انجیل( آمده است که پسر امام مهدی
می  جمع  هم  گرد  هستند  پیشانی نفر  بر  که  کسانی  مُ کند.  بر  شان  است،  شده  زده  هری 

می  صهیون  کوه  حضرت  ایستند.  باالی  به  که  است  مقدس  سرزمین  فتح  سمبل  این، 
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است:  مهدی شده  داده  او  )  وعده  با  و  ایستاده  صهیون  کوه  بر  قوچی  دیدم  بعد  و 
 1(. ها نوشته شده استو اسم پدرش بر پیشانی آن، اندهزار نفر ایستاده 144

 
 رؤیای یوحنا: اصحاح چهارده - 1





  

 مقدس   قیام ۀحماس

و  جن  ارتش  و  »شیطان  او«  بین  و    انس  فرشتگان  و  انسان  از  او  ارتش  و  »خدا  با 
 . جنیان«

اند و بر این اساس وجود فرعون و  ها که لعنت خدا بر ایشان باد، ارتش ابلیس طاغوت 
سنگ وجود خود ایشان  هم   ، هاهای آننمرود و هر طاغوت دیگری، الزامی، و وجود شبیه 

ابلیس بین آدمیان، در واقع همان حضور  بودن شبیه  که موجود  طور همانشود؛  تلقی می
بنی  بین  میابلیس  شمار  به  انبیا  ؛رودآدم  جانب  از  فرستادگانی  وجود    ی همچنین 

در این نبرد مقدس. عالوه    یافتن خود این انبیاپیشین، برابر است با حضور  ۀشدارسال
الله بر خلقش« در  ةالله و »حجالله الحسنی، خلیفة الله، اسماء الله، وجه بر این وجود صورة 

متعال  و، همان وجود و حضور خدای سبحان زمان ظهور و قیام مقدس حضرت مهدی 
به  که  است  معرکه  میدر  خود  ارتش  است:  همراه  آمده  تورات  در  دلیل  همین  به  جنگد. 

نشانه پیشوا خودش  به شما می»ولّی  به  ای  فرزندی  و  آبستن شده  بانوی عذرا،  این  دهد. 
 نهد.« نام می 1ه او را عمانوئیل آورد کدنیا می

ُهمَّ »...  و در دعای سمات آمده:   اللَّ ُلَک 
َ
ْسأ

َ
أ ِبَطْلَعِتَک فِ ...    َو  یعنی طلوع    «َر یَساعِ   یَو 

به  فِ   وَ »  .متمثل شده است  صورت حضرت عیسی الهی  َفاَراَن   ی ُظُهورَِک  یعنی    « َجَبِل 
 2« . ...ه استشدمتمثل  صورت حضرت محمدظهور الهی به 
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کشی و است و هدف از آن آدم   این نبرد در واقع جنگی برای هدایت، توسط مهدی
تواند افراد بیشتری را با خود  خواهد تا آنجا که می ( میاللهه ریزی نیست. ابلیس )لعنخون

وعد و  کند  وارد  جهنم  آن گمراه  ۀبه  بخشد ساختن  تحقق  را  مهدی  ؛ها  حضرت    ولی 
خواهد تا آنجا که ممکن است تعداد بیشتری را به حق و توحید خالص به درگاه خداوند  می

 سبحان هدایت و با خود به بهشت وارد کند.  

همان    ی و کالمی است. حضرت مهدی یدتپس این معرکه در ابتدا، یک جنگ عق
  قیام مقدس خود   ۀ، حماساست. حضرت علی  و امام حسین  )تمثیل( امام علی

همراه  به پس از آن آغاز کرد که ابتدا جوانی را که قرآن    ،سرآغاز آن جنگ جمل بود که    را 
به  دشمن  داشت  بودندـ سمت  آورده  فراهم  لشکریانی  حضرت  با  نبرد  برای  گسیل    ـ که 

پاره کردند. امام  ولی پاسخ ارتش شیطان چنین بود که جوان را کشتند و قرآن را پاره   ؛داشت
خوی   حسین مقدس  قیام  قوم  نیز  با  اصحابش  و  خود  که  کرد  شروع  آن  از  پس  را  ش 

را نصیحت  )دشمن( سخن گفتند و آن  پاسخ آن   کردند؛ها  پرتاب تیر  ولی  او و   سویبه ها 
فرمود:   یارانش  به  امام  بود.  تیرها،  اصحابش  این  کند!  رحمت  را  »برخیزید؛ خداوند شما 

در ابتدا، سخن گفتند و برای هدایت   علی و حسین 1«. سوی شما هستندرسوالن قوم به 
ارا  به  برهان   ۀئمردم  و  به   ؛پرداختند   دلیل  شیطان  ارتش  ناتوانی خویش  ولی  و  عجز  دلیل 

 را با این شیوه  پاسخ گوید.   علی و حسین  ۀ ای جز نبرد نداشت، تا سخنان حکیمانچاره

و حسین ـ   حضرت مهدی  ۀشیو نی  ـفرزند علی  او  است.  گونه  برای  نیز همین  ز 
مناظره  با  مردم،  میهدایت  شروع  اعتقادی  و  کالمی  روی    ؛ کندهای  از  مخاطبان  ولی 

بالغپاسخ در  ناتوانی   حجت  و  حکیمانه  سخنان  به  روی    ۀدادن  نبرد  و  جنگ  به  حضرت، 
 ها »با آن که    نیز همان کالم حضرت علی  آورند. در آن هنگام حضرت مهدی می
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»برخیزید؛ خداوند  که    امام حسین کالم  و    جنگیم«اند، میخاطر این خونی که ریخته به 
 راند.را بر زبان می   سوی شما هستند«شما را رحمت کند! این تیرها، رسوالن قوم به 
 الحسن احمد
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