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 یتنکابن دیعبد الوهاب فر خیمختصرى دربارة ش

 هسد لیاصالح و تجدد طلب که در اوا یاز علما یکی »یتنکابن دیعبد الوهاب فر« خیش

 یکرد. و دایظهور پ رانی) در ایالدیم ستمیقرن ب لی(مطابق با اوا یدیخورش یچهاردهم هجر

 بود. »یسنگلج عتیمحمد حسن شر« خیالله ش تیشاگرد مصلح معروف آ

که  یزیاما چ ست،یدر دسترس ن »یتنکابن« خیش یدر مورد زندگان یادیمعلومات ز متأسفانه

در مورد  یبود که در آن بحث مفصل» اسالم و رجعت« یرا مشهور کرد کتاب پر ارزش و شانیا

 دیرجعت را جزو عقا هدینموده، و عق یدوازده امام هعیو علل آن در مکتب ش اتیجعل اخبار و روا

نمود و  امبریپ حیکتاب دعوت به بازگشت به قرآن و سنت صح نیدر ا یکرد. و یمعرف یرافو خ یغال

 کرد. یبا قرآن ندارد پاکساز یارتباط چیها که ه و بدعت یخراف دیرا از عقا نید دیداشت که با دهیعق

نوشتند: » اسالم و رجعت«کتابش  هیبر عل ییها هیرد »یتنکابن«معاصر  هعیش یاز علما یتعداد

نوشت، » ورجعت مانیا«که کتاب  یکرمانشاه یقیعق لیغالم علی بن محمد بن إسماع رزایمانند م

عبد  دیعلی عنق العن دیسالسل الحد«به عنوان  یکه کتاب یعبد الرزاق محدث همدان رزایو م

صفحه) به  ٢٣٤ق) در ( ه ١٣٦٢( یشمس یهجر ١٣١٨نوشت، و در تهران در سال  »دیالوهاب فر

به  یق) در کتاب  ه ١٤٠٥(متوفی در سال  یاصفهان» اإلسالم ضید علی نقی فیّ س«چاپ رساند. و 

 ».ره بر گم شدگان«بنام  یزبان فارس

اسالم و «کتاب  تیاز اهم ینوشته شد حاک ینامدار دوران و یها که توسط علما هیرد نیا

 باشد. یم »یتنکابن«مرحوم » رجعت

 چشم از جهان فرو بست یقمر یهجر ١٣٦٠در سال  »یتنکابن«



 

 

 

 

 

 

 

 

 �سـم اهللا ا����ن ا����م 
دُ  َمْ ي هللاَِِّ احلْ لَ  الَّذِ ىلَ  أَنْزَ هِ  عَ بْدِ كِتَابَ ) ( عَ ْ  الْ ملَ لْ  وَ ْعَ هُ  جيَ ا لَ جً وَ يِّامً ، عِ رَ  قَ ا لِيُنْذِ أْسً ا بَ يدً دِ نْ  شَ  مِ

هُ  نْ دُ َ  لَ بَرشِّ يُ نِنيَ ـْ ال وَ مِ ؤْ ينَ  مُ ذِ لُونَ  الَّ مَ عْ َاتِ  يَ احلِ ُمْ  أَنَّ  الصَّ ا هلَ رً نًا أَجْ سَ اكِثِنيَ ، حَ ا فِيهِ  مَ دً  .أَبَ

نَا بَّ غْ  ال رَ زِ نَا تُ لُوبَ دَ  قُ عْ تَنَا إِذْ  بَ يْ دَ بْ  هَ هَ نَا وَ نْ  لَ نْكَ  مِ دُ َةً  لَ محْ ابُ  أَنْتَ  إِنَّكَ  رَ هَّ وَ نَا. الْ بَّ نَا رَ  إِنَّ

نَا عْ مِ ا سَ نَادِيً نَادِي مُ نِ  يُ نُوا أَنْ  لِإلِيامَ مْ  آَمِ بِّكُ نَّا بِرَ آَمَ نَا فَ بَّ رْ  رَ فِ نَا فَاغْ نَا لَ نُوبَ رْ  ذُ فِّ كَ نَّا وَ يِّئَاتِنَا عَ نَا سَ فَّ تَوَ  وَ

عَ  ارِ  مَ رَ عَ ا. األَبْ تُبْنَا مَ اكْ ولَ فَ سُ نَا الرَّ بَعْ اتَّ لْتَ وَ زَ نَّا بِامَ أَنْ نَا آَمَ بَّ ينَ رَ دِ اهِ عُ النَّاسِ . لشَّ امِ نَا إِنَّكَ جَ بَّ رَ

ْلِفُ ال يْبَ فِيهِ إِنَّ اهللاََّ ال خيُ مٍ ال رَ ادَ ـْلِيَوْ يعَ ىلَ اهللاَِّ . مِ ى عَ ْفَ ا خيَ مَ لِنُ وَ ا نُعْ مَ ي وَ فِ ا نُخْ لَمُ مَ عْ نَا إِنَّكَ تَ بَّ رَ

ءِ  امَ ال يفِ السَّ ضِ وَ ءٍ يفِ األَرْ ْ نْ يشَ غْ . مِ رِ نَا أَفْ بَّ مِ  رَ وْ قَ ىلَ الْ نَا عَ ْ انْرصُ نَا وَ امَ دَ بِّتْ أَقْ ثَ ا وَ ً ربْ يْنَا صَ لَ عَ

ينَ  افِرِ كَ ِنيَ . الْ احتِ فَ ُ الْ ريْ أَنْتَ خَ َقِّ وَ نَا بِاحلْ مِ وْ َ قَ بَنيْ يْنَنَا وَ تَحْ بَ نَا افْ بَّ نَا . رَ رْ لَ فِ اغْ نَا وَ نَا نُورَ ِمْ لَ نَا أَمتْ بَّ رَ

ي ءٍ قَدِ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ امَ . رٌ إِنَّكَ عَ ا كَ ً يْنَا إِرصْ لَ لْ عَ ْمِ ال حتَ نَا وَ بَّ أْنَا رَ طَ ينَا أَوْ أَخْ نَا إِنْ نَسِ ذْ اخِ نَا ال تُؤَ بَّ رَ

نَا رْ لَ فِ اغْ نَّا وَ فُ عَ اعْ نَا بِهِ وَ ةَ لَ ا ال طَاقَ نَا مَ لْ مِّ َ ال حتُ نَا وَ بَّ بْلِنَا رَ نْ قَ ينَ مِ ذِ ىلَ الَّ تَهُ عَ َلْ نَا أَنْتَ  محَ ْ محَ ارْ وَ

وْ  ينَ مَ افِرِ كَ مِ الْ وْ قَ ىلَ الْ نَا عَ ْ انْرصُ يْكَ ال. النَا فَ إِلَ بْنَا وَ نَ يْكَ أَ إِلَ نَا وَ لْ كَّ لَيْكَ تَوَ نَا عَ بَّ ريُ ـْ رَ صِ بَّلْ . مَ قَ نَا تَ بَّ رَ

لِيمُ  عَ يعُ الْ مِ نَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّ  .مِ

 
         



 

 

 

 

 

 

 

 

 هچدیبا

ن یدهـد و در عـ یسـوق م یعالقه باسالم نموده و آنان را به المذهبیمردم امروز را بکه یزیچتنها 

با  یر زمانیاست که از د یاست، همانا خرافات و موهومات دهیردگشرفت اسالم یپن رادع یترگحال بزر

و  یم اخالقیکه تعال یرا ؛ اسالم یه اسالم کنونچاست.  بان و مخلوط شدهیرگق اسالم دست بیحقا

ر آن یگیفه جـایرشته عادات سخیک مانده و در مقابل ک اش مترو ر مقررات شامخهگیو د یماعاجت

 یسر و تـه در تمـام شـئون و یب یها ر قابل قبول و افسانهیکه آن همه خرافات غ یاست، اسالم شده

 یاست، خالصه اسالم موهوم مستور مانده یها ردهپر هزاران یاش در ز ق برجستهیشه دوانده و حقایر

گونـه چاسـت!  ر آمدهگـ زننده جلوه یخودرا از دست داده و کنون با صورت یهاول یبایکه آن صورت ز

 ینـین آئینـچاسـت افکـار مـردم امـروز را ب سان ممکنچنمود؟!  یامروز معرف یایتوان آن را بدن یم

قبول آنهمه خرافـات حاضـر  یر براگیست، دماغ مردمان عصر حاضر دین یا متوجه ساخت؟! شبهه

 ست!.ین

ه مردم سال خوردهیک د از یذرگب
ّ

ن ابراز عالقه یر نسبت بدگیا عوامل دیکه بحکم عادت  یا عد

وش خود را باز گشم و چامروز  یو اجتماع ین انقالبات و تحوالت ادبیکه در اثر ا یکنند، مردم یم

 ینیافکار نـو و شتهگن یت مغرب زمیکه مفتون مظاهر مدن یتیاند، جمع دار شدهیب یا نموده تا اندازه

 جوانـان ر شدهیگیدر اعماق روحشان جا
ً
کـه دماغشـان بـا برهـان و منطـق آشـنا  یاست، مخصوصا

ن ینـچیـک م: یوگـرده بپ یند؟ بیتوانند آنهمه خرافات را کورکورانه قبول نما یطور مچاست،  دهیگرد

 !.است زوال عالم محکوم به فنا و یل با او ضاع کنونیخته با آنهمه اباطیمذهب آم

ت را یـو وثنک کـه بـا سـرعت بـرق درخـت شـر ین قانون آسـمانین آخریا لالسف! اسالم و ای

ن کرده و انقضا شهیر
َ
د را یـتوح یان ابالغ نموده و لـوایبعالم یرسائ یرا با صدا یرستپبت  هدور یک

ه مظـاهر چـبـا  یرسـتپد امروز همان بت ینیاست، بـب ا باهتزاز در آوردهیبزرگ دن یها در فراز بتخانه
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شـه دوانـده و ید ریـط توحیونه در محچگک ون در عالم اسالم ظهور کرده، و درخت تناور شرگوناگ

 اند!. دهیاش آرم هیدر سا یه حالچاره ملت اسالم با چ یب

 بتعقل،  یکه علم و عمل را دو حام ین مقدسیآئ یرامگ
ً
بزرگ خود قرار داده و افراد بشر را عموما

سان ظلمت جهـل عـالم اسـالم را چد: اکنون یوت نموده مالحظه نمائو مجاهدات دع یتفکر، سع

م یب نفـوس و تتمـیکه تهذ یاند! مذهب غنوده یرورپو تن  یونه در مهد تنبلچگروانش یپره کرده و یت

رداب گروانش را بیپطور فساد اخالق چد: یاه کنگهمت خود قرار داده، ن همکارم اخالق بشر را وجه

 است!. رشان شدهیگانداخته غفلت و ضاللت دامن یهالکت و بدبخت

اسـت  س عدالت، اخّوت و تعـاون، طـرح شدهینوام یبر رو یو یم اجتماعیتعال هکه نقش ینیآئ

ر دراز کرده گیدگینسبت بجان و مال  یدست تطاول و تعد یه وضع رقت بارچد: مسلمانان با ینیبـب

 اند! خود قرار داده هشیپرا  یرستپو خود یو خودخواه ینفاق و دو روئ

 عواقب وخیاستوار کرده و صر یو اجتماع یو حدت مل ینش را رویان آئیامبر که بنیپ
ً
 یهکل همیحا

 محذورات مترتب
ً
است اکنون  ت جاهالنه را خاطر نشان همه کردهیبر عصب هموجهات تفرقه، خصوصا

را از  یت اسـالمیـجمع نیآهن یها ونه رشتهچگت جهل و تعصب ید که عفرینیب ین میالع یهمه برأ

 است!. انداخته یگارچیو ب یرا بورطه زبون یا خته و هر عدهیسگهم 

را  اقتباس تجدد ون حال ناموس یشه در آورده و در عید جاهالنه را از ریکه درخت تقل یاسالم

د جاهالنه را یطور طوق تقلچد: مسلمانان یاست، با کمال حسرت مالحظه کن ان نمودهیوشزد عالمگ

 اند! خود را از دست داده یهردن انداخته مجد و عظمت اولگب  یشرمیکمال بدر 

 یرا تقـو یت انسانین موهومه را لغو کرده و فقط مزیازات و عناویکه تمام شئونات و امت یاسالم

 یبرا یفرما شده و جمع ن ما حکمیهوده در بیازات بیسان امتچد: ینیاست، به ب قرار داده یزکاریرهپو 

 اند!!. ن موهومه شدهیل متشبث بعناویه لطائف الحچران با گیاز دسترنج داستفاده 

موهومـات را از  یهـا ردهپنموده و ک اپخرافات  یهرا از لوث کل یتیگ هکه صفح یخالصه اسالم

 یهـا ردهپر آنهمـه یاش در ز ق در خشندهیونه حقاچگد: کنون یاست، با دقت مالحظه نمائ دهیهم در

 اند!!. ار آنهمه موهومات شدهچد یه وضع شرم آورچمظلم خرافات مستور مانده و مسلمانان با 

ن یـاز ا یریگد در جلـویـ، باه زودتر اقدام نمـودچخرافات از مذهب هر یک در تفکد یس باپ

ت یکند با نها ید میما را کامال تهد یبخت كیسعادت و ن یهکه اسالم با ما یخطر بزرگ و مرض مهلک

 هن جرثومـیـات ایـد بحین دشمن خانمان برانداز جنگ نمود، باید بر ضد ایکوشش کرد، با تیجد

دهـد  یسـوق م یسـتیدا کرده و ما را بطرف زوال و نیپما رسوخ  هافراد جامع هشیفساد که در رگ و ر
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شـه در یثـه را از ر یخب هن شـجر ید ایرا آتش زد، با یره بختیمذلت و ت هن خانید ایباخاتمه داد، 

ن سـعادت یتأم هلیکتا وسین مقدس اسالم را که ید دیهست، با یآورد، و باالجمال هر طور 

قـرآن مقـدس،  هق برجستینمود و حقاک ا پخرافات  یهاست، از لوث کل نیوسالمت نشأِتِ◌ 

ت اسـتقامت، یـد با کمـال قـوت و در نهای، و باالخره بان موهومات خارج کردیگد از صور ننیبا

 یهـا که در دورهیاسالم را همانطور ک ا پن یو آئشد، ک ن متمسیحبل الله متن یم، به ایبقرآن کر

 .عىل اإلسالم السالمرنه و گرشد و نمو اسالم معمول بوده عمل نمود. و 

است بیـدار شـوید!  اید بس برادران دینی، ای ملت اسالم! آن قدر که در مهد غفلت و جهالت خوابیده

آلـود  هـای زهر ونـه امـروز هـدف تیرچگار خود توجه نمائید بـه بینیـد: گقدری باوضاع کنونی عالم و روز

طور از جهالـت چآورند و  های مهلکی هر لحظه به پیکر اسالم وارد می ه زخمچاید! و  مبلغین اجنبی شده

اند با این حال، آیا سـزاوار اسـت بـا  انداخته شما استفاده کرده اسالم با عزت و سعادت شما را در مخاطره 

ث به آنهمه خرافات و با این عملیات جاهالنه به دشمنان خود کمک نمائید! بیائید قدری بحـال خـود تشب

و فرزندان آتیه خویش رحم نموده کمتر تیشه بریشه خود بزنید، یعنی بـا ایـن اعمـال جاهالنـه خـود کـه 

 محجوب و مستور نموده خاتمه دهید و آن همه خرافات غیر قابل قبولی
ً
که وارد دین شـده  اسالم را کامال

اره را بحـال خـود و چـ بـیاید از خود دور کنید و باالخره اسالم  ذیرفتهپو کورکورانه هر یک را بجان و دل 

های متراکم خرافات و  ردهپه از زیر چنانچاش  ه، اسالم با آن مبانی متقنه و حقایق در خشندهچذارید! گا

تـرین حمـالت گردد، نه تنهـا در مقابـل بزرگآسوده ال عملیات جاهالنه شما گنچاوهام بیرون آید و از 

یتی گکند، بلکه در اندک زمانی تمام معموره  اجانب مقاومت کرده خود به تنهائی خویشتن را حفظ می

 .االسالم حمجوبٌ بالـمسلمني!را حیطه نفوذ و تصرف خود خواهد آورد، افسوس! که، 

توجـه مـرا  یر زمـانیـ، از داسـالم قیحقا یموضوع مبارزه با خرافات در ضمن معرف، یبار

 هذمـ هضـیرا فر ین معنـیـاست، و از همان اوقات انجام ا جلب کرده و فکرم را بخود مشغول ساخته

ارجمند  هفین وظیا یفایش و ایخو هذم یبودم که در مقام ادا یوسته مترصد موقعیپخود قرار داده و 

نم را یرید ین آرزویخدا ا یاریام، ب حاصل کردهفراغت  یا ن موقع که تا اندازهیم، له الحمد در ایبر آ

 د.ین راه خواهم کوشیوسع خود در ا هب کرده و باندازیتعق

در ضـمن -اسـالم  یایـاز مزا یقسمت یب معرفی) در تعقاسالم و رجعتن کتاب (یاکنون در ا

انـد کـه از آن جملـه  که داخل در اسـالم کرده یاز امور یا پاره -ثیات حدیاز خصوص یان بعضیب

باشد خـواهم متـذکر شـد،  یا ساده که در خور فهم هر خواننده یها رجعت است، با عبارت همسئل
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را،  یرخ مذهب سـازچاد را مفتوح کرده و یمردمان ش هباطل یون باب دعاوچ(رجعت)  همسئل یول

ش از یاسـت، بـ ع وارد آوردهیبأرکان تش یگربز هن حال لطمیران، بکار انداخته و در عیبخصوص در ا

 شود. یب مینجا تعقیهمه در ا

هـای متمـادی بـا یـک  ، که از سـاللجیگآقای شریعت سنه مصلح معظم و دانشمند محترم چرگ

انـد  ایمان کامل و عزم راسخ تشریح حقایق اسالم و ازاله خرافات و اوهام را وجهه همـت خـود قـرار داده

سب ملغی کـرده و چالتبلیغ) خود این موضوع (رجعت) را با بیاناتی بس شیرین و دلیش در (دار پندی چ

اسـت و  ردیـده و کـامال سـوء تفـاهم شدهگون دیدم مطلب روشن نچاند، ولی  اشیدهپاساس آن را از هم 

یش ایـن عقیـده در آنـان راسـخ پـحتی نسبت بجمعی بر خالف انتظـار تـأثیر سـوئی بخشـیده بـیش از 

این امـر  -دانیم از جهاتی که همه می-از طرفی هم برخی از مردمان بوالهوس و ابن الوقت است و  ردیدهگ

اند و در بین توده عوام  را که از دیر زمانی در میان یک سلسله کتابهای غبار آلوده مستور بوده بر مال ساخته

ن دیـدم ایـن لبـاس را بـا وچـاند، خالصـه  ویرا از مبانی متقنه اسالم و مقومات فرقه (امامیه) معرفی کرده

ر ممالک اسـالمی گاند، عالوه بر اینکه برادران عزیز مصری و دی وشاندهپینتر به تن اسالم گصورتی بس نن

انـد،  ) مورد حمالت خود قـرار دادهغالةر مقاالت (گما: آنانی که فرقه (امامیه) را بمناسبت این مقاله و دی

ارنده این موضوع را بیش از همه مورد دقت قـرار گاند، لذا ن و منزهونه مقاالت مبری گبدانند که امامیه از این

ای کـه فکـر ضـعیفم  داده و مدتی در اطرافش مطالعه عمیق نموده و در نتیجه این مجموعـه را، آن انـدازه

 ذارم.گ داد، تنظیم کرده و در دسترس مطالعه برادران دینی خویش می اجازه می

 کوته نظران ما را مورد مالمت و گاغلب نا یونه سخنها براگنیدانم ا یه مچرگ
ً
وارست، مخصوصا

 یهـدِف بسـ خارهـا و یار بسـچـفته ام دگش یپن راه، که ین دارم در ایقیسرزنش خواهند قرار داد، 

 یگنان با اوهام و خرافات دلبسـتچن مردم ید ایدان یم یرا، همه بخوبیجفا خواهم شد! ز یها گسن

در مقام اصالح مفاسدشان  یشیر اندینفر مصلح خیک نند یب یکه من یدا کرده و مأنوس هستند همیپ

دائر  یه غوغائچرد، یگفه را از دستشان بیاساس و عادات سخ ین امور بیکترچخواهد کو یبر آمده، م

م و یبـ ین حال ما از کسیبا ا یند! ولینما یبلند م یا وشهگعتا از هر یوا شر یونه صداچگکنند و  یم

اسـت و بـس.  ما خداوند قـادر متعال هانگیاه گ هیقت و تکیبان ما حق و حقیشتپرا یم، زیندار یهراس

ة إال باهللا العيلّ العظيم  وال حول وال قوّ

 شه  ۱۳۰۰ یالثان یانزدهم جمادپ –طهران 

 دیعبد الوهاب فر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 است  اسالم دین فطرت و آئین انسانیت

اسـت،   فکـر ن عقـل ویـاسـت، اسـالم د تین انسانین فطرت و آئیاسالم د

ا و یـمصـالح دن جسـم و حـافظ ا جامع حقوق روح وین (وسط) یاسالم د

حجـت اسـت،  و ن برهـانین علم و حکمـت و آئـیآخرت است، اسالم د

ــــــــه ــــــــب جاهالن ــــــــد و تعص ــــــــمن تقلي ــــــــالم دش ــــــــت! اس  اس
 

رشته امور خارج از حدود عقل و دانش یک ن) را عبارت از یذشت که (دگبر بشر  یارگروز

که آنان را بمقاومت با فطرت و مکابره با عقل  یمیرشته تعالیک ن) جز ین کلمه (دیدانستند و از ا یم

ر گیز دیچد، یف نمایکردند تکل یم یم را از آنان تلقین تعالیکه همیو خضوع در مقابل اشخاص

ت خالصه یبا فطرت، عقل، فکر، استقالل و حر یمناف ین را امرید یکردند؛ و به طور کل یتصور نم

که از مرتبت  یحضرت ختمن که یدادند، تا ا یص میت تشخیع شئون انسانیآن را معاند با جم

قِمۡ ﴿ن فرمان را: یطلوع کرد، ا جزيرة العرب
َ
ۚ َحنِيفٗ  لِّ�ِينِ  َهَك وَجۡ  فَأ ِ ٱ َرَت فِطۡ  ا  َ�َطرَ  لَِّ� ٱ �َّ

ۚ َعلَيۡ  �َّاَس ٱ ِۚ ٱ قِ ِ�َلۡ  ِديَل َ�بۡ  َ�  َها َّ�  ٰ �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َقّيِمُ لۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ لَِك َ�
َ
 لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

ت دعوت نمود، بعالم ین انسانین فطرت و آئیا ابالغ کرده و افراد بشر را بدیبدن ]٣٠[الروم:  ﴾٣٠

ا جامع حقوق روح و ین وسط ین عقل و فکر است، اسالم دین فطرت و آئیفهماند که اسالم، د

ن علم و حکمت و توأم با برهان و حجت یا و آخرت است، اسالم قریجسم و حافظ مصالح دن

است، اسالم  د و تعصب جاهالنه یت است، اسالم دشمن تقلیحر ن استقالل ویاست، اسالم آئ

و آخرت ا یش و ضامن سعادت دنیدار آسا مکمل استعداد بشر است، خالصه عهده عقول و یمرب
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 بشر همانا اسالم است.

 اسالم دین عقل و فکر است! ،آرى
عقل  ید که اسالم اساس دعوتش را رویم دیم خواهیذرانگقانه از نظر بیم را دقیکه قرآن کر یرا وقتیز

عالم مردم را در تحت عوامل  یان و دعوتهایر ادینکه مانند سایا یخود بجا یاستوار کرده و در دعاو

عواطف بشود، بشر را به تعقل، تفکر یک د و تحریع، تهدیاکراه و اضطرار قرار بدهد و متشبث بتطم

د: ینما یذار مگعقول آنان وا هه را بعهدیکند و قضاوت قض ین دعوت میو نظر در کائنات آسمان و زم

ٓ  َولَوۡ ﴿  ٱ ِ�  َمن َمنَ � َر�َُّك  ءَ َشا
َ
ۚ  ُهمۡ ُ�ُّ  ِض �ۡ� نَت  َ�ِيًعا

َ
فَأ

َ
ٰ  �َّاَس ٱ رِهُ تُ�ۡ  أ ْ  َح�َّ  يَُ�ونُوا

ن ٍس ِ�َفۡ  َ�نَ  َوَما ٩٩ ِمنِ�َ ُمؤۡ 
َ
ِۚ ٱ نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  مِنَ تُؤۡ  أ ِينَ ٱ َ�َ  َس لرِّجۡ ٱ َعُل َو�َجۡ  �َّ  قِلُونَ َ�عۡ  َ�  �َّ

ْ ٱ قُلِ  ١٠٠ َ�ٰ ٱ ِ�  َماذَا نُظُروا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ﴾١٠١ ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ  �ٖ قَوۡ  َعن �ُُّذرُ ٱوَ  ُت َ�ٰ �ٱ ِ� ُ�غۡ  َوَما ِض� �ۡ�

ات بشر یون عقول و افکار و باالخره روحچنست: یات این آی، خالصه مفاد ا)١(]١٠١-٩٩ونس: ی[

ر تفاوت گیکدیبا  یو انفس یات آفاقیخداوند مختلف است و انظارشان در آ یهسنت جار یبمتقضا

مان ین اسالم و ایه برخورد بدچ، )٢(د با هم اختالف داشته باشندیز بایکفر نمان و یا هدارد لذا دربار

که عقل خود را از  یات عالم کون است؛ آنانیروبند تعقل و تفکر و مولود نظر در آگبه آغاز و انجام 

ن و عجائب یمتوجه کائنات آسمان و زم یرون آورده و در کمال آزادیه بیر عوامل خارجیتحت تأث

                                           
ا تو مردم را یمان خواهند آورد، آینه تمام افراد بشر بتو ای)] خواسته باشد هر آصمحمد ( یار تو [اگروردپر گا -١

 وادار م
ً
ر گآورد میمان بیتواند ا ینم یو کس ین باره اکراه نمائید آنانرا در اینبا یعنیآورند؟ یمان بیکه ا یکن یقهرا

 یعقل هلیمان بوسیا یو دعوت بکند او را بسومان آوردن ینکه خدا او را متمکن بکند از ایر اگم یعنیباذن خدا 

عقل داد  یکه خدا به و ینرو هر کسیمان است از ایله ایانه وسگی یون عقل به تنهائچ یعنیاست  داده یکه به و

مان و مقرر یا یعقل اذن عمل ین اعطایر همگیاست، بعبارت د مان مأذون ساختهیا هقت او را درباریدر حق

نستکه عقل یکنند مثل ا یون تعقل و تفکر نمچ یعنیکه عقل ندارند  یکسان یرا برا یدیلپا یفرمود خدا عذاب 

محمد  ینرو منشأ عذاب است) ایون عدم تعقل توأم با کفر است از اچد: یوگخواهد ب یقت میندارند (در حق

ن واضحه با یراهات و بین آیا ین است ولینها که در آسمان و زمیست ایچد ید، تفکر نمائیرگو: بنگن مردم بیبا

ند، خالصه ینما یکنند، تفکر و تدّبر نم یکه در آنها نظر نم یمردم یمبران منذر برایپن یآن وضوح و کثرتش و ا

 سودیمان بیقصد ندارند که ا
ً
  ندارد.   یآورند ابدا

 در ایندچات ینانکه خداوند در آچ -٢
ً
ٓ  َولَوۡ ﴿کند:  یم ین معنیز اشاره بایه نین آی، مخصوصا  �َّاَس ٱ َ�ََعَل  َر�َُّك  ءَ َشا

ةٗ  مَّ
ُ
ۖ َ�ٰ  أ ٰ  َر�َُّكۚ  رَِّحمَ  َمن إِ�َّ  ١١٨ َتلِفِ�َ ُ�ۡ  يََزالُونَ  َوَ�  ِحَدٗة ۡت  َخلََقُهۡمۗ  لَِك َولَِ� مۡ  َرّ�َِك  َ�َِمةُ  َوَ�مَّ

َ
نَّ َ�

َ
 مِنَ  َجَهنَّمَ  َ�

ۡ�َ  �َّاِس ٱوَ  نَّةِ �ِۡ ٱ
َ
 ].١١٩-١١٨[هود:  ﴾١١٩ عِ�َ أ
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قت امر بر یبا آنان مساعد است، البته به حق یا شان هم تا اندازه یهشوند و استعداد ذات یم عالم کون

افت یدهند خواهند در یل مین را تشکین دیا یهاپخورد کرده مبدء و معاد و اخالق را که اساس و 

  کردهنهان پدران و اقرانشان پعادات و رسوم  یها ردهپر یکه عقل خود را در ز یمردم یول
ً
اند و کامال

 ضعیاند و  رفتهگر قرار گیط و عوامل دیر محیدر تحت تأث
ً
ف العقل و کم استعداد یا اصال

ز ین و ضاللت کفر تمیت دین هدایست که بتوانند بین یا استعداد آنان آن آندازه ، خالصه )١(باشند یم

 یجز خوردن و خواب یرستپنکه در اثر خودیا ایبدهند و 
ً
 ین یزیچمتوجه  دن و..... ابدا

ً
ستند حتما

 وادار یغمبر نبایپ یس تو اپبمانند،  یکفر باق یمراهگد در همان یونه اشخاص باگنیا
ً
د بشر را قهرا

 یادآورینست که مقررات اسالم را به بشر یتو ا هفی، بلکه تنها وظیمان بخدا بکنین و ایق دیبتصد

خالصه ، ین عالم دعوت کنیو نظر در کائنات ا ینیات کتاب تکویآ هس آنانرا بمطالعپکرده و س

ٓ  فََذّكِرۡ ﴿دوم دعوت بتعقل است  هاول تذکر و در درج هتو در درج هفیوظ َما نَت  إِ�َّ
َ
 ٢١ ُمَذّكِرٞ  أ

ش مجبور و مکره ینکه آنانرا بقبول مقاصد خوینه ا] ٢٢-٢١ة: ی[الغاش ﴾٢٢ ِطرٍ بُِمَصيۡ  ِهمَعلَيۡ  َت لَّسۡ 

شم و قلب خود را با مهر چکه  یآنان ین باشد که همه افراد بشر حتیتو ا ید هم آرزویو نبا ینمائ

اند بتو  نهان کردهپ یادیز یها ردهپر یعقل خود را در ز یمهر نموده و بطور کل یرستپو خود  ینادان

که اتحاد افکار و عقول  یت من است، همان طوریبر خالف سنت و مش ین معنیرا ایمان آورند، زیا

 باشد. یمن م یهبشر مخالف با سنت جار

آری، تبلیغ دین فطرت البته راهش همین است، انسان را جز از اینراه نباید دعوت بآئین انسانیت 

عنان با  دینی که مدعی آسایش همه طبقات بشر تا انقراض عالم است و خود را همه، چکرد. 

دینی که مقرراتش موافق با مقررات عقل و مالیم با فطرت داند،  همه تطورات روحی بشر می

ای نیست که تصدیقش بعهده عقل و منوط به تعقل است، در دعوت  اولیه انسانی است، شبهه

 احتیاج به اکراه و اجبار نیست، بلکه میچب
ً
باید فقط مردم را بمراجعه بعقول و  نین دینی ابدا

اینستکه در قرآن در دعوت به هر یک از  عوتشان کرد،وجدان آنان وادار نمود، بتعقل و تفکر د

کند و بیشتر آیات مربوط بتوحید و معاد  مبانی دین از مبدأ و معاد و اخالق بشر را به عقولشان احاله می

ان  و مانند اینها خاتمه می افال تعقلون، افال تذكرونو اخالق را بجمله: 
ّ
دهد، اما کنیسه، یا دک

ذارده و مردم را کورکورانه بسوی خود گایه (اعتقد و أنت أعمی) پدعوتش را روی خرافات تثلیث، بنیان 

                                           
 در عصر حاضر خیشه در اقلیدسته از مردم همن یا -١

ً
ناموس  یاب هستند و بمقتضایکم یلیت بوده مخصوصا

 منقرض و نابود شده باشند. ینان بکلید که ایخواهد رس یارگروز یو ارتقاء عقل یحرکت فکر
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مفکر، عاقل  اولو االلباب،قرآن مؤمنین را بعنوان: نماید، از همین لحاظ است که در  دعوت می

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿، کند تعبیر می ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  ٖت َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
 ٱ ّ�ِ

َ
 بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

ِينَ ٱ ١٩٠ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ ُرونَ  ُجنُو�ِِهمۡ  َوَ�َ َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  َو�َتََفكَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ِض �ۡ�

و در عین  )١(]١٩١-١٩٠[آل عمران:  ﴾١٩١ �َّارِ ٱ َعَذاَب  فَقِنَا َنَك َ�ٰ ُسبۡ  ِطٗ� َ�ٰ  َذاَ�ٰ  َت َخلَقۡ  َما َر�َّنَا

ِينَ ٱ َوَمثَُل ﴿کند  عقل و بیفکر یاد می حال کفار را بنام: کر، کور، بی َّ�  ْ ِيٱ َكَمثَلِ  َ�َفُروا  عِقُ َ�نۡ  �َّ
ٓ  ءٗ ُدَ�ٓ  إِ�َّ  َمعُ �َسۡ  َ�  بَِما ۚ َونَِدا ۢ  ٗء )٢(]١٧١[البقرة:  ﴾١٧١ قِلُونَ َ�عۡ  َ�  َ�ُهمۡ  ُ�ۡ�ٞ  مٌ بُ�ۡ  ُصمُّ

 
و در جای 

مۡ ﴿نماید  او و خر معرفی میگمراه تر از گر آنها را گدی
َ
نَّ  َسُب َ�ۡ  أ

َ
�ۡ  أ

َ
وۡ  َمُعونَ �َسۡ  َ�َُهمۡ أ

َ
 قِلُونَۚ َ�عۡ  أ

 ٱكَ  إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ 
َ
َضلُّ  ُهمۡ  بَۡل  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

َ
رست یا خدای پولی آن مرد خود )٣(]٤٤[الفرقان:  ﴾٤٤ َسبِيً�  أ

 کند. اند بنام اغنام الله خطاب می رویدهگوسفندان. آن یک مشت مردم ساده لوحی که بوی گ
و خود مبعوث از طرف  ینکه قرآن کتاب آسمانیغمبر اسالم در موقع احتجاج به ایپنستکه یا

فََ�  ۦٓۚ لِهِ َ�بۡ  ّمِن �ُ�ُمرٗ  �ِيُ�مۡ  ُت َ�ِثۡ  َ�َقدۡ ﴿کند  یخداوند است مردم را بمراجعه بعقلشان وادار م
َ
 أ

دهد، و همواره آنانرا  یبشر قرار م یو قرآن را در معرض افکار عموم )٤(]١٦ونس: ی[ ﴾١٦ قِلُونَ َ�عۡ 

نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ ﴿کند  یامر م یبتدبر و
َ
بَُّروٓ  َركٞ ُمَ�ٰ  َك إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ َدَّ ِ�ّ ْ رَ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ا ْ  َوِ�ََتَذكَّ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
 بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

فََ� ﴿، )٥(]٢٩[ص:  ﴾٢٩
َ
ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  َولَوۡ  َءانَۚ ُقرۡ لۡ ٱ َ�َتَدبَُّرونَ  أ َّ�  ْ  افٗ تَِ�ٰ خۡ ٱ �ِيهِ  لَوََجُدوا

                                           
که در همه ینمردمان عاقل: آنا یاست برا یلیات و دالین و اختالف شب و روز آیدر خلقت آسمانها و زم یعنی -١

کنند و  ین تفکر و تدبر مینش آسمانها و زمیوسته در آفریپمتذکر خدا هستند و  ñام، قعود و اضطجاع یحال ق

  .یدیافریهوده نینها را عبث و بیا ایند خدایوگ یهموراه م

نان یشنوند، ا ینم یزند آنها جز صوتیمک وسفندانش بانگه بچاست که هر  یغمبر و کفار مثل شبانیپ یمثل تو ا -٢

 عقل ندارند. یکسان هنند، بمنزلینچون چباشند  ینا میو ناب گنگکر؛ 
ً
 هستند که اصال

نان ی؟ ایوئگ ینان میه که به اچکنند در آن یا تعقل و تفکر میشنوند  ین کافران میشتر ایب یکن یمان مگا تو یآ یعنی -٣

 ترند. مراهگمانند بهائم و بلکه از آنها 

فتم گ یم نمیوگ یکه اکنون بشما م ین سخنهائیاز ایک  چیان شما بودم و هیش از نزول قرآن در میپ: مدت یعنی -٤

  د؟یکن یرا تعقل و تفکر نمچ

ات ینکه مردم در آیم تا ای) فرستادصمحمد( یتو ا ینرا بسویمون و سودمند، ایست بس مین قرآن کتابیا یعنی -٥

 مند شوند. آن بهرهند، و مردمان خردمند از یتدبر و تأمل نما یو
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ل یار مجامع کونسیاغفال توده کتاب مقدس را در اخت یسه برایکن یول )١(]٨٢[النساء:  ﴾٨٢ �َكثِ�ٗ 

رانرا از گیذارد و دگ یشوند) م ین مییتع پاپکه بانتخاب  یشهائیعده کشیک مرکب از  ی(مجمع

 منع میاک یو همطالع
ً
 کنند. یدا

ال را مخاطب خود قرار داده و یاز
َ

وسته آنانرا بنظر در جمال عالم یپنجهت است که در قرآن ُعق

 یو معنو یماد یترق هلیعقل و تنها وس هفین وظیکه مهم تر ینیات کتاب تکویعت و تفکر در آیطب

ال م هات را بر عهدیو فهم آن آد، ینما یبشر است دعوت م
َ

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿ذارد گ یُعق ٰ لسَّ  تِ َ�
 ٱوَ 

َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ٓ  �َّاَس ٱ يَنَفعُ  بَِما رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  رِيَ�ۡ  لَِّ� ٱ ِك ُفلۡ لۡ ٱوَ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ نَزَل  َوَما

َ
ُ ٱ أ َّ� 

ٓ ٱ ِمنَ  َما ٓ  مِن ءِ لسَّ ا حۡ  ءٖ مَّ
َ
 ٱ بِهِ  َيافَأ

َ
ٰ ٱ �ِف َوتَۡ�ِ  بَّةٖ َدآ ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َوَ�ثَّ  تَِهاَموۡ  دَ َ�عۡ  َض �ۡ�  حِ لّرَِ�

َحابِ ٱوَ  ۡ ٱ لسَّ رِ ل ٓ ٱ َ�ۡ�َ  ُمَسخَّ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
، )٢(]١٦٤[البقرة:  ﴾١٦٤ قِلُونَ َ�عۡ  �ٖ لَِّقوۡ  تٖ َ�ٰ � ِض �ۡ�

ُرونَ ﴿ َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  َوَ�َتَفكَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
ات کتاب یق آینانکه فهم حقاچ ]،١٩١عمران:  [آل ﴾ِض �ۡ�

رَ ﴿کند  یز محول بعقال می(قرآن) را ن یعیتشر ْ  َوِ�ََتَذكَّ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
   .]٢٩[ص:  ﴾٢٩ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

تر از آنها معرفی  مراهگفهم را بعنوان بهائم و بلکه  عقل و بی برای همین است، که در قرآن مردمان بی

  َولََقدۡ ﴿کند:  می
ۡ
�ۡ  َولَُهمۡ  بَِها َقُهونَ َ�فۡ  �َّ  قُلُوبٞ  لَُهمۡ  �ِس� ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ ّمِنَ  �َكثِ�ٗ  ِ�ََهنَّمَ  نَاذََر�

َ
 �َّ  ُ�ٞ أ

ونَ ُ�بۡ  ٓۚ  َمُعونَ �َسۡ  �َّ  َءاَذانٞ  َولَُهمۡ  بَِها ِ�ُ ْوَ�ٰٓ  بَِها
ُ
 ٱكَ  �َِك أ

َ
ۚ  ُهمۡ  بَۡل  مِ َ�ٰ نۡ ۡ� َضلُّ

َ
ْوَ�ٰٓ  أ

ُ
 فِلُونَ َ�ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ

ْ ﴿دهد  و به کار نیانداختن قوای عقلیه را مایه عذاب آخرت قرار می )٣(]١٧٩[األعراف:  ﴾١٧٩  لَوۡ  َوقَالُوا

                                           
نه در آن اختالف یر منزل از جانب خدا نبود هر آگکنند؟ و حال آنکه ا ین مردم در قرآن تدبر نمیر اگ: میعنی -١

 افتند.ی یم یانیشا

کند به منفعت  یر میا سیکه در در یهائ ین، و در اختالف شب و روز، و در کشتی: در خلق آسمانها و زمیعنی -٢

نکه مرده بود زنده ین را بعد از ایجه زمیکند و در نت ی(باران) نازل م یکه خدا از آسمان بلندیبشر، و در آن آب

ر ین تسخین آسمان و زمیکه ب یدن بادها، و در ابرهائیکند، و در وز یوانات در آن منتشر مید و انواع حینما یم

 کنند. یر آنها تعقل و تفکر مکه عقل دارند؛ و د یمردم یست برایات و عالماتینها آیا هاند در هم شده

جهنم است،  ینکه عاقبت آنان بمناسبت کفر رفتن بسویاز جن و انس را بنا بر ا یاریم بسیدینه آفری: هر آیعنی -٣

نند، و یب یرا نم یزیچست که با آن یشمائچکنند، و  ینمک را در یزیچله یاست، که بدان وس یهائ نان قلبیا یبرا

هستند که غافل از  ینان کسانیاند ا تر مراهگاو و خر و بلکه از آنها گنان مانند یشنوند، ا یست که با آن نمیهائ وشگ

 نکه در آنها تفکر و تعقل بکنند.یباشند، غافلند از ا یات و حجج من میآ
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وۡ  َمعُ �َسۡ  ُكنَّا
َ
ۡص  ِ�ٓ  ُكنَّا َما قُِل َ�عۡ  أ

َ
عِ�ِ ٱ بِ َ�ٰ أ اما کنیسه، حفظ منافع خود  )١(]١٠[الملک:  ﴾١٠ لسَّ

 سازد. ار شکنجه و عذاب میچرا در غفلت و جهالت مردم تشخیص داده، صاحبان عقل و دانش را د
 هشود، و از دائر یخود قائل نم یبرا یونه مقامچگیه یوح یرویپغمبر اسالم جز یپنستکه یا

 –ت ارزاق خلق را یمالکا ین یب و تصرف خزائن زمیعلم غ یذارد، حتگ یباالتر نم یت قدمیبشر
 رؤسا

ً
 از خود نفیصر -باشند ینها میا یان مدعیاد یکه غالبا

ً
خود را منحصر به  هفیکند و وظ یم یحا

ٓ  قُل﴿دهد  یفتارش را عقل و تعقل قرار مگن حال شاهد صدق ید و در عینما یغ و انذار بشر میتبل َّ� 
قُوُل 

َ
ٓ  ِعنِدي لَُ�مۡ  أ ِ ٱ �ِنُ َخَزا عۡ  َوَ�ٓ  �َّ

َ
قُوُل  َوَ�ٓ  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

َ
تَّبِعُ  إِنۡ  َملٌَكۖ  إِّ�ِ  لَُ�مۡ  أ

َ
 َما إِ�َّ  �

ۚ  يُوَ�ٰٓ   ٱ َتوِي�َسۡ  َهۡل  قُۡل  إَِ�َّ
َ
فََ�  ِصُ�ۚ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ �ۡ ۡ�

َ
ُرونَ  أ . بقول )٢(]٥٠[األنعام:  ﴾٥٠ َ�تََفكَّ

ان یکند، و م ینم یاموات را دعو یایجا اح چی) در هص( محمد« ینان) فرانسوی(آرنست ر

 تا کنون  یدارد و بعد زنده نم ین خود را مصلوب نمیآسمان و زم
ً
شود فقط همان قرآن را که واقعا

ن بس که با ین شخص بزرگ همیدهد، عظمت ا یآورده معجزه خود قرار میمانند آن را ن یبشر چیه

 .»مانند شما هستم ید: من بشریوگ ین حال مکرر میا

 کند..... یم یسه معرفیکه کن یسیاما آن ع

 در یم عالوه بر کلمات تفکر و تدبر تقریکن یم را مطالعه میکه قرآن کر ینجاست، وقتیاز ا
ً
 ٥٠بـا

أولو مورد بجمله ( ١٠و در  -ه در ضمن افعال مشتقه از آنچن اسم و یه بهمچ –موضع بکلمه عقل 

در قاموس کتـاب مقـدس  یم مصادف شد، ولی) خواهأويل النهيموضع بکلمه ( ٢) و در األلباب

 لغت عقل، تفکر، تدبر یکن یهر قدر که تفحص م
ً
نهـا بـوده باشـد یکـه مـرادف بـا ا یا الفاظید ابدا

 .)٣(دا کردیپد ینخواه

ب یبار انش یـنکـه بنیذشـته از اگاسـت  ینین عقل و فکر است، دیدانسته شد که اسالم د یبخو

                                           
 یها م دعوتیدیشن یا میه در دنچنانچند: یوگ یشوند م ینکه در جهنم مواجه با عذاب می: کفار بعد از ایعنی -١

 م.ینه کنون از اهل جهنم نبودییم هر آیکرد یا آنکه تعقل میمبران را و یپ

نکه یا ایا ارزاق خلق درنزد من است، و یم که خزائن خدا یوگ یو؛ من نمگن مردم بی)] باصمحمد( ی: [ایعنی -٢

بمن که  یزیچر گدهم بشما م یکنم و خبر نم ینم یرویپهستم، من ک م من ملیوگ یدانم، و نم یب میعلم غ

 د؟!.یکن یرا تفکر نمچس پاند  نا با هم برابریا آدم کور و بیشود، آ یم یوح

 .١١١ -١٠٨اب مصر، صچ، یالـمحمد یالوح -٣
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اسـت؛  هیس عقلیاز نـوامیـک رفته و مقررات شامخه اش هـر گاستوار عقل و علم قرار  یهاپدو  یرو

ارش بـوده آزاد چـد یمتماد یها که از سال یدهائیخواهد عقل بشر را از همه حجابها و ق یم

ت فکـر یـه حر یخواهد بشر را در سا یبدهد، م یخواهد بجامعه بشر استقالل عقل ید، مینما

 .برساند یو معنو یبسر منزل سعادت ماد

ب ین معنیاز دانشمندان غرب ا یکی ن دارد، یریبـس شـ یانیـن بـاره بیـافتـه و در ایدر یرا بخـو

 یرزمـانیاز د ینید یها دیباشد، تقل یم یلت هر ملتیفض یهتفکر که مبدء ارتقاء بشر و ما«د: یوگ یم

ت فکر و اسـتقالل عقـل آنـان را مسـدود کـرده یجلو راه حر یبشر را از آن محروم نموده و بطور کل

ت ین رقین سد را خراب نموده و بشر را از اینکه اسالم که آمد با کتاب خود (قرآن) ایتا ا. »بود

 دارند و در سـا یفکر ین آزادی، ملت غرب اآزاد کرد
ً
 یآن خـود را بـه اوج سـعادت مـاد یهکه فعال

شده و ون گرگن دیذشت که اوضاع مسلمگن یمدت یاند، اصال از مسلمانان آموخته بودند، ول رسانده

 بعض محروم کرده ین معنیخود را از ا یبطور
ً
همـان -ان یـن بـاره از غربیـاز آنـان در ا یاند که فعال

 .)١(کنند ید میتقل -رفته بودندگنان یت را از اجداد این حریکه ا یمردم

ان دراز خـود را بـه آن نسـبت یکـه از سـال ینینست آن دین شما! اینست دیامت اسالم ا یهان ا

 یهسرما ید و بطور کلیندازیبکار ب یموضوع چیخودتان را در ه یهعقل ید قوایا نتوانسته ید ولیده یم

ت بعقل یعنا ین اندازه بید تا ایمسلمان! نبا ید! و ایا ذاردهگخود را بحالت رکود و وقفه  یدماغ یقوا

 هشـبهیک تصادف بنکه با یتا ا ید بکنیدر و مادر تقلپن را کورکورانه از یکه آداب د یو فکر خود باش

 !.یرا از دست بده ین و آداب مذهبیط اساس دیر محییبا تغ یمختصر حت

 مسلمانگبرادِر من، ا
ً
باش که  ن دانستهیقیست! یمقام تو ن هستیشا ین جمودِت فکرینچ یر واقعا

ْ  َوَ� ﴿زند:  یکه در قرآن داد م یوئگقت یغمبر: همان مرد حقیپروح  ْ َ�ۡ  َوَ�  تَِهُنوا نُتمُ  َزنُوا
َ
 َوأ

 ٱ
َ
ؤۡ  ُكنُتم إِن نَ لَوۡ عۡ ۡ�  .است! ن شما آزردهیگت ننین وضعیاز ا ]١٣٩[آل عمران:  ﴾١٣٩ ِمنِ�َ مُّ

 ی: براهنمائیعنی یکند مسلمان شده بود ین مییکه قرآن تع ین راهیر از همگن دارم که ایقیمن 

که خداوند  یهمان طور –، بدون شبهه یشد یم اسالم میه تعقل و تفکر وارد در حریعقل و در سا

 یافسوس! که راهنما ی، ولیو ارجمند بود یبس اعل یمقام یفعال دارا -دهد یه وعده مین آیدر ا

                                           
 .١١١ -١٠٨اب مصر، صچ، یمحمدـال یالوح -١
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توانستند  یخود را هم نم هخان یاند و حت مراه تر بودهگاز تو  یبودند که بمراتب یا کسانیو  یزهائیچتو 

 اداره بکنند!.



 

 

 

 

 

 

 

 

یا جامع حقوق روح و جسم وحافظ مصالح  »وسط«اسالم دین 
 دنیا و آخرت است 

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
ْ  اوََسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ  لرَُّسوُل ٱ َوَ�ُ�ونَ  �َّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا

 .]۱۴۳[البقرة:  ﴾اَشِهيدٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ 

و  یاست: جسمان دو جنبه یز دارایات او نینرو حیون مرکب از جسم و روح است از اچانسان  

ات او خواهد یاز ح ههر دو جنب ید مبانییبسته به تش یو سعادت کامل و ین کامرانی، بنا بر ایروحان

باعث اضمحالل یک ر است که اهمال در عمران هر گیدگیوسته با یپ ین دو، بطوریت ایبود، وضع

، یو روح یجسم یاز قوایک رورش هر پکه قصور در  یخواهد شد همان طور یرگیاساس د

 شود. یم یرگیموجب فتور د

ن حفظ صحت جسم و روح است یره یش هر شخصینانکه حفظ صحت و آساچر گیبعبارت د

ش کامل، ین آساین تامینچن یباشد، ایاو م یو روح یجسم یان قوایو بسته به حفظ نسبت و توازن م

ا و آخرت یدن یا آبادی یو روحان یات جسمانیح یز منوط باستحکام مبانیا و آخرت نیا سعادت دنی

) ی(جسمان یموقت یانگن زندیا یهاپع یکه سعادتشانرا تنها در ترف یشود آنان یس معلوم مپاست، 

هستند،  یگار اشتباه بزرچاند د دهیوشپشم چ یات روحانیح یاز آباد یص داده و بطور کلیتشخ

ن ینچکنند و  یا جستجو میت) و اعراض از دنیش را در (رهبانیکه سعادت خو یا نانکه آندستهچ

و  یدماغ یذاردن قواگن بودن نسبت بخالئق و مهمل یاز مردم و بدب یریگندارند که با گناره پ یم

 یو کسالت فقط برا یکردن عمر با تنبل یروح، خالصه با ط یهنفس و تصف یهبنام تذک یحاالت روح

د یشتن را بسعادت جاویرا نموده و خو یات اخرویش حین آسایرشته عبادت، تأمیک انجام 

 اند. خواهند رساند، کامال بغلظ رفته
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ا و آخرت را از دست داده، یدن یانگان زندیزان تعادل میم یانگکه درزند یهائ تیحاصل جمع

 از سر منزل سعدات دور افتادند. یاره و بمراحلچیب یلیاند خ رفتهگش یپط را یا تفریق افراط یطر

و  یات جسمانیان حیش مطلق بشر بسته بحفظ تعادل میم سعادت کامل و آسایاکنون که دانست

 ین ناموس حفظ اجتماع بنیتر گن) بزریون (دچ یا و آخرتست و از طرفیر دنین تعمیو ره یروحان

 ینید ید در جستجویو انسان بانریات مطلق بشر است از این عامل مؤثر در انتظام حیآدم و مهم تر

ش یحفظ کرده، و سعادت و آسا ین صورتین تعادل را با بهتریردد که همگب ینیرامون آئیپباشد و در 

 بر عهده بیا و آخرت ویدر دن
ً
 رد.یگرا کامال

ن یشود که آند یا در کمال وضوح دانسته میدن یان کنونیبه اد ینظر اجمالیک خوشبختانه با 

منسوب به  ین کتابهایکه ایرا وقتی، زاستص  محمدک ا پن یاسالم و آئ فین حنیدهمانا 

ه به افسانه و یشب یها رشته قصهیک آنها ب هنکه در همیذشته از اگم، یکن یذشته را مالحظه مگان یاد

 ها مخصوص بجنبیآنها  یها میم احکام وتعلینیب یم مصادف شد، میفائده خواهی) بیمطالب (الهوت

د: یوگ ینجا مینانکه قرآن در اچاسالم  ی، ولیات اخرویح ها منحصر بجنبیاست و  یویدن یانگزند

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ مَّ
ُ
ْ  اوََسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  لرَُّسوُل ٱ َوَ�ُ�ونَ  �َّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا

ا و آخرتست، یمصالح دنا جامع حقوق روح و جسم و حافظ ین (وسط) ید ]١٤٣[البقرة:  ﴾اَشِهيدٗ 

 یو ی، و اجتماعی، جزائی، حقوقینن اخالقیراجع به عبادت و قوا یاست که دستورها ینیآئ

ن کرد، بدون شبهه یخواهد تأم ین صورتیا و آخرت ما را با بهتریش روح و جسم و سعادت دنیآسا

ل یتشک یآن از کسانبشود افراد  یو عمل یم اسالم کامال مجریه احکام و تعالچنانچ یتیدر هر جمع

ر خواه، یرور، خپ، شرافت دوست، معارف یقت جویزکار، حقیر هپرست، پشود که همه خدا  یم

د، اخالق و یط و معتدل در عقایکوکار و خوش رفتار خواهند بود، همه خارج از حدود افراط و تفرین

ده و یسندپمحکم خالصه همه صاحب اخالق  هشجاعت و شهامت، عزم واراد یاعمال و دارا

 ا و آخرت خواهند بود.یملکات فاضله و واجد موجبات سعادت دن

 یهن که مقررات اسالم در سایرشد و نمو اسالم هم یها م که در دورهیدان یم ینانکه همه بخوبچ

 یت وحشید که همان جمعینکش یشد، طول یان اسالم عملیشوایپر گیو دص  غمبریپمجاهدت 

یک ت یاز آن طوق عبود یا اند و هر عده اول اشتغال داشتهچپو  یم کشوسته به آدیپکه  یا راکندهپو 

تمام اختالفاتشان بر طرف شده و  یم مقدس اسالمیتعال یهردن انداخته بودند، در ساگرا ب یزیچنا

آزاد کرده و بمقام شامخ  یگونه بند گشتن را از بند هر یهمه خو  همه با هم برادر و متحد شدند،
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باشد  یر او مینسبت بغ یا آزادیت مطلقه یاه حر گیقت جایکه در حقانه گی یرستش خداپ

 کوکار شدند.یشه و نیپقت خواه؛ عدالت ی: همه حقدندیردگاب یکام

 یت خود را در دائره: بنیمل یحس یو ب یبودند که از فرط خمود ینان همان مردم افسرده و زبونیا

 یدر دماغها یو معنو ینان انقالب فکرچم اسالم یتعال یفالن محدود کرده بودند ول یفالن و بن

انوس ین تا اقیچ یایو حسن عمل، از در یبا سالح تقو یزمانک جاد کرده بود که در اندیآنان ا

 گان بزریشوایپر گیو دص  غمبریپن یانات آتشیاطلس را در تحت نفوذ و تسلط خود در آوردند، ب

خون آنان را بجوش آورده  ید کرده و بطوریرده تولدر اعماق قلب همان ملت م ینان حرارتچاسالم؛ 

 ان ثابت نمودند.یخود را با کمال شهامت بعالم و عالم یو عظمت مل

ور گی کشته و دختران را زنده بگرسنگاینان همان جمعیت نادانی بودند که اوالدشانرا از ترس فقر و 

ر را در مقابل خود گدیگو حقوق یذاردند گ ایان در معرض فروش میپهارچکردند و زنانرا مانند  می

کردند و از درخت دانش جز خیال باقی، افسانه  ایمال میپ رستی و شهوت رانی در کمال بیشرمی پ

خبر از آداب و  ای نداشتند، خالصه مردمی خارج از حدود اعتدال و بی سرائی و حفظ انساب بهره

رتو تعلیمات اسالم در مدت پد؛ ولی از ار هزاران مفاسد اخالقی و اجتماعی بودنچرسوم انسانیت و د

ردید و از این گهای آنان بر طرف شد و همه این مفاسد اصالح  قلیلی تمام این نکبات و بدبختی

یدا نموده، به مقام ارجمند فضائل اخالقی کامیاب شدند، و بجای آن پستی و زبونی نجات پهای  ورطه

ت بطوری در بینشان حکم فرما بوده که در تمام ری که مخصوص آنان بود، ناموس عدالگظلم و بیداد

دانستند؛ و همواره در مقام حفظ حدود و  اه عدالت مسئول میگیشپانی، خویشتن را درگشئون زند

شمردند و در غم و شادی و نفع و  ر را کامال محترم میگر بودند؛ شئون و موقعیت همدیگدیگمصالح ی

ج از حدود افراط و تفریط و معتدل در تمام شئون کردند، همه خار ر با هم شرکت میگدیگضرر ی

ای دوستدار علم  رفته و باندازهگانی خویشتن بودند، بقدری حس حقیقت جوئی در آنان قوت گزند

یشینیان خود بر آمده و باالخره پندی در مقام ترجمه و تکمیل علوم و فلسفه چشده بودند که با وسائل 

 انیول از مساعی آنان کانون معرفت و دار العلوم شده بود.پن و اساغلب متصرفاتشان: از ترکستان، ایرا

حفظ  هن دربارین دیرا ایا و آخرت است، زین (توسط) و عهده دار سعادت دنیبله اسالم د

 یلین حال خیکه در ع ینیمت یها ا و آخرت دستوریاز دنیک مصالح روح و جسم و آباد کردن هر 

روح،  یهاست آن اندازه که ما را بعبادت و تصف ینیفرموده، د باشند مقرر یساده و سهل االجراء م

ل وسائل یز ما را به تحصیدهد، بهمان نسبت ن یش آخرت سوق میموجبات آسا یهخالصه به ته

ٓ  َتغِ �ۡ ٱوَ ﴿کند  یا دعوت میر دنیمعاش و تعم ٰ  �ِيَما ُ ٱ َك َءاتَٮ ارَ ٱ �َّ ۖ �ٱ �َّ  مِنَ  نَِصيَبَك  تَنَس  َوَ�  ِخَرةَ
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ۖ �ۡ �ُّ ٱ حۡ  َيا
َ
ٓ  ِسنَوأ حۡ  َكَما

َ
ُ ٱ َسنَ أ  ٱ ِ�  َفَسادَ لۡ ٱ غِ َ�بۡ  َوَ�  َكۖ إَِ�ۡ  �َّ

َ
َ ٱ إِنَّ  ِض� �ۡ�  ُ�ِبُّ  َ�  �َّ

ۡ ٱ  .)١(]٧٧[القصص:  ﴾٧٧ ِسِدينَ ُمفۡ ل

ان یو حفظ تعادل م یو جسم یروح یرورش قواپاز مقرراتش یک ن، اسالم در هر یذشته از اگ

ن یم شده در عیتنظ یطور ین ویرفته؛ احکام و قوانگما را هموراه در نظر  یو روحان یات جسمانیح

 متکفل مصالح هر یا
ً
 متضمن فوائد دیاز دنیک نکه صورتا

ً
باشد،  یز مین یرگیا و آخرت است معنا

 د نوشت.یبا یم یندچ یها ن مطالب کتابیشرح ا یبرا

کند که هر یک در  عالوه بر همه اینها، در تمام مقاصد خود ما را از راههائی دعوت بآنها می

یمودن آن سعادت دنیوی و ترقیات مادی ما نیز پباشد که در ضمن  حقیقت بهترین راه تعمیر دنیا می

 تأمین خواهد شد، بعبارت دی
ً
ه چانچاسالم طبیعیات را نردبام معنویات قرار داده که ر گکامال

کسی بخواهد خویشتن را بذروه معنویات برساند، باید ترقی در طبیعیات بکند و از همین 

، مثال در دعوت بآغاز و انجام که از مقاصد بر جسته اش هست، بجای اینکه مانند نردبام باال رود

های  خم راه و چیپرفتار گسروته و  ار خیاالت بیچ(فلسفه فناء فی الله هند) یا (فلسفه اشراق) ما را د

ما را بنظر در کائنات عالم کون و تفکر در این  -نانکه اشاره کرده ایمچ –بس کج و خطرنک بکند 

ْ ٱ قُلِ ﴿کند  منظومه شمسی دعوت می َ�ٰ ٱ ِ�  َماَذا نُظُروا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
بر کسی  ]١٠١[یونس:  ﴾...ِض �ۡ�

 است. رفتهگونه ترقیات امروزه بشر همه از همین راه صورت گوشیده نیست که تمدن کنونی دنیا و هر پ

و  -ت استیکه بنظر اسالم بعد از مبدأ و معاد حائز درجه اول از اهم -و در دعوت باخالق 

 ه، ما را به مطالعیو بد اخالق ینید یان بیو ز ین دارین) و دیما بفوائد (د یاهگآ ین براینچهم

رفتار و کردار زشت  همیردش در شهرها و تأمل در عواقب وخگبکند و  یذشته وادار مگخ ملل یتار

ْ  قُۡل ﴿د ینما ین و بداخالق امر مید یمردمان ب  ٱ ِ�  ِسُ�وا
َ
ْ ٱ ُ�مَّ  ِض �ۡ� ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  نُظُروا  قِبَةُ َ�

ۡ ٱ �ِ�َ ل ْ َكۡيَف َ�َن َ�ٰقِبَُة  ﴿، )٢(]١١[األنعام:  ﴾١١ ُمَكّذِ �ِض فَٱنُظُروا
َ
ْ ِ� ٱۡ� قُۡل ِسُ�وا

                                           
ب یو اموال، آخرت را و فراموش مکن بهره و نص یو جسم یروح یده: از قوایه خدا بتو بخشچطلب بکن در آن -١

د بکار یز بایخود ن یایدن ی، براینها را در راه آخرت صرف نمائید ایبا یکه میهمان طور یعنیا. یاز دن خود را

ن طالب فساد یزم یکرده و در رو یکینانکه خدا بتو نچکن بمردم  یکی. نیا را فراموش بکنینکه دنی، نه ایببر

  دارد. ین را دوست نمیرا خدا مفسدیمشو ز

 یاست عاقبت مردمان ونه بودهچگد که یاه تأمل نمائگن و آنیزم ید در رویردش کنگو: گمردم بن یغمبر، بایپ یا -٢

  کردند. یغمبران را میپب دعوت یکه تکذ
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َولَمۡ ۞﴿، )١(]٦٩[النمل:  ﴾٦٩ٱلُۡمۡجرِمِ�َ 
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  �َِسُ�وا

َ
ْ  ِض �ۡ� ٰ  َ�نَ  َف َكيۡ  َ�َينُظُروا ِينَ ٱ قَِبةُ َ� َّ� 

 ْ ْ  لِِهمۚۡ َ�بۡ  ِمن َ�نُوا َشدَّ  ُهمۡ  َ�نُوا
َ
 ٱ ِ�  �َوَءاثَارٗ  قُوَّةٗ  ُهمۡ ِمنۡ  أ

َ
َخَذُهمُ  ِض �ۡ�

َ
ُ ٱ فَأ  َ�نَ  َوَما بُِذنُو�ِهِمۡ  �َّ

ِ ٱ ّمِنَ  لَُهم ت یترب هنها همه از عوامل مهمیست که این یا شبهه )٢(]٢١[غافر:  ﴾٢١ َواقٖ  ِمن �َّ

 باشد. یاجتماع م هد و تنها راه کشف اسرار و رموز فلسفیآ یبشمار م یو اجتماع یاخالق فرد
 –ها  ن قصـهیاست، ا م شدهین منظور در قرآن تنظیهم یز براین یندچ یها قصهنها، یذشته از اگ

 یلیآموزد و خ یرا با عبارت ساده به ما م یو اجتماع یاز اسرار اخالق یاریبس -میرگه بدقت بنچناچ

ن یتوانـد بهتـر ینها میاز ایک قت هر یسازد و در حق یما روشن م یاجتماع را برا هس مشکلیاز نوام

ح مقاصد یتشر هکه دربار یبوده باشد که ان شاء الله در کتاب یانگما در زند یسرمشق اخالق نمونه و

 خدا خواهم روشن کرد. یارین مطالب را بیسم، تمام ایرفته ام بنوگقرآن در نظر 

ا و یـدن -ت بشـریـاصـالح و ترب ین موضـوعه بـرایان و قوانیبر خالف تمام اد –خالصه اسالم 

ندو، بطور یت اینست که وضعیداند بلکه منظورش ا یر مربوط بهم نمیانه و غگز جدایچآخرت را دو 

ز کـامال وابسـته یـن دو مرحله نیانسان در ا یانگت زندیر است و وضعگیدگیوسته و متصل بایپ یکل

زان تعـادل در یـرت و معرفت و با حفظ میبص یا عمرش را از رویکه در دن ی: کسیعنیباشد  یبهم م

رو یـپا یـ –م یصـراط مسـتقک سال ینجا بطور کلیرساند و باالخره در ا یبآخر م یانگتمام شئون زند

 یجا یشتن را در آغوش سعادت و کامرانیز خویدر آخرت ن ین کسینچباشد، البته  یم -ن فطرتیآئ

اسـت در روز  یمراهگرفتار شـقاوت و گار جهالت و غفلت و چنجا دیهر آنکه در ا یخواهد داد، ول

 خواهد بود. یو بدبخت یمراهگار رفتگز ین نیسپوا

ضاللت و شقاوت در آخرت قرار  ها را، نشانیدر دن یمراهگو  ینست که در قرآن نادانیا 

ِ َ�ٰ  ِ�  َ�نَ  َوَمن﴿دهد  یم �ۡ  ۦٓ ِذه
َ
�ۡ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َ�ُهوَ  َ�ٰ أ

َ
َضلُّ  َ�ٰ أ

َ
[اإلسراء:  ﴾٧٢ َسبِيٗ�  َوأ

٣(]٧٢( . 

ا و آخرت هر دو را یت وسعادت در دنیموفق هدژن میمؤمنن جهت است که در قرآن، به یاز ا

                                           
 ناهکار.گاست عاقبت مردمان مجرم و  ونه بودهچگد که یاه تأمل نمائگن و آنیزم ید در رویردش کنگو گبمردم ب -١

و  یشان قویش از ایشان بودند و بیش از ایپکه یاست عاقبت آنان ونه بودهچگنند یبه بن که یاند در زم ر نکردهیا سیآ -٢

ناهکار بودند هالکشان کرد و گنکه مجرم و یاند که خداوند آنان را، بمناسبت ا ا بودهیآثار در دن یثروتمند و دارار

 . یهبانگآنان از جانب خدا ن یحال آنکه نبوده برا

  تر خواهد بود. مراهگنا و یاست در آخرت ناب مراهگنا و یبا ناین دنیکه در ا یکس -٣
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َ�ٓ ﴿دهد:  یم
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا ِينَ ٱ ٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ َّ�  ْ ْ  َءاَمُنوا  َ�تَُّقونَ  َوَ�نُوا

�ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  ىٰ بُۡ�َ لۡ ٱ لَُهمُ  ٦٣ ِۚ ٱ ِت لَِ�َِ�ٰ  ِديَل َ�بۡ  َ�  ِخَرةِ� �ٱ َوِ�  َيا�ُّ َّ�  ٰ  زُ َفوۡ لۡ ٱ ُهوَ  لَِك َ�
 .)١(]٦٤-٦٢ونس: ی[ ﴾٦٤َعِظيمُ لۡ ٱ

دهد  یا و عذاب در آخرت را وعده میدر دن یذلت و خوار -ند موضع از قرآنچدر -بکفار  یول

�ۡ ٱ ِ�  لَُهمۡ ...﴿  .)٢(]٤١ [المائدة: ﴾٤١ َعِظيمٞ  َعَذاٌب  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َولَُهمۡ  ٞيۖ ِخزۡ  َيا�ُّ
 همین ما حقیا مؤمنید آید یحاال با

ً
 دارایـد؟ آیـوگ ین طورند که قرآن مـیقتا

ً
جـرأت و  یا واقعـا

ارنـده گشـوند؟ ن ینمک محزون و اندوهنا یش آمد سوئیپم و یونه نامالچگیشهامت هستند؟ و از ه

 است!. بر خورد نکرده ین مؤمنینچکه تاکنون با 

و لوازم رفاه و  -بجز آنهائیکه خارج از آداب انسانیت است –در قرآن موجبات تزیین و تجمل 

انی بکار میرود، برای گایکه در زند اکیزهپیز نیکو و چآسایش و وسائل تنّعم و تعیش و باالخره هر آن

ِ ٱ زِ�نَةَ  َحرَّمَ  َمنۡ  قُۡل ﴿کند:  مؤمنین مقرر می خۡ  لَِّ�ٓ ٱ �َّ
َ
ِ  َرجَ أ ّيَِ�ٰ ٱوَ  ۦلِعِبَادِه  ِ�َ  قُۡل  ِق� لّرِزۡ ٱ ِمنَ  ِت لطَّ

ِينَ  ْ  لِ�َّ �ۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  َءاَمنُوا ُل  لَِك َكَ�ٰ  َمةِ� قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  َخالَِصةٗ  يَا�ُّ  ﴾٣٢ لَُمونَ َ�عۡ  �ٖ لَِقوۡ  ِت َ�ٰ �ٱ ُ�َفّصِ
ا﴿نماید:  ولی برای کفار، در دنیا و آخرت عذاب شدید معین می )٣(]٣٢[األعراف:  مَّ

َ
ِينَ ٱ فَأ َّ� 

 ْ ُ�ُهمۡ  َ�َفُروا َعّذِ
ُ
�ۡ ٱ ِ�  اَشِديدٗ  اَعَذابٗ  فَأ ٰ  ّمِن لَُهم َوَما ِخَرةِ �ٱوَ  يَا�ُّ  .)١(]٥٦عمران:  [آل ﴾٥٦ ِ�ِ�نَ �َّ

                                           
 ترس در دل آنان راه یرهپمان بخدا آورده و یکه ا یروان خدا: آنانیپاه باش، دوستداران خدا، گآ -١

ً
زکار هستند ابدا

اظهار وار گش آمد نایپبت و یمص چیکند و از ه یم و مکروه قلب آنان را مضطرب نمیونه نامالچگیندارد و ه

شجاعت و شهامت و هموراه با  یدارا یشوند، خالصه مردم ینمک کنند، محزون و اندوهنا یجزع و فزع نم

خدا  یها ا و آخرت، کلمات خدا و وعدهیدن یانگآنانست بشارت، در زند یباشند، برا ینشاط و خوش حال م

 است.  نان شدهیب ایکه نصاست  یگت بزریم و موفقینجات عظیک ن بشارت یست، ایل و تخلف نیقابل تبد

 .گو در آخرت، عذاب بزر ی، ذلت و خواریایکفار است در دن یاز برا -٢

انش و گبند ین برایآورد خدا از زم یرون میکه ب ینتینت خدا را: زیحرام کرد ز ی!)] کصغمبر(یپ یو: [اگب -٣

ت آنکه در آخرت یدر آخرت، نها هچا و یه در دنچن است، یمؤمن ینها همه برایو: اگش را؟ بیوسائل تنعم و تع

م یده یل مین ما تفصینچن یبهره خواهند بود ا ینها بیاز ا یدا کرد و کفار در آنجا بکلیپنان خواهد یاختصاص با

 که عالمند.  یتیجمع یات را برایآ
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١(]٥٦(. 
ن و زشـت در یرکچـز یچو بکار بردن هر  یتأسف است که امروز کثافت کار یجا یلیخ یراست

 است!. ده یردگمان یا یها ن ما از نشانهی، در بیانگزند

 یا و آخرت هستند معرفیوسته خواستار حسنه و سعادت دنیپنکه ین را بعنوان ایدر قرآن مؤمن

َ�ٰ  ُتمقََضيۡ  فَإَِذا﴿کند:  یم ْ ذۡ ٱفَ  ِسَكُ�مۡ مَّ َ ٱ ُكُروا ٓ  رُِ�مۡ َكِذ�ۡ  �َّ وۡ  َءُ�مۡ َءابَا
َ
َشدَّ  أ

َ
 فَِمنَ  �ۗ رٗ ذِكۡ  أ

ٓ  َ�ُقوُل  َمن �َّاِس ٱ �ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا َر�ََّنا ن ُهمَوِمنۡ  ٢٠٠ قٖ َخَ�ٰ  مِنۡ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  ۥَ�ُ  َوَما َيا�ُّ ٓ  َ�ُقوُل  مَّ  َر�ََّنا
�ۡ ٱ ِ�  َءاتَِنا  یول )٢(]٢٠١-٢٠٠[البقرة:  ﴾٢٠١ �َّارِ ٱ َعَذاَب  َوقَِنا َحَسَنةٗ  ِخَرةِ �ٱ َوِ�  َحَسَنةٗ  َيا�ُّ

�ۡ ٱ َخِ�َ ﴿ند مورد که در مقام مذمت آنان است بعنوان: چکفار را در   ]١١[الحج:  ﴾ِخَرةَ �ٱوَ  َيا�ُّ

ِ�مٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ ﴿
َ
�ۡ ٱ ِ�  أ عۡ  َحبَِطۡت ﴿ ،]١٩[النور:  ﴾ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ

َ
�ۡ ٱ ِ�  لُُهمۡ َ�ٰ أ  ﴾ِخَرةِ �ٱوَ  َيا�ُّ

باشد،  یا و آخرت آنان میدر دن یکه مشعر بر مذلت و بدبخت ینها از عباراتیو امثال ا ]٢٢عمران:  [آل

 کند. یم نکوهش

ا واجد سعادت ی-ت معتدل ین را بعنوان (امت وسط) و جمعین روست که در قرآن مسلمیاز هم

ا یدن یها تیر جمعیرست ساپو سر یا مربیکند و آنانرا شاهد وحجت،  یم یمعرف -ا و آخرتیدن

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿دهد:  یقرار م مَّ
ُ
ْ  اوََسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ  لرَُّسوُل ٱ َو�َُ�ونَ  �َّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا

 .]١٤٣[البقرة:  ﴾اَشِهيدٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ 
نکـه (شـاهد) و یا یم بـرایت معتدل قرار دادیرا (امت وسط) و جمعص ما، شما امت محمد«: یعنی

ه: مـا در یـح مفاد آیتوض. »ز شاهد و حجت بر شما خواهد بودینص غمبریپد و یحجت بر بشر بوده باش

بـا -ا و آخرت شـما را یر دنیو تعم یو جسم یروح یت قوایف راجع به شما تربیتکالتمام احکام و 

ت (حقوق روح و یع حقوق انسانیم و در قرآن جمیا ت کردهیکامال رعا -ن آنهایحفظ تعادل و توازن ب

م، یـا بـه شـما تـذکر داده یرا بطور کل یو معنو یده، و موجبات سعادت مادیجسم) را به شما بخش

 یت راه نمـائیبحد (وسط) و جاده اعتدال انسـانص مرتبت یحضرت ختم هلیرا بوس خالصه شما

                                           
 یاری چیشان را هیست مر ایم قرار داد و نید خواهیا و آخرت آنانرا مورد عذاب شدیکه کافر شدند در دن یاما کسان -١

 .یا کننده

ا را از خداوند خواستار یهستند که در مظان استجابت دعا تنها حسنه و سعادت دن یاز مردم کسان یبعض -٢

  کنند. یا و آخرت و حفظ از آتش جهم را مسئلت مین) که حسنه و سعادت دنیهستند (مؤمن یبرخ یشوند ول یم
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 م.یا ت معتدل قرار دادهیکرده و باالخره شما را (امت وسط) و جمع

ط یرون رفته راه افراط و تفرین حد بیکه از ا یا را: آنانیر ملل دنینست که شما سایا ینها همه برایا

راه  یرگـ یاه آنـانرا بـراه راسـت آدمـگمراقبت خود قرار داده و آن اند در تحت نظارت و رفتهگش یپرا 

شـان بـر آمـده آنـانرا  یو اجتمـاع یت و اصـالح مفاسـد اخالقـید و همواره در مقام تربینمائ ینمائ

 د.یت آشنا سازیبوظائف و حقوق انسان

 ینـعید یم که شـاهد و حجـت بـر مـردم باشـین (امت وسط) قرار داده ایا یخالصه شما را برا

آنـان  یا و آخرت بشر اسـت بـرایت و ضامن سعادت دنیحقوق انسان هق اسالم را که جامع همیحقا

 د.یان نمائیب

م، یـا  ذاردهگـشما مسـلمانان  هطبقات بشر را، فقط بعهد هت همیبعبارت روشن تر اصالح و ترب

د یـتوان ید کـه میهسـتم، تنهـا شـما ینیب یه نمیرانماگنکار یت ایرا قابل قبول مسئول یا کسیرا در دنیز

ت از یانسـان یایدر تمام مزاص  له محمدیرا شما را بوسید، زین امر ارجمند بشویعهده دار انجام ا

وار گد اوضاع نایتوان یم و لهذا میم و جاده اعتدال قرار داده ایعقائد، اخالق و اعمال در صراط مستق

ت یو ترب یس در مقام راهنمائپنموده و سا را کامال مشاهده یدن یطیو تفر یافراط یها تیر جمعیسا

رون یـاز حد اعتدال ب یو روحان یجسمان یانگکه در شئون زند یآنان ید، ولیاصالح مفاسد آنان برآئ

توانند از اوضاع و  یاند اصال نم ردان کردهگط سریافراط و تفر هر مخاطرپ یها شتن را در راهیرفته و خو

را یـنـد، زیو اصـالح برآ ینکه بتواننـد در مقـام راهنمـائیسد اه رچدا کنند، یپ یاهگر آگیدگیاحوال 

ر جـاده را مشـاهد گـیت طـرف دیتواند وضـع یونه مچگاست  م منحرف شدهیمستق هکه از جادیکس

اسـت کـه در وسـط آن  یاست مشاهده و مراقبت هر در طرف جاده مخصـوص کسـ یهیبکند؟ بد

 است. ستاده یا

 یطـیو تفر یافراطـ هکه از دو دسـت یت مسلمانان کنونیجمعروان اسالم (نه یپن است، ینچبله، 

در تمـام شـئون  -میـا روشن کـرده یا نانکه تا اندازهچ-م اسالم یتعال یهون در ساچده) یردگل یتشک

تواننـد بمفاسـد و نـواقص  ینـرو میباشـند، از ا یرفته و امت وسط مگاعتدال قرار  هت در جادیانسان

ا یـ یطـیفتـه تفرگک ح را تـرین مسیکه عمال آئ ین کنونییحی(نه مسن ییحی: مانند مسیمردمان افراط

نها که همواره در مقام هضم حقـوق جسـم یر این) و طوائف هنود و غیاند) (صابئ محض شده یماد

اه گـاند، آ خود قرار داده هشیپت را یمحروم کرده و رهبان یشتن را از لذات جسمانیخود بر آمده و خو

نهـا کـه یهود و امثال این و ملت ییمانند ماد یطیتفر یتهایتوانند بمفاسد جمع ین مینچشوند؛ و هم
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 یجسمان یانگر زندیرا در مقابل حفظ منافع جسم و تعم یات روحانیتمام حقوق روح و مصالح ح

 متوجـه جمع ین مللینچت یف اصالح و تربین تکلیاند، واقف کردند، بنا بر ا مال کردهیاپ
ً
ت یـقهـرا

 ملت اسالم خواهد شد.مانند  یمعتدل

د یبا ینرو میاند، از  افتهیت تمرکز یاعتدال انسان هون در نقطچن وسط) یروان (دیپخالصه 

رون یـن (حـد) بیـا از ایـرا کـه در دن یتی، هر آن جمعیرور پت و نوع یبنام حفظ حدود انسان

انـه گیه و مورد نظارت خود قرار دهند و همـواره مقـررات اسـالم را کـه یاند تحت الحما رفته

 .باشد به آنها ابالغ کنند یتمرکز بشر بحد اعتدال م هلیوس

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿د: یوگ یکرده م ین معنیز اشاره بهمیر نگید ینانکه قرآن در جاچ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
 رَِجۡت أ

  لِلنَّاِس 
ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل ِ  ِمُنونَ َوتُؤۡ  ُمنَكرِ ل ِ ٱب : یعنی ]١١٠[آل عمران:  ﴾...�َّ

ن یدار انجام بهتر را عهدهید! زیا ت بشر ظاهر شدهیجمع یا براید که در دنیهست ین امتیشما مسلمانان بهتر«

 .»دیا انه آوردهگی یمان بخداید! و ایاز منکر) هست یکارها مانند (امر بمعروف و نه
 یو جسـم یروح یت قوایجاد وسائل تربیبه ا یعنیون شما بشر را به (معروف) چنکه یحاصل ا

د، و یکن یامر م یو معنو یموجبات سعادت ماد یها و آخرت، خالصه به تهیدن یل لوازم آبادیو تحص

مـان یهم ا ید و از طرفیدار یا و آخرتست باز میه که باعث شقاوت در دنچآنانرا از (منکر): از هر آن

د! در یا ا ظـاهر شـدهیـد کـه در دنیباشـ یم یتـین جمعیکوترین امت و نینرو بهترید از ایا بخدا آورده

د و از یباشـ یت معتـدل میـون شما مسلمانان امت وسط و جمعچد: یوگخواهد ب یقت میحق

 یو اجتماع یا اصالح مفاسد اخالقیاز منکر)  یفه ارجمند (امر بمعروف و نهین وظینرو ایا

 در عهدت یو ترب
ً
د در یـادت بشر با شما خواهد بود شما باید، لذا سیا رفتهگخود  هبشر را حقا

د، و آنـانرا یوسـته شـاهد و نـاظر اوضاعشـان بـوده باشـیپرفتـه گا قـرار یع ملل دنیرأس جم

ت آنان بر آمده بـه انجـام و ظـائف ید، و همواره در مقام اصالح و تربیبحقوقشان آشنا ساز 

خود  یرستپد همه طبقات بشر را در تحت مراقبت و سر ید، خالصه باینت وادارشان بکیانسان

ا یت یاعتدال انسان هرون آورده و به جادیط بیافراط و تفر ک خطرنا  یها قرار داده و آنانرا از راه

 د؟ینمائ ین وسط) راهنمائی(آئ

در  یارجمنـده حـق چشود! و  یما قائل م یبرا یه مقام شامخچد اسالم ینیمحترم! به ب هخوانند

شان خود که یرپت درهم و ین وضعین با اید ما مسلمینید به بیفکر کن یقدر یدهد! راست یا به ما میدن

م خودمـان یا حق داریم آیرفته اگش یپرا در  یراه کجیک رون رفته و هر یاز حد اعتدال ب یانگدر زند
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ات ین عملیم که با ایشرم بکن -دش وجدان خویپال أقل  –د یا ما نبایم؟! آینسبت بده ینین آئینچرا ب

ا مـا سـزاوار یـم؟! آیا ذاردهگکند؛ نام خود را مسلمان  یوسته از ما بروز میپزان اعتدال که یخارج از م

ها و ین بـدبختیـا تمـام ایـم؟! آیباشـ یرمـان شـده نمیگکه کنـون دامن ین مذلت و مسکنتیش از ایب

اعتدال  هجه از جادیاسالم خارج کرده و در نت تینست که خود را از تحت تربیا یها جز برا یگارچیب

 م؟!.یا ار شدهپط رهسیا تفریبراه افراط و  یا رون رفته هر عدهیب

محض بودند  یطیا تفریو  یا افراطین دنییر ملیز مانند ساین ین کنونیت مسلمیکاش افراد جمعیا

ت جهـل و یـمتأسـفانه عفر یشان فعال محفـوظ مانـده بـود! ولـیکه ال اقل صورت وحدت اجتماع

رون رفته و هر یت بیمه از حد اعتدال انسانیهان همه سراسگور شده که نا نان حملهیبا یتعصب بطور

 یا و ترقـیـر دنیدر مقام تعم یروهگاند:  رفتهگش یپرا در ک بس خطرنا یر شعور راهیمن غ یا دسته

 یوئگاند که  ردان شدهگنان روچخرت اند و از آ دهیات دست کشیاز معنو یات بر آمده و بطور کلیماد

ره یـارشـان را تگروح و اصـالح اخـالق روز یه؛ تصفینیمراسم د یا اجرایتا ابد زنده خواهند ماند و 

ث یاز مفـاد حـد یداننـد؛ و جمعـ یشتن را مسـلمان میره بختان خوین تین حال ایخواهد کرد و با ا

ْ�يَا« از آن  یخالصـ یندارند و بـراپ یا را زندان مؤمن میسوء استفاده کرده و دن »الُْمْؤِمِن  ِسْجنُ  ادلُّ

م یونه نامالگو تحمل هر  یگرسنگ، یکاری، بیگمحبوس کرده نفرت از زند یا رانهیشتن را در ویخو

ن نادانان هـم خـود را یاند؛ ا ن ره متوجه آخرت شدهیمان خود از اگرا عبادت فرض کرده و ب یستپو 

ن را مخصـوص یـق دیکه فهـم حقـا یآنان –ن هم یاز دعات د یبعض یحتانند! د یمسلمان م

ع یو کوشش، و مخالف با جم یو تمدن، سع یبا ترق یاسالم را مناف یا دسته -دانند یبخود م

 آن را ینما یم یانسان معرف یات اجتماعیشئون ح
ً
ت و فلسـفه یـن رهبانیآئـیـک ند و رسـما

، کسـالت، کثافـت؛ فقـر، یآن همواره تـوده را بـه تنبلـکنند و بنام  یاضت طلب نمودار میر 

له یونـه وسـگخالصـه بهـر  ی؛ مخصوصا به غفلت و نـادانیو جمودت فکر و زبون یخمود

 یانـد کـه فقـط جمعـ ر کردهیتفسـ یرا طـور ک ا پن ین آئیا هدهند، خالص یسوق م یبدبخت

ر کـه گـید هدانسـت؛ دسـتروان آن یـپتوان  یم میکه در باال شرح داد یرا بطور  یمردمان افراط

 یاخ
ً
ش از همه خود را از غربت اسالم متأثر نشان یاند و ب ذاردهگ یدا شده و فعال رو بفزونیپرا

غـرب  یع شـئون تمـدن دروغـیـزنند آن را موافـق بـا جم ینه میآن را بس گوسته سنیپداده و 

ن بـر یز آن سـرزمکه ا یات هر نادانیرا با نظر  ین ویدانند و همواره در صددند مقررات مت یم

 .ندیزد مطابقه نمایخ یم
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ن بـاره یـاند کـه در ا شده یرگاپا و اروپتظاهرات ارو هفتیرا من نشان دارم از بس ش یکسان یحت

آنان جعـل کـرده  یها مانند نام یا نامهائیان ساخته و یائپرا بنام ارو یاند: مطالب رداختهپ یوئگبدروغ

 دهند!. یا مپاروان گها بخرج دل باخت را بآن نام یمطالب

، یرسـتپایا و دنیرفته و بنام آن مردم را فقط بدنگاسالم را  یو ماد یویدن هان تنها جنبگین فرومایا

ات اسالم را یتوانند معنو یدهند، تا م یقت سوق میلت و حقیو انکار هر فض یرستپو خود  ینیخودب

کننـد،  ین منطق و برهـان انکـار ممانند آنها را بدو یهم که در م یت درآورده و در جائیبصورت ماد

 آن را بصورت فلسفه مـادپات اسالم را ین نادانان معنو یاخالصه 
ً
ن ییشت سر انداخته و رسما

که  یبکنند بعض یعوام معرف ین اسالم را برایخواهند مواز یکه م ین وقتینچ، و همکنند یم یمعرف

دهند!  یکرده تنها قرآن را نشان م یرا ملغغمبر و ائمه اطهار یپره و سنت یباشند، س ین دسته میاز هم

آنهم بطور  –شت سر انداخته تنها اخبار منسوبه به ائمه را پغمبر اکرم را یپره یقرآن، سنت و س یبرخ

ر یـغ هقین دو سـلیـن ایاره اسالم که در بـچید! بینما یم یمعرف -ت صحت و سقمیو بدون رعا یکل

متنـاقض  یهـا مختلـف و دعوت ین صـداهایـاز ا ن کهیشود بدبخت مسلم یم دارد خورد میمستق

 اند!!. ردان ماندهگر و سریمتح

ن یـشـان نشـود و از ایرپوانه و یشان، دیرپن اوضاع یا هرت است که از مطالعیکدام مسلمان با غ

 ، یردد!! آرگحه دار نیت ماللت آور قلبش جریوضع

 مثل هذا يذوب القلب من أسفـل
 

 إسالمإن كان يف القلب إيامن و 
 

م: امـروز اسـالم بـا اوضـاع یکن یمـ یادآوریـنفر مسلمان بشما یک بنام ک نیز! من ایبرادران عز

د یـائیسه کامال در مخاطره و قرآن در معرض زوال است!! بیع کنیالت وسیا و با آنهمه تشکیدن یکنون

حال که در د! یخود مزن هشیشه برین تیش ازید و بیخود خاتمه ده یطیو تفر یات افراطین عملیباه ا

 راه یستیادت خود نیا حفظ سعادت و سیج اسالم یمقام ترو
ّ

د و یشـرفت اسـالم نشـویپد ال اقل سـد

 د!.یاوریخود را فراهم ن ین موجبات بدبختیش ازیب

ان اسالم را یشوایپر گیغمبر اکرم و دیپ هر یه قرآن؛ سنت و سچنانچن دارم اکنون هم یقیمن 

 هشتن را در جادین وسط) خو ین (آئیتشبث به ا یهداده و در ساسرمشق کردار و رفتار خود قرار 

ن خطر بزرگ یخود را از ا یسعادت و سرفراز  یهن ماید، نه تنها اسالم و ایاعتدال تمرکز ده

َ ٱ إِنَّ ﴿د داد؛ یخود را اعاده خواه یوار گد بلکه مجد و بزر ینجات داده ا َّ�  �َ  ُ  �ٍ بَِقوۡ  َما ُ�َغّ�ِ
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 ٰ ْ  َح�َّ وا ُ نُفِسهِمۡ  َما ُ�َغّ�ِ
َ
 .﴾بِأ

ا و آخرت ین وسط و ضامن سعادت دنین بود که اسالم دیدور شدم، سخنم در ا یاز مقصد قدر

داند، بلکه منظـورش  یر مربوط بهم نمیانه و غگز جدایچا و آخرت را دو یم: اسالم دنیفتگبشر است 

بـا  هوسـتیپن دو مرحلـه یـز در ایـسـان نان یانگن دو، کامال وابسته با هم و زندیت اینست که وضعیا

بشر هر دو  یو اخرو یوین سعادت دنیع مقرراتش تأمیم در جمیفتگنانکه چنرو یر است، از اگیدگی

دهد بهمـان نسـبت مـا را  یسوق م یماد یا و ترقیرفته و آن اندازه که ما را به آباد کردن دنگرا در نظر 

ب یـق و ترغیاست کـه در تشـو  هین نظر یهم یروکند،  یدعوت م یات معنویر آخرت و ترقیبتعم

 یو معنـو یماد یترق هلین وسیرا بهتر یدهد ز  یت را بخرج میت جدیمردم بکسب (علم) نها

علم و معـارف اسـت،  ههمانا توسع یتین سعادت کامل هر جمعین عامل تأمیتر  بشر و مهم

شوند که  یمحسوب مه و مفکره جسم اجتماع یعقل هقو  -یبقول دانشمندان اجتماع –علما 

 : رندیگآن را همواره در عهده ب یر اعضایش ساین آسایت و تأمید تربیبا

ت دارد که در یجد یمعارف بطور هکند و در توسع یم یسع یا ن (قوه) باندازهیجاد ایاسالم در ا

 فت:گد یقت بایحق



 

 

 

 

 

 

 

 

 اسالم دین علم و حکمت است!

 تحصیز
ً
طلـُب «دهـد  یهر زن و مـرد مسـلمان قـرار م هذم هضیفر یل علم را بطور کلیرا، اوال

در  )١(سـتیش نیه بینکه مجموع آن شش هزار آیقرآن با ا »وُمْسِلَمة الِعلِْم فَِر�َْضٌة ىلَعَ لُكِّ ُمْسِلمٍ 

انه گیکه  یکند: همان علوم یب میه ترغیعیه بشر را به کسب علوم طبینجاه آپضمن هفتصد و 

و  یات اخالقـیـذشـته از آگن عالم اسـت، یق این راه برخورد بحقایا و بهتر یدن یله آبادیوس

نکـه در یعالوه بر ا باشد یعلم اخالق و اجتماع م هقت عصار یشمار آن که در حق یب یاجتماع

 یآن مربوط بعلم فقه (علم حقوق) است، خوشبختانه تمام مواد آنهـم بطـور یهنجاه آپحدود صد و 

ش ی، عـیش، فراوانـی: عیعنیاست  دهیردگم یقانون است تنظ ه، الزمیذارگکه، از لحاظ علم قانون 

کـامال از آنهـا یـک دهند در وضع هر  یل میبشر را تشک یت و مساوات که ارکان سعادت عمومیامن

 طرز قانون یاست با توجه با یهیبد )٢(دهیردگت یرعا
ً
 آموزد!. یز بما میرا ن یذارگن قسمت ضمنا

 برایو ثان
ً
آنان  یبس ارجمند برا یکند و مقام یم یانیل شای(علم) از علما تجل هج و توسعیترو یا

ش خدا یکه در مقام ستا یدهد، قرآن جائ یت قرار میز فوق العاده مورد اهمیردد و علم را نگ یقائل م

ُ ٱ َشهِدَ ﴿دهد  ید قرار میاست (اهل علم) را در عداد آنان مورد تمج و مالئکه نَّهُ  �َّ
َ
ٰ  َ�ٓ  ۥ�  إِ�َّ  هَ إَِ�

ۡ ٱوَ  ُهوَ  ْ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل ْولُوا
ُ
ٓ  مِ عِلۡ لۡ ٱ َوأ ۢ قَا ِ  ��َِم ٰ  َ�ٓ  ِط� قِسۡ لۡ ٱب  ِعندَ  ّ�ِينَ ٱ إِنَّ  ١٨ ِكيمُ �َۡ ٱ َعزِ�زُ لۡ ٱ ُهوَ  إِ�َّ  هَ إَِ�

ِ ٱ  یتوان تصور کرد! در قرآن صر ین میفوق ا یلیا تجلیآ )٣(]١٩-١٨عمران:  [آل ﴾مُ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ �َّ
ً
حا

                                           
 . ٧، ص١ر: جیر ابن کثیتفس -١

 .یسیلگف (بنتام) انی: تألعیاصول الشرا -٢

که عادل یانه در حالتگی یر خداگم یست خدائین که نیدهند با یم یواهگخدا مالئکه و صاحبان علم همه  یعنی -٣

 ن اسالم است.ین نزد خدا همانا دین که تنها دیدهند با یم یواهگاالطالق است و  یم علیو حک
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ُ ٱ فَعِ يَرۡ ﴿دهد!  یعه میمقامات شامخه و درجات رف هبدانشمندان وعد ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ  مِنُ�مۡ  َءاَمُنوا
ِينَ ٱوَ  َّ�  ْ وتُوا

ُ
 ﴾١١٤ امٗ ِعلۡ  ِ� زِدۡ  رَّّبِ  َوقُل﴿نجا یقرآن در ا ]١١[المجادلة:  ﴾...ٖت َدَرَ�ٰ  مَ عِلۡ لۡ ٱ أ

به  یکه لوح نقش با افکار محدود بشر ینیقت بیمرتبت: همان مرد حق یبحضرت ختم ]١١٤[طـه: 

شده و باالخره  یتیگهناور پش متوجه صفحه یآال یو بک اپروح یک وجه آلوده نشده و با  چیه

اد علم را یکند که از خدا ازد یافته بود، امر میدرخور مقامش بوده، دره که چها را و آن یدانست

 کند؟ یت علم نمیت از کمال عظمت و اهمین حکایا ایخواستار شود! آ

کـه مـورد  یو کانون دانش بوده وقت یکه مهبط وح یغمبریپخواننده محترم البته متوجه هستند، 

م از یبوده باش ین خطابینچنکه مشمول یم از ایزاوارترس یواقع بشود، البته ما بمراتب ین امر الزامینچ

 ما را ملزم میت شدت متوجه بما شده و اکیدر نها ین فرمان خدائینرو ایا
ً
د در توسـعه یکند که با یدا

د یـم، بایرور بـوده باشـپ خواه و دانش د همه معارفیم، بایت و مجاهدت را بکار ببریعلم کمال جد

رفته همواره مروج علم گعلم را بر دوش  یلوا یداریاپت ثبات و یدر نهار از مسرت پُ  یهمه با خاطر

م کـه یم، مـائیامت وسط هسـت وم؟! و حال آنکه ما مسلمان ین نباشینچرا چم یمعارف باش یو حام

 م!.یباش یر طبقات بشر میت سایدار اصالح و ترب عهده

 منع میاک -فتارگردار و د، کیاز عقا –ر معلوم است یه که غچهر آن یرویپقرآن ما را از 
ً
کند  یدا

 .)١(]٣٦[اإلسراء:  ﴾...مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿

 مذمت م مان بودهگرو یپن حال یعلم و در عینکه بیا یقرآن کفار را برا
ً
 لَُهم َوَما﴿کند:  یاند، جدا

ۖ ٱ إِ�َّ  يَتَّبُِعونَ  إِن ٍ�� ِعلۡ  ِمنۡ  ۦبِهِ  نَّ نَّ ٱ �نَّ  لظَّ ، )٢(]٢٨[النجم:  ﴾٢٨ ا ٔٗ َشۡ�  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ

نِّ ٱ ّ�َِباعَ ٱ إِ�َّ  �ٍ ِعلۡ  ِمنۡ  ۦبِهِ  لَُهم َما﴿... �ۡ  يَتَّبِعُ  َوَما﴿ ،]١٥٧[النساء:  ﴾...لظَّ
َ
ۚ  إِ�َّ  َ�ُُهمۡ أ  إِنَّ  َظنًّا

نَّ ٱ  .]٣٦ونس: ی[ ﴾...ا ًٔ َشۡ�  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  ِ� ُ�غۡ  َ�  لظَّ
فضائل، خالصه آن را منشأ  هشمچونه کمال مطلوب و سرگدن بهر یرس هلیحکمت را وسقرآن 

ٓ  َمن َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ ِ� يُؤۡ ﴿داند  یر میر کثیخ ۚ �ََشا وِ�َ  َ�َقدۡ  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱ َت يُؤۡ  َوَمن ُء
ُ
 َوَما �ۗ َكثِ�ٗ  �َخۡ�ٗ  أ

                                           
 .یرا که بآن علم ندار یزیچمکن  یرویپ یعنی -١

 یرویپفتارش علم ندارند، گنان طبق یدانند ا یآوردند و مالئکه را دختران خدا م یمان بآخرت نمیکه ایکسان یعنی -٢

 انسان را بیمان هم تحقگمان) را و گکنند جز ( ینم
ً
قت همانا یحقک تنها راه در یعنیکنند  یاز از علم نمین یقا

 (علم) است
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رُ  كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
 .)١(]٢٦٩: ه[البقر ﴾٢٦٩ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

شد، بعنوان حکمت  یم یمرتبت وح یرا که بحضرت ختم یز هائیچا یدر قرآن مقررات اسالم 

ٰ ﴿کند،  یم یمعرف ٓ  لَِك َ� ا وۡ  ِممَّ
َ
ز یو خود قرآن ن )٢(]٣٩[اإلسراء:  ﴾...َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱ ِمنَ  َر�َُّك  َك إَِ�ۡ  َ�ٰٓ أ

نَزَل ﴿...شود؛  ین با حکمت قرار داده میقر
َ
ُ ٱ َوأ  لَمۡ  َما وََعلََّمَك  َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  �َّ

ِيٱ ُهوَ ﴿، )٣(]١١٣[النساء:  ﴾...لَمُ َ�عۡ  تَُ�ن  ٱ ِ�  َ�َعَث  �َّ
ُ
ْ َ�تۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  رَُسوٗ�  نَ  ّۧمِّ�ِ ۡ�  ِهمۡ َعلَيۡ  لُوا

 .)٤(]٢[الجمعة:  ﴾...َمةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َوُ�َعّلُِمُهمُ  َو�َُزّ�ِيِهمۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ 

ِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  عُ دۡ ٱ﴿دهد:  یغ قرار میله دعوت و تبلین وسیحکمت را اولقرآن   َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱب
ۡ ٱوَ   .)٥(]١٢٥[النحل:  ﴾...َسَنةِ �َۡ ٱ ِعَظةِ َموۡ ل

آن  یکه الغا یشرک-بخدا ک م شریرسد که در موقع تحر یم یم شأن (علم) بجائیاسالم در تعظ

 آن را یت مقام (علم) را نموده صریرعا -باشد یم یمقصد ون یرفته و اولگآمالش قرار  هعیدر طل
ً
حا

يۡ ﴿کند  ید به نداشتن علم میمق ٰ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَوَوصَّ يۡ بَِ� ۖ نٗ ُحسۡ  هِ ِ�َ  َس لَيۡ  َما ِ�  كَ لِتُۡ�ِ  َهَداكَ َ�ٰ  �ن ا
ٓ تُِطعۡ  فََ�  مٞ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  کند که نسبت  یه میتوصنجا خداوند به انسان یدر ا ]٨[العنکبوت:  ﴾...ُهَما

 یر در جائگبکند، م یرویپغ نکند و همواره اوامرشان را یدر یکیونه نگ چیدر و مادر خود از هپبه 

نجا یخدا قرار دهد، در ایک را شر یزیچل یر دلین که بدون (علم) و من غیکه ملزم بکنند او را با

 بکند. ید از آنان فرمان برداریر نباگید

َما قُۡل ﴿کند:  ید به نداشتن (برهان) میاز آن را مق یز نهین رگید ینانکه در جاچ َ  َحرَّمَ  إِ�َّ  َرّ�ِ
ٰ لۡ ٱ ن قِّ �َۡ ٱ بَِغۡ�ِ  ۡ�َ ۡ�َ ٱوَ  مَ �ۡ ۡ�ِ ٱوَ  َ�َطنَ  َوَما َهاِمنۡ  َظَهرَ  َما ِحَش َفَ�

َ
ْ �ُۡ�ِ  َوأ ِ  ُ�وا ِ ٱب ِۡل  لَمۡ  َما �َّ  ۦبِهِ  ُ�َ�ّ

                                           
کند و کسی که باو حکمت داده  دهد یعنی او را موفق بعلم توام با عمل می یعنی خدا بهر کسی که بخواهد حکمت می -١

 ر صاحبان عقل.گشوند م است، متذکر نمی ونه خوبی باو داده شدهگشود در حقیقت همه کماالت و فضائل و هر 

 وجه در آنها راه ندارد. چیب و فساد بهیکه رست یزیشده همه از کلمات حکمت آم یکه بتو وح یز هائیچن یا -٢

 عالم به آنها نبود یزهائیچتو کتاب: (قرآن) و حکمت را و آموخت بتو  یفرستاد خدا برا -٣
ً
 .یرا که ابدا

(امر) که تالوت  یعنیاز نوع آنان،  یغمبریپسواد)  ین (مردمان بییان امیکه مبعوث کرد در م یخداست آن کس -٤

و خبائث ک کند آنانرا از لوث شر یر میات خدا را و تطهیآ -سواد است یو ب یبا آنکه خود امñآنان  یکند برا یم

 آموزد آنها را کتاب: (قرآن) و حکمت. یت، و میجاهل

 حسنه. هو موعظ -هین قطعیادله و براه- یعنیحکمت  هلیار خود بوسگرورپ یدعوت بکن مردم را بسو -٥
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ن انٗ َ�ٰ ُسلۡ 
َ
ْ  َوأ ِ ٱ َ�َ  َ�ُقولُوا که مالحظه  یه بطورین آیدر ا ]٣٣[األعراف:  ﴾٣٣ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما �َّ

ار من حرام کرد گروردپد، یوگن بیشود که بمشرک یمرتبت دستور داده م یشود بحضرت ختم یم

بخدا و بت ک د از شریوگخواهد ب ید! در واقع میخدا قرار بدهیک را بدون (برهان) شر  یزیچنکه یا

 .د!ید که بر طبق آن برهان نداشته باشیممنوع هست یدر صورت یرستپ

ک شـر هت دارد، مسئلیه اندازه نسبت به (علم) و (برهان) عناچد اسالم تاینیمحترم! به ب هخوانند 

ت آن را نـدارد کـه مقـرون بعلـم و یوجه قابل چیالبطالن است و به یهینکه در واقع و بنظرش بدیبا ا

 کند!. ید بنداشتن علم و برهان میه مقین دو آیرا در ا یزیچن ینچو منع از  یبرهان بوده باشد، نه

خواهد  یت و کمال عظمت (علم و برهان) اشعار دارد، مینکه بر اهمیذشته از اگات ین آیا یبار

 ین دو راهنمایا ید علم و برهان بوده باشد! و بدون راهنمائیمان و اعتقاد بایبما بفهماند: که منشاء ا

 یزیچاه هر گذرگد کورکورانه خلوت دل را یم، نبایرا در اعماق قلب خود وارد کن یزیچد یرومند نباین

را که  یم با قومش، بزبان آن حضرت کسانیان محاجه حضرت ابراهینانکه در ضمن بچقرار دهم. 

َخاُف  َف َوَ�يۡ ﴿کند:  یقائل شده بودند؛ جدا مذمت میک خدا شر یبدون (برهان) برا
َ
ٓ  أ ۡ�َ  َما

َ
 تُمۡ �ۡ أ

نَُّ�مۡ  َ�َافُونَ  َوَ� 
َ
�  َ�ۡ

َ
ِ  ُتم�ۡ أ ِ ٱب ِۡل  لَمۡ  َما �َّ ۚ نٗ َ�ٰ ُسلۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ۦبِهِ  ُ�َ�ّ يُّ  ا

َ
َحقُّ  َفرِ�َقۡ�ِ لۡ ٱ فَأ

َ
 أ

 ِ  ٱب
َ
ن ید مشرکیز که در مقام تهدیر نگید یو در جا )١(]٨١[األنعام:  ﴾٨١ لَُمونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  إِن ِن� مۡ ۡ�

ِ ٱ َمعَ  عُ يَدۡ  َوَمن﴿د! ینما یبنداشتن (برهان) مد یرا مقک د بر شریاست، وع  َ�  َءاَخرَ  ًهاإَِ�ٰ  �َّ
ٰ لۡ ٱ لِحُ ُ�فۡ  َ�  ۥإِنَّهُ  ۦٓۚ َرّ�ِهِ  ِعندَ  ۥِحَسابُهُ  فَإِ�ََّما ۦبِهِ  ۥَ�ُ  نَ َ�ٰ بُرۡ  با  ]١١٧[المؤمنون:  ﴾١١٧ فُِرونَ َ�

 –م مقام برهان یتعظ یحال، فقط بران یخود برهان ندارند، با ا هداند که کفار بر طبق مقال ینکه میا
ست ین نیداشته باشند ا یارگد نجات و رستید امینرو نباین فاقد برهانند، از ایون مشرکچد: یوگ یم

 ل و برهان بوده باشد.ید مستند به دلیه باینکه امور اعتقادیم مقام برهان و فهماندن ایتعظ یر براگم
 ینیدر آئ یز است ولیگفت انگحد ذاته ش یه فچرگت نسبت ببرهان ین اندازه احترام و عنایتا ا

 عادیمانند اسالم امر
ً
 جا یست کامال

ً
 را:یست، زیتعجب ن یو ابدا

                                           
د و حال آنکه یا خدا قرار دادهیک ست و آن را شریونه ضرر و ترس نچگیرا که منشاء ه یزیچترسم من  یونه مچگ -١

و ک ن دو فرقه (مشریاز ایک ا کدام ید، آیا قائل شدهیک خدا شر  یل و برهان براینکه بدون دلید از ایترس یشما نم

 نکه محفوظ از ترس باشند.یترند از ا موحد) سزاوار



 

 

 

 

 

 

 

 

 اسالم دین برهان و حجت است! 

َهاَ�ٰٓ ﴿کند!  یابالغ م ن نام بمردمیز آن را به همینانکه قرآن نچ ُّ�
َ
ٓ  قَدۡ  �َّاُس ٱ �  نٞ َ�ٰ بُرۡ  َءُ�مَجا

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن نَزۡ�َ  رَّ
َ
ٓ َوأ بِينٗ  �نُورٗ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ا  .)١(]١٧٤[النساء:  ﴾١٧٤ امُّ

ٓ  َ�نَ  لَوۡ ﴿س از آنکه در اینجا پقرآن  ُ ٱ إِ�َّ  َءالَِهةٌ  �ِيِهَما برای  )٢(]٢٢[األنبیاء:  ﴾...لََفَسَدتَا �َّ

مِ ﴿نمایند  کند، در ذیل آن از مشرکین مطالبه برهان می بطالن شرک اقامه برهان عقلی می
َ
ْ ٱ أ َُذوا  ِمن �َّ

ۖ  ۦٓ ُدونِهِ  ْ  قُۡل  َءالَِهٗة ر نیز بعد از بیان ادله گنانکه در جای دیچ )٣(]٢٤[األنبیاء:  ﴾َنُ�مۡ َ�ٰ بُرۡ  َهاتُوا

نَزَل لَُ�م ّمَِن ﴿کند  توحید، از آنان در خواست (برهان) می
َ
�َض َوأ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ۡن َخلََق ٱلسَّ مَّ

َ
أ

َمآءِ َمآءٗ  �َبتۡنَا بِهِۦ َحَدآ�َِق َذاَت َ�ۡهَجةٖ  ٱلسَّ
َ
ن  فَأ

َ
ا َ�َن لَُ�ۡم أ  تُ�بِتُواْ َشَجرََهاۗٓ مَّ

َ
َع ٱ َ�ٰهٞ ءِ أ ِۚ بَۡل مَّ َّ�

ْ ﴿وید: گ میتا اینکه  )٤(]٦٠[النمل:  ﴾٦٠ َ�ۡعِدلُونَ  ُهۡم قَۡومٞ  ن َ�ۡبَدُؤا مَّ
َ
ٱۡ�َلَۡق ُ�مَّ يُعِيُدهُۥ َوَمن  أ

�ِض� 
َ
َمآءِ َوٱۡ�  يَۡرزُقُُ�م ّمَِن ٱلسَّ

َ
ْ بُۡرَ�َٰنُ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  َ�ٰهٞ ءِ أ ِۚ قُۡل َهاتُوا َع ٱ�َّ  ﴾٦٤مَّ

                                           
 روشن.  یشما نور یم بسویار شما و فرستادگروردپاز طرف  ینمردم آمد شما را برها یا -١

 .یسستگانتظام آنها از هم  هو رشت ینه تباه شدیهر آ یبود یندچان یانه خداگی ین جز خدایر در آسمان و زمگا -٢

ل و ید، دلیاوریو: بگنان بیافتند؟ به ایرا در آنها  یصفات خدائ یعنیرا  یانیانه خداگی یا اتخاذ کردند بجز خدایآ -٣

 برهان خودتان را.

 یم بدان آب باغهایدیانیرا که رو یشما از آسمان: (فضا) آب ین را و نازل کرد براید آسمانها و زمیکه آفر یا کسیآ -٤

خدا و مورد یک ن شریه که مشرکچست از آنیآن باغ را، بهتر ن یها د درختیانید برویتوان یبا را که نمیخرم و ز

هستند منحرف از راه راست و  ین قومیانه؟ بلکه مشرکگی یبا خدا یا هست خدائیاند؟! آ دادهرستش خود قرار پ

 معرض از حق. 
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 .)١(]٦٤[النمل: 
قرار داده و یک خداوند شر یکه بدون برهان، برا یم کسانیتم: در قرآن، به زبان حضرت ابراهیفگ

نکه با یا ین حال آن حضرت را برایکند، و در ع یکردند نکوهش م یم یچیپسر یرستپانه گیاز 

که  ینیل نقل همان براهیخته بود در ذیرا در هم ر یرستپل و برهان) اساس بتخانه و بت ی(دل یروین

ٓ  َك َوتِلۡ ﴿دهد:  یش قرار مید و ستایتمجن اقامه کرده بود، مورد یدر مقابل مشرک ُتَنا ٓ َ�ٰ َءاَ�يۡ  ُحجَّ  َها
ٰ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ن ٖت َدَرَ�ٰ  َ�عُ نَرۡ  ۦۚ ِمهِ قَوۡ  َ�َ ٓ  مَّ ََّشا � ۗ  .)٢(]٨٣[األنعام:  ﴾٨٣ َعلِيمٞ  َحِكيمٌ  َر�ََّك  إِنَّ  ُء

 ینهاین آئیکوتر یس شده بود نیبرهان تأس هقاهر  هکه با قو  ینیم را: همان آئین ابراهیقرآن آئ

حۡ  َوَمنۡ ﴿داند!  یا میدن
َ
نۡ  ادِينٗ  َسنُ أ سۡ  ّمِمَّ

َ
ِ  ۥَههُ وَجۡ  لَمَ أ ۗ َحنِيفٗ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ِملَّةَ  �َّبَعَ ٱوَ  ِسنٞ ُ�ۡ  وَُهوَ  ِ�َّ  ا

َذَ ٱوَ  ُ ٱ �َّ ن خود را بعنوان یز آئیو حضرت رسول اکرم ن )٣(]١٢٥[النساء:  ﴾١٢٥ َخلِيٗ�  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  �َّ

ٰ  إِنَِّ�  قُۡل ﴿کند!  یم یم معرفیابراهن یآئ ٓ  ِ� َهَدٮ ٰ  إَِ�ٰ  َرّ�ِ سۡ  طٖ ِصَ�  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ّمِلَّةَ  ا�َِيمٗ  ادِينٗ  تَقِي�ٖ مُّ
ۗ ٱ َصَدَق  قُۡل ﴿نجا یز در ایو ما را ن )٤(]١٦١[األنعام:  ﴾...اَحنِيفٗ  ُ ْ ٱفَ  �َّ  هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  ِملَّةَ  تَّبُِعوا
عت یقت شریم که در حقیمتقنه ابراه هقیف و طریملت حن یرویپبه  )٥(]٩٥[آل عمران:  ﴾...اَحنِيفٗ 

 کند!. ی(برهان و حجت است) امر م
س در کمال وضوح دانستیم: اسالم دین عقل و فکر است، دین علم و حکمت و آئین برهان و پ

رفته و نقشه گایه استوار عقل و علم قرار پحجت است، دینی است که حقایق شامخه اش بر روی دو 

نین آئینی تصدیق وی ال محاله در عهده چاست،  تعالیم متقنه وی از روی حکمت و برهان ریخته شده

                                           
دهد شما را از آسمان و  یم یکه روز یدهد آنانرا, وکس یس اعاده مپو س یستیکند خلق را از ن یجاد میکه ایا کسیآ -١

هست؟  یرگید یانه, خداگی یا با خدایاند؟ آ داده رستش خود قرارپن مورد یه که مشرکچست از آنین, بهتر نیزم

 ل و برهان خودتان را.ید دلیاورید بیو هستگر راستگو اگنان بیبه ا

م یکن یم, بلند میا م دادهیم بر قومش, حجت وبرهان ما بود که بابراهیذشت از استدالل و احتجاج ابراهگه که چآن -٢

 م و دانا است. یحک ار توگروردپم، یرا که بخواه یدرجه و رتبه کس

 یم خدا کرده و همواره متوجه اوست در حالتیشتن را تسلیکه خو یکوتر باشد از کسینش بهتر و نیست آنکه آئیک -٣

م و معرض ین مستقیل به آئیاست که ما یرا که مسلمان یمین ابراهیکند آئ یم یرویپکوکار است و یکه محسن و ن

 م را دوست خود.یاست، و اتخاذ کرد خدا ابره باطله ینهایر آئگیاز د

که  ینینده و درست، آئین پایآئ ی: بسویعنیراه راست  یکرد مرا بسو یار من راهنمائگروردپو: گغمبر بیپ یا -٤

 باطله بود. ینهاین حق و معرض از دیل به آئیکه ما یمیم) است، همان ابراهیه (ابراهیقه و رویطر

 ن حق و موحد بود.یل بآئیکه ما یرا در حالت »میابراه«ن ید آئیبکن یرویپفت خدا، گو: راست گب -٥
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ِينَ ٱ َوَ�َرى﴿وید: گ نانکه خود قرآن نیز میچخردمندان و دانشمندان خواهد بود،  َّ�  ْ وتُوا
ُ
 مَ عِلۡ لۡ ٱ أ

ِيٓ ٱ نزَِل  �َّ
ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  .)١(]٦[سبأ:  ﴾٦ ِميدِ �َۡ ٱ َعزِ�زِ لۡ ٱ ِط ِصَ�ٰ  إَِ�ٰ  ِديٓ َو�َهۡ  قَّ �َۡ ٱ ُهوَ  رَّ

نکه خودشانرا یا ایرند و گن یم یدیق ینکه مردمان نادان اسالم را با نظر بید متأثر بود از ایس نباپ

را یاند ز ساختهک خطرنا یهایار وادچشتن را دیمحروم کرده و خوک اپن ین آئیاز نعمت ا یبطور کل

 طرف توجهشن) ین (دیا
ً
وش شنوا و باالخره گنا، یشم بچاه، گقلب آ یاست که دارا یکسان یاصال

مهر کرده و  یرستپو خود یوش و قلب خود را با مهر نادانگکه  یدانا و خردمند بوده باشند؛ نه آنان

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿اند  ختهیخود آو یشمهاچ یجهل و تعصب را به رویک تار هردپ َّ�  ْ ٓ  َ�َفُروا  ِهمۡ َعلَيۡ  ءٌ َسَوا
نَذرۡ 

َ
مۡ  َ�ُهمۡ َءأ

َ
ُ ٱ َخَتمَ  ٦ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  ُهمۡ تُنِذرۡ  لَمۡ  أ َّ�  ٰ ٰ  قُلُو�ِِهمۡ  َ�َ ٰٓ  عِِهۡمۖ َسمۡ  َوَ�َ بۡ  َوَ�َ

َ
 رِهِمۡ َ�ٰ �

ٞ ِغَ�ٰ   .)٢( ]٧-٦[البقرة:  ﴾...َوة

ٰ ﴿د: یوگنانکه خود چقرآن  ِينَ ٱ ٢ ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  ىُهدٗ  �ِيهِ�  َبۛ َر�ۡ  َ�  ُب ِكَ�ٰ لۡ ٱ لَِك َ�  ِمُنونَ يُؤۡ  �َّ
 ِ د تعصب و یشتن را از قیاست که خو یکسان یعنیزکاران یرهپ یراهنما ]٣-٢[البقرة:  ﴾...بِ َغيۡ لۡ ٱب

 هصفح یو انفس یات آفاقیت فکر متوجه آیخرد آسوده نموده و با حر یها ردهپر گید جاهالنه و دیتقل

ه حضرت یعه النبویالشر ییا بقول محیآورند و  یمان میاء ایبت و باطن اشیجه بغیشده و در نت یتیگ

) و (سفاهت) بر ینکه (نادانیکنند از ا یاست که خود را محفوظ م یکسان یجعفر بن محمد راهنما

ه خود را بکار یعقل یوششان را باز کرده و قواگشم و چکه  یخالصه اشخاصردد، گزه یچآنان 

 ی، ولآنان است یاند؛ قرآن فقط را هنما رفتهگ ینینو ات یرتو (علم) حپانداخته و باالخره از 

 هنکه از محسوس و مرحلینهان نموده و عاجزند از اپ یندچ یها ردهپر یکه عقلشان را در ز یمردم

و  یرفته و متوغل در نادانگمن جهل قرار یر نفوذ اهر یکه ز یکسانذارند گباالتر  یظاهر قدم

 یاند، قرآن و اسالم بطور کل دهیآرم یودالگدر  روحیان بگون مرد چا یهستند، و  یرستپخود

ْ ُمۡدبِرِ�َن ﴿ست یمتوجه آنان ن َ�َٓء إَِذا َولَّۡوا مَّ ٱ�ُّ َوَمآ  ٨٠إِنََّك َ� �ُۡسِمُع ٱلَۡمۡوَ�ٰ َوَ� �ُۡسِمُع ٱلصُّ
نَت بَِ�ِٰدي ٱۡلُعۡ�ِ َعن َضَ�ٰلَتِِهۡمۖ إِن �ُۡسِمُع إِ�َّ َمن يُۡؤِمُن �

َ
ۡسلُِموَن َ�ٰ أ  ﴾…٨١تَِنا َ�ُهم مُّ

                                           
تو فرستاده شده: (قرآن) همه (حق) است، و  یار تو بسوگروردپه که از جانب چدانند آن یفقط دانشمندان م یعنی -١

  است. لب بر همه، و ستودهغا یعنیز یکه عز یکند انسان را به راه خداوند یم یاست که را هنمائ یقیهمه از حقا

مان آورد، مهر ینخواهند ا یا نترسانیآنانرا از عذاب و  یه بترسانچشان، یکسان است بر ایکه کافر شدند،  یآنان -٢

 .گآنان است عذاب بزر یاست، و برا یا ردهپشان یا یده هایشان را، و بر دیها وشگها و  کرد خدا دل
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 )١(!]٨١-٨٠[النمل: 
ه چسه به (علم) ید کنید دیت علماء در اسالم، اکنون باین بود اندازه ارزش (علم) و موقعیا

 اند. کرده یونه رفتار مچگبا علماء  یاز نظر مذهب یحیون مسیسه و روحانین کنیدارد و مالزم ینظر

                                           
که اعراض بکنند و پشت  یان) و (کران) در وقتگندا و دعوت خود را به (مرد یبشنوان یتوان یمحمد تو نم یا -١

ات ما یرود به آگکه ب یر کسانگتو م یشنوان یشان، نمیا یمراهگمردمان کور از  یتو راهنما یستیردانند، و نگبر

تنها آنها س پن، یقت باشد در اثر تفکر و تأمل در کائنات آسمان و زمیطلب حق بکند و خواستار حق یعنی

 هستند مسلمان!.



 

 

 

 

 

 

 

 

 کنیسه و علم)(

ل داده بود، از آن یون تشکگوناگ یها بنام یندچسه) مجامع یت در عالم (کنیحیبعد از ظهور مس

ن یـیتع پاپـکـه بانتخـاب  یشـهائیعـده کشیـک ن مجمع از یل) بود، ایبنام (کونس یجمله مجمع

 یبرا یسه از نظر مذهبیون کنچل و تورات بود، یر انجیفه اش تنها تفسیشد، وظ یل میشدند تشک یم

ر ید از راه تفسـیـن بایده داشت احکام دیهم عق یمردم فهم کتاب مقدس را قائل نبود و از طرف ههم

 ل داد.ین منظور مجمع مزبور را تشکیانجام ا ید، لذا برایایبدست ب

 بطـور کلـی موافـق منـافع  احکامی که از راه تفسیر انجیل و تورات از این مجمع بیرون می
ً
آمد اتفاقـا

رفت، قدرت و اعتبار کشیشان بجائی رسـیده بـود گشد! و در نتیجه کنیسه بطوری رونق  کشیشها تمام می

حتی نجبا و اشراف برای کسـب شـرافت و که تمام شئون مملکت را در زیر نفود خود در آورده بودند 

کردنـد  ده و عضـویت کنیسـه را اختیـار میمنافع مادی با نهایت افتخار داخل مشـاغل مـذهبی شـ

 برای تحصیل تولیت امالک موقوفه بوسائل مخصوصی که کو 
ً
کترین آنهـا رشـوه دادن چمخصوصا

انی گزنـد  ونه ظلم و جنایـت تـأمینگشدند! خالصه برای اینکه در سایه ارتکاب بهر  بود متشبث می

 .آوردند! بصورت روحانی در می ه اعضاء کنیسه قرار دادهگخود کرده باشند، خویشتن را در جر 

بود، کار یک ش کتب ضاله بر حسب مذهب کاتولیون دولندکس) که مأمور تفتیاسگمجمع ( -٢

در  یرا از لحاظ مـذهب یو فلسف یکتب علم یهده بود که کلیرس یسواد بجائ یت نادان و بین جمعیا

 زدند!!!. یعداد کتب ضاله قرار داده، آتش م

ل قطعـه قطعـه کـردن، و زنـده یـر بانواع شکنجه: از قبیس از تکفپش را انگان و خوانندگسندینو

از  یارید کـه بسـیم دیم خواهیات فرانسه مراجعه بکنیخ ادبیه بتارچنانچرساندند!  یسوزاندن بقتل م

 .)١(است! دهیردگق یحر هن مجمع طعمیب همیبزرگ در اثر تعق هکتب فالسف

                                           
  ن.یبرل پلچرانشهر یمجله ا -١
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در  ین محاکم مدتید مردم بود، ایش عقایمأمور تفتس) که یون) و (سنت افیسیزگمحاکم (ان -٣

 در اثر اقدامات یشد، ثان یدائر بود و بعد ملغ یبیصل یها    گزمان جن
ً
یک کاتولک در تمام ممال پاپا

 .)١(دیردگبر قرار 

 بزریحق ینین محاکم دیل ایتشک
ً
را یـت وارد آمـد، زیبود که بعالم تمدن و انسان یتین جنایترگقتا

 بقتل رساندند!. یروتستانت و تمول و مکنت با وضع رقت بارپت از اصول یرا بجرم تبع هزاران نفر

باسـتعانت  یانپادشـاه اسـپدوم  پیـر فلیـ(الـوا) وز«د: یـوگ یمـ یسـیلگان انگسندیاز نو یکی

هفتـه بقتـل رسـاند. جـرم یـک ون) مقدس هشت صد نفر را بضرب شـکنجه در عـرض یسیزگ(ان

 .)٢(!»روتستانت و دوم تمول و مکنت بودپاز اصول  یرویپن اول یمقتول

جده هزار نفر از همنوعان خود ید که متجاوز از هیبال یان سال ششم انقالب (الوا) بخود میاپدر 

 .)٣(است! دهیا در آتش سوزانده و سر بریرا خفه کرده و در آب غرق نموده و 

تانت را در محـبس روتسـپشب هشت صد نفر از یک ول در عرض یانپون در اسیسیزگان یاعضا

ر نمــوده و در آتــش یگکردنــد آنهــا را دســت یدا میــپروتســتان پل) افکندنــد هــر جــا از فرقــه ی(ســو

 .)٤(دیکش یول زبانه میانپمهم اس یآتش در اغلب شهرها هسوزاندند! شعل یم

 هباشـد اغلـب بواسـط یلنـدن م یها هچـلـد) کـه از کویت فید: (اسـملیوگ یسنده مذکور مینو

 )٥(د!یکش یروتستانها ملتهب بود و آتش از آن زبانه مپسوزاندن 

است  یزهائیچن یب تریاز عج یکیکان یدر وات پاپقصر  یها محبس«د: یوگ یدکتر (آرنولد) م

ون) کـه یسـیزگالها و زندانها هنوز از اثر دود آتـش (انچاه یشت بام سپام.  دهیکه من در عمر خود د

که به اتاق  یکچکو هچیر از درگاه بود و ایرساندند س یآن اشخاص را شکنجه نموده و بقتل م هلیبوس

ردن) آنان را در قتـل عـام سـال ژرا که ( یانگارچیکرد خون شهدا و ب یاه مگن یشد کس ین باز میریز

ت از دو یـن آثار که حکایدن اید. دید یم یواریرتاب نموده بود در دپن یریال زچخیاز باال به  ١٧٩١

 .)٦(!»ز استیگمخوف و هراس ان یکند بس یم یت بشریقسم از اقسام شرارت و جنا

                                           
 ن. یبرل هرنشهر منطبعیا همجل -١

 . ٧٩/ ص١فه: جیوظ -٢

 .٨٠/ ص١فه: جیوظ -٣

 .٧٩/ ص١فه: جیوظ -٤

 .٨٣/ ص١فه: جیوظ -٥

 . ٨٢/ ص١فه: جیوظ -٦
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مهمتر از همه این مظالم و جنایات آن بود که همین محاکم (دینی) نسبت به علم و علما وارد 

اسـت: هـر آنکـه در هـر  آورده بودند، که در حقیقت صفحات تاریخ ملت مسیح را لکه دار نموده

کرد با فجیعتـرین طـرزی او را مـورد شـکنجه  اخالقی و اجتماعی اظهار عقیده می مسئله علمی،

دادند، کمتر ممکن بود در آن موقع کسی بیک اکتشافی در علـوم ریاضـی، طبیعـی و....  قرار می

س بانواع شـکنجه معـذبش پزیسون) او را به بیدینی نسبت ندهند و سگموفق شود و مأمورین (ان

 اه مردمان حساس و دانشمندان بود!....گمه نبود بلکه قتلنسازند، در حقیقت محک

کاذبانه و معمول عصر خود برداشته بود، زنده زنده در  هفلسف یرده از روپ(برنو) را از جهت آنکه 

لـه) یالگ( )٢(داغ کردنـد! ینیدیـرا بعنـوان ب یك) عـالم بـزرگ فلکـیرنپروان (کویپ )١(روم سوزاندند!

ن بـه دور ینکه، قائل بحرکت زمـیبود، بمناسبت ا یعیو طب یاضیر علماء ریرا که از مشاه یائیطالیا

در حالـت رکـوع  یگوار را در سن هفتاد سـالگن دانشمند بزرید شده بود، بزندان انداختند! ایخورش

ش را در عداد کتب یها د، تمام کتابیل خود را انکار نمایم و قابل تجلیمجبور کردند که اکتشاف عظ

 .)٣(دادند!ضاله قرار 

در بـاب اسـتحاله جـوهر اظهـار  یدینکه عقایرا، از لحاظ ا یدان معروف آلمان یاضیلر) رپ(ک

ئـت یص علـم هیموسـوم بـه (تلخـ یرا کـه از آن جملـه کتـابیـو یها ر کردند، کتابیکرده بود تکف

اش را  هر هفتاد و ُنـه سـالیپدادند، مادِر  یك) بود در روم در فهرست کتب ضاله و ممنوعه جایرنپکو

ن یـنکه ازیلر) همپن اثنا او را محکوم بسوختن کردند (کیبه حبس انداختند، در هم یرگبعنوان جادو

 بموطن خود عزیقض
ً
ش از سـوختن مـادرش را نجـات دهـد! یپد یمت نمود که شایه با خبر شد فورا

افتـه بـود در یانتشار  ١٦٢٤سال  یکه برا یم ویتقاو یها اسوده بود که تمام نسخهیهنوز از رنج راه ن

ز در اثـر یز مهر و موم کردند و خود او نیاش را ن مالء عام و در حضور جماعت بسوزاندند و کتابخانه

کان) رحـل یوطن شد و در (سـ یوست مجبور بجالیپکه بعد بوقوع  یا فتنه هن فشارها و بواسطیهم

عارض  یاد بویز همطالع هکه بواسط یغد در همان جا در اثر مرض دماینکش یاقامت انداخت، طول

 .)٤(فتگات یشده بود بدرود ح

                                           
 .٨٩-٨٧/ ص١فه: جیوظ -١

 .٨٩-٨٧/ ص١فه: جیوظ -٢

 .٨٩-٨٧/ ص١فه: جیوظ -٣

 .٨٩-٨٨/ ص١فه: جیوظ -٤
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 زدند!.ک کند، کت یفته بود ستاره سقوط نمگآنکه  ی) را برایلیرتپ(

ست و هفت مرتبه بمحاکمه یدانست ب یرا نامحدود م ینکه اجرام سماویالنا) را بمناسبت اپ(کام

 .)١(نجه نمودند!گدر بدن شده بود سخت شنکه قائل بدوران خون یاند، (هاور) را بجرم ا دهیکش

(کلمبوس) کاشف امریکا را از لحاظ اینکه عقیده داشت شـکل زمـین کـروی اسـت و دائـره ایـن 

س از تکفیـر محبـوس پـجهان یعنی: محیط خارج از دنیای معلوم نباید کامال محاط بـا دریـا باشـد، 

 در اس
ً
ترین مردمان (ساالمانکا) برای  از عاقل انیپادشاه اسپانی در مجمعی که بامر پکردند! مخصوصا

مطالعه نقشه مسافرت کلمبوس تشکیل شده بود و کلمبوس نیز در آنجا حضور داشت، روحانیون او را 

فتند زمـین گ احمق تصور نموده و در کمال اهانت و خواری از مجلس بیرون کردند. زیرا روحانیون می

ر در آن طرف اقیانوس هم زمـین جدیـدی گشد و ابا ی میگمانند یک صفحه و یا یک قرص مسطح بزر

س از کشف آمریکا نیز کلمبـوس را پتوان قبول کرد که تمام خالیق از نسل آدم باشند و  ر نمیگباشد دی

انی پردن نهادنـد و او را مغلـوال سـوار کشـتی کـرده روانـه اسـگـمانند یک نفر جانی و مجرم زنجیر بر 

ردنش گنمودند، در نیمه راه (ویلکو) که مأمورش بود از وضعیتش متأثر شده خواست غل و زنجیر را از 

ه گـاداش خـدمات خـود نپـار گنه! من باید این غل و زنجیر را بیاد«فت گبر دارد کلمبوس در جوابش 

ام، در وقـت من اغلب این زنجیر را در اطـاق کـار خـود آویـزان دیـده «فت گ سر کلمبوس میپ »دارم

 .)٢(»ذارد و با وی دفن نمایندگدرم وصیت کرد که زنجیرها را در قبرش بپرحلت 

ر یـن فالسفه فرانسه بود بنام مـذهب تکفیترگاز بزر یعیو طب یاضیر علماء ریاسکال) از مشاهپ(

 کردند!.

 .)٣(ن و کافر خواندندید یر) را بنام مذهب و اخالق بیی) را بنام اخالق و (مولی(مونتان

را که مملکت فرانسه را بعد از آنکه در زمان سـلطنت شـارل  یور روستائیآن دختر غ )٤(کاندارژ

                                           
 .٩نده جیمجله آ -١

 .٩٢-٨٩/ ١فه: جیوظ -٢

 .٩نده جیمجله آ -٣

ه (دوم ین دختر در قریمشغول بود، ا یو پاسبان یرانچله گو در خارج ده ب یگبود روستا زاده که در خانه ببافند یزن -٤

 چبود  یو ساده و مذهب یبا تقو ین) متولد شد، دختری) واقعه در (لریرام
ً
و تند بود در  یعصبان ون مزاجا

ک امر شد که بکم یا بویکند در عالم رؤ یتکلم م ید که با ویشن ید و صداها مید یخوابها م یحاالت روحان

ادشاه خواهد آورد و پنان داده شد که تخت و تاج مملکت را در تصرف یاطم یادشاه فرانسه برود خالصه بوپ

تان باو یپمطلع شد (کاک اندارژات یکه از منو یداد اول کس شان و هرج و مرج مملکت خاتمه خواهدیباوضاع پر
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نجات داده و باالخره تخت و  یر العقولیسها رفته بود با وضع محیلگالء انیهفتم کامال در تحت است

او  »ونیسیزگان«ن محکمه ین همیرده بود، مأمورپتاج از دست رفته را با دست خود به شارل هفتم س

طان در او حلول کـرده و از زنـان سـاحره ینکه روح شیز بعنوان ایگرت انین عمل حیرا بمناسبت هم

 باشد زنده زنده در آتش سوزاندند!. یم

باشد  یش به اختصار مین کتاب که بنایا هسه از عهدیات افتضاح آور کنیع و تمام عملیشرح فجا

از او بـروز  یا شـد و عمـل فـوق العـاده یموفـق م یاکتشـافیک ب یه کسچناچرون است. حاصل یب

 یمطلب یر کسگنمود، خالصه ا یده میو... اظهار عق یو اجتماع یموضوع اخالقیک ا در یکرد و  یم

ا ال اقـل خـود را کورکورانـه یـسه بـود و یاعضاء کنک کرد که خارج از حدود فهم و ادرا یرا اظهار م

 زنده سوزاندن بود!. ین مجازات ویکترچر و حبس کویس از تکفپکرد،  یسه نمیم خرافات کنیتسل

ن یـا«بر ضد قانون (فالر) کـرده بـود  ١٨٥٠ه یانو ژکه در  یو) در نطقگکتور هو یبقول (و 

بزرگ خود قرار  یرا دو حام یقت، جهل و اشتباه کار یسه) در مقابل حقیکن ی: (اعضا»حزب

محصور و محدود نمـوده و مـانع د ین حزب است که افکار مردم را همان اصول عقایداده، ا

کـه هـوش و  یذارد! هـر قـدمگـفراتـر  یدعا قدم ینکه علم و هوش بشر از کتابهایاست از ا

خ ین حـزب در تـار یـخ ایاست، تـار  ن حزب بودهیرغم ا یاست عل ا بر داشتهپذکاوت در ارو 

 .)١(ز ضد است...یچن حزب بهمه یمعکوس: ا یبشر نوشته شده منته یترق

ترقیات کنونی ملل مغرب زمین در حقیقت «وید: گ ندان با انصاف آن سامان نیز مییکی از دانشم

ه، کتابی که در دست مسلمانان است (قرآن) چاست نه ملت مسیح، ص یروان محمد پدر خور 

کند،  مسبب اینهمه ترقی و تعالی است، نه کتاب مقدس که بشر را بعزلت و رهبانیت دعوت می

 ».ار آن هستند!چهمین انحطاطی است که فعال مسلمین دبلکه این کتاب مقتضی 

                                                                                                           
ان را در تحت یجوگاز جن یا ر نمود و حاضر شد عدهیتأث یدر وک اندارژکرد  یکورت) بود. او اول تصور میدر

ن ل مسافت را که سرتاسر آینجاه مپصد و ک اندارژد. ینما یادشاه راهنمائپذارد و او را بنزد گب یو هار و ارادیاخت

ادشاه او پد. یردگادشاه ملحق پنون) بیدر (ش یبموده و عاقبت بسالمتپده بود یردگس اشغال یلگمتوسط قشون ان

سها حمله یلگان یرهاگد، بقالع و سنیخود را بدان شهر محصور رسان یبزودک اندارژن) فرستاد یرا بشهر (اورل

 یمات وین قسمت نکرده قشون مطابق تعلیبا قناعتک اندارژرون آورد. یبرده و باالخره شهر را از محاصره ب

ش خبر داده یپکه خود از  یبدانها داد، بطور یگز شکست بزریب نموده در آنجا نی) تعقیاتپدشمن را تا شهر (

مز) یشارل هفتم را به (رک اندارژمز) شروع شد، یشارل هفتم در (ر یذارگسها تاج یلگبود متعاقب شکست ان

 . ١٠١/ ص١فه: جیوظ ñادشاه جلب کرد پز نسبت به یسها را نیلگهاد و موافقت انن یبرده و تاج را بر سر و

  ندهیمجله آ ٩ج -١



 

 

 

 

 

 

 

 

 است! اسالم دشمن تقلید و تعصب جاهالنه

ر و شر و حسن و قـبح ین خیز بیو فرق حق از باطل و تم یشیست که مآل اندیده نیوشپ یبر کس

ن حـال از یسازد در عـ یوانات جدا میر حیست که انسان را از سایزهائیچنها از یاز راه عقل و دانش ا

نها بسته باعمال یا هد، روشن است که انجام همیآ یانسان بشمار م یو معنو یماد یترق هعوامل مهم

را از  یعقلـ یش از همـه قـوایکه ب یزیچد دانست یبا یاست، ول یدماغ یعقل و بکار انداختن قوا

ت را از یانسـان یایـن مزایـدارد و بـاالخره ا یاه مـگسان را بحالت رکود و وقفه ندارد و ان یباز م یکل

د و اخـالق واعمـال یـکـه عقا یرا کسـانی، زاست د و تعصب جاهالنهیهمانا تقلرد، یگ یانسان م

 یانگکنند و در تمام شـئون زنـد ید میه از آنان تقلیخود قرار داده بدون رو یانگرانرا سرمشق زندگید

هم  یقتیکنند که حق یال نمیران اصال خگیر خود نموده جز عادات و رسوم دیه بغیتک یو معنو یماد

د مردمـان یخود را نابود کرده رفتار و عقا هزیکه حس محکامه و قوه مم یا موجود است، مردمیدر دن

 یاز مردم کمتر باعمال قـوا هن دستیندارند، بدون شبهه اپ یم یزیچحسن هر ک معاصر خود را مال

 یانگنکه در شئون زندینان اصال اعتماد بنفس خود ندارند تا ایرا ایکنند، ز یدا میپاج یه شان احتیعقل

جمـود  یرسـتپکـه در اثـر تعصـب و خـود  یتـین جمعینـچخود بخواهند اعمال نظر بکننـد و هم

ت یـط و تربیر محـیا از راه تـأثیـدران خـود ارث بـرده، و پـکه از  یتشان نموده، جز آن اخالقیبوضع

 بو یگخانواد
ً
 یتلقـ یت خونسـردیا را در نهایدن یو اجتماع یمنتقل شده تمام مقررات اخالق یقهرا

که در اثر ضعف نفس، از راه  یتیجمعباشند،  یر خود قائل نمیغ یبرا یتیونه مزگ چیکنند و ه یم

 ایند، تحقیاستقاللشان را حفظ نماخواهند  یدرانشان مپ هنیر ید دیحفظ عادات و عقا
ً
نـان یقا

 ه خود نخواهند بود.یعقل یازمند باعمال قوایندان نچ یانگهم در زند 

 قـوا ین حال باقیبهم ین که مدتیالبته هم
ً
 یشـان تـدریو اسـتعداد ذات یدمـاغ یماندنـد قهـرا

ً
جا

خواهنـد  یبـاق یعـیطب یانگزنـد هن مرحلیر بهائم در همان اولیف و فرسوده شده و باالخره نظیضع



 43 اسالم دشمن تقلید و تعصب جاهالنه است!

 

م هنـوز هـم بحالـت ینیب یقـا کـه مـیاز مردم افر یمو و قسمتیاسک یکا و اهالیماند، مانند هنود امر

عـادات و  یعنـیرفتنـد گ یر در تحت حکومت عواطف قرار نمگهستند که ا یت باقیتوحش و همج

ه یـعقل یا قـوایدن همتمدن یتهایر جمعیکردند و مانند سا یانت نمیص یدران خود را بطور کلپد یعقا

 بوضعیانداختند، تحق یبکار م یانگشانرا در زند
ً
 یماندند. خالصه مردمـ ینم یخود باق یت کنونیقا

ه شـان ندارنـد کمتـر یـعقل یه بقـوایـون تکچـرنـد یگ ید و تعصب جاهالنه قرار میر نفوذ تقلیکه ز

ماننـد،  یمحـروم م یر ارتقـائیجه نه تنها از سـیرا مورد نظر و فکر قرار دهند و در نت یزیچتوانند  یم

 از بیشان هم تدریبلکه همان استعداد ذات
ً
خواهنـد  یبـاق یو زبـون یستپن رفته و باالخره بحالت یجا

وسـته متطـور یپه اجسام در اثـر نـاموس حرکـت ینانکه ذرات و مواد اولچماند؛ بقول علماء اجتماع 

اسـت،  بـروز کرده یصور اجسـام کنـون ون بهگوناگ یل صورتهایس از تبدپومتحول بوده، و باالخره 

 در تحـول بـوده و یز که همان افراد باشد بحکـم همـین مواد جسم اجتماع نینچهم
ً
ن نـاموس دائمـا

 آنصورت توحش و همجیتدر
ً
 صورت ز یجه بصورت کنونیت را از تن کنده و بالنتیجا

ً
 یبائیکه نسبتا

ر گـا یاب خواهد شد، ولیز کامین یکملو ا یصورت اعلیک ه بیاست، البته در آت ر آمدهگاست جلوه 

 یانگنمودند و در شئون زند یدران خود مپ هنیریا جمود به عادات و رسوم دیدن یتهایجمع هبنا بود هم

 شدند. یموفق نم یات کنونیترقیک کردند، مسلما بهزار  ید میکورکورانه از همکنانشان تقل

ت یکه انسان را از مراحل انسان یعامل نیو مهمتر ین آفت عقل انسانیترگس معلوم شد که بزرپ

ن یاد در ایس از تتبع زپنانکه دانشمندان اجتماع چاست،  د و تعصب جاهالنهین تقلیکند هم یدور م

 هد و جمودت بنسبت ضعف قوینستکه قوت مراتب روح تقلیه بر خوردند: و آن ایکل هقاعدیک باره ب

) و یانزپه شباهت بانسان دارند مانند (شمک یوانات بخصوص انهائیاست؛ مثال ح تعقل و اراده

د یوسفند و آهو و... در قسمت تقلگبرند مانند  یله) بسر مگنکه مجتمعا و بصورت (یا ایال) و یورگ(

ف یو ضع یدوم، اطفال و زنان و مردمان عصب هدر درج یاول، قبائل وحش هو جمودت در درج

که عقلش مسلط بر عواطفش هست  یانسان راق ، تا آنکه در)١(اند رفتهگسوم قرار  هالنفس در درج

د یا تقلیف شده و در مقابل ناموس اقتباس (یضع یلیه و جمودت فکر در او خید بدون رویروح تقل

شود،  یو تکامل است در او حکم فرما م یترق هلین وسیکمال عقل و مهمتر هن نشانیعاقالنه) که اول

ۡ ﴿ یهز در آینانکه قرآن نچ ِينَ ٱ ١٧ ِعَبادِ  فَبَّ�ِ حۡ  َ�يَتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ �َسۡ  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ  ۥٓۚ َسَنهُ أ

ُ
 �َِك أ

                                           
  ٩٦ -٩٢/ ص١: جعلم االجتماع -١
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ِينَ ٱ َّ�  ٰ ۖ ٱ ُهمُ َهَدٮ ُ ْوَ�ٰٓ  �َّ
ُ
ْ  ُهمۡ  �َِك َوأ ْولُوا

ُ
 ٱ أ

َ
 هرا نشان ین معنیهم )١(]١٨-١٧[الزمر:  ﴾١٨ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

است که ناموس (اقتباس)  کرده یکمال قوت عقل قرار داده و صاحبان عقل را فقط منحصر باشخاص

 یت شخصینه آن طور باشند که در اثر تعصب جمود بوضع یعنیدر آنها حکومت داشته باشد، 

که  یرا طرف توجه قرار ندهند، و نه مانند آنان یزیچدران خود پخود نموده، جز عادات و رسوم 

دهند، بلکه در مقابل  یر مست و نا هنجار قراپ یزیچقلبشان را محل انعکاس هر  هنیکورکورانه آئ

شنوند باکمال  ینند و میب یه که مچوششان را باز نموده و هر گشم و چا یدن یتمام جنبشها و صداها

 ند.ینما یرویپاست  دهیسندپکو و ین نیه که در بچس آنپه در مقام انتخاب بر آمده و سیتعقل و رو
 ا یحق

ً
مـا تنهـا  هدیـقـرآن مقـدس، بعق یو اجتماع یات اخالقیر صرف نظر از تمام آگقتا

خ یر تارگرا ای، زخواهد بود یافراد بشر کاف یو معنو یسعادت ماد یمختصر برا یهآیک ن یهم

ن ین مفاد همیامروز ره یایدن یو معنو یات مادیترق هم همینیب یم میتمدن بشر را بدقت مالحظه کن

رورش افکـار پ هقین طریو بهتر یانگزند یهع پاین دستور ترفین دستور مهمتریدستور مقدس است، ا

 یریـ، و منبع کثیت جاهالنه که تنها عامل انحطاط و بدبختید و عصبین دستور ما را از تقلیاست، ا

ل به یم اقتباس را که اقصر طرق نیق مستقین حال طریدهد، و در ع یاز آالم و نکبات است، نجات م

 دهد. یم میاست، بما تعل یو اجتماع یسعادت فرد

خواهد یک انقالب فکری در اعماق روح بشر تولید نموده و آنانرا از  ون میچه اسالم بالجمل

حسی و جمودت رهانیده، و بجاده ترقی و تکامل بیاندازد، اسالم نظر باینکه تکمیل نوع بشر را  بی

خواهد عقولشان را برای رسول بکماالت مادی و معنوی از کلیه قیود آزاد  محط نظرش قرار داده و می

خواهد در سایه انقالب فکری و معنوی یک مدنیت  ون میچوستاو لبون) اسالم گنماید، بقول (

ون آسایش و سعادت کافه طبقات بشر را الی االبد چجدیدی در عالم ایجاد نماید و باالخره اسالم 

س خواهد خود را با جمیع تطورات اجتماعی بشر همراه نماید، لهذا در هدم اسا عهده دار شده و می

ترین سد راه سعادت بشر است، کمال جدیت را بخرج  گتقلید و عصبیت جاهالنه که در حقیقت بزر

ذشته از آن آیه وارده درباره (اقتباس) و آنهمه آیات وارده در فضیلت علم، استقالل عقل و گدهد،  می

نیز در این حریت فکر که هر یک کامال بر مذمت تقلید و تعصب جاهالنه اشعار دارد، آیات بسیاری 

ْ ٱ لَُهمُ  �ِيَل  �َذا﴿شود:  قسمت بخصوصه وارد شده که یک قسمتش را در اینجا متعرض می ٓ  تَّبُِعوا  َما
                                           

 ین انها را، آنانند کسانیکوتریکنند ن یم یرویپس پرا و س یفتارگشنوند هر  یکه م یان مرا: آنانگده بده بندژم یعنی -١

 کرد آنانرا خدا، آنانند فقط صاحبان عقل!. یکه راهنمائ
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نَزَل 
َ
ُ ٱ أ َّ�  ْ ٓ  نَتَّبِعُ  بَۡل  قَالُوا لۡ  َما

َ
ٓ  هِ َعلَيۡ  نَاَفيۡ � ٓۚ َءابَا َولَوۡ  َءنَا

َ
ٓ  َ�نَ  أ  َتُدونَ َوَ�َ�هۡ  ا ٔٗ َشۡ�  قِلُونَ َ�عۡ  َ�  ؤُُهمۡ َءابَا

ْ َ�َعالَوۡ  لَُهمۡ  �ِيَل  �ذَا﴿، )١(]١٧٠[البقرة:  ﴾١٧٠ ٓ  إَِ�ٰ  ا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ ْ  لرَُّسولِ ٱ �َ�  �َّ  َما بُنَاَحسۡ  قَالُوا

ٓ  هِ َعلَيۡ  نَاوََجدۡ  ٓۚ َءابَا َولَوۡ  َءنَا
َ
ٓ  َ�نَ  أ  .)٢(]١٠٤ [المائدة: ﴾١٠٤ َتُدونَ َ�هۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  لَُمونَ َ�عۡ  َ�  ؤُُهمۡ َءابَا

غمبـر اکـرم یپر بـار دعـوت یـدران خـود زپـ یرویـپرا کـه بمناسـبت  یه خداوند کسانین آیدر ا

دادند، بالصراحه مورد مذمت  یل صدق مقالشان قرار میآنانرا دل هات جاهالنیرفتند، و فقط عمل ینم

 دهد. یو مالمت قرار م

ْ  �َذا﴿ ٰ  َ�َعلُوا ْ  ِحَشةٗ َ� ٓ َعلَيۡ  نَاوََجدۡ  قَالُوا ٓ  َها ُ ٱوَ  َءنَاَءابَا َمَرنَا �َّ
َ
ۗ  أ َ ٱ إِنَّ  قُۡل  بَِها َّ�  �َ  

ۡ
 ُمرُ يَأ

 ِ ٓ َفحۡ لۡ ٱب َ�ُقولُونَ  ءِ� َشا
َ
ِ ٱ َ�َ  �  یه خداوند مردمانین آیدر ا )٣(]٢٨[األعراف:  ﴾٢٨ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما �َّ

د از آنها هر یتقل دادند و از لحاظ یقرار م یزیچحسن هر ک دران خود را مالپح یات قبیکه عمل

(حکم الله) معنون  ین حال همان اعمال زشت را بعنوان ثانویآوردند و در ع یم یرا بجا یعمل زشت

 مالمت م یم
ً
 کند. یکردند! جدا

﴿ ْ ٓ  لَوۡ  َوقَالُوا ا ُهم� َ�ٰ َ�َبدۡ  َما نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ ءَ َشا ٰ  لَُهم مَّ مۡ  ٢٠ ُرُصونَ َ�ۡ  إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ  ٍ�� ِعلۡ  مِنۡ  لَِك بَِ�
َ
 أ

ْ قَالُوٓ  بَۡل  ٢١ ِسُكونَ َتمۡ ُمسۡ  ۦبِهِ  َ�ُهم ۦلِهِ َ�بۡ  ّمِن ابٗ كَِ�ٰ  ُهمۡ َ�ٰ َءاَ�يۡ  ٓ وََجدۡ  إِنَّا ا ٓ  نَا ٰٓ  َءنَاَءابَا ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
 �نَّا أ

 ٰٓ هۡ  رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ ٓ  لَِك َوَ�َ�ٰ  ٢٢ َتُدونَ مُّ رۡ  َما
َ
ٓ ُمۡ�َ  قَاَل  إِ�َّ  نَِّذيرٍ  ّمِن َ�ةٖ قَرۡ  ِ�  لَِك َ�بۡ  ِمن َناَسلۡ أ  إِنَّا فُوَها

ٓ وََجدۡ  ٓ  نَا ٰٓ  َءنَاَءابَا ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ  �نَّا أ قۡ  رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ  .)٤(]٢٣-٢٠[الزخرف:  ﴾٢٣ َتُدونَ مُّ

                                           
یز چایم بر آن  کنیم آنچه را که یافته یروی میپویند بلکه گ ه را که خدا فرستاده، میچیروی کنید آنپفته شود گون به کفار چ -١

 راهنمائی نشدند؟یزیرا و براه راست چکنند  دران ایشان تعقل نمیپه چر گکنند؟ ا دران میپیروی پدران خود را، آیا اینان پ

کند ما را  یت میند کفایوگ یغمبر، میپد به نزد یائیه که خدا نازل کرده و بچد به آنیائیشود: ب یفته مگون به کفار چ -٢

درانشان په چر گدران خود؟ اپاند از  افتهیه که چشان را آنیا بس است ایدران خود، آپم از یا افتهیه که چآن

 اند؟  مراه بودهگرا و  یزیچدانستند  ینم

ن یشدند و آنانرا با ین کارها را مرتکب میدران ما اپم یدیون دچند یوگ یآورند، م یرا بجا یکه کارزشت یکفار وقت -٣

و: گنان بیاست! با ن کارها امر کردهیز ما را باقدام ایم، و خداوند نیشو یز مرتکب مینرو ما نیم، از ایا افتهیکارها 

خدا و حکم خدا است، آن را  هفتگد یدان یرا که نم یزیچا یکند، آ یرا امر بانجام کار زشت نم یاه کسگ چیخدا ه

 د؟یده یبخدا نسبت م

ن مقاله خود (علم) ندارند، بلکه ینان طبق ایم، ایکرد یرستش نمپر خدا بخواهد ما مالئکه را گکفتند: ا یکفار م -٤

فتارشان گصحت  یم که برایشان فرستادیبر ا یش از (قرآن) کتابیپا ما یند، آیوگ یمان آن را مگن و یتخم یاز رو
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رسـتش پدران خـود مالئکـه را پـنظـر حفـظ آثـار  هرا کـه از نقطـ یه خداوند اشخاصـین آیدر ا

 د.ینما یت شدت مذمت میکردند، با نها یم

  ید را منع مینکه تقلیه عالوه بر این آیا
ً
ن یـیما تع یده برایدر باب عق ینیزان معیمیک کند، ضمنا

ادلـه و  یشـان نـه دارا دهین عقیکنند، بر طبق ا یرستش مپکه مالئکه را  ید: آنانیوگ یرا میکند، ز یم

ک متمس یدست دارند که بوم در یآنها فرستاده باش یکه ما قبال برا یه هستند، و نه کتابین علمیبراه

س معلوم پکنند  ین کار را میدران خود و حفظ آثار آنها اپ هقیطر یرویپبشوند، بلکه فقط از لحاظ 

 .یا کتاب آسمانیباشد و  یا علم قطعید یبا یزیچبهر  هدیشود که منشأ عق یم

َ�  ِجَعُهمۡ َمرۡ  إِنَّ  ُ�مَّ ﴿ لۡ  إِ�َُّهمۡ  ٦٨ ِحيمِ �َۡ ٱ َ�ِ
َ
ْ َفوۡ � ٓ  ا ٰٓ  َ�ُهمۡ  ٦٩ ّلِ�َ َضآ َءُهمۡ َءابَا  رِهِمۡ َءاَ�ٰ  َ�َ

�ۡ  لَُهمۡ َ�بۡ  َضلَّ  َولََقدۡ  ٧٠ رَُعونَ ُ�هۡ 
َ
 ٱ َ�ُ أ

َ
لِ�َ ۡ� ه خداوند ین آیدر ا )١(]٧١-٦٨[الصافات:  ﴾٧١ وَّ

 خبر میصر
ً
 یرهایاند، و با زنج درانشان شدهپـبند عادات و رسوم یاپا یکه در دن یدهد: اشخاص یحا

شت آنان در گاند، مرجع و باز د کردهیمق یستپاه مذلت و چشتن را در ید و تعصب جاهالنه خویتقل

ِ َ�ٰ  ِ�  َ�نَ  َوَمن﴿ناموس  یمقتضا یز جهنم خواهد بود، آریآخرت ن �ۡ  ۦٓ ِذه
َ
 ِخَرةِ �ٱ ِ�  َ�ُهوَ  َ�ٰ أ

 ۡ�
َ
َضلُّ  َ�ٰ أ

َ
 ن است.ینچاست،  که خداوند در قرآن مقرر فرموده ]٧٢[اإلسراء:  ﴾٧٢ َسبِيٗ�  َوأ

: ٢٦( ه) و سـور٥٣: ٢١( هم در سـوریحضـرت ابـراه هن موضوع در قصیز در همین یندچات یآ

م یات قـرآن کـریس از مجموع آنهمه آپان محترم خواهند مراجعه فرمود، گ) وارد شده که خوانند٧٠

د و تعصب کـه یت برهان، و مذمت تقلیو اهمت فکر یب بعلم و استقالل عقل، و حریکه درباره ترغ

ن علم و عقل و فکـر و برهـان اسـت، یشود: اسالم د یم، در کمال وضوح معلوم میتا کنون ذکر کرد

ا و آخرت اسـت، اسـالم بتمـام ین (وسط) و جامع حقوق روح و جسم و حافظ مصالح دنیاسالم د

د همواره مسلح بسـالح یمسلمان با نرویاز ا مان است،گاز  یرویپد و تعصب و یضد با تقل یمعن

تدبر و نظر باشد، مسلمان  هت فکر و قو ید استقالل عقل وحر یعلم و برهان باشد، مسلمان با

                                                                                                           
فتند ما گ ی، بلکه میاز کتاب آسمان یلیدارند و نه دل یذارشان نه برهان علمگنان طبق یند؟ نه، ایجوک بآن تمس

ه یقر چی) در هصمحمد ( یش از توایپم. و یانگافتیقه راه یم که بآن طریا افتهی ینیقه و آئیدران خود را بر طرپ

قه و یدرانمان را بر طرپفتند ما گ یغمبران مپه به یران و شهوت رانان آن قرگر آنکه توان گم مینفر ستاد یغمبریپ

 نمود. یرویپم ید و آثر شانرا خواهیوسته عقایپم که یا افتهی ینیآئ

 بسویشت کفار تحقگمرجع و باز  -١
ً
افتند، بدون تأمل و نظر یمراه گدرانشان را پنکه ینان با ایرا ایدوزخ است، ز یقا

  اند. مراه بودهگانشان یـنیشیپشتر ینان؛ بیش از ایپکه  یکردند، در صورت یرویپبر آثار آنان 
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 از طر ید اکیاعتماد بنفس و حس اقتباس باشد، مسلمان با ید دارایبا
ً
ط یق افـراط و تفـر یـدا

ت کنـد، یـوسـته رعایپخـود را  یو روحـان یجسمان یانگان زند یز نموده و حفظ تعادل میرهپ

 مسلمان با
ً
 از یمخصوصا

ً
مان گد عواطفش را کامال در تحت تسلط عقل خود قرار داده و جدا

 در تمـام امـور یـد، مسلمان باینما ید و تعصب جاهالنه دور یو وهم و از تقل
ً
د، مخصوصـا

و ه و متانت متتبـع و مجتهـد باشـد، یت رو یاست در نها دهیه که مربوط به عقچه و آنیاعتقاد

 متدید حقیباالخره مسلمان با
ً
 .ف اسالم باشد!ین حنین بدیقتا

د و یحاکم به حرمت تقل یعقل بطور بداهت و قرآن کمال صراحت هر در بطور کل یون دانستچ

 در امور اعتقاد –مان گاز  یرویپ
ً
ال یـنکـه خیا یدانم بـرا یمـ یهستند، اکنون مقتضـ -هیمخصوصا

ه را یعشـر یاثن هعیش گن بزریاز فقها و مجتهد یات جمعیآراء و نظرن باره متفرد هستم، ینشود در ا

 ذرانم:      گن مسئله از نظر خواننده بیدر ا

) حجيـة ظـنالله مقامـه در کتـابش (رسـائل): مبحـث ( یاعل یانصار  یخ مرتضیمرحوم ش

کـه  ین (مسـائلیـمسـائل اصـول د«د: یوگ ی) م١٦٩( هن) در صفحی(اعتبار ظن در اصول د همسئل

 و بالذات فقط اعتقاد قلب
ً
ه چـر گـمکلف است ا ین ظاهریو تد یو باطن یمطلوب شارع از آنها اوال

است که  یمسائل -ه هم مترتب بشود) بر دو قسم است، اولیاز آثار عمل ین اعتقاد، بعضیبوجوب ا

نکه مشروط بشرط حصول علـم ین بآنها بطور مطلق واجب است، بدون ایاعتقاد و تد یبر هر مکلف

ون اعتقـاد چـ -د، عدل، معاد، نبـوت و امامـتی: توحیعنیبوده باشد، مانند معارف خمسه معروفه 

 واجبست از ایبا
ً
ز از لحاظ وجوب (مقدمه واجب مطلق) ینها نیل علم نسبت باینرو تحصینها مطلقا

 واجب است.

 بـراگـا یعنیاست که اعتقاد بآنها واجب است در صورت حصول علم،  یمسائل -دوم
ً
 یر اتفاقـا

از  یسـت، ماننـد بعضـیرنـه الزم نگانسان نسبت بآنها علم حاصـل بشـود اعتقـادش الزم اسـت و 

 ات معارف خمسه.یل و خصوصیتفاص

ل معرفت یون وجوب اعتقاد بآن مشروط بشرط اتفاق حصول علم است و تحصچن قسم یا یول

ر از آن ادلـه گـا –ه) نموده یظن هد عمل (بادلینستکه در آنها نبایا یست، اقویه نسبت بآن الزم نیلمع

ر یـا غیـح) باشد و ی(خبر صح یل ظنیه آنکه آن دلچکند،  یفرق نم -د بشودیانسان تول یبرا یمانگ

 نهـیکـه صـر یادیل اخبار زید توقف کرد، به دلین موارد بایح بلکه در ایصح
ً
کنـد مـا را از  یم یحا

ن یـد ما را بتوقف در آنها کـه از آن جملـه اینما ین حال امر میر معلوم، و در عیغ یزهایچاز  یرویپ
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وأهـو بيـده  ،إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإذا جاءكم ما ال تعلمـون فهـا«ث است یحد

 مـینکـه صـریه) بعـد از ایـدر کتاب (مقاصـد العل ید ثانیشهنانکه مرحوم چ» إىل فيه
ً
د: یـوگ یحا

ن موضوعات یق آحاد در ایکه بطر ید: اما اخباریوگ یم ستیل برزخ و معاد الزم نیمعرفت بتفاص

 تصد
ً
نکـه (خبـر یح باشد بجهت ایه آن اخبار صحچر گست، ایق آنها الزم نیاز ائمه وارد شده مطلقا

ه چاختالف است،  ن علما محلیه بیه ظنی) است، جواز عمل بآنها در احکام شرعیل ظنیواحد) (دل

نست: یدر کتاب (ُعده) ا یخ طوسیشن ظاهر کلمات مرحوم ینچه. و همیه علمیرسد باحکام اعتقاد

 هاز غفلـ یع علما است فقط بعضیه جمین متفق علیکه عدم جواز اعتماد (باخبار آحاد) در اصول د

د یسـاز مرحـوم  »سـرائر«ه کـه در کتـاب چن باره مخالف هستند، و ظاهر آنیث در ایاصحاب حد

د یـنکـه، نبایست در این ین علما اصال خالفینستکه بیاست ا ت شدهیه حکایرضوان الله عل یمرتض

کـه اخبـار آحـاد را در  یکالم هر کس یز مقتضیونه از مسائل اعتماد باخبار آحاد نمود، و نگن یدر ا

 .»ن هم معتبر نباشدیدن است که اخبار آحاد در مسائل اصول یداند، ا یمسائل اصول فقه معتبر نم

ل معـارف خمسـه در اصـل یان عدم اعتبار اعتقاد بتفاصـین دو قسم، و بیاز ایان راه امتیس از بپ

امـا قسـم «د: یوگ یم – ١٧٤خود، باالخره در صفحه  یبر طبق مدعا یاریات بسیاسالم، و نقل روا

است که  ینسبت باشخاص تارةً ل اعتقاد واجب است سخن ما یتحص یاول که اعمال نظر در آن برا

ل علـم یکه عاجز از تحص یً◌ راجع بکسانةند و تاریل علم نمایقدرت دارند نسبت بآن مسائل تحص

ن قسـمت یـشـان کـه در این حال جائز است بر ایا با اید دانسته شود آیکه قادرند، با یباشد، آنان یم

اما راجع بجـواز عمـل  -مان؟ یا ایا محکوم بکفرند یا نه؟ و بر فرض عدم جواز، آیعمل بظن بکنند 

اسـت، اصـال  یهیست مسلم و بدیل علم، عمل (بظن) جائز نین بر تحصیقادر ینکه برایبظن، در ا

از یـک و امامـت هـر ص  که نبوت محمد ید، کسیتأمل نما ین معنیدر ا یست که کسیسزاوار ن

واجب است بر او، (با  د، بلکهیست که اکتفا بهمان ظنش نمایز نیش مظنون است، جایائمه مثال برا

ش علم حاصل بشـود و بـر یبظن نمود) که آن قدر اعمال نظر بکند تا برا ید اکتفاین که نبایتفطن با

 بهمیعلما هم واجب است که او را اک
ً
که خـائف باشـند کـه او  یر در موردگامر کنند، م ین معنیدا

 یست که صـریات و اخباریع آیم جمیفتگه که چل ما بر آنیخواهد شد، دل یمان بامر باطلگار چد
ً
حا

ن، و بر عدم جواز یق، اقرار، شهادت، تدیمان، علم، تفقه، معرفت، تصدیکند بر وجوب ا یداللت م

ش از حد احصاست. اما راجع ین اخبار بیاز ظن، و ا یرویپو بر عدم جواز  ک،بقاء در جهل و در ش

 یادیـمان باشند، بجهت اخبار زیبعدم ان است که محکوم ین ایو بلکه متع یمانش، اقویا ایبکفر و 
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ايل آخـر  »ن و معرفت که همه ظهور در علـم دارنـدیمان را به اقرار، شهادت، تدیکند ا یر میکه تفس

 .كالمه الرشيف رمحه اهللا

در حقیقـت (ایمـان) «ویـد: گ مـی ٣) صـفحة حقايق االيامندر کتاب ( -) مرحوم شهید ثانی(

 
ً
از افعال قلبی است، یا جوارحی و یا افعال قلبی و جوارحی، (اشـاعره) اختالف شده که آیا ایمان شرعا

 
ً
و بسیاری از متقدمین و متأخرین از (امامیه) که از آن جمله (مرحوم محقق طوسی) است کـه صـریحا

کند، عقیده شان اینست که (ایمان) شرعا از افعال قلبـی و بمعنـی  در کتابش (فصول) اظهار عقیده می

وینـد گ اند؛ اصحاب ما امامیه می اشاعره و امامیه در معنی (تصدیق) اختالف کرده تصدیق است، ولی

ویند مراد از آن تصدیق نفسانی است، طائفـه گ مقصود از (تصدیق) تصدیق علمی است لیکن اشاعره می

 ویند (ایمان) شرعا از افعال جوارحی است، نهایـت آن کـهگ (کرامیه) و (خوارج) و قدماء از (معتزله) می

ویند عبارت از تلفظ بشهادتین است و بس لیکن (خوارج) و قـدمای از معتزلـه و (عـالف) و گ کرامیه می

ویند ایمان عبارت است از جمیع واجبات و مستحبات، و تصدیق علمـی در آن گ (قاضی عبد الجبار) می

(ایمـان) از افعـال ویند گ معتبر نیست (محدثین) و جمعی از علمای سلف مانند (ابن مجاهد) و غیره می

 .»قلبی و جوارحی و عبارتست از تصدیق قلبی و اقرار زبانی و اعمال خارجی

ن کـه (در یـانـد بـر ا علما اتفـاق کرده«د یوگ ی) م٦ان ادله مذاهب نامبرده در صفحه (یس از بپ

سـن ل (عبد الله بن الحیاز قب یلیقل هر عدگد) حرام است، میه) (اجتهاد) واجب و (تقلید اصولیعقا

ه خـدا، نبـوت، یه و سلبیوجود صانع، اوصاف ثبوت یعنیه: ید اصولیه) که در عقای) و (حشویالعنبر

 . »دانند ید را جائز میتقل –نها یر ایعدل و غ

 د: یوگ ی) در باب وجوب معرفت اصول خمسه م٥٧( هو باز در صفح

کـه آن حضـرت خبـر  یزهـائیچاسـت، امـا راجـع بـه  ص ق نبوت محمـدیاصل سوم تصد«

نسـبت بآنهـا  یلیل علم تفصیه که راجع بعمل مکلف است در صورت قدرت، تحصچاست آن داده

ف بـه عبـادات، سـؤال و یـل: تکلیـه که مربوط به احوال مبدأ و معاد است از قبچواجب است، و آن

رم بمـا غمبـر اکـیپزان کـه بطـور (تـواتر) از یـ، صراط، جنت و نار و میعذاب در قبر، معاد جسمان

مـان ین مسـائل معتبـر در تحقـق ایـل ایق بتفاصیده دارند که تصدیاز علماء عق یاست جمع دهیرس

د بطور اجمال معتقد باشد یمکلف با یعنیباشد  یکاف یق اجمالین است که تصدیظاهر ا یاست ول

ه بعـد از آن هـر چناچاست، همه راست و مطابق با واقع است،  غمبر خبر دادهیپه که چن که هر آنیبا

 .»ق بکندیال تصدید نسبت بآنها تفصیش ثابت شد، آن وقت بایال برایاز آنها تفصیک 
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 ُف َ�قۡ  َوَ� ﴿ یهر آیدر تفس ٥٩ ه) در صفحانیر مجمع البیتفس( صاحب یخ طبرسیمرحوم ش
محمد بن «و (قتاده) و  »ابن عباس«س از نقل اقوال پ )١(]٣٦[اإلسراء:  ﴾...مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما

که  ین هر قول و فعل و عزمیباشد، بنابرا یه بعموم خود باقین آینست که ایاصل ا«د: یوگ یم »فهیحن

قت خداوند یه خواهد بود، و در حقین آیکند همه مشمول ا یر علم از انسان بروز میغ یاز رو

د یاورین یفتنش جائز است، و بجاگنکه ید باینکه علم داشته باشیر اگرا م یزیچد یوئگد، نیوگ یم

نکه ید بایدا کنیپر آن که علم گم یزیچد بیو معتقد نشو ر در صورت علم بجوازش گرا م یکار

نکه عمل به یاند بر ا ه استدالل کردهین آیز بهمیاز اصحاب ما ن ی. و جماعتاعتقادش جائز است

 یه بطور عموم نهین آیاست، و ا هیظن هاس از ادلیرا خبر و قیست؛ زیاس) جائز نیو (ق »خبر واحد«

 .»ر معلوم استیکه غ یزیچبهر  یرویپکند ما را از  یم

دانسته شد کـه در  ین مذکورات بخوبیم، و از این قسمت تنها نبودیله الحمد معلوم شد ما در ا

 ممنـوع یه، اکین مخصوصا در امور اعتقادیقیاز ظن بطور قطع و  یرویپد و ین مقدس اسالم تقلید
ً
دا

م، قرآن، یعقل سل یعنیه ینیقی یهده فقط ادله علمین در قسمت عقیزان مسلمیو مو حرام است. 

اول عقـل  هد در درجی: مسلمان بایعنیکرام است،  هغمبر و ائمیپ هره و سنت مسلمه متواتر یس

 رون آورد ویـط خـود بیر محیدران و تأثپشتن را از تحت تسلط اوهام، و عادات و رسوم یخو 

ش و آزادش را همـاره یآال  یغمبر و ائمـه و همـان عقـل بـیپ یهحتم هر یس قرآن، سنت و سپس

ه و یـه و حـاالت روحیـه و ظاهر یـن و سرمشق خـود قـرار داده و تمـام افعـال قلبینصب الع

دران و اقـارن پـد ینکه طوق تقلین متقنه مطابقه بکند، نه این مواز یوسته با همیپاش را  هیجسم

نکـه کـدام یخبر اسـت، از ا ینکه بی، با ایهر خبر  یا بجمالت عربیداخته و ردن انگخود را ب

 ل و خرافات قرار دهد.یاو را ساخته دل باخته، و باالخره دماغش را کانون اباط یملحد

 متحیحق
ً
ذاشت؟ در اصول گد یه باچاند،  رفتهگش یپما  ینیقه که برادران دین طریرم که اسم ایقتا

) در یه (اصـولیـه و فرعیـ) در احکام عملیات (اخباریر اعتقادیمادر) در سا در وپن (مقلد ید یهاول

اللـه هنـد) در  یفنـا فـ هرو (فلسـفیـپ، یرسـتپال یـو خ یکاریو ب یعبادات و (واصل بحق) در تنبل

ه (دشـمن خانـدان یـس الهی) در تعبد سنن و حفظ نوامینفس (دوستدار عل یات موافق با هوایعمل

ا لالسـف! یـ -سـت، ی) و طرفدار مـذهب جعفریعل هعین عنوانشان (شیاون عنیمحمد) و با همه ا

خته با عفت، با آن روح سلحشور تـوأم یو با آن شجاعت آم ین با آنهمه زهد و تقویر المؤمنیام یعل

                                           
 .یرا که بدان علم ندار یزیچمکن  یرویپ یعنی -١
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که در راه شکستن  ینسبت بفقرا وضعفا و با آن همه زحمات یسارگبا علم و حکمت و با آن همه غم

ه یکه در سـا یر العقولیظلم و جهل و محو اوهام و خرافات متحمل شده و با آن خدمات مح یبتها

 یرویـپا یـاست آ ن راه کردهیهم یت نموده، و عاقبت جان خود را فدایق اسالم بعالم انسانینشر حقا

 ن است؟!.یقه اش همیطر

زده، و اسـاس  نیزانـو زمـ یشاده روئـگن عصرش با کمال ییعیکه در مقابل طبیجعفر بن محمد

فش را صـرف انتشـار معـارف اسـالم یکه تمام اوقات شریده، جعفر بن محمدیچبپت را درهم یماد

متخصص در علم  یان طرسوسیکه از آن جمله جابر بن ح )١(ردگنفر شا ٤٠٠٠نموده، و در حدود 

اش  مدرسـهاسـت، از  ا مـورد مباحثهیـدن گبزر یه، که هنوز مؤلفاتش در مجامع علم)٢(بوده یمیش

 م؟!.یست که خود را بآن حضرت نسبت بدهیشرم آور ن ین جهالت و نادانیا ماها با ایرون آمده آیب

م دانشـمندان در قسـمت معـارف ینیب یست کـه مـین نیرتر از ایذپتحمل نا یبتیمص چیه یراست

است،  افتادهاز مردمان نادان  یر الشأن در دست مشتین امر خطیجه ایکرده و در نت یریگاسالم کناره 

انـد، در مجـامع  دهیچن یکه از درخت علم جـز خوانـدن و نوشـتن ثمـریده اشخاصیرس یکار بجائ

غمبـر و یپرا به  یت جرئت هر مهمل و ال طائلیغمر اسالم را اشغال نموده و با نهایپاه گیجا یاسالم

 کنند!. یل میاره تحمچین نسبت داده و به دماغ مردم بیمعصوم هائم

اخبار (نجاست و طهارت) تا انسان یک عمر در تحصیل علوم متشتته زحمـت طور شد در چ

نکشد، و بمقام شامخ اجتهادی که بقول (مرحوم شـیخ مرتضـی انصـاری ره) مشـکلتر از جهـاد 

است نائل نشود و باالخره صحت و سقم آن اخبار را تشخیص ندهد و در مدلولش کامال اعمـال 

ولی در اخبار راجع بامور اعتقادیه که دائر مدار علم و یقین  نظر نکند، نباید بر طبقش حکم بدهد،

ون دربـاره امـور گونـاگبا اینکه آن همه اخباری که به دواعـی  کند؟ است فقط سواد فارسی کفایت می

ذشت) هزار یکش در احکـام گاعتقادیه از صدر اسالم تا کنون جعل شد (که عن قریب بنظر شما خواهد 

 ندازه که این دسته اخبار غموضت دارد، اخبار فروع ندارد.فرعیه جعل نشده، و آن ا

ح یه خبـر صـحچـر گـل خبر واحـد (ایه از قبیظن ها عمل بادلیمان گاز  یرویپد و یبالجمله، تقل

ه از یـمسـائل اعتقاد یـهد علـم نباشـد در کلیه که مفچباشد) و اجماع منقول، و باالخره عمل بهر آن

 باعتقاد است ممنوع و حرام است.ه که راجع چمعارف خمسه و هر آن

                                           
 .٢٦٣/ ص٣: جاالسالم یضح -١

 . ١٠٩/ ص٣: جید وجدیدائرة المعارف فر -٢
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عه معمول است که توده ین شینکه بیکنم: ا یاد آوریرا  یا دانم نکته یرفع سوء تفاهم الزم م یبرا

 اجتهاد کنند بایتوانند در مسائل فرع یکه نم یعوام: کسان
ً
د بکنند، ین فقه تقلید از مجتهدیه شخصا

ر گم ایوئگ یست؟، در جواب میاسالم حرام ن در ید بطور کلیس تقلپممکن است اعتراض بشود که 

ست بلکه عبارت از ید نیقت تقلیدر حق ین معنیشود که ا یم، دانسته میق شوین باره دقیدر ا یقدر

د ینست که تقلیده شان ایه عقیامام گبزر ینانکه علماچعالم و خضوع در مقابل علم است،  یرویپ

ه بشر یه و ارتکازیو بطور بداهت از امور فطر ه از باب رجوع جاهل بعالم است،یدر احکام عمل

 مرحوم آخوند خراسان
ً
 میه) صرید کتاب (کفایدر مبحث اجتهاد و تقل یاست مخصوصا

ً
د: یوگ یحا

ن و ینیره متدیل (اجماع و سیه از قبید در احکام عملیجواز تقل یاز علماء برا یکه بعض یا ادله«

از باب  ین معنین است که ایلش ایدل هاست، عمد قشهاند همه مخدوش و قابل منا اخبار) ذکر کرده

ه یون وجوب استنباط احکام عملچ یعنیبشر است،  یو ارتکاز یرجوع جاهل بعالم است که فطر

در هر  یستیجه باعث اختالل نظام اجتماع است لذا بایبر هر فرد موجب عسر و حرج، و در نت

که حفظ نظام  یمراجعه بکنند، همان طورران باو گین زحمت شده و دینفر متحمل ایک  یتیجمع

جاب یازمند است ایبه آنها ن یانگکه بشر در زند یر علوم و فنونیرا در سا ین معنیاجتماع هم

 .»ندینما یم



 

 

 

 

 

 

 

 

 در اسالم تدوین آن ـیدایشپ تاریـخ و ،موقعیت حدیث

نظـر  )١(نـدیوگ یث) مـیا (حـدیـن را سنه و یمعصوم هغمبر و ائمیپر یقول, فعل و تقر یبطور کل

قسمت مهم از احکـام یک م و یان مجمالت وعمومات و مطلقات قرآن کریث متضمن بینکه حدیبا

 تالیمت و تقریق یذ یلینرو خیباشد از ا یاسالم م یهجزئ
ً
 در صـدر  همرتب یبا

ً
قرآن است، مخصوصـا

که فهم هر  ین وقتینانکه صحابه و تابعچاست,  ت بودهیت بااهمینها ین بیاسالم در نظر عموم مسلم

کـه  یثینمودند بهمان احـاد یاز احکام اسالم اختالف م یا در حکمیشد و  یآنان مشکل م یه برایآ

اند در موقـع  ت داشـتهیقسمت عنان یبا یشدند، بطور یمک اند متمس ش حفظ بودهیکم و بیک هر 

ث را حفـظ یـون همه تمام احادچاند،  راکنده بودهپمختلف  یفتوحات اسالم که اصحاب در شهرها

ا کوفـه) مـثال بمحـل یاز محل خود (دمشق  یرگیاستفاده از محفوظات د یبرایک اند لذا هر  نبوده

ن کـه ی) همـیعبـد اللـه انصـارکردند؛ (جابر ابـن  ی) مسافرت میارینه مصر یا مدی(مکه  یرگید

 آن یا یاد دارد بـرایـ یثیغمبـر اکـرم حـدیپ) از یس الجهنیشنود که (عبد الله بن ان یم
ً
نکـه شخصـا

نکه خـودش یکند تا ا یمسافت م یماه تمام طیک ده و یخر یشتر یده باشد فوریث را از او شنیحد

ه یـث نبویـاحاد یر هـر امـرخالصـه بعـد از قـرآن مرجعشـان د )٢(رسـاند یرا در شام بعبد اللـه م

 است. بوده

آمـده کـه در زمـان حضـرت یبدست ن یحیصحک ث، تا کنون مدرین حدیخ تدویاما راجع بتار

 مضبوط و مدون شده باشد، در ایاحادص  رسول
ً
جمع و  یرا برا یغمبر اکرم کسانیپنکه یث رسما

ات یکتابت آ ی) برایوح هرا بعنوان (کتب یا که عده ین نفرموده بودند، همان طوریث معین حدیتدو

                                           
کند  یت از آنها میحکا هکه از طرف روا یر معصوم را (سنت) و جمالتیدر اصطالح قول و فعل و تقر یول -١

 ند.یوگ یث) می(حد

 .٢٦٧: ص فجر االسالم -٢
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ست که صحابه خودسـرانه اقـدام یست، معلوم هم نیانکار ن ین فرموده بودند، مسلم و جاییقرآن تع

انـد، اسـتفاده  نقـل کرده یعه و سـنیکـه شـ ینـدچث یکه از احاد ین امر کرده باشند بلکه بطوریبا

 ید خـدریسـع یت است که ابین روایجمله ااند، از آن  ن قسمت ممنوع بودهیشود اصحاب از ا یم

 َحَرَج «کند:  ینقل م
َ

ثُوا َ��ِّ َوال ُقْرآِن فَلْيَْمُحُه وََحدِّ
ْ
 تَْ�تُبُوا َ��ِّ َوَمْن َكتََب َ��ِّ َ�ْ�َ ال

َ
ال

 َمْقَعَدهُ ِمْن انلَّارِ 
ْ
ًدا فَلْيَتَبَوَّأ َّ ُمتََعمِّ ده دارند، یسلف هم عق یاز علما ی. و بعض)١(»َوَمْن َكَذَب يلَعَ

 اصحاب ممنوع از نوشتن حدینکه احادیا یبرا
ً
 اند. ث بودهیث با قرآن مشتبه نشود اساسا

که از عبد الله بـن عمـرو بـن  یثین حدینچده و هم یردگنقل  یح بخاریکه در صح یتیبله، روا

 صاز حضـرت رسـول ه را که چر هر گشود که عبد الله و دو سه نفر دی استفاده می العاص روایت شده 
 ایت قابل تصدین دو رواینکه ایبر فرض ا )٢(نوشتند یدند میشن یم

ً
ن قسمت در زمان یق باشد مسلما

ن محفـوظ یکه صحابه و تابع یثیع احادیآن طور نبود که جم یعنیدا نکرده بود یپت یحضرت، رسم

 در صح بوده
ً
غمبـر یپجمع و ضبط شده باشد، خالصه بعـد از رحلـت  یمخصوص یها فهیاند رسما

ر مدونـه کـه صـحابه محفـوظ یـث غیـاحاد هسلسیک (قرآن) و  یکتاب مدون آسمانیک اکرم جز 

ت یث را رسـمیـن احادیتدویک  چیخلفا هم ه یاست، حت ن نبودهین مسلمیر در بگیز دیچاند  بوده

که از حضرت  یآنان یعنیرا عدد صحابه یاست، ز نبودهسر یآنان م ید اصال براینداده بودند، بلکه شا

راکنده بودند، و پنفر بودند که همه در اطراف  )٣()١١٤٠٠٠نمودند در حدود ( یث میرسول نقل حد

آن  هتوانستند هم یطور مچن حال خلفا یاست، با ا نبوده یرگیاند که د محفوظ بوده یثیاحادیک هر 

اند استماع کـرده و  که آنها محفوظ بوده یثیو بتمام احادجمع کرده  یت را در محل مخصوصیجمع

 هم این نمایتدو یا فهیباالخره در صح
ً
ن امر را انجام بدهند، صحابه یتوانستند ا یر خلفا مگند، فرضا

 هدانستند فقط قو یکه م یزیچاهشان در هر گه یل داده بود و تکیسواد تشک یو ب یتشان را امیکه اکثر

ده یغمبر اکرم شـنیپعمرشان از  هه را که در دورچد که بتواند آنیآ ید بنظر میبع یلیاست، خ ذاکره بوده

مناسـبات و منبهـات یـک نـد، بلکـه در مواقـع مختلـف بـا یده بودند، متـذکر شـد نقـل نمایا دیو 

                                           
 ید آن را محو کند، ولینوشت البته با یزیچبجز قرآن از طرف من  یر کسگرا، ا یزیچد از طرف من یسیننو یعنی -١

 دروغ یث بکند، و کسیمن نقل حد نکه از طرفیست از این یباک
ً
او در آتش  یبر من ببندد البته جا یکه عمدا

 .٢٥٠جهنم خواهد بود. فجر االسالم ص 

 .٢٥٠: ص فجر االسالم -٢

 .١٥٢ص  ید ثانیه شهیو درا ٢٦٥: ص فجر االسالم -٣
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، خالصـه در قـرن اول هجـرت جمـع و )١(کردنـد یاز آنها منتقل شده و نقل میک بهر  یمخصوص

 صین حدیتدو
ً
 تدویاح یه کسچنانچرفته بود، و گورت نث رسما

ً
ادداشـت یکرد فقط بطور  ین میانا

 مفتوح شد،  یجمع یث برایجه باب جعل حدیکرد، و در نت ین میخودش تدو یبرا
ً
نظر  یعنیکامال

 تـالیت و تقریـت بااهمیون نهاچ یث مظبوط و مدون نبود و از طرفینکه حدیبا
ً
قـرآن، و  همرتبـ یبـا

، و ی، علمـینی، دیاسیدر تمام اختالفات س یا نرو عدهین بود، از ایباالخره مرجع تمام شئون مسلم

کردنـد بـدون  یدا نمیپ یثیخود حد ین که بر طبق مدعایره همیو غ یشخص یها خصومت هدر هم

شـد،  یه میملتفـت قضـ یث مظبوط و مدون نبـود کمتـر کسـیون احادچساختند،  یم یثیتأمل حد

 
ً
و... وارد در  یمصـر ی، شـامی، بربـریل رومیاز قب یندچ یها س از فتوحات که طائفهپمخصوصا

خـود دسـت  هنـیریداد که از عادات و رسوم مألوفه د یون عواطفشان اجازه نمچ یا اسالم شدند عده

ن یدرآورده در بـ یثیل بصورت حـدیحفظ همان عادات و رسوم آنها را بلطائف الح یبردارند لذا برا

 کردند. یمردم منتشر م

قت مسلمان نبودند، یاسالم شده و در حق هطریم عظمت و سینکه فقط تسلیهم نظر با یو جمع

ن یاز ا یدادند، حت یخته و اشاعه میث ریرشته خرافات را در قالب حدیک ب اسالم یاز لحاظ تخر

َّ « یث نبویحد ابَُة َ�َمْن َكَذَب يلَعَ َكذَّ
ْ
َّ ال  َمْقَعَدهُ ِمَن انلَّارِ قَْد َكرُثَْت يلَعَ

ْ
داً فَلْيَتَبَوَّأ که » ُمتََعمِّ

ث یه) از احادیدر کتاب (درا ید ثانیمرحوم شه هدیاند، و بعق هر دو آن را نقل کرده یعه و سنیش

است،  ث کامال معمول بودهیشود که در زمان حضرت رسول هم جعل حد یاست دانسته م متواتره 

 اچ
ً
 است. ، از حضرت صادر شدهیادیث زیجعل احاد بین جمله در تعقیه، مسلما

 شروع شد، آن هم نه آنطوریث تدرین حدینکه در قرن دوم جمع و تدویتا ا
ً
 یکه همه در محلیجا

ا یده و یغمبر اکرم شنیپه را که صحابه از چح و آنیث صحیس از تبادل افکار تمام احادپجمع شده و 

ث ین راه از جعـل حـدیـجـه از ایذارده و در نتگـده بودند جمع کـرده و در دسـترس همـه مـردم ید

ده بـود و یه را کـه از صـحابه شـنچـبـوده، آن یکه در هر شهر یکرده باشند بلکه هر عالم یریگجلو

ت صـحت و سـقم آن را یهم رعا یبعض یکرد و حت ین میداد تدو یص میح تشخیخود صح هدیبعق

 کردند. ینکرده، بطور عموم جمع م

ث یحد هکه دربار یاول کتاب هعیند: در شیوگ یه میعلم رجال و درا یعلمان و یکه مؤّرخ یبطور

که شـروع بـه جمـع و  ین اهل سنت و جماعت کسانیاست، و در ب نوشته شده اصول اربعمائه بوده

                                           
  ٢٦٥فجر االسالم ص  -١
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 ینه محمد بن اسحق متـوفی) و در مد١٥٠در سنه ( یج متوفیث نمودند در مکه ابن جرین حدیتدو

د بن ی) و سع١٦٠در ( یح متوفیع بن صبی) و در بصره رب١٧٩در ( یوفبن انس متک ) و مال١٥١در (

در  یمتـوف یان ثـوری) و در کوفه سـف١٧٦در ( ی) و حماد بن سلمه متوف١٥٦در ( یعروبه متوف یاب

ک ) و در خراسان ابن المبار١٥٣در ( یمن معمره متوفی) در ١٥٦در ( یمتوف ی) در شام االوزاع١٦١(

ش از یپـن آنان آن که ی، در ب)١(است ) بوده١٧٥در ( یث بن سعد متوفی) و در مصر ل١٨١در ( یمتوف

 ید بـن ابـیح و سـعیع ابـن صـبیـرب یابن حجر در شـرح بخـار هفتگنکار کرده بود بیهمه شروع با

 .)٤(است بودهک مال یو بقول )٣(جیابن جر یتیو بروا )٢(عروبه

لیهم السالم و سند طریقه سنت و جماعت از اهالی حجاز سند طریقه شیعه بعد از صحابه، ائمه ع

 )٥(انـد یـروانش بودهپمالک و اصحابش از قبیل شافعی و احمد بن حنبل، و از اهالی عراق ابو حنیفه و 

ون در جمع و تدوین حدیث اقدام اساسی بعمل نیامده بود و هر کسی که در هر چخالصه در این قرن 

کرد. از اینرو باب جعل حدیث کمـا کـان بـروی  حدیث را جمع آوری میمحلی بوده طبق نظریه خود 

یری نشده بود بلکه بطوری که از روایات گان حدیث مفتوح بوده و نه تنها در این موقع از آن جلوگسازند

إنّا أهل بيت صـادقون ال نخلـو «است از آن جمله:  شود، خیلی هم شیوع داشته صحیحه فهمیده می

ابٍ يكذب ع بِه علينا عند الناس...من كذَّ ذِ نا بِكَ طُ صدقُ قُ یغمبـر  پما اهل بیـت  «: یعنی »لينا فيَسْ

ویانی نیستیم که دروغها بر مـا ببندنـد، و در   گاه خالی از دروغچگو هستیم که هیگمردمان راست

عن الصـادق أنَّ الــمغرية بـن سـعيد ـ «. »فتارهاي راست ما را بدروغ خود از بین ببرندگنتیجه 

ث هبا أيب! فـاتقوا اهللا واللعنه  تقبلـوا علينـا مـا  اهللا ـ دسَّ يف كتب أصحاب أيب أحاديث مل حيدِّ

مغیره بن سعید دسیسه کرد در کتابهـاي اصـحاب   «: یعنی » خالف قول ربنا تعاىل وسنة نبينا

ر هیزید خدا را و قبول نکنیـد  پس به پدر من، پندي که خبر نداده بود آنها را چدرم حدیثهاي پ
 .»یغمبر ما باشدپار ما، و سنت گروردپفتار گیزي را که مخالف چر ما ب

                                           
 .١٠٧/ ص ٢: جفجر االسالم -١

 .٢٦٦: ص فجر االسالم -٢

 .١٠٧/ ص٢: جاالسالم یضح -٣

 .٦٨/ ص ٣ج یخ التمدن االسالمیتار -٤

 .٢٤٢مقدمه ابن خلدون ص  -٥
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، ووجـدتُ وافيتُ العراقَ فوجدتُ هبا قطعةً من أصحاب أيب جعفـرعن يونس أنه قال: «

ـتُها مـن بعـد عـىل أيب  أصحابَ أيب عبد اهللا م، فعرضْ تُـبَهُ متوافرين فسـمعتُ مـنهم وأخـذتُ كُ

و قـال يل إن أبـا  فأنكر منها أحاديث كثـريةً أن يكـون مـن أحاديـث أيب عبـد اهللا احلسن الرضا

ـون  اخلطاب كذب عىل أيب عبد اهللا لعن اهللا أبا اخلطاب! وكـذلك أصـحاب أيب اخلطـاب يدسُّ

 .»فال تقبلوا علينـا خـالف القـرآن هذه األحاديث إىل يومنا هذا يف كتب أصحاب أيب عبد اهللا
وید: رفتم عراق، جمعی از اصحاب ابـی جعفـر و ابـی عبـد اهللا را در آنجـا      گ یونس می«: یعنی

ندي شنیدم و کتابهائی هم (مقصـود کتـابی اسـت کـه در آن     چمالقات کردم و از آنان احادیث 
س ان احادیث و کتابها را بـر ابـی الحسـن حضـرت     پرفتم، سگحدیث نوشته شده بود) از آنها 

ن احادیث را تکذیب کرد از اینکه مربوط بـه اصـحاب   رضا عرضه داشتم، حضرت بسیاري از آ
ابی عبد اهللا باشد، فرمود (ابی الخطاب) خیلی دروغ بست بر ابی عبد اهللا، خدا لعنـت کنـد ابـو    

ونه احادیث در کتابهاي اصـحاب  گنین اصحاب ابی الخطاب تا امروز هم از اینچالخطاب را! هم
ی خود را در کتابهاي اصـحاب ابـی عبـد اهللا    گختکنند! یعنی احادیث سا ابی عبد اهللا دسیسه می

 . »که مخالف با قرآن بوده باشد یثید بر ما حدیس قبول نکنپکنند،  وارد می

در سـال  یمتوف یل البخارین اهل سنت و جماعت محمد بن اسماعیو باالخره در قرن سوم از ب

 یترمـذ یسـی) و ابـو ع٢٧٥در ( یمتـوف ی) و ابـو داوود سجسـتان٢٦١در ( ی) و مسلم متوف٢٥٦(

یـک ) هر ٢٧٣در ( ی) و ابن ماجه متوف٣٠٣در ( یمتوف ی) و ابو عبد الرحمن نسائ٢٧٩در ( یمتوف

عه محمـد یهارم از شـچو در قرن  )١(ل دادندیجمع کرده و (صحاح سته) را تشک یثیخود احاد هبنوب

ن بـن یبن حسـ یجعفر محمد بن عل ی) و اب٣٢٨در ( یمتوف یصاحب کتاب کاف ینیعقوب کلیبن 

نجم پ) و در قرن ٣٨١در ( ی) متوفمدينة العلم ومن ال حيرضه الفقيهصاحب کتاب ( یه القمیبابو

در  یب، و استبصار) متوفیصاحب کتاب (تهذ یالطوس یجعفر محمد بن حسن بن عل یعه ابیاز ش

ذاردند گرا در دسترس مردم نامبرده  یجمع کرده و کتابها یثیبقدر همت خود احادیک ) هر ٤٦٠(

 یباشد، ولـ یعه به اصول خمسه معروفست متخذ از اصول اربعمائه مینج کتاب که در نزد شپن یو ا

ث یونـه حـدگاز هر یا خالیحه و یث صحیست که متضمن تمام احادینامبرده هم آن طور ن یکتابها

اواسـط قـرن دوم) تـا ث: (ین حـدیرا از بدو تـدو یعه و سنین شیمحدث هف باشد، خالصه همیضع

                                           
 .١١٠/ ص ٢: جاالسالم یضح -١



 اسالم و رجعت      58

 

ث ین حـدیاند، از جهت نقـل و تـدو ث بودهیکه واضع و جاعل حد یر از آنانیازدهم، غیاواخر قرن 

 هار دسته قسمت کرد: چتوان ب یم

اند، بلکه منظورشان  در مقام انتخاب نبوده یث بطور کلین حدیاند که در تدو بوده یاشخاص -١

ان یل سـفیـنـد، از قبیمتداول بوده بطور عموم جمع نماث که در عصرشان یه حدچاست آن ن بوده یا

  – ین المریبن مع ییحینار در بصره، و یدر کوفه، حماد بن سلمه بن د یثور
ً
بـن  یـیحیمخصوصا

ن خبـر را نقـل یـکـه ا یام، کسـ ن کـردهیث تدوید: من بدست خود ششصد هزار حدیوگ ین میمع

انـد،  ن کردهیاو تـدو یث بـرایست هـزار حـدیون و دویملیک ن یاز محدث یا د: عدهیوگ یکند م یم

موحـوم  )١(مانـده بـود یث باسم او بـاقیکتاب حد هچا صندوقیصد قفسه،  ییحیکه بعد از  یبطور

اسـت در مجلـدات کتـاب  ازدهم بودهیـه در قـرن یـامام گن بزریه الرحمه که از محدثیعل یمجلس

 همیاست تقر عه یقت دائره معارف شیبحارش که در حق
ً
رفته و منظورش جمـع و گش یپه را یون ریبا

ن یشـان هـم در عـداد همـیفت اگتوان  ینرو میاست، از ا بوده یث و آثار ائمه بطور کلین احادیتدو

 اند. دسته بوده

ن ید به تـدویمق یاند، ول ث اجماال در مقام انتخاب بودهین حدیه در تدوچرگبودند  یکسان -٢

، و )٢() صاحبان صحاح از عامـهی) و (نسائیسیداود) و (ابو عل (ابو یاند، از قب ح نبودهیث صحیحد

 –کـه مشـهور اسـت  ی) بطـورینـیعقـوب کلیمحمد بن عه، مـثال (ین اصول خمسه از شیمصنف
ث است با آنکه آنهـا را از اصـول اربعمائـه ی) حد١٦١٩٩) را که در حدود (یث (کافیمجموع احاد

 یحش تقریث صحیاند حد انتخاب فرموده
ً
 باشد:  یم »٥٠٧٠«با

ن یدر موقـع تـدو یاند ول ث در صدد انتخاب نبودهیت و نقل حدیبودند که در روا ینیمحدث -٣

نکـه هـزاران یبـا ا »مالـك«ح بوده جمع کرده باشند ماننـد یده شان صحیکه بعق یثید بودند حدیمق

بـن  احمـد« )٣(است ث را در کتاب (موطأ) نوشتهی) حد٣٠٠ت نموده؛ تنها در حدود (یث روایحد

از آنهـا را در مسـند  ٥٠٠٠٠ن حـال یبا ا )٤(ت کردهیث را روایون حدیملیک نکه یبا وجود ا »حنبل

ث است و یحد »٩٢٠٠«حش را که یث در صحیمجموع احاد »یبخار« )٥(است ن کردهیخود تدو

                                           
 .٢١٥/ ص ٢خ ابن خلکان: جیتار -١

 .٤٤٤و  ٤٤٢ب ص یمقدمه بن خلدون: بترت -٢

 .٤٤٤و  ٤٤٢ب ص یمقدمه بن خلدون: بترت -٣

 .٦٩/ ص ٣: جیخ التمدن االسالمیتار -٤

 .٤٤٤مقدمه ابن خلدون: ص  -٥
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ح) یث (صـحیـ، و مسلم تمـام احاد)١(ث انتخاب نمودهی) حد٦٠٠٠٠٠آن مکرر است از ( ٣٠٠٠

 .)٢(اند ) انتخاب کرده٣٠٠٠٠٠(خود را از 

شـتر یون در بچـ یعنیث نداشتند، یت بحدیندان عناچنان یا هبودند که بر خالف هم یا عده -٤

ث یکم نقل حد یلیرفته و خگق یث را ضینرو شرائط صحت حدیکردند از ا یاس میاحکام عمل به ق

 .)٣(کرده بودت یث روایحد ١٧فه که در دوره عمرش فقط یکردند، مانند ابو حن یم

در  یندان اهتمامچمدون نشده و در قرون بعد هم  یث در قرن اول بطور کلیون حدچبالجمله 

ن، یدشمنان اسالم و منافق یث بروینرو باب جعل حدیامده بود، از این آن بعمل نیجمع و تدو

 برا
ً
 ت اختصار عمدهیمردمان متعصب و خود خواه کامال مفتوح شد، اکنون با رعا یمخصوصا

 سم:ینو ینجا میث را در ایجعل حد یدواع

                                           
 .٦٩ -٧٠/ ص ٣ج یخ التمدن االسالمیتار -١

 . ٦٩ -٧٠/ ص ٣: جیخ التمدن االسالمیتار -٢

 ٦٩ -٧٠/ ص ٣: جیخ التمدن االسالمیتار -٣



 

 

 

 

 

 

 

 

 )دواعى جعل حدیث(

   سیاست در یا خصومت خالفت امر در اختالف -1
ت خود یعنا هن و وجهیرا نصب الع یگانگی؛ اتحاد و یش از همه و حدت اجتماعینکه اسالم بیبا ا

 ممنوع کرده و مضرات آن را با یموجبات تفرقه اک یهروانش را از کلیپقرار داده بود؛ و 
ً
رشته یک دا

ص  وشزد همه نموده بود؛ متاسفانه بعد از رحلت حضرت رسول اکرمگدر قرآن  یخیشواهد تار
 یزمانک د که در اندروشن نمودن ینان آتش فتنه و اختالفچنشده بود که ک خش یهنوز آب غسل و

ِ ٱ ِعندَ  ّ�ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ گکه بارن یتیآن همه جمع َما﴿و  ﴾مُ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ �َّ ۡ ٱ إِ�َّ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل : و گهمرن ﴾َوة

هَ إِالَّ بآواز ( ولُ ) (اهللاُ الَ إِلَ سُ دٌ رَّ َمَّ ت یمیت صمیاسالم با نها یر لوای) هم آواز و باالخره در زاهللاِ حمُّ

اتالف جان و مال  یامو هکه در دور یراکنده شدند؛ بطورپمتحد و جمع شده بودند، از هم متفرق و 

 .شوند! یهمان آتش دارند م هدانستند که متأسفانه هنوز هم از نائر یخود م هذم هضیر را فرگیدیک 

در اسـالم شـده  یندچ یها ها و حزب ل فرقهیاختالف در موضوع خالفت که مسبب تشک یبار

 خصومت
ً
یـک ان هـر ین بود، باعث شد که اطرافیین و فاطمیین، عباسیین امویکه ب یبود و مخصوصا

از آنهـا را از بـاب  یمختصـرک نین مردم منتشر کردند، ایر جعل و بگیبنفع خود و ضرر د یثیاحاد

 سم: ینو ینجا مینمونه در ا

ُة من قر�ش«ث ین خود حدیاسکات مخالف یکه برا یابو بکر وقت س پس )١(را قرائت کرد »األئمَّ

سنت و جماعت هم معترف بجعل آنهـا  یل را که علمایث ذیه) احادیا (بکریاز طرفدارانش  یبعض

 باشد وضع و منتشر کردند:  یم

                                           
 .١٢/ ص١: جیملل و نحل شهرستان -١
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اخرج فانظر مـن  !يا أ�س: فقال ،فاستفتح ابلاب فجاء جاءٍ ملسو هيلع هللا ىلص كنت مع انليب : قال أ�س«
ارجع فـافتح هل : فقال !هذا أبو ب�ر يا رسول اهللا: فخرجت فإذا أبو ب�ر فرجعت فقلت ؟هذا

 ْ  .)١(»إىل آخره يف عمر وعثمان ة وأخربه بأنه اخلليفة من بعدي ثم جاء جاءٍ باجلنّ  هُ و�رشِّ

أول من يدخل اجلنة من هـذه األمـة أبـو بكـر وعمـر وإين ملوقـوف مـع معاويـة : قال عيلٌّ «

 .)٢(»للحساب

 .)٣(»لو وزن إيامن أيب بكر بإيامن الناس لرجح إيامن أيب بكرعن ابن عمر:  مقاصدـيف الو«

 .)٤(»ةة وأليب بكر خاصّ اس عامّ  للنّ اهللا يتجىلّ  إنَّ : مخترصـيف الو«

َّ  عىل رُّ ذَ يُ  يولد مولود كلعن أيب هريرة: « إىل تربتـه  ه اهللاُردَّ  عمـره طال فإذا تربته من هِ تِ رسُ

 .)٥(»ا من تربة واحدة وفيها ندفننَ قْ لِ التي خلقه منها وأنا وأبو بكر وعمر خُ 

بُـو ِ�ـيِهمْ  ِلَقـْومٍ  يَنْـبىَِغ  الَ  : ابن عمـر واع�شـةو� الرتمذي عن «
َ
نْ  بَْ�ـرٍ  أ

َ
ُهمْ  أ  يَـُؤمَّ

 .)٦(»َ�ْ�ُهُ 

 .)٧( »!ةيف اجلنّ  ةً يَ حْ ـإن إلبراهيم اخلليل وأليب ب�ر الصديق لِ « 

                                           
منزل را کوبید، فرمود یغمبر بودم که کسی آمد درب پوید: یک روز خدمت گ (انس) می -٩٢الـموضوعات: ص ةتذکر -١

ده ژشتم و قضیه را بعرض رساندم، فرمود برو درب را برویش باز کن و مگبرو ببین کیست؟ رفتم دیدم ابو بکرست، بر

 س عمر و عثمان آمدند، تا آخر حدیث. پبده او را به بهشت و باو خبر بده که بعد از من جانشین من خواهد بود، س

شود،  ین امت داخل بهشت مین ایکه در بین کسید: اولیوگ یطالب م یبن اب یعل ñ ٩٢الـموضوعات ص ةتذکر -٢

 م!.یا ستادهیحساب ا یاپه دریابو بکر و عمرست، در آن موقع من با معاو

مان همه افراد بشر موازنه شود یمان ابو بکر با ایر اگت شده: ایدر کتاب مقاصد از ابن عمر روا ñ ٩٣ص هتذکر -٣

 کند. یدا میپمان ابو بکر رجحان یا

بر ابو بکر  یکند، ول یم یهمه افراد بشر بطور عموم تجل یدر مختصر نقل شده که خداوند برا ñ ٩٣ص هتذکر -٤

 کرد. یخواهد تجل یبطور خصوص

خته ینافش ر یاز تربت او رو یشود قدر یکه تولد م یت شده: هر مولودیره روایهر یاز اب ñ ٩٣ص هتذکر -٥

است، من و  دهیکه او را از آن آفر یهمان تربت یرداند او را خدا بسوگ یشد بر م یکه عمرش طوالن یشود، وقت یم

 م دفن شد. یهم خواهک ده شده و در آن خایآفرک خایک ابو بکر و عمر از 

 تدا بکنند.در ترمذی دارد جمعیتی که بین آنان ابو بکر باشد سزاوار نیست اینکه بغیر او اق ñ ٩٤الموضوعات: ص ةتذکر -٦

 ش) هستند!.ی(ر یق در بهشت دارایل و ابو بکر صدیم خلیابراه ñ ١٠٩الموضوعات: ص ةتذکر -٧
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عن ز�اد بن ��، «دوم:  هفـیوضع نمودند؛ راجع بخل یادیث زیز احادیر خلفاء نیسا هو دربار
لـاكن  لو اكن بعدي نيبٌّ « يف الرتمذي: )١( »لو لم أبعث في�م بلعث عمر  قال رسول اهللا

 احلقّ «» رمَ عُ  عىل موتِ  اإلسالمُ  كِ بْ ـيَ ـقال يل جربيل لِ «يف الرشيعه بعث . )٢(»عمر بن اخلطاب

 .)٤(»ةعمر رساج أهل اجلنّ « ،)٣(»مع عمر حيث كان

 .)٥(»مانُ ثْ خلي� �ُ  و�نَّ  هِ تِ من أمَّ  خليالً  نيبٍّ  للكِّ  إنَّ «فه سوم: یخل هدربار

أىت جلنازة رجل، فلم يصـلِّ عليهـا، فقيـل هل،   يف الوج�ة: قال جابر: إن رسول اهللا«
 .)٦( »قال: إنه اكن يبغض عثمان، فأبغضه اهللا

يلـنهض لك رجـل كفـأه : قـال  بينا �ن مـع انلـيبعن طلحة بن ز�د، قال جابر: «
 .)٧(» يف ادلنيا واآلخرةأنت وليِّ : إىل عثمان فاعتنقه وقال هل  فنهض انليب

: إن آل أيب طالب ليسوا يل بأويلاء، إنَّما  وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول اهللا «
َ اُهللا وصالُح ال  .)٨(»!مؤمن�ـوِليِّ

 .)٩(»خذوا شطر دين�م عن احلم�اء«ر یه ابن االثینها ین: فیراجع بام المؤمن

                                           
شدم، عمر  یمبعوث نم یغمبریپر من به گغمبر فرمود: ایپت شده که یروا ییحیاد بن یاز ز ñ ٩٤ص هتذکر -١

 شد!. یمبعوث م

 غمبر عمر بن خطاب بود!.یپد، آن یایب یغمبریپر بنا بود بعد از من گا ñ ٩٤ص هتذکر -٢

د اسالم بر مردن عمر. در هر حال ید بگریفت باگل بمن ید: جبرائیوگ یغمبر میپ ñ ٩٤الموضوعات: ص ةتذکر -٣

 حق با عمرست.

 راغ اهل بهشت است.چعمر  -٤

 است، و دوست من عثمان است.  ین امتش دوستیاز ب یغمبریپهر  یبرا ñ ٩٤ص هتذکر -٥

ن مرد از یون اچرا، و بر آن نماز نخواند، فرمود:  یمرد هغمبر آمد جنازیپ ید: روزیوگ یجابر م ñ ٩٤ص هتذکر -٦

 دارد. ینرو خدا او را دوست نمیدشمنان عثمان بود از ا

 یکس یزد بسویبرخ یم که فرمود: هر مردیغمبر اکرم بودیپبا  ید: موقعیوگ یجابر م ٩٤الموضوعات ص ةتذکر -٧

ا و یس خود حضرت برخواست و با عثمان معانقه کرد، و باو فرمود: تو در دنپمانندش هست، سر و یکه نظ

 بود. یمن خواه یآخرت ول

) من یستند، (ولیمن ن یایطالب اول یغمبر فرمود: خانواده ابیپد: یوگ یعمرو بن عاص م ٢٥٥: صفجر االسالم -٨

 باشد.  ین میاز مؤمن ییتنها خدا و صلحا

 .»حمیرا«یرید نصف دین خودتان را از گیغمبر فرمود: بپدر نهایه ابن اثیر روایت شده که  ñ ١٠٠الموضوعات: ص ةتذکر -٩
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أكتـب إذ جـاء معاويـة فأخـذ   النبـي يبينا أنـا جـالس بـني يـد: قال عيلٌّ «ه: یدرباره معاو

القلم من يدي فدفعه إىل معاوية فام وجدت يف نفيس من ذلك إذ علمـت أن اهللا   رسول اهللا

: أنت مني يا معاوية وأنا منك ولتزامحني عىل باب اجلنـة كهـاتني السـبابة  أمره بذلك. فقال

األمناء سبعة اللوح والقلم و�رسافيل ومياكئيل وجربائيل و�مد ومعاو�ة «. )١(»والوسـطى

 . )٢(»بن أيب سفيان

 .)٣(»وعن العرباض: اللهم علمه الكتاب«

ل من خيتصم من هذه األمة بني يدي الرب عز وجل عيلٌّ عن أبو مهدان: « ومعاويـة   أوّ

ل من يدخل اجلنة أبو بكر وعمر  .)٤(»وأوّ

و اوالد  یر مؤمنان علـیش از همه قلب امیب یکه بنام دوست ی: همان مردم نادانهغـالودر مقابل (

ث یرشته خرافات را بقالب حدیک اند،  دار کرده عه) را لکهیخ (شیدار نموده و تارحه یاطهارش را جر

از  یاریبسـ یگث سـاختیـر ائمه نسـبت دادنـد، و در آن احادی) و سایخته و بذوات مقدس (علیر

) و یشان ثابت نمودند منسوب به (علـیغمبران را برایپاز معجزات  یلیاوصاف مخصوص بخدا و خ

يَّة) و (البيانخطبة معروف به ( نَجِ ها را  ونه افسـانهگنیو ا غالةشتر مقاالت یون بچ) است خطبة تَّطْ

 ذارنم: گ یان مگاز جمالت آنها را از نظر خوانند هارپنرو یدر بر دارد، از ا

د غريي، أنـا بكـل يشء علـيم... أنـا ذو « أنا الذي عندي مفاتيح الغيب ال يعلمها بعد حممَّ

أنا الذي أتوىل حسـاب اخلالئـق، أنـا « د:یوگ ینکه میتا ا »صحف األوىلمذكور يف الـالقرنني ال

                                           
نشسته و مشغول کتابت ص  غمبریپخدمت  ید: روزیوگ یطالب م یبن اب یعل ñ ١٠٠الموضوعات ص ةتذکر -١

ن کار امر یغمبر را بایپون دانستم که خدا چه داد، یرفته و بمعاوگغمبر قلم را از دستم یپه وارد شد، یبودم که معاو

 و من از تو، هستم.  یه! توار من هستیس فرمود بمعاوپکرده، متأثر نشدم، س

 ان.یسف یه بن ابیل، محمد و معاویل، جبرائیکائیل، میامناء خدا هفتاست: لوح، قلم، اسراف ١٠٠ص هتذکر -٢

ه کتاب را؛ و قرار بده او را راهنما یاموز بمعاویا بیبر فرمود: خداغمیپت شده که یاز عرباض روا ñ ١٠٠ص هتذکر -٣

 شده. یو راهنمائ

 یکند: عل یاه خدا مخاصمه مگشیپکه در  ین امت اول کسین ایت شده: در بیاز ابو همدان روا ñ ١٠٠ص هتذکر -٤

 باشد. یشوند ابو بکر و عمر م یکه داخل بهشت م ین کسیه هستند؛ و اولیو معاو
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تـا اینکـه » محفوظ، أنا مقلـب القلـوب واألبصـار، إن إلينـا إيـاهبم ثـم علينـا حسـاهبمـاللوح ال

أنـا فتـاح األسـباب، أنـا منشـئ السـحاب الثقـال... أنـا مـورق األشـجار، أنـا مفجـر «وید: گ می

أنا دابة األرض أنا الراجعة..... أنا أول ما خلق اهللا حجة... أنا خمرج « وید:گ تا اینکه می »العيون

مؤمنني من القبور، أنا صاحب نوح ومنجيه، أنا صاحب أيوب املبـتىل ومنجيـه، أنـا صـاحب ـال

 .)١(»يونس، أنا أقمت السموات السبع، أنا الغفور الرحيم، وإن عذايب هو العذاب األليم

ملكوت ـاخلليل، أنا عصا الكليم، أنا الذي نظرت يف عامل ال أنا الذي أسلم أيب إبراهيم«

أنا بعثتُ النبيني واملرسلني، أنا الذي أرسيتُ اجلبال «د: یوگ ینکه میتا ا »فلم أجد غريي شيئاً 

أنا ميضء ، وبسطت األرضني، أنا خمرج العيون ومنبت الزرع، ومسمع الرعد، ومرشق الربق

تَل، أنا الشمس ومطلع القمر، أنا الذي  تِلت مل أُقْ تُّ مل أمُت، وإن قُ أقوم الساعة، أنا الذي إن أُمِ

الذي قال رسول اهللا أنا وعيلٌّ من نور واحد، أنا أهلكت اجلبارين والفراعنة املتقدمني بسيفي 

ذو الفقار، أنا الذي محلت نوحاً يف السفينة، أنا الذي أنجيت إبراهيم من نار نمرود، أنا 

مصور يف ـملكوت يف الكون، أنا الباري الـومعلِّمهام، أنا منشئ الصاحب موسى وخرض 

األرحام، أنا الذي أبر األكمه واألبرص، أنا البعوضة التي رضب اهللا هبا مثالً، أنا الذي 

 .»كسوت العظام حلامً 

دَّتْ إيلَّ الشمسُ مرتني، أنا الذي أنرش األولني «د: یگو ینکه میتا ا أنا الذي رُ

... أنا صاحب القرون األوىل، أنا أحيى وأميت وأنا أخلق وأرزق أنا السميع واآلخرين...

                                           
ب در نزد من است، که یغ یدهایکه کل ید: منم کسیوگ یطالب م یبن اب یعل ñ ٤١٧ ñ ٤٠٥ه صیات الوالیآ -١

علم حساب خالئق؛ منم (لوح محفوظ) منم  یزیچست؛ من بهر یعالم بآنها ن یجز من کسص  بعد از محمد

باشد،  یما م هز بر عهدیما هست و حساب انها ن یشت همه مخلوق بسوگها، و باز دهیقلبها و د هر و رو کنندیز

رون آورنده یدرختها، منم ب یهاگبر هن؛ منم ظاهر کنندیگسن یابرها هجاد کنندینده سببها، منم ایشاگمنم 

 هوب] و نجات دهندیق و مالزم [ایآن؛ منم رف هق و مصاحب (نوح) و نجات دهندین) از قبرها؛ منم رفی(مؤمن

همانا ک انه را ! منم آمرزنده و مهربان؛ عذاب دردناگهفت یسمانهاونس؛ منم که بر پا داشته ام آیآن، منم صاحب 

 عذاب من است!.
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يق، أنا العذاب ـمتكلم عىل لسان عيسى يف الـالعليم، أنا البصري، أنا ال مهد، أنا يوسف الصدِّ

ئُ وأعيد، أنا  األعظم، أنا الذي يصيل يف آخر الزمان عيسى خلفي، أنا اآلخرة واألوىل، أنا أُبدِ

يعزب عني يشء يف األرض وال يف  روع زيتون، أنا الذي أر أعامل العباد، الفرع من ف

تني وأ يَى مرّ تَل قتلتني وأُحْ ظهرُ كيف شئت، أنا املذكور يف سالف الزمان السامء، أنا الذي أُقْ

بُ اجلبت والطاغوت دٌ «د: یگو ینکه میتا ا »واخلارج يف آخر الزمان، أنا معذِّ أنا حممّ

 .)١(»مرتىض كام قال رسول اهللا عيلٌّ منِّي وأنا منهـال مصطفى وعيلٌّ ـال

 ز است: یچشود سه  یاستفاده م ن خطبه یاز مجموع جمالت ا یه که بطور کلچآن

أنا أقمـت السـموات السـبع، «مستفاد از جمالت:  یعل یثبوت احکام و اوصاف خدا برا -١

ضني، أنا أقوم  الساعة، أنا أحيي وأميت وأنا أخلق وأرزق، و أنا بعثتُ النبيني، أنا بسطت األرَ

 .»، وأنا أُبدئ وأعيد»أنا البارئ الـمصور يف األرحام

                                           
که نظر  یمنم کس »میکل« یل سالمم کرد، منم عصایم خلیکه ابراه یمنم کس ٤١٧ ñ ٤٠٥: صةیات الوالیا -١

را!! منم که  »مرسل«غمبران یپا و یدم! منم که مبعوث کردم انبیرا ند یزیچکردم به عالم ملکوت و جز خود، 

و  »رعد« هزراعت و شنوانند هانندیها و رو شمهچ هرون آورندیهن کردم، منم بپها را  نیدار و زمیاپها را ثابت و  کوه

رم نمردم یر بمگامت)! منم که ای(ق هاکنندپ، منم بر »ماه« ه(آفتاب) و طلوع دهند ه(برق) و نور دهند هروشن کنند

ذو «رم یم، منم که با شمشینور هستیک از  یغمبر فرمود من و علیپه کشته شوم، کشته نشدم! منم که چنانچو 

م را از آتش یحمل نمودم، منم که ابراه ین را بهالکت رساندم و نوح را در کشتیشیپن و فراعنه یجبار »الفقار

ملکوت در عالم کون، منم  هنندجاد کیار آنان هستم، منم اگو خضر و آموز یق موسینمرود نجات داده و رف

اد یکه خدا آن را بعنوان مثل  »پشه«ها، منم همان  یکورها و برص همنم شفا دهند »ها رحم«ننده و مصور در یآفر

شته، گمن بر یم، منم که آفتاب دو مرتبه بسویدان یل قرآن را میوشانده و تأوپوشت گ!! منم که استخوان را با  کرده

کنم و  ین هستم، من زنده میشیپ یها کنم و صاحب قرن ینده زنده میذشته و آگرا از منم که تمام مخلوقات 

اهواره سخن گدر  یسیمنم که بزبان ع »میعل«و  »عیسم«دهم منم  یم یکنم و روز یرانم!منم که خلقت میم یم

نماز  شت سرمپدر  یسی! منم که در آخر الزمان عگبزر یلیق منم عذاب خیوسف صدیفتم؛ منم همان گ یم

تون، یز یاز شاخه ها یا دهم! منم شاخه یس اعاده مپکنم و س یجاد میمنم که ا »اول«و  »آخر«ذارد، منم گ یم

ست! منم که یده نیوشپم یاز آنها برایک چین است هیه که در آسمان و زمچنم، و آن یب یان را مگمنم که اعمال بند

کننده در آخر  کنم! منم خروج یکه بخواهم ظهور م یطورردم! و بهر گ یدو دفعه کشته شده و دو مرتبه زنده م

 یغمبر فرمود: علیپنانکه چ یمرتض »یعل«و  یمنم محمد مصطف »!« »جبت و طاغوت«کننده  الزمان و عذاب

 از من است و من از او هستم.   
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أنا ذو القرنني، أنا عصا الكليم، أنا الـمتكلم عن لسان «تناسخ و حلول متفاد از کلمات:  -٢

يق، أنا أظهر كيف شئت، أنا حممد ال  .»مصطفىـعيسى يف الـمهد، أنا يوسف الصدّ

يَى مرتني، أنا اخلالد يف آخر الزمان«رجعت مستفاد از:  -٣ تَل قتلتني وأُحْ  . »أنا الذي أُقْ

از  یدوازده امـام هعی) است، و شـغالة( یعنیعه یش یها از فرقه یکی یها ز از بدعتیچ ٣ن یو ا

 منزه و مبریونه عقاگنیا
ً
خطـب و  از ین خطبـه و ماننـد ویا هجیباشند، و در نت یم ید و مقاالت جدا

 یعه دوازده امـامین شیاز محدث هارپز است و متأسفانه در اثر غفلت یچن سه یکه متضمن ا یثیاحاد

 قسمتیده و تدریردگثشان مخلوط یبا احاد
ً
اسـت،  عوام شده هد تودی) جز و عقارجعتاز آنها: ( یجا

 خواهد بود!. غالةهمه از مجعوالت 

را بـا  غـالةمهـم از  هند فرقچد یدانم عقا یالزم من مطلب کامال روشن شود ینکه ایا یبراک ابن

 م: یسینجا بنویت اختصار در ایرعا

کـه  یاند، بطور غمبر و ائمه غلو کردهیپ هند که درباریوگ یعه را میاز ش یقسمت ی) بطور کلة(غال

شـان قائـل شـدند، یبرا یآنانرا از حدود نبوت، امامت و خالفت خارج کرده، اوصاف و احکام خدائ

کـه  ینان بطوریکنند، منشأ تمام شبهات ا یه میخدا را بخلق تشب یاهگاز ائمه را به خدا، و  یکیبسا 

را یـباشد، ز یم یهود، و نصاریه، یه، تناسخید: مذاهب حلولیوگ یصاحب ملل و نحل م یشهرستان

ن شـایها است، و بدعت ید نصاریه خلق به خالق از عقایهود و تشبید یه خالق بمخلوق از عقایتشب

 .)١(ه، بداء، رجعت و تناسخیتشبز است: یچهار چبطور عموم منحصر در 

 غـالةر فـرق یآنهـا کـه در واقـع منشـأ سـا هن فرقـیشوند: اولـ یم میتقس یندچ یها بفرقه ةغال

و  یهودیباشند که اصال  ینان اصحاب (عبد الله بن سباء) میه) هستند؛ ایباشند معروف به (سبائ یم

فت: گ یشده بود، م یعل یاست که قائل بخدائ ین کسیاست، عبد الله بن سبا اول بودهر یاز اهل حم

نهـان پشـه زنـده و در ابـر یاز خدا حلول کـرده و هم یاست، و در او جزئ نمرده و کشته نشده یعل«

ن مملو از ظلم و جـور شـد از ابـر ینکه زمیاوست، بعد از ا هانیتاز »برق«صوت او و  »رعد«است، 

 .)٢(»دینما یر از عدل و داد مپن را یکشد، و باالخره زم یده و دشمنان خود را من آمیائپ

                                           
 .٨٢ ñ ٨١: صیملل و نحل شهرستان -١
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است، در کتـاب خـود  هیامام هعین شیان متکلمگ) که از بزرینوبخت یمحمد حسن بن موس ی(اب

قائل شده بود  یعل هغمبر درباریپه را که بعد از وفات چعبد الله بن سبأ آن«د: یوگ ی) مفرق الشيعة(

، )١(»اسـت وشـع بـن نـون) قائـل بودهی: (یموس یوص هبوده دربار یهودیکه  یهمانها را موقعنه یبع

رد آمـده و گـدورش  ینکه جمعـیدر بصره و کوفه و مصر مشغول نشر دعوتش بود تا ا یخالصه مدت

هستند که در اسالم قائـل  یا ن فرقهینها اولی؛ ایشهرستان هفتگد، بیردگل یه) تشکیبنام (سبائ یا فرقه

 اند. شده -ر ائمهیو بعد در سا یاز خدا در عل یحلول جزئ یعنی –بتوقف و (...) و رجعت و تناسخ 

م ینـد دسـته تقسـچباشند؛ و بـه  یم یا اسدی؛ یاء ابن ذراع الدوسینان اصحاب علیا – هیائیعل

 ویند: (علـی)گ می )٢(دانند او میرا مبعوث از طرف ص ) که علی را خدا، و محمد ذمیهشوند: اول ( می

ص  نرو محمدید که دعوت به خود نمود، از ایمحمد را مبعوث کرده بود که بشر را دعوت باو بنما
 کنند!. یرا مذمت م

هر دو هستند؛ ولی علی را در خدائی مقـدم ص ) که قائل بخدائی علی و محمد عینیه(دومی) (

ای  هـارم عـدهچدهنـد!  که قائل بخدائی هـر دو، ولـی محمـد را تـرجیح می »میمیه«دانند. (سوم)  می

نج تن از اصحاب کسا یعنی: محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین، هسـتند، پهستند که قائل بخدائی 

ری ندارنـد، زیـرا روح خـدائی گـیک مزیتی بـر دی چنج نفر در واقع یک نفر بوده و هیپویند: این گ می

 .)٣(ویند: فاطم!گ کنند، بلکه می است: (فاطمه) را با تاء تانیث تلفط نمی کرده بالسویه در آنها حلول

 یمنسـوب بـه مختـار بـن ابـ یاند، و بطور کل م شدهیتقس یندچ یها ز بفرقهینان نیا – هیسانیک

 یاو را مهـد یه را امام و بعضیمحمد حنف یباشند، که جمع یسان بوده میکه ملقب به ک یده ثقفیعب

اسـت، و در طـرف راسـت و  نهانپ) یه زنده و در کوه (رضویند: محمد حنفیوگ یدانند، م یمنتظر م

نکه مملو از یس از اپن را ینکه ظهور کرده و زمیکند، تا ا یاست که او را محافظت م یریش دو شچپ

خـود  یـهمـردم بـا همـان اجسـام اول ه، و همـ)٤(کنـد یر از عـدل و داد مپـظلم و جور شده باشـد، 

                                           
 .٢٠ص: عةیفرق الش -١

 اند.  نان هم در جعل آن وارد بودهیشود که ا یه دانسته میطتنج هخطب »نییانا بعثت النب« هاز جمل -٢

 .٨٣: صیملل و نحل شهرستان -٣

ت یطبق روا یاست، ول ن فرقه بودهیروان همیپه و یسانیز از کیشاعر معروف ن یریل ابن محمد حمید اسمعیس -٤

عة یلشفرق ا ñشته و معتقد بامامت حضرت جعفر بن محمد شده بود گده برین عقیاز ا یس از مدتپ یجمع

 .٢٦٠ص  ینوبخت
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 یبن ابـ یآورند، و عل یمان میغمبر ایپکنند وهمه به  یز رجعت میاء نیغمبر و تمام انبیپند، ردگ یبرم

کـرده و آنـانرا مغلـوب  گان جنـیسف یان و آل ابیسف یه بن ابیکند، و با معاو یطالب هم رجعت م

 .)١(کند و شهر دمشق را منهدم نموده و بصره را غرق خواهد کرد یم

ه را امام و یز محمد حنفینان نیه) هستند، ایکرب) و موسوم به (کربر منسوب به (ابن گید یجمع

 از اصحاب ابن کرب:  یکی یدانند، ول یمنتظر م یمهد

نه و معاصر با ابو جعفر حضرت باقر العلوم بود، محمد یمد ی) که از اهالیبربر ه(حمزه بن عمار

نه و یمد یاز اهال یجه جمعیو در نت دانست! یشتن را امام میغمبر و خویپه را خدا و ابن کرب را یحنف

 او را مذمت و لعن کرده و بشیصر مان آوردند، و حضرت باقریا یکوفه بو
ً
ز امر فرموده یانش نیعیحا

 از او تبر
ً
ه را چـر امام را بشناسد هـر آنگن بود که هر کس ایدش ایند، از جمله عقاینما یبود که جدا

از  توانـد مرتکـب شـود! یلش هسـت میرا که مطابق م یتواند انجام دهد، و هر عمل یکه بخواهد م

 ایپدانست و  یع محارم را حالل میجم ینرو وطیا
ً
کرده،  ین قانون را عملیش از همه شخصا

ه و رجعـت یـز منتظر ظهور محمد حنفین دسته نینکاح خود درآورده بود! ا هدخترش را بحبال

ز منکرنـد، یـنشـأه آخـرت را ن باشـند، معـاد و یر اصحابشـان میابن کرب و (حمـزه) و سـا

ه ظهـور کـرده، و زمـام سـلطنت را در یـاست که محمد بن الحنف یند: آخرت آن وقتیو گ یم

 .)٢(!ردیگدست ب

د: تمام فرق یوگ ی) متبرصة العوام يف معرفة مقاالت األنامدر کتاب ( ید مرتضیکه س یبطور

 .)٣(ه کافرندیامام هدیه بعقیسانیک

 یباشـند، ابـ یم ینـب االجـدع االسـدیز یالخطاب محمد بـن ابـ یکه اصحاب اب – هیخطاب

م و یشتن را قـیدانست، و بعد خو یم الخطاب اول خودش را از اصحاب حضرت جعفر بن محمد

 ید و باالخره مـدعیردگحضرت، و نبوت خود  یخدائ یس مدعپنمود، س یآن حضرت معرف یوص

نکـه از مقـاالتش یهم ام، حضرت صـادق هخته شدیگن بر انیهستم که بر اهل زم یشد که من ملک

 دستور داد که از ویمطلع شد او را لعن کرد و باصحاب خود اک
ً
 . حضرت صـادق)٤(کنند یتبر یدا

                                           
 .٣٧: ص عهیفرق الش -١

 .٢٦ ñ ٢٥: صعةیفرق الش -٢

 .١٧٨: صتبصره العوام -٣

 .٣٨: صعةیلشو فرق ا ٨٤ص یملل و نحل شهرستان -٤
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ز ین یادیاش اخبار ز باطله یرا او عالوه بر آنهمه دعاویفرمود، ز یت اصرار میاز او نها یدر لعن و تبر

ونس کـه در یـت ینانکه از رواچشرفت مقاصدش باسم آن حضرت جعل و منتشر کرده بود، یپ یبرا

 استفاده میصر ین معنیز همیر نگیات دیم و روای) ذکر کرد٥٢( هصفح
ً
 شود. یحا

حضرت صادق و نبوت  یمتفرق شدند؛ و همه بخدائ یندچ یها الخطاب بفرقه یاصحاب اب

قسمت مهمالت یک ) و یغ) و (سریر مانند (بزگیان دت آنکه در نبوت کسیاتفاق دارند؛ نها یو

 یهستند؛ عبد المطلب، واب یبیب و غرید عجیعقا یدارا ینها بطور کلیاند، ا اختالف کرده یرگید

نان یاز ایک ند روح خدا در هر یوگ یدانند؛ م ینان را خدا میا ههم یو علص  طالب، و محمد

ته و خون و باالخره ی، خوردن شراب، میل زنا، دزدیمحرمات از قب یهاست، و کل متناوبا حلول کرده

دانند، و تمام عبادت از نماز و روزه و زکوه و  یاست همه را حالل م ح قرآن حرام شدهیه که بتصرچآن

ع محارم از مادر یجم یاست، َوط بوده یکسان ینها همه نامهایند ایو گ یاند، م کرده یحج را ملغ

دانند،  یو غسل جنابت را هم الزم نم دانند یز جائز مینکاح مرد را ن یحتو دختر و خواهر، 

ن مقاالتشان یاثبات ا یاست و برا ده شدهیونه انسان غسل بکند از نطفه که از آن آفرچگند: یوگ یم

ُ ٱ يُرِ�دُ ﴿ه: ین آیند ایوگ یم هم شده میبقرآن کرک متمس ن �َّ
َ
 ].٢٨[النساء:  ﴾َعنُ�مۡ  ُ�َّفَِف  أ

مْ «است:  ن طور بودهیالخطاب نازل شده و اصال ا یدرباره اب نكُ َفِّفَ عَ يدُ اهللاُ أَن خيُ رِ بأيب  يُ

ف از یما قائل شده و تمام تکل هدربار یفیالخطاب خداوند تخف یبمناسبت وجود اب یعنی »اخلطَّاب

 یوب بابرا که منس »من عرف النبي واالمام فليصنع ما شاء«ت یاست و روا ما برداشته شده

 .)١(دهند یخود قرار م یمدعا یبرا یرگیل دیالخطاب است دل

ن ین مسـلمیدر بـ یتیه وضعچهمیک شود  یونه مچگد تعجب کرد که یشما خواننده البته خواه

ن یر همید نظینیب ید میق شویدق یر مختصرگرا اید، زیعه حکم فرما باشد ؟! نه، تعجب نکنیآنهم ش

 ز موجود است: یما ن یاز کتابها یاره اپع، و در یز شاین ما نینها در بین ایمقاالت بلکه ع

!)  د الزهـرایـع االول (عیـد در سـه شـب ربیوگ یم یتیدر کتاب (زاد المعاد) طبق مضمون روا

 آورند!! یتوانند بجا یرا م یونه منکرگهر  یعنیمرفوع القلم هستند،  یان علیعیش

ْ ﴿ یهه) که در آیاست موسوم به (نوران یثیو در کتاب بحار االنوار حد لَوٰ ٱ َوُ�قِيُموا ْ َوُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  تُوا
َكوٰ ٱ ْ سۡ ٱوَ ﴿ه ین آیکند، و در ا یم  یر بعلیرا تفس ةوزکو ةصلو ﴾ةَ لزَّ ِ  َتعِيُنوا ۡ�ِ ٱب لَوٰ ٱوَ  لصَّ ِ لصَّ  ﴾ة

                                           
 .٤٠ -٣٩ ñ ٢٨: صعةیفرق الش -١
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 إِنَّ ﴿ه: یز در آیلش نید، و در ذینما یل مین تأویر المؤمنیز به امی) را نة(صبر) را برسول الله و (صلو
لَوٰ ٱ ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ َشا ل ین تأویخی(فحشاء و منکر) را به ش ی) را بعلة(صلو ﴾ُمنَكرِ ل

 »نحن الصلوة ونحن الزكوة ونحن صوم شهر رمضان«ت: یات و رواین روایا مفاد ای! آ کند یم
الخطاب  یاب هکینه همان مقاالت رکیکه در بصائر الدرجات بحضرت صادق نسبت داده شده بع

ر گاشخاص هستند؟ م یا حرام شده اسامیه که در قرآن واجب و حالل و چفت آنگ یست که مین

 سدس قرآن: ید که تقریه را مالحظه نفرمودیات الوالیکتاب آ
ً
عده یک را بحکم  -هیهزار آیک  -با

ز یاست؟ و ن ل نمودهین تأویمؤمنر الیت و فضائل امیبوالک خن یلیالت خیبا تأو یگث ساختیاحاد

ر (.) یا تفسیاست؟ آ شه، زنبور و شتر) را از القاب ذات مقدسش قرار دادهپات (یهمان روا یبمقتضا

َ ٱ إِنَّ ۞﴿ه ید که در آیا دهیرا ند ن ۦٓ َتۡ�ِ �َسۡ  َ�  �َّ
َ
ا َمَثٗ�  َب يَۡ�ِ  أ : ة[البقر ﴾...َ�َهافَوۡ  َ�َما َ�ُعوَضةٗ  مَّ

فََ� ﴿ یهو در آ] ٢٦
َ
بعوضه و ابل را  ]،١٧ة: ی[الغاش ﴾١٧ ُخلَِقۡت  َف َكيۡ  بِلِ ۡ�ِ ٱ إَِ�  يَنُظُرونَ  أ

 ید که کتاب (فصل الخطاب فیدان یر نمگاست؟ م کرده یر به علیت تعبیند رواچبمناسبت 

 یبرا یخواهد فضائل یون مچنست که یر از ایاست؟ غ نوشته شده یه اصلچ یف الکتاب) رویتحر

ث مجعوله نموده و کورکورانه ارکان اسالم را یرشته احادیک اطهار قائل شود، جمود به  هو ائم یعل

ن اندازه یتا ا ‡ یو اوالد عل یاست؟!!! سبحان الله! عل دار کرده م را لکهیمتزلزل، و قرآن کر

 یه وسائل افتضاح آورچهمیک رامون یپآنان در  ید در معرفیمجهول الحال هستند که انسان با

ن یکه باعث توه یزهائیچن ینچت و فضائلشان انسان بیست که در اثبات والیا شرم آور نید؟ آردگب

 م است متشبث شود؟!.یآن ذوات مقدسه، و قرآن کر
ندان هم چاند  ثها را ضبط و منتشر کردهیل حدین قبیکه ا یم کسانیوئگم بیتوان ین حال میبا ا یول

ل یـو دلک ن بود کـه جـز واجـب و حـرام مـدریعادتشان اه و یرو یه کنند، از طرفچر ندارند، یتقص

موافق با  یونه اخبار بطور کلگن یر اگیدادند! و از طرف د یندان مورد دقت و نظر قرار نمچرا  یزیچ

 بسیعواطف است، و خروج از تحت تأث
ً
ط و یات محـیار مشکل اسـت، و مقتضـیر عاطفه هم عادتا

ت ین وضـعیـنمود، البته بـا ا یجاب میبرها را کامال اونه خگن یا هبود که اشاع یعصرشان هم طور

 اند. ن کردهیث را جمع و تدویونه احادگنیرا اچنان اعتراض کرد که ید باینبا

ه، تناسـخ و رجعـت یکـه نوشـتم: تشـب غـالةاز  هند فرقچن ید ایه و مدار عقایاپس دانسته شد پ

ن سـه یرون اسـت همـین کتاب بیا ههم که شرحش از عهد غالةاز  یها ر فرقهید سایعقا یهاپاست، 
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ره، به کتاب یو غ غالةعه از یع فرق شید جمیکسب اطالع کامل از عقا یز است، ممکن است برایچ

 د.یمراجعه نمائ ی) نوبختفرق الشيعة(

 یه اصال دارایعشر یعه اثنیا شیم آینیاست، به ب  غالةد یاکنون که دانسته شد (رجعت) جزو عقا

ن باره باهم شرکت یدر ا یو دوازده امام غالة یها را ممکن است فرقهیانه؟ زیاند  بوده یا دهین عقینچ

در موضوع بـا  یکیزها، ال اقل در یچاز  یارینانکه اغلب فرق و مذاهب عالم در بسچداشته باشند، 

د، ان و منزه بوده ین مقاله مبر یاز ا یه از اول بکلیعشر  یاثن هم فرقیو گ یدر جواب مهم متفقند، 

 یطرف یره را با کمال بید تمام فرق اسالم وغیکه عقا ی: آنانیعنیسها یملل و نحل نو  هرا همیز 

انـد،  ) ضـبط کردهةغـالد (یـاند، همه بطور عموم (رجعت) را در تحت عنوان عقا ضبط کرده

دشـان اصـال یع عقایـان جمیـس از بپرسند  یه که میعشر  یاثن هد فرقیدر مقام شرح عقا یول

) در کتاب خود (ملل و نحل) و ٥٤٨در سنه ( یمتوف ی؛ مثال شهرستانشوند یرجعت نممتعرض 

کـه مسـتفاد از اخبـار منقولـه در ی) در کتاب (فصل) رجعـت را همانطور٤٥٦در ( یابن حزم متوف

رسـند  یه) کـه میعشـر ید (اثنیدر مقام شرح عقا یدانند، ول ی) مةد (غالیکتاب بحار است، از عقا

 برند. یوجه از رجعت اسم نمچیدشان بهیام عقاان تمیس از بپ

 ٢٢ هس) در صـفحیس ابلـی) در کتـاب خـود موسـوم بـه (تلبـ٥٩٧( هدر سن یمتوف یابن جوز

ن و یر المـؤمنیـنسـتکه امینها ایا هدید: عقیوگ یداند، م یعه میاز فرق ش یمخصوص هه) را فرقی(رجع

ه یعشر یاثن هد فرقیدر ذکر عقا یانتقام از دشمنان خود رجعت خواهند کرد، ول یاصحابش برا ههم

 متعرض رجعت نم یکه م
ً
 شود. یرسد ابدا

مقـاالت االسـالميني ) در کتـابش (٣٢٤در ( ی) متـوفیل اشـعریبن اسمع یالحسن عل ی(اب

خواهـد  یآنجا کـه م یول )١(داند یاز روافض م ی) (رجعت) را از عقائد قسمتواختالف الــمصلني

) کـه از ینوبخت یمحمد حسن بن موس ی(اب )٢(شود یه را شرح دهد متعرض رجعت نمیعقائد امام

 گبـزر یازعلما یاریل بسیو مورد تعد یل قرن سوم هجریه در اوایعشر یاثن هعین شیان متکلمگبزر

                                           
 . ٣٠ ñ ٤٦ب صیبترت ١: جنییمقاالت االسالم -١

 .٣٠ ñ ٤٦ب صیبترت ١: جنییمقاالت االسالم -٢
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ن یکه بیهمانطور(رجعت) را  ةد فرق غالیعه در ضمن شرح عقایدر کتابش فرق الش )١(است هیامام

ه) و (واقفـه) ینیه) و (خرمدینیه)، (بیه) (مختاریسانید فرق: (کیعقا هع است، از جملیعه شایش هتود

 متعرض رجعـت یه را بیعشر ید اثنیخواهد عقا یدر آخر کتابش که م یدهد، ول یقرار م
ً
ان بکند ابدا

 یتمام عقانستکه یاست، منظورش ا یون خودش دوازده امامچنکه یشود، با ا ینم
ً
د آنـان را مشـروحا

 شود. یوجه متعرض رجعت نم چین حال بهیبا ا یسد، ولیبنو

تبرصـة است، در کتاب خود موسوم به ( یدوازده امام هعیش ی) که از مفاخر علماید مرتضی(س

عه، (رجعـت) را در ی) در ضمن نقل آراء و مقاالت فرق مختلفه شالعوام يف معرفة مقاالت األنـام

 ید اثنـیـان عقایـدر مقـام ب یشمرد، ولـ یم »كثري النواء االبرت«ه): اصحاب ی(بتر هفرقد یجزو عقا

 ساکت است. یرسد در قسمت رجعت بکل یه که میعشر

                                           
سد: ینو یم عةیالشدر اول کتاب فرق  ین شهرستانید هبه الدیکه مصلح معظم، واستاد محترم جناب س یبطور -١

؛ ٦٩: صنقد الرجالدر کتاب  ین قرارند: تفرشیاند از ا د کردهیل و تمجیرا تعد یکه مرحوم نوبخت یکسان

ند: یوگ ین مینچ ینوبخت هدربار ٢١در کتاب خالصه ص ی، عالمه حل٤٧ص یبمبئ هطبعدر فهرست من ینجاش

سوم و  هش از مئیپزمان نمود ( ین علماین بوده، و در بیخ متکلمیاز مشا یابو محمد نوبخت یحسن بن موس«

در فهرست منطبعه  یخ طوسیش ١٠٨، صاحب کتاب منهج المقال در ص»است ر بودهینظ یبعد از آن) مبرز و ب

بود متکلم  یبه ابو محمد است، شخص یسهل ابن نوبخت که مکن یابن اخت اب«ند: یوگ ی، م٩٨کلکته ص

صاحب کتاب معالم العلماء در دو موضع از کتاب خود  »، حسن االعتقاد و ثقهیلسوف، دوازده امامیف

نور الله  ید قاضیس »است قه بودهسهل ابو محمد؛ متکلم و ث ی، ابن اخت ابینوبخت یابن موس«د: یوگ یم

د: یوگ یکه حسن بن داود در رجال خود م یبطور«د: یوگ یم ١٧٧ن صیدر کتاب خود مجالس المؤمن یششتر

ن شخص یاست، وا ن سلسله بودهیان اگن طائفه و از بزریسهل نوبخت از اکابر ا ی، ابن اخت ابیحسن بن موس

در ضمن ترجمه  ٣١در ص روضات الجناتصاحب  »است بوده یعشر یده اثنیث عقیلسوف و از حیمتکلم و ف

د و باالخره ینما ید میتمج یشرح مبسوط ینوبخت ی، از حسن بن موسینوبخت یل بن علیسهل اسماع یاب

در ضمن  ١٧٧م در کتاب الفهرست صیاست. ابن ند مائه سوم بوده گبزر یاز علما ید ابن نوبختیوگ یم

ند، مرحوم ینما ید میاد تمجین شخص زی، از افرج الهمومطاوس در کتاب د بن یعه؛ و سین شیف متکلمیتوص

را در عداد علما و  یبن حسن نوبخت یدرش موسپن شخص و یهم ١٤٢: صالسماء والعالمدر کتاب  یمجلس

ار گادیاز خود ب یادیفات زین علم تألیداشته و در ا یکامل هز بهریه که از علم نجوم نیعشر یعه اثنیش گبزر یفقها

 امل االمل، و کتاب اض العلماءیرو کتاب  ١٠٥المقال در ص یدهد، صاحب کتاب منته یاند، قرار م ذاشتهگ

و  هیمنـال، و صاحب کتاب عه و فنون االسالمیالشو صاحب کتاب  ٢١٦ون االنباء در صیو کتاب ع ٤٦٩در ص

  دانند.  یه میامام هعیش گبزر یرا از علماین شخص همه متفقا ویق ایل و توثیس از تعدپ ٦٢االمل ص
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مرحوم سید در این کتاب بر خالف سایر ملل و نحل نویسها منظورش تنها ذکر عقاید فرق مختلفه 

ه، و اثبـات طریقـه اثنـی عشـریه بـوده، و اسالم و غیره نیست، بلکه غرضش ابطال تمام مذاهب مهمـ

است که حتی بعضی از جزئیات آن مانند قضـیه فـدک و غیـره را نیـز  بطوری باین قسمت عنایت داشته

است، ولی با این حال موضوع رجعت را که بعضی از کوته نظران آن را در عداد ضـروری  متعرض شده

 متعرض نمی مذهب (امامیه) قرار داده
ً
ه عدم تعرض مرحوم نوبختی و سید مرتضـی چرگ شود. اند ابدا

موضوع رجعت را، با اینکه خودشان دوازده امامی و نظرشان شـرح عقایـد دوازده امـامی بـوده، دلیـل 

ی است برای اثبات مدعای مـا، ولـی مهمتـر از آن متعـرض نشـدن مخـالفین آنـان اسـت ماننـد گبزر

زیرا اینان با اینکـه از لحـاظ تعصـب نسـبت شهرستانی، ابن حزم و ابن جوزی و ابی الحسن اشعری؛ 

انـد، و از طرفـی  ونـه طعـن خـود داری نکردهگ چهای شیعه بخصوص (اثنی عشریه) از هـی بتمام فرقه

هـای  یزچاند، با این حال در طعن بـر اثنـی عشـریه ب های غاله قرار داده فرقه گرجعت را از مطاعن بزر

 متعرض رجعت نشدهگری متوسل گدی
ً
دادنـد کـه  ه احتمـال بعیـدی میچناچد، بدون شبهه ان شته ابدا

 آن را در مطلع مطاعن آنان قرار می
ً
 دادند. رجعت جزو عقاید آنان است مسلما

است، نه  بوده ةد فرق غالیشود که رجعت اصال جزو عقا یمعلوم م ین مذکورات بخوبیس از اپ

(رجعت) از مجعوالت غالت  همتضمنث یر احادیمزبور و سا هجه خطبی، و در نتیدوازده امام هعیش

 خواهد بود. 

 تعصب -2
ن افراد آن ملت یدر ب یعمومک روح مشتریک بسته به وجود  یاجتماع عظمت هر ملت یعلما هدیبعق

ن یدار است، هر وقت ایاپت آن ملت ثابت و یاست عظمت و موقع ین روح قویکه ا یاست، ما دام

 یتـیگ هتشان از صفحیشود و هو یخته میسگآن ملت  هعجام هن رفت رشتیا از بیف شد و یروح ضع

مشـت یـک ست: آن یخ اسالم نیبهتر از عطف نظر بتار یزیچ ین معنیاثبات ا یردد، براگ یمحو م

رعـب و ابهـت  یمتمـاد یها نکه از سالیرفته بودند، با اگغمبر اسالم را یپکه دور  ینیه نشیمردم باد

ر شده و همـواره آنـان را بـانظر احتـرام و یگیشان جایفرس و روم در دلها یدربار باعظمت شاهنشاه

 یرهاین حال با همان شمشیه بودند: با ایونه وسائل مادگن حال فاقد هریستند و در عیرگن یعظمت م

ت یدر مدن یانقالب مخصوصیک  یزمانک ف خرما در کمرشان بسته بودند: در اندیشکسته که با ل

 
ً
م الشأن را در یش از همه زمام مقدرات همان دو دولت عظیپعالم به وجود آورده بودند و مخصوصا

ان ثابـت نمـوده بودنـد، یـخود را بعالم و عالم یرفته، و باالخره با کمال جاللت عظمت ملگدست 
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ط ر متصـل و مربـوگیکـدیآنان را ب هد) همی(توح هقو یعنی یعمومک روح مشتریک علت آن بود که 

ها و اختالفاتشان بر طرف شده، همه با هم متحد و برادر شده بودند،  جه تمام تعصبینموده، و در نت

ور گـکشته و دختران را زنده ب یگرسنگش از آن اوالدشان را از ترس فقر و یپ یندچنکه تا یبا وجود ا

سرشـار از  یقلبـا با ین شدائد دنیتر گاسالم در مقابل بزر  هم مقدسیتعال یهدرسا یولکردند،  یم

ک متأثر و اندوهنا  یمیونه نامالگ چیکردند، و از ه یو مملو از متانت مقاومت مک عشق مسل

مان کامل و عـزم یبودند؛ همه صاحب ا یشهامت و شجاعت اخالق یشدند، همه دارا ینم

جمع بوده، و  یگانگیاسالم در کمال اتحاد و  یر لوایبودند، و باالخره همه در ز  یو اراده قو

س پـنکه ی، تا ام مقررات اسالم بودندیرو رسول الله و تسلیپدت یت و خلوص عقین یبا صفا

د یـدپ یخالفـت اختالفـات هند دربارچم، هر یفتگش یپنانکه در چمرتبت  یاز رحلت حضرت ختم

 از همـدیآنطور نبود که مسـلم یآمده بود، ول
ً
و  یر متفـرق شـده وصـورت وحـدت ملـگین رسـما

الت یکار آمده و تشـک یرو یامو یر خلفاگیه و دیکه معاویوقت ین رفته باشد، ولیشان از بیاجتماع

 بصورت 
ً
و  یران شـهوت یسلطنت جابرانه درآورند، تمام مصـالح اسـالم را فـدایک اسالم را رسما

و در ر کـرده، یـرا تکف ین مجاهد اسالم علیخود نمودند، اول یجایب یها ات ظالمانه و تعصبیعمل

 او را لعن و ناسزا 
ً
 در مضگمنابر علنا

ً
 مسلمیفتند، و اصحابش را کامال

ً
ر یـن غیقه انداختند مخصوصا

 یرورش پدر اعماق قلبشان  یمتماد یعرب از لحاظ (تعصب) و نخوت که از سالها
ً
افته بود، کامال

 یر شکنجه و فشار خود در آوردند؛ خالصه اغلب عادات عصر جاهلیدر ز
ً
اعـاده داده و ت را رسـما

 مسلمیاش خارج کردند. تدر هیاسالم را از صورت اول
ً
 آن  ین آن اخالق و آداب اسالمیجا

ً
مخصوصا

 راکنده شدند!!.پتعصب جاهالنه همه از هم متفرق و  یهرا از دست داده و در سا یگانگیاتحاد و 

 یک نفر دانشمند آلمانی در اسالمبول به چ
ً
ند نفر مسلمان که در بینشان یکی از اشـراف چنانکه اخیرا

های  سزاوار است ما مجسمه معاویه را با طال ریختـه و در یکـی از میـدان«فته بود: گاست؛  مکه هم بوده

ر معاویه نظام اجتماعی اسالم را که بر روی عدالت، مساوات، تعاون، و گبرلین نصب نماییم، زیرا ا گبزر

لطنت جابرانه آمیخته با تعصب نمی کرد هر آئینه اسالم تمام اقطار عالم اخوت استوار بوده، مبدل بیک س

 .)١(»ا همه مسلمان بودیمپها و سایر اهالی ارو را در حیطه تصرفش در آورده و اکنون ما آلمان

ع یشـرفت سـریپن حـال مـانع یعالم اسالم وارد آمده، و در ع که به یا ن لطمهیتر گبالجمله بزر

 هن عصـر همـان تعصـب دوریـبـود، در ا یامـو یخلفـا ههمانا تعصب جاهالنده بود، یردگاسالم 

                                           
 .١٢٤: صیالـمحمد یالوح -١
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وسته مشـغول مـدح خـود و ذم یپنه عود کرد، و یت که تنها مسبب تفرق وانحطاط آنان بود بعیجاهل

 اعـراب ین قسمت کامال هوید و اشعار آن عصر اینانکه قصاچشدند،  یرگید
ً
دا اسـت، مخصوصـا

دادند، نه تنهـا  یبخرج م یتعصب مخصوص یرانینسبت به ار عرب بخصوص ین غینسبت به مسلم

ونـه چگیکردنـد و از ه یمـال میاپز یـآنها قائل نبودند، بلکه حقوق مشروعشان را ن یبرا یشئون چیه

فه محروم ینه و القاب شریکه آنان را از ک یکردند، بطور ینم ین نسبت به آنان خودداریر و توهیتحق

خواندند، و در مجـامع خـود راه  یبنده) م یعنی ی(جمع مول یاسم موالن حال آنان را بیکرده و در ع

کردند، مثال  ینسبت به جنائز آنان هم اهانت م یرفتند حت یصف راه نمیک دادند، و با آنها در  ینم

 یتـأثر صـدا یبود، از رو یا عربی یفتند قرشگ یر مگدادند، ا یعبور م یش عربیپرا از  یا ر جنازهگا

 یزیـن آمیتـوه هبـود، بـا لهجـ یفتنـد از مـوالگ ین که میهم یکردند، ول یواقوما، و وابلدتاه بلند م

نکـه یعـالوه بـر ا» دارد یاه مـگـرنه نگبرد و  یخدا بود هرکه را بخواهد ببرد مک او مملو«فتند: گ یم

خـود و لت یز مشـعر بـر فضـیـن یادیـث زیـکردنـد، احاد یاشعار و قصائد، آنان را هجـو م هلیبوس

 ذراند: گ یث را از نظر شما میاز آن احاد یمذمتشان جعل و منتشر کرده بودند، اکنون بعض

يف  )١(ألين عريب والقرآن عريب وكالم أهل اجلنة عريب: أحبوا العرب لثالث: مقاصدـيف ال«

كالم أهل اجلنة بالعربية وكالم أهل السـامء وكـالم : يف الآللئ »أحبوا العرب لثالث« الوجيز

 .)٢(»أهل املوقف بني يدي اهللا بالعربية

أبغـض « هريـرة وأبـ عـن يف الآللـئ )٣(»خري الناس العرب وخري العرب قريش« يف الذيل

الكالم إىل اهللا تعاىل الفارسية وكالم الشيطان اخلوزية وكالم أهل النار البخاريـة وكـالم أهـل 

 .)٤(»اجلنة العربية

أنـزل الـوحي بالعربيـة وإذا غضـب أنـزل الـوحي  إن اهللا تعـاىل إذا ريض«عن أيب هريـرة «

                                           
د، من یغمبر فرمود: به سه جهت عرب را دوست باریپت شده که یدر مقاصد روا -١١٢، ص تذکرة الـموضوعات -١

 است. ی، و زبان اهل بهشت هم عربیهستم، قرآن عرب یعرب

 است. یز عربیزبان اهل آسمان و اهل موقف ن، و یها عرب یت شده زبان بهشتیروا یدر آلل ñ ١١٢ص  هتذکر -٢

 ش هستند.یقر هن طواف عرب طائفین مردم (عرب) وبهتریبهتر -١١٢ص  هتذکر -٣

) و یطان (خوزستانیاست، زبان ش ین زبانها نزد خداوند فارسیت شده: بدتریره روای، از ابو هر١١٢ص  هتذکر -٤

 است.) ی) و زبان اهل بهشت (عربیزبان اهل جهنم (بخارائ
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 .)١(»بالفارسية

مـن « )٢(»عن طلحة بن زيد من تكلـم بالفارسـية زادت يف خسـته ونقصـت مـن مروءتـه«

مقاصد ـيف الـ، )٣(»أحسن منكم أن يتكلم بالعربية فال يتكلمن بالفارسـية فإنـه يـورث النفـاق

 .)٥(»أميتوا سنة العجم وأحيوا سنة العرب«مالك: عن  .)٤(»قال عمر: إياكم وزيّ األعاجم«

دَّيت« وَ نَلْه مَ خل يف شفاعتي ومل تَ شَّ العرب مل يَدْ قال رسول اهللا: يا سلامن ال «)، ٦(»من غَ

ني فتفارقَ دينك، قال: قلت: يا رسول اهللا! كيف أبْغضك وبك هداين اهللا! قال ال  بْغِضْ تُ

 .)٧(»تبغض العربَ فتبغضني

يف «ل: یـخودشـان جعـل کردنـد از قب یها لت شـهریفضـ ههم دربار یادیث زین احادینچو هم

 هبـا.. إن الناس يمرصون أمصاراً وإن مرصاً منها يقال له البرصة فإن أنت مـررت: مالحمـال

.. احلرية روضـة »الشام صفوة اهللا من بالده جيتبي إليه صفوته من خلقه: مقاصدـويف ال« ،الخ

 یون بنـاچساخته شده،  یادیث زیز احادیر بالد عرب نیشق و سادم ه. و دربار)٨(»من رياض اجلنة

 شود. یم یما بر اختصار است از ذکرش خوددار

 و در عصر بنـ یامو هر عرب معارضه بمثل کرده و در دورین غیو در مقابل مسلم
ً
العبـاس  یسرا

 بوسائل 
ً
در خصوص ز ین یادیز یکتابها یدر مقام طعن و نکوهش عرب بر آمدند، و حت یندچعلنا

                                           
) و در موقع غضب به یکه خوشنود شود به زبان (عربیره نقل شده: خداوند وقتی، از ابو هر١١٣ص  هتذکر -١

 فرستد. یم ی) وحی(فارس

 وید بر خّست وی افزوده و از مرّوتش کاسته شود. گاز طلحه روایت شده: کسی که به فارسی سخن  ñ ١١٣تذکره ص  -٢

 یرا به فارسیحرف بزند، ز ید به فارسیتکلم کند نبا یتواند به عرب یکه م یکس - ١١٣الموضوعات ص  هتذکر -٣

 شود. یفتن باعث نفاق مگسخن 

 د.یآورید، و خودتان را به صورت آنان در نیکن یها دوریرانید: از طرز لباس ایوگ ی(عمر) م ñ ١١٣ص  هتذکر -٤

 د سنت عرب را.یزنده کند (سنت) عجم و یرانیت شده: بمیرواک از مال ñ ١١٣ص  هتذکر -٥

 ردد.گ شود، و بدوستی من نائل نمی خدعه کند داخل در شفاعت من نمیکسیکه با عرب  ñ ٧٦ص  ١: جضحی اإلسالم -٦

، سلمان عرض ین شویدینکه بیغمبر به سلمان فرموده بود: دشمن مدار مرا تا ایپ ñ ٧٦ص  ١: جاإلسالم یضح -٧

مکن،  یکرد؟ فرمود با عرب دشمن یله تو خدا مرا راهنمائیکه بوسیونه دشمن بدارم تو را در صورتچگکرد 

 با من است. یبا آنان دشمن یدشمن

 . ١١٩: ص الـموضوعات -٨
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ران یـان اگـ د بختکان) که خـود را از شـاهزادهید بن حمیلت عجم و مذمت عرب نوشتند، (سعیفض

العـرب  فضـل العجـم عـىلز بنام (ین ی) و کتابانتصاف العجم من العرببنام ( یدانست کتاب یم

 ف کرد.یتأل )١()وافتخارها

بنـام:  یهـائ ن بـاره کتـابیـفـارس بـوده در ا یها یهودیکه اصال از  یده) معمر بن مثنی(ابو عب

) در یثم بـن عـدیو (ه )٢(یف نمود) تألفضائل الفـرس) و (لصوص العرب) و (ادعياء العرب(

كتـاب مثالـب اسـت: ( ف کـرد، از آن جملهیتـأل ینـدچ یب و مذمت عرب کتابهایخصوص معا

وج مـن الــموايل يف كتاب مـن تـز) و (كتاب مثالب ربيعه) و (كتاب مثالب الكبري) و (الصغري

 . )٣()كتاب اسامء بغايا قريش يف اجلاهليه و اسامء من ولدن) و (العرب

ن کتـاب از تمـام یف کرد و در ای) تألالـميدان يف املثالببنام ( یکتاب یرانی) اعالن الشعويبو (

ون عرب چ(سهل بن هارون)  یحت )٤(دهد یبشان را شرح میکند، همه معا یطوائف عرب نکوهش م

ن کتـاب یـ، در ا)٥(لت (بخـل) نوشـتیدر خصوص فض یآن موقع معروف بسخاوت بودند کتاب در

 است!. لهیکند که بخل از ملکات فاضله، کرم و سخاوت از اوصاف رذ یثابت م

لت خود و بالدشـان جعـل کردنـد از آن جملـه: یز در باب فضین یادیث زینها احادیذشته از اگ

وي عن عيل«  .)٦(»ثني: نحن قوم من نبط كورُ

» : : لـو « )٧( »منه عاجالً أو آجالً  مِ َقِ تُ إال انْ  ال تَسبُّوا فارساً فام سبَّه أحدٌ قال النبيُّ قال النبيُّ

                                           
ان برده گد بختید بن حمیر بنام سعگیاز کتاب د ین کتاب اسمیبجز ا» فهرست«در کتاب  ١٧٩: صالفهرست -١

د نام یکند که سع یم نقل میاز فهرست ابن ند» سالماال یضح«ن در جزو اول کتاب یدکتر أحمد أم ینشده، ول

ر گید یها پاچن جمله در یاست، ممکن است ا نوشته» انتصاف العجم من العرب«هم بنام  یبرده کتاب

  که در دست ما هست ساقط شده باشد. ین کتابیبوده که از ا» الفهرست«

 . ٨٠-٧٩: صالفهرست -٢

  .١٤٦-١٤٥: صالفهرست -٣

  .١٥٤-١٥٣ص: الفهرست -٤

 .١٧٤: صالفهرست -٥

 . ٧٤ص ١: جاالسالم یضحست در سواد عراق، ی) شهری(کوث -٦

بآنان دشنام نداد  یها را کسیرانید ایغمبر فرمود دشنام ندهیپ یعنی ñ .٧٥ص  ١: جاإلسالم یضحن، یأحمد أم -٧

 د!.یاز او انتقام کش یر آنکه خدا فوزگم
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 .)١(»كان العلم معلقاً عند الثريا لتناولته أيدٍ من فارس

ه يف السامء ال« نْدُ لَّهِ يف السامء جنوداً ويف األرض جنوداً، فجُ هـإنَّ لـِ نْدُ يف األرض  مالئكة وجُ

بابان مفتوحان يف اجلنة للدنيا عبادان وقزوين وأول بقعة آمنت بمحمد «. )٢(»أهل خراسان

لوال أن اهللا أقسم بيمينه وعهد عن ابان: « )٣(«عبادان وأول بقعة آمنت بعيسى بن مريم قزوين

 .)٤(»أن ال يبعث بعدي نبياً لبعث من قزوين ألف نبيٍّ 

 .)٥(»قزوين الساكن هبا أفضل من الساكن باحلرمنييكون ألمتي مدينة يقال هلا «

من بات بالري ليلة واحدة صىل فيها وصام فكأنام بات يف غريه ألف ليلة صـامها وقامهـا «

 .)٦(»وخري خراسان نيسابور و هرات ثم بلخ

ون قسـمت چـوضع نمودنـد،  یاریث بسیز احادیقم، ساوه، اصفهان، خوزستان و.... ن هو دربار

 شود. یم یاست از ذکرش خوددار وف و در دسترس همهعمده اش معر

 هلیقب یا برایدهد و یح میکه عرب را بر عجم و بالعکس ترجیاتیات و مانندش از رواین روایا 

, و از یامو همنحوس هشود, همه از آثار دور یقائل م یتیلت و مزین فالن شهر فضیفالن و ساکن

َما﴿کند:  یم یمردم را دعوت باخوت و برادر حایکه صر یرا اسالمیه است, زیمجعوالت شعوب  إِ�َّ
ۡ ٱ ٞ إِخۡ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل ز کار یرهپو  یمتق یرا لغو و باطل کرده, فقط برا ین بشری, مفاخره و عموم عناو﴾َوة

                                           
از فارس دراز  یا هم معلق باشد, دستهائیر (علم) در کره ثرگد ایوگیمص غمبریپ ñ ٧٥ص ١: جاألسالم یضح -١

  رفت.گشده و آن را خواهند 

هست: در آسمان لشگرش  ین لشگرهائیاز آسمان و زمیک خداوند در هر  یبرا - ١٢٠ص :تذکرة الـموضوعات -٢

  باشند. یخراسان م ین اهالیمالئکه و در زم

مان آورده یاص که بمحمد ین, بازست اول بقعه ایا : آبدان و قزویدن یدو درب بهشت برا - ١٢٠ص هتذکر -٣

  ن بود.یمان آورده بود قزویم ایبن مر یسیکه به ع هن بقعیآبادان, و اول

ن هزار نفر ینفرستد, از قزو یغمبریاد نکرده و عهد نبسته بود که پس از من پیاگر خداوند قسم  ñ ١٢٠ص هتذکر -٤

 کرد!. یغمبر مبعوث میپ

ن در یند ساکنیگوین میست که آن را قزویامت من شهر یغمبر فرمود برایپ - ١٢٠الموضوعات: ص  ةتذکر -٥

 دارند. ین برترین حرمیآنشهر از ساکن

کسی که یکشب در (ری) بخوابد و در آنجا نماز گذارده و روزه بگیرد مثل این است که در غیر آن  ñ ١٢٠تذکره ص -٦

 دت کرده باشد و بهترین محلهای خراسان (نیشابور) و (هریو) و پس از آنها بلخ است. شهر هزار شب خوابیده و عبا
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َهاَ�ٰٓ ﴿شود:  یقائل م یتیمز ُّ�
َ
نَ�ٰ  َذَكرٖ  ّمِن ُ�مَ�ٰ َخلَقۡ  إِنَّا �َّاُس ٱ �

ُ
 اُشُعو�ٗ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوأ

 ٓ ْۚ ِ�ََعاَرفُوٓ  �َِل َوَ�َبا �ۡ  إِنَّ  ا
َ
ِ ٱ ِعندَ  َرَمُ�مۡ أ َّ�  ۡ�

َ
� ٰ ن اخوت و یکه آئ ی, و باالجمال اسالم﴾ُ�مۡ َقٮ

ا یا عجم و ینکه عرب یرا فقط بعنوان ا یا عده ینیه آئچتوان تصور کرد که هم یا میمساواتست, آ

الناسُ من آدم إىل يومنا «د: یوگ یکه میغمبریپح بدهد؟ یترج یرگید هساکن فالن شهر است بر عد

لألمحر عىل األسود إال  هذا مثل أسنان الـمشط، ال فضل للعريبِّ عىل العجميِّ وال

ا «کند که:  یحا بمردم ابالغ میالوداع صر حجۀ هز در خطبیو ن )١(»بالتقو َا الناسُ يَ قَدْ  اهللاَ، إنّ أهيُّ

ةَ اجلَ  وَ مْ نَخْ نْكُ بَ عَ هَ لِيّةِ أَذْ ااهِ هَ رَ اءِ  وفَخْ بَ مْ  ،بِاآلْ لُّكُ ابٍ كُ رَ نْ تُ مُ مِ آدَ مَ وَ نْ آدَ ىلَ مِ ٍّ عَ يبِ رَ يْسَ لِعَ لَ

 وَ لٌ إال بِالتَّقْ يٍّ فَضْ مِ جَ لت و ین موهومه فضیل عناوین قبیدر اثر ا یا عده یا ممکن که برایآ )٢(»عَ

 قائل بشود؟ یتیمز

 نوشتهیبطور یبار
ً
  یامو یخلفا هره در دوریو غ یرانیا ر عرب ازین غیام، مسلم که اجماال

ً
کـامال

ن و یر المـؤمنیـ) امیون حضرت (علـچ یرفته بودند, و از طرفگه قرار یام یدر تحت ظلم و فشار بن

 کسـین مطابق مـوازیغمبر اکرم با همه مسلمیپاوالدش مانند 
ً
 چیرا بهـ ین اسـالم رفتـار کـرده, ابـدا

ه و محبـت خانـدان یـام ینرو بغض بنـیدادند, از ا یح نمیترج یرگی) بر دی(جز علم و تقو یعنوان

نـان یکه ایجه در مواقعین شده و در نتیزگیر عرب متمکن و جاین غیاز همانوقت در دل مسلم یعل

 ی, و مفاسد اخالق بنیح فضائل آل علیون در مقام تشرگوناگبرخوردار شدند بوسائل  یبنعمت آزاد

را که در ظاهر بر فضائل اوالد  یزهائیچرفته, گش یپن باره افراط را یها در ایبعض یه بر آمدند, حتیام

ا یخته اشاعه دادند, و یث ریمقام آنان نبود بقالب حد هستیقت شایاشعار داشت, و در حق ‡یعل

 درخور آن نبود که ایام یکه متضمن مذمت بن یقسمت مطالب لغویک 
ً
ونه مطالـب گنیه بود, و ابدا

ث درآورده بـآن ذوات محترمـه نسـبت داده و ینسبت داده شود به صورت حـداطهار  ههوده به ائمیب

 منتشر کردند.

                                           
 یبرا یتیلت و مزیونه فضگ چیو با هم برابر هستند, ه» شانه« یمردم از زمان آدم تا امروز مانند دندانه ها ههم -١

 . یزکاریرهپر به گست میوست, نپاه یوست بر سپد یعرب بر عجم و سف

ر مفاخره گیکدیدران خود با پن عادت زشت را که همواره به یه و ایمردم خداوند نخوت و مفاخره جاهل یا -٢

ر عرب یعرب بر غ یده شده است از برایآفرک ن برد, همه شما از آدم و آدم از خایان شما از بید در میکرد یم

 . یزکاریر به پرهگست مین یتیونه مزگ چیه
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و  ینکـه مشـعر بـر فضـائل آل علـی) از لحـاظ ارجعت( هتوان استنباط کرد که قص ینجا میاز ا

 تأ یندچ یها هیرایپن موقع با یه بود, در ایام یمذمت بن
ً
 ید مبـانیین اوضاع در تشـید شد و اییکامال

ر ائمـه, ی) و سـایم در مـدح (علـیفتـگنانکه چن موقع یرا مردم در ایکمال مساعدت را نمود, ز یو

کردنـد,  یذار نمگـن قسمت فرویرا در ا یزیچاند که  مستعد بوده یه بطوریام یومذمت و طعن بر بن

ن یـشـتند, بـا اگ یمـ ین وسائلیکترچرامون کویپت در یت جدیوسته با نهایپانجام منظورشان  یوبرا

طالـب از طـرف  یبـن ابـ ی) که در زمان خود علرجعت( یهد که از قضیآ ید بنظر میبع یلیحال خ

الت) منتشر شده و سرتاسرش متضمن سلطنت و س
ُ

ه یام یت بنی, و مذمت و مغلوبیادت آل علی(غ

 بود, صرف نظر نموده مورد استفاده خود قرار نداده باشند. 

 تـارییو عباس یامو هخ دوریتار ینکه وقتیحاصل ا
ً
ت یه و وضـعیش شـعوبیدایـپخ ین مخصوصا

) که رجعتشود, موضوع ( یم بطور روشن معلوم میذرانگقانه از تحت نظر بیان آن عصر را دقیرانیا

الت ر یشالوده اش در زمان عل
ُ

دا کرده یپطرفدار  یلیون خچخته شده بود, در آن عصر یاز طرف غ

بسـته شـده  یبـو یمخصوصـ یها هیـرایپبعمل آمده و  یانیاقدامات شا یو یبود, در استحکام مبان

بشـر  هموافق با عاطفه است, و تـود یاستکه بطور کل یائین موضوع متضمن قضایذشته از اگاست, 

 (م
ً
م منطـق عاطفـه یرفتـه انـد) تسـلگکه در تحت حکومت عقل قرار  یر اشخاص کمگهم عموما

ن بوده یه در بیام یو بن یجع به آل علهم را یو حب و بغض مخصوصچهمیک  یهستند, و از طرف

 این قضید اییت و تأینها همه قبول و بلکه تثبیاست, البته ا
ً
 کند. یجاب میه را کامال

 اسالم در فلسفه ورود و با اجانب مسلمین اختالط -3
ث، اخـتالط یا امتزاج خرافات بـا مقـررات اسـالم بصـورت حـدیث، یاز جمله موجبات جعل حد

ن طوائـف یـس از آنکـه اپـو...... بـود  یو هنـد یهود و نصـارین با ملل مجاور خود مانند یمسلم

رفتنـد، گت اسالم قرار یا در تحت حمایوارد در اسالم شدند و  یب فتوحات اسالمیمختلف در تعق

 با ایمسلم
ً
از عقائـد و عـادات و  یجـه قسـمتیذاردنـد، و در نتگزش را یـخلطـه و آم ینان بناین قهرا

 یانرا بالطبرسومش
ً
 یهـود و نصـاریعه در اثر معاشرت از آنان اتخـاذ نمودنـد، آنهـا هـم مخصوصـا

 بوسگوناگبوسائل  یندچخرافات 
ً
ن کردنـد، یم مسـلمیث، برسم ارمغـان تقـدیحد هلیون مخصوصا

 پنان یون اچ
ً
 ین و بعضیجزو صحابه و تابع یا من، عدهی یهایهودیس از ورود در اسالم، مخصوصا

 یعنـیها ین سـوقاتیاند، لهذا مسلم ن بودهیون مورد وثوق مسلمچن، و باالخره یدر عداد قراء و محدث

ر یث راجع بتفسـیرفتند! از آنجمله: احادیذپ یث در آمده بود، به خوبیمقاالتشان را که بصورت حد
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سـواد یو ب یتشـان را امـیون اکثرچـات راجع باسرار کون وخلقت است، که اعراب یقصص قرآن، وآ

ات مربوط باسرار کون و یون نسبت بفهم قرآن، باالخص نسبت بحل آچ یل داده بود، و از طرفیتشک

که معتنـق باسـالم ین باره باهل کتاب آنانیاند، لذا در ا داشته یاق مفرطیاء اشتیخلقت، و قصص انب

ار، و (وهب بن ل (کعب بن مانع) معروف به کعب االحبیاند، از قب ن و قراء بودهیشده، و جزو محدث

که یهائ ن آن خرافـات و افسـانهینـان هـم عـیمنبه) و (عبد الله بن سالم) و مانندشان مراجعه کرده، ا

ات بدماغشـان یـن آیر ایاء در تورات خوانده بودند، بعنوان تفسیفت خلقت، و قصص انبیراجع به ک

نکه راجع باحکام یاز نظر اث یل احادین قبین ما هم در ایاز مفسر یل کردند، که متأسفانه بعضیتحم

ث متعـرض شـده، و یوجه اعمال نظر نکرده، در مسطوراتشان بعنوان حـد چیواجب و حرام نبود، به

لش از یآدم و حوا با آن تفص ه، مانند قص)١(ات نمودندیلین خرافات و اسرائیر را مملو ازیباالخره تفاس

 یآن را بـرا هویش، و خوردن مالئکه مه در وسطیمنه هل: وقوع بهشت در فالن محل, و وقوع شجریقب

 ه، و قص)٢(ئت بودهیا و فالن هپدست و  یکه دارایطان در جوف مار: ماریخلود در بهشت، و رفتن ش

ل و یـم و هابیو مـر یسـیع هاء مانند قصـیل قصص انبیکه در ذیهائ ر افسانهگیهاروت و ماروت، و د

ات، و متخذ از تـورات و یلیذکر شده همه از اسرائث یر بعنوان حدیکه در تفاس ییحیا و یل و زکریقاب

 طبریانج
ً
و  یسـیآدم و حوا و ع هن قصه ها، بخصوص قصیرش اغلب ایدر تفس یل است مخصوصا

ج) و (وهب بن منبه) ی) و (ابن جریل است، از (اسباط) و (سدیم را که مذکور در تورات و انجیمر

 ا
ً
 کند. یاست نقل م ن اسالم بودهیدث، و باالخره از محیهودی، و بعد یرانیکه اصال

 گ
ً
ذشته از این بعضی از آراء و مقاالت الهوتی و فلسفی آنانهم در مسـلمین سـرایت کـرده و تـدریجا

س از فتوحات آنانیکـه وارد اسـالم پردیده شد، یعنی گون در اسالم تشکیل گوناگندی بنامهای چمذاهب 

ون بینشان کسانی بودند که از علمـای همـین چهری شده بودند: از یهودی، نصرانی، مانوی، زردشتی و د

س از ورود در اسالم همان تعالیم دین سابقشـانرا مـورد مطالعـه قـرار داده، و بهـر پاند، از اینرو  ادیان بوده

وشانده و منتشر نمودنـد، و از ایـن راه پتوانستند لباس اسالم  ای بود به قسمتی از آنها، تا آنجا که می وسیله

ی مسلمین وارد آورده و باالخره فرقهگلطمه بزر
ّ
ردیـده شـد، گندی در اسالم تأسـیس چهای  ی بوحدت مل

یرامـون حضـرت مسـیح په که درباره تناسـخ و درچمثال (احمد بن حائط) سر سلسله طائفه (حائطیه) آن

 .)٣(فتندگ می »مسیح«ه که (براهمه) در تناسخ و نصاری در اطراف چاست بآن قائل بوده کامال شبیه

                                           
  .٤٤٠مقدمه ابن خلدون:  ص  -١

  .١٨٦ص  ١: ج یر طبریتفس -٢

 .٧ص  ٣: ج اإلسالم یضح -٣
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 در عصر (مأمون) بترجمیعباس یخلفا هن در دوریکه مسلمین وقتینچنی(ا
ً
 یکتابها ه، مخصوصا

آنهـا را  هافتنـد، همـی یاهگـرداخته و بآراء و مقاالتشان آپو...  یهند یرانی، ایونانی یو فلسف یعلم

 مورد مباحثه قرار داده بطور
ً
س کردنـد، و مـذهب یبنام (علم کالم) تأسـ ینموقع علمیکه در ایرسما

 قوت یدا شده بود در ایپ(اعتزال) که در اواخر قرن اول 
ً
دا کـرد، یـپبسـزا  یرفته و رونقـگنموقع کامال

 بهمـییـتا یمعتزله بـرا یعنی
ً
ن علـوم اسـتقبال کـرده و همـواره از آن اسـتعانت ید مذهبشـان کـامال

 وینانکه باچمذهب خود را  یهاپجستند و  یم
ً
 اظهار یقتد محکم نمودند، مخصوصا

ً
که (مأمون) رسما

ده یت از آن برآمد قدرت معتزله و رونق مذهب اعتزال بحـد کمـال رسـیاعتزال نمود و در مقام حما

س از آن از ترس فقهـا پاز مقاالتشان را مانند مسئله (حدوث و مخلوق بودن قرآن) که  هارپکه یبطور

 . )١(ردندک ینموقع آشکارا اظهار میجرأت نداشتند اظهار بکنند، در ا

فرقه  یعه) به سیست شعبه و (شیزده فرقه و (خوارج) به بین عصر بود که (معتزله) به سیو در هم

اسـالم و طرفـدار قـرآن دانسـته و  یخود را حـامیک ، و هر)٢(و (مرجئه) به هفت فرقه، منقسم شده

هـم  یاهگـق با مقاالتشان نموده و یث را همواره تطبیات قرآن و احادی! آ خواندند یرا مرتد م یرگید

ن ین عنـاویـاز ایک  چینکه در صدر اسالم هیکردند! با ا یاثبات آنها ساخته و منتشر م یبرا یثیاحاد

) و (مرجئه) یغمبر، نه (قدریپن اصحاب یه الرحمه در بیاست و بقول مرحوم صدوق عل ن نبودهیدر ب

کـه یهائ ثیم حدیفهم ینجـا مـی، از ا)٣(یرأ) و (معتزلـه) و نـه اصـحاب یشد، ونه (حرور یده مید

ر یـام یغمبـر اکـرم و علـیپبنـام  یر مطالـب فلسـفگیقت مراتب نفس و ارباب انواع و دیحق هدربار

 بهر ین، در بیالمؤمن
ً
ن ید، همه در همیا بر خورده یو عرفان یاز آنها در کتب فلسفیک ن است و حتما

 وارد اسالم نشـده بـود، تـودچ ش از حضرت رضایپرا یاست، ز عصر ساخته شده
ً
 هون فلسفه رسما

 آشنائ ین با اصالحات و مطالب فلسفیمسلم
ً
ر یـام یغمبـر اکـرم و علـیپنکـه ینداشتند تـا ا یاصال

ان بکنند، حاصـل یشان بینبوده برا یویو دن ینید هونه فائدچگیرا که منشأ ه ین مطالب فلسفیالمؤمن

که متضـمن مطالـب و یش از حضرت رضا در صورتیپغمبر اکرم و ائمه یپث منسوب به ینکه احادیا

 است. یعباس هو از مجعوالت دور یگباشد، همه ساخت یاصطالحات فلسف

آنـان  یو فلسـف یکتـب علمـ هو ترجم ین با ملل اجنبیزش و معاشرت مسلمیخالصه در اثر آم

جه ی... وارد اسالم شده، ودر نتهود ویسه و خرافات یکن یو مطالب الهوت یاز مقاالت فلسف یاریبس

                                           
  .١٤٠ -١٣٩ص  ٣، جیخ التمدن اإلسالمیتار -١

 .٣٤٨ص  ٣، ج اإلسالم یضح -٢

  ف صدوق.یخصال، تأل -٣
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ن کتـاب یـا هکه شرحش از عهـد یشماریب یها جاد نموده و فرقهین این مسلمیدر ب یانیاختالف شا

 خواهم کرد:  یادآوریاز آنها را بطور اختصار  یقسمتک نیس نمود، ایرون است، در اسالم تاسیب

 تناسخ ارواح -۱

ماللهنـد مـن مقولـة مقبولـة: يف در کتـاب خـود کـه آن را ( یرونیحان محمد بن احمد بیابو ر

 هث عالمین، و تثلیمان مسلمینانکه شهادت اخالص شعار اچ«د: یوگ یده می) نامالعقل أو مرذولة

اسـت،  هین تناسـخ ارواح از عالئـم مـذهب هندینـچن یاسـت،ا  تیهودی هت و اسـبات نشـانینصران

 .)١(»معتقد بآن نباشد، از آنان نخواهد بود یر کسگکه ایبطور

س، و افالطون قائل به تناسخ بودنـد، یثاغورث و بعد امبدکلیش از همه فیپونان ی هن فالسفیدر ب

 از فلسفین نظرینان ایسند: اینو یم یونانی هن فلسفیکه مؤرخیبطور
ً
، )٢(رفتـه بودنـدگهند  هه را اصال

) ی(مـان یعنیرفته بود گده را از هند ین عقیسد اینو یم یونریکه بی) هم بطورینانکه مذهب (مانوچ

. )٣(ن مسئله را از آنجا منتقل بمذهبش کـرده بـودید ایردگهند ک د شده وارد خایران تبعیکه از ایوقت

دش را یـکـه عقا یهـودینکه عبد اللـه بـن سـباء یسابقه بود، تا ا ین مسئله در اسالم بیدر هر حال ا

 ذکر کردم ا
ً
ن منتشـر یر المـؤمنیـام ی(رجعت) را در زمان خالفت علـ ین ویمسئله و قرن یمبسوطا

ن موضـوع را یه) و (عـوام دروز) همـیریل شد و بعد طائفـه (نصـیه) تشکیبنام (سبائ یا نموده، فرقه

مـان یطالـب ایبـن اب یکه بـه علـیهرکس«ند یوگ یه مچب کرده اساس مذهب خود قرار دادند، یتعق

ر خواهد منتقل شد، ولی آنانیا شتر ی گاورد روحش به جسم سین
َ

ا یهود یکارند بصورت  ناهگکه یا خ

ه) ی(حائط هطائف هنها احمد بن حائط سر سلسلیو بعد از ا )٤(»کنند یا عود می) در دنیا (سنی ینصار

ه)، و (قرامطه) و محمد بـن ی(مسلم هفیس طایرئ یمسلم خراسان یردش احمد بن نانوس و ابگو شا

س از مفارقت از پند ارواح یوگ یمذهب خود قرار دادند، م یهاپن مسئله شده و یل باقائ یراز یایزکر

ت یـه نباشد) منتقل خواهنـد شـد، نهایه از نوع آن اجساد اولچر گ(ا یرگید یاجساد خود بجسدها

ث و یـه احادیـن کلیـبنا بر ا »شود یثه منتقل میانکار بجسد بهائم خبیآنکه روح مردمان بد عمل و ز

 ن طوائف خواهد بود.یمشعر بر تناسخ است همه از مجعوالت همکه یخطب

                                           
 .٢٤: ص ما للهند من مقوله -١

 .٢٣٩ص  ١: جاإلسالم یضح -٢

  .٣٢: ص ما للهند من مقوله -٣

 .٢٤١ص  ١: جاإلسالم یضح -٤
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 ت عذاب جهنم یخلود و ابد همسئل -۲

ن یبود، و در ب یس نصرانیه کناین مسئله از مباحث متنازع فیسد اینو یمر میکه فون کریبطور

، و از قرآن )١(ت و خلود عذاب نار نبودندیقائل به ابد یعنیونان آن را منکر بودند یسه ینان آباء کنیا

 استفاده میهم صر
ً
لَمۡ ﴿است:  ن موضوع از مقاالت اهل کتاب بودهیشود که ا یحا

َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � َّ� 

 ْ وتُوا
ُ
ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  إَِ�ٰ  نَ َعوۡ يُدۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  انَِصيبٗ  أ ٰ  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  �َّ  وَُهم ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِ�قٞ  َ�َتَو�َّ

عۡ  ٰ  ٢٣ رُِضونَ مُّ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ  بِ� َنا لَن قَالُوا ٓ  �َّارُ ٱ َ�َمسَّ يَّامٗ  إِ�َّ

َ
عۡ  ا� ا دِينِِهم ِ�  وََغرَُّهمۡ  ٖت� ُدوَ�ٰ مَّ ْ  مَّ  َ�نُوا

ونَ َ�فۡ  ن مسئله از ینکه در صدر اسالم مباحثه در اطراف ای]. حاصل ا٢٤-٢٣عمران:  [آل ﴾٢٤ َ�ُ

نکه جهم ین بود، ابدا معمول نبود تا ایمسلم هدیمسلمات عقنکه مستفاد از نصوص قرآن و از ینظر ا

ن مسئله را مورد بحث قرار داده و عاقبت یل عالف ایه)، و ابو هذی(جهم هفیس طایبن صفوان رئ

ز ین یو دوزخ یشود و بهشت یم یبهشت و دوزخ فان«د: یوگ یرا جهم بن صفوان میانکار کردند، ز

ن موضوع را از یت کرده، ایز سرایاسالم ن یاز عرفا یفکر ببعضن یمتأسفانه ا )٢(»خواهند شد یفان

را که  یاتیه آچدارد رسما انکار کرده اند!!! و آن یر محض تنافینکه صدورش از مبدء خیلحاظ ا

 احادیبود تأو ین معنیح در ایصر
ً
 هم طبق مرامشان جعل شد. یثیل نموده و ضمنا

 قدم و حدوث کالم الله همسئل -۳

 ر مخلوق؟ یم و غیا قدی: کالم الله مخلوق و حادث است یعنی -

ش علـم کـالم ییدایـپه را اشغال نموده و بلکه از عوامل مهم یاز کتب کالم ین مسئله که قسمتیا

وجه در اسالم سابقه نداشـت، بلکـه از  چین فکر بهیه اگردد گ یخ معلوم میاست با مراجعه بتار بوده

 یدؤاد) معتزلـ ید (احمد بن ابـیذکر عقا یر در طینانکه ابن اثچهود بود، ی یعلما یمباحث الهوت

و او از (جهـم بـن  )٣()یسـیده را از (بشـر مریـن عقیـاحمد قائل به خلق قرآن بـود، و ا«د: یوگ یم

خود  یشان از دائیشان از (جعد بن درهم) و او از (ابان بن سمعان) و او از (طالوت) و ایصفوان) و ا

اش  بود که قائل به خلق تورات بود، و خـواهر زاده ید از کسانیرفته بود، لبگ) یهودید بن اعصم ی(لب

علم کالم  هن مسئله که از مسائل مهمی. خالصه ا)٤(»ف کرده بودیتأل ین خصوص کتابیطالوت در ا

                                           
 . ٧٤ص  ٤ِفَصل ابن حزم: ج  -١

  .٧٤ص  ٤ِفَصل ابن حزم ج  -٢

 یا -٣
ً
  .٣٣٧ص  ١، جضحی اإلسالمبود،  ین اسالمیو بعد از متکلم یهودین شخص اصال

 .٢٦ص  ٧ر: ج یابن اث کامل -٤
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 هود است.ی یها یات و سوقاتیلیاست از جمله اسرائ د فرق معتزله یو جزو عقا

 بحث در صفات الله ض) ویقدر: (جبر و تفو  همسئل -۴

داننـد کـه اینهـا همـه از مسـائل علـم  کسانیکه از تاریخ کنیسه مختصری اطالع دارند بخوبی می

های  ون بیکار و عضو زائد اجتماع بودند از سالچالهوت کنیسه، و مباحثی بود که کشیشهای نصرانی 

انـد، حتـی  ران بودهگطـل وسـریرامونش معپمتمادی در کنیسه در اطرافش داد و قال کرده، و باالخره در 

مسائل را مـورد  ای بنام معتزله این س از اینکه فهمیدند در اسالم هم فرقهپبعضی از دانشمندان غرب، 

ه بـرأی چاست  اند، بطور یقین حکم کردند که این فرقه ناشی و متولد از نصرانیت شده مذاکره قرار داده

دانسـتند کـه در صـدر اسـالم  ه کنیسه بود، و از طرفی میالعین دیده بودند که اینها از مسائل متنازع فی

س پـوید گ است می »فون کریمر«ونه مباحث معمول نبود، از آنجمله گوجه مذاکره در اطراف این چبهی

از اینکه مسلمین شام را فتح کردند، و با نصارای آنجا مخلوط و محشور شـدند ایـن مسـائل را از آنـان 

 فرقه مع
ً
، اینان عالوه براینکـه آیـات قـرآن را منطبـق بـا اراء و )١(ردیدگتزله تشکیل اخذ نموده و تدریجا

کردند، احادیث بسیاری نیز جعل کردند، مخصوصا در قسـمت جبـر و تفـویض آنقـدر  مقاالتشان می

 حدیث ساخته شده که ذکر همه آنها باعث اطاله کالم است.

 ت معراجیفیبحث در ک -۵

ای از  مک شایانی کرده و در عین حال وسیله اظهار فضـل عـدهاین موضوع که در تفرقه مسلمین ک

است، متأسفانه اینهم از صادرات دکان خرافات تثلیث:  ردیدهگر گمتفلسفین، و سرمایه دکان جمعی دی

را کـه اصـال کنیسـه  »ایا صوفیه«های مسجد  باشد! شما خواننده محترم البته قصه کشیش می »کنیسه«

را محاصره کـرده بـود در  »استانبول«اید، موقعیکه سلطان محمد فاتح شهر قسطنطنیه  است شنیده بوده

خبر از همه جا در آن کنیسه راجع به کیفیت عروج عیسـی بـه  های راحت طلب بی همان موقع کشیش

یکـر پج نموده بـود و یـا بـا آسمان مشغول نزاع و جدال بودند که آیا عیسی بابدن عنصری بآسمان عرو

ایتخت مملکت شان را تصرف نمـوده و عنقریـب پشت دروازه پخبر از اینکه مسلمین تا مثالی، ولی بی

 اه تثلیث را مبدل به مسجد و محل توحید نمایند!.گاست که همین کنیسه و جای

بحث قرار ه را مورد ین قضین در صدر اسالم ایدهد که مسلم ینشان نم یخیتار چیدر هر حال ه

بآنان خبـر داده ص  غمبر اکرمیپکردند، و  ین باره از قرآن استفاده میه که در اچداده باشند، بلکه آن

                                           
 .٣٤٤ص  ١: جاإلسالم یضح -١
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را که منشأ  ین مسئله و مانند ویا یبعد از آن جمع یندچنکه یکرده معتقد بودند تا ا یبود بقبول تلق

مورد مباحثه و موضـوع  یمخصوص یها هیرایپرفته، با گنبوده در دست  یویو دن ینید هونه فائدچگیه

 خطابه خود قرار دادند!.

 صیغمبـر خـاتم پای که از مزایای شخص  نین قضیهچه رسد که در چویم ما را گخواهم ب اصال می
ه ین قضـیت ایفیات و کیم بخصوصیتوان تصور کرد که ما بتوان یونه مچگم؟ یاست مداخله نمائ بوده

عمـرش ابـدا وارد  هکه در دوریم؟ کسـیاست مطلـع شـوه آنحضرت یه و اتفاقیکه از حاالت شخص

ات شب وصل یتواند از خصوص یا میاست، آ یعشق و عاشق یایخبر از مزا یمرحله عشق نشده، و ب

 ردد؟گاو شرح داده شود واقف  یند هم براچهر  یعاشق

  ز بما خبر دادهینص  دهد و حضرت رسول یم یواهگکه قرآن یه را آنطورین قضیبر ماست که ا

 ف ما خارج است.ین از حدود و ظایر از ایم، غیاست معتقد شو

ه و تجسم است ساخته شده و یاز آنها مشعر بر تشب یکه قسمت یندچث یز احادین موضوع نیدر ا

 شود. یده میدر کتب اخبار ما د

خ اسـالم و یاست، بـا مراجعـه بتـار ل دادهیعلم کالم را تشک یهاپن مسائل که اساس ویخالصه ا

ب سهیکن وجه سـابقه نداشـت، بلکـه  چینها بهیشود که در اسالم مباحثه در اطراف ا یدانسته م یبخو

ن یجا در بـیم تـدریفتـگکـه یبطور یس از فتوحـات اسـالمپـسه بود که یکن یهمه از مباحث الهوت

 ل داده!.یدر اسالم تشک یندچ یها دا کرده و باالخره فرقهیپن اشاعه یمسلم

ن وارد یمسـلم یبوحدت ملی واجتماع یگبزر هن مسائل لطمیرامون ایپنکه بحث در یگذشته از ا

ست یبا یکه مین اسالم را: آنانیافکار مفکر یر زمانیاست، متأسفانه از د آورده و منشأ تفرق آنان شده

جامعه اسالم باشند، مشغول نموده و وجودشـانرا  یو اجتماع یوسته مشغول اصالح مفاسد اخالقیپ

ل و ب
ّ

 معط
ً
 .!است ذاردهگئده فا یرسما

که ما را از یز ین چیتر یو قو  ین عامل مؤثر در انحطاط عالم اسالمینگارنده مهمتر  هدیبعق

نکه در راه یاز دانشمندان در عوض ا یار ین است که بسیاست، هم عقب انداخته یترق هقافل

 یو اخالق ینموده و متوجه اصالح مفاسد اجتماع یبذل مساع یاندک یق اسالمینشر حقا

هوده صرف نموده و باالخره خود و ینگونه مسائل بیرامون ایجامعه باشند، عمرشانرا در پ

 .را بدبخت نموده اند!! یعالم
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 رجعت  -۶

 هود است: ی هنیرید دیسد رجعت از عقاینو یم یکه شهرستانیبطور

هارون بود؛ بعد از آنکه هارون  یهر ومخصوصا قضیث معروف غدیده در آنان، حدین عقیمنشاء ا

 یابان وفات کرد، یدر ب
ً
ون نسـبت بـه چـاسـت، و حسـد او را کشته یاز رو یفتند که موسگهود متفقا

شـده،  یقائل برجعـت و ین عالقمندیهم هجیل وعالقمند بودند، در نتیمتما یش از موسیهارون ب

نانکـه چن نبـود و بلکـه یاز آن در بـ ین مسأله در اسالم اصال اسمیا یول )١(همواره منتظرش بودند!

 مخالف با نصوص قرآن است؛ تا ایب معلوم خواهد شد تقریعنقر
ً
 یهـودی ینکه عبد الله بن سبایبا

ه) ی(سـبائ هه و اساس مذهب فرقیاپس پم در اسالم منتشر نموده، سیفتگکه مکرر یه را بطورین قضیا

ن قسمت جعـل و یهم در ا یادیاخبار ز رفت،گم قرار یفتگش یپرا در  یر فرق غالت که قسمتگیود

 ان کرد.یم بیشاء الله در مبحث رجعت خواه منتشر شد که ان

 بکار انداخته، ومسبب تشـکیل فـرق بـابی، چذشته از اینکه گاین مسأله 
ً
رخ مذهب سازی را رسما

لطمـه اسـت،  رفتـار نمودهگمراهـی و بـدبختی گاره را در وادی چبهائی و ازلی شده و آنهمه مسلمان بی

اسـت، و ایـن مـذهب را بـا آن مبـانی متقنـه و اسـاس محکـم کـه  ی هم به ارکان تشیع وارد آوردهگبزر

مخصوص آنست مورد حمالت شدید سایر طوائف اسالم و غیره قرار داده، و در عین حال آن را به یک 

وجماعت از ان سنت گنانکه جمعی از علماء ونویسندچاست،  اصلی معرفی نموده مذهب موهوم و بی

متقدمین مانند، شیخ اإلسالم ابن تیمیـه، و از معاصـرین ماننـد سـید رشـید رضـا صـاحب (المنـار) 

ای از دانشمندان غرب مانند رنـان  وشکیب ارسالن ونویسنده ضحی االسالم وفجر االسالم، حتی عده

غـالت) از شـیعه های ( ر مقاالتیکه فرقهگفرانسوی، و ستودارد آمریکائی، بمناسبت همین موضوع و دی

  رفته بودند، شیعه را بطور کلی یک حزب سیاسی و منشعب از یهود میگاصال از یهود 
ً
دانند، و صریحا

ها برای تخریب اسالم بصورت شـیعه بـروز کـرده، و از طرفـی هـم  اند که یهودی در مؤلفاتشان نوشته

 نی (شیعه) را تشکیل دادند!.ها از لحاظ دشمنی با عرب او را تأیید نموده و باالخره مذهب کنو عجم

 ه: یتشب همسأل -۷

نانکه چهود است، یزات ملت یملل و نحل از مم یه خالق بخلق که باتفاق تمام علمایتشب یعنی

ن یـهـود در ایباشـد، منشـاء اشـتباه  یح میروان مسـیپز از مشخصات یه خلق بخالق نیث و تشبیتثل

را الفـاظ دالـه بـر یاست که در دست دارند، ز یسد، همان توراتینو یم یکه شهرستانیموضوع بطور

                                           
  .١٠٢ ص یملل و نحل شهرستان -١
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ونه افسـانه هـا.......... گنیه کردن بر طوفان نوح و ایرگناء و یل نزول خدا در کوه طور سیه از قبیتشب

 یجه از مبانیان همه آنها را وارد اسالم کرده و بالنتیهودیکه متاسفانه  )١(است اد ذکر شدهیدر تورات ز

د کـه یـنیب ید مینان را در کتب ملل و نحل مطالعه نمائید ایر عقاگرا ایزاست،  د فرق شدهیمهمه عقا

م کـه ینقل کـرد یش از شهرستانیپنانکه در چاست،  ن مسألهیقسمت عمده مقاالتشان دائر مدار هم

الة یها ع فرقهید جمیتمام عقا  است. هیزند که از آن جمله تشب یز دور میچهار چبر  غُ

ذشته ازین این موضوع هم در تفرقه جمعیت مسلمین بنوبه خود همراهی زیاد نموده و فرقه بنـام گ

ندی کـه از آن جملـه (هشـامیه) و چهای  (مشبهه) و (مجسمه) در اسالم، تشکیل نمود؛ مشبهه بفرقه

شوند، شرح عقاید همه آنان از موضوع بحـث مـا خارجسـت، خالصـه  باشند تقسیم می (حشویه) می

کنند حتی برای او حواس خمسه ودست و یا و  ن بطور عموم خداوند را بتمام معنی تشبیه بانسان میاینا

کننـد  اند، عالوه بر اینکه آیات قرآن را طبق مقاالتشان تفسیر می شم و بینی و................. قائل شدهچ

 بیل: دهند از ق احادیث بسیاری هم در این قسمت به پیغمبر اکرم و ائمه نسبت می

؛ فصافحني، وكافحني، ووضع يـده بـني كتفـي حتـى وجـدت بـرد أناملـه«  )٢(»لقيني ريبِّ

» :  .)٣(»ينادي اهللا تعاىل يوم القيامة بصوت يسمعه األولون واآلخرونعن النبيّ

إذا أراد اهللا أن ينزل إىل السامء الدنيا « )٤(»أمردرأيت ريب يف صورة شاب عن ابن عباس «

بَّة صوف يف الذيل: « )٥(»نزل عن عرشه بذاته ق عليه جُ رِ ر عىل مجل أوْ نَى يوم النَّفْ رأيت ريبِّ بِمِ

 در مجلدات بحار احادیث متضمنه بر تشبیه زیاد )٦(»أمام الناس
ً
. در کتب اخبار ما نیز مخصوصا

 شود. دیده می

                                           
 .١٠٢ص  ی:ملل و نحل شهرسان -١

د پروردگار من مرا مالقات نموده و با من مصافحه کرد، یگو یمص  غمبریپ ینعی ٤٨ص یملل و نحل شهرستان -٢

 کردم. یش را احساس میانگشتها یکه سردین شأنه ام گذارده بطوریو روبرو شد، و دستش را د

کند که  یندا م یصوتیک امت با ید: خداوند در روز قیگو یمص  غمبریپ یعنی ٤٩ص  یملل و نحل شهرستان -٣

 شنوند. یهمه آن را م

دم که امرد بود موی ید ید پروردگارم را در صورت جوانیگو یمص  غمبریپ یعنی ١٢ص تذکرة الـموضوعات  -٤

 ده بود.یصورتش نروئ

 ا نزول بکند از عرشش مفارقت خواهد کرد.یکه بخواهد بآسمان دنیخداوند وقت یعنی ١٣ص  هتذکر -٥

رنگ سوار  یخاکستر یدم که بر شتری) خداوند را دیعنی در روز (نفر) در (منی ١٣: ص موضوعاتـتذکرة ال -٦

 نی هم بر دوشش بود!.یپشم هبوده و جب
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را یز  اند، ان مشبهه و مجسمه هم در قسمت رجعت وارد بودهین آقایشود ا یمعلوم م

ر جبار [خداوند] در یطان با حضرت امیش گد در تعقب جنیو گ یث آن که میاز احاد یبعض

 مشعر بر ین آنها را خواهم ذکر کرد، صر یالله عشاء کند و...... که ان ین نزول میزم
ً
حا

 .است! هیتشب

 ف کتاب اللهیتحر  -۸

دا ـ توارت ف کتاب خیهود تحریملت  یایسند: از جمله مزاینو یملل و نحل م یکه علمایبطور

نکه یافزوده تا ا یبه و یا مطالبیاز توارت کم کرده و  یزهائیچحفظ مصالح خود  ینان برایـ بود، ا

 بما خبر ین عمل زشت یند جا همچ، قرآن هم در )١(ل دادندیرا تشک یتوارت کنون
ً
هود را اجماال

ِ ٱ مَ َكَ�ٰ  َمُعونَ �َسۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِ�قٞ  َ�نَ  َوقَدۡ ﴿...دهد  یم  وَُهمۡ  َ�َقلُوهُ  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  ۥُ�َّرِفُونَهُ  ُ�مَّ  �َّ
ِينَ ٱ ّمِنَ ﴿ ]،٧٥[البقرة:  ﴾٧٥ لَُمونَ َ�عۡ  َّ�  ْ َواِضعِهِ  َعن َ�ِمَ لۡ ٱ ُ�َّرِفُونَ  َهاُدوا  ]،٤٦[النساء:  ﴾...ۦمَّ

ٰ  قُلُوَ�ُهمۡ  َناوََجَعلۡ ﴿ �َ ۖ َواِضعِهِ  َعن َ�ِمَ لۡ ٱ ُ�َّرِفُونَ  ِسيَٗة  مِنۢ  َ�ِمَ لۡ ٱ ُ�َّرِفُونَ ﴿ ]،١٣[المائدة: ﴾ ...ۦمَّ
 ].٤١[المائدة:  ﴾ۦَمَواِضعِهِ  دِ َ�عۡ 

هـود بـود، متأسـفانه در یملت  یایملل و نحل از مزا یح قرآن و باتفاق علماین عمل که بتصریا

بعـالم  یگـت بزریب نموده و بنوبه خود جنایفرقه (غالت) آن را تعق یعنیت کرده ین هم سرایمسلم

 است!. اسالم وارد آورده

خواستند از توارت کم کنند و  یه را که مچت حاصل کرده، و آنین باره موفقیهود در ایت آنکه ینها

(قرآن) چـون خداونـد  یولم کردند! یرا تنظ یند، انجام داده و باالخره (توارت) فعلیفزایب یا به وی

نـرو یباشد، از ا یرات مییظ از هر گونه تغآن را رسما در عهده گرفته، و محفو  یحفظ و نگهبان

گرفتـه و  یمشـت کتـاب غبـار آلـوده جـایـک ان یـ(غالت) هنوز هـم در م یات ساختگیآ

 است. دار نکرده م را لکهیقرآن کر  یبایصفحات ز 

خـورد، و در  یهـود آب میشمه خرافـات چغالت که تمام مقاالتشان از سر یها در هر حال فرقه

ب کرده و آن را از عوامل مهمـه یهود را تعقین عمل یباشد، هم یبوده و م یعالم اسالم گقت ننیحق

قرآن  یهخته و باسم آیر یدشانرا در قالب الفاظی: عقایعنیشان قرار داده بودند!  انهگه چنشر مقاالت ب

ا ینکه آن جمله و یز مشعر بر این یثیکردند واحاد یهست منتشر م یمخصوص هنکه سوریا بعنوان ایو 

                                           
 .١٦٠ص  ١و فصل ابن حزم ج  ١٠٢ملل و نحل شهرستانی ص  -١
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 یها دادنـد؛ فرقـه ینسـبت م ‡و ائمـه ص  غمبـریاست جعل نموده بـه پ ره از قرآن بودهآن سو

ل یـاشـخاص تاو یتمام عبادات و محرمات را باسام یم ـ که اسامیفتگش یپنانکه در چه) ـ ی(خطاب

 ین بود کـه جملـه (بـابیبر ا ین مقاالتشان مبتنیدانستند همه ا یمحارم را هم جائز م ینموده، ووط

اثبـاتش جعـل  یهم برا یندچث یخفف عنکم العذاب) افزوده و احادیه: (و یل آیالخطاب) را در ذ

و  ‡نین سایر فرق (غالت) کلماتیکه متضمن فضائل علی امیر المؤمنین و سایر ائمه چکرده بودند! این

اثبات آنها جعل و منتشر کردند، که  یز برایث نیم نموده احادیر مقاالتشان بوده، بعنوان قرآن تنظگید

 ینکه در آنها قدرینموده و بدون ا یگث ساختیز جمود بهمان احادین ما نیاز محدث یمتأسفانه بعض

 هر همـگین اندازه اکتفا نموده، دیکاش بهمیخود نوشتند! ا یکرده باشند در کتابها یدقت و کنجکاو

 !.کردند ینم یحده جمع آوریعل یکتابیک آنها را در 

ک ن راه کمیادگار گذاردند، و از ایاز خود ب یف کتاب خدا، کتابیاثبات تحر  یبرا یآر 

 به کارکنان کن یانیشا
ً
بدستشان دادند! که  یبزرگ هسه نموده حربیبدشمنان اسالم، مخصوصا

خردان عصر ما هم کورکورانه همان حربه را در دست گرفته، ندانسته یاز ب یبش جمعیدر تعق

 .کنند!! یحه دار میرا جر کر اسالم یپ

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ه ینان در قرآن به آیرسد که ا یدر بدو نظر بنظر م  فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
ن ین است که ایم علت اینیب یم، میشو یق میدق یکه قدریوقت یبر خورد نکرده اند! ول ﴾٩

 قرآن را 
ً
کفاره  یاند، جز آنکه برا ص ندادهیتشخ یعمل یآسمان کتابیک طرفداران قرآن (!) اساسا

له یا آن را رونق مجالس فاتحه و سالح جن زده و وسیوار آن را قرائت کنند، و  یناهانشان طوطگ

خارج از  یستند! و اصال آن را مانند منتر هندیش قائل نبوده و نیبرا یتیموقع چیقرار دهند، ه یدائگ

عصر عجل الله فرجه  یش را احاله بوجود مقدس حضرت ولخود دانسته و فهمک حدود ادرا

 بکنند!!. یاصل و مجعول یهر خبر ب یآن را فدا یستیبا ین اوضاعینچاند، البته با  نموده

 هجامعـ یاتیـقـت از مسـائل حیاندازه مهـم و در حق یف کتاب بیموضوع اثبات عدم تحر یبار

 یادیـز یها نوشت، و خطابه یندچ یکتابهاد در اطرافش یاست که با یاست، از آن مسائل یاسالم

 منزه و کتـاب  ین بدنامین اسالم از اید بعالم فهماند که دیهست با یخواند، وباالخره هر طور
ً
جدا

 ن تهمت مبرا است.یاسالم از ا یرسم

 یـدهد کـه ا ین کتاب مختصر بما اجازه نمیت ایم که وضعیمتأسف یلیما خ
ً
ن موضـوع را رسـما

 در اطرافش 
ً
ن یشما را در ا ین که بکلیا یبرا یم، ولیسیبنو یزهائیچمورد بحث قرار داده و مشروحا
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اسـالم را ـ بطـور اختصـار ـ از نظـر شـما  گبـزر یات علمـایـم، آراء و نظریذارگـاطالع ن یباره بـ

 م: یذارنگ یم

 یکـه خداونـد بـراین اسـت قرآنیـاعتقاد ما ا«د: یوگ یم» اعتقادات«در کتاب مرحوم صدوق 

 در دست ما هست، و بیغمبرش نازل کرده، همیپ
ً
که یاسـت، کسـان ن نبودهیشتر از این است که فعال

اسـت، دروغ  از آن کـم شده یزهـائیچن بـوده و یـش از ایم قرآن بیوئگ یدهند که ما م یبما نسبت م

 .)١(»میستین مقاله نبوده و نیوقت قائل با چیند، ما هیوگ یم

از  یه و جمـاعتیـاز امام یند نفـرچ«د: یوگ یم» جممع البيـان«در کتاب  یخ طبرسیمرحوم ش

 یاسـت؛ ولـ از آن کـم شده یزهـائیچرخ داده و  یرییـاند که در قـرآن تغ ه) نقل کردهی(حشو هطائف

 یبـو یزیـچاست؛ نه  دا نشدهیپ یرییونه تغچگین است که در قرآن هیه) ایمذهب اصحاب ما (امام

در  ید مترضـیسـ یمرحوم علم الهـد نانکهچاست،  دهیردگاز آن حذف  یا افزوده شده و نه کلمه

د: علـم مـا یـوگ ید نمـوده مـیبس مف یاناتید بینانکه باچن باره یات) در ایجواب (مسائل الطرابلس

مشهور و  یو کتابها گع بزریبصحت نقل قرآن همان طور است که نسبت به شهرها و حوادث و وقا

ن ین این بوده و در ایدر ب یشماریب ینقل و حفظ قرآن دواع یرا برایم، زیعرب دار یشعرا یوانهاید

ن ینامبرده هم بـا یزهایچبر نقل و حفظ  یکه دواعیدادند، بطور یبخرج م یا ت فوق العادهیباره عنا

باشـد، و  یم ینـیاحکـام دک ه و مـدر ینبوت و مأخذ علوم شـرع هرا معجزیز ده بود؛ یحد نرس

هـر آنچـه کـه از قـرآن: از  یده بودند که حتـیرس یت آن بجائیاسالم در حفظ و حما یعلما

ت فـوق یـن عنایدند، بـا چنـیفهم یشد م یاتش مورد اختالف میاعراب قرائت و حروف و آ

ک شـود کـه در آن انـد  یدادند، چگونـه م یآن بخرج م هکه دربار  یالعاده و اهتمام مخصوص

 از آن کم شده باشد؟ یزیا چیرخ داده و  یر ییتغ

وید: علم بتفاصیل قرآن و ابعاض آن، در صحت نقلش، مانند علم به جمله و مجموع آن گ و باز می

بینیم، همانطوریکـه  است؛ آنانیکه نسبت به کتاب (سیبویه) و (مزنی) عنایت دارند بطور بـداهت مـی

ر کسـی یـک گـفنـد، بطوریکـه انسبت به جمله و مجموع آنها علم دارند، نسبت بتفاصیل آنها نیـز واق

فهمنـد کـه بـوی  فصلی از (نحو) بر کتاب سیبویه بیفزاید البته آن را از فصول آن کتاب تمیـز داده و می

است،  ندان مورد اهتمام نبودهچاست، با اینکه این کتابها نسبت بقرآن  ملحق شده و از اصل کتاب نبوده

 اند. ها نداشته تند، ادباء نسبت باین کتابو آنطوریکه مسلمین در نقل و ضبط قرآن عنایت داش

                                           
 اعتقادات صدوق. -١
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شـده و  یتمـام جـزواتش جمـع آورص  مرتبت یقرآن در عهد حضرت ختم«د: یوگ یوباز م

 در دست ماهست، درآمده بود زینطوریهم یعنی یکتاب مؤلفیک صورت 
ً
را تمام آن را در یکه، فعال

نرو یاز اصحاب که آن را حفظ کرده بودند، از ا یجمع یکردند، حت یآن موقع درس خوانده و حفظ م

شناختند، بعـالوه آن  ین عنوان میکه مردم آنانرا رسما بهمیدا کرده بطوریپ یتیمزیک ن یرین سایدر ب

ماننـد  یکردنـد، و جمعـ یاه مقدسش تالوت مگشیپداشتند و در  یعرضه مص  غمبر اکرمیرا بر پ

 یعنـیخـتم کـرده ص  غمبـریفعـه آن را در حضـور پن دینـدچبن کعب  یعبد الله بن مسعود و اب

 در دست ینطوریهم -فهماند،  یبما م یتأملک نها همه با اندیتمامش را قرائت کرده بودند. ا
ً
که فعال

راکنـده پنکه جزواتش یا ایاز آن کم شده و  یزیچنکه یبود مرتب؛ بدون ا یا مجموعهیک ما هست ـ 

ون چـن خصوص بـا مـا مخـالف هسـتند، یه که در ایاز امام یند نفرچه و یحشو هبوده باشد، طائف

ف یفه نموده و قائل بتحرین است که اعتماد باخبار ضعییاز خبار یبعض هدیمخالفتشان مستند به عق

 .)١(»د اعتنا کردیوجه نبا چینرو به مخالفت آنان به هیشده بودند، از ا

 "الـرمحن يف تفسـري القـرآن آالء"در کتـاب  یخ جـواد بالغـید معظم مرحوم شـیکه فقیبطور

 د: یوگ یدر اواخر فصل الخطاب از کتاب مقاالت؛ م ه الرحمهید علیخ مفیشسد: ینو یم

اسـت؛ نـه از  کـم نشده یزیـچاست که از قرآن  نیشان ا دهیه) عقیاز (امام یشمار یت بیجمع«

بـود  یحذف شده مطـالب نیر ـ المؤمنیام یه که در مصحف علچآن، آن هه و سوریاش، ونه از آ کلمه

 .)٢(»است قرآن در آنجا نوشته شده بود، مربوط باصل قرآن نبوده یر معانیل و تفسیتأو هکه دربار

ه م یخ بهائیش س سرُّ
ِّ

ن یح ایصح یهاده و نقصان قرآن اختالف شده، نظریدر ز: «دیو گ یقد

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ه یل آیاست؛ بدل محفوظ مانده یرییونه تغگم از هریاست که قرآن عظ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
جاها حذف  یدر بعض نیر المؤمنیام ین مردم مشهور شده که اسم علینکه بیا ﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ 

َهاَ�ٰٓ ۞﴿ه یشده مانند آ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
از آخرش حذف » يف عيلٍّ «که جمله  ﴾َك إَِ�ۡ  أ

 .)٣(»ستیاصل و نزد علما معتبر ن یاست ب یاست، حرف دهیردگ

 ین اصحاب ما معـروف اسـت و حتـیکه بیبطور«د: یوگ یم» هیشرح واف«در  یمقدس بغداد

                                           
 .٥ص ١ج :انیمجمع الب -١

 .٢٦ـ٢٥ص  ١: جر القرآنیاالء الرحمن فی تفس -٢

 همان کتاب. -٣
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 .)١(»است کم نشده یزیچت شده که مورد اجماع علماهست، از قرآن یحکا

ان کلمـات یـس از بپـنوشـته، و در آنجـا  یمسـتقل هن بـاره رسـالیدر ا یکرک یخ عبد العالیش

هـر «د: یـوگ یکـم شـده اعتـراض کـرده مـ یکه مشعرست از قرآن کلماتیثیدوق، نسبت به احادص

: کتـاب خـدا و سـنت متـواتره و اجمـاع باشـد، در یعنـیل یـکه مفادش بر خالف دلیثیحد

 آن را بر کنار انداختیل نمود، طرحش واجب است، بایکه نشود آن را تأو یصورت
ً
 .)٢(»د حتما

ه) نسـبت یامام هعیکه به (شیآنان«د: یوگ یم» کتاب مصائب النواصب«در نور الله  ید قاضیس

اه چگیه هید که جمهور امامید بدانیاست، با داشدهیپ یراتیینان معتقدند که در قرآن تغیدهند: که ا یم

 قابل توجه نسگکه  یند نفرچر گنداشته، و ندارند، م یا دهین عقینچ
ً
 .)٣(»تیفتارشان ابدا

م در یست که قـرآن کـرین یشک«د: یوگ یم» كشف الغطـا«در کتاب ر یخ جعفر کبیمرحوم ش

نانکه خود قـرآن هـم چاست،  محفوظ مانده یرییونه تغگت خداوند متعال از هر یحفظ و حما یهسا

 بهمیصر
ً
اند،  ن موضوع اجماع کردهیبد یز در هر زمانیاسالم ن یدهد و علما یم یواهگ ین معنیحا

 .)٤(»است ) بودهی(اجماع ین مسأله در هر زمانیخالصه ا

ســالمة القــرآن مــن در تحــت عنــوان (» دائــرة الـــمعارف«دانشــمند معاصــر فریــد وجــدی، در 

ندین نفر را برای کتابـت قـرآن تعیـین فرمـوده، خـود وجـود چص پیغمبر اکرم «وید: گ ) میالتحريف

در صـلوات خـود آن را ندین ده نفر نیز آن را حفظ کرده بودند و همه اینان مقیـد بودنـد کـه چمقدسش و 

نین عنایتی که نسبت بـآن در بـین چتالوت نمایند؛ و در موارد مقتضیه طبق آیاتش قضاوت کنند، با وجود 

توان تصور کرد که در آن تحریف رخ داده باشد؟ قرآن که مانند سایر کتابهـای آسـمانی در  ونه میچگبود، 

اش داده شود، بلکه بر خالف آنها در بـین  هنین احتمالی دربارچدست طائفه مخصوصی محتکر نبوده که 

است، همه موظف بودند که آن را همواره تالوت کرده و طبـق  تمام مسلمین منتشر و در دسترس همه بوده

یدا شده و جمهور مسلمین پشود که در آن تحریفی  ونه تصور میچگمقرراتش قضاوت نمایند با این حال 

انی و دسـتور رسـمی خـود قـرار گآن را رسما سرمشق تمام شئون زندنفهمیده باشند؟ با اینکه آنان عموما 

 کردند. داده بودند، و در تمام قضایای دینی، دنیوی و اجتماعی همواره بآن مراجعه می

                                           
 همان. -١

 همان. -٢

 همان. -٣

 .٢٩٩: ص کشف الغطا -٤
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ده باشـد؟ بـا ید آمده و خبر آن بمـا نرسـیدپ یرییف و تغیتوان تصور کرد که در قرآن تحر یا میآ

ن را در یمربـوط بـد یزهـایچن یکترچث و کـویلفاظ حـداص  غمبرید که اصحاب پیدان ینکه میا

ن ینـچشود کـه صـحابه  یا میکردند آ یتشان قرار داده و همواره بدانها مفاخره میکمال دقت مورد عنا

 خود قرار نداده باشند؟ یذارده و آن را مورد اهتمام مخصوصگرا برکنار  یلیامر جل

 جمـع آور یو ابـص  نها قرآن در عهد حضرت رسـولیذشته از اگ
ً
شـده بـود و  یبکـر کـامال

شـان یها جمع وضـبط کـرده بودنـد همـواره آن را در خانه یفه هائیکه آن را در صح یاز آنان یاریبس

 شروع بجمع کردنش کرده بود تمام (کتبه) و (قـراء) در قیکه عثمان اخیکردند، و وقت یتالوت م
ً
د یـرا

ف شده باشد، و حال یدا کرده و تحریپراه  یرییشود که در آن تغ یونه مچگن حال یات بودند، با ایح

ت قوت یکه سندش در نها یثیث راست و طرح حدیل حدیث و در تحصیاحاد هن درباریآنکه مسلم

اسـت، در موقـع  ده نشدهیـا دیـاز امم دنیک چیق و مواظب بودند که مانند آن در هیدق ینبود، بطور

فش سـاخته یبنـام شـر یثهائیبر آن حضرت بسـته و حـد یکه دروغهائص  ات حضرت رسولیح

 بمردم اعالم فرموده کـه: یزگبودند، حضرت نا
ً
ـًدا «ر شد که در منبر رسما َّ ُمتََعمِّ َمـْن َكـَذَب يلَعَ

 َمْقَعَدُه ِمْن انلَّارِ 
ْ
دً «وقت چیاتش هیح هدر دور یول »فَلْيَتَبَوَّأ نفرموده  »اَمْن َكَذَب ىلَعَ اِهللا ُمتََعمِّ

 مضبوط و مدون بود، ایون بر خالف حدچرا قرآن یود زب
ً
ن ینـچن قسمت در او محال بـود یث رسما

 .)١(»رفت یاش نم درباره یاحتمال

 باطله مذاهب ترویج و اسالم تخریب - 4
افساد مقررات  یاز زنادقه که متظاهر باسالم بودند برا ین بود که جمعیث ایاز جمله علل جعل حد

ث درآورده منتشـر یرشـته اوهـام و خرافـات را بـه صـورت حـدیـک ج مذاهب خـود یاسالم و ترو

و  ید شـامیان بـن سـمعان ومحمـد بـن سـعیالعوجا وب یم بن ابیکردند، از آن جمله: عبد الکر یم

العوجـا را  یغ بودنـد، ابـن ابـید الصـایـزیان و یـونس بـن ظبیالخطاب و  یعه مانند ابیغالت از ش

که ید موقعیوگ یم یردن زدند؛ ابن عدگبن منصور،  یث در زمان مهدیبمناسبت زندقه و جعل حد

 اقرار کرده بود: که من یخواستند او را بکشند، صر یم
ً
ث جعـل نمـوده و در انهـا یهار هزار حـدچحا

ث، خالـد یز از لحاظ زندقه و جعل حـدیان بن سمعان را نیحالل را حرام و حرام را حالل کرده ام! ب

 او را کشته و جسدش را آتش زده بود. یقسر

                                           
 .٦٦٨ـ  ٦٦٧ص  ٧ستم جیالمعارف قرن ب ةدائر -١
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جعل کـرده ص  غمبریث بنام پیهارده هزار حدچکند که زنادقه  ید نقل میاز حماد بن ز یلیعق

شـته بـود گکـه از بـدعتش بریاز خوارج وقت یت شده که مردیروا ید المقریزیبودند! از عبد الله بن 

 .)١(میساخت یم یثیآن حد یم، برایخورد یبر م یا دهیو عق یکه بهر رأیفت: ما هر وقتگ یم

 ین جمـاعتیکند: در ب ین نقل میر المسلمیخ ابن خلکان و تحذیاز تار یخ التمدن االسالمیتار

نـه، ی، در مدیـیحی یشهرت داشتند: ابن ابـ یلین باره خیهار نفر در اچکردند،  یث جعل میکه حد

در شـام؛ و از آن جملـه  یشـام دیمان در خراسان، ومحمد بـن سـعیدر بغداد، مقاتل بن سل یواقد

نـان ده ید ایـوگ یمـ یبودند، سهل بن السر یانیم فری، ابن تمیکرمان هو ابن عکاش یباریاحمد جو

 .)٢(ث جعل و منتشر کرده بودندیهزار حد

 جامعه در موقعیت احراز و خلفاء به تقرّب – 5
تقرب بـه خلفـاء و اشـراف،  یاز مردمان متملق برا ین بود که جمعیث ایجعل حد یاز جمله دواع

م) یاث بـن ابـراهیـکردنـد ماننـد (غ یل آنان جعـل میبر طبق م یثیث شده، احادیل حدیمتشبث بذ

دن یـدور وارد شـدند و از د یدسته کبوتر از جاهایک د یبن منصور شد د یوارد مجلس مهد یروز

 اگآنها بش
ً
إال يف خـف أو حـافر أو قال رسول اهللا ال سبق «ث را جعل کرد؛ ین حدیفت آمده فورا

اث از مجلـس یـس از آنکـه غپـ یبدهند، ول یامر کرد که ده هزار درهم بو یمهد »نصل أو جناح

تقـرب بمـا  ین شـخص بـرایـ) نـدارد، او جنـاحکلمه (أ یث نبویفت در حدگ یرون رفت، مهدیب

شده بود امر آمد متأثر  شیپن یون از اچاست،  ن کلمه را جعل نمودهیبسته و اص  غمبریپبر  یدروغ

بخلفـا  ینکه مردم از لحـاظ تأسـینظر با ینانکه در دور عباسچند، یکرده که تمام کبوترها را ذبح نما

در  یاریسد اخبار بسـینو یکه ابن خلدون میاد اشتغال داشتند، بطوریش و طرب و لهو و لعب زیبع

 از لحاظ تقرب به خلفاء و اکابر جعل شده بود. یخصوص مالذ و ماله

نکه ین حال خودخواه و شهرت طلب نظر بایق و در عیاز اشخاص تنبل و ناال یروهگن ینچو هم

ت در جامعه هر یت و احراز موقعیکسب اهم ین رو برایفضل بود از هها نشان ث در آن دورهینقل حد

نمودند، خالصـه بـا مراجعـه بکتـب  یساخته و بمحفوظات خود افزوده نقل م یندچث یاحادیک 

 یاریث بسـین احادیش ازیپ یندچشود که از بدو انتشار اسالم تا  یمعلوم م یه خوبخ بیه و تاریدرا

 د.یردگجعل شده و منتشر  یات هر عصریاز لحاظ تقرب بخلفاء و اکابر و بر طبق مقتض

                                           
 .٥٣: ص ةیومقباس الهدا ٧٤ـ  ٧٣: ص ةیة فی علم الداریالبدا -١

 .٦٧ص ٣: جیخ التمدن االسالمیتار -٢
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 ارتزاق – 6
 وسیجعل حد یا ن بود که عدهیث ایاز جمله موجبات جعل حد

ً
اعاشه و ارتزاق خـود  هلیث را رسما

 بوسیو غ ید مدائنیسع یقرار داده بودند مانند اب
ً
کردند، ومانند  یث اعاشه میجعل حد هلیره که رسما

ن در مسجد رصافه با او تصادف کرده بودنـد: یبن مع ییحیکه احمد بن حنبل و  یو واعظ یآن قاض

در آنجـا نشسـته  ینفر قاضیک دند یروز داخل مسجد رصافه شدند، دیک  ییحیاحمد بن حنبل و 

غمبـر یپاز عبد الرزاق از معمر از قتاده از انس بمـا خبـر داده کـه  ییحید: احمد بن حنبل و یوگ یم

ند که یآفر یم یمرغیک از آن  هخداوند در مقابل هر کلم »ال اله اال اهللا«د یوگر بگا یفرمود هر کس

در مقـام  یدند فـورین را شنیون اچی یحیرش از مرجان خواهد بود و... احمد و پمنقارش از طال و 

 وجود ندارند؟!. ییحیا جز شما احمد و یر: در دنگفت مگ یانکار آن بر آمدند، قاض

 ترهیب و ترغیب – 7
ن حال یو در ع یکه منسوب به زهد و تقو یاز کسان ین بود که بعضیث ایجعل حد یاز جمله دواع

نکـه مـردم را متوجـه یمـان اگبک منزه از علم و ادران یاز مقدس یروهگعلم بودند بعبارت واضح، یب

را که بظاهر مشعر بر  یرشته مطالبیک ند، یغمبر و قرآن و ائمه و باالخره بمبادی اسالم بنمایپبخدا و 

ر رجال اسـالم بـود، گیت و متضمن فضائل سور قرآن و ائمه و دیب از معصیب بطاعت، و ترهیترغ

از  یه و بعضـیـفـه کرامیکردنـد از آن جملـه طا یتشـر مث درآورده، بقصـد قربـت منیبصورت حد

 جائز میب جعل حدیب و ترهیمتصوفه بودند که در خصوص ترغ
ً
بـن  یـیحیدانسـتند،  یث را رسما

 هباشـند دربـار یم یکه منسوب بـه زهـد و تقـوینانیش از ایپدم که یرا ند یمن کس«د: یوگ یقطان م

 ».ندیوگث دروغ بیحد

کـه ضررشـان از یث آنانین حـدیان واضعیدر م«د: یوگ یه) می(درا در کتاب ید ثانیمرحوم شه

نکه قلوب مردم یمان اگن حال جاهل، به یو در ع یبودند منسوب بزهد و تقو یشتر بود کسانیهمه ب

برحمـت خداونـد یـک شـتن را نزدینراه خویب بطرف خدا جلب کرده و از ایب و ترهیترغ هلیرا بوس

جـه یو در نت ینان ظاهر الصالح و معروف بزهـد و تقـویون اچ کردند، یث جعل میکرده باشند حد

از  ین معنـیـکردند، ا یم یمورد وثوق و محل اعتماد مردم بودند لذا تمام موضوعاتشان را بقبول تلق

 ظاهر و هو نان در قسمت وعظ و زهد جعل نمودهیکه ا یثیاحوال آنهمه احاد
ً
و دا اسـت, یاند, کامال

سلسـله افعـال و احـوال یک ث یفضائل ائمه ساختند و در آن احادز در خصوص ین یثیاحاد

غمبران اولو العزم هـم نخواهـد یپ یبرایک چیبائمه نسبت دادند که ه یخارق العاده و کرامات
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ه کرامـات چـر گاست ا یگقاطع است که همه مجعول و ساخت یکه عقل هرکس یبطور اتفاق افتاد

ز راجع بفضائل و خواص سور قرآن جعل نمودند ین یثین احادینچنفسه ممکن است و هم یاء فیاول

اسـت,  قرآن نقـل کرده یها فضائل سوره هکه دربار یم مروزیمر یعصمه نوح بن اب یت ابیمانند روا

ث مربوط بفضائل سور قرآن را از عکرمه و از عبـاس ین حدیا یقیه طرچفته بود شما از گباو  یکس

دم مردم از یون دچفته بود: گکنند, در جواب  یت نمیرا روا نینکه اصحاب عکرمه اید با ایکن ینقل م

ث را ین احادی) محمد بن اسحق مشغول هستند لذا ایفه و (مغازیحن یقرآن اعراض نموده (بفقه) اب

ه جعل نموده ام تا ا
َّ
 ِلـل

ً
عصمه معروف به (جـامع) بـود ابـو  ینکه مردم متوجه بقرآن شوند. ابیحسبة

 ».ر از مطلب راستیز بود غیچن شخص جامع همه یفت: اگ یم او هان درباریحاتم بن ح

که نقل  یثین احادیفتم شما اگسره بن عبد ربه یمن به م«فت: گ یم ید ابن مهدیوگ یان میابن ح

نانسـت، از چجـه اش ین و نتینـچد ثـوابش یا سوره را قرائت نمایه یر فالن آگا ید، که هر کسیکن یم

نکـه مـردم نسـبت یا ینها را من جعل کردم بـرایفته بود که همه اگد؟ او در جواب یه کرده ایکجا ته

قرآن  یها فضائل سوره هبن کعب) دربار یکه بنام (اب یثین است حدینچن یدا کنند. ایپبقرآن رغبت 

مـن نقـل  یبرا یخیث را شین حدید همیوگ یت شده که میل روایمعروف است، از مؤمل بن اسمع

اسـت،  ن که هنوز هم زندهیدر مدا یفت از مردگد؟ یا دهیث را شنین حدیا یدم از کیرسپکرد، از او 

در بصره، رفتم بصـره از او  یخیفت از شگد؟ یا دهیشن یفتم شما از کگن به آن شخص یرفتم در مدا

ث را از او درخواسـت یحـدک دا کرده مدریپخ را یدر ابادان، در ابادان آن ش یخیفت از شگدم، یرسپ

 یخیاز متصوفه که از آن جملـه شـ یکرد که در آنجا جمع یا رفت و مرا داخل خانهگکردم، دستم را 

ن یـخ شـما ایفتم جنـاب شـگام،  دهین شخص شنیفت از اگخ کرده یبود نشسته بودند، اشاره بآن ش

انـد لـذا  ن اعـراض کردهدم مردم از قـرآیون دچام،  دهینشن یفت از کسگد؟ یا دهیشن یث را از کیحد

رشان یث را در تفاسین حدیکه اینکه مردم متوجه بقرآن شوند! آنانیث را جعل نمودم تا این حدیخود ا

نـان بـر یم ایوئگـنکـه بیر اگـانـد، م همه خطـا کرده یو زمخشر ی، ثعلبیل واقدیاند از قب نقل کرده

 بر ا ینکه جماعتیاه نبودند، با اگث آین احادیت ایمجعول
ً
 ».اند اه بودهگه آین قضیاز علماء کامال

ب یترغ یاز مبتدعه از متصوفه اساسا برا یه و بعضیفه کرامید: طایوگ یر مگیند سطر دچبعد از 

 یدر مفهم از بعض یقرطب«د: یوگ یدانستند. بعد از ذکر ادلشان م یث را جائز میب جعل حدیو تره

 یاس جلیرا که موافق با ق یزهائیچدانند که  یز میجا کند که آنها یت میاس حکایو ق یاز اهل را

ث جعل یکه حدیآنان«د: یوگ یدر خاتمه م». غمبر نسبت بدهندیپث درآروده به یباشد بصورت حد

ذشته و گاز مردمان  یکلمات بعض یاهگکنند، و  یش خود اختراع میپجمالتش را  یاهگکنند  یم
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دهند، و  یم کرده به ائمه نسبت میث تنظیت بصورت حدایلیاز اسرائ یا ارهپا یقدماء از حکماء و 

حه آنها را یب اسناد صحیترک هلیدا کند بوسیپنکه رواج یا یف االسناد را برایث ضعیهم احاد یاهگ

 .)١(»آروند یح در میث صحیبه صورت حد

                                           
 .٧٥ -٧١: ةیعلم الدرا یة فیالبدا -١



 

 

 

 

 

 

 

 

 مجعول حدیث معرفات

علـم  یعلمـا یز داد، ولـیـر آن تمیـث مجعول را از غیتوان حد یبا مراجعه بعلم رجال مه چرگ

باشـد،  یم یکلـ هضابطیک قت هر یاند که در حق ن کردهییتع یرشته معرفاتیک ن باره یدر ا» هیدرا«

 ن قرارند: یم عمده آنها از ایص بدهیر آن تشخیث مجعول را از غیم حدیتوان یم یوبآسان

کـه باشـد، یرک یا معـانیـر متضمن الفـاظ و گا یثیهر حد یعنی یا معانیو رکاکت الفاظ  -١

 .)١(شود که آن مجعول است یمعلوم م

ل یـکه قابل تأویه مخالف با عقل بوده بطورچنانچ یثیمفاد هر حد یعنی مخالفت با عقل -٢

 موضوع و ساخت
ً
 .)٢(است یگنباشد حتما

 مجعول است مخالفت با قرآن -٣
ً
 .)٣(یعنی احادیثیکه مدلول آنها مخالف با قرآن است تحقیقا

چنانکه روایات بسیاری که بعقیده مرحوم شیخ مرتضـی انصـاری، و جمعـی از علمـای  -٤

است از حضرت ختمی مرتبت و ائمـه اطهـار وارد شـده کـه بایـد  بحد تواتر رسیده گبزر 

احادیث را عرضه به (کتاب الله) نمود که اگر حدیثی مضمونش مخالف بـا قـرآن باشـد 

دهـد اخبـاری کـه مفـادش  باید آن را طرح کرد، حتی قسمتی از این اخبار بما دستور می

 د طرح نمود، چه رسد بآنهائیکه مخالف با آن هستند.موافق با قرآن نیستند آنها را نیز بای

 ذاریم:گنقل فرموده از نظر ب» رسائل«دانم بعضی از آنها را که مرحوم شیخ در کتابش  اکنون مقتضی می

د: یـفرما یغمبر میپ«: یعنی .»قال انليب ص ما جائ�م ع� ما ال يوافق القرآن فلم أقله«

 .»ام فتهگو مفادش موافق با قرآن نباشد من آن را ن رسد، یکه از طرف من بشما میه خبرچآن

                                           
 .٧٠: ص ةیالبداو  ٥٢ة: ص یمقباس الهدا -١

 .٥٢ة: ص یمقباس الهدا -٢
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ق علينا اال ما يوافق كتـاب اهللا وسـنة نبيـه« : یعنـی .»قال أيب جعفر و أيب عبد اهللا: ال يُصدَّ

ر آن کـه  گـ ویند: نباید تصدیق بشود بر مـا خبـري، م  گ می حضرت باقر و حضرت صادق«
 .»مضمونش موافق با کتاب خدا و سنت پیغمبر خدا باشد

ذْ به،  -من برٍّ أو فاجرٍ  -ما جاءك من روايةٍ لـمحمد بن مسلم:   قال« يوافق كتاب اهللا فخُ

حضرت به محمـد  «. یعنی: »خيالف كتاب اهللا فال تأخذ به -من برٍّ أو فاجر  -وما جاءك من روايةٍ 

طـرف شـخص   ه از چـ و وگه از طرف آدم راسـت چرسد  بن مسلم فرموده بود: هر آن روایتی که بتو می
مخـالف   رگـ و ـ در صورتیکه مضمونش موافق با کتاب خدا باشد، آن را قبول کن، ولی ا گفاجر و دروغ

ماجاءكم من حـديث اليصـدقه كتـاب اهللا فهـو   قوله«. »با قرآن باشد البته آن را نباید قبول کنی

 .»است ر کتاب خدا آن را تصدیق نکند، باطلگفرماید: هر حدیثی ا حضرت می«یعنی:  »باطل

يوافـق كتـاب  : كل يشء مردود ايل كتاب اهللا والسنة، وكـل حـديث القال الصادق «

یزي کتـاب خـدا و سـنت    چوید: مرجع هر گ می حضرت صادق «: یعنی. »اهللا فهو زخرف

 .»است هر حدیثی که موافق با کتاب خدا نباشد مزخرف است

ال ما وافق الكتاب إ عبد اهللا: التقبلوا علينا حديثا أيبهشام بن حكم عن  ةوصحيح«

يف كتب  د دسَّ ياملغرية بن سع نَّ إمه فمن احاديثنا املتقدّ  و جتدون معه شاهداً أوالسنة، 

ة سنّ ويب، فاتقوا اهللا وال تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا أث هبا حاديث مل حيدّ أيب أصحاب أ

ر آنکه موافق با قرآن و گاید: قبول نکنید بر ما حدیثی را مفرم حضرت باقر می«: یعنی. »اـّننبي

سنت پیغمبر باشد، و یا اینکه از احادیث سابق ما شاهدي براي آن یافته باشید، زیرا مغیرة بن 
درم آنها را خبر نداده بود، پدرم احادیث زیا یکه پسعید دسیسه کرد در کتابهاي اصحاب 

 . »ار ما وسنت پیغمبر ما باشدگروردپفتار گیزیکه مخالف چا رهیزید خدا را و قبول نکنید بر مپب

ای زیاد است که مرحوم شیخ انصاری با اینکه در  بالجمله اخباریکه در این خصوص وارد شده باندازه

 دعوی تـواتر گ رسائل می
ً
 نادر است با این حال در آنجا صریحا

ً
وید: اخبار متواتره در شریعت اسالم تقریبا

ه اشخاصیکه عمل بخبر واحد را جائز نمیچکند،  این اخبار را می
ّ
وید: گ دانند، می ه اوال در ضمن بیان ادل

و بعـد از  )١(»باشد میاخبار یکه در خصوص لزوم طرح اخبار مخالف با کتاب و سنت وارد شده متواتر «

                                           
 .٧٠-٦٩ -٦٨رسائل: ص  -١
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 .)١(»اخبار وارده در این باب از حیث معنی متواتر است«وید: گ ر میگند سطر دیچ
کـه یاند، بطور ز اجراء کردهیه نینها را در مسائل فرعین اخبار، ایاز علماء از لحاظ عموم ا یجمع

قـرآن بخبـر ص عمومـات ین اخبار دانسته و تخصیمخالفت بنحو عموم و خصوص را هم مشمول ا

که محفـوف یر معلـوم الصـدور را در صـورتیـکنند، خالصه عمل بخبر واحد غ یز نمیواحد را تجو

خ بعـد از یمرحـوم شـ یدانند، ولـ یه معتبره از کتاب و سنت معلومه نباشد بطور عموم جائز نمیبقرن

د یه بایائل فرعه مخالف با قرآن باشد فقط در مسینت کلیکه بطور مباین مسأله: (خبرینکه فقط در ایا

در اصول  هاترا باخبار واردین رواینستکه ایاقرب ا«د: یوگ یکند، م یآن را طرح کرد) با آنها موافقت م

در مسـائل  هث واردیـاحاد یعنـیم، یره حمـل نمـائیـض و غین مانند مسائل (غلو) و جبـر و تفـوید

 آنیر موافق با قرآن باشد بایا غیه مخالف و چنانچه یاعتقاد
ً
 .)٢(»ها را طرح نمودد لزوما

خ هم یشود چنانکه مرحوم ش یاستفاده م ات متواتره ین رواین از یقیحاصل آنچه که بطور 

د عرضه به قرآن نمود یه را بایث راجعه بعموم مسائل اعتقادینستکه احادیاند، ا استفاده فرموده

 کرد.د ان را طرح یر موافق با قرآن باشند بایا غیاز آنها مخالف یک که اگر هر 

ر مدلولش مخالف با سـنت گا یثیهر حد یعنی، یـ مخالفت با سّنت متواتره و اجماع قطع٤

 موضوعیباشد بطور یا َمعقد اجماع قطعیمتواتره 
ً
 .)٣(است که جمعشان ممکن نباشد، مسلما

ن یاد بوده و در عیبر نقل آن در مجامع ز یکه دواع یگه خبر بدهد از امر بزرچنانچ، یثیحد -٥

 آن حدیحال ناقلش 
ً
 .)٤(ث مجعول استیکنفر باشد حتما

 یر کسگد ایوگ یکه م یتیل رواید قائل بشود، از قبید شدیوع یکچامر کو یبرا یثیاه حدگهر -٦

نهـا البتـه یخدا زنا کرده باشد، ومانند ا هنستکه با مادرش هفتاد مرتبه در خانیشش را بتراشد مثل ایر

 .)٥(ث مجعول خواهد بودیه حدچهم

است، و باالخره متضمن  قرار داده یادیرا منشأ ثواب ز یکچم که امر کویدیرا د یثیر حدگا -٧

که یاتیاز روا یمانند بعض )٦(شود که آن مجعولست یباشد، معلوم م یر میفعل حق یبرا یگبزر هوعد

 د الشهدا وارد شده.یحضرت س یوارگسو هدربار

                                           
 همان. -١

  .٧٠-٦٩ -٦٨رسائل: ص  -٢

 .٥٢ة: ص یمقباس الهدا ٣-

 همان. -٤

 همان. -٥

 .٥٢ة: صیمقباس الهدا -٦



 

 

 

 

 

 

 

 

 حدیث اقسام

 اند:  م کردهیبر دو قسمت تقس یث را بطور کلیت حدیعلم درا یعلما

 متواتر -١

 آحاد -٢

 گشان بر دروغ یباشد که تبان یا آنان باندازه هند که عدیوگ یرا م ی، خبر جماعتمتواتر
ً
فـتن عادتـا

الزم اسـت، عمـده شـرطش  ینـدچد علم باشـد شـرائط یکه مفیتحقق آن بطور یمحال باشد، برا

 محـال بـوده  یا د باندازهیروات آن در همه طبقات با هنستکه عدیا
ً
باشد که توافق آنان بر دروغ عادتا

 احتمال ندهد که آنان تبـان یتیجمع یعنیباشد، 
ً
انـد بـدون واسـطه  بـر کـذب کرده یکه انسان عادتا

شود  ینکه منتهیر، تا اگیت دیه جمعچند از همیت نمایز رواینکه آنها  یتین جمعینچت کنند از یروا

 شـنیـغمبـر و یث را از پیکه همه آنان بدون واسـطه آن حـد یتین جمعینچب
ً
ده باشـند، یا امـام مـثال

ن وصـف یکـه متصـف بـایتیا از جمعیـتها از شخص واحد و ین جمعیاز یکین یر در بگکه ایبطور

 ند.یوگ یکنند، آن را متواتر نم تیبر کذب) نباشند روا ی(استحاله تبان

سـت یا ست، بلکه دائر مدار آن اندازهین یروبند عدد مخصوصگ ین معنید دانست که تحقق ایبا

در  یشود، ول ین وصف حاصل میشود که در ده نفر مثال ا ین وصف بوده باشد، بسا میکه محصل ا

ث بسـته یتر در حـدنکـه تحقـق تـوایست، حاصـل این وصف نیموارد صد نفر هم محصل ا یبعض

ه در همـه یالسـو ین وصف علیل بشود که ایتشک یتهائینستکه سرتاسر سلسله روات آن از جمعیبا

ر هـم ین قسمت کامال نظین در ایوسط با طرف هاول با آخر وطبق هکه طبقیدا باشد، بطوریظاهر وهو

در زمان مـا بحـد که روات آنها یاز اخبار  یار یبس«د: یگو  یم ید ثانینستکه شهیابوده باشـند، 

 در ابتداء بایپ یاند، چون در زمانها دهیتواتر رس
ً
ده بودند لـذا آنهـا ین حد نرسیش مخصوصا

ع ازمنـه یـث در جمیدن روات حدین شرط نبودند: (رسیکه متفطن بایستند، اشخاصیمتواتر ن
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دنـد کـه اند، گمان کر  دهیدند که روات آنها در زمان آنان بحد تواتر رسینکه دیبحد تواتر)، هم

ت ید: از آن جمله روایوگ یم ین معنیح ایتوض یبعد برا ه. و در دو صفح»)١(باشند یواقعا متواتر م

ع یـرا جمیـش از حد تواتر است، زیدر زمان ما ب یروات و هاست که عد» إنما األعمال بانليات«

ت یـروا ن زمـان آن رایـث که عده شان متجاوز از حـد تـواتر اسـت در ایاسالم و روات حد یعلما

ث یـد آن را در اعداد احادیده بود لذا نبایون عده رواتش در زمان اول بحد تواتر نرسچ یکنند، ول یم

ون چـ یعنـیباشـند،  یل مین قبیاند از تواتر آنها شده یکه مدعیاریث بسیز احادیمتواتره قرار داد. و ن

ع ازمنـه را یـنکـه جمیون ااند، بـد دهیشتر بحـد تـواتر رسـیپا یث در زمانشان یدند روات آن احادید

از  یلیخ ینکه در ابتداء فاقد شرط تواتر بودند، حتیتواتر آنها شدند، با ا یتفحص نموده باشند مدع

ده و بـاالخره متـواتر یرواتـش بحـد رسـ یبوده، بعـد از مـدت یگکه از اول مجعول وساخت یثیاحاد

متعمدا فليتبوأ مقعده مـن من كذب يلع «ث یم که حدیممکن است ادعا نمائ یاست، آر شده
 .)٢(اند غمبر اکرم نقل کردهیاز صحابه آن را از پ یاریت بسیرا جمعیمتواتر است ز »انلار

آن اسـت کـه الفـاظ  یث متواتر لفظیحد- یو معنو یز بر دو قسم است: لفظیث متواتر نیحد

آن را بالفـاظ  ن در تمـام طبقـاتیتمـام مخبـر یعنیدهند متحد باشد،  یه که خبر مچن در آنیمخبر

 خبر بدهند. یوجمالت مخصوص

آن است که تنها معنی و مدلول حدیث متواتر باشـد، یعنـی مخبـرین آن را بـا الفـاظ و متواتر معنوی 

 جمالت مختلف خبر بدهند، نهایت آنکه همه آنها بطور تضمن ویا التزام بآن معنی داللت داشته باشند.

 یفوق العاده دشوار و بلکـه تقر» نیات دیضرور«د ث جز در مواریدر هر حال احراز تواتر حد
ً
بـا

 آن غوغائیپـکه در اسالم یرا با وجود آنهمه انقالباتیمحالست، ز
ً
کـه در یش آمـد نمـوده، مخصوصـا

ع یـث مثال در جمیتوان احراز کرد که روات فالن حد یونه مچگاست،  ن بودهیث در بیخصوص حد

د: یوگ ید مین لحاظ است که شهیاند؟ از هم تواتر بودهاز زمان معصوم تا زمان ما بحد  یعنیطبقات 

ه وعدد رکعات آنها، وجوب زکات و حج است یومیع مانند وجوب صالت یتحق تواتر در اصول شرا

که بـه الفـاظ یث مخصوصـیـدر احاد ی، ولـیاست نه لفظـ یقت تواتر معنویو تواتر آنها هم در حق

را تمام طبقات روات آنها در نقـل یکم است ز یلینقل شده باشد، تحقق تواتر در آنها خ یمخصوص

مـوارد متـواتر  یه مدلول آنهـا در بعضـچر گر اتفاق ندارند، اگیکدیآنها با همان الفاظ مخصوص با 

                                           
 .١٢: صةیالبدا -١

 .١٦: ص ةیالبدا -٢
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ن بن عبد ین، حسینچو هم )١(رهیوسخاوت حاتم و غ ی است، مانند اخبار متضمن شجاعت عل

 ید: (خبـر متـواتر بطـوریـوگ ینکـه مـیاز اس پـخـود،  یه، در کتاب درایالهمدان یالصمد الحارث

ل را بعنـوان یـص بدهند) فقط امثله ذیث تشخیان احادیتوانند، ان را در م ین نمیابست که محدثیکم

 کند:  یان میمثال آن ب

 .)٢(ر نصاب زکوةیغمبر اکرم، قبله، صلوات واعداد رکعات آنها و حج و مقادیقرآن، ظهور پ

ن یقیرا بطور یزیچن یات دین مقررات اسالم جز ضروریکه در بن مذکورات دانسته شد یس از اپ

کـه متـواتر بـوده  یثیکـه در دسـت هسـت حـدیثیان احادیـفت که متواتر اسـت، و در مگتوان  ینم

 متواتر لفظ
ً
، یآنهـم در مسـائل ضـرور یثینـد حـدچابست، فقـط یت کمینها یباشد ب یمخصوصا

 باشند. یم یم متواتر معنویفتگکه یبطور

ر مسـائل دینـی مـورد اشـتباه عجیبـی واقـع گـمتأسفانه این مسأله هم مانند مسأله ضروری دیـن و دی

اصل و خرافی باشد، ضـروری دیـن و منکـرش را  ه بیچر گنانکه هر امر شایعی را اچاست! بیخردان  شده

 کتاب چیزیرا که دیدند در چنین هر چدانند این  کافر می
ً
ه شده و یـا شده) نوشت پاچند کتابی (مخصوصا

 دهند!!!. اند بدون تأمل ان را در عداد احادیث متواتره قرار می ند نفری آن را نقل نمودهچاینکه 

ا یـکنفـر باشـد یآن  یه راوچـده باشد، یند که رواتش به حد تواتر نرسیوگ یرا م یثیاحاد -آحاد

) ضیمستفنفر باشد آن را (ا سه یش از دو یر بگ) و ابیغر کنفر باشد آن را (یر گت آنکه ایشتر، نهایب

 ند. یوگ ی) ممشهورا (ی

ــ ١انـد:  م کردهینـد تقسـچ یبـه اقسـام یث آحاد را از لحاظ احوال و اوصاف راویاخبار واحاد

متصل بمعصـوم بـوده باشـد، و در  ینقل شخص عادل و امام هلیند که بوسیوگرا  یثی، حدحیصح

با -: رواتش در تمام طبقات یعنیبوده، ن دو وصف ید همه آنان متصف بهمیصورت تعدد رواتش با

ن دو یـا یاز آنـان دارا یکـین یر در بـگکه ایل شده باشد بطوریتشک یاز عادل و امام -حفظ اتصال

 ند.یوگ یح نمیوصف نباشد آن را صح

ن قسـمت یـبودن و عدالت تمام روات آن است، واحراز ا یث منوط به امامیخالصه صحت حد

ا دو نفـر یـک یـض نباشد ـ بسته به شـهادت یعدالتشان مشهور و مستفکه یماـ در صور ت یفعال برا

بـودن و  یحا امـامیرجـال مـا صـر یا دو نفـر از علمـای یک،ن است که یبسته با یعنیعادل است، 

                                           
 .١٤: صةیالبدا -١

 .٧٦ه صیدرا -٢
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او را بعنوان فاسق  یاست که در مقابل کس ین در صورتیا یول )١(را بما خبر بدهند یعدالت روا

ن صورت باتفاق جمهور علما قول جـارح ینکرده باشد، در ا یمعرف یده مذهبیا بفساد عقیو 

نکـه یس) بـا ایبـن خنـ یمثال (معل )٢(ن باشدیش از جارحین بیمقدم است، اگر چه عده معدل

ون چـ یانـد، ولـ ق کردهیل و توثیاول و ابن طاوس او را تعد یو مجلس یخ و محقق بحرانیمرحوم ش

اتش را بعنـوان ین رو روایدانند، از ا یه و از غالت مف کردیاو را تضع یوابن غضائر یعالمه، نجاش

 رفت.یذپم یح نخواهیت صحیروا

ن یم بیبتوان یعنیفتار معدل نباشد، گب یاست که مستلزم تکذ یم قول جارح در موردیکن تقدیل

عـادل اسـت، و جـارح  ید فالنـیوگنکه معدل بیم، مثل ایخبر معدل و جارح در آن مورد جمع بکن

م خبـر یدار ینکه خبر جـارح را مقـدم مـینجا با وجود ایخورد؛ در ا یکه او شراب م دمید من دیوگب

نکه با صدور عمل محـرم از یست تا ایعصمت ن یرا عدالت که مقتضیم، زیا ب نکردهیمعدل را تکذ

وقت ملکـه عـدالتش را از دسـت داده و یک ه ممکن است شخص عادل چاو منافات داشته باشد؛ 

 .)٣(ناه بشودگمرتکب 

نکـه جـارح خبـر قتـل یب قول معدل باشد مثل ایم خبر جارح مستلزم تکذیکه تقدیاما در مورد

اسـت، در  بدهد که آن شخص بعـد از آن، زنـده بوده یواهگبدهد، و معدل  ینیرا در وقت مع یکس

را یـک چینـد هیوگ یخ مـیاز علما مانند ش یر تعارض دارند، بعضگیکدین دو خبر با یون اچنجا یا

 یعنـیمرجح اسـت  یند آنکه دارایوگ یم ید ثانیل شهیاز قب یجمع یول )٤(رفتیذپد ینبا یبطور کل

 .)٥(رفتیذپد یشتر است، فقط همان را بایوزهدش ب یا تقویادتر و یعده اش ز

، که او را مدح کرده و بدون یشخص امام هلیاست که سندش بوس یثیعبارت از حدحسن،  -٢

د در یـن وصـف بایـا یکرده باشند، متصل بمعصوم باشد، ولـ حیا ضعفش تصرینکه بر عدالت و یا

ث یرواتـش متصـف باوصـاف روات حـد یکـه بـاقیر در موردگتمام مراتب رواتش محقق باشد، م

باشد، آن را  یه عادل و امامیو ممدوح و بق یآن امام یند راوچا یک یکه یثیحد یعنیح باشند، یصح

 ند.یوگ یز حسن مین

                                           
 .٨٧-٨٦: صهیفی علم الدراه یالبدا -١

 .٩١ة: صیالبدا -٢

 .٩١ة: یالبدا -٣

 .٦٤: ص ةیمقباس الهدا -٤

 .٩٢ة: ص یالبدا -٥
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 آنان را توثیق کرده ولـی گحدیثی را موثق،  -٣
ً
ویند که بوسیله نقل اشخاصیکه اصحاب ما صریحا

امامی نباشند، متصل بمعصوم بوده باشد، در اینجا نیز یا باید تمام روات آن متصـف بوصـف نـامبرده 

 باشند، و یا اینکه بعضی از آنان متصف باین وصف بوده و بقیه دارای اوصاف روات صحیح باشند.

ق او یـدر طر یعنـین سه قسم نباشد، یاز ایک  چیشرائط ه یاست که دارا یثیحدف، یضع -٤

 ث بوده باشد.یاشخاص فاسق، مجهول الحال و جاعل حد

 اند:  م کردهیتقس یندچا آن را باقسام یر ویتعب یونگوناگف را بالفاظ یث ضعیحد

ات یـآر یثکه بعنـوان تفسـیت شود؛ احادیاست که از مصاحب معصوم روا یثیحدموقوف،  -١

 ند.یوگ یآنها را موقوف م هغمبر اکرم نقل شده، همیقرآن از اصحاب پ

شود ـ صـریحا ذکـر نشـده  حدیثی است که اسم معصوم ـ آنجاکه َسَند آن منتهی باو می مضمر، -٢

 .»سألته، سمعته و يا عنه«وید: گباشد، بلکه راوی آن، معصوم را بوسیله ضمیر غائب تعبیر بکند مثال ب
الفاظ  هلیا بوسیحذف شده، و  یاز آنان بکل یبعض ایاست که تمام رواتش و  یثیدحمرسل،  -٣

از رواتش حذف شده باشد آن  یکیر گبعض و بعض اصحابنا) ذکر شده باشد؛ ا همبهم مانند: (کلم

 ند. یوگ یز مین معضلشتر حذف شده باشد آن را یه بچنانچو  منقطعو  مقطوعرا 

 وجه نامبرده نشده باشد. چیرجال به یاز رواتش در کتابها یاست که بعض یثیحد مهمل، -٤

و  یده مـذهبیـعق یند رواتش در کتب رجال مذکور باشـد، ولـچآن است که هر مجهول،  -٥

 از آنان را معلوم نکرده باشند. یا بعضیاوصاف همه و 

ن قسـم از یـا ید ثـانیباشد، بقول شـه یگاست که اصال مجعول و ساخت یثیحد موضوع، -٦

 .)١(ف استیث ضعین اقسام حدیتربد

رفته بودم در گث در نظر یت حدیح و ضعیاسالم و تشر یایاز مزا یقسمت یمعرف هه که دربارچآن

که از طرف ملت یهائ از خرافات و افسانه یلیخ یرده از روپرسد، و در ضمن،  یان میاپنجا به یا

را بصورت مقررات اسالم درآورده بود، ر ملل اجانب وارد اسالم شده، و مرور زمان آنها یهود و سای

 موضوع رجعت را تا اندازه بر داشته
ً
ه را چت آنیروشن کرده، صاحبان فهم و درا یا ام، مخصوصا

ردد گما واضح  ینیبرادران د ین مسأله کامال براینکه ایا یبراک نیاند ا دهیست بفهمند فهمیبا

 اند مورد بحث خواهم قرار داد: ا نوشتهیفته و گن باره یه که در اچنقسمت وارد شده، آنیال در ایتفص

                                           
 .٥٢-٣٣و مقباس: ص  ١٠٣ -٧٧ه ص یودرا ٧٠-٢١: ص ةیالبدا -١



 

 

 

 

 

 

 

 

خداوند هء و سنت حتمی کون عالم در ثابت اصل خالف بر رجعت
 است

، و ینکه مستلزم حرکـت قهقرائـیا از جهت ایدن یان بسوگشتن مردگست، رجعت و بریده نیوشپ

ان نظام عالم یو خارج از جر یاست، بر خالف سنت اله ت بقوهیمستلزم خروج از فعلبقول فالسفه 

ه خلقـتش یشتن انسان به مراحل اولگنانکه برچست که عادتا محالست یعت است، و باالخره امریطب

 باشد. یه و عادتا محال میر الهیذپر ناییس تغیه ونوامیبر خالف سنن حتم

کـه تمـام ین عـالم کـون: عالمیـخداوند در ا هو اصول مسلمه یر از جمله سنن حتمگیبعبارت د

نسـت یباشد، ا یبطرف کمال مک وسه متحریپو تکامل است و موجوداتش  یشه در ترقیاجزائش هم

ن یـرا در ایـشـت نکنـد زگباز یر بعالم اولگیشود د یر منتقل مگیبعالم د یکه از عالم یهر موجود

ن عـالم بـالقوه یـات ایه را که آن وقت از خصوصـچنموده و آنفاء یعالم اول را است یایموقع تمام مزا

شـت او بعـالم اول گن حـال بـر یاست با ا یهیاست، بد دهیت رسین موقع همه بفعلیواحد بوده در ا

 یـهاطـوار بدو یس از طـپـکـه یت بقوه وبالبداهه محالست، مـثال انسـان وقتیمستلزم خروج از فعل

  یدا میـپت یـت در او فعلیانسـان یایـتمـام مزا شود، و یت میخلقتش منتقل بعالم انسان
ً
کنـد، ابـدا

د، و یـر عـوالم سـابقه اش (رجعـت) نماگـیت و دیـوانیت و حیـتوان تصور کرد که بعـالم منو ینم

ر ممکن یذارد، غگ یقدم م یع روحانیو وس یبندد و بعالم ارقین عالم رخت بر میکه ازین و قتینچهم

ه یعیمراحل طب یاین موقع ال محاله تمام مزایه در اچعت بشود، یودال طبگن یار اچاست که دو باره د

ه را که درخور استعدادش بـوده از آنجـا اسـتفاده کـرده، و هـر چفا نمود، و هریاست یاش را بطور کل

کــه یاشـانده و بـاالخره بهـر نحوپاشــاند، پسـت در آنجـا بیبا یاقــت خـود میکـه بـه نسـبت لیتخم

ن مرحله مسـافرت و یاست که آخر دهیرس یموده، و حال بجائیپد یمایپن مراحل را به یخواست ا یم

ه را که در آن منازل موقتی کشت کرده بود، در اینجـا بایـد چاه تمرکز ابدی اوست، منزلی است آنگجای
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یند، و بهر نحویکه مراحل سفرش را طی نموده بود در اینجا بایـد آثـارش از او بـروز نمایـد، اینجـا چب

حرکت نیست، جائی نیست که بامید رسیدن بمقصودی بجوش و خروش افتـاده و ر جای نقص و گدی

وجـه  چکس را بهـیچاه کمال وفعلیت است، جائی است که هیگبسعی و عمل مشغول شود، بلکه جای

هـا بفعلیـت رسـیده و همـه جنبشـها مبـدل بسـکون  حالت منتظره نیست، محلی است کـه تمـام قوه

شـود، و  ار برداشته میگی خفایای امور آدم خاکی و این اعجوبه روزرده از روپاست، در این منزل  شده

کند،  ون مشاهده میگوناگنهان بوده اکنون همه را بصور په که در اعماق قلبش چتمام مکنونات وی و آن

شـود کـه  ونـه میچگی اوسـت، بنـابر ایـن گاه ابدی و موطن همیشـگوباالخره بمنزلی رسیده که جای

ردانـد؟ وموجودیکـه بتمـام معنـی گالق با این حال او را بمراحل اولیه اش بر خداوند حکیم علی االط

 بفعلیت رسیده و بکمال الئق بحال خود نائل آمده او را بقوه و نقص تنزل بدهد؟

هر ک نکه درخور ادرایذشته از اگه خداوند در باره انسان، ین اصل مسلم و سنت جاریا یبار

-است  هین آیکند، از آن جمله ا ید موضع بدان اشاره منچز در یهست، قرآن ن یمسلمان محقق

ِك�ٖ  قََرارٖ  ِ�  َفةٗ ُ�طۡ  هُ َ�ٰ َجَعلۡ  ُ�مَّ  ١٢ ِط�ٖ  ّمِن لَةٖ ُسَ�ٰ  ِمن نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  َولََقدۡ ﴿  ُ�مَّ  ١٣ مَّ
ۡ ٱ َنافََخلَقۡ  َغةٗ ُمۡض  َعلََقةَ لۡ ٱ َنافََخلَقۡ  َعلََقةٗ  َفةَ �ُّطۡ ٱ َناَخلَقۡ   امٗ �َۡ  مَ عَِ�ٰ لۡ ٱ نَافََكَسوۡ  امٗ ِعَ�ٰ  َغةَ ُمۡض ل

  ُ�مَّ 
ۡ
�َشأ

َ
ۚ  ًقاَخلۡ  هُ َ�ٰ أ ُ ٱ َ�َتَباَركَ  َءاَخَر حۡ  �َّ

َ
ٰ  دَ َ�عۡ  إِنَُّ�م ُ�مَّ  ١٤ لِقِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َسنُ أ  ١٥ لََمّيُِتونَ  لَِك َ�

ک انسانرا از خام ما یدی: آفریعنی ]١٦-١٢[المؤمنون:  ﴾١٦ َعُثونَ ُ�بۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ 

شش یدایپجوهر واصل انسان و مبدء  یعنیم او را نطفه در رحم زنان (یقرار داد یس از مدتپخالص، 

خون منجمده شده)  ه(قطع یعنیس آن نطفه را بصورت علقه پاست) س و بعد نطفهک اوال خا

آن آن  س ازپم، یدیده شده) آفریوشت جوگه بقطعه یم، و بعد آن را بصورت مضغه (شبیدرآورد

او را  یم بعد از مدتیدیوشانپوشت گس اطراف آن را با پم، سیمضغه را بصورت استخوان قرار داد

است خداوند در  یم، منزه و متعالیجاد نمودی) ای: (صورت انسانیعنیه ین با صور اولیمبا یبصورت

از تمام افراد بشر بعد  یشما ا یس از مدتپن است، یکه احسن الخالقیقدرت و علمش، آن خدائ

که ید شد ـ بطوریامت زنده و محشور خواهیس از آن در روز قپد مرد، و ینه خواهیخلقت هر آ

او را بما خبر  یر ارتقائیه تمام تطورات خلقت انسان، و همه مراحل سین آیشود ا یمالحظه م

 آن را ادرا یقت متضمن همان اصل و ناموسیدهد، و در حق یم
ً
 م.یکن یمک است که ما وجدانا

د یـن عالم است، اکنـون بایدر ا یکه رجعت بر خالف اصل و ناموس جار  یچون دانست

له چـه یاند، و بوسـ دهیدست کشـ یعین اصل طبیاز  یچه اصل ید طرفداران رجعت رویفهم
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ده یـاسـت عق یان نظام عـالمیه و جر یه که بر خالف سنت الهین قضیبا یل قطعیبرهان و دل

اصل یک ات یر مقتضیتوان از ز  یچگاه نمیه یل قطعیاست بدون دل یهیمند هستند؟ چه بد

د کـه یوگبما ن یل علمیبرهان و دلیک ، بعبارت واضح، تارون رفتیب یثابت و ناموس مسلم اله

ه اش تعلـق یـبـر خـالف سـنت جار یحکـم و مصـالح یت خداوند در فالن مورد مثال از رویمش

ون چدر پبدون  یسیه تولد حضرت عیدر قض م، مثالیم از آن اصول بردایتوان یز نمگاست ما هر رفتهگ

 بر خالف اصل و ناموس الهیاست، با ا ین معنیقرآن ناطق با
ً
ن یم بـایریزگاست مـا نـا ینکه ظاهرا

 م.یمعتقد شو یمعن

ر از گیو بعبارت د یعیان طبیرام، با آنکه همه در ظاهر بر خالف جرگاء ین معجزات انبینچو هم

از اخبار متواتره استفاده  یا از آنها از قرآن و دسته یکه قسمتنیهستند، نظر با یر عادیامور غ

 همه آنها را قبول بکن یم
ً
ون بر خالف آن چن موارد یم، خالصه در ایشوند، البته برماست که تعبدا

م، یدار یم لذا از آن اصول دست بر میه مانند قرآن و خبر متواتر در دست داریقطع هاصول و سنن ادل

س یمتشبت بهمان اصول و نوام ید بتمام معنیم البته باینداشته باش یل قطعیکه دلیدر هر مورد یول

ت ید در نهایبا یاند، م ن قسمت اقامه نمودهیکه طرفداران رجعت در ا یا ن ادلهیم، بنابر ایه بشویجار

ن یدر ا یهست که بتوان از آن اصل ثابت و ناموس مسلم جار یا طوریدقت آنها را مطالعه کرد که آ

مورد  یطرفیاند، باکمال ب ا نوشتهیفته و گن باره یه را که در اچس اکنون آنپا نه؟ یعالم صرف نظر کرد 

 اند؟ ن باره ذکر کردهیل در ایند دلچد دانسته شود که یش از همه بایپبحث خواهم قرار داد، البته 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اند  نکرده اقامه دلیل یک جز رجعیین

ل را یـش سه دلیه بظاهر نماچر گاند  ران اقامه کردهگیه الرحمه و دیعل یکه مرحوم مجلس یا ادله

ات یـبآک ت متمسـیـه رواینکـه آنـان معمـوال در سـاینظر با یدهد: (کتاب و خبر و اجماع) ول یم

ر آنهـا بائمـه نسـبت داده یکه بعنوان تفسـیاتیله روای، بوسیه ایند آچون بچنجا هم یشدند، و در ا یم

اصول خبر  یون از شعبات خبر واحد و باصطالح علماچجستند، و اجماع منقول هم ک شده، تمس

اند،  ش اقامه نکردهی(خبر) ب یعنیل یکدلین قسمت ینان در ایفت که اگتوان  یاست، لذا م یواحد لب

رفتـه، در اطـراف یذپحده یل علیاز آنها را بعنوان دلیک حال ما با آنان مماشات کرده، هر  نیبا ا یول

 م بحث کرد: یانه خواهگجدایک هر 

اند  زدهم بحار نقل فرمودهیرجعت در جلد س هدربار یکه مرحوم مجلسیاخباراما اخبار: 

ا ید دانسته شود که آیهمه باش از یپذرد، گ یآنها از نظر شما م هب همیت است که عنقری) روا١٩٨(

، و در صورت یا معنویاست  یا متواتر لفظیا متواتر، بر فرض تواتر، آین اخبار اخبار آحادست یا

 ه قسم از خبر هستند؟چف، یا ضعیاند  حینکه آحاد باشند صحیا



 

 

 

 

 

 

 

 

 هست و نه معنوى لفظى اخبار رجعت نه متواتر

 متـواتر  ین موضوع خبـرید فرمود، در ایند صفحه بعد مالحظه خواهچ که در یبطور
ً
کـه لفظـا

 رجعت را از معصوم نقل م یست، آنانین نیباشد در ب
ً
کنند همه آن را با الفاظ و جمـالت  یکه ظاهرا

ن یـا -شـود یده مین موقع مکـرر شـنینانکه در اچ –که هست  یا اند، فقط شبهه ون نقل کردهگوناگ

ط تحقـق خبـر یدانم دو باره شرا ین شبهه الزم میرفع ا یباشد، برا یاخبار متواتر معنون یاست که ا

 کنم:  یادآوریمتواتر و موارد وقوع آن را 

یـک است که همـه بطـور تضـمن بـا التـزام بـر  یرشته خبر واحدیک عبارت از  یمتواتر معنو

در همه طبقات بحـد تـواتر د یمجموع روات مجموع آن اخبار آحاد با یداللت بکنند، ول یموضوع

 محال باشد، بطور یوئگآنان بر دروغ یل شده باشد که تبانیتشک یتیاز جمع یعنیده یرس
ً
که  یعادتا

 ند.یوگ یده باشد آن را متواتر نمین حد نرسیمجموع آنان با هاز طبقات، شماریک ر در هر گا

 یعبد الصمد همدان یثان دیش از مرحوم شهیپند صفحه چنانکه در چن قسم از تواتر یو تحقق ا

 یر مسائل ضرورگیع مانند وجوب نماز و زکوه و حج و دیشتر در اصول شرایم بینقل کرد یو ماماقان

 ن است.ید

ن اخبـار بشـود، یـا یتواتر معنـو یمدع یر کسگس اپ، یرا دانست یخبر متواتر معنو یون معنچ

 با یتقریک ات که هر ین رواید بطور روشن ثابت بکند که تمام روات ایبا
ً
 ینج تا ده واسـطه منتهـپبا

از  یعنـیده بودنـد، یانه مثال به حد تواتر رسـگ ا دهیانه گ نجپن طبقات یاز ایک ردد، در هر گ یبامام م

 محال بوده یوئگشان بر دروغیبودند که تبان یا ل شده و باندازهیتشک یتیجمع
ً
 است. عادتا

ند صفحه بعد چنانکه در چ) روایت است و تمام آنها ١٩٨فتیم (گمجموع روایات رجعت بطوری که 

 ضعیف هستند، از این قرار:  –بغیر از شش روایت که باصطالح (حسن) است  -معلوم خواهد شد، 

 )٧٩ردد: (گ یم ی) منتهةغالکه رواتش به (یاتیروا
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 )١٥اند: ( ف کردهیده تضعیرجال بمناسبت فساد عق یکه رواتش را علمایاتیروا

 ) ٤٦باشد: ( یحذف شده و در اصطالح (مرسل) م یکه رواتش بطور کل یاتیروا

 ) ٣٥ست: (یشان معلوم نیده مذهبیعق یعنیکه رواتش مجهول الحال هستند، یاتیروا

 )١٧ست: (یاسمشان اصال در کتب رجال موجود ن یعنیمانم هستند گ که رواتشیاتیروا

ش از دو ثلـث آن (مرسـل) و یکه ب ین اخبارینچتر ا توایطلبم آ یاز شما خواننده انصاف مک نیا

ن یـتـوان در ا یردد، مگـ یمـ یمنته ةه اش هم رواتش به غالیو بق )١(باشد ی(مهمل) و (مجهول) م

ش یپـبا هزار سال یکه تقر  یعده اشخاصیک  هتواند دربار  یم یعاقل چیا هیآموقع ثابت نمود؟ 

بکند؟ انهم  ین قضاوتینچده یردگل یمنام تشکگتشان هم از مردمان یستند و اکثر یز  ین میاز ا

 -میفتـگنانکـه چ -شیپـ یندچتا  نیر المؤمنیام یکه از زمان خالفت عل ینسبت بموضوع

 است!. ن بودهید و انتشارش در بییتأ یبرا یشمار یب یدواع

ات یـرا محتمـل اسـت آنکـه در آن روایـن اخبار بدون شبهه تحقق تواتر امکان ندارد زیبا ا یبار

) ةمنامند از (غالگات مجهول و مهمل، مجهول الحال و یکه در آن روا ین آنانینچمرسله شده و هم

ن اخبار را اصال جعل کرده یکرده ا یر تبانگیکدیج مذهبشان با یاثبات و ترو یبرا یاند که موقع بوده

اسـت، و ) و مقومات مـذهب آنـان غـالة( یها م از بدعتیفتگش یپنانکه در چرا رجعت یباشند، ز

کـه  یزیـچاند، و  داده ‡به ائمه یهائ ه نسبتچساخته و  یهائ ثیه حدچت آن یانتشار و تثب یبرا

د، همان ینما ین میقیقطع و  هبمرحلیک کند و بلکه آن را نزد یت مید و تقویین احتمال را کامال تأیا

آنـان  یاز رؤسـا ی) و بلکـه بعضـةغالکه رسما از ( یاست که سلسله رواتش بکسان یتی) روا٧٩(

ن اخبار در تمام یم که روات ایم حکم بکنیتوان یا میآ ین احتمال قوینچردد، با گ یم یباشند منته یم

 است؟ شان بر کذب عادتا محال بودهیبودند که تبان یا ل شده و باندازهیتشک یتیطبقاتش از جمع

آنها حـذف شـده،  هدر همرود آنکه  یز احتمال میکه مرسل است ن یتین، در آن روایذشته از اگ

یک ن تمام آنها حکم یشده باشد بنا بر ا ینفر منتهیک روات آنها بهمان  هنفر بوده، و تمام سلسلیک 

ت اسـت و باصـطالح (مسـند) یـه هم کـه رواتـش مـذکور در مـتن روایکند، و بق یدا میپت را یروا

                                           
هفتاد و م: از آن یح برآیله در مقام توضینوسیدانم بد یسوء تفاهم نشود، الزم م یان عادگخوانند ینکه برایا یبرا -١

جده تا یباشد، و ه یاز رواتش حذف شده و مرسل م یردد ُنه تا بعضگ یم یکه رواتش به غالة منته یتیدو روا

ن بود که نوشته شده یشود، ا یم یز منتهیاز رواتش به اشخاص مجهول الحال و نه تا باشخاص مهمل ن یبعض

 باشد. یات (رجعت) مرسل و مجهول مهمل میش از دو ثلث روایب
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 منحل بدوازده روایاش تقر س از حذف روات مشترکهپباشد،  یم
ً
ن یـشود، خالصه بنـا بـر ا یت میبا

قسـمت  یکـه راو یتـیزده روایا با سیکند، آ یدا میپت را یزده روایبا حکم سیت تقری) روا١٩٨تمام (

 تواتر آنها را نموده؟ یتوان دعو یردد، مگ یم ی) منتهةعمده آنها به (غال

مـدت  إی ن بـن علـیحسـ یس از حضرت مهـدپند یوگ یات که مین رواین، ایعالوه بر ا

ز هر ین ‡ ر ائمهین و سایر المؤمنیو ام غمبر اکرمیپکند و  یهل هزار سال سلطنت مچا یو  یدیمد

س پـد: یوگ یحه که میات صحیدر رجعت سلطنت خواهند کرد، معارض است با آن روا یمدتیک 

 یکس دولت چیه یشود و بعد از دولت از برا یا مپامت بریر قگیهل روز دچ از رحلت حضرت قائم

ه) یـات را (ابـن بابوین روایباشد، قسمت عمده ا ینم یاحد یبرا یانگدر زند یر و خوشیخست، ین

) در یر لـوحیـو (م »هیشرعه التسـم«ر محمد باقر داماد) در کتابش یو (م »نیاکمال الد«در کتاب 

اند، و  نقل کرده »نیاربع«) در کتاب یم احمد بن عبد الله اصفهانیو (حافظ ابو نع »نیاربع«کتابش 

، )١(اسـت در کتـابش ذکـر کرده -با حذف اسـناد یمنته –ز ین »کشف الغمه«تمام آنها را صاحب 

بعـد از دولـت حضـرت «د: یوگ یحا میصر »ارشاد«د) هم در آخر کتاب یخ مفینانکه مرحوم (شچ

حضرت  شود یاستفاده م یاریات بسیکه از روا ینخواهد بود، بطور یکس دولت چیه یبرا  قائم

هل روز فتنه و چکند، و در خالل آن  یامت رحلت میام قیش از انقراض عالم و قیپهل روز چ یمهد

حسـاب و  یامـت بـرایاشـدن قپان و برگخروج مرد یها کند، و نشانه یبروز م یدیهرج و مرج شد

 .»شتگدا خواهد یجزا، هو

حضرت قائم وارد شده معارض هستند،  هکه دربار یا حهیات صحیون با رواچن اخبار یخالصه ا

نـرو همـه آنهـا را یت ندارند که با آنها مقاومـت کننـد از ایهم بمناسبت ضعف سند قابل یو از طرف

 تواتر محقق بشود؟ ین اخبارینچ هلیشود که بوس یونه مچگن حال ید طرح کرد، با ایبا یم

 هم ایذشته از همه اگ
ً
ح) و (مسـند) بودنـد، بـاز یصـحات (ین روایر تمام اگن مذکورات، فرضا

 نسبت ب –را احراز تواتر یم، زیم تواترش را ثابت بکنیتوانست ینم
ً
ن موضوعات مربـوط ینچمخصوصا

 از یفـوق العـاده مشـکل و بلکـه تقر -است ن بودهیانتشارش در ب یبرا یادیز یده که دواعیبه عق
ً
بـا

ث یـکـه نسـبت باحاد یبـا آن همـه اطالعـات کـامل یانصار یخ مرتضیمحاالت است؛ مرحوم ش

 در (رسائل) میداشتند، صر
ً
 عت اسالم نادرست.ید: اخبار متواتره در شریوگ یحا

                                           
 یخ فضل الله نوریمرحوم حاج ش هآن فعال در کتابخان یخط هنشده و نسخ پاچن کتاب یا ñ یر لوحین میاربع -١

 موجود است. 
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شـتر در اصـول یتحقق تواتر ب«د: یوگ یم میفتگنانکه چ »يـةالبدا«در کتابش  ید ثانیمرحوم شه

ر گا«د: یوگ یم ابو الصالح »ع مانند وجوب نماز و اعداد رکعات آن و وجوب زکوه و حج استیشرا

آن کـامال خسـته  یتواتر به شما نشـان بدهـد، در جسـتجو یبرا یمثالیک که  یسؤال بکن یاز کس

 .)١(»خواهد شد

 باده واسـطه یتقریک ن اخبار که هر یتوان ثابت کرد که تمام روات ا یونه مچگت، ین وضعیبا ا
ً
با

 منته
ً
 اند؟ بحد تواتر بودهن طبقات یردد، در تمام اگ یبامام م یظاهرا

هستند و  یرجعت نه متواتر لفظ هات وارده درباریدانسته شد که روا ین مذکورات بخوبیس از اپ

کـه  یبطـور – ید مرتضـیمرحـوم سـنانکه چباشند،  یبلکه همه از اخبار آحاد م ینه متواتر معنو

رجعـت از  هدربـاراخبـار وارده «د: یـوگ یم -سندینو یم ٢٣٥(بحار) ص ١٣درج  یمرحوم مجلس

آن ثابـت  هلیتـوان بوسـ یست، موضوع رجعـت را نمید علم نیون مفچاخبار آحاد است، خبر واحد 

 .»کرد، بلکه اعتماد ما در اثبات رجعت فقط اجماع است

* * * 
د کـدام قسـم از خبـر واحدنـد: یـد فهمیباشند، اکنون با ینها از اخبار آحاد میکه ا یون دانستچ

 ا حسن؟یف، موثقند یا ضعیحند یصح

 آنینکه بایا یبراک نیا
ً
 جواب داده و ضمنا

ً
 هملل و نحل دربار یه که علماچن سؤال مشروحا

ن یتمام ا هد کرده باشم، در مقام ترجمییتأ -ش نوشته امیپند صفحه چنانکه در چ –اند  فتهگرجعت 

 امیایروات آنها بر م هاخبار و ترجم
ً
 بنوینجا صریکه نتوانستم در ا یزهائیچدوارم یم، و ضمنا

ً
سم، یحا

 ات استفاده خواهند فرمود.ین روایان محترم از مندرجات همگخوانند

                                           
 .١٥: صةیالبدا -١



 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمۀ روایاتى که مرحوم مجلسى علیه الرحمه دربارهء رجعت در 
 اند:  نقل فرمودهبحار  13جلد 

که  یفرموده: اول کس حضرت صادق«دهند که  ین) خبر میالخطاب) و (حمران بن اع ی(اب -١

سـت، بـر ین یاست، رجعت عموم ین بن علیردد حسگ یا بر میشود و بدن یاو شکافته م ین برایزم

 »بوده باشدک ا در شریمان یکه ممحض در ا یر کسگردد مگ ینم

از  یکـیس یمؤسس و رئـ الخطاب یابسند ینو یرجال م یکه تمام علما ی: بطوریراو هترجم

. )١(د ائمـه اطهـار بـودیث و مورد لعـن و مـذمت شـدیه) و جاعل حدی: (خطابغـالةمهم  یها فرقه

را بطور  نیحمران بن اعات یرواک و صاحب مدار ید ثانیسد شهینو یم یکه مرحوم مامقان یبطور

 .)٢(اند ف کردهیتضع یکل

 ) فیضع: (تیرواعنوان 

 یو علـص غمبـریپحضـرت ابـو جعفـر فرمـوده «ند: یوگ ین) میر بن اعی(حماد) و (بک -٢ 

 .»کنند یرجعت م

 .)٣(دانند یرجال از ثقات م یشتر علماینان را بی: ایراو هترجم

 : (حسن)تیعنوان روا

ر بشـما گـد رجعت، ایوئگد جبت و طاغوت، و نیوئگفرمود: ن جعفر یاب«د: یوگ یل میفض -٣

 .»میستین نید ما امروز قائل بایوئگد، در جواب بیا فتند که قائل برجعت بودهگ

                                           
 .١٨٩/ ص٣: جح الـمقالیتنق -١

 .٣٧١/ ص١: جح الـمقالیتنق -٢

 .١٨١ -٣٦٥/ ص١: جح الـمقالیتنق -٣
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 .)١(ل مجهول الحال استی: فضیراو هترجم

 ) فیضع: (تیعنوان روا

دم فرمود هنوز یرسپرجعت را  یهعبد الله قض یاز حضرت اب«ند: یوگ ی(حماد) و (زراره) م -٤

ْ  بَۡل ﴿د: یوگ یده، خداوند میموقعش نرس بُوا ْ  لَمۡ  بَِما َكذَّ ا ۦِمهِ بِعِلۡ  ُ�ِيُطوا   َولَمَّ
ۡ
  تِِهمۡ يَأ

ۡ
 ﴾ۥوِ�لُهُ تَأ

 »]٣٩ونس: ی[

 اند. ق کردهیرجال توث ینان را علمای: ایراو هترجم

 ت: (حسن)یعنوان روا

-ه یر آیعبد الله در ضمن تفس یحضرت اب«دهد که  ی) خبر مینیقطی یسی(محمد بن ع -٥

ةٖ َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُ ﴿ مَّ
ُ
ِ أ

ردد گا برید بدنیشود با یکه کشته م یفرمود هر مؤمن ]٨٣[النمل:  ﴾افَوۡجٗ  مِن ُ�ّ

 .»نکه کشته شوندید رجعت کنند تا ایرند بایم یاز آنان که میک رد، و هر ینکه بمیتا ا
و عالمـه در  »معتبـر«و محقـق در  »فهرسـت«و  »رجال«خ در کتاب ی: مرحوم شیراو هترجم

و ابـن طـاووس و صـاحب  »حیتنق«و فاضل مقداد در  »روض الجنان«در  ید ثانیو شه »مختلف«

هم او  یف کرده و بعضیتضع یرا بطور کل ینیقطی یسیمحمد بن عات یره همه روایو ذخ »مدارك«

 .)٢(دانند یم ةرا از غال

 ) فیضع: (تیعنوان روا

آیا اهل عراق منکر رجعت رسید پحضرت ابی جعفر از ابی بصیر «وید: گ (حسن بن مختار) می -٦

ةٖ ﴿ر در قرآن بآیه گهستند؟ عرض کرد: بله، فرمود م مَّ
ُ
ِ أ

 .»بر نخوردند؟ ﴾افَوۡجٗ  َو�َوَۡم َ�ُۡ�ُ مِن ُ�ّ

رشق م«در کتـاب  یخ بهـائیو شـ »معتبـر«خ و عالمـه و محقـق در ی: مرحـوم شـیراو هترجم

 .)٣(دانند ی) میز (واقفیرا نف و خودش یضع یرا بطور کل ن بن مختاریحسات یروا »الشمسني

 ) فیضع: (تیعنوان روا

ِ ٱ َسبِيلِ  ِ�  ُتمۡ قُتِلۡ  َولَ�ِن﴿ه: یآ یجعفر معن ید از ابیوگ ی) مدیز یجابر بن ( -٧ وۡ  �َّ
َ
 ﴾...ُمتُّمۡ  أ

و اوالد او است، هر  یل الله) کشته شدن در راه علیمراد از (سب«دند، فرمود یرسپرا  ]١٥٧عمران:  [آل

                                           
 .١٣/ ص٣: جتنقیح الـمقال -١

 .٣٤٤/ ١و ج ١٦٧/ ص٣: بترتیب جالـمقالتنقیح  -٢

 . ٣٤٤ص  ١، و ج ١٦٧ص  ٣ب جیبترت ح الـمقالیتنق -٣
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د یشود با یکه کشته م یرا کسیهست، ز یاو کشته شدن و مردن یاورد، برایمان بیه این آیکه با یکس

 .»نکه کشته شودید زنده شود تا ایرد بایکه بم یرد و کسینکه بمیزنده شود تا ا

) و ضـعفا کـه از آن جملـه عمـر بـن شـمر و ةاز (غال یارید: بسیوگ یم ی: نجاشیراو هترجم

د یـز یجابر بـن از  یادیات زیباشد روا یعقوب میوسف بن یل و یبن جم مفضل بن صالح و منخل

ات مربـوط بـه احکـام حـالل و یبود (مختلط) و روا یاند، و خود جابر هم شخص نقل کرده یجعف

 است. ده شدهیحرام کمتر از او د

 از ضعفا قرار م یفاضل جزائر
ً
تش یـدانـد کـه روا یم یاو را از کسـان یعنیدهد  ی(جابر) را رسما

 ر قابل قبول است.یف و غیضع یبطور کل

که ضـعفا  یتید: روایوگ یل کلمات عالمه در خالصه راجع به جابر آنجا که میدر ذ ید ثانیشه

کـه ضـعقا از جـابر  یاتیتوقف در روا«د: یوگ یم -د در آنها توقف نمود یکنند با یت میاز جابر روا

عالمه  یعنینها را رسما رد کرد، سزاوار بود مصنف د آیمورد است، بلکه با یاند، کامال ب ت کردهیروا

را مردم در مدح و مـذمت جـابر اخـتالف یاست توقف کنند، ز ت کردهیکه خود جابر روا یاتیدر روا

که قول جـارح مقـدم  یدر صورت یعنی »میاست که قول جارح را مقدم ندان ین در صورتیاند، ا کرده

ن یکـه مشـروحا نوشـتم همـ یاز علما هـم بطـور یاریو بس ید ثانیخود شه هدینانکه عقچ –باشد 

 د رد کرد.یز بایات خود جابر را نیروا -است

 ثقه و مرد خوبچرگد: یوگ یم یابن غضائر 
ً
کـه  یاز کسـان یاریبس یاست، ول یه جابر شخصا

 .)١(باشند یو ضعفا م ةاند از غال ت کردهیاز او روا

 .)٢()فیضع: (تیعنوان روا

 یکـه بـرا یا از ادلـه یکین ما، یاز معاصر یرا متذکر بشوم: بعض یا نکتهیک ادم آمد ینجا یدر ا

ات یـاهـل سـنت و جماعـت روا یون علماچ«د: یوگ ین است که میکنند ا یاثبات رجعت اقامه م

شـود کـه رجعـت از  یس معلوم مپاند،  رد کرده ینکه قائل برجعت بوده بطور کلیجابر را از لحاظ ا

که جابر را مورد نکـوهش  یاند، آنان نان اشتباه کردهیا یول »است عه بودهیص شیع و خصایتش یایمزا

شناختند. بلکه همه او را از  اند اساسا او را بعنوان شیعه دوازده امامی نمی قرار داده و روایاتش را رد کرده

                                           
 .٢٠٤ -٢٠١ص ١: جح الـمقالیتنق -١

کند اسمش  یت را از او نقل مین روایره) ایکه (ابن مغ یرا کسیف است، زیت از جهت ارسالش هم ضعین روایا -٢

  است. شدهر ین نشده و به جمله (عمن حدثه) تعبییتع
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ودنـد، یرو عبد الله بـن سـباء تشـخیص داده بپیعنی (سبائیه)،  غالةلحاظ اینکه معتقد برجعت بود از 

س پـ -برای احراز صدق مقالم ممکن است به کتاب تنقیح المقال جلد اول، باب جابر مراجعه نمائید

 است، نه شیعه دوازده امامی. بوده غالةشود که رجعت از عقاید و مزایای  از اینجا دانسته می

 کند یره) نقل میز از (جابر) و (ابن مغین یاشیذشته را، عگت ین مضمون روایع -٨

 د.ی: به صفحه (قبل) مراجعه کنیراو همترج

 ) فیضع: (تیعنوان روا

ن و یا حمران ابن اعـیوگفرمود  یم عبد الله یاب«دهد که  ید) خبر میزین بن عمر بن ی(حس -٩

 .»زنند یخود م یها رینم که مردم را با شمشیب ین صفا و مروه، میز را در بیسر بن عبد العزیم

 .)١(مجهول الحال است یول یامام دیز ین بن عمر بن یحس: یراو هترجم

 ) فیضع: (تیعنوان روا

 �ذۡ ﴿کرد:  این آیه را تالوت می موقعی که ابی عبد الله«کند  (محمد بن سنان) روایت می -١٠
َخذَ 

َ
ُ ٱ أ یغمبران پفرمود مراد از این آیه این است که خداوند با  می ]٨١[آل عمران:  ﴾نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ قَ مِيَ�ٰ  �َّ

یغمبری که خدا از زمان آدم پیاری کنند، هر  یغمبر ایمان آورده و به علیپعهد بسته که در رجعت به 

 .»قتال و جهاد بکنند یش روی علیپرداند تا اینکه گ تاکنون مبعوث کرده، همه را به دنیا بر می
د ی(مختلف) و شهد و محقق در (معتبر) و عالمه در یو مف یخ و نجاشی: مرحوم شیراو هترجم

دانـد و  یم غـالةمحمد بن سنان را رسما از ضـعفا و  گبزر یرجال و فقها یاز علما یاریو بس یثان

 .)٢(است ز بودهیمعروف ن یها وگن شخص از دروغیسد، اینو یکه فضل بن شاذان م یبطور

 ) فیضع: (تیعنوان روا

 است. ت کردهیبه) روایش یض بن ابیز (از فی) نیاشیذشته را (عگت ین مضمون روایع -١١

سـت و باصـطالح مهمـل و یبه اسمش در کتب رجـال مـذکور نیش یض بن ابی: فیراو هترجم

 منام است.گ

 ) فیضع: (تیعنوان روا

 جعفر یاند که (اب ل) و (عمار بن مسروق) خبر دادهی(محمد بن سنان) و (منخل بن جم -١٢

                                           
 . ٣٣٩ص  ١: جح الـمقالیتنق -١

 . ١٢٥ص  ٣: جح الـمقالیتنق -٢
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َهاَ�ٰٓ ﴿ه یر آیدر تفس ُّ�
َ
ۡ ٱ � ثِّرُ ل نِذرۡ  ُ�مۡ  ١ ُمدَّ

َ
و مقصود از  فرموده مراد از (مدثر) محمد )١(﴾٢ فَأ

َها﴿ه ین آیر ایانذار بشر، و در تفس یام محمد است در رجعت برای(قم فأنذر) ق  ُكَ�ِ لۡ ٱ َدىَ�ِحۡ  إِ�َّ
ن است که محمد در رجعت منذر بشر است، یفرمود مقصود ا )٢(]٣٦-٣٥[المدثر:  ﴾...�نَِذيرٗ  ٣٥

ٓ ﴿ یهآر یز در تفسیو ن رۡ  َوَما
َ
ن یه این آیفرمود مقصود از ا ]٢٨[سبأ:  ﴾...ّلِلنَّاِس  فَّةٗ َكآ إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 .)٣(غمبر در رجعت مبعوث بر تمام افراد بشر استیپاست که 

 یده تمـام علمـایز به عقینل یمنخل بن جم -) است ةاز (غال محمد بن سنان: یراو هترجم

 است. اسمش در کتب رجال ذکر نشده بن مسروقعمار . )٤() استةرجال از (غال

 ) فیضع: (تیعنوان روا

فرمود (مـدثر)  یم نیر المؤمنیام یعل«کنند که  ینقل م جعفر یذشته از ابگت یروات روا -١٣

                                           
ن ین اولیاز مفسر یده جمعیمرتبت است بلکه طبق عق یرسالت و نبوت حضرت ختم یاز فرمانها یکیه ین آیا -١

جمود  یر کسگا یکند، ول یبشر امر م یرا بانذار و راهنمائص غمبریپاست که  ین فرمانیقت اولیه و در حقیآ

غمبر در یپد ملتزم بشود که آنهمه زحمات یار باچه منزل بر موقع رجعت است؛ ناین آید ایوگت نموده بین روایبا

ن امر ین حضرت در بدو رسالتش اصال مامور بایرا بنا بریاست!! ز هوده بودهیت بشر همه لغو و بیانذار و هدا

 چیا هین، آیذشته از اگهوده خواهد بود یعبث و ب یامرش از موقعش یپ ینان هر امریاست، و بدون شبهه ا نبوده

ن ید و در عیبشر مبعوث و مأمور نما یانذار و راهنمائ یرا برا یغمبریپتواند تصور بکند که خداوند  یم یعاقل

و هزاران سال بعد از آن زنده  یند سال رحلت کردچس از پنکه ین است بعد از اید: مقصودم ایوگحال باو ب

م نسبت دادن یرا به خداوند حک یا ه عمل ابلهانهچهمیک ا ی؟ آین امر برآئید در مقام امتثال ایوقت با، آن یشد

 دارد؟  یجز سفاهت محمل

ا کلمه (سقر) است یر در جمله [آنها] ین مرجع ضمیه، و باتفاق تمام مفسرین آیش از ایپات یاق آیس یبمقتضا -٢

است که منذر و مخوف بشر  یگبزر یزهایچاز  یکی: جهنم یعنیقرآن، ات یا آیکرده، و  یو مگفتگکه قبال از آن 

ت که مرجعش محمد ین روایدر ا یاست که منذر بشر است، ول یگات قرآن از جمله امور بزرینکه آیا ایاست، 

نداشته که محمد را  یات آشنائیا اصال با ادبیل یت منخل بن جمین روایشود جاعل ایقرار داده شده، معلوم م

 یمحمد باب الفاظ و جمالت را بطور کل ید علیشان هم مانند سینکه ایا ایدهد، و  یر مئونث قرار میمرجع ضم

 ذارده بودند.گآزاد  یود ادبیاز مقررات و ق

با لحاظ  یدانند، ول یرا مبعوث بر کافه بشر نمص ن محمدییان رجعیشود که آقا ین عبارت استفاده میاز ظاهر ا- ٣

 او یو هدا یغمبریپسال به  ٢٣را که ص نان محمدیشود که ا یت معلوم میصدر روا
ً
ت بشر مشغول بود، اساسا

 مشغول شود!. یغمبریپاند، منتظرند که در رجعت زنده شده تازه برسالت و  نشناخته یغمبریپرا بعنوان 

 .٢٤٧ص  ٣: جح الـمقالیتنق -٤



 اسالم و رجعت      120

 

اسـت؟  یات و مـوتیـامـت حیش از قیپـا یـد آیرسـپ یمـ یکند، راو یدا میپدر موقع رجعت تحقق 

 .»د بلهیفرما یم

 قبل رجوع شود. هبصفح: یراو هترجم

 ) فیضع: (تیعنوان روا

حضرت صادق فرمود: «دهند که  (موسی بن سعدان) و (عبد الله بن قاسم حضرمی) خبر می -١٤

شیطان از خدا درخواست کرده بود که تا روز قیامت او را مهلت بدهد، خدا تقاضایش را اجابت نکرده 

یـروانش: آنـانی پون آن روز َدْرِرَسد شیطان با تمام چفرمود تو را تا روز وقت معلوم خواهم مهلت داد، 

کنـد، و ایـن آخـرین  رجعـت می کنـد، و علـی ظهـور می –اند  که از زمان آدم تا آنـروز آفریـده شـده

رجعتهای آن حضرت است، هر امامی که در هر قرنی بوده با تمام مردمان نیکوکار و بدکار همـان قـرن 

یروانش در کنار فرات، پبا اصحابش ظهور کرده و شیطان با  ز علیبا او رجعت خواهند کرد، در آن رو

ر بکنند کـه از گی با یکدیگنان جنچویند با آنان روبرو شده و گنزدیک کوفه در محلی که آن را (روحا) 

بینم که اصحاب علی صد قدم عقب نشینی  ویا میگبدو خلقت عالم تا آن روز نظیر آن واقع نشده بود، 

شود، در این موقع خداوند با جمعـی از مالئکـه  ضی از آنان در میان آب فرات داخل میای بعپکرده و 

ای از نـور در دسـتش  یغمبر در حـالی کـه حربـهپآیند! و  ائین میپاند از آسمان  که در میان ابری نشسته

کنون کـه ویند، اگ ردد، اصحابش باو میگون او را ببیند به عقب بر چیش آن ابر بیاید، شیطان پباشد در 

بینیـد، مـن از خداونـد  بینم شـما نمی ه که من مـیچوید آنگ روی؟ و در جواب می ظفر یافتی کجا می

س همه مـردم پکند، س شیطان شده با یک ضربت او و اصحابش را هالک می گیغمبر نزدیپترسم،  می

ال هـار هـزار سـچهـل و چ ردد، و علـیگـرستش خدا مشغول شوند، شرک و کفر بکلی بر طرف پبه 

 .»سر باشند بعمل آیدپشت مردی از شیعیانش هزار فرزند که همه پکند، تا اینکه از  سلطنت می

بـن  یموسـسـند ینو یم یو ابن غضـائر یکه عالمه، در خالصه و نجاش ی: بطوریراو هترجم

و  ی، ابن غضائریطبق شهادت نجاش یعبد الله بن قاسم حضرم. )١(است ) بودهةاز (غال سعدان

نـان او را از یاز ا یث بـود، بعضـیو و جعـال حـدگـار دروغیبس یعالمه در خالصه و ابن داود مرد

اسـت، در هـر حـال  کرده یت میـاد روایـز ةدانند که از غال ی) میر او را (واقفگید ی) و بعضة(غال

 .)٢(اند رد کرده یاتش را بطور کلیروا

                                           
 .٢٥٦، ص ٣: جح الـمقالیتنق -١

 .٢٠٣، ص٢: جح الـمقالیتنق -٢
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 ف) یت: (ضعیعنوان روا

) یونس الظبیان) و (حسین بن احمد المنقری)، (الله بن قاسم عبد)، (موسی بن سعدان( -١٥

یش از روز قیامت متصدی حساب خالیق است حسـین بـن پکسی که «کنند:  روایت می از ابی عبد الله

 .)١(»فرستند علی است، روز قیامت روزی است که فقط مردم را بطرف بهشت و یا دوزخ می

ن یحسات یـو ابن داود و... روا یزه، و نجاشیدر وج ی: عالمه در خالصه و مجلسیراو هترجم

 .)٢(دانند یر قابل قبول میف و غیضع یرا بطور کل یابن احمد المنقر 

 ینـد، مـردیوگ یم یو فاضل جزائر ی، ابن داود و ابن غضائریکه نجاش یبطور انیونس الظبی

کند حضـرت  ینقل م) یت که (کشیاست، طبق روا ) بودهةغالث و از (یو و جعال حدگار دروغیبس

 .)٣(ن شخص را بمناسبت غلوش لعنت کرده بودیهزاران دفعه ا رضا

 ف) یت: (ضعیعنوان روا

ن بن یکند، حس یکه رجعت م یجعفر فرموده اول کس یاب«از (داود بن راشد) نقل شده که  -١٦

 »خته شودیاش آو دهید یابروانش بر رو یریپکند که از  یاست، آن قدر سلطنت م یعل

 .)٤(و مجهول الحال است ی: داود بن راشد امامیراو هترجم

 ف) یت: (ضعیعنوان روا

 اند. ز نقل کردهیشود ن یبه (داود) م یر که منتهگید ین مضمون را جمعیهم -١٧

 ف) یت: (ضعیعنوان روا

 ُهمۡ  مَ يَوۡ ﴿ه ین آیر ایکند که در تفس ینقل م ) از حضرت صادقیاری(احمد بن محمد الس -١٨
قتش یبه حق ینکه هر کسیا یمردم در رجعت برا«فرمود  )٥(]١٣: اتی[الذار ﴾١٣ َتُنونَ ُ�فۡ  �َّارِ ٱ َ�َ 

                                           
ز ینرو نیون مضمونش بر خالف قرآن است از اچف است ینکه از جهت ضعف سند ضعیت عالوه بر این روایا -١

ن است که قرآن یامت است، ایق فقط قیرا طبق نصوص قرآن روز حساب خالیر قابل قبول است، زیف و غیضع

 کند). یر میوم الحساب تعبیند موضع آن را بعنوان (چدر 

 .٣١٩ص  ١: جح الـمقالیتنق -٢

 .٣٣٨ -٣٣٧ص ٣: جح الـمقالیتنق -٣

 .٤٠٨ص ١: جح الـمقالیتنق -٤

يَّانَ  ُلونَ  َٔ �َۡ� ﴿است:  یهن آیه جواب این آیا -٥
َ
ن و کفار بطور استهزاء یمکذب یعنی] ١٢ات: ی[الذار ﴾١٢ ّ�ِينِ ٱ مُ يَوۡ  �

است که کفار در  ید: روزیوگ یخواهد بود، خدا در جواب م یه وقتچکردند روز جزا در  یغمبر سئوال میپاز 

 شوند یداخته مگآتش جهنم سوخته و 
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 .»کنند یکه طال را ذوب میشوند همانطور یردد ذوب کرده مگبر

و عالمـه در  یو ابـن غضـائر یکـه نجاشـ یبطـور یار یاحمد بن محمد السـ: یراو هترجم

 .)١(است سد از (غالة) و قائل به تناسخ هم بودهینو یداود و... مزه و ابن یدر وج یخالصه و مجلس

 .)٢(ف)یت: (ضعیعنوان روا

ت کردند که فرمـود تمـام نفـوس یروا میابراه ی) و (قاسم) از ابینیقطی یسی(محمد بن ع -١٩

 یانگماه زند یکنند، و بعد از آنان س ینکه از دشمنانشان انتقام بکشند با آنان رجعت میا یذشته براگ

 رند.یم یشب میک س همه در پکرده س

 –) مراجعه شـود ١٣٦است به صفحه ( ) بودهةاز (غال ینیقطی یسیمحمد بن ع: یراو هترجم

 و (قاسم) مجهول الحال است.

 ف) یت: (ضعیعنوان روا

اند، (محمد بن عبد الله بن  نقل کرده ی) و جمعینیقطی یسیکه (محمد بن ع یبطور -٢٠

ه را که چ؟ فرمود آنیوئگ یه مچرجعت  هد: درباریرسپدرم از حضرت صادق پ«د یوگ ین) میحس

ةٌ  اإِذٗ  َك تِلۡ ﴿...خدا در قرآن فرموده:  ٞ  َكرَّ ة نج پست و یه بین آیر ایو تفس ]١٢[النازعات:  ﴾١٢ َخاِ�َ

 .»ده بود و....!یغمبر رسیپش از نزولش به یپشب 
 .)٣(و مجهول الحال است ی: امامنیمحمد بن عبد الله بن حس: یراو هترجم

 ف) یت: (ضعیعنوان روا

اند (سلیمان دیلمی)  بطوری که (ابن ابی عثمان) و (محمد بن سلیمان دیلمی) نقل کرده -٢١

� �ِيُ�مۡ  َجَعَل  إِذۡ ﴿...رسیدم: پاز حضرت صادق تفسیر این آیه را «وید: گ می
َ
ٓ أ  وََجَعلَُ�م ءَ بِيَا

لُوٗ�  و ابراهیم و اسمعیل و... و مراد از (ملوك) ص یغمبرپفرمود مقصود از (انبیاء) ] ٢٠[المائدة:  ﴾مُّ

 ». ادشاهی بهشت و رجعت راپاند؟ فرمود  ادشاهی کجا را بشما دادهپباشند، عرض کردم  ائمه می

روان مذهب یپاز  یعنی) ةرجال و از (غال یمورد لعن اغلب علما عثمان یابن اب: یراو هترجم

سند. ینو یو... م یو نجاش یخ در رجالش و ابن غضائریکه مرحوم ش یبطور )٤(است بودهه) یائی(عل

                                           
 . ٨٧ص ١: جح الـمقالیتنق -١

 است. از رواتش حذف شده یرا بعضیف است، زیز ضعیت از جهت ارسالش نین روایا -٢

 . ١٣٩: صحیج التنقینتا -٣

 .١٠٢ر: صیرجال کب -٤
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 .)١(انـد ف کـردهیتضع یاتش را بطور کلیاست و روا ) بودهةز از (غالین یلمیمان الدیمحمد بن سل

از خالصه از  یو عالمه در قسم ثان یو نجاش یو ابن غضائر یهم طبق شهادت کش یلمیمان دیسل

 .)٢(وگار دروغیبود بس یمرد) و ة(غال

 )٣(ف)یت: (ضعیعنوان روا

ن یکند حس یحضرت صادق فرمود اول کس که رجعت م«د: یوگ یس) میبن خن ی(معل -٢٢

ِيٱ إِنَّ ﴿ه: ین آیس فرمود مراد از اپاست، س یبن عل ٓ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  فََرَض  �َّ  ﴾َمَعادٖ  إَِ�ٰ  دُّكَ لََرا
 »]٨٥[القصص: 

روان یـپاز  یعنـی) ةاز (غال سیبن خن یمعلسد: ینو یم یکه ابن غضائر ی: بطوریراو هترجم

او را بقتل رسانده  ین جهت داود بن علیبوده، و از هم غالةر فرق یره) و مورد اعتماد سایمذهب (مغ

 .)٤(داند یف میاتش را ضعیز روایو عالمه ن یبود، نجاش

 ف) یت: (ضعیعنوان روا

البرقی) و (محمد بن حسن بن عبد الله االطرش) از حضرت بـاقر روایـت (محمد بن خالد  -٢٣

یش از خلقت مخلوقات در زیر سقفی از نور سبز بودیم که پما «فرمود:  اند که علی امیر المؤمنین کرده

رفـت کـه بمـا ایمـان گیغمبرانرا آفرید از آنان عهد پون چنه آفتاب بود و نه ماه، نه روز بود و نه شب، و 

یغمبری بما نصرت نکرد، ولی در رجعت مـا پ چهنوز هی –وید گ بیاروند و ما را یاری کنند، تا اینکه می

روه گرداند و گهائی که خدا آنان را زنده  کنم از مرده تعجب می -ویدگ تا اینکه می -را یاری خواهند کرد

ها و بهشـت و  نم صاحب رجعتوید مگتا اینکه  -ویان صدا بلند کنندگروه از قبر بیرون آیند و لبیک گ

شت خالیق بسوی من است و حساب آنان نیز با من خواهد بود. منم آن که ابر و باد رعد و گدوزخ و باز

 .»ها و آفتاب و ماه همه مسخرم هستند و... ها و ستاره برق و نور و ظلمت و کوهها و دریا

ف یضـع یب ولـیاد یردم یمحمد بن خالد البرقسد ینو یم یکه نجاش ی: بطوریراو هترجم

 یلیات مرسله هم خیکرد و بروا یت میاد روایشان از ضعفا زید ایوگ یم یث بود، ابن غضائریالحد

                                           
 .١٢٢ص ٣: جح الـمقالیتنق -١

 . ٦٠ص ٢: جح الـمقالیتنق -٢

 ف است.یز ضعیت از جهت ارسالش نین روایا -٣

 .٢٣٠ص ٣: جح الـمقالیتنق -٤
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ن بن عبـد اللـه یمحمد بن حس )١(است را در عداد ضعفا قرار دادهیز ایابن داود ن -نمود یاعتماد م

 اسمش در کتب رجال ذکر نشده و باصطالح مهمل است االطرش

 ف) یت: (ضعیعنوان روا

ر یتفس ت کرده که از حضرت باقریثم) روای) از (صالح بن میاشی(محمد بن مسعود الع -٢٤

سۡ  ۥٓ َوَ�ُ ﴿...دم یرسپه را ین آیا
َ
َ�ٰ ٱ ِ�  َمن لَمَ أ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ﴾٨٣ َجُعونَ يُرۡ  هِ �َ�ۡ  اهٗ َوَ�رۡ  ٗ� َطوۡ  ِض �ۡ�

ر مردم ید من نسبت بسایوگ یم یاست که عل یه و قتین آی] فرمود ظهور و تحقق ا٨٣: آل عمران[

قۡ ﴿ه: ین آیسزاوارترم بمضمون ا
َ
ْ َوأ ِ  َسُموا ِ ٱب يۡ  دَ َجهۡ  �َّ

َ
ُ ٱ َعُث َ�بۡ  َ�  نِِهمۡ َ�ٰ �  ًداوَعۡ  بََ�ٰ  َ�ُموُتۚ  َمن �َّ

�ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  اَحقّٗ  هِ َعلَيۡ 
َ
 ].٣٨: النحل[ ﴾٣٨ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

ر گـم –باشـد  یرجـال م یق علمـایـه مـورد توثچرگ یاشیمحمد بن مسعود ع: یراو هترجم

 از ضـعفا چ ی؛ ول -است که در وثاقتش خدشته کرده ید ثانیخ محمد نجل شهیمرحوم ش
ً
ون غالبـا

ت از لحاظ ارسـال ین روایست، در هر حال ایندان مورد اعتماد نچاتش ینرو روایکرد از ا یت میروا

اسـت کـه از  یسـد از کسانینو یخ در رجـالش میکه مرحـوم شـ یبطور یاشیرا عیف است، زیضع

توانـد  ین نمینکرده باشد؛ بنا بر اک ن است که زمان ائمه را دریت نکرده، ظاهرش ای) روا‡ائمه(

را صـالح بـر یـت کنـد، زیـثم که از اصحاب حضرت باقر بوده نقل روایبدون واسطه از صالح بن م

سـت سـال هـم عمـر کـرده ی) بوده صد و ب١١٤باقر که در سال (س از وفات حضرت پنکه یفرض ا

در  یرا وفات حضرت عسـکرید، زیبتواند او را مالقات نما یاشیتوان تصور کرد که ع یباشد، باز نم

 است. ) بوده٣٢٨در سال ( یبت کبری) و موقع غ٢٦٠سال (

 ف) یت: (ضعیعنوان روا

جعفـر بـه او فرمـوده بـود از  یحضرت ابـ«کند که  یحمزه نقل م ی(عامر بن معقل) از اب -٢٥

 .»کند یج میکشد و اهل بهشت را تزو ین بس که اهل رجعت را میهم یجاللت عل

 منام است.گمهمل و  عامر بن معقل: یراو هترجم

 )ف: مهملیضع: (تیعنوان روا

ز از عـامر بـن معقـل نقـل یـن مضـمون را نین همـیع »منتخب البصاير«صاحب کتاب  -٢٦

 کند. یم

                                           
 . ١١٣ص ٣: جح الـمقالیتنق -١
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 ف: مهمل)یت: (ضعیعنوان روا

غمبران رجعت یپت شده که تمام یم) از حضرت صادق روایبن ابراه یر (علیدر تفس -٢٧

نَّهُ  ۦبِهِ  مُِنَّ َ�ُؤۡ ﴿...ه یآ ین است معنیکنند، هم یاری ینکه به علیا یکنند برا یم  ﴾...ۥَوَ�َنُ�ُ
 .]٨١عمران:  [آل

 ت: (حسن)یعنوان روا

ر یفته بود تفسگحجاج باو «کند که  ی) از شهر بن حوشب نقل میداود المنقرمان بن ی(سل -٢٨

هۡ  ّمِنۡ  �ن﴿فهمم:  یآن را نم یه مرا عاجز کرده و معنین آیا
َ
 َل َ�بۡ  ۦبِهِ  مَِنَّ َ�ُؤۡ  إِ�َّ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لِ أ

ردن بزنند (شهر) گرا  یو نصران یهودیکنم تمام افراد  یبخدا قسم امر م .]١٥٩[النساء:  ﴾...ۦتِهِ َموۡ 

امت از آسمان یش از قیپ یسین است که عید؛ مقصود ایا دهیست که فهمین نیه این آیفت: مراد از اگ

نماز  یآورند و در بهشت سر حضرت مهد یمان میره باو ایهود و غیکند و تمام افراد  یا نزول میبدن

 .»ام دهیشن حضرت باقرفت از گشهر  یدین را از کجا فهمیفت تو اگذارند، حجاج گ یم
ف است و در مسائل یجدا ضع یمان بن داود المنقر یسلد یوگ یم ی: ابن غضائریراو هترجم

او را در عداد ضعفا قـرار  یاز خالصه و مجلس یکرد. عالمه در قسم ثان یث جعل میاد حدیمهمه ز

 .)٢(مجهول الحال است یول یامام شهر بن حوشب. )١(داده اند

 ف) ی(ضعت: یعنوان روا

ْ  بَۡل ﴿ه ین آیل ایرش در ذیم در تفسیبن ابراه یعل -٢٩ بُوا ْ  لَمۡ  بَِما َكذَّ ا ۦِمهِ بِعِلۡ  ُ�ِيُطوا  َولَمَّ
 
ۡ
  تِِهمۡ يَأ

ۡ
َب  لَِك َكَ�ٰ  ۥۚ وِ�لُهُ تَأ ِينَ ٱ َكذَّ ن یت شده که اید: روایوگ یم )٣(]٣٩ونس: ی[ ﴾...لِِهمۡ َ�بۡ  ِمن �َّ

                                           
 . ٥٩ص ٢ح الـمقال: جیتنق -١

  . ٨٩ص ٢ح الـمقال: جیتنق -٢

مۡ ﴿ن است: یقبلش ا یهآ -٣
َ
ٰ �ۡ ٱ َ�ُقولُونَ  أ ٮ   قُۡل  ُهۖ َ�َ

ۡ
ْ فَ� ْ دۡ ٱوَ  ۦلِهِ ّمِثۡ  �ُِسوَر�ٖ  تُوا ِ ٱ ُدونِ  ّمِن ُتمَتَطعۡ سۡ ٱ َمنِ  ُعوا  ُكنتُمۡ  إِن �َّ

که قرآن را  ین است: آنانیاست، خالصه مفادش ا یات تحدیاز آ یکیه ین آی] ا٣٨: ونسی[ ﴾٣٨ ِد�ِ�َ َ�ٰ 

د، یاورین بیسوره مانند ایک د یوئگ یر راست مگو اگنان بیست، بایند ُمنّزل از جانب خدا نیوگ یب کرده و میتکذ

س پکنند: ک ن باره بشما کمید که در اید و از آنان استعانت بجوئید دعوت کنیتوان یر از خدا هر که را که میو غ

 بَۡل ﴿د: یوگ یکردند بر آمده م یب مینکه آنان قرآن را تکذین و علت ایدر مقام شرح حال مخالف یاز اتمام تحد
 ْ بُوا ْ  لَمۡ  بَِما َكذَّ ستند، ین یط بعلم ویکنند که مح یب میرا تکذ یزیچنان یا یعنی] ٣٩: ونسی[ ﴾...ۦهِ مِ بِعِلۡ  ُ�ِيُطوا

ب یاند لذا کورکورانه آن را تکذ دهیکنند، مقاصد و مرام آن را نفهم یون در قرآن تفکر و تدبر نمچکفار  یعنی
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 است. رجعت نازل شده هه درباریآ
 )١(ف: مرسل)یت: (ضعیعنوان روا

نَّ  َولَوۡ ﴿(علی بن ابراهیم) در ذیل آیه  -٣٠
َ
 ٱ ِ�  َما َظلََمۡت  ٖس َ�فۡ  لُِ�ِّ  أ

َ
 تََدۡت �ۡ َ�  ِض �ۡ�

لِّ نَفْسٍ «است:  مرویست که این آیه اصال اینطور بوده«وید: گ . می)٢(]٥٤[یونس:  ﴾...ۦبِهِ  وْ أَنَّ لِكُ لَ وَ

                                                                                                           
ا﴿...د: یوگ یکنند؛ بعد م یم   َولَمَّ

ۡ
  تِِهمۡ يَأ

ۡ
و لم يأتهم بعد حقيقة ما وعد يف القرآن أي: ] ٣٩: ونسی[ ﴾...ۥوِ�لُهُ تَأ

ا و یکه خداوند در قرآن بآنان وعده داده از خسران در دن یآن عقوبت یعنی ؛ما يئول إيله أمرهم من العقو�ة

 یق خواهند کرد که قرآن وحیار آن عقوبت شدند؛ آن وقت تصدچکه د یآخرت، هنوز متوجه آنان نشده موقع

 یعنیر قرآن، یل و تفسیامد آنان را تأوین است که هنوز نینکه مراد ایا ایو  ñندست و منزل از جانب خداو یآسمان

ون چ یغمبر اکرم است، و از طرفیپ یعنین قرآن یمب هدن آنها بسته بمراجعیاست که فهم یون در قرآن مطالبچ

آن  ینادان یلهذا از روابند، ینکه آنها را در یکنند تا ا ینمص  مراجعه به محمد یرستپکفار در اثر نخوت و خود

 نظر یات تحدیه از آین آیکنند، در هر حال ا یب میرا تکذ
ً
برجعت ندارد، عجب است از مرحوم  یاست؛ ابدا

الت را یونه تأوگنیاست، ا بوده یل القدریعه مرد دانشمند و جلیرجال ش یعلما هفتگکه ب یم قمیبن ابراه یعل

ن یفات ایر اساسا از تألین تفسیم ایوئگنکه بیر اگاند! م نوشتهرش یاست در تفس هیکه مخصوص بمالحده و باطن

 یم بیقرآن کر ین اندازه از مبانیتا ا ین دانشمندینچشود که  یطور مچرنه گباشد. و  یگل نبوده و ساختیمرد جل

 ند.   یاساس آلوده نما یالت بیونه تأوگنیاطالع باشد که آن را با ا

 است.  حذف کرده یت را بطور کلین روایا یم راویبن ابراه یمرحوم عل -١

نَّ  َولَوۡ ﴿متمم این آیه این است:  -٢
َ
 ٱ ِ�  َما َظلََمۡت  ٖس َ�فۡ  لُِ�ِّ  أ

َ
ْ  ۦۗ بِهِ  َتَدۡت �ۡ َ�  ِض �ۡ� وا ُّ�َ

َ
ا �ََّداَمةَ ٱ َوأ ْ  لَمَّ ُوا

َ
 َعَذاَبۖ لۡ ٱ َرأ

ِ  َنُهمبَيۡ  َوقُِ�َ  َ�ٓ  ٥٤ لَُمونَ ُ�ظۡ  َ�  وَُهمۡ  ِط قِسۡ لۡ ٱب
َ
ِ  إِنَّ  � َ�ٰ ٱ ِ�  َما ِ�َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
َ�ٓ  ِض� �ۡ�

َ
ِ ٱ دَ وَعۡ  إِنَّ  �  ِ�نَّ َوَ�ٰ  َحقّٞ  �َّ

 ۡ�
َ
] این آیات در مقام بیان عدل ٥٦-٥٤[یونس:  ﴾٥٦ َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ  َوُ�ِميُت  ۦيُۡ�ِ  ُهوَ  ٥٥ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َ�َُهمۡ أ

ر برای خالصی خود گکند ا خداوند، و قبح ظلم و عواقب وخیمه ستمکاران است؛ یعنی هر آنکه در دنیا ظلم می

 تمام آن
ً
ه که در روی زمین است، فدیه بدهد هرآینه بیفائده و غیر قابل قبول است، اینان وقتی که بکیفر اعمال چفرضا

ه فائده، چشیمان خواهند شد، ولی پد برسند و به بینند که عذاب خدائی متوجه آنان شده، آن وقت ظالمانه خو

اش  تواند او را از قضاوت عادالنه ه را که مقتضای عدالتش هست خواهد قضاوت کرد، و کسی هم نمیچخداوند آن

که وعده خدا حق است، ولی بیشتر اه باشید گه که در آسمان و زمین است همه مملوک اوست، آچباز دارد، زیرا آن

 شت خالئق.گمیراند، و بسوی اوست مرجع و باز  کند، و می مردم علم ندارند، اوست که زنده می

فرمائید میزان عدالت خداوند و آثار و عواقب ظلم را بطور کلی برای ما بیان  این آیات بطوری که مالحظه می

 ناظر به خصوص ظلم بر خاندان م می
ً
  نیست، بلکه این از جمله مصادیق این آیهص حمد کند، ابدا

ً
است، حقیقتا

 می
ً
] با این ٥٦[یونس:  ﴾٥٦ َجُعونَ تُرۡ  هِ �َ�ۡ  َوُ�ِميُت  ۦيُۡ�ِ  ُهوَ ﴿وید: گ شرم آور است! با اینکه در ذیل آیه صریحا

ل برجعت کردهگونه تناسب در آیه گ چحال در این روایت جمالتی بدون هی  است!!.    نجانده شده و آن را ُمنزَّ
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تْ  همآل حممد ظَلَمَ  .»الرجعه، یعنی ما يف األرض (مجيعا) الفتدت به يف ذلك الوقت »حقَّ

 )١(ف: مرسل)یت: (ضعیعنوان روا

َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُ ِمن ﴿دند: یرسپه را ین آیا یمعن از حضرت صادق«د: یوگ یم میبن ابراه یعل -٣١
ةٖ  مَّ

ُ
ِ أ

ند که یوگ یفت مگند؟ سائل یوگ یه مچاش  فرمود، مردم درباره )٢(]٨٣[النمل:  ﴾…افَوۡجٗ  ُ�ّ

                                           
 ز از لحاظ ارسالش هست.یت نین روایضعف ا -١

ن یدر ا یاستدالل شده بود، ول ه ین آیم، بای) هم که ضعف هر دو را ثابت کرد٦) و (٥ت (یه در ضمن رواچرگ -٢

شان قرار  ن ادلهیتریه را قوین آیا نییون رجعچن یکند، و عالوه بر ا یان میون راه استدالل بآن را بچت یروا

ت فوق را بدقت یه متن رواچناچم: یسیبطور اجمال در اطرافش بنو یدانم شرح ینرو الزم میاند، از ا داده

َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُ ﴿: یهن است که اوال از آیبر ا یمبتن -یبقول راو ñد، که اصل استدالل امام ینیب ید میمالحظه نمائ
ةٖ  مَّ

ُ
ِ أ

ُب �فَوۡجٗ  ِمن ُ�ّ ن يَُ�ّذِ ر خداوند گم«د یوگ یرا در جواب سائل میرفته، زگ] مفهوم ٨٣[النمل:  ﴾َ�ٰتَِناا ّمِمَّ

ه: یمان خود آن مفهوم را معارض با منطوق آگس بپس »ذاردگ یرا وا م یرا محشور کرده و باق یامت جماعتیدر ق

َحدٗ  ُهمۡ ِمنۡ  ُ�َغادِرۡ  فَلَمۡ  ُهمۡ َ�ٰ وََحَ�ۡ ﴿
َ
ه اول را یرفع تعارض آ یص داده، و باالخره برای] تشخ٤٧[الکهف:  ﴾٤٧ اأ

 کند. یحمل برجعت م

مفهوم دارد که علت منحصره ثبوت حکم در موضوعش  یست که (وصف) در صورتیده نیوشپبر دانشمندان 

 مفهوم ندارد؛ مثال اگباشد و 
ً
که علت  یصورتافت خواهم کرد، در ید که من امروز علما را ضیوئگر بگرنه ابدا

 داللت ندارد که سایافت کردن شما علما را وصف عالمیض
ً
د کرد، بنا یافت نخواهیر طبقات را ضیه نباشد، ابدا

 یعنیه) علت منحصره ثبوت حشر ید وصف (مکذبیمفهوم باشد، با ینامبرده دارا یهر بنا شود که آگن ایبر ا

ن همانا رجعت ییده رجعیه و اساس عقیاپنکه ینکنند، با اد ائمه و سعدا رجعت ین صورت بایرجعت باشد، در ا

 َعُث َ�بۡ  مَ َوَ�وۡ ﴿ه: ید در آیه مفهوم داشته باشد باین آیر (وصف) در اگن ایباشد؛ عالوه بر ا ید میائمه و مردمان سع
ةٖ  ُ�ِّ  ِمن مَّ

ُ
د یجه بایدر نتامت است، مفهوم داشته باشد، و ی] هم که بدون شبهه راجع بق٨٤[النحل:  ﴾اَشِهيدٗ  أ

 ین معنیتواند ملتزم با ینم یعاقل چینکه هیاء است با ایانب یعنیامت مخصوص بشهدا یم که بعث در قیوئگب

م در هر ینیب یه مچست، ید نینان بعیه از اچرگند! ایز حمل برجعت نمایه را نین آین ایینکه رجعیر اگبشود، م

ل به رجعت یخورند آن را تأو یامت بر میقرآن که به کلمه، حشر، بعث و آخرت، خالصه بهر کلمه بق یجا

 کنند. یم

 یو ثان
ً
جمله با یک مفهوم باشد، بدون شبهه مفهوم، آنهم مفهوم مخالف  یه بر فرض محال وصف داراچناچا

س معلوم شد که پنکه انسان محتاج برفع معارضه باشد، یست تا ایر اصال قابل معارضه نگیمنطوق جمله د

که در آنها  یاتیم روایفهم یز مینجا نیاساس است، و از ا یغلط و ب یه در خصوص رجعت بکلین آیاستدالل با

 هستیاساس نه تنها شا ین مغالطه و استدالل بینچرا یاست، ز یگه شده، همه مجعول و ساختین آیاستدالل با

 باشد! یهم نم یست بلکه درخور مقام اشخاص عادیجعفر بن محمد ن مقام شامخ حضرت
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ه را یرا محشور کرده و بق یامت از هر امت فوجیر خداوند در قگامت است، فرمود میراجع به ق

امت یه راجع به قیه مربوط برجعت است آین آیست، این طور نیکند؟ نه، ا یذار مگبحال خودشان و ا

َحدٗ  ُهمۡ ِمنۡ  ُ�َغادِرۡ  فَلَمۡ  ُهمۡ َ�ٰ وََحَ�ۡ ﴿...ن است: یا
َ
 .»]٤٧[الکهف:  ﴾٤٧ اأ

 )١(ف: مرسل)یت: (ضعیعنوان روا

ه ابن عمار یدهند معاو یر) خبر میم بن منیز) و (ابراهیکه (عمر بن عبد العز یبطور -٣٢

ن یدر حضور حضرت صادق تالوت کردم، فرمود ا )٢(را ﴾َضنٗ�  َمعِيَشةٗ  ۥَ�ُ  فَإِنَّ ﴿...ه ید آیوگ یم

                                                                                                           
 ایذشته از اگ

ً
شود،  ین از آن استفاده میاء و مکذبیه منزل به رجعت باشد، فقط رجعت اشقین آیر اگنها فرضا

 از سلطنت  یدهد، ول ین را خدا خبر میطور شد رجعت مکذبچ
ً
هار چهل و چاز رجعت ائمه و سعدا مخصوصا

 ساکت است!. یبکل یطان کذائیغمبر اکرم و کشته شدن شیپو رسالت  ین بن علیساله حسهزار 

از  یکید: یآ یت اختصار در مقام شرح آن بر میست، اکنون بارعایوجه ناظر برجعت ن چیه بهین آیا یون دانستچ

ه: ین آیکه از ا یبطور )القرآن يفرس بعضه بعضاً اند ( فتهگنانکه چر قرآن خود قرآن است، یتفس ین راه هایبهتر

ورِ ٱ ِ�  يُنَفخُ  مَ يَوۡ  ١٧ اتٗ ِميَ�ٰ  َ�نَ  لِ َفۡص لۡ ٱ مَ يَوۡ  إِنَّ ﴿   لصُّ
ۡ
فۡ  تُونَ َ�َت�

َ
حا استفاده ی] صر١٨-١٧[النبأ:  ﴾١٨ اَواجٗ أ

امت محشور خواهند شد، و یقات و قیب نفخ (صور) فوج فوج و دسته دسته در روز میشود، افراد بشر در تعق یم

ُ  تََ�ادُ ﴿ه: یآ ٓ  ِظ� َغيۡ لۡ ٱ مِنَ  َ�َم�َّ لۡ  ُ�ََّما
ُ
لَُهمۡ  جٞ فَوۡ  �ِيَها ِ�َ �

َ
ٓ  َس� لَمۡ  َخَزَ�ُتَها

َ
�  

ۡ
ْ  ٨ نَِذيرٞ  تُِ�مۡ يَأ ٓ  قَدۡ  بََ�ٰ  قَالُوا  نَِذيرٞ  َءنَاَجا

 ۡ� َل  َما َناَوُقلۡ  َنافََكذَّ ُ ٱ نَزَّ  مکذبی] صر٩-٨ ک:[المل ﴾ءٍ َ�ۡ  ِمن �َّ
ً
دهد،  یقرار م یمخصوصن را فوج و دسته یحا

ةٖ ﴿ه یشود که آ یه در کمال وضوح دانسته مین دو آیت مفاد ایس با رعاپ مَّ
ُ
ِ أ

ن فَوۡجٗ  َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُ ِمن ُ�ّ ا ّمِمَّ
ُب � ت حشر یفیان کیم کرد، در مقام بین را محشور خواهید فوج مکذبیوگ ی] که م٨٣[النمل:  ﴾َ�ٰتَِنايَُ�ّذِ

 مت است.این در قیفوج مکذب

ورِ ٱ ِ�  يُنَفخُ  مَ يَوۡ ﴿ه: یآ یر از طرفگیبعبارت د   لصُّ
ۡ
فۡ  تُونَ َ�َت�

َ
امت فوج یدهد که مردم در ق ی] خبر م١٨[النبأ:  ﴾١٨ اَواجٗ أ

ٓ ﴿ه: یر آگیشوند، و از طرف د یفوج محشور م لۡ  ُ�ََّما
ُ
 می] صر٨ ک:[المل ﴾...جٞ فَوۡ  �ِيَها ِ�َ �

ً
ن ید که مکذبیوگ یحا

ةٖ ﴿: یهردد که آگ یه بطور روشن معلوم مین دو آیهستند، با مالحظه ا یفوج مخصوص مَّ
ُ
ِ أ

 َوَ�ۡوَم َ�ُۡ�ُ ِمن ُ�ّ
 ن است.    یت حشر مکذبیفیامت و در مقام اخبار به کی] راجع بق٨٣[النمل:  ﴾…افَوۡجٗ 

  است. ز حذف کردهیت را نین روایم روات ایبن ابراه یعل -١

شود، خالصه  ی) ختم م١٢٦ه (ی) شروع و بآ١١٤ه (یآدم و حوا واقع شده، از آ هان قصیدر پا) ٢٠ه در سوره (ین آیا -٢

جه یرون کرده و در نتیطان دشمن تو و زن تو هست، مبادا شما را از بهشت بیم شیفتگن است: ما به آدم یآن قصه ا

 یبرهنه و تشنه نخواه یدار ی، اکنون که در بهشت جایشو یرفتار شقاوت و بدبختگار تعب و مشقت و چد

م یانات مالیطان واقع شده، و از بیر شین حال آدم در تحت تأثیبا ا یشد؛ ول یآفتاب نخواه یرماگار چماند، د

 یفته هاگو  یجه از رهنمائیبود، دل باخته و در نت یابد یادشاهپد و یجاو یانگبه زند یاو که متضمن رهنمائ
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 خورند. یکه در رجعت (عذره) م ه راجع به دشمنان ما هستیآ

زه و... یـدر وج یو مجلسـ ی، ابن داود و کشیرجال مانند: عالمه، نجاش ی: علمایراو هترجم

ن ید ایوگ یدانند، فضل بن شاذان م ی) مةاو را از (غال یبعض یرا از ضعفا و حت زیعمر بن عبد العز 

مجهـول  یولـ یامـام ریـم بـن منیراهاب. )١(است کرده یت میح و منکر را روایقب یزهایچمرد اغلب 

 .)٢(الحال است

 ف) یت: (ضعیعنوان روا

 .»است. ن روات نقل شدهین مضمون از همین همیز عیدر کتاب منتخب البصائر ن« -٣٣

ٰ  مٌ وََحَ�ٰ ﴿ه: ین آیل ایم) در ذیبن ابراه ی(عل -٣٤ هۡ  َ�ةٍ قَرۡ  َ�َ
َ
ٓ َ�ٰ لَكۡ أ �َُّهمۡ  َها

َ
 ﴾٩٥ ِجُعونَ يَرۡ  َ�  �

که  یا هیاند هر قر فرموده حضرت باقر حضرت صادق و«ت کرده که یروا یاز جمع. ]٩٥اء: ی[األنب

                                                                                                           
بوعده های شیطان، مقاالتش را بقبول تلقی کرده و عاقبت خویشتن را از  خدا اعراض نمود، و باالخره بطمع رسیدن

ردید، خالصه بوادی آمیخته با رنج و گوناگون گر مشقتهای گی و دیگار برهنه چنعمت سعادت ابدی محروم کرد، د

عۡ  َوَمنۡ  ١٢٣ َ�ٰ �َشۡ  َوَ�  يَِضلُّ  فََ�  ُهَدايَ  �ََّبعَ ٱ َ�َمنِ ﴿ -ویدگ بعد از آن می ñمشقت دنیا تنزل کرد 
َ
 رِيذِكۡ  َعن َرَض أ

انی دنیا و آخرت گیرو راهنمائی من باشد در زندپکسی که «] یعنی: ١٢٤-١٢٣[طه:  ﴾...َضنٗ�  َمعِيَشةٗ  ۥَ�ُ  فَإِنَّ 

رفتار گفته من و از راهنمائی من اعراض نماید، گمراهی و شقاوت نخواهد شد، ولی کسی که از ذکر من، از گار چد

  .»شود شم محشور میچ انی خواهد شد، و در روز قیامت هم کور و بیگعسرت در زند ضیق معاش و
انی عائله بشر است، این آیات ما را از اسرار و گاین آیات از آیات برجسته قرآن کریم و متضمن بهترین سرمشق زند

کند، و در عین حال  یسازد و منشأ کلیه موجبات شقاوت و بدبختی را بما خاطر نشان م اه میگانی آگرموز زند

 بما یادآوری می نزدیکترین راه سعادتمندی را بما نشان می
ً
کند که در این  دهد بعبارت واضح این آیات صریحا

عرصه تزاحم حیات باید در مقابل مردمان شیاد و شیطان صفت جدا مقاومت کرده، و بطمع رسیدن به آرزوهای بی 

 خیلی
ً
است نشویم، این آیات عواقب وخیمه  دلفریب و در حقیقت زهر آلوده فایده مفتون سخنهای آنان که ظاهرا

 نتائج سوء اعراض از 
ً
ونه بدبختی گفتار های خدا را که در حقیقت منشأ هر گطمع و عدم تملک نفس مخصوصا

 بما سفارش می است، صریحا بما خبر می
ً
محنت ونه گانی آمیخته با هزاران گکند که در این زند دهد، این آیات اکیدا

م باید 
َ
ل
َ
کند که  فته های خدا باشیم، خالصه این آیات جدا بما توصیه میگیرو ذکر خدا و پیوسته متذکر خدا و پو أ

یرو سنت و سیره آورنده قرآن باشیم ولی تمام این حرفها درصورتی است که این آیه پباید همواره عامل بقرآن کریم و 

اره قرآن! راستی قلم بجائی رسید که از فرط چ در رجعت نباشد!! بی مقدسه در مقام بیان خوراک دشمنان اهل بیت

 ای ندیدم.  ارهچفتارم را در اینجا خاتمه دهم گه بنویسم؟! جز اینکه چدانم  تأثیر نمی

 .٣٤٥- ٣٤٤ص  ٢: جمقالـح الیتنق -١

 .٣٤ص ١: جح الـمقالیتنق -٢



 اسالم و رجعت      130

 

ه ین آید: ایوگ یس مپ، س)١(»ردندگ یبکند، در رجعت بر نمک خداوند اهلش را در اثر عذاب هال

                                           
 آن یست بلکه صریه نه فقط مثبت رجعت نین آیمنطوق ا -١

ً
که ما اهلش  یا هید هر قریوگ یرا میکند، ز یم یرا نفحا

مفهوم باشد، نه  یدارا یه وصف بطور کلچر گکنند، از مفهومش هم ا یم رجعت نمیرانیم یکرده و مک را هال

را مفاد مفهومش یشود؛ ز یاز آن استفاده نم یاساس یونه معنچگین باره استفاده کرد، بلکه هیشود در ا یتنها نم

است که رجعت متوقف بر  یهیکنند، بد یم رجعت میرانده اینکرده و نمک که ما اهلش را هال یا هیقرن است، یا

بر فرض ثبوت مفهوم  ñبخواهد از مفهومش  یر کسگا یندارد، ول یا معنیشت مردم زنده بدنگمردن است، بر

ر بکند، و ی(اهلکناها) تقد شت سر کلمهپه ی(بالعذاب) را در آ ها کلمیر است یزگاستفاده بکند، نا -وصف یبرا

ن صورت یرا در ایهالکت در اثر عذاب است، ز یا در اصالح قرآن بمعنیا ثابت بکند که (هالکت) در لغت و ی

ن یکنند، بنا بر ا یم رجعت نمیکن یمک که ما اهلش را در اثر عذاب هال یا هین است: هر قریه ایمفاد منطوق آ

 چیه یکنند، ول یم رجعت مینکرده اک که ما اهلش را در اثر عذاب هال یا هیشود: قر ین مینچمفاد مفهومش 

اه چگیه یل علمیست که بدون دلیده نیوشپر، یتوان بکار برد، اما تقد ینجا نمیر را در این دو تدبیاز ایک 

 ر است.ی(اصل) عدم تقد یرا مقتضایر کرد، زیتقد یا جملهیک را در  یزیچتوان  ینم

م هالکت در یوگ یهالکت در اثر عذاب است، م یا در اصطالح قرآن بمعنیکت در لغت و نکه هالیا یاما دعوا

 یرا قرآن هر جائین است؛ زینچز یند؛ نه نابود شدن در اثر عذاب را، و در اصطالح قرآن نیلغت نابود شدن را گو

ن یاست، نه فناء در اثر عذاب را، مانند ا که هالکت را بطور مطلق ذکر کرده از آن موت و فناء مطلق را اراده کرده

ْ مۡ ٱ إِنِ ﴿ات: یآ خۡ  ۥٓ َوَ�ُ  َوَ�ٞ  ۥَ�ُ  َس لَيۡ  َهلََك  ُرٌؤا
ُ
که  یهر مرد«: یعنی] ١٧٦[النساء:  ﴾...تََركَ  َما ُف نِۡص  فَلََها تٞ أ

 إِ�َّ  َهالٌِك  ءٍ َ�ۡ  ُ�ُّ ﴿. »د بخواهرش دادیاش را با خواهر داشته باشد، نصف ترکه یاشد ولرد و اوالد نداشته بیبم
 لُِكوَهاُمهۡ  نُ َ�ۡ  إِ�َّ  َ�ةٍ قَرۡ  ّمِن �ن﴿ »ارگرورداپر ذات گشود، م ینابود م یزیچهر «] ٨٨[القصص:  ﴾...ۥَههُ وَجۡ 
وۡ  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  َل َ�بۡ 

َ
بُوَها أ ر آنکه ما اهلش را نابود گم یا هیست قرین«: یعنی] ٥٨[اإلسراء:  ﴾...اَشِديدٗ  اَعَذابٗ  ُمَعّذِ

�ۡ ٱ َحيَاُ�َنا إِ�َّ  ِ�َ  َما﴿. »دیکنم آنانرا بعذاب شد یا معذب میامت و یش از روز قیپم یکن یم  َوَما َياَوَ�ۡ  َ�ُموُت  َيا�ُّ
ٓ ُ�هۡ  هۡ ٱ إِ�َّ  لُِكَنا  یرگید یانگم، زندیشو یم و زنده میریم یا که میدن یانگن زندیجز ا«: یعنی] ٢٤: ةیث[الجا ﴾رُ �َّ

ُ ٱ﴿... »عتیر طبگکند ما را م یو نابود نم یست، فانین نیدر ب وۡ  لُِكُهمۡ ُمهۡ  �َّ
َ
ُ�ُهمۡ  أ  ﴾...اَشِديدٗ  اَعَذابٗ  ُمَعّذِ

 .»دیشدکند بعذاب  یا معذبشان میشان را و یکند ا یخدا نابود م«: یعنی] ١٦٤[األعراف: 

 َولَوۡ ﴿ه: یاست مانند آ د به عذاب کردهیکه مقصودش از هالکت، هالکت در اثر عذاب است، آن را مق یجائ یول
 ٓ ا َّ�

َ
هۡ  �

َ
نابود شده و فناء  یز بمعنیس دانسته شد که هالکت در قرآن نپ] ١٣٤[طه:  ﴾...ۦلِهِ َ�بۡ  ّمِن بَِعَذابٖ  ُهمَ�ٰ لَكۡ أ

موت و فناء مطلق خواهد  یون بطور مطلق ذکر شده، بمعنچه مزبوره یدر آنرو کلمه هالکت یمطلق است، از ا

ان مفهوم  یعنیتوان در رجعت از آن استفاده کرد،  ینکه وصف مفهوم داشته باشد باز نمین بر فرض ایبود، بنا بر

 یا هیقرن است: هر یا -میفتگنانکه چñن صورت یرا مفاد مفهومش در ایباشد، ز ینم یاساس یمعن یاصال دارا

و  یتوان معن یا میرجعت مردم زنده بدن یا برایکنند! آ یم رجعت میکن ینم ینکرده و فانک که ما اهلش را هال

ند چموت در اثر عذاب است هر  یم کلمه هالکت بمعنیوئگنان مدارا کرده بیر ما با اگتصور کرد؟! و ا یمفهوم
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که در اثر  یه آنانچن انکار ندارد که تمام مردم: یاز مسلم یرا احدیل رجعت است، زین دلیترگبزر

نکه خدا در یس اپردند، گ یامت بر میق یاند، بسو نشدهک که هال یه آنانچشده و ک عذاب هال

که در اثر  یآنان یعنید مرادش رجعت باشد، یردند باگ یان بعذاب بر نمگشدک د هالیوگ ینجا میا

نکه داخل در جهنم شوند یا یامت برایدر ق یردند، ولگ یم در رجعت برنمیکن یعذاب هالکشان م

 شت.گخواهند بر 

 ت: (حسن)یعنوان روا

ت کرده که حضرت صادق فرموده یروا یرش از جمعیدر تفس یم قمیبن ابراه یعل -٣٥

 یکیر همجموع یکه سرش را رو یدر حالت ید علیروز رفت در مسجد دیک ص غمبریپ«

از  یکین ین بیدر ا» خدا دابة« یداده فرمود بلند شو ا یش او را تکانیاپاست، با  دهیذارده، خوابگ

 ین از اسمهایم؟ فرمود: نه بخدا، این اسم بنامیر را باگیکدیم یتوان یا ما هم میاصحاب عرض کرد آ

۞�َذا َوَ�َع ٱلَۡقۡوُل ﴿د: یوگ یکه خدا م ی) ادابهاست همان ( یاست؛ عل یمخصوص به عل
ۡخرَۡجَنا لَُهمۡ 

َ
نَّ  َدآبَّةٗ  َعلَۡيِهۡم أ

َ
�ِض تَُ�ّلُِمُهۡم أ

َ
ْ � ّمَِن ٱۡ�  ﴾٨٢َ�ٰتَِنا َ� يُوقُِنوَن ٱ�َّاَس َ�نُوا

خروج  ین صورتیکوتریو فرمود: خدا در آخر الزمان تو را با ن یس رو کرد به علپس )١(]٨٢[النمل: 

                                                                                                           
عدم  هوصف هالکت در اثر عذاب علت منحصراست که  ین در صورتیا یشود، ول یدار م یمفهوم آن معن

 هن است که آن وصف علت منحصریوصف بسته با یم ثبوت مفهوم برایفتگرا مکرر یثبوت رجعت باشد، ز

ش در یپ یها انکار که به نص قرآن در قرنیو زک د آنهمه مردان مشرین بایثبوت حکم در موضوعش باشد بنا بر ا

 محض است. ک از ادله شان رجعت مشر ینکه مضمون قسمتینکنند، با ااند رجعت  شدهک اثر عذاب خدا هال

ن را از یم ممکن است ما ایوگ یل رجعت بشود، میت ندارد که دلیت صالحیه و رواین آیا یاکنون که دانست

نانکه چ ñکه مراد از هالکت موت و فناء مطلق باشد  یرا در صورتیم، زیرجعت قرار بده یدات نفیمؤ هجمل

 نافیصر -هم هست ن طوریهم
ً
که ما  یا هین است؛ هر قریحش ایرا مفاد صریاست ز یرجعت بطور کل یحا

س پباشند، واجب و الزم است که  ین ساکن میزم یاز افراد بشر که در رویک هر  یعنیم یکن یاهلش را نابود م

ت نامبرده یچنانکه مفسر و رواردند، واگر مراد از آن نابود شدن در اثر عذاب باشد گا بر نیر بدنگیاز مردن د

ر گگردند، ا یشدگان به عذاب بر نمک د هالیوگ یکند چه م یم یاز افراد بشر را نف ید باز رجعت قسمتیگو یم

 یم وصف مفهوم ندارد، نفیوئگ یاند رجعت کنند م نشدهک که در اثر عذاب هال ید آنانیس باپن یبنا بر ا یوئگ

 کند.    یر آن را نمیغ ینف یزیچکه اثبات  یطور ست، همانیآن ن یمثبت ما عدا یزیچ

ت خالصه یزمان جاهل یاق عربیاول دانستن لغت و اسلوب و س هن راه فهم قرآن در درجیتر كینکه نزدیبا ا -١

م بطور یدان یکه همه م یران از جهاتگیدوم خود قرآن بود؛ متأسفانه د هات عصر نزول قرآن، و درجیبا ادب یآشنائ
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اند، و در  دهیردگار پبوده رهسک خطرنا یکه بس یرگید یها م منحرف شده، و به راهیدو راه مستق نیاز ا یکل

کنند، بلکه خود و  یران را هم نتوانستند راهنمائگیجه نه تنها خودشان منزلها از سر منزل مقصود دور افتاده و دینت

انداخته شده و  یت اسالمین جمعیتفرقه که در ب یهاگارنده آنهمه سنگن هدیاند، بعق مراه کردهگرا رسما  یروهگ

ا یاست، و  دهیردگن راه وارد یاش از هم است، قسمت عمده کرده یجور اوهام و خرافاتیک ار چرا د یا هر عده

 مردم امروزه را ب یکه انبوه یعوامل
ً
از  یرا رسما بطور کل یجمع یباسالم کرده و حت هعالق یاز مردم مخصوصا

ان صدر گ ت شدهیر مانند تربگنان ایاست! بدون شبهه ا ن راه بروز کردهیاست، همه از هم رون کردهیاسالم ب هدائر

ت صحت و یبدون رعا ñ یا (اخبار) را بطور کلین و آن و یکردند، افکار ا یم یاسالم قرآن را بهمان بساطتش تلق

 تشکیدادند، تحق یدخالت در فهم قرآن نم -سقمش
ً
ن اوضاع رقت یر از این غیمسلمت یالت اسالم و وضعیقا

هست که شرحش از  یندچ یها لیم دلیفتارهاگن یاز ایک م! البته طبق هر یکن یبود که اکنون مشاهده م یبار

 رون است.یمحل بحث ما ب
یرامون وی به جنبش در آمده، هر یک پ) از آن جمله آیاتی است که بولهوسان از دیر زمانی در دابة األرضباری این آیه (

هار دست و پا چر و پ) را حیوانی دم دار و دارای دابة األرضاش نغمه سرائی کرده اند: بعضی ( اطرز مخصوصی دربارهب

ای آن را حیوانی بطول شصت ذراع و در  اند، عده اند، برخی آن را بی دم ولی صاحب ریش تشخیص داده معرفی کرده

اند، جمعی آن را مرغی که  و ایمان معرفی کرده شتر سلیمان و مشخص کفرگعین حال دارای عصای موسی و ان

 روهی با همه این افسانه هائی که در بین است، آن را عبارت از علیگدانند،  صورتش مانند صورت انسانی است می

دهند!  و ائمه اطهار نسبت میص های متهافت را بحضرت ختمی مرتبت  دانند! بدتر از همه اینان تمام این افسانه می

نه جمعی از دانشمندان هم تمام آنها را بعنوان احادیث آل محمد در کتابهای خود ضبط کرده و در تعقیبش متأسفا

 کنند!. شوند، آنها را در مجامع بدماغ مردم تحمیل می وشه و کار دیده میگای که هنوز در  عده

ن حرفها یم ایدان یکه ما م یمردمست؟! یچن همه امور متهافت از یه، و نقل اچ یها برایوئگن تناقض یا ایبار خدا

ر گیار را دگروردپاند،  به آنان نسبت داده و منتشر کردهص  غمبریپ هن بر خانوادیب اسالم و توهیرا از لحاظ تخر

ها  ونه افسانهگن یم ایکرد یاد می یگم و همواره نامشان را به بزریدانست یزکار میرهپکه ما تا کنون عالم و  یرا آنانچ

کرد  یه میها) تقیر از (سنگخود نوشتند؟! سبحان الله! خداوند هم م یدر کتابها یمخصوص یها هیرایپرا، آنهم با 

 اد بکند؟!.ی) در کتاب خود دابة األرضبنام ( یاهگل و یشه و فپباسم  یاهگن را یر المؤمنیام یکه عل

او را  یش خواندند و زمانیندانسته خدا یاهگاست،  بوده مظلوم یلیا خیهم در دن نیر المؤمنیام یعل یراست

شودند و کنون هم دوستان نادانش در کتابها و گش یدر منبرها زبان بناسزا یبخالفت هم قبول نکردند، موقع

 خوانند!.  یم داّبة األرضل) و یشه) و (فپاو را بنام ( یمجامع اسالم

ز یچه چ) در قرآن به هدابد کلمه (ید دیش از همه بایپات قرآن است، یر آیسا هز در عهدیه نین آیبالجمله حل ا

) در قرآن در هداباست مراجعه کرد: کلمه ( ن کلمهیکه متضمن ا یاتید بتمام آیبا ینرو میاست، از ا دهیردگاطالق 

ُ ٱوَ ﴿ه ها: ین آیده مانند ایردگوان اطالق یند مورد به مطلق حچ ٓ  ّمِن بَّةٖ َدآ ُ�َّ  َخلَقَ  �َّ ا ن ُهمفَِمنۡ  ءٖ� مَّ ٰ  ِ� َ�مۡ  مَّ َ�َ 
ن ُهمَوِمنۡ  ۦنِهِ َ�طۡ  ٰ  ِ� َ�مۡ  مَّ ن ُهمَوِمنۡ  لَۡ�ِ رِجۡ  َ�َ ٰٓ  ِ� َ�مۡ  مَّ رۡ  َ�َ

َ
ُ ٱ لُقُ َ�ۡ  َ�ٖع� أ ٓ  َما �َّ َ ٱ إِنَّ  ُءۚ �ََشا َّ�  ٰ  قَِديرٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

با دو پا  یاز آنها با شکم و برخ یاست: بعض دهیرا از آب آفر یا خداوند هر جنبنده«: یعنی] ٤٥[النور:  ﴾٤٥
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ه

ِّ
قادر و توان  یزیچه بر هر چه را که بخواهد، چند خدا هر یآفر یروند، م یا راه مپهار دست و چبا  یا وعد

 ٱ ِ�  بَّةٖ َدآ ِمن َوَما۞﴿. »است
َ
ِ ٱ َ�َ  إِ�َّ  ِض �ۡ� ر آنکه گن میدر زم یا جنبدهست ین یعنی] ٦[هود:  ﴾ُ�َهارِزۡ  �َّ

ا﴿خداوندست  هاو در عهد یروز ۢ  ُهوَ  إِ�َّ  بَّةٍ َدآ مِن مَّ ٓ  َءاِخُذ در  یا ست جنبندهین«: یعنی] ٥٦[هود:  ﴾بِنَاِصَيتَِها

َ�ٰ ٱ ِ�  َما � َو�﴿. »طره و تسلط خداوند استیر آنکه در تحت سگن میزم ٰ لسَّ  ٱ ِ�  َوَما تِ َ�
َ
 بَّةٖ َدآ ِمن ِض �ۡ�

ۡ ٱوَ  ونَ َتكۡ �َسۡ  َ�  َوُهمۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل که در  ین است و هر ملکیکه در زم یا هر جنبنده«: یعنی] ٤٩[النحل:  ﴾٤٩ ِ�ُ

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ ﴿. »خداوند خاضع و خاشعند یائیعالم باال هست همه در مقابل عظمت و کبر ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 ِض �ۡ�

ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ٓ  �َّاَس ٱ يَنَفعُ  بَِما رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  رِيَ�ۡ  لَِّ� ٱ كِ ُفلۡ لۡ ٱوَ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ نَزَل  َوَما
َ
ُ ٱ أ ٓ ٱ ِمنَ  �َّ َما ٓ  ِمن ءِ لسَّ ا حۡ  ءٖ مَّ

َ
 َيافَأ

 ٱ بِهِ 
َ
ٰ ٱ �ِف َوتَۡ�ِ  بَّةٖ َدآ ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َوَ�ثَّ  تَِهاَموۡ  دَ َ�عۡ  َض �ۡ� َحابِ ٱوَ  حِ لّرَِ� ۡ ٱ لسَّ رِ ل ٓ ٱ َ�ۡ�َ  ُمَسخَّ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ

َ
 تٖ َ�ٰ � ِض �ۡ�

 یهائین، و اختالف شب و روز و کشتیزم هه و کرینش کرات علویآفر«: یعنی] ١٦٤: ة[البقر ﴾١٦٤ قِلُونَ َ�عۡ  �ٖ لَِّقوۡ 

شود، و جنبنده  ین میات زمیح یهکند و ما ینزول م -کره بخار ñکه از آسمان  یکند و آبهائ یر میا سیکه در در

ر خداوند ی(در فضا) تحت تسخ یعنین ین آسمان و زمیکه در ب یراکنده نموده و بادها و ابرهائپن یکه در زم یهائ

َ�ٰ ٱ َخلَقَ ﴿. »خداوند است یگبزر همردمان عاقل عالمه و نشان ینها برایدرآمده همه ا ٰ لسَّ ۖ تََروۡ  َ�َمدٖ  بَِغۡ�ِ  تِ َ�  َ�َها
لۡ 
َ
 ٱ ِ�  َ�ٰ َو�

َ
ن ِ�َ َرَ�ٰ  ِض �ۡ�

َ
د خدا کرات یآفر«: یعنی] ١٠[لقمان:  ﴾…بَّةٖ َدآ ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َوَ�ثَّ  بُِ�مۡ  تَِميدَ  أ

 یدار برایاپمحکم و  یها  ن کوهیاست) و وضع کرد در زم محسوس (اشاره بقوه جاذبه یه را بدون ستون هایعلو

َ�ٰ ٱ قُ َخلۡ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  َوِمنۡ ﴿. »ن هر جنبنده رایراکنده نموده در زمپنکه حرکت ندهد شما را و یا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
 َوَما ِض �ۡ�

 یهائ ن و جنبندهیزم هنش کرات باال و کریات خداوند آفریاز آ«: یعنی] ٢٩[الشوری:  ﴾...بَّةٖ َدآ ِمن �ِيِهَما بَثَّ 

 .»جمع کند یاست، خداوند قادر و توان است که همه آنها را در محل راکنده شدهپاست که در آنها 

لَمۡ ﴿است مانند  وانات مقابل انسان اطالق شدهیمورد بر ح و در سه
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ َ�ٰ ٱ ِ�  َمن � � �َّ ٰ لسَّ  َوَمن تِ َ�

 ٱ ِ� 
َ
مۡ ٱوَ  ِض �ۡ� َجرُ ٱوَ  َباُل �ِۡ ٱوَ  �ُُّجومُ ٱوَ  َقَمرُ لۡ ٱوَ  ُس لشَّ ٓ ٱوَ  لشَّ َوا  یدان ینم ایآ«] ١٨[الحج:  ﴾...�َّاِس ٱ ّمِنَ  َوَ�ثِ�ٞ  بُّ �َّ

 یاریها و بس ها و درخت و جنبنده ها، کوه ن آفتاب، ماه، ستارهینچن هستند و هم یکه در عوالم باال و در زم یآنان

 �ٖ لَِّقوۡ  تٞ َءاَ�ٰ  بَّةٍ َدآ ِمن َ�ُبثُّ  َوَما قُِ�مۡ َخلۡ  َوِ� …﴿. »از مردم در مقابل عظمت خداوند خاضع و فرمان بردارند
 یاتینه آیراکنده هستند هر آئپن یکه در زم ینش شما و جنبنده هائیدر آفر«: یعنی] ٤: ثیۀ[الجا ﴾...٤ يُوقُِنونَ 

يِّن﴿. »ن هستندیقیتفکر و تدبر همواره خواستار  یهکه در سا یمردم یاست برا
َ
ُ ٱ َ�َهارِزۡ  ِمُل َ�ۡ  �َّ  بَّةٖ َدآ ّمِن َوَ�� َّ� 

ِميعُ ٱ َوُهوَ  �يَّاُ�مۚۡ  زُُ�َهايَرۡ  تواند حامل  یوانات هست که نمیبسا ح«: یعنی] ٦٠[العنکبوت:  ﴾٦٠ َعلِيمُ لۡ ٱ لسَّ

 .»دهد آنها و شما را یم یره کند. خدا روزیا آن را ذخیخود شود و  یروز

 ٱ ِ�  بَّةٖ َدآ ِمن َوَما﴿است مانند  ان اطالق شدهگ رندهپوانات مقابل یمورد بر حیک و در 
َ
 يَِط�ُ  �ِرٖ َ�ٰٓ  َوَ�  ِض �ۡ�

ٓ  هِ ِ�ََناَحيۡ  َممٌ  إِ�َّ
ُ
مۡ  أ

َ
نها یر آنکه همه اگم یا رندهپست ین و نیدر زم یا ست جنبندهین«] ٣٨[األعراف:  ﴾َثالُُ�مأ

 َوِمنَ ﴿ده ماند: یردگان اطالق یاپارچوانات مقابل انسان و یر بر حگید ی. و درجا»هستند مانند شما یتهائیجمع



 اسالم و رجعت      134

 

                                                                                                           
ٓ ٱوَ  �َّاِس ٱ َوا  ٱوَ  ّبِ �َّ

َ
لۡ  َتلٌِف ُ�ۡ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

َ
� ٰ است:  مورد بر مردمان ظالم اطالق شدهیک ] و در ٢٨[فاطر:  ﴾…ۥنُهُ َ�

ُ ٱ يَُؤاِخذُ  َولَوۡ ﴿ ا ِمِهمبُِظلۡ  �َّاَس ٱ �َّ ر خداوند بخواهد از مردمان گا«: یعنی] ٦١[النحل:  ﴾بَّةٖ َدآ ِمن َهاَعلَيۡ  تََركَ  مَّ

ن ین و مشرکیر بر مکذبگید یه، و در آ»ذاردگ ینم ین باقیزم یاز آنها را در رو ینه احدیظالم مؤاخذه بکند هرآ

ُ ٱ يَُؤاِخذُ  َولَوۡ ﴿است:  اطالق شده ْ  بَِما �َّاَس ٱ �َّ ٰ  تََركَ  َما َكَسُبوا ]. و در مورد ٤٥[فاطر:  ﴾...بَّةٖ َدآ ِمن رَِهاَظهۡ  َ�َ

ٓ ٱ َ�َّ  إِنَّ ۞﴿است:  دهیردگاطالق ک ادرا یعقل و ب یر بر مردمان بگید َوا ِ ٱ ِعندَ  ّبِ �َّ مُّ ٱ �َّ ِينَ ٱ مُ �ۡ ۡ�ُ ٱ لصُّ َّ�  �َ 
ا و یوگوش شنوا و زبان گهستند که  یها در نزد خدا مردم ن جنبندهیبدتر«: یعنی] ٢٢[األنفال:  ﴾٢٢ قِلُونَ َ�عۡ 

ٓ ٱ َ�َّ  إِنَّ ﴿است:  دهیردگز بر کفار اطالق یمورد نیک . و در »باالخره عقل ندارند َوا ِ ٱ ِعندَ  ّبِ �َّ ِينَ ٱ �َّ  َ�َفُرواْ  �َّ
مان یهستند که بخدا ا یش خدا کفار و مردمیپها  ن جنبندهیبدتر«: یعنی] ٥٥[األنفال:  ﴾٥٥ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َ�ُهمۡ 

ا﴿است:  اطالق شدهک چوانات کویر بر حگیو در موضع د .»اند اوردهین ۡ ٱ هِ َعلَيۡ  َناقََضيۡ  فَلَمَّ َُّهمۡ  َما َت َموۡ ل ٰ  َدل َ�َ 
 ٱ بَّةُ َدآ إِ�َّ  ۦٓ تِهِ َموۡ 

َ
  ِض �ۡ�

ۡ
تَهُ  ُ�ُل تَأ

َ
ا ۥۖ ِمنَس� ن نُّ �ِۡ ٱ تَبَيََّنتِ  َخرَّ  فَلَمَّ

َ
ْ  لَّوۡ  أ ْ  َما َب َغيۡ لۡ ٱ لَُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا  َعَذابِ لۡ ٱ ِ�  َ�ُِثوا

ۡ ٱ ر گاو م گنکرد جنها را بر مر یم راهنمائیمان را مقرر کردیسل گکه ما مر یوقت«: یعنی] ١٤[سبأ:  ﴾١٤ ُمِه�ِ ل

س از آن جنها فهمیدند که پدابة األرض، یعنی موریانه که عصای او را خورده و در نتیجه جسدش بر زمین افتاده و 

ون سلیمان در حالی که تکیه بعصای خود داده بود چ، »ماندند دانستند مدتی در عذاب و رنج نمی ر غیب میگا

 س بر زمین افتاد.پش تا مدتی بهمان حال باقی بود، تا اینکه [موریانه] آن عصا را خورده سوفات کرده بود جسد

ر یه را تفسین آیگونه تکلف ا چیم بدون هیتوان یمک نیم، ایون موارد استعمال کلمه (دابة) را در قرآن دانستچ

ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّ ﴿م: یبکن
َ
نَّ  ةٗ ۞�َذا َوَ�َع ٱلَۡقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

َ
�ِض تَُ�لُِّمُهۡم أ

َ
ْ � ّمَِن ٱۡ� َ�ٰتَِنا َ� يُوقُِنوَن ٱ�َّاَس َ�نُوا

ا غضب است یت و سزاوار شدن است، مقصود از (قول) عذاب و یوجوب و تثب ی] (وقع) بمعن٨٢[النمل:  ﴾٨٢

ٰٓ  ُل َقوۡ لۡ ٱ َحقَّ  لََقدۡ ﴿: یهمانند آ َ�َ  ۡ�
َ
ق ثابت و واجب شد بر یبتحق«: یعنی] ٧س: ی[ ﴾٧ ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  َ�ُهمۡ  َ�ِهِمۡ أ

ِينَ ٱ قَاَل ﴿: یهو آ »مان نخواهند آوردیشان ایس اپنکفار عذاب خدا، یشتر ایب [القصص:  ﴾...ُل َقوۡ لۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  َحقَّ  �َّ

 ).١٠ص ٢٠ج یر طبریتفساست ( ر کردهیز آن را به عذاب و غضب تفسین یر طبرینانکه تفسچ] ٦٣

) ٨: ٢٢) و (٦٣: ١٦ات (ینانکه در آچرود مردمان شرور و ظالم و نادان باشد،  ی) احتمال مدابة األرضاز (مراد 

هم در  یاست، و راغب اصفهان م بر اشخاص ظالم و نادان و کافر اطالق شدهی) که فوقا اشاره کرد٨: ٥٧و (

را  ید: جمعیوگ یلغت (دابة) م یح معنیده در ضمن تشریکتاب (لغت القرآن) خود که آن را (مفردات) نام

مردمان شرور و نادان است  - ﴾�َذا َوَ�َع ٱلَۡقۡوُل َعلَۡيِهمۡ ﴿ة: ی) در آدابة األرضده بر آن است که مقصود از (یعق

که واجب و ثابت شد عذاب و غضب خدا بر  ین است وقتیه ایآ ین معنی). بنا بر ا١٦٣مفردات راغب ص(

که امر  یتیهر آن جمع یعنیم بر آنها مردمان ظالم و شرور و نادان را، یکن یلط مم و مسیکن ی؛ خارج میتیجمع

جه ینرو خودشانرا مستحق عذاب و غضب خدا بکنند در نتیشود و از اک نشان مترویاز منکر در ب یبمعروف و نه

 ].١٠ص ٢٠ج :یر طبریتفسعده مردم ظالم و نادان را بر آنها مسلط خواهد کرد [یک خداوند 
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) قرائت كلممشتق از (): تكلمهمها در این آیه ( کند سنی دهد، راوی به حضرت صادق عرض می می

 .») مشتق از کالم قرائت کردتكلمهمکند، فرمود زخمین کند خدا آنانرا با آتش جهنم، باید ( می
 ت: (حسن)یعنوان روا

ٓ ﴿ه ین آیل ایرش در ذیم در تفسیبن ابراه یعل -٣٦ َمتََّنا َر�ََّنا
َ
حۡ  نَتَۡ�ِ ثۡ ٱ أ

َ
 ﴾…نََتۡ�ِ ثۡ ٱ َتَناَييۡ َوأ

 رجعت است. هه دربارین آید: حضرت صادق فرموده ایوگ یم )١(]١١[غافر: 

                                                                                                           
ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ه: یخداوند در آ مَّ

ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ ۡ ٱ َعنِ  نَ َهوۡ َوَ�نۡ  ُروِف َمعۡ ل ] ١١٠[آل عمران:  ﴾...ُمنَكرِ ل

 بما یصر
ً
از  یامر بمعروف و نه ههمانا اشاع یتیهر جمع یوارگادت و بزریس هلیانه وسگیکرد که  یادآوریحا

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿: یهاست، و در آت ین آن جمعیمنکر در ب مَّ
ُ
ْ  اوََسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ  َوَ�ُ�ونَ  �َّاِس ٱ َ�َ  ءَ ُشَهَدا

رست و پت شاهد و سرین جمعینچ] رسما بما خاطر نشان کرده که ١٤٣: ة[البقر ﴾...اَشهِيدٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  لرَُّسوُل ٱ

ن یکه ا یتید: جمعیوگخواهد ب ینجا میخواهند بود، اکنون در اا یدن یتهایر جمعیباالخره حکام و مسلط بر سا

را از دست بدهد، ما هم در مقابل اشرار و ارازل از مردم را بر آنان مسلط  یله آقائیده و وسیسندپخصلت 

انحطاط و انقراض خود را فراهم  هنیاز منکر زم یامر بمعروف و نه هون در اثر متارکچم کرد، خالصه یخواه

جه نه یرفته و در نتگنرو مورد غضب خدا واقع شده و در تحت تسلط مردمان ظالم و نادان قرار یآورند، از ا یم

 مانند بلکه اصال نابود و منقرض خواهند شد. یادت محروم میتنها از نعمت سعادت و س

) ٣٤: ١٣ه (یدر آنانکه چکروب) باشد ی(م یعنک یچوانات کوی) حدابة األرضرود منظور از ( یز احتمال میو ن

که  یتین است: جمعیه ایآ ین معنیاست بنا بر ا دهیردگاطالق  -انهیمور ñک چوان کویکه در باال نوشتم بر ح

کروب امراض) ی(م یعنی ینیذره بک چوانات کویم بر آنان حیکن یمورد عذاب و غضب خدا واقع شوند خارج م

وانات حامل یا حیکروب امراض و یمنقرض کردن آنان م یبرا یعنیکروب را یحامل مک چوانات کویا حیو 

 یعنی) مشتق از کلم تکلمهم) را (تکلمهمد کلمه (ین صورت بایم کرد، در این آنان منتشر خواهیکروب را در بیم

م یقرآن کر یات اجتماعیآ هات برجستیه از آین آیاند، در هر حال ا هم قرائت کرده ینانکه بعضچزخم قرائت کرد 

 یره نظر ندارد، راستیطالب و غ یبن اب یوجه به رجعت عل چیاست، به یاجتماع گاصل بزریک  و متضمن

از مسائل  یکیرا که  متضمن حل مشکالت  یاجتماع یرمعنپس و ینف یهن آینچیک شرم آور است که انسان 

 ل بکند.یتأو یا ن افسانهینچاست، به  یاجتماع همهم

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ن است یه قبلش ایآ -١ َّ�  ْ ِ ٱ ُت لََمقۡ  نَ ُ�َناَدوۡ  َ�َفُروا َّ�  ۡ�
َ
قۡ  ِمن َ�ُ أ نُفَسُ�مۡ  تُِ�مۡ مَّ

َ
 نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ إَِ�  نَ َعوۡ تُدۡ  إِذۡ  أ

ْ  ١٠ ُفُرونَ َ�َت�ۡ  ٓ  قَالُوا َمتََّنا َر�ََّنا
َ
حۡ  نََتۡ�ِ ثۡ ٱ أ

َ
ٰ  ١١ َسبِيلٖ  ّمِن ُخُروجٖ  إَِ�ٰ  َ�َهۡل  بُِذنُو�َِنا َناَ�َ�ۡ �ۡ ٱفَ  نََتۡ�ِ ثۡ ٱ َتَناَييۡ َوأ  لُِ�مَ�

نَّهُ 
َ
ُ ٱ ُدِ�َ  إَِذا ۥٓ بِ� ْۚ تُؤۡ  ۦبِهِ  كۡ �ُۡ�َ  �ن ُ�مۡ َ�َفرۡ  ۥَدهُ وَحۡ  �َّ ِ  مُ �ۡ �ُۡ ٱفَ  ِمُنوا ] ١٢-١٠[غافر:  ﴾١٢ َكبِ�ِ لۡ ٱ َعِ�ِّ لۡ ٱ ِ�َّ

تر گنسبت بشما بزرد خدا امروز یکنند که عداوت و بغض شد یکه کافر شدند در آخرت بآنها ابالغ م ی: آنانیعنی

د و اجابت یمان به خدا شدیرا آن روز دعوت به اید زیا ا با خودتان کردهیکه شما در دن یاست از آن عداوت
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ٓ ﴿ند یوگ یس از آن کفار مپد، ینکرد َنا َمتََّنا َر�َّ

َ
 یعنی. یدیات آفریت و بدون حیا از اول ما را میخدا ﴾…نََتۡ�ِ ثۡ ٱ أ

 یدیبصورت انسان آفر یعنی یم، بعد از آنکه ما را زنده کردی) بودک(خا یعنیات یح یمرده و ب یاول ما موجود

حۡ …﴿و  یباز ما را از اموات قرار داد
َ
س از مردن اکنون در پو  یا زنده کردیا ما را در دنیخدا ﴾…نََتۡ�ِ ثۡ ٱ َتَناَييۡ َوأ

 ُخُروجٖ  إَِ�ٰ  َ�َهۡل …﴿م یناه و جرم خود معرفتگاکنون ما به  ﴾…بُِذنُو�ِنَا َناَ�َ�ۡ �ۡ ٱفَ …﴿ یات دادیز بما حینجا نیا
 اق کالم محذوف استیس هنین سؤال بقریهست؟ جواب ا یما راه یا برایشتن بدنگبر  یا بسویآ ﴾١١ َسبِيلٖ  ّمِن

 یکه شما را بخدا یه آن روزچشما مسدود است،  یبرا یا بکلیشتن بدنگنه، راه بر )ال سبيل ل�م ايل خروج(

 معبود دیر احگد، و ایب نمودیکردند شما تکذانه دعوت گی
ً
دادند شما  یاو قرار میک از اصنام را شر یرگیانا

ه چرگن اعمال شما با خداوند قادر متعال خواهد بود. یس اکنون حکومت و قضاوت اپد، یکرد یق میتصد

ن راه فهم قرآن یون بهترچ یدادند، ول یرگیاحتمال د ﴾١١ َسبِيلٖ  ّمِن ُخُروجٖ  إَِ�ٰ  َ�َهۡل …﴿جمله  هدربار یبعض

ْ  إِذۡ  تََرىٰٓ  َولَوۡ ﴿ه: یخود قرآن است، لذا با مراجعه بآ ْ  �َّارِ ٱ َ�َ  ُوقُِفوا َب  َوَ�  نَُردُّ  تََنالَيۡ َ�ٰ  َ�َقالُوا  َرّ�َِنا تِ َ�ٰ � نَُ�ّذِ
ۡ ٱ ِمنَ  َونَُ�ونَ  ا لَُهم بََدا بَۡل  ٢٧ ِمنِ�َ ُمؤۡ ل ْ  مَّ ۖ َ�بۡ  ِمن ُفونَ ُ�ۡ  َ�نُوا ْ  َولَوۡ  ُل ْ  ُردُّوا ْ  لَِما لََعاُدوا ٰ  ��َُّهمۡ  هُ َ�نۡ  ُ�ُهوا  ٢٨ ِذبُونَ لََ�

ْ َوقَالُوٓ  �ۡ ٱ َحَياُ�َنا إِ�َّ  ِ�َ  إِنۡ  ا ] که متضمن مقاله کفار در آخرت ٢٩-٢٧[األنعام:  ﴾٢٩ ُعو�ِ�َ بَِمبۡ  نُ َ�ۡ  َوَما َيا�ُّ

فتم متمم مقاله کفار و گکه  یبطور ﴾١١ َسبِيلٖ  ّمِن ُخُروٖج  إَِ�ٰ  َ�َهۡل …﴿ن جمله یشود که ا یاست، دانسته م

خ یبطور قطع و ش یضاوینانکه صاحب کشاف و بچا، یشتن به دنگبر یمراد از آن درخواست کفار است برا

م ینتوا ینجا است که ما میاند. از ا کرده ین معنین جمله را حمل بهمیان بطور احتمال ایدر مجمع الب یطبرس

ن ین از اول اییرجع یم. باریرجعت قرار بده یدات نفیاند، از مؤ خود قرار داده یهقو هن از ادلییه را که رجعین آیا

ٓ ﴿جمله:  َمتََّنا َر�ََّنا
َ
حۡ  نََتۡ�ِ ثۡ ٱ أ

َ
 یدو موت را بمعن یعنیل برجعت کرده یتأو یرا با مغالطه کار ﴾…نََتۡ�ِ ثۡ ٱ َتَناَييۡ َوأ

ات یس بر طبقش رواپرفته، سگامت یات در رجعت و در قیح یات را بمعنیرجعت و دو حا و در یموت در دن

ون فهم قرآن چمعاصر  یاز علما یت فوق الذکر است جعل کرده و عاقبت هم بعضیکه از آن جمله روا یندچ

آن  جهیف کرده و در نتیضع ین خبرهایدانستند جمود با یت صحت و سقم آن) میرا منحصر باخبار (بدون رعا

 َف َكيۡ ﴿: یهت داشتند و در آیبه قرآن عنا ینان مختصریه اچنانچ یاند، ول رجعت قرار داده هات مثبتیرا از آ
ِ  ُفُرونَ تَ�ۡ  ِ ٱب مۡ  َوُ�نُتمۡ  �َّ

َ
حۡ  اتٗ َ�ٰ أ

َ
 ی] صر٢٨: ة[البقر ﴾٢٨ َجُعونَ تُرۡ  هِ إَِ�ۡ  ُ�مَّ  يِيُ�مۡ ُ�ۡ  ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ُ�مَّ  ُ�ۡمۖ َ�ٰ فَأ

ً
حا

ان یه که در مقام بین آیه اچشدند،  ینم یه اشتباهچار همچاه دچگیکردند ه یاست تأمل م هین آین ایمبمفسر و 

 میبشر است صر یر ارتقائیس یمجرا
ً
ش از خلقت و موت بعد از یپموت  یعنیانسان دو موت  ید: برایوگ یحا

ٓ ﴿: یهن آیباشد، بنا بر ا یات در آخرت میا و حیات در دنیح یعنیات یخلقت و دو ح َمتَّنَا َر�ََّنا
َ
حۡ  نََتۡ�ِ ثۡ ٱ أ

َ
 َتَناَييۡ َوأ

ه که مستفاد چن آنیانسان است بدون شبهه ُمنزل خواهد بود بع یات برایکه مشعر بر دو موت و دو ح ﴾…نََتۡ�ِ ثۡ ٱ

ِ  ُفُرونَ تَ�ۡ  َف َكيۡ ﴿ه: یر در آگیاست، بعبارت د هین آیاز ا ِ ٱب د؛ یوگ یخدا کفار را مورد سرزنش قرار داده م ﴾…�َّ

ات را به یونه مبدأ و معاد را انکار کرده موت و حچگن حال ید با ایکن یکه در خودتان مشاهده م یبا آنهم تطورات

ٓ ﴿ه: ید، و در آیده یعت استناد میدهر و طب َمتََّنا َر�ََّنا
َ
ا یدن ن دریه را که مشرکچد آنیوگخواهد ب یم ﴾…نَتَۡ�ِ ثۡ ٱ أ
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 )١(ف: مرسل)یت: (ضعیعنوان روا

ِيٱ إِنَّ ﴿ه ین آیر ایم در ضمن تفسیبن ابراه یعل -٣٧ ٓ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  فََرَض  �َّ  إَِ�ٰ  دُّكَ لََرا
 یعل«ت کرده که ی) روایخالد کابل ی) و (ابیحلب یحیاز ( یجمع هلیبوس ]٨٥[القصص:  ﴾َمَعادٖ 

 »غمبر اکرم استیپه رجعت ین آیفرموده مراد از ا نیبن حس
که صاحب کتـاب  یبطور یخالد کابل یاب، )٢(منام استگمهمل و  یحلب یحی: یراو هترجم

 .)٣(باشد یسد از ضعفا مینو ی) می(حاو

                                                                                                           
که مواجه با عذاب  یبخدا) در آخرت موقع یویات دنیو استناد موت و ح یات اخرویح یعنیکردند ( یانکار م

ٓ ﴿ند: یوگ یم یعنیق خواهند کرد، یخدا شدند، تصد َمتََّنا َر�ََّنا
َ
مرده  یا ما را اول موجودیخدا ﴾…نََتۡ�ِ ثۡ ٱ أ

حۡ …﴿ یز مرده قرار دادی، و بعد ما را نیدیآفر
َ
 یزنده خلق کرد یا ما را موجودیا در دنیخدا ﴾…نََتۡ�ِ ثۡ ٱ َتَناَييۡ َوأ

ه را که در چآن یعنیناه خود گس ما به پ ﴾…بُِذنُو�َِنا َناَ�َ�ۡ �ۡ ٱفَ …﴿ یدیات بخشینجا به ما حیز در ایو اکنون ن

ٓ ﴿ه یس دانسته شد: مراد از آپم. یکن یم اکنون اعتراف میانکار داشت ینادان یا از رویدن َمتََّنا َر�ََّنا
َ
حۡ  نََتۡ�ِ ثۡ ٱ أ

َ
 َتَناَييۡ َوأ

چ وجه مربوط به رجعت یشود و به یاستفاده م ﴾…ُفُرونَ تَ�ۡ  َف َكيۡ ﴿ یهنه از آیهمان است که بع ﴾…نََتۡ�ِ ثۡ ٱ

ٓ ﴿: یهست، ممکن است اشکال شود که آین َمتََّنا َر�ََّنا
َ
 َف َكيۡ ﴿: یهآ یاء هست ولیمتضّمن دو اماته و دو اح ﴾أ

ه را مفسر آن ین آیتوان ا یونه مچگن حال یباشد با ا یاء میاماته و دو احیک موت ویک مشعر بر  ﴾…ُفُرونَ تَ�ۡ 

در  یکه زمخشر یشود، بطور یات استعمال میازاله ح ینانکه در معنچم: کلمه (اماته) یوئگ یه قرار داد؟ میآ

 ٢٢٤ر خود صیدر تفس یضاویو ب ٤٦ص ٢٤رش جزو یدر تفس یو ابن آلوس ٢٧٤ص »کشاف«ر یتفس

کنند مانند کلمه  یاد استعمال میاه هم زیء عادم الحیت و جعل الشیء میجاد الشیا یسند در معنینو یم

بوده، ک چا کوی گبعد از آنکه بزر یزیچکردن  گا بزریکردن و ک چکو ینانکه در معنچر) که یر) و (تکبی(تصغ

سبحان کنند مانند ( یز استعمال مین گا بزریو ک چرا از اصل کو یزیچقرار دادن  یشود، در معن یاستعمال م

و ک چشه را کوپرا که اصال جسم  یکنم خدائ یح میتسب«: یعنی) من صغر جسم ابلعوضه و�رب جسم الفيل

ٓ ﴿ه: ین مستفاد از آیبنا بر ا »است قرار داده گل را بزریجثه ف َمتََّنا َر�ََّنا
َ
است  اماتهیک موت و یک  ﴾…نَتَۡ�ِ ثۡ ٱ أ

َمتََّنا…﴿ر مراد از گا یشود، ول یف تکفرون بالله) استفاده میه (وکیهمانطور که از آ
َ
 یعنیدو اماته  ﴾…نََتۡ�ِ ثۡ ٱ أ

سه دفعه زنده شدن ثابت شود با  یعنیاء یانسان سه اح ید برایس باپا و اماته در رجعت باشد، ین دنیاماته در ا

 است.      ح قرآنیمخالف با صر ین معنینکه ایا

: ح الـمقالیتنقاست.  ت را حذف کردهین روایم روات ایبن ابراه یت محسوس است علیکه در اصل روا یبطور -١

 .٣١٤ص  ٣ج

 . ٣١٤ص   ٣: جح الـمقالیتنق -٢

 . ٢٧٩ص  ٣: جح الـمقالیتنق -٣
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 .ف: مهمل)یت: (ضعیعنوان روا

 یاب«ت کرده: یحمزه) روا یبن اب یحمزه) و (عل یبن اب یمفسر نامبرده از (حسن بن عل ـ٣٨

�ٖ  ِمن ۥَ�ُ  َ�َما﴿ه را ین آینکه ایس از اپر یبص  یدند معنیرسپر کرد، از او یتفس ﴾١٠ نَاِ�ٖ  َوَ�  قُوَّ

له یو فاطمه ح یغمبر و علیپ هون در بارچفت: گر یبص یاب ؟﴾١٥ ادٗ َكيۡ  يَِ�يُدونَ  إِ�َُّهمۡ ﴿ه را ین آیا

ِ�يدُ  ١٥ ادٗ َكيۡ  يَِ�يُدونَ  إِ�َُّهمۡ ﴿کردند، لذا خدا فرمود 
َ
ٰ لۡ ٱ َ�َمّهِلِ  ١٦ ادٗ َكيۡ  َوأ  ﴾…فِرِ�نَ َ�

 ».ردیگ یه انتقام میام یش و بنین قریمن از جبار یام بکند برایق ر قائم گه اچ ،]١٧-١٥[الطارق: 
و  یبوده، ابـن غضـائر یرجال واقف یباتفاق علماحمزه  یبن اب ی: حسن بن علیراو هترجم

 او را از ضعفاء م
ً
ار یبس یکند مرد ینقل م یکه کشیتیند رواچدانند، و طبق  یعالمه و ابن داود رسما

و  یرجـال واقفـ یز باتفاق اغلب علمـاینحمزه  یبن اب یعل. )١(است ن بودهیو و متهم در دگدروغ

 .)٢(است ن بودهیو و متهم در دگدروغ یمرد یبعض هدیبعق

 ف)یت: (ضعیرواعنوان 

 ٱ مِنَ  لََّك  َخۡ�ٞ  ِخَرةُ َولَ�﴿ه: ین آیل ایر مزبور در ذیدر تفسـ ٣٩
ُ
از  ]٤[الضحی:  ﴾٤ وَ�ٰ ۡ�

 ».غمبر استیمراد از (آخرت) رجعت پ«ت شده که یروات نامبرده از حضرت روا
 ف)یت: (ضعیعنوان روا

 مـأمون از حضـرت رضـا «کننـد:  یت میـم) روای) و (عبد الله بـن تمـیشیم قری(تمـ ٤٠

ز بـآن نـاطق یـذشته بوده و قـرآن نگان امم ی؟ فرمود رجعت در میوئگ یه مچرجعت  هده درباریرسپ

ز واقـع یـن امـت نیاد و در ایذشته واقع شده بدون کم و زگن امم یه که در بچغمبر فرمود آنیاست، پ

 .)٣(»خواهد شد

را  یشیم قر یتم یزه وابن داود و ابن غضائریجدر و یعالمه در خالصه، و مجلس: یراو هترجم

 مهمل است. میعبد الله بن تم. )٤(دانند یاز ضعفا م
ً
 ظاهرا

                                           
 .٢٩٠ص  ١: ج ح الـمقالیتنق -١

 .٢٦١ص  ٢ج  مقالـح الیتنق -٢

یک مندرجات سودمند آن که متضمن  یاغلب علما سوء تفاهم شده و تاکنون پرده از رو یث براین حدیچون ا -٣

ن یا یبرا یا ن کتاب فصل جداگانهیدانم در ا ینرو الزم میاست برداشته نشده است، از ا یرشته مطالب مهم

 در مقام شرحش برآیباز کرده تفص یث نبویحد
ً
 م.یال

 .١٨٧ص ١: صمقالـح الیتنق -٤
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 ف)یت: (ضعیعنوان راو 

(محمد بن علی الکوفی) از جمعی روایت کرده که (ابن کواء) به علـی امیـر المـؤمنین عـرض  -٤١

یسـت، فرمـودان چمقصود از این  »العجب كل العجب بني مجادي ورجب«فرمودید:  اینکه می«کرد 

 ».راکنده و زنده شدن اموات و.........پیزهای چامر عجیب عبارات است از جمع شدن 

 یکوف یمحمد بن علسـند ینو یدر رجالش م یخ در فهرست و کشیکه شیبطور: یراو هترجم

نـد چن یمشهورند ا یوئگکه بدورغ یمدلس بود، از فضل بن شاذان نقل شده کسان یو مرد غالةاز 

ابـو  یکـوف یغ ومحمد بن سـنان ومحمـد بـن علـید الصایزیان، یونس بن ظبینفرند: ابو الخطاب، 

 .)١(شتر شهرت داردین باره بینه در این آنان ابو سمیدر ب ینه، ولیسم

 ف)یت: (ضعیعنوان روا

فرمود  شنیدم می از علی «وید گ (عثمان بن عیسی) از جمعی روایت کرده که (عبایه) میـ ٤٢

های عـرب  کنم، و یهـود و نصـاری را از تمـام شـهر در مصر منبری بنا کرده و شهر دمشق را خراب می

س از مـردن پدهی  رانم، عبایه عرض کرد مثل اینکه خبر می کنم و اعراب را با این عصایم می بیرون می

 ».دهد دم انجام میردم، اینها را مردی از اوالگ شوید، فرمود نه، من بر نمی زنده می

در (مجمـع  یلـی) و محقـق در (معتبـر) و محقـق اردبیدر (حاو یفاضل جزائر: یراو هترجم

و.............. ک از خالصه، وصاحب مدار یح) و عالمه در قسم ثانیالفائده) و فاضل مقداد در (تنق

 .)٢(دانند یم یرا از ضعفا قرار داده و او را واقف یسیعثمان بن ع

 ف)یت: (ضعیعنوان روا

َخذَ  �ذۡ ﴿ه: ین آیر ایت کرده که در تفسی(عبد الله بن مسکان) از حضرت صادق روا ـ٤٣
َ
ُ ٱ أ َّ� 

ٓ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ قَ ِميَ�ٰ  ٓ  ُ�مَّ  َمةٖ وَِحكۡ  بٖ كَِ�ٰ  ّمِن ُتُ�مَءاتَيۡ  لََما َصّدِقٞ  رَُسولٞ  َءُ�مۡ َجا  َمَعُ�مۡ  لَِّما مُّ
نَّهُ  ۦبِهِ  ِمُنَّ َ�ُؤۡ   چیغمبر خاتم هیخداوند از عصر آدم تا زمان پ«فرمودند ] ٨١[آل عمران:  ﴾ۥَوَ�َنُ�ُ

کنند وبه  یاری  ینکه به علیرداند، تا اگ یا بر میر آنکه آنانرا بدنگرا مبعوث نکرد م یغمبریپ

 ».مان آورندیغمبر خاتم ایپ
کـه یبطور یرجـال اسـت، ولـ یق علمـایـه مورد توثچر گ : عبد الله بن مسکانیراو هترجم

ر فقد أمن «ث ین شخص جز حدیکند ا یونس نقل می) از ی(کش عَ از  یزیچ »درك احلجأدرك املَشْ

                                           
 .٢٤٧ص ٢و ج  ١٥٧ص  ٣: ج الـمقالح یتنق -١

 .٢٤٧ص ٢و ج  ١٥٧ص  ٣: ج ح الـمقالیتنق -٢
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ز یـکنـد. ون ینقـل م ین مضمونرا از نجاشیز همیاست، مرحوم عالمه ن دهینشن حضرت صادق 

وقت در چیمسکان هد: عبد الله بن یوگ یسد: ابو النصر محمد بن مسعود مینو یدر رجالش م یکش

د، یفا نماید اینانکه باچنکه مبادا نتواند احترامات او را یا یکرد، برا یمجلس حضرت صادق ورود نم

 .)١(کرد یده و نقل میشن یث میفقط از اصحاب او حد

نکه عبد اللـه بـن مسـکان آنهـا را بـدون یکه مشعرست بر ایاتیم روایوئگن ممکن است بیبنابر ا

 ت است، همه مرسل باشند.ین رواینقل کرده که از آن جمله هم واسطه از حضرت صادق

 ف: مرسل).یت: (ضعیعنوان روا

اسم جابر بن یزید  یک روز در مجلس حضرت ابی جعفر «وید: گ (عمرو بن شمر) میـ ٤٤

جعفی در میان آمد، فرمود خدا رحمت کند جابر را، مراتب علم او بجائی رسیده بود که تاویل این آیه 

ِيٱ إِنَّ ﴿دانست  را می ٓ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  فََرَض  �َّ ة« یعنی ﴾َمَعادٖ  إَِ�ٰ  دُّكَ لََرا عَ جْ  .»لرادُّك إىل الرَّ
 ینـدچات یف است و روایجدا ضععمرو بن شمر سد: ینو یم یکه نجاشیبطور: یراو هترجم

 .)٢(اند ضعفا قرار داده هن شخص را در شماریز این یاست، و عالمه و ابن غضائر بنام جابر جعل کرده

 ف).یت: (ضعیعنوان روا
ن یحس«اند که  ت کردهیل) و (جابر) از حضرت باقر روایاد) و (محمد بن فضی(سهل بن ز -٤٥

ن یسر من! تو را بعد از اپغمبر بمن فرموده یفته بود: پگد بشود، باصحابش ینکه شهیش از ایپ یبن عل

نکـه یکنند ـ تـا ا یغمبران در آنجا با هم مالقات میاست که تمام پ ینیبعراق خواهند برد، و آن سرزم

کنم و در همان  یس خروج مپشود، و س یاو شکافته م ین برایهستم که زم ید ـ من اول کسیوگ یم

از آسمان کـه  یس از آن جماعتپکند،  یام میکند و (قائم) ما قیز خروج مین نیر المؤمنیام یموقع عل

 یل و لشکرهایل و اسرافیکائیل و میکنند، جبرئ یامده بوده از طرف خدا به من ورود مین نیز بزمگهر

کـه خـدا بآنـان ینآنا هو من و برادرم و همـ یکنند، محمد و عل یز نزد من نزول میاز مالئکه ن یندچ

بآنها سوار نشـده  یکه کس یابلق نور یبا اسبها و شترها یعنی یخدائ یاست، با مرکبها ذاردهگمنت 

ا توقـف یـد ـ هر قـدر کـه خـدا خواسـته باشـد در دنیوگ ینکه مین نزول خواهند کرد! تا ایبود، بزم

ر) یاز (شـ یا شمهچاز (آب) و  یا شمهچاز (روغن) و  یا شمهچس خدا از مسجد کوفه پکنم، س یم

دهـد و بطـرف مشـرق و مغـرب مبعـوثم  یر را بمـن میشمشـ ی آورد، بعد از آن، عل یرون میب

                                           
 .  ٢١٦ص  ٢: ج ح الـمقالیتنق -١

 .٣٣٢ص  ٢: ج ح الـمقالیتنق -٢
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در آن وقت  -دیوگ ینکه میتا ا-کنم  یهندوستان را فتح م یکشم حت یکند، تمام دشمنان خدا را م یم

او  یرا از روک رد و خاگکند که  یاو اعزام م یبسو یر آنکه خدا ملکگماند م یان ما نمیعیاز ش یکس

 ».دینما یاو را باو معرف یها و ازواج بهشت کند، و منزلک اپ

وابـن  یکـه نجاشـ یث بود، بطـوری) و جعال حدةاز (غال یرازاد یل بن ز ی: سهیراو هترجم

و بـود از گار دروغیو بس غالةن که از یاو را بمناسبت ا یسیسند، احمد بن محمد عینو یم یغضائر

) نقل شـده فضـل ی) و در (رجال کشیر طاووسیکه در (تحریاتید کرده بود، طبق روایتبع یبه رقم 

خ در یوفقهـا ماننـد شـ یر علمـایاست، سا بوده یمرد احمق یاد رازیفت سهل بن زگ یبن شاذان م

و محقـق ک و صـاحب مـدار ید ثـانیع) و شـهی(فهرست) و عالمه در (خالصه) و محقق در (شـرا

ات (سهل) را یز روایو............... ن یو مال صالح مازندران یخ بهائیو ش یو محقق سبزوار یلیاردب

 .)١(اند یف کردهتضع

) ةسد از (غالینو یخ در رجالش و عالمه در خالصه و ابن داود میکه شیبطورل یمحمد بن فض

 .)٢(است بوده

 مراجعه شود. )١٣٧(به صفحه  جابر

 .ف)یت: (ضعیعنوان روا

بـه (سـهل بـن  یکه منته ین مضمونرا از جمعیز همین» منتخب البصائر«صاحب کتاب ـ ٤٦

 است. ت کردهیشود روا یاد) میز

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

روز خدا سه روز است: «فرمود  یدم که مید از حضرت صادق شنیوگ یالحناط) م ی(موسـ ٤٧

 ».امتیام قائم و روز رجعت و روز قیروز ق

از بـن سـعدان الحنـاط  یموسو عالمه در خالصه  یادت ابن غضائرطبق شه: یراو هترجم

 .)٣(دانند یز او را از ضعفا میو ابن داود ن یاست، نجاش ) بودهة(غال

 

                                           
 .٧٥، ص ٢: ج ح الـمقالیتنق -١

  .١٧٢،  ص ٣: ج ح الـمقالیتنق -٢

 .٢٥٦، ص ٣: ج ح الـمقالیتنق -٣
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 ف).یت: (ضعیعنوان روا

 اند. همین مضمونرا (محمد بن حسن المیثمی) و (مثنی الحناط) از حضرت باقر روایت کردهـ ٤٨

الحنـاط  یمثنـ )١(اسمش در کتب رجال ذکر نشـده یثمی: محمد بن حسن المیراو هترجم

 .)٢(مجهول الحال است یول یامام

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

 اند. ت کردهیالحناط) روا یز از (مثنین ین مضمونرا جمعیهمـ ٤٩

 ف). یت: (ضعیعنوان روا

که رجعـت یفرمود اول کسـ یدم که میاز حضرت صادق شن«د یوگ یم» سیبن خن یمعل«ـ ٥٠

 ».ن مکث خواهد کردیهل هزار سال در زمچاست،  ین بن علیکند حس یم

ت یـروا یراو ه[ترجمـ )١٤٦(اسـت بـه صـفحه  بوده غالةاز س یبن خن ی: معلیراو هترجم

 د.ی] مراجعه کن٢٢ هشمار

 .)٣(ف و مرسل)یت: (ضعیعنوان روا

هر «که فرمود ت کردند یل و (جابر) از حضرت باقر روای(محمد بن سنان) و منخل بن جمـ ٥١

د رجعت کند تا یرد بایم یا میشود و  یکه کشته میهست، هر کس یاو کشته شدن و مردن یبرا یمؤمن

ٓ  ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿ه را تالوت کردم ین آید بعد من ایوگ یم یرد و کشته شود، راوینکه بمیا  �َِقةُ ذَا
ۡ ٱ ةٌ)فرمود  ]٣٥اء: یاألنب[ ﴾…تِ َموۡ ل رَ وْ نْشُ ةٌ فتم گ (وَ مَ رَ وْ نْشُ غمبر یه که به پچست؟ فرمود آنیچ مَ

تِ ﴿است:  ن طور بودهینازل شده ا ةُ املَوْ ائِقَ لُّ نَفْسٍ ذَ ةٌ﴾ كُ رَ وْ نْشُ  .وَ مَ

 یراو هباشند بـه ترجمـ ی) مةهر در از (غال لی: محمد بن سنان و منخل بن جمیراو هترجم

 د. یمراجعه کن ١٢ هوشمار ١٠ هت شماریروا

 ف)یت: (ضعیعنوان روا

که امت من از ظهور یشود حال شما وقت یونه مچگغمبر فرمود یپ«د یوگ ی) میده اسمی(برـ ٥٢

از عمرهـا یـک کدام  -دیوگ یم ینکه راویتا ا-رسد  یم یوس شوند و از جرم آفتاب صدائیما یمهد

                                           
 .١٠٥، ص ٣: ج ح الـمقالیتنق -١

 .٥٢، ص ٣: ج ح الـمقالیتنق -٢

 ر شده.یاز رواتش به جمله (عن رجل) تعب یبعض -٣
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 ».است یدو برابر اول یدرازترست فرمود عمر آخر

 .)١(مجهول الحال است یده اسمی: بر یراو هترجم
 ف). یت: (ضعیعنوان روا

 إِنَّا﴿جمیل بن دراج تفسیر این آیه را از حضرت صادق: «وید: گ (عمر بن عبد العزیز) میـ ٥٣
ِينَ ٱوَ  رُُسلَنَا َ�َنُ�ُ  َّ�  ْ �ۡ ٱ ةِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  َءاَمنُوا  ٱ َ�ُقومُ  مَ َو�َوۡ  يَا�ُّ

َ
فرمود مضمون این  ]٥١[غافر:  ﴾٥١ دُ َ�ٰ شۡ ۡ�

دانی که بسیاری از پیغمبران و ائمه کشته شدند و کسی  ر نمیگکند، م یدا میپآیه در موقع رجعت تحقق 

ۡ ٱ ُ�نَادِ  مَ يَوۡ  تَِمعۡ سۡ ٱوَ ﴿س معنی این آیه را سؤال کردم پبآنان یاری نکرد؟ س َ�نٖ  مِن ُمنَادِ ل  مَ يَوۡ  ٤١ قَرِ�بٖ  مَّ
يۡ ٱ َمُعونَ �َسۡ  ِ  َحةَ لصَّ � �َۡ ٱب ٰ  ّقِ  ».فرمود راجع بموقع رجعت است ]٤٢-٤١[ق:  ﴾٤٢ ُروِج �ُۡ ٱ مُ يَوۡ  لَِك َ�

 مراجعه شود. ٣٢ هت شماریروا یراو هبه ترجم: یراو هترجم

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

 کند. ین مضمون را از روات نامبرده نقل مین همیز عی) نیم قمیبن ابراه ی(علـ ٥٤

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

کند که حضرت باقر فرمـود  یاز زراره نقل م یجمع هلی) بوسیسیالله بن محمد بن ع(عبد ـ ٥٥

 با یهر کس که کشته م«
ً
 ».شدچرا ب گنکه شربت مرید رجعت بکند تا ایشود حتما

 . )٢(مهمل و مجهول الحال است یسی: عبد الله بن محمد بن عیراو هترجم
 ف).یت: (ضعیعنوان راو 

 است. ت کردهینامبرده روا یز از راوین یاشین مضمون را عین همیعـ ٥٦

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

رد در یم ین که میاز مؤمنیک فرمود هر  یدم که میاز حضرت رضا شن«د: یوگ ی(صفوان) مـ ٥٧

 ».ردیم یشود در آن روز م یشود و هر که از آنان که کشته م یروز رجعت کشته م

 باشند. یت از ثقات مین روایروات ا: یراو هترجم

 ت: (حسن)یعنوان روا

ت یـله مفضل بن صالح) از حضرت صادق روای) و (ابو جمیسی(عبد الله بن محمد بن عـ ٥٨

د و مـرا در یکه بعد از من کـافر شـویش وقتیشود حال شما قر یونه مچگغمبر فرمود یپ«اند که  کرده

                                           
 .١٦٤ص  ١: ج ح الـمقالیتنق -١

 .١٨٤ص  ١: ج ح الـمقالیتنق -٢
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 ».زنم؟ و........... یر میشما را با شمش یها ردنگها و  د که صورتینیبه ب یان لشکریم

د، یـمراجعـه کن ٥٥ هت شماریروا یراو ه) به ترجمیسی(عبد الله بن محمد بن ع: یراو هترجم

ار یبسـ یمـرد له مفضل بن صـالحیابو جمسند ینو یو عالمه در حالصه م یکه ابن غضائریبطور

 یسـو ابـن داود و مجل یرجـال ماننـد نجاشـ یر علمـایاسـت و سـا ث بودهیو و جعال حدگدروغ

 در شمار
ً
 قراد داده و بعض هو........... او را رسما

ً
 .)١(دانند یم غالةز او را از ین یضعفا

 ف)یت: (ضعیعنوان روا

ن یا«ت کرده که فرمود یاز حضرت صادق روا یجمع هلی) بوسینیقطی یسی(محمد بن عـ ٥٩

ِ َ�ٰ  ِ�  َ�نَ  َوَمن﴿ه یآ �ۡ  ۦٓ ِذه
َ
�ۡ  ِخَرةِ �ٱ ِ�  َ�ُهوَ  َ�ٰ أ

َ
َضلُّ  َ�ٰ أ

َ
 ».راجع برجعت است ﴾٧٢ َسبِيٗ�  َوأ

 .دیمراجعه کن ٥ هت شماریروا یراو هبه ترجم: یراو هترجم

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

 کند. ی) نقل میحلب یز از (علی) نیاشین مضمون را (عیهمـ ٦٠

 مهمل و مجهول الحال است. یحلب ی: علیراو هترجم

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

ض بـودم ی) مریحضرت باقر فرموده من در (من«ند یوگ ی(عبد الله بن عطا) م) و ینیقطی(ـ ٦١

خواهنـد  یاز عـراق آمدنـد و م یا درم اظهـار کـرد طائفـهپـاز غالمان بـه  یکیز نزدم بود، یدرم نپو 

درم بلند شـد، پ هخند یدم صدایذشت که دگن یمه کن، زمانینانرا داخل خیات شوند، فرمود ایشرف

شـود از خنـده مـن  یس نزد مـن آمـد فرمـود معلـوم مپبودم از اثر آن متأثر شدم، سمار یون من بچ

درانت از آن خبر داده بودنـد پدند که یرسپاز من  یزیچنها یدم، فرمود ایرسپ، سبب را یمحزون شد

هستند که به آن  ین مردم کسانیدم که در بیمان داشتند من از فرط مسرت خندینان نسبت به آن ایو ا

زنـده  یان کـگـمرد«ده بودند یرسپده بودند؟ فرموده یرسپز از شما یچه چارند، عرض کردم مان دیا

 ».ن) قتال بکنندی(د هان دربارگشوند که بازند یم

 مهمل و مجهول الحال است.: عبد الله بن عطا یراو هترجم

 ف: مهمل)یت: (ضعیعنوان روا

 است. ت شدهیبن عطا روان مضمون از عبد الله یز همیدر کتاب منتخب البصائر نـ ٦٢

                                           
 .٢٣٨ص  ٣: ج ح الـمقالیتنق -١
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 ف: مهمل) یت: (ضعیعنوان روا

دم سـه یرسـپرجعت را  هکه از حضرت باقر مسأل«کند  یدرش نقل مپر) از ی(حنان بن سدـ ٦٣

 ».کنند یه) آن را انکار میبار فرمود (قدر

ه و یسانیروان مذهب کیپاز  یعنی) ةح از (غالیصاحب تنق هدیبعقر ی: حنان بن سدیراو هترجم

 .)١(است بوده یخ و عالمه و ابن داود و............. واقفیش هدیبعق

 ف).یت: (ضعیعنوان راو 

عـرض کـردم مـا در    بحضرت باقر«کند که  یر نقل میبص یب بن حفص) از ابی(وهـ ٦٤

ـل یرد تا ایم یم که عمر بن ذر نمیکن ین خود صحبت میب
َ
نکه با قائم آل محمد قتال بکند، فرمـود َمث

ل مرد(ابن ذر) مَ 
َ
فتنـد و اصـحابش را دعـوت گ یل کـه او را (عبـد ربـه) مـیاسـرائ یاست در بن یث

که از قبـر ین شخص وقتیفتند اگ یقبر او جمع شده م یکه مرد، اصحابش رویکرد، و قت یبضاللت م

 ».د و............یرون آیب

 .)٢(مجهول الحال است یول یامام ب بن حفصی: وهیراو هترجم
 ف).یت: (ضعیعنوان روا

که یغمبر فرمود وقتیپ«کند که  یاز حضرت صادق نقل م یشخص هلی(محمد بن سنان) بوس ـ٦٥

 ین کسـیآخـر ین بـود: علـیـکرد، از آن جمله ا یرده با من صحبتهائپشت پخدا مرا بآسمان برد از 

را بـه  ید، علیوگ یکه با مردم سخن م یاست همان (دابه) ا یکنم، عل یاست که او را قبض روح م

د ـ یوگ ینکه میـ تا ا یرا از او کتمان بکنیزیچد یسازم، نبا یاه مگکنم آ یم یکه بتو وح یزهائیچتمام 

 ».تینس یسر ین من و تو جز علیب

 د.یمراجعه کن ١٠ هت شماریروا یراو هبه ترجم: یراو هترجم

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

از اهل بدر و از سلمان  یرجعت را از جمعل مسأله ید ابو الطفیوگ یاش) میع ی(ابان بن ابـ ٦٦

دم در کوفـه بـه ین مسأله را از آنان شـنینکه ایفت همگس پبن کعب بمن خبر داده، س یو مقداد و اب

غمبـر آن را یسـت امـت پیاسـت کـه سـزاوار ن ین علم مخصوصـیفرمود ا عرضه داشتم،  یعل

را از حضرت خواستار شدم، فرمـود  )دابة األرض( یس معرفپد ـ سیوگ ینکه میندانسته باشند تا ا

                                           
 .٣٨١ص  ١: ج ح الـمقالیتنق -١

 .٢٨٢، ص ٣: ج ح الـمقالیتنق -٢
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اسـت؟ فرمـود  یه کسچفتم، گرد، یگ یرود، و زن م یخورد و در بازارها راه م یاست که غذا م یکس

ن یق وفاروق ایدم، فرمود صدیاوست، عرض کردم نفهم هلین بوسین است و سکون زمیار زمگروردپ

 ».امت است........!

را در  ابان بن ابی عیاشز آن جمله شیخ و عالمه هستند بسیاری از علمای رجال که اترجمه راوی: 

 .)١(است وید این شخص فاسد المذهب بودهگ اند، سید علی بن احمد عقیقی می شماره ضعفا قرار داده

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

شان: ـ خلفا خودشانرا یفرمود ا«ت کرده که یر) از حضرت صادق روای(سالم بن مستنـ ٦٧

ل آن نامها هنوز بظهور یتأو یاست، ول دهیرا بآن نام ننام یکس یکه خدا جز عل دندینام یهائ بنام

خودش  یش رویپن را یغمبران و تمام مؤمنیکه خدا پیرسد؟ فرمود وقت یبظهور م یفتم کگده، ینرس

َخذَ  �ذۡ ﴿ه ین آیا ین است معنیکنند، هم یارینکه آن حضرت را یجمع کند، تا ا
َ
ُ ٱ أ  قَ مِيَ�ٰ  �َّ

افراد بشر  هدهد و بر هم یم یرق خود را بعلیغمبر بیدر آن روز پ ]٨١عمران:  [آل ﴾…نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ

 ».خواهد کرد یحکمران
 .)٢(مجهول الحال است یول یامامر ی: سالم بن مستنیراو هترجم

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

ٓ  ٖس َ�فۡ  ُ�ُّ ﴿ه: ین آیس از تالوت اپحضرت صادق «کند که  یاز زراره نقل م یاشیعـ ٦٨  �َِقةُ ذَا
ۡ ٱ د حتما رجعت کند تا یشد لذا باچ یرا نم گون شربت مرچشود  یکه کشته میفرمود کس ﴾تِ َموۡ ل

 ».شدچرا بک نکه شربت مریا
 د.یمراجعه بکن ٢٤ هت شماریروا یراو هبه ترجم: یراو هترجم

 ف: مرسل).یت: (ضعیعنوان روا

ه چه ین آیا هد مردم درباریرسپحضرت صادق از من «ت کرده که ین) روایریاز (س یاشیعـ ٦٩

قۡ ﴿ند؟ یوگ یم
َ
ْ َوأ ِ  َسُموا ِ ٱب يۡ  دَ َجهۡ  �َّ

َ
ُ ٱ َعُث َ�بۡ  َ�  نِِهمۡ َ�ٰ � فتم گ] ٣٨[النحل:  ﴾َ�ُموُت  َمن �َّ

ند، یوگ یامت و حشرند، فرمود قسم بخدا دروغ میند که راجع به کفار است که منکر قیوگ یم

 ».رجعت بکنند یبا و ید و جمعیام نمایکند که قائم ق یدا میپتحقق  یه موقعیآن یمضمون ا

                                           
 .  ٣ص  ١: ج ح الـمقالیتنق -١

 .٤٣ص  ٢: ج مقالـلح ایتنق -٢
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 ست.یاسمش مذکور در کتب رجال نن یر یس یراو هترجم

 ف: مهمل)یت: (ضعیعنوان روا

ه را ین آیا یاز حضرت باقر معن«د یوگ یت کرده میر روایبص یب بن حفص) از ابی(وهـ ٧٠

َ ٱ إِنَّ ۞﴿دم یرسپ ۡ ٱ مِنَ  َ�َىٰ شۡ ٱ �َّ نُفَسُهمۡ  مِنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
مۡ  أ

َ
ٰ َوأ نَّ  لَُهمَ�

َ
 ]١١١[التوبة:  ﴾…نَّةَ �َۡ ٱ لَُهمُ  بِأ

ٰٓ ٱ﴿ه: یس آپثاق است: سیفرمود در خصوص عهد و م را تالوت کردم فرمود  ﴾بُِدونَ َ�ٰ لۡ ٱ �ُِبونَ ل�َّ

که خداوند در رجعت جان و مالشان را از آنان  ینانند کسانی) قرائت کن، االتابعني العابدين(

د یشود با یکه کشته م یهست، هر کس یاو مردن و کشته شدن یبرا یس فرمود هر مومنپخرد، س یم

 ».ردینکه بمیرجعت کند تا ا
 .رجوع شود ٦٤ هت شماریروا یراو هبه ترجم: یراو هترجم

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

 کند. یر نقل میبص یبز از این یاشین مضمونرا عیهمـ ٧١

 مراجعه شود. ٢٤ هت شماریروا یراو هبه ترجم: یراو هترجم

 ف: مرسل).یت: (ضعیعنوان روا

د یـوگ یت کـرده مـیـالصـباح روا یب الحـذا) از ابـیبن فضـال) و (شـع ی(حسن بن علـ ٧٢

 نکه نام آن رایکراهت دارم از ا یرسم ولپاز شما ب یزیچخواهم  یعرض کردم م بحضرت باقر «

ن قـدرت خـدا را یکند ا ی، فرمود انکار نمیرسش تو از رجعت است؟ عرض کردم بلپرم، فرمود یب

 ».ه)، انکار مکن آنرایر (قدرگم

 یاند، ول ل کردهیق و بلکه تجلیاو را توث یند جمعچهر بن فضال  ی: حسن بن علیراو هترجم

مـذهب  ید فطحـیـوگ یکـرده و مـ یاو را بعنوان کافر و ملعون معرفـک س و صاحب مداریابن ادر

 مجهول الحال است.ب الحذا ی. شع)١(است بوده

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

 ویند (عبد الله بن ابی بکـر) بـه علـی گ (حسین بن علوان) و (محمد بن داود العبدی) میـ ٧٣

فـتم گفتـه بـود؟ گه چـنجـد، فرمـود گ یفت که در قلبم نمـگبمن  یعرض کرد (ابو المعتمر) مطلب

سـنش از سـن  یم کـه مـردیا دهیا شـنیـده و یفرمود ما د ید که میا دهیغمبر شنید که شما از پیوگ یم

                                           
 .٢٩٩ـ  ٢٩٨، ص ١: ج مقالـح الیتنق -١
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ن ینـچو  یق دارین مطلب را تصـدیا تو ایفتم بله آگن بود؟ یشتر بوده، فرمود آن مطلب همیدرش بپ

 ز).ی(عز هکند بشرح قص ینجا شروع می، در ای؟ فرمود بلیشناس یرا م یمرد

را در  ن بن علوانیحس یدر حاو یاز خالصه و فاضل جزائر یدر قسم ثان عالمه: یراو هترجم

 بکـر یعبد الله بـن ابـمنام اسـت. گمهمل و  یمحمد بن داود العبد. )١(اند عداد ضعفا قرار داده

 .)٢(مجهول الحال است یول یامام

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

بعد  حضرت باقر «د یوگ یم ت کردهیر) روای(ابو خالد القماط) از (عبد الرحمن القصـ ٧٤

َ ٱ إِنَّ ﴿ه را تالوت کرد: ین آینکه ایاز ا ۡ ٱ ِمنَ  َ�َىٰ شۡ ٱ �َّ نُفَسُهمۡ  ِمنِ�َ ُمؤۡ ل
َ
فرمود  ]١١١[التوبة:  ﴾أ

رند، ینکه بمیکنند تا ا یشوند رجعت م ین که کشته میاز مؤمنیک ن است: هر یه این آیمقصود از ا

 ».نکه کشته شوندیتا اکنند  یرند رجعت میم یکه میوآنان
د ابـو خالـد یـخالـد بـن ز -١ه: (ابو خالد القماط) معروفنـد ین کنیهار نفر باچ: یراو هترجم

د ابو خالد یخالد بن سع -٤صالح ابو خالد القماط  -٣د ابو خالد القماط یزیخالد بن  -٢القماط 

دا کنم یپزاتشانرا ینتوانستم مماد جستجو کردم ینکه زیه مجهول الحالند، با ایثقه و بق یالقماط ـ آخر

 ت مجهول الحال خواهد بود. ین روایا ینرو راویاز ا

 .)٣(مجهول الحال است ریعبد الرحمن القص

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

 کند. یم) نقل میز از (عبد الرحی) نیاشین مضمون را (عیهمـ ٧٥

ن آنـان فقـط یمعروفند که در بـم یعبد الرحن نفر بنام یندچث ین روات حدیدر ب: یراو هترجم

ه مجهـول الحالنـد. یـبق یر (حسـن) اسـت ولـیم القصـیم بن عبد ربه (ثقه) و عبد الرحیعبد الرح

کنـد  ین خبر را از او نقـل می) که ایاشیم، (عیاوردیم بدست نیم هر قدر تفحص کردیزات ابراهیمم

 از ضعفا نقل حدچ
ً
تـوان  ینـرو نمیفـتم ـ از اگش یپـ هنـد صـفحچنانکه در چکرد ـ  یث میون غالبا

ا حسن اسـت، در هـر حـال یباشد که ثقه و  یمین خبر همان عبد الرحیا یدا کرد که راویپنان یاطم

 نامبرده مجهول الحال است. یراو

                                           
 .٣٣٦، ص ١: ج مقالـح الیتنق -١

 .١٦٢، ص ٢: ج مقالـح الیتنق -٢

 .١٤٧ص  ٢: ج مقالـح الیتنق -٣
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 ف).یت: (ضعیعنوان روا

ا یدم آیرسپ از حضرت باقر «ت کرده که ین) روای(ابو خالد القماط) از (حمران بن اعـ ٧٦

فتم گن امت واقع نشده باشد؟ فرمود نه، ین ایواقع شده که مانند آن در ب یزیچل یاسرائ یان بنیم

لَمۡ ۞﴿ست یچه ین آیس مقصود از اپ
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � َّ�  ْ ٰ  ِمن َخرَُجوا لُوٌف  َوُهمۡ  رِهِمۡ دَِ�

ُ
ۡ ٱ َحَذرَ  �  تِ َموۡ ل

ُ ٱ لَُهمُ  َ�َقاَل  َّ�  ْ  یا مدتیس از نده شدن در همان روز مردند پا آنها یآ ]٢٤٣[البقرة:  ﴾…ُموتُوا

 ».کردند یانگهم زند یرداند و مدتگا بریکردند؟ فرمود خدا آنانرا بدن یانگزند
 مراجعه شود. ١ هو شمار ٧٤ هت شماریروا یراو هبه ترجم: یراو هترجم

 ف)یت: (ضعیعنوان روا

حضرت صادق فرمود « ت کردند کهید) روایزی) و (عمرو بن شمر) از (جابر بن ینیقطی(ـ ٧٧

 گکه در جنیه و آنانیام ینکه از بنیتا ا ن یسرش حسپکند؛ اول با  یدو دفعه رجعت م  یعل

ر مردم هفتاد هزار نفر از یهزار و از سا یس خداوند از کوفه سپرد، سیگبا او شرکت داشتند انتقام ب

رساند  یکرده تمام آنان را به قتل م گن با آنان جنیکند و در صف یه اعزام میام یبن یارانش را بسوی

د خدا یوگ ینکه میکند، تا ا یس خدا آنانرا زنده کرده به اتفاق فرعون و آل فرعون معذبشان مپس

کند، تا  یغمبر عطا میکند به پ یم یکه آن را فانیده تا روزیکه آن را آفر یا از روزیسلطنت اهل دن

 ».دیوفا نما ]٣٣[التوبة:  ﴾ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱ َ�َ  ۥِهَرهُ ِ�ُظۡ ﴿است:  ه را که در قرآن وعده کردهچنکه بآنیا

 مراجعه شود. ٧و روایت شماره  ٤٤و روایت شماره  ٥به ترجمه راوی روایت شماره ترجمه راوی: 

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

ا یـدم آیرسپاز حضرت صادق «د یوگ یت کرده میروا ییحی) از خالد بن یسی(عثمان بن عـ ٧٨

غمبـر فرمـود االن یغمبـر در غـار بـود پیکه او با پی، موقعیده؟ فرمود بلیق نامیغمبر ابو بکر را صدیپ

فـت گم شده، ابو بکر گده و یردگار اضطراب چا دیعبد المطلب را که در در یسرهاپ ینم کشتیب یم

ش یشـمهاچشده حضرت دسـتش را بـر یک ، نزدیمن آیک ؟ فرمود بنزدیبمن نشان بده یتوان یم

نه را یمد یها خانه یغمبر فرمود بود، حتیه همان است که پید قضیاه کرد دگاه کن، نگده فرمود نیمال

) بعـد یقیغمبر فرمود تـو هـم (صـدی، پیق کردم که تو ساحریفت اکنون تصدگش خود یپد، یهم د

که او حق را از باطـل جـدا کـرده و  ینیب یر نمگده شد؟ فرمود میرا فاروق نامچعرض کردم (عمر) 

د؟ فرمـود یـز نمائیرهپغمبر فرمود که از دعوت (سعد) یا پیفتم آگس پمردمرا به باطل وادار نمود؛ س

 ».دگجن یم ینکه در رجعت با علیا یه؟ فرمود براچ ی، برایبل
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 د.یمراجعه نمائ ٤٢ هت شماریروا یراو هبه ترجم: یراو هترجم

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

یـک حمـزه)  یبن ابـ ید (علیوگ یت کرده میروا ید) از شخصیمان بن رشیبن سل ی(علـ ٧٩

! عرض کرد از جـدت حضـرت ی؟ فرمود بلیا تو امامیروز رفت خدمت حضرت رضا عرض کرد آ

 با یفرمود هر امام یدم میصادق شن
ً
ن طـور نفرمـوده یـبماند، فرمود ا یبعد از او باق ید اوالدیحتما

ن بـن یکه حس یر آن امامگبماند، م یباق ید بعد از او از او اوالدیبا یفرموده بود هر امامبود، بلکه 

 ».کند یبر او خروج م یعل

 .)١(مجهول الحال است یول یامامد یمان بن رشیبن سل ی: علیراو هترجم

ماننـد ابـن  یبـوده؛ وبعضـ یرجـال واقفـ یباتفـاق علمـا یسالم البطائن هحمز یبن اب یعل

 .)٢(اند کرده یاو را بعنوان کذاب، ملعون ومتهم معرف یغضائر

 ف)یت: (ضعیعنوان روا

حضرت صادق فرمود اول کسیکه رجعت «کند که  (عیاشی) از (رفاعه ابن موسی) نقل میـ ٨٠

ونه که گکشد همان یزید و اصحابش را می است، حسین  کند حسین بن علی و یزید بن معاویه می

 لَُ�مُ  نَاَرَددۡ  ُ�مَّ ﴿س حضرت صادق این آیه را تالوت فرمود: پرسانده بودند، سآنان حسین را بقتل 
ةَ لۡ ٱ مۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َكرَّ

َ
مۡ  ُ�مَ�ٰ َددۡ َوأ

َ
ٰ بِأ �ۡ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوَ�نِ�َ  لٖ َ�

َ
 .)٣(]٦[اإلسراء:  ﴾٦ نَفًِ�ا َ�َ أ

                                           
 .٢١٩ص  ٢: ج مقالـح الیتنق -١

 .٢٦١ص  ٢: ج مقالـح الیتنق -٢

ٓ َوقََضيۡ ﴿ن است یه قبلش ایآ -٣ ٰٓ إِسۡ  بَِ�ٓ  إَِ�ٰ  َنا  ٱ ِ�  ِسُدنَّ َ�ُفۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ءِيَل َ�
َ
َ�ۡ�ِ  ِض �ۡ�  ٤ �َكبِ�ٗ  �ُعلُوّٗ  لُنَّ َوَ�َعۡ  َمرَّ

ٓ  فَإَِذا ٰ  دُ وَعۡ  ءَ َجا ولَٮ
ُ
ٓ  اِعَبادٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َناَ�َعثۡ  ُهَماأ َا ْوِ�  �َّ

ُ
  أ

ۡ
ْ  َشِديدٖ  ٖس بَأ � ٱ َل ِخَ�ٰ  فََجاُسوا فۡ  ادٗ وَعۡ  َوَ�نَ  ّ�ِيَارِ  �ُمَّ  ٥ ُعوٗ� مَّ

ةَ لۡ ٱ لَُ�مُ  نَاَرَددۡ  مۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  َكرَّ
َ
مۡ  ُ�مَ�ٰ َددۡ َوأ

َ
ٰ بِأ �ۡ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َوَ�نِ�َ  لٖ َ�

َ
حۡ  إِنۡ  ٦ نَفًِ�ا َ�َ أ

َ
حۡ  َسنُتمۡ أ

َ
 َسنتُمۡ أ

نُفِسُ�ۡمۖ 
َ
  �نۡ  ِ�

ۡ
َس�

َ
که منزل یم که اعقاب شما در آنجائیل خبر دادیاسرائ یما در تورات به بن«: یعنی ﴾فَلََها ُ�مۡ أ

که یکنند، وقت یان میشا یت بر آمده، بر مردمان ظلمیوفرعون یائیکند، و در مقام کبر یدارند دو مرتبه فساد م

ار و یشوکت خود را بر شما مسلط کرده که د یوذ رومندیبندگان نکعده ین مرتبه ظلم و فسادشان در رسد ما یاول

 یا ن وعدهیمانده باشد او را بکشند، و ا یباق یکه اگر کسش قرار بدهند، یشما را در تحت نظر وتفت یها مسکن

 یعنیم، یکن یکه بشما مسلط شده بودند، بشما رد میر، پس از آن دولت وغلبه شما را بر آنانیاست تخلف ناپذ

 شمار یاران بیوافر و  هعد یم، و شما را دارایکن یاد میم، اموال شما را زیده یب شما قرار میرا نص یروزیفتح وف

د، یز خود دست بکشیمفسده آم یو از آن کارها یدادگریو ب یائیاست که از کبر ین در وقتیم، ایده یقرار م
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 مراجعه شود. ٢٤ هت شماریروا یراو هبه ترجم: یراو هترجم

 ف: مرسل).یت: (ضعیعنوان روا

کنند که  یت می) از حضرت صادق روای) و (محمد بن علیلمیالحسن د ی(حسن بن ابـ ٨١

َ�َمن﴿ه ین آیل ایدر ذ«
َ
فرمود، شخص  ]٦١[القصص:  ﴾…قِيهِ َ�ٰ  َ�ُهوَ  اَحَسنٗ  ًداوَعۡ  هُ َ�ٰ وََعدۡ  أ

و در آخرت او و  ردیگا از دشمنانش انتقام بیاست، خدا باو وعده داده که در دن  یموعود عل

 ».دوستانش را به بهشت ببرد
 .)١(مهمل و مجهول الحال است یلمیالحسن الد ی: حسن بن ابیراو هترجم

 ز مجهول الحال است.ین یمحمد بن عل

 .)٢(ف)یت: (ضعیعنوان روا
) نقـل یه اسـدیـم التمـار) از (عبایر) و (عمران بن مثـیل بن ابان) و (فضل بن زبی(اسماعـ ٨٢

 یاز سنتها یر مردانم و در من سنتیپد یفرمود من س یدم که میشن ی از حضرت عل« کنند که یم

                                                                                                           
د، یا کرده یکیقت بخودتان نید، در حقیکوکار شدیوباالخره، از هر جهت نیک وگفتار نیک کردار ن یچنانچه دارا

ت یدر دن یعنیب خودتان خواهد شد، یآن نص هبهر د یاب خواهیو در آخرت بثواب و منزلت کاما به غلبه و عزَّ

ب شما خواهد ینص یدیو پل ید، همان زشتیا قا بخود بد کردهید، تحقیاگر زشت خو و بدکردار شد یشد، ول

 .»دیشو یم یا و آخرت دچار شقاوت و بدبختیدر دن یعنیشد، 
است، ولی در معنی مانند  گرچه در ظاهر مشعر بر یک قصه تاریخی -های قرآن مانند سایر قصه-ها  این آیه

خواهد عاقبت و نتائج سوء  کنند، متضمن بیان فلسفه تاریخ است، می قصصی که علمای اجتماع و اخالق بیان می

خواهد فوائد نیکوکاری و خوش رفتاری را  ظلم، فساد و تکبر و پیروی نکردن خداو رسول خدا را بما نشان بدهد، می

 اه رستگاری وسعادت در دنیا و آخرت را در ضمن همین قصه بما ارائه بدهد.خواهد ر بما آگاه نماید خالصه می

ن اندازه یست تا ایاست، ابدا مربوط برجعت ن یاخالق یپربها هقصیک ه از جمالت ین آیکه ا یپس دانست

الت در ا یمغالطه کار
ُ

 ح ه بخرج دادهین قضیکه غ
ً
صورت چارگان از بس به سر و ین بیرت آوراست! ایاند، واقعا

: (کّره) و (رجوع) و (حشر) و (بعث) و هه به کلمیآیک نکه در یاساس عالقمند بودند، هم ین امر بیدادن ا

سرو ته  یب یههم بهمان آ یا هیرایپیک ه را قطع کرده و یاول و آخر آن آ یخوردند، فور ینها بر می(آخرت) ومانند ا

خت که یرا خواهد بر انگ ینکه خداوند در موقعش کسانیگر غافل از ایدادند، د یل خود قرار میبسته جز و دل

کرده یک عالم اسالم را تار یر زمانیآنان را که از د یها یاهکاریدارد و سیآنان بر م یهایرنگ بازین یپرده از رو

مسلمان را از لکه  یکند ودامن جمع ینگونه نسبتها تبرئه میکعده مردان بزرگ اسالم را از ایکند و  یبود محو م

  سازد. یمک پا یبدنام یاه

 . ٢٩٤ص  ١: ج مقالـح الیتنق -١

 ف است.یز ضعین جهت نیاز رواتش حذف شده از ا یچون بعض -٢
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عقـوب را ینانکـه عائلـه چکنـد،  یمن جمع م یام را برا وب است، بخدا قسم خداوند اهل و طائفهیا

 ».او جمع کرده بود یبرا

هـر سـه  )٣(ثم التمـاریـو عمران بن م )٢(ریل بن زبیو فض )١(ل بن ابانی: اسماعیراو هترجم

 مجهول الحالند.

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

یک نم عبـد اللـه شـریب یا مـیـوگفرمـود «ت کرده که یاد) از حضرت باقر روای(سهل بن زـ ٨٣

ش یپـن کوه یائپذارده در گخته شده بر سر یاش آو ان دو شانهیاش م دنباله یاهیرا که عمامه س یعامر

 ».اند کوه رو آورده یان به باالیوگهار هزار نفر الله اکبر چقائم ما با  یرو

 رجوع شود. ٤٥ هت شماریروا یراو هبه ترجم ادی: سهل بن ز یراو هترجم

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

فرمـود از خـدا  یدم کـه میاز حضرت صـادق شـن«د یوگ یجه) میخد ی(سالم بن مکرم ابـ ٨٤

 هدر عـوض دربـار ینکرد ولذارد، خدا اجابت گب یل را بعد از من باقیسرم اسماعپخواسته بودم که 

باشد که ده نفـر از  یم یل اول کسین است که اسماعید و آن ایبمن بخش یرگیسرم رتبه و منزلت دپ

 ».است که علمدار او خواهد بودیک شود، از آن جمله عبد الله بن شر یاصحابش زنده م

ب بـود، مرحـوم روان ابو الخطایپاز  یعنی) ةاز (غالجه ی: سالم بن مکرم ابو خدیراو هترجم

 .)٤(اند ن جهت او را در عداد ضعفا قرار دادهیخ در (فهرست) و ابن داود، از همیش

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

بـه (ابـو  یکـه منتهـ یز از جمعـیـن مضمونرا صاحب کتاب منتخب البصـائر نین همیعـ ٨٥ 

 ار است.گروردپشود  یجه) مزبور میخد

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

فـت گرسیدم (اصـبغ) را مالقـات کـردی؟ پوید از (محمد بن فرات) گ فضل) می(جعفر بن ـ ٨٦

یر مردی بود که موی سر و صورتش سفید شده و ریش درازی داشت، پدرم او را مالقات کردم، پبله، با 

                                           
 .١٢٦ص  ١: ج مقالـح الیتنق -١

 .١٣ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -٢

 . ٣٥٢ص  ٢: ج مقالـح الیتنق -٣

 . ٦ص  ٢: ج مقالـح الیتنق -٤
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از حضرت علـی «فت گاست برایش نقل کند  شنیده درم از او تقاضا کرده بود حدیثی که از علی پ

 ».یرمردانم و در من سنتی از سنتهای ایوب است و..............پفرمود من سید  شنیدم می

 منام است.گ: جعفر بن فضل یراو هترجم

ت) بـود و ی(باب یمدع یاهگسد محمد بن فرات ینو یاز خالصه م یکه عالمه در قسم ثانیبطور

) بـوده و شـراب هـم غـالةکنـد از ( ینقل م یه کشک یاتیکرد، و طبق روا یم یغمبریپ یدعو یزمان

 .)١(دیابن منصور بقتل رس یم بن مهدیاست، عاقبت در دست ابراه خورده یم

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

است،  دهیردگک م نازیر شده و استخوانهایپون چبامام عرض کردم «د: یوگ ی) می(داود الرقـ ٨٧

 ».د شدیه موفق خواهیدر آت یر فعال موفق نشوگدارم در راه شما کشته شوم، فرمود ا یدوست م

فاسد المذهب و محل اعتمـاد  داود الرقینویسند  بطوریکه ابن غضائری و نجاشی میترجمه راوی: 

 .)٢(دانند بوده است، محقق بحرانی و فاضل جزائری و شهید ثانی و ابن داود نیز او را از ضعفا می ةغال

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

که «اند  ت کردهید) از (عبد الله بن خفقه) روایعبد الله بن غالب و (محمد بن ولمحمد بن ـ ٨٨

نکه از حضرت صـادق یافتاد که نسبت بمن از لحاظ ا یذارم بجماعتگم نقل کرد یابان بن تغلب برا

 یاز کودکـان از جـائ یدم جمعـیـد دیـوگ ینکـه مـیکردنـد ـ تـا ا یکردم نکوهش م یث مینقل حد

س از پسـ »العجب كل العجب بـني اجلـامدي والرجـب«خوانند:  یجمالت را من یذشته و اگ یم

 ».ان استگان با زندگدم، فرمود مراد مالقات مردیرسپآن را  یحضرت معن

 یو عالمـه ابـن داود واقفـ یطبق شـهادت نجاشـمحمد بن عبد الله بن غالب  یراو هترجم

 .)٣(است بوده

عبـد  )٤(باشـد یرجال م یق علمایمورد توث یمذهب بوده، ول یند فطحچهر د یمحمد بن ول

 ست.یاسمش در کتب رجال مذکور ن الله بن خفقه

                                           
 . ١٧٠ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -١

 .٤١٤ص  ١: ج مقالـح الیتنق -٢

 .١٤٤ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -٣

  .١٩٧ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -٤



 اسالم و رجعت      154

 

 ف: مهمل).یت: (ضعیعنوان روا

های علی امیر  وید به کتابی برخوردم که متضمن خطبهگ (صاحب کتاب منتخب البصائر) میـ ٨٩

بن صـدفه) از جعفـر بـن محمـد  ةالمؤمنین بود وقسمتی از آنها از (ابو الروح فرج بن فروه) از (مسعد

فيـا عجـب كـل «ای است بنام (مخزون) از جمله جمالتش این است  روایت شده بود؛ در آنجا خطبه

ونـه چگیسـت؟ فرمـود چرسیده تعجب شـما از پ مردی از علی  »العجب بني مجادي و رجـب

شـوید، اه گـشـته و شـما نمـی فهمیـد؛ آگتعجب نکنم و حال آنکه قضای خـدا دربـاره شـما جـاری 

 ».ردند و...........گ ان زنده میگشود و مرد هائی واقع می گصداهائی خواهد رسید که در بین آنها مر

 .)١(ف: مرسل)یت: (ضعیعنوان روا

 یا نامه«کند که  ینقل م ی) از حسن بن شاذان واسطیسلمه کند ی(محمد بن سالم بن ابـ ٩٠

د یوگ ینکه میکردند بحضرت رضا نوشتم، تا ا یه اهل واسط بمن مگیاتیت از تعد یبر شکا یمبن

س پام دولت باطله صبر کنند، یرفته که در اگمان یپحضرت در جواب نوشت خدا از دوستان عهد و 

ْ ﴿د: یوگ ینه میام بکند هر آیق قید خالیر سگبحکم خدا صبر کن، ا  ِمن َ�َعَثَنا َمنۢ  لََناَو�ۡ َ�ٰ  قَالُوا
رۡ  ۡ ٱ َوَصَدَق  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ وََعدَ  َما َذاَ�ٰ  �ۗ قَِدنَاۜ مَّ  .)٢(]٥٢س: ی[ ﴾٥٢ َسلُونَ ُمرۡ ل

                                           
ف خواهد بود ـ فرضا هم اگر ینرو ضعین نشده و بطور ارسال ذکر شده است، از ایین خطبه تعیخصوص ا یراو -١

] ٤، ص ٣: جح الـمقالیقتندر [ یکه مامقانیبطور یبن صدفه بوده باشد، اول ةو مسعد ةآن فرج بن فرو یراو

] مذکور است عالمه و فاضل ٢١٢، ص ٣: جح الـمقالیتنقکه در [یبطور یسد مجهول الحال و دومینو یم

 ف خواهد بود.یز ضعینرو نیدانند از ا یاو را از ضعفا م یو مجلس یجزائر

داند،  یعجل الله فرجه م یه را منزل به زمان ظهور حضرت مهدین آیت این روایشود در ا یکه مالحظه میبطور -٢

ت کفار در موقع نفخ صور یح و ضعیشود که راجع به تشر یه بطور وضوح معلوم میل آیبا مالحظه صدر و ذ یول

ۡ ٱ َذاَ�ٰ  َمَ�ٰ  َوَ�ُقولُونَ ﴿ن است: یات قبل وبعدش ایامت است، آیو ق  إِ�َّ  يَنُظُرونَ  َما ٤٨ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن دُ وَعۡ ل
  ِحَدةٗ َ�ٰ  َحةٗ َصيۡ 

ۡ
ُمونَ  َوُهمۡ  ُخُذُهمۡ تَأ هۡ  إَِ�ٰٓ  َوَ�ٓ  ِصَيةٗ تَوۡ  َتِطيُعونَ �َسۡ  فََ�  ٤٩ َ�ِّصِ

َ
ورِ ٱ ِ�  َونُفِخَ  ٥٠ ِجُعونَ يَرۡ  لِِهمۡ أ  لصُّ

 ٱ ّمِنَ  ُهم فَإَِذا
َ
ْ  ٥١ يَنِسُلونَ  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  َداثِ جۡ ۡ� رۡ  ِمن َ�َعَثَنا َمنۢ  لََناَو�ۡ َ�ٰ  قَالُوا  َوَصَدقَ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ وََعدَ  َما َذاَ�ٰ  �ۗ َقِدنَاۜ مَّ

ۡ ٱ �ۡ  َ�ِيعٞ  ُهمۡ  فَإَِذا ِحَدةٗ َ�ٰ  َحةٗ َصيۡ  إِ�َّ  َ�نَۡت  إِن ٥٢ َسلُونَ ُمرۡ ل َ ونَ ُ�ۡ  َنا�َّ : کفار بطور یعنی] ٥٣-٤٨س: ی[ ﴾٥٣ َ�ُ

در چه  یده یامت و نزول عذاب و عده میوسته بما از حشر و قیند پیگو یمرتبت م یاستهزاء به حضرت ختم

حة واحده) یستند مگر (صینان منتظر نید ایگو ی؛ خدا در جواب م ؟ یگوئ یواقع خواهد شد اگر راست م یزمان

است و  یامت بطور ناگهانیوقوع ق یعنیکنند،  یکه باهم مخاصمه ومعامله م ینان در حالیآورد با یم یرا که رو

که (صور) یخودشان برگردند، وقت یها ند وبمنزلیه نمایتوص یزینکه نسبت بچیدر آن هنگام قدرت ندارند بر ا
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زه و ابـن داود وابـن یـدر وج یاز خالصـه و مجلسـ یعالمه عالمـه در قسـم ثـان: یراو هترجم

 .)١(دانند یرا از ضعفا م یسجستان یسلمه کند یمحمد بن سالم بن اب یغضائر

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

ةَ لۡ ٱ لَُ�مُ  نَاَرَددۡ  ُ�مَّ ﴿ه ین آیر ایحضرت صادق در تفس«د: یوگ ی(صالح بن سهل) مـ ٩١  َكرَّ
کشته شده بودند خروج  یبا هفتاد نفر از اصحابش که با و ین بن علیفرمود حس )٢(﴾…ِهمۡ َعلَيۡ 

ب دو رو و  یها شان کاله خودیکه در سرهایخواهد کرد، در حالت  ».باشد یا دو لبه میُمذهَّ
د طاووس در یاز خالصه و س یو عالمه در قسم ثان یو کش یغضائر که ابنیبطور: یراو هترجم

 .)٣(ث بودیو جعال حد غالةاز  صالح بن سهلسند ینو یر و ابن داود میتحر

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

رمـردانم یپد یفرمـود مـن سـ یم  یت کرده که علیبن صدقه) از حضرت روا ه(مسعد -٩٢

 ».کند و............. یم جمع میالم را برایوخداوند اهل وع

را از  بـن صـدقه هسـعد یزه وفاضل جزائـریدر وج ی: عالمه در خالصه و مجلسیراو هترجم

 .)٤(دانند یضعفا م

 ف).یت: (ضعیروا هترجم

فرمـود  یم یحضرت باقر فرمود کـه علـ«د یوگ ی) می(محمد بن خالد بن عبد الله البجل -٩٣

عثمان و اهـل نهـروان  یکه برا یبکند با آنان گد جنیبکند با گعه دجال جنیبخواهد با ش یر کسگا

ار غضـب خـدا شـده و چـنکه عثمان مظلوم کشته شده، دیرد با اعتقاد بایکه بمیکنند، و کس یه میرگ

عثمـان  یهش از قضـیپـکه یاست حال کس ونهچگعرض کرد  یکرد! مردک (دجال) را هم نخواهد در

                                                                                                           
دار کرد؟ پس از یخت و بیما را از خوابگاه ما برانگ یبر ما ک یند: وایگو یرون آمده میشان بیده شد از قبرهایدم

ان در آنچه که بما غمبریپکه خدا بما وعده داده بود و یزین است همان چیند ایگو یبخود آمدند م ینکه قدریا

 إِ�َّ  َ�نَۡت  إِن﴿د: یگو یق بر آمده میاند؛ بعد خدا در مقام اخبار از سرعت بعث خال داده راستگو بودهخبر 
�ۡ  َ�ِيعٞ  ُهمۡ  فَإَِذا ِحَدةٗ َ�ٰ  َحةٗ َصيۡ  َ ونَ ُ�ۡ  َنا�َّ افراد بشر در  ههم یحه و در مدت کمیصیک در مدت  یعنی ﴾٥٣ َ�ُ

 امت جمع خواهند شد. یق هدر عرص یعنیشوند،  ینزد ما حاضر م

 .١١٨ص ٣: جمقالـح الیتنق -١

 د.ی) مراجعه کن١٨٤است به صفحه ( یمقتض -٢

 . ٩٢ص ٢: جمقالـح الیتنق -٣

 . ٢١٢ص ٣: جمقالـح الیتنق -٤
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ک او بخـا ینـینـد بچدا کنـد، هـر یپنکه قسمت اعتقاد ید تا ایآیرون میمرده باشد؟ فرمود از قبرش ب

 ».شود یده میمال

 .)١(مجهول الحال است یول یامام ی: محمد بن خالد بن عبد الله البجلیروا هترجم

 ف).یت: (ضعیروا هترجم

) یلمـیمان دی) و (محمد سلی) و (محمد بن خالد البرقی(احمد بن محمد بن خالد البرق -٩٤

را: یـام بکنـد حمیـر قـائم مـا قگـاند که حضرت باقر بمن فرمـود ا ت کردهیروار یم قصیاز عبد الرح

 ».ردیگغمبر را از او بینکه حضرت با وحدبزند وانتقام فاطمه دختر پیشود، تا ا ی(عائشه) زنده م

 یبـود، ولـ یل القـدریـه ثقـه و مـرد جلچرگ ی: احمد بن محمد بن خالد البرقیروا هترجم

 نقل رواینو ی(فهرست) و عالمه در (خالصه) مخ در یو ش یکه نجاشیبطور
ً
 از ضعفا

ً
ت یـسند غالبا

سـد ـ ینو یم ینانکه ابن غضـائرچکه در اثر آن یکرد، بطور یاد اعتماد میات مرسله زیکرد و بروا یم

ندان مـورد چاتش یاست، روا ةثقانکه خودش از یاست، در هر حال با وجود ا ن بودهییمورد طعن قم

 .)٢(اشدب یاعتماد علما نم

از ضـعفا  ید ثـانیو شـه یو ابـن غضـائر یمانند نجاش یجمع هدیبعق یمحمد بن خالد البرق

 .)٣(باشد یم

 مراجعه شود. )٢١( هت شماریروا یراو هاست به ترجم ةاز غال یملیمان الدیمحمد بن سل

از علمـا از حسـان  یجمعـ هدیـصـاحب معتبـر از ضـعفا و بعق هدیـبعقر یم القصـیعبد الـرح

 .)٤(باشد یم

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

شـود در یک ام قائم نزدیکه قیوقت«ت کرده: ی) از حضرت صادق روایم الخثعمی(عبد الکرـ ٩٥

ده یده باشد باریکس ندچیکه مانند آن را ه یدیو در ده روز از ماه رجب باران شد یالثان یماه جماد

نم آنـانر کـه از یب یا مـیوگاند، یرو یمشان ین را در قبرهایمؤمن یوشتها و بدنهاگو در اثر آن خداوند 

 ».دهند! یتکان مک رد و خاگشان را از یها یآورند و موینه) رو میسمت (جه

                                           
 .١١٤ص ٣: جمقالـح الیتنق -١

 . ٨٢ص  ١: جمقالـح الیتنق -٢

 . ١١٣ص ٣: جمقالـح الیتنق -٣

 .١٥٠ص ٢: ج مقالـح الیتنق -٤
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او را  یند جمعـچ) بوده، هر یرجال (واقف یباتفاق علما یم الخثعمی: عبد الکر یراو هترجم

دانند  یقابل عمل نم اتش رایروا یاز خالصه و ابن غضائر یعالمه در قسم ثان یدانند ول یاز ثقات م

 ابن غضائر
ً
اد از او یـ) زغـالةدانند و ( ین شخص را از خودشان مید (واقفه) ایوگ یم یـ مخصوصا

 .)١(کنند یت مینقل روا

 ف).یت: (ضعیعنوان روا
حضرت صادق فرموده حضـرت قـائم از ظهـر کوفـه خـروج «د یوگ ی(مفضل بن عمر) مـ ٩٦

 یانزده نفر از قـوم موسـپز با او از همانجا خروج خواهند کرد: یل نینفر از اشخاص ذ ٢٧کند، و یم

مان یوشع بن نون و سلیکردند، و هفت تن از اصحاب کهف و  یم یقت راهنمائیکه مردم را بحقیآنان

 ».اران و حکام آن حضرت خواهند بودینان از یاشتر، که اک و مقداد و مال یو ابو دجانه انصار

) غـالةاز ( یمفضل بن عمر الجعفسند ینو یم یو نجاش یضائرکه ابن غیبطور: یراو هترجم

از خالصـه  یث بـود، عالمـه در قسـم ثـانیو و جعال حدگار دروغی) و بسیروان مذهب (خطابیپو 

 .)٢(دانند یز او را از ضعفا میزه و ابن داود و....... نیدر وج یومجلس

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

 کند. یت میمفضل بن عمر روان مضمون را از یز همی) نیاشی(عـ ٩٧

) یحمـزه سـالم البطـائن یبـن ابـ ی) و (علیریا نرماسیبن زکر ییحید) و (ی(احمد بن عبـ ٩٨

ر قـائم آل محمـد خـروج بکنـد خـدا گـا«کنند که فرمود  یت میاز حضرت باقر روا یجمع هلیبوس

  یعلـ یدومـکنـد محمـد و  یعـت میکه بـاو ب یخواهد کرد، اول کس یاریمالئکه باو  هلیبوس

 ».خواهد بود

طبـق شـهادت یحیی بن زکریای نرماسیری  )٣(مجهول الحال استترجمه راوی: احمد بن عبید 

 .)٤( وجعال حدیث بود غالةعالمه در قسم ثانی از خالصه و ابن داود و ابن غضائری و نجاشی از 

 مراجعه شود). )٣٨( هت شماریروا یراو ه(به ترجم یحمزه سالم البطائن یبن اب یعل

                                           
 . ١٦٠ص  ٢: ج مقالـح الیتنق -١

 .٢٣٨ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -٢

 . ٦٧ص  ١: ج مقالـح الیتنق -٣

 .٣١٥ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -٤
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 ف).یت: (ضعیعنوان روا

عالئم ظهور قـائم از حضـرت رضـا  ه) و (احمد بن هالل) درباریتونیالز ی(حسن بن علـ ٩٩

ننـد، و در آن یب یم یمردم در قرص آفتاب بدن«ن است: یت کرده و از آن جمله ایروا یث مفصلیحد

 ».ن است!یر المؤمنین امیرسد که ا یاز آسمان م یموقع صدائ

 .)١(مجهول الحال است یول یامام یاالشعر  یتویالز  ی: حسن بن علیراو هجمتر 

ر یـت و صـاحب تحریب در بـاب وصـیخ در رجال و فهرست و صاحب کتاب تهذیکه شیبطور

 .)٢(اند نان رسما او را لعنت کردهیاز ا یبعض یاست، وحت ) بودهةاز (غال احمد بن هاللسند ینو یم

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

 است. ت کردهیز از (احمد بن هالل) روای) نیرین مضمون را (حمین همیعـ ١٠٠

د یـایس از ظهورش مپحضرت صادق فرموده حضرت قائم «د یوگ ی(مفضل بن عمر) مـ ١٠١

اشـو و پ یملحـق بـاو بشـو یخواه یر مگد، مؤمن! صاحبت ظهور کرده، ایوگ یو م ینیسر قبر مؤمن

 ».ن جا بمانیهم یارت بمانگرورپدر کرامت  یه بخواهچنانچ

 د.یرجوع کن )٩٦( هت شماریروا یراو هبه ترجم یراو هترجم

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

در زیارت جامعه که (محمد بن اسماعیل برمکی) و (موسـی بـن عبـد اللـه نخعـی) آن را از ـ ١٠٢

کند آثار  یروی میپخدایا قرار بده ما را از کسانی که «اند، دارد که  حضرت ابی الحسن الثالث روایت کرده

 ».رسد در دولت شما ردد در رجعت شما و بریاست میگ وید ـ و برمیگ شما را ـ تا اینکه می

 .)٣(باشد از ضعفا میمحمد بن اسماعیل برمکی نویسد  بطوریکه ابن غضائری میترجمه راوی: 

 مجهول الحال است یول یامام یبن عبد الله نخع یموس
ً
 .)٤(ظاهرا

 ف).یت: (ضعیعنوان روا

در خصـوص  یجمعـ هلیبن فضال) بوسـ یبن محمد بن مسعده) و (حسن بن عل ی(علـ ١٠٣

مـان دارم و ینکـه مـن نسـبت بشـما ایدهم با یم یواهگ«اند:  ت کردهین از حضرت روایارت اربعیز

 ».ن دارمیقیبرجعت شما 

                                           
 .٢٩٥ص  ١: ج مقالـح الیتنق -١

  .٩٩ص  ١: ج مقالـح الیتنق -٢

 . ٨١ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -٣

 .٢٥٧ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -٤
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 مهمل است ـ بن محمد بن مسعده  یت: علیروا هترجم
ً
بـه  بن فضال یحسن بن علظاهرا

 مراجعه شود. )٧٢( هت شماریروا یراو هترجم

 ف: مرسل).یت: (ضعیعنوان روا

کـه  یسـت کسـیاز مـا ن«ه نوشته که حضرت صادق فرمود یحضره الفقیدر کتاب من ال ـ ١٠٤

 .»برجعت ما معتقد نباشد و متعه را حالل نداند
 .)١(ف: مرسل)یت: (ضعیعنوان روا

ر) یبص ی) از (ابیلمیمان دی) و (سلیلمیالدمان یاد) و (محمد بن سلی(سهل بن زـ ١٠٥

قۡ ﴿ه ین آیا«د یوگ یت کرده میروا
َ
ْ َوأ ِ  َسُموا ِ ٱب يۡ  دَ َجهۡ  �َّ

َ
خدمت حضرت صادق تالوت  ﴾…نِِهمۡ َ�ٰ �

 ».مذکور است ٦٩ت یه که در رواچ؟ ـ تا آخر آنیوئگ یه مچه ین آیا هکردم، فرمود دربار
 د.یمراجعه کن) ٢١( هت شماریو روا) ٤٥( هت شماریروا یراو هبه ترجم: یروا هترجم

 )٢(ف)یت: (ضعیعنوان روا

 کند. یر) نقل میبص ی) از (ابیاشین مضمونرا (عیهمـ ١٠٦

 )٣(ف: مرسل)یت: (ضعیعنوان روا
ت یـاز حضـرت بـاقر و صـادق روا یجمعـ هلیم بن اسحق) بوسـین مضمونرا (ابراهیهمـ ١٠٧

 است. کرده

م یابراهسند ینو یم یونجاش یدر (فهرست) وابن غضائرخ یکه مرحوم ش یبطور: یراو هترجم

 .)٤(است ) بودهةاز (غال بن اسحق

 فیضع ت: یعنوان روا

اد) و (محمد بن حسن بن شمون) و (خالد االصم) و (عبد الله بن القاسم ی(سهل بن زـ ١٠٨

ٓ َوقََضيۡ ﴿اند:  ر فرمودهین طور تفسیه را این آیحضرت صادق ا«ند که یوگ یالبطل) م  بَِ�ٓ  إَِ�ٰ  َنا
ٰٓ إِسۡ   ٱ ِ�  ِسُدنَّ َ�ُفۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ءِيَل َ�

َ
َ�ۡ�ِ  ِض �ۡ� -طالب و امام حسن  یبن اب یقتل عل یعنی ﴾َمرَّ

ٓ  فَإَِذا﴿ ین بن علیقتل حس یعنی ﴾٤ �َكبِ�ٗ  �ُعلُوّٗ  لُنَّ َوَ�َعۡ ﴿ ٰ  دُ وَعۡ  ءَ َجا ولَٮ
ُ
ون چ یعنی ﴾ُهَماأ

                                           
 ف است.یز ضعین جهت نی) حذف شده و از ا١٠٤و  ١٠٣ت (ین دو روایاز روات ا یبعض -١

 بعضی رواتش به کلمه (جماعت) تعبیر شده و باصطالح بطور ارسال ذکر شده است، از این جهت نیز ضعیف است. -٢

 د.ی) مراجعه کن١٣١ـ١٣٠به صفحه ( -٣

 .١٣ص ١: جمقالـح الیتنق -٤
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ٓ  اِعَبادٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َناَ�َعثۡ ﴿در رسد  ین بن علیحس یوقت خونخواه َا ْوِ�  �َّ
ُ
  أ

ۡ
ْ  َشِديدٖ  ٖس بَأ  فََجاُسوا

ن آل محمد را یرا که تمام قاتل یش از خروج قائم جمعیپم یزیگان یبر م یعنی ﴾ّ�ِيَارِ ٱ َل ِخَ�ٰ 

فۡ  ادٗ وَعۡ  َوَ�نَ ﴿کشند  یم  نَاَرَددۡ  ُ�مَّ ﴿است ثابت و مسلم  یا خروج قائم وعده یعنی ﴾٥ ُعوٗ� مَّ
ةَ لۡ ٱ لَُ�مُ  که ین باهفتاد نفر از اصحابش در حالیکند امام حس یخروج م یعنی ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  َكرَّ

ن شخص یکنند که ا یاند و همواره بمردم ابالغ م ذاردهگا دو لبه بر سر یو دو رو  یطال کار یها کاله

ن یکه مردم نسبت به حسینکنند، وقت طان اشتباهینکه مردم او را با (دجال) و شین است تا ایامام حس

 ».دهد یاو را غسل م ین بن علیکند و حس یوفات م دا کردند قائم یپکامال معرفت  یبن عل

ت یـروا یراو هکـه در ترجمـیبطوراد و عبد الله بن قاسـم البطـل ی: سهل بن ز یراو هترجم

ز طبـق یـن شـمون محمد بن حسن بـنباشند،  ی) مغالةنوشتم از () ١٤( هو شمار )٤٥( هشمار

 .)١(است ) بودهةو عالمه در خالصه و ابن داود و.......... از (غال یخ و نجاشیشهادت ش

.)٢(مجهول احال است خالد االصم
 

 ف. یضع ت: یعنوان روا
از حضرت صادق درخواست کرده بودم که بمن اجازه زیارت حسین بـن «وید گ صفوان میـ ١٠٩

س از او خواهش کردم کیفیت زیارت آن حضرت را بمن بیـآموزد ـ از جملـه فقـرات پعلی را بدهد، س

 .»وأشهد اهللا ومالئكته وأنبيائه ورسله أين بكم مؤمن وبإيابكم موقن«زیارت نامه این است: 
ارتنامه حضرت عباس دارد: من نسـبت بشـما و برجعـت شـما یدر (کتاب مصباح) در زـ ١٢٠

 ».ن دارمیقی

 .)٣(ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

ر بن عبد الله) از یاش) از (خیذکر شده که (ابن ع یا ارتنامهی) زةاریدر (کتاب مصباح الزـ ١١١

 .»وحتد العود يف حرضتكم والفوز يف كرتكم«ن بن روح) نقل کرده، در آنجا دارد ی(حس
خ در رجـال و یکه شیبطوراش ید الله بن حسن بن عی: احمد بن محمد بن عبیراو هترجم

ار چـسـند در آخـر عمـرش دینو یاز خالصه و ابـن داود م یو عالمه در قسم ثان یفهرست و نجاش

                                           
 .١٠٣ـ  ١٠٢ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -١

 .٣٨٦ص  ١: ج مقالـح الیتنق -٢

 ت بطور ارسال نقل شده است.ین دو روایا -٣
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مشعر اسـت  یعبارات نجاش یباشد ول یم یند مقصود اختالل عقلیوگ یم یاختالل شده بود، بعض

 یو مجلس یرجال نامبرده و فاضل جزائر یشده بود، در هر حال علما یار اختالل مذهبچنکه دیبر ا

 .)١(دانند ین شخص را از (ضعفا) میزه ایدر وج

 ف.یت: ضعیعنوان روا

 ین بن علیروز تولد حس هدر بار ی) دعائمصباح الـمتهجد) و (اقبال االعاملدر کتاب (ـ ١١٢

 کـرده ک کم یدر روز رجعت به نصرت اله ین بن علیحس«ن است: یذکر شده از جمله فقراتش ا

 ».شود یم

 .ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

در سـرداب کـه در کتـاب (مصـباح الزائـر) نقـل شـده دارد  در زیارتنامه حضرت قـائم ـ ١١٣

 ».ردند در رجعت اوگ فاجعلنی یا رب فیمن یکر فی رجعته یعنی: خدایا قرار بده مرا از کسانی که بر می«

 .)٢(ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

آن حضـرت در سـرداب نقـل شـده از جملـه  هدربـار یرگـید هارتنامیدر کتاب نامبرده زـ ١١٤

ةً يف ظهورك ورجعةً يف أيّامك«ن است: یفقراتش ا  .»و أن جيعل يل كرَّ
ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

 

اللهـم «د یـوگ یدر خصوص آن حضرت نقل شده که مـ یا ارتنامهیباز در کتاب مزبور زـ ١١٥

 .»اين أدين لك بالرجعة بني يدي صاحب هذه البقعة
 ف: مرسلیضع ت: یرواعنوان 

 یهر کس«ت کرده ی) از حضرت صادق روامصباح الزائـربن طاووس) در کتاب ( ی(علـ ١١٦

ش از ظهور یپه چنانچدهد و  ین عهدنامه را بخواند خدا او را از انصار قائم ما قرار میهل روز اچر گا

ده و هـزار یاز آن هزار حسنه باو بخش هرون آورده و در عوض هر کلمیرد خدا او را از قبرش بیقائم بم

 .»سدینو یکند، بعد خود عهد نامه را م یئه از نامه عملش محو میس
 ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

ر گهر کس ا«وید از حضرت صادق روایت شده گ (علی بن طاووس) در کتاب نامبرده میـ ١١٧

د ـ زیارتنامه ذکر کرده تا انیکه ویگبخواهد قبر حضرت ختمی مرتبت را از دور زیارت بکند باید ب

                                           
 .٨٨ص ١: جمقالـح الیتنق -١

 اند. ) را بطور ارسال نقل کرده١١٣و  ١١٢ت (ین دو رواینامبرده ا یها ن کتابیمؤلف -٢
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 ».یعنی من بفضلیت و رجعت شما اقرار دارم« إين من القائلني بفضلكم مقر برجعتكم: -ویدگ می

 )١(ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا
ت قبض روح مؤمن از حضـرت صـادق یفیخصوص ک یجمع هلی(محمد بن سنان) بوسـ ١١٨

کنـد و بـا آنـان  یارت میـمحمـد  را در بهشـت زس از مـردنش آل پـمؤمن «د یوگ یت کرده میروا

 ».کند یشان را زنده میام قائم خدا ایس از قپد ـ یوگ ینکه میآشامد ـ تا ا یخورد و م یم

 مراجعه شود. )١٠( هت شماریروا یراو هبه ترجم: یراو هترجم

 ف.یضع ت: یعنوان روا

از (محمـد بـن  یجمع هلیمان در کتاب مختصر بوسیخ حسن بن سلین مضمونرا شیهمـ ١١٩

 است. ت کردهیسنان) روا

 ف.یضع ت: یعنوان روا

ت کرده و یاز حضرت صادق روا یا ارتنامهیز یجمع هلین بن محمد بن عامر) بوسی(حسـ ١٢٠

 .»إينّ من املؤمنني برجعتكم«در آنجا داردکه 

  .)٢(مجهول الحال است یول یامام ن بن محمد بن عامریت: حسیروا هترجم
 .)٣(ف)یت: (ضعیعنوان روا

منهم «فرمود  یت کرده که علی) از حضرت صادق رواین بن عبد الله الرجانی(حسـ ١٢١

 ».ها ودولت ها سم و صاحب نشر اول و نشر آخر و صاحب رجعتیفاروق اکبر و صاحب م

 امام ین بن عبد الله الرجانیحس: یراو هترجم
ً
 .)٤(مجهول الحال است یول یظاهرا

 ف.یضع ت: یعنوان روا

نقل کرده که از جمله فقراتش  یا ارتنامهیاز حضرت صادق ز ی(محمدبن مروان) از ثمال ـ١٢٢

   نکه خدا زنده بکند شما را.یم، تا ایشما آماده هست یاری ین است: ما برایا

 .)١(مجهول الحال است: محمد بن مروان یراو هترجم

                                           
ف یضعنرو مرسل و یاند، از ا ) را حذف کرده١١٧تا  ١١٤ات (از ین روایمزبور روات ا ین کتابهایچون مؤلف -١

 باشد. یم

 .٣٤٢ص  ١: جمقالـح الیتنق -٢

 ف است.یز ضعیت از جهت ارسال رواتش نین روایا -٣

 .١٨٢ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -٤
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 ف.یضع ت: یعنوان روا

د: یوگ یت کرده که میاز حضرت صادق روا یجمع هلی) بوسیب جوهری(محمد بن مجـ ١٢٣

اللهم ال جتعله آخر العهد من زيارة ««و: گ، بیدیر ائمه رسیوسا ین بن علیقبر حسیک ون نزدچ«

 .»فإنك وعدته.. قرب ابن نبيك وابعثه مقاماً حمموداً تنترص به لدينك وتقتل به عدوك

 .)٢(حال استو مجهول ال یامام یب الجوهر ی: محمد بن مجیروا هترجم

 ف.یضع ت: یعنوان روا

در روز دحو االرض مستحب اسـت «وید گ می» اقبال االعامل«(علی بن طاووس) در کتاب ـ ١٢٤

 .»وابعثنا يف كرته حتد نكون يف زمانه من اعوانه«نویسد ـ تا اینجا:  خواندن این دعا ـ دعا را می

 .)٣(ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

ٓ  نُ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ قُتَِل ﴿ه را: ین آیا ید: معنیوگ ی(ابو سلمه) مـ ١٢٥ �ۡ  َما
َ
از حضرت  ﴾١٧ ۥَفَرهُ أ

ٓ ﴿نازل شده،  ی عل هدم فرمود درباریرسپصادق  �ۡ  َما
َ
 یاز عل یناهگه چ یعنی ﴾١٧ ۥَفَرهُ أ

يِّ  مِنۡ ﴿سرزده بود که او را کشتند؟ 
َ
نت یاز ط یعل یعنی ﴾ۥَخلََقهُ  َفةٍ �ُّطۡ  ِمن ١٨ ۥَخلََقهُ  ءٍ َ�ۡ  أ

َرهُ ﴿ده شده یاء آفریانب َماتَهُ  ُ�مَّ ﴿است  آسان کرده یعل یت را برایراه هدا یعنی ﴾١٩ ۥَ�َقدَّ
َ
 ۥأ

 ۡ�
َ
ٓ  إَِذا ُ�مَّ ﴿راند یم یغمبران میرا مانند پ یبعد از آن عل یعنی ﴾٢١ ۥَ�َهُ فَأ هُ  ءَ َشا َ�َ�

َ
س در پس ﴾٢٢ ۥأ

 ».کند یرجعت او را زنده م

 شش نفریتقر: یروا هترجم
ً
ابـو  یمحمد بن حنظله العبـد -١ه (ابو سلمه) معروفند ین کنیبا با

راشد  -٤ابو سلمه  یالکوف یخالد بن سلمه الجهن -٣ابو سلمه  یسیمحمد بن حنظله الق -١سلمه 

الن بـن عثمـان ابـو سـلمه یغـ -٦ابو سلمه  یم بن محمد البکریعل ـ٥ابو سلمه  ید الفزاریبن سع

 ١٢٠و ١١٠و ٥٣و  ٤٨و  ١٣٦ب در ص یـبترت» نتـائج التنقـيح«در کتاب  یکه مرحوم مامقانیبطور

 نان مجهول الحالند.یسد تمام اینو یم

 

                                                                                                           
 .١٨٢ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -١

 .١٧٨ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -٢

 ) بطور ارسال نقل شده است.١٢٤و  ١٢٣ت ( ین دو روایا -٣
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 ف. یضع ت: یعنوان روا

 کند. یز از (ابو سلمه) نقل مین» کنز الفوائد«ن مضمون را صاحب کتاب یهمـ ١٢٦

 ف.یضع ت: یعنوان روا

کنـد  ینقل م یعبد الله جدل یالح) از اب(عبد الله بن الرحمن االصم) و (منفصل بن صـ ١٢٧

 ».هستم دابة األرضفرمود من  یم  یرفتم خدمت عل یکه روز«

از  یو عالمـه در قسـم ثـان یکـه نجاشـیبطور: عبد الله بن عبد الرحمن االصم یراو هترجم

 .)١(است ان بصره بودهیوگ) و از دروغةسند از (غالینو یو ابن داود م یخالصه و ابن غضائر

 د.یرجوع کن )٥٨( هت شماریروا یراو هبه ترجممفضل بن صالح 

 ف.یضع ت: یعنوان روا

از حضرت باقر «د یوگ یت کرده میالمقدام ثابت بن هرمز) از (جابر) روا ی(عمرو بن ابـ ١٢٨

صدونه سال سلطنت خواهـد یس از مردنش سپت یاز ما اهل ب یفرمود بخدا قسم مرد یدم که میشن

نـد سـال چ یدم حضـرت مهـدیرسپ  س از وفات قائمپه وقت؟ فرمود چکرد، عرض کردم در 

 یخونخـواه یکنـد بـرا یس از آن منتظر رجعـت و خـروج مپکند؟ فرمود: نوزده سال،  یسلطنت م

 ».ین بن علیحس

از  یدر قسم ثـانکه عالمه یبطور یالمقدام ثابت بن هرمز العجل ی: عمرو بن ابیروا هترجم

 .)٢(است سند از ضعفا بودهینو یم یو ابن غضائر یزه و فاضل جزائریدر وج یخالصه و مجلس

 ف.یضع ت: یعنوان روا

 ز صاحب اختصاص از (عمرو بن ثابت).ین مضمون را نیهمـ ١٢٩

 ف.یضع ت: یعنوان روا

 علی «اند که  (ابی عبد الله ریاحی) و (ابی صامت حلوانی) از حضرت باقر روایت کردهـ ١٣٠

هـا و علـم بالهـا و علـم قـرآن و مـنم صـاحب  گاسـت: علـم مر دهیز بخشیچفرمود خدا شش  یم

 ».دیوگ یکه با مردم سخن م یا سم، منم آن دابهیها، منم صاحب عصاء و م ها و دولت رجعت

 هر دو مجهول الحالند.  )٤(یصامت حلوان یو اب )٣(یاحیعبد الله ر  ی: ابیروا هترجم

                                           
 .١٩٦ص ٢: جمقالـح الیتنق -١

 .٣٢٤ص ٢: ج مقالـح الیتنق -٢

 . ٢٥فصل الکنی ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -٣

 . ٢٠فصل الکنی ص ٣: ج مقالـح الیتنق -٤



 165 بحار نقل ... 13ترجمه روایاتی که مرحوم مجلسی درباره رجعت در جلد 

 

 ف.یضع ت: یعنوان روا

 کند. نقل می» ابی صامت حلوانی«صاحب کتاب بصایر الدرجات نیز همین مضمون را از ـ ١٣١

 ف.یضع ت: یعنوان روا

ر یام یعل«اند که  ت کردهی(محمد بن سنان) و (مفضل بن صالح) از حضرت صادق رواـ ١٣٢

، منم صاحب گبهشت و دوزخ منم فاروق بزر هفرمود منم قسمت کنند یشتر از اوقات مین بیالمؤمن

 ».سمیعصا و م

 د.یمراجعه فرمائ )٥٨(و  )١٠( هت شماریروا یراو هبه ترجم: یراو هترجم

 ف.یضع ت: یعنوان روا

د بن سنان) ) و (محمد بن جمهور) از (محمیبن محمد البصر ین مضمون را (معلیهمـ ١٣٣

 ».کند ینقل م

از خالصـه و ابـن داود و ابـن  یزه و عالمه در قسم ثـانیدر وج یکه مجلسیبطور: یراو هترجم

 .)١(است ث و فاسد المذهب بودهیمضطرب الحد یبن محمد البصر  یمعلسند ینو یم یغضائر

از  یو عالمه در قسـم ثـان یخ در رجالش و نجاشیطبق شهادت مرحوم ش محمد بن الجمهور

اسـت، بـه ص  بوده ةز از غـالیـنبن سـنان  محمد. )٢(است ) بودهة، از (غالیخالصه و ابن غضائر

 رجوع شود. )١٣٩(

 ف.یضع ت: یعنوان روا

د االعرج) از حضرت صادق ید) و (سعیاد) و (محمد بن ولین مضمونرا (سهل بن زیهمـ ١٣٤

 کند. ینقل م

 هو شـمار )٤٥( هت شـماریـروا یراو هبه ترجم دیمحمد بن ولو اد ی: سهل بن ز یراو هترجم

 مراجعه شود. )٨٨(

ح) و فخر یکه عالمه در (مختلف) و فاضل مقداد در (تنقیبطورد بن عبد الرحمن االعرج یسع

 .)٣(سند مجهول الحال استینو یضاح میدر ا
 

                                           
 . ٢٣٣ص ٣: ج مقالـح الیتنق -١

 . ٩٦ص ٣: ج مقالـح الیتنق -٢

 . ٢٧ص  ٢: ج مقالـح الیتنق -٣
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 ف.یضع ت: یعنوان روا

ها بـآخر  روزها وشـب«که اند  ت کردهیه) از حضرت صادق رواید بن معویز) و (بری(حرـ ١٣٥

 ».رداندگراند و حق را باهلش بر  یانرا بمگانرا زنده کند وزندگنکه خدا مردیرسد تا ا ینم

ات حضـرت یز) در سجستان در زمان حیسند (حرینو یرجال م یکه علمایبطور: یراو هترجم

ممنوع بوده در عت اسالم ینکار در شریون اچده بود، و یر کشیخوارج شمش یصادق بدون اذن او برا

تش از ورود یاند که علت ممنـوع احتمال داده یداد، بعض یاثر آن، حضرت او را در مجلسش راه نم

است، در هـر  از او بروز کرده یگح بزریعمل قبیک ن بود که یا یدر مجلس حضرت صادق البد برا

ان کـرده و از که در سجستیز را بمناسبت همان کاریات حریالمقال روا یحال صاحب تکمله و منته

 .)١(دانند یر قابل قبول میورود در مجلس حضرت صادق ممنوع شده بود غ
ـیاتیطبق روا یباشد، ول یرجال م یق علمایل و توثیند مورد تجلچهر ه ید بن معو یبر 

ّ
 یکـه کش

 .)٢(است نقل کرده از اهل بدع و مورد لعن حضرت صادق بوده

 ف.یضع ت: یعنوان روا

فت از حضرت صادق گ یدرم مپ«د: یوگ یو (احمد بن عقبه) م یادیاحمد بن محمد االـ ١٣٦

ن بن یست؟ فرمود حسیکند ک یکه خروج م ی، اول کسیا رجعت حق است؟ فرمود بلیدند آیرسپ

کنند؟ فرمود نه، بلکه  یا تمام مردم با او خروج میاست، که بعد از قائم خروج خواهد کرد، آ یعل

ورِ ٱ ِ�  يُنَفخُ  مَ يَوۡ ﴿د یوگ یکه خدا میبطور   لصُّ
ۡ
فۡ  تُونَ َ�َت�

َ
 ».کند یدسته دسته رجعت م ﴾١٨ اَواجٗ أ

 )٣(ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

که با ین با آنانیکه امام حس«ت شده ی) از حضرت صادق روامنتخب البصائردر کتاب (ـ ١٣٧

بـن  یبـا موسـنانکـه چباشـند،  یز همراه او میغمبر نیکند، و هفتاد پ ید شده بودند رجعت میاو شه

آن حضرت  ین بن علیدهد، و حس یم ین بن علیشترش را بحسگعمران هم بودند، حضرت قائم ان

 ».س از وفاتش غسل خواهد دادپرا 

 .ف: مرسلیت:  ضعیعنوان روا

از حضرت صادق شنیدم کـه «وید: گ صاحب کتاب نامبرده از جابر جعفی روایت کرده می -١٣٨

                                           
 . ٢٦١ص  ١: ج مقالـح الیتنق -١

 .١٦٥ص  ١: ج مقالـح الیتنق -٢

 ف است.ینرو ضعین احمد بن محمد و احمد بن عقبه حذف شده و از ایت روات بین روایدر ا -٣
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س از مردنش سیصد و نه سال سلطنت خواهد کـرد، عـرض پیان ما فرمود بخدا قسم مردی از شیع می

 ».ماند؟ فرمود: نوزده سال ند سال در عالم میچفتم: قائم گه وقت؟ فرمود: بعد از قائم. چکردم در 

 .)١(ف: مرسلیت:  ضعیعنوان روا

که خداوند  یومیدند مقصود از یرسپاز حضرت صادق «د یوگ یل) می(اسد بن اسماعـ ١٣٩

لۡ  ِس�َ َ�ۡ  ۥَداُرهُ ِمقۡ  َ�نَ  �ٖ يَوۡ  ِ� …﴿ه یآ نیدر ا
َ
ن ییمقدارش را تع ]٤[المعارج:  ﴾٤ َسَنةٖ  َف �

نجاه هزار پغمبر اکرم است که مدت سلطنت او در رجعت یست؟ فرمود مراد از آن رجعت پیچکرده 

 ».هار هزار سال خواهد بودچهل و چز ین یسال است، ومدت سلطنت عل

 .)٢(ل مجهول الحال استیبن اسماعاسد : یراو هترجم

 )٣(ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

ت شده یار) روایبن مهز یاز (عل» السلطان الـمفرج عن اهل االيامن«در کتاب  ـ١٤١

کرد ـ  یفت امسال برو مکه حضرت قائم را مالقات خواهگبمن  یدم کسیدر خواب د«د یوگ یم

ن) مفقود شود، و ینچکه (یفت: وقتگد ـ حضرت قائم بمن یوگ ینکه میکند، تا ا یقصه را نقل م

اه به گعت کنند، آنی) بیانیبکند، ومردم به (سف ی) لشکر کشید و (عباسی) به جنبش در آی(مغرب

م و یکن ین صفا و مروه خروج میزده نفر در بیصد و سیدهند که ظهور کند، و با س یخدا) اذن م ی(ول

جبابره  یهکنم، و تمام ابن یس آن را مانند اولش بنا مپب کرده و سروم کوفه و مسجد آنجا را خرا یم

که در آنجا یکنم و کسان یثرب و (حجره) را خراب میروم  یز خراب خواهم کرد، و میآنجا را ن

کنم آن دو نفر را به  یس امر مپباشد! س یکه بدن آن دو نفر تر و تازه میرون آورده در حالتیمدفونند ب

ش از یشود، و مردم ب یها سبز م وبهچجه آن یزان کنند، و در نتیدار آو هوبچو به دو ع ببرند یسمت بق

ن یزم ینداز و ایآسمان ب یاز آسمان ندا کند ا ین منادین بیآنان شوند، در ا هدیروگفته و یش فریپ

ه چماند، عرض کردم بعد از آن  ینم ین باقیزم یدر رو یس در آن روز جز مؤمن کسپر!! یگب

                                           
ص  ١: جح الـمقالیتنقدر  یکه مامقانیحسن بن سلمان بن خالد است، بطور» منتخب البصائر«مؤلف کتاب  -١

صادق و تواند بدون واسطه از حضرت  یالبته نم ین کسیچن، د بودهیمرحوم شه یسد از شاگردهاینو یم ٢٨٤

ت بکند، حتما یاز اصحاب حضرت صادق بوده روا یتیاز اصحاب حضرت باقر و بروا یز از جابر که بقولین

  ت مرسل خواهد بود.ین دو روایجه ایشان حذف کردند و در نتین بوده که ایدر ب یروات چند

 .١٢٢ص  ١: جمقالـح الیتنق -٢

 از رواتش حذف شده است. یز بعضیت نین روایدر ا -٣
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ةَ لۡ ٱ لَُ�مُ  نَاَرَددۡ  ُ�مَّ ﴿ه را تالوت فرمود ین آیس اپشد؟ فرمود رجعت رجعت! سخواهد   هِمۡ َعلَيۡ  َكرَّ
مۡ 
َ
مۡ  ُ�مَ�ٰ َددۡ َوأ

َ
ٰ بِأ �ۡ  ُ�مۡ َ�ٰ وََجَعلۡ  َو�َنِ�َ  لٖ َ�

َ
 .]٦[اإلسراء:  ﴾٦ نَفًِ�ا َ�َ أ

 )١(ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

کند  یالخطاب) از (مروان بن مسلم) نقل م یفضال و (ابن اب ین بن علیاحمد بن حسـ ١٤٢

-ه ذکر کرده ین آیکه خدا در ا یلیدم اسماعیرسپاز حضرت صادق «د یوگ ی) مید عجلیکه (بر

ۚ َ�ٰ إِسۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  ُكرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ َ�نََصادَِق  ۥإِنَّهُ  عِيَل سر پل یا همان اسماعیآ ]٥٤م: ی[مر ﴾دِ وَعۡ ل

م وفات یدرش ابراهپش از یپل یرا اسماعیست، زیفرمود او ننانکه معروف است؟ چم است، یابراه

 یه کسانچ یس بسوپل باشد، یر همان اسماعگعت بود، ایغمبر و صاحب شریم پیکرده بود، و ابراه

غمبر است یل پیسر حزقپل یست؟ فرمود مقصود از او اسماعیس کپمبعوث شده بود؟ عرض کردم 

وست صورتش پس پب کرده و کشتند و سیمبعوث کرده بود قومش او را تکذ یغمبریکه خدا او را به پ

عذاب است نزد او ک را که ملک ل ملیجه خداوند بر آنان غضب کرده سطاطائیرا کندند، در نت

ن قسمت ندارم، خدا یاج بایفت من احتگل یفرستاده که قومش را در تحت شکنجه قرار دهد، اسماع

نسبت  یرفتگمان یپق عهد و یارا تو از خالگروردپرد ـ ست؟ عرض کیچس حاجت تو پفت گ

ت، و بمخلوق خود یاو به وال یایو نسبت باوص یغمبریو نسبت به محمد به پ یبخودت به خدائ

 یا ن وعده دادهیخواهند کرد، و بحس ین بن علیس از او با حسپغمبر یه را که امت پچآن یا خبر داده

ا ین است که مرا هم به دنیا حاجتم اینکه از دشمنانش انتقام بکشد، خدایتا ا یردانگا بریکه او را به دن

 رم!.یگاند انتقام ب ن مردم که آزارم کردهیتا از ا یردانگبر

 ».سر حزقیل را قبول کرده و باو وعده داده که با امام حسین رجعت کندپخداوند تقاضای اسماعیل 

رجال  یشتر علمایباشند ب یم یکه فطحنیبا االفضال  ین بن علی: احمد بن حسیروا هترجم

 .)٢(است ضعفا قرار داده هاز خالصه در شمار یر عالمه که او را در قسم ثانگدانند م یاو را از ثقات م

 د.  یمراجعه کن) ٢٠٥( هبه صفح ید عجلیبر 

 

                                           
بن  ین خود و علیکه خود در آنجا اشاره کرده است وسائط ب یم صاحب کتاب مزبور بطوریبن عبد الکر یعل -١

 ت قبل از جهت ارسال است. یات و رواین روایار را حذف نموده است ـ خالصه ضعف ایمهز

 .٥٥ص  ١: ج مقالـح الیتنق -٢
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 .)١(ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

از حضـرت صـادق «ویـد گ مـی(عبد الله بن عبد الرحمن االصم) از (حریز) روایت کرده ـ ١٤٣

است، با اینکه مردم خیلی نیازمند بشما هستند؟ فرمود: در نزد هر  ه عمرهای شما کوتاهچرسیدم برای پ

باید در مدت عمر ما بـدان عمـل بکنـیم در آن نوشـته شـده،  ه را که میچای است آن یک از ما صحیفه

یده، در آن موقع پیغمبر نزد ما آمـده خبـر شود که عمر ما بآخر رس وقتیکه مقرراتش تمام شود معلوم می

یش آمـد پـخواست بـرایش  ه را که میچکند حسین بن علی در صحیفه خود آن ما را بما اعالم می گمر

رفتـه گای که قبال برای یاری حسین از خداوند  وید ـ مالئکه طبق اجازهگ بکند قرائت کرده ـ تا اینکه می

کرده بودند که حضرت شهید شده بود، لذا مراتب را بخداونـد  بودند، موقعی روز عاشوراء بزمین نزول

عرضه داشته وخداوند بآنان امر کرد که همواره مالزم قبه آن حضرت باشید تا اینکه روزی او را به بینیـد 

اه او را یاری کنید، ولی فعال وظیفه شما این است که تا آنروز بر گاست، و آن که زنده شده و خروج کرده

 ».ام ریستن و یاری کردن بر او را مخصوص بشما کردهگریه کنید گآن حضرت 

 مراجعه شود. )٢٠٢(است، بصفحه  بوده ةاز غال ترجمه راوی: عبد الله بن عبد الرحمن االصم

 ف)ی(ضع ت: یعنوان روا

) یم الخثمعی) و (عبد الکریبن خالد العاقول ی(جعفر بن محمد بن مالك) و (علـ ١٤٤

اِجَفةُ ٱ ُجُف تَرۡ  مَ يَوۡ ﴿ه ین آیر ایصادق در تفسحضرت «ند یوگ یم ادِفَةُ ٱ َبُعَهاتَتۡ  ٦ لرَّ  ﴾٧ لرَّ
طالب  یبن اب یو مقصود از (رادفه) عل ین بن علیفرمود مراد از (راجفه) حس] ٧-٦[النازعات: 

است،  ین بن علیدهد حس یرا از سرش تکان مک رد و خاگرون آمده و یکه از قبر ب یاست، اول کس

ِينَ ٱوَ  رُُسلََنا َ�َنُ�ُ  إِنَّا﴿ه یآ یاست معن نیا َّ�  ْ ِ َيوٰ �َۡ ٱ ِ�  َءاَمُنوا �ۡ ٱ ة   .]٥١[غافر:  ﴾…يَا�ُّ

                                           
نجا بدون واسطه از مروان بن یالخطاب در ا یکه ابن ابد ینیب ید میت را در بحار مالحظه فرمائیچنانچه اصل روا -١

هست که در آنها با سه و چهار  یث چندیدر باب حجت احاد یدر کتاب کاف یت کرده است، ولیمسلم روا

 یبوده که ابن اب ین دو نفر وسائطین ایز بیت نین روایرود که در ا ینجا گمان میکند، از ا یت میواسطه از او روا

) و یخ حسن صاحب (منتقیت مرسل باشد؛ چنانکه مرحوم شین روایجه ایرده است، و در نتالخطاب حذف ک

 ١: جح الـمقالیتنقدر  یکه مامقانیره ـ بطور یو غ ین کاظمین مانند محمد امیاز محقق یخ و جمعیمرحوم ش

که معموال با  یشخص دننیب هاگر ب یعنیاند،  ت قرار دادهیرا از امارات ارسال روا ین معنیسند ـ اینو یم ٢٠٩ص

کنند که  یت کرده است، حکم میاز او روا یتیروایک کرده بدون واسطه در  یت مینقل روا یچند واسطه از کس

فضال) از  ین بن علید) و (احمد بن حسی(بر یعنیت هر چند رواتش ین رواینرو ایت مرسل است، از ایآن روا

 ف خواهد بود. یدهند، از جهت ارسال ضع یم یرجال گواه یاز علما یثقات باشند، چنانکه جمع
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سـند ینو یاز خالصـه م یو عالمـه در قسـم ثـان یو ابن غضائر یکه نجاشیبطور: یراو هترجم

 یو و جعال حدگار دروغیو بس ةاز غالک جعفر بن محمد بن مال
ً
 یابن غضـائرث بود، مخصوصا

د جعفر بـن محمـد یوگ یم یخ طوسیاست، ش ب ضعفا بودهین شخص مجمع تمام معاید ایوگ یم

 یزهـایچمولـد حضـرت قـائم  هاند، و دربـار ف کردهیاو را تضع یجمع یاز ثقات بوده ولک بن مال

 .)١(است ت کردهیروا یبیب و غریعج

 .)٢(باصطالح مهمل استست، و یاسمش در کتب رجال مذکور ن یبن خالد العاقول یعل

 د.یمراجعه کن )١٩٢( هبه صحف یم الخثعمیعبد الکر 

 ف.یضع ت: یعنوان روا
 است. ت کردهیز از حضرت صادق روای) نین مضمون را (ابو القاسم علویهمـ ١٤٥

 )٣(ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

 کند. ین مضمونرا از حضرت صادق نقل میز همی) نروضة الفضايلصاحب کتاب (ـ ١٤٦

 )٤(ف: مرسل)ی(ضع ت: یعنوان روا

ت کرده یروا یمانیح یاز عبد الله بن نج یجمع هلی) بوسیاری(احمد بن محمد الس ـ١٤٧

در حضور حضرت  ]٨[التکاثر:  ﴾٨ �َّعِيمِ ٱ َعنِ  َم�ِذٍ يَوۡ  لُنَّ  َٔ لَتُۡ�  ُ�مَّ ﴿ه را ین آیا یروز«د یوگ یم

محمد و آل محمد  هلیاست که خداوند بوس یهائ نعمتم) یصادق تالوت کردم، فرمود مراد از (نع

 ]٣[التکاثر:  ﴾٤ لَُمونَ َ�عۡ  َف َسوۡ  َ�َّ  ُ�مَّ ﴿ه ین آیس اپد ـ سیوگ ینکه میاست ـ تا ا بشما انعام کرده

 ».د دانستیامت خواهیر در قگید هدفعه در رجعت و دفعیک را قرائت کردم، فرمود 

 یراو هاست بـه ترجمـ ز بودهیو قائل بتناسخ ن ةغال از یار یبن محمد الس : احمدیراو هترجم

 مراجعه شود. )١٨( هت شماریروا

                                           
 . ٢٢٥ص  ١: ج مقالـح الیتنق -١

 .٢٨٨ص  ٢: ج مقالـح الیتنق -٢

 است.  کرده تیروات را بطور ارسال ین روایا یت محسوس است ابو القاسم علویکه در اصل روایبطور -٣

ف است، گذشته از یمرسل و ضعنرو یحذف کرده و از ا یت را بطور کلین روایز روات ایصاحب کتاب روضه ن -٤

که ماخذش  یهائ در جلد اول بحار در ضمن شرح کتاب یکه مرحوم مجلسین خود کتاب روضه هم بطوریا

  باشد. یسد مورد وثوق نمینو یبوده م
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 ف)ی(ضع ت: یعنوان روا

واقـع شـده از آن  ینـدچ یها فه) و (مؤمن الطـاق) قصـهین (ابو حنید: بیوگ یم ینجاشـ ١٤٨

فـت: گفه ی. ابو حنیفت بلگ؟ یده داریفت به رجعت عقگفه به مؤمن الطاق یروز ابو حنیک جمله 

م آن وقـت بشـما خـواهم داد، مـؤمن یکه من وتو رجعت کـردینار بمن قرض بده، وقتیانصد دپس پ

وضمانت بکنـد بـر آنکـه تـو در رجعـت بصـورت انسـان بـر  یرپبمن بس ید ضامنیفت باگالطاق 

 .)١(رم!یگو من نتوانم آن را از شما ب ینه رجعت بکنیترسم تو بصورت بوز یرا می، زیردگ یم

  ز مذکور است.یدر کتاب احتجاج ن یریین قصه با مختصر تغیهمـ ١٤٩

ن یدند ذو القـرنیرسـپن یر المـؤمنیـام یاز علـ«د یـوگ ی) مـیم بن محمـد الثقفـی(ابراهـ ١٥٠

ب کـرده یمبعوث شده بود، امتش او را تکـذ یقوم یبود که از طرف خدا بسو یست؟ فرمود مردیچ

س خدا او را زنده کـرده دو بـاره پجه مرد سیو در نتطرف سرش را زده بودند، یک ا یشاخش ـ یک و

ر گـیا طـرف دیـر وگـیبش کـرده و شـاخ دیز تکذین موقع نیت مبعوث کرد، در ایهمان جمع یبسو

ون دو دفعه شـاخ چز خدا او را زنده کرد، ین مرتبه نیسرش را زدند، در اثر آن ضربت باز مرد، و در ا

 ».دند!!ین نامیجهت او را ذو القرنغمبر شاخدار را زده بودند از آن ین پیا

 ف: مرسل)ی(ضع ت: یعنوان روا
ز ین شما نید در بیوگ یدر خاتمه م یز نقل شده، ولیر نگیت دین مضمون در رواین همیع ـ١٥١

 است. ن جمله خودش را اراده کردهیاز ا ید علیوگ یم ین شخص موجود است، راویمانند ا

 )٢(ف: مرسل)ی(ضع ت: یعنوان روا

ر یام یدر مجلس عل یبا جمع یفت روزگ یدرم مپ«د یوگ ی) مید کندی(عبد الله بن اسـ ١٥٢

در حلـق  یا هچـارپیـک که یم که (ابن معن) و (ابن نعج) وارد شدند، در حالتین نشسته بودیالمؤمن

                                           
است که یک قصه فکاهی را که بین دو نفر واقع شده  راستی خیلی دور از مقام شامخ مرحوم مجلسی علیه الرحمه -١

اش باید بر علم و یقین استوار باشد، قرار  عداد احادیث ائمه وجزء ادله مثبته یک مسأله اعتقادی که پایهبود در 

رساندند،  موقعی که شاگردهایشان ابواب کتاب (بحار) را پس از تنظیم بنظر شریفشان می! مگر اینکه بگوئیم بدهند

  بوده اصال متوجه این قسمت نشده بودند.ایشان بمناسبت اینکه شیخ االسالم مرکزی و مشغله شان زیاد 

ر یام ی) بدون واسطه از عل١٥١و  ١٥٠ هت شماریروا یعنیر را (یت اخین دو روایا یم بن محمد الثقفیابراه -٢

رجال شان  یها رجال در کتاب یر علمایوسا یکه ابو علیشان بطورینکه ایکند، با ا یت مین روایالمؤمن

ن وفاتشان یب هرحلت کرده بود، فاصل ی) هجر٤٠در سال ( یکرده بود وعل ) وفات٢٨٣سند در سال (ینو یم

ت ین دو رواینرو این بوده بوده که حذف شده است، از ایدر ب ین حتما وسائط چندیباشد، بنا بر ا ی) م٢٤٣(

 ف خواهد بود .یجه ضعیمرسل و در نت
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ن شخص را بکش یآورند، به حضرت عرض کردند ا یعبد الله بن وهب انداخته کشان کشان او را م

ن شـخص یـکش آوردند، فرمود ایون بنزدچد، یمن آوریک ان مداهنه مکن، فرمود نزدیوگروغو با د

شـود، رو  یبـر سرشـما زده م یو ضربت یهست دابة األرضد تو یوگ ید؟ عرض کردند میوگ یه مچ

نقل کـرده بـودم کـه  یثینها حدیا یند؟ عرض کرد من برایوگ یه مچنها یکرد به عبد الله بن وهب، ا

 ».دیش کنیم نقل کرده بود، حضرت فرمود رهایاسر) برای(عمار بن 

 مهمل و مجهول الحالند،  ید کندیو اس ید کندی: عبد الله بن اسیروا هترجم
ً
ذشته گظاهرا

 یهجـر )٢٨٣(ش نوشـتم ـ در سـال یپـت، یل رواینانکه در ذچـ  یم بن محمد الثقفین ابراهیاز ا

که طبـق مضـمون  ید کندیواسطه از اسیک مستبعد است که بتواند با  ین کسینچوفات کرده بوده 

کـه یم بطوریو ابـراه  یوفات علـ هرا فاصلیث بکند زیرا مالقات کرده بود، نقل حد ت ین روایهم

ا یـو  یا از جهت اهمال و مجهول الحال بودن راویت ین روایاست، در هر حال ا بوده )٢٤٣(فتم گ

 ف خواهد بود.یاز لحاظ ارسال رواتش ضع

 ف: مرسل)ی(ضع ت: یعنوان روا

د یمن س«فرمود:  یم یت کرده که علیه) روایاز (عبا» غارات«) نامبرده در کتابش ی(ثقفـ ١٥٣

 ».وب است و......یا یاز سنتها یر مردانم و در من سنتیپ

 .)١(مجهول الحال است ه بن رفاعهی: عبایروا هترجم

 )٢(ف: مرسل)ی(ضع ت: یعنوان روا
ت کردند که یاز ابن عباس روا یجمع هلیبن عبد الله اسد) و (احمد بن معمر) بوس ی(علـ ١٥٤

  إِن﴿ه ین آیا«
ۡ
ََّشأ ِۡل  � ٓ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  ُ�َ�ّ َما عۡ  َ�َظلَّۡت  َءايَةٗ  ءِ لسَّ

َ
ما و  هدربار ]٤[الشعراء:  ﴾…ُقُهمۡ َ�ٰ أ

 ».و....م کرد یاست، که بر آنان سلطنت خواه ه نازل شدهیام یبن

 اسمشان در کتب رجال مذکور نسیت. ترجمه روای: علی بن عبد الله بن اسد و احمد بن معمر

 ف: مهمل)ی(ضع ت: یعنوان روا

ه را ین آیر ایتفس«ت کرده که یر روایبص یاز اب یجمع هلی) بوسینیقطیال یسی(محمد بن عـ ١٥٥

  إِن﴿
ۡ
ََّشأ ِۡل  � ٓ ٱ ّمِنَ  ِهمَعلَيۡ  ُ�َ�ّ َما  یت عبارت از علین آیدم، فرمود ایرسپاز حضرت باقر  ﴾َءايَةٗ  ءِ لسَّ

کـه یردد، بطورگـ یان مـیـساعت نمایک ن است که در وقت زوال آفتاب آشکار شده و یر المؤمنیام

                                           
 .١٣٢ص ٢: جمقالـح الیتنق -١

  .یه که از اصحاب علیواسطه از عبا ت را بدونین روایا یم ثقفیابراه -٢
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ب  ».ه در مقابل آن خاضع خواهد شدیام یبن یردنهاگد و یخواهند د یتمام مردم او را بخو

 د. یمراجعه کن )٥( هت شماریروا یراو هبه ترجم: یروا هترجم

 )١(ف: مرسل)ی(ضع ت: یعنوان روا
روز یـک «د یـوگ یت کرده می) روایعبد الله جدل ی(مفضل بن صالح) از (جابر) از (ابـ ١٥٦

 ».هستم دابة األرضفرمود: من  ین که میر المؤمنیام یرفتم خدمت عل

 د.یمراجعه کن )٥٨( هت شماریروا یراو هبه ترجم: یروا هترجم

 ف)ی(ضع ت: یرواعنوان 

) یعقوب الجعفـیم بن ی) و (خالد بن مخلد) و (عبد الکریل بن اسحق الراشدی(اسماعـ ١٥٧

ا خبر ین فرمود آیر المؤمنیام یرفتم خدمت عل یروز«د یوگ یم یعبد الله جدل یدهند که اب یخبر م

و گ، منم راستاألرض دابةخدا، منم  هانه وارد بشود؟ منم بندگینکه بیش از ایپرا  یزیچندهم بتو سه 

 یشـمهاچو  ینـیا خبر نـدهم بتـو از بیس فرمود آپن، سیزم یغمبر روین و برادر پیزم یو عادل رو

 !!». نه خود زده فرمود منمین موقع حضرت دستش را به سی، در ای؟ عرض کردم بلیمهد

اسمشـان  عقـوبیم بـن یل بن اسحق و خالد بن مخلد و عبد الکر ی: اسماعیروا هترجم

 مهمل مدرکت
ً
 باشند. یب رجال ذکر نشده و ظاهرا

 ف: مهمل)ی(ضع ت: یعنوان روا

 ید (ابـیوگ یداود) م ی) و (ابی(محمد بن حسن الصباح) و (ابابن عثمان االحمر البجلـ ١٥٨

خـواهم هفـت  یدم کـه فرمـوده بـود میرس  یروز خدمت علیک «فت: گ ی) میعبد الله جدل

 یشـمهاچو  ینـیا بیـد فرمـود آیـفتم بفرمائگانه وارد شود، گیبنکه یر اگتو نقل کنم، م یث برایحد

 ».د! و..........!ین (شما هستیر المؤمنی؟ عرض کردم امیشناس یرا م یمهد

 .)٢(مجهول الحال است : محمد بن حسن الصباحیروا هترجم

مذهب روان یپاز  یعنی) ةاز (غال ابان بن عثمانسند ینو یرجال م یر علمایو سا یکه کشیبطور

ن ینقل کرده ا یکه کش یرجال بر حسب اجماع ین حال اغلب علمایبا ا یبود، ول )٣(ه)ی(ناووس

اند،  ن که او را در عداد ضعفاء قرار دادهیر ابن داود و فخر المحققگدانند م یشخص را از ثقات م

                                           
 ف است.یز ضعین جهت نیاز رواتش حذف شده و از ا یبعض -١

 .١٣٥: ص یح مامقانیج التنقینتا -٢

 دانند. یمنتظر م یباشند، و حضرت صادق را مهد ی) مة(غال یها از فرقه یکیه) ی(ناووس -٣
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قبول کرد؟ توان  یات (ابان) را میدم روایرسپ یدرم عالمه حلپد از یوگ ین میمرحوم فخر المحقق

ٓ  إِن﴿ یهل آید رد کرد به دلیاتش را باین است که روایفرمود اقرب ا ْ َ�َتبَيَُّنوٓ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َءُ�مۡ َجا و  ﴾ا

 .)١(ستین یمانیا یتر از بگمهمتر و بزر یفسق چیه

 .)٢(ت کرده مجهول الحال استیروا یعبد الله جدل ینکه از ابیا داود یاب

   ف)ی(ضع ت: یعنوان روا

عرض کـرد   یآمد خدمت عل یمرد«کند که  یه) نقل میثم التمار) از (عبای(عمران بن مـ ١٥٩

مـان دارد، غـذا یخواند و به رحمـن ا یاست مؤمنه که قرآن م یا ست؟ فرمود: دابهیچمراد از (دابه) 

 ».رود یخورد و در بازارها راه م یم

 مراجعه شود.  )١٥٣(و  )٨٢( هت شماریروا یراو هب به ترجمیبترت: یروا هترجم

 ف)ی(ضع ت: یعنوان روا

ت یـکنـد، نها یز از صـفوان نقـل می) نینیقطیال یسین مضمون را (محمد بن عین همیعـ ١٦٠

 است. یند، ان دابه عبارت از علیت بنشید: مادرت به عزایوگ ینجا در خاتمه میدر ا  یآنکه عل

 شود. مراجعه) ٥( هت شماریروا یراو هبه ترجم: یراو هترجم

 ف)ی(ضع ت: یعنوان روا

یک فت گ یه میعبا«ند یوگ یثم التمار) می) و (عمران بن میر القرشی(عبد الله ابن الزبـ ١٦١

غمبر بمن خبر داده که من در خاتمه هزار یفرمود: برادرم پ ین بودم میر المؤمنیام یروز خدمت عل

مکلف هستم که آنان  یزهائیچهستم و و من ب یباشم، و من هم در خاتمه هزار وص یغمبر میپ

ر گداند م یکس آنها را نمچیمکلف بآنها نبودند، من به هزار کلمه علم دارم که جز من و محمد ه

ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّةٗ ﴿د: یخوان یه در قرآن میآیک آنکه شما از آن کلمات 
َ
 ۞�َذا َوَ�َع ٱۡلَقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

�ِض 
َ
 ].٨٢[النمل:  ﴾ّمَِن ٱۡ�

عبد اللـه ـ ١نامبرده شده: ر) ی(عبد الله بن زبن اسم یهار نفر باچدر کتب رجال : یراو هترجم

عبد الله  ـ٤ یریاحمد الزب یر والد ابیعبد الله بن زب -٣ یر اسدیعبد الله بن زب -٢ یر قرشیبن زب

 یو سـوم یخالفت بود، دومـ یبوده که مدع یو از کسان  یاز دشمنان عل یر رسان، اولیبن زب

در خالصـه از ضـعفا  یعالمـه حلـ هدیـبـوده بعق یدیـنکه زیبمناسبت ا  یهارمچمجهول الحال و 

                                           
 . ٦ـ  ٥ص  ١: ج مقالـح الیتنق -١

 .١٥فصل الکنی ص ٢: جمقالـح الیتنق -٢
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 با یآوردم، ولین شخص را هر قدر جستجو کردم بدست نیزات ایباشد، مم یم
ً
د مـراد از آن یـظـاهرا

 ستند.یمعروف ن یشیه بنام قریرا بقیمعروف باشد، ز یر قرشیهمان عبد الله بن زب

 ید اسـت کـه راویبع یلیبوده خ  یخالفت و از دشمنان عل یون مدعچن شخص یکن ایل

 بر خالفت علیکه صر یتین رواینچ
ً
ن یون مـردد بـچن اسم یا یاشعار دارد بوده باشد، ول  یحا

 ف خواهد بود.یت ضعین روایف و مجهول الحال است، در هر صورت ایضع

 قبل مراجعه شود. هبه صفحم التمار یعمران بن مث

 ف)ی(ضع ت: یعنوان روا

از (عمران  یجمع هلین مضمونرا بوسیز همین) یـ (احمد بن محمد بن اسحق الحضرم١٦٢

 است. ت کردهیه) روایثم التمار) از (عبایبن م

 است. اسمش در کتب رجال ذکر نشده: احمد بن محمد بن اسحق یراو هترجم

 ف)ی(ضع  ت: یعنوان روا

 صغمبـر یپ«د یوگ یکند که م یره) نقل میاز (ابو هر یجمع هلیبکر) بوس یبن اب یحی(ـ ١٦٣
باشد کـه  یم یمان با ویشتر سلگو ان یموس یکه عصایکند در حالت یخروج م دابـة األرضفرمود: 

 ».کند) ی(کافر را داغ م یشتر روگآن ان هلیبا آن عصا صورت مؤمن را جال داده و بوس

 .)١(استمنام گمهمل و  بکر یبن اب یحی: یروا هترجم

که از اصـحاب  یره الدوسیابو هر  -١ره) معروفند: یه (ابو هرین کنیرجال سه نفر با یدر کتابها

ث یو جعـل حـد یوئگعه معروف به دروغین شینکه در بیذشته از اگن شخص یبوده، ا ص غمبریپ

و گـف کـرده و او، را دروغیاتش را تضـعیـز روایـاهل سنت و جماعت ن یاز علما یباشد، بعض یم

و  یاسـامه و خـوارزم یو ابـ یان ثـورید در شرح نهج البالغـه و سـفیالحد یدانند، مانند ابن اب یم

 .)٢(یدش و سمعانیجاحظ در کتاب معروف توح
 از اصحاب حضرت صادق بوده، بطورره بزاز یـ ابو هر ٢

ً
در خالصـه  یکه عالمه حلیکه ظاهرا

اظهار شفقت فرمود و بـر او رحمـت روز نسبت باو یک د حضرت صادق یوگ یم یقیسد عقینو یم

خداوند مشکل  یر براگخورده، فرمود م یشه شراب مین شخص که همیعرض کرد ا یفرستاد، مرد

 .)٣(امرزد؟!یبوده ب ینکه دوست علیرا بمناسبت ا یاست که شراب خوار

                                           
  ٣٠٨ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -١

 .١٦٥ص   ٢: جمقالـح الیتنق -٢

 .٣٨فصل الکنی ص ٣: جمقالـح الیتنق -٣
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یره عجلی ٣  از اصحاب حضرت صادق و یـا حضـرت بـاقر بـوده، ـ ابو هر
ً
این شخص نیز ظاهرا

است، روایت شده کـه  نویسد: از شعرای اهل بیت بوده ه ابن شهر اشوب در کتابش "معالم" میبطوریک

وید حضرت صادق روزی فرموده بود کیست که شهرهای ابو هریره را برای من بخواند؟ گ ابی بصیر می

را در  ر کسی دشـمنی علـی گخورده! فرمود خدا بیامرزد ابو هریره را ا عرض کردم او که شراب می

ت را یـن رواینکه ایا )١(آمرزد یبشود خدا او را م یتیونه معصگه مرتکب هرچنانچدل نداشته باشد، 

 ره معروف است.یکند، معلوم است که همان ابو هر یغمبر اکرم نقل میبدون واسطه از پ

 ف: مهمل)ی(ضع ت: یعنوان روا

روز رفتم یک د یوگ یاصبغ بن نباته م«ند یوگ یف) مین بن علوان) و (سعد بن ظری(حسـ ١٦٤

که خدا  یا  خورد، عرض کردم مقصود از دابه یت میدم نان و سرکه و زین دیالمؤمن ریام یخدمت عل

ۡخرَۡجَنا لَُهۡم َدآبَّةٗ ﴿ه ین آیدر ا
َ
�ِض  �ذَا َوَ�َع ٱۡلَقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

َ
خبر داده ] ٨٢[النمل:  ﴾ّمَِن ٱۡ�

 ».خورد یت میسرکه و زاست که نان و  یا ست؟ فرمود: دابهیچ
 د.یمراجعه کن )٧٣( هت شماریروا یراو هبه ترجم ن بن علوانی: حسیراو هترجم

نقل  یدر خالصه و ابن داود از کش یکه عالمه حلیبطوراالسکاف  یف الحنظلیسعد بن ظر 

 یه) بوده، نجاشیروان مذهب (ناووسیپ) از ةز مذکور است، از (غالین یر طاووسیکنند و در تحر یم

 .)٢(دانند ین شخص را از ضعفا میز این یو صاحب حاو یو ابن غضائر

 ف)ی(ضع ت: یعنوان روا

ه از مـن یمعاو«فت گ یند اصبغ بن نباته میوگ یر) میل بن زبیبن َمهران) و (فض ه(سماعـ ١٦٥

م کـه یوئگـ یفتم: ما مگاست؟  دابة األرض ید که علیمان دارگعه یده بود که شما جماعت شیرسپ

 هد شـما کلمـیرسپرا احضار کرد و از او  یهودیه (راس الجالوت) یند، معاویوگ ین مینچها  یهودی

اسـت،  یفـت مـردگز اسـت؟ یچه چ یفت بلگد؟ ینیب یخودتان م یها ان کتابیرا م دابـة األرض

) شـباهت ین کلمه با کلمه (علیقدر اچفت گه یا) هست. معاویاسمش (ال ی؟ بلیدان یاسمش را م

 دارد!.

                                           
 خیحق ٣٨ص یفصل الکن ٣: جمقالـح الیتنق -١

ً
ن یبا وجود چن یان علیعیاست که ش یخورسند یجا یلیقتا

 شوند. یمشغول نم یگر معاصیشب و روز بخوردن شراب و د یث ساختگیاحاد

 .١٥ص  ٢: ج مقالـح الیتنق -٢
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بوده  یاز فقها واقف یو جمع یخ طوسیطبق شهادت مرحوم شبن مهران  ه: سماعیروا هترجم

 .)١(کردند یاتش عمل نمیو......... برواک ن جهت مرحوم صدوق و صاحب مداریو از هم

 .)٢(مجهول الحال استر یل بن زبیفض
 ف)ی(ضع ت: یعنوان روا

حضرت ابو جعفر فرمود «کرده که ت یر روایاز ابو بص یجمع هلی) بوسیسی(محمد بن عـ ١٦٦

ۡخرَۡجَنا﴿ه ین آیا همردم دربار
َ
ند؟ بعد فرمود: یوگ یه مچ ]٨٢[النمل:  ﴾۞�َذا َوَ�َع ٱلَۡقۡوُل َعلَۡيِهۡم أ

 ».ن استیر المؤمنیام یعل دابة األرضمراد از 
 د.یمراجعه کن) ٥( هت شماریروا یراو هبه ترجم: یروا هترجم

 .)٣(مرسلف: یضع ت: یعنوان روا

فـت گ یثم میدهند که صالح بن م ی(محمد بن حسن الصباح) و (ابان بن عثمان) خبر م ـ١٦٧

؟ یدیث نشنیدرت حدپر از گم نقل کند، فرمود میبرا یثیاز حضرت ابو جعفر تقاضا کردم که حد«

خـوانم،  یم یثیحـدک نـیفـتم مـن اگه بودم، بعـد چمرده بود که من ب یدرم موقعپعرض کردم نه، 

 یه شـرط مشـکلچـاه نمـا، فرمـود گـر غلط خواندم مرا آگقم کن، وایح خواندم تصدیه صحچنانچ

ست، ین شرط آسانیاه ساز فرمود اگرنه مرا آگر درست اداء کردم سکوت کن و گ! عرض کردم ایکرد

 ».است دابة األرض ین است که علیمانم اگمن «فتم گ

 د. یاجعه کنمر )١٥٨( هت شماریروا یراو هبه ترجم: یروا هترجم

 ف)ی(ضع ت: یعنوان روا

ن مضمونرا تا آنجا که صالح یز همیر نگید یبن هشام) و (ابان بن عثمان) و جمع یسی(عـ ١٦٨

نجا دارد که یدر ا یاند، ول از صالح نقل کرده )٤(است دابة األرض یمان دارم که علگد من یوگ یم

نم شما را که یب یس فرمود مپسکوت کرده س یانات صالح قدریب بیجعفر در تعق یحضرت اب«

ِيٱ إِنَّ ﴿ه را قرائت کرد ین آیرجعت خواهد کرد، بعد ا یفت علگ یخواه  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  فََرَض  �َّ

                                           
 . ٦٧ص  ٢: ج مقالـح الیتنق -١

 .١٣ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -٢

 ف است.یز ضعین جهت نیت حذف شده از ایاز رواتش در متن روا یچون بعض -٣

 یپاورق است دو باره یکند، مقتض یم یر به علیرا تفس دابة االرضد که یرس یها م تین روایشما خواننده که با -٤

 د.یرا مراجعه فرمائ ١٦٢تا  ١٥٧صفحه 
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 ٓ رسم که پن را هم از شما بیخواستم هم یم یعرض کردم راست ]٨٥[القصص:  ﴾َمَعادٖ  إَِ�ٰ  دُّكَ لََرا

ٓ ﴿ن مهمتر است؟ یرا که از ا یزیچبتو خبر بدهم  یخواه یفراموش کرده بودم، فرمود م  َوَما
رۡ 
َ
نکه یر اگماند م ینم ین باقیزم یدر رو هنقط چیه ]٢٨[سبأ:  ﴾…ّلِلنَّاِس  فَّةٗ َكآ إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 ».در آنجا بلند خواهد بود اشهد ان ال اله اال اهللا وحممد رسول اهللا یصدا
 .   )١(بن هشام مجهول الحال است یسیع: یروا هترجم

 ف)ی(ضع ت: یعنوان روا

ِيٱ إِنَّ ﴿حضرت باقر در تفسیر این آیه «ویند گ (محمد بن عیسی) و (ابان بن عثمان) می -١٦٩ َّ� 
ٓ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  فََرَض   ».فرمود پیغمبر بر شما طلوع خواهد کرد ]٨٥[القصص:  ﴾َمَعادٖ  إَِ�ٰ  دُّكَ لََرا

 د.ی) مراجعه کن١٥٨( هت شماری) و روا٥( هت شماریروا یراو هبه ترجم: یروا هترجم

 .)٢(ف: مرسل)ی(ضع ت: یعنوان روا
از حضرت «ت کرده که یمروان روا یاز اب یجمع هلی(جعفر بن محمد بن مالك) بوسـ ١٧٠

ِيٱ إِنَّ ﴿ه ین آیا یصادق معن ا یدم، فرمود دنیرسپ ]٨٥القصص: [ ﴾…َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  فََرَض  �َّ

است در کوفه، جمع شده و  یه) محلیدر (ثو  یو عل ص غمبرینکه پیرسد تا ا یبآخر نم

 ».دوازده هزار درب خواهد بود یکنند که دارا یبنا م یر را مالقات بکنند و در آنجا مسجدگیهمد
 هت شـماریـروا یراو هاسـت بـه ترجمـ )ةغـال(از ک : جعفر بن محمد بن مالـیروا هترجم

 مراجعه شود. )١٤٤(

 ف)ی(ضع ت: یعنوان روا

 همیتقرـ ١٧١
ً
از حضـرت  یا عـده هلیز بوسـیـ) نیم بن اسحق النهاوندین مضمون را (ابراهیبا

 کند. یصادق نقل م

و  یدر خالصـه و نجاشـ یحل هدر فهرست و عالم یخ طوسیکه مرحوم شیبطور: یروا هترجم

نـرو ین بـوده، و از ایـو مـتهم در د ةاز غـال یالنهاوندم بن اسحق یابراهسند ینو یم یابن غضائر

 .)٣(دان ف کردهیاتش را تضعیروا

                                           
 .٣٦٤ص  ٢: جمقالـح الیتنق -١

 نرو مرسل است.یت حذف شده و از ایاز رواتش در متن روا یبعض -٢

 .١٣ص ١: جمقالـح الیتنق -٣
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 ف)ی(ضع ت: یعنوان روا

حضرت «ت کردند که ید الشحام روای) و (مفضل بن صالح) از زیسی(محمد بن عـ ١٧٢

 ٱ َعَذاِب لۡ ٱ ّمِنَ  َوَ�ُِذيَقنَُّهم﴿ه ین آی) در ایصادق فرمود مراد از (عذاب االدن
َ
 َعَذابِ لۡ ٱ ُدونَ  َ�ٰ دۡ ۡ�

 ٱ
َ
 ».] رجعت است٢١[السجدة:  ﴾…َ�ِ �ۡ ۡ�

 یراو هث بود به ترجمیجعال حدو مفضل بن صالح  ةغال از یسی: محمد بن عیروا هترجم

 مراجعه شود. ) ٥٨( هت شماریروا یو راو) ٥( هت شماریروا

 ف)ی(ضع ت: یعنوان روا

ت کردنـد کـه مقصـود از یـد الشـحام روای) و (مفضل بن صالح) از زیسی(محمد بن عـ ١٧٣

 ».است دابة األرضه مزبور یدر آ» یعذاب االدن«

 ف)ی(ضع ت: یعنوان روا

ـة الـوداع هدر خطبـ«ت کرده که یروا  غمبریاز پ یا عده هلیل) بوسی(سلمه بن کهـ ١٧٤  حجَّ

ا یـکشـم  یا مـن میـو عمالقه را گکند ب یل عرض میعمالقه را خواهم کشت، جبرئ هفرمود: طائف یم

 ».ن فرمودینچغمبر هم ی، پیعل

 معاصر با حضرت سـجاد و از اصـحاب حضـرت بـاقر و  لی: سلمه بن کهیروا هترجم
ً
ظاهرا

ه) و یـروان مذهب (تبریپسند از ینو یو عالمه م یکه ابن داود و کشیبود، بطور  حضرت صادق

 .)١(اند کردهف یتضع یاتش را بطور کلیاست، و روا ن مذهب بودهیا یبلکه از رؤسا

 ف)یت: (ضعیعنوان روا 

) ملقـب بـه یم بن عمرو بن صـالح الخثعمـیم) و (عبد الکری(جعفر بن محمد بن حک -١٧٥

از آن دو امام  یکیبماند  ین دو نفر باقیزم یر در روگا«ت کرده که حضرت صادق فرمود: یکرام روا

 ».از حجت نماند ین خالینکه زمیز امام است، تا ایرد نیم یکه مین کسیخواهد بود، و آخر

زه مجهول یدر وج یو مجلسک صاحب مدار هدیبعق می: جعفر بن محمد بن حکیروا هترجم

 )٩٥( هت شـماریـروا یراو هاست، به ترجم بوده یواقف یم الخثعمیعبد الکر . )٢(باشد یالحال م

  مراجعه شود.

                                           
 . ٥٠ص ٢: ج مقالـح الیتنق -١

  . ٢٢٤ص  ١: ج مقالـح الیتنق -٢
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 )١(ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

 هلیحمـزه بوسـ یبـن ابـ ی) و علـید النوفلیزین بن ی) و (حسیبن عمران النخع ی(موس ـ١٧٦

فرمـود  یدم کـه میشن یدرپبحضرت صادق عرض کردم که از «کند که  یر نقل میبص یدرش از ابپ

د، نه دوازده امام، و یآ یم یفته بود دوازده مهدگدرم پدوازده امام خواهد آمد، فرمود  بعد از قائم 

مـا و معرفـت در حـق مـا  هدربار یهستند که مردم را بدوستان ما یعیاز ش یجماعت یآن دوازده مهد

 ».دعوت خواهند کرد!!

 .)٢(مجهول الحال است یبن عمران النخع ی: موسیروا هترجم

 یکه نجاشـیمنزل داشت، بطور یب، و در ریبود اد یاز شعرا و مرد ید النوفلیز ین بن الیحس

 غـالةکنـد کـه او از  ینقـل م یز از کشـیـن دانسـتند، و ابـن داود یم غـالةن او را از ییسد قمینو یم

 یب و فاضـل مجلسـیرجال مانند عالمـه و ابـن داود و شـارح تهـذ یاست، در هر حال علما بوده

 .)٣(اند اتش را رد کردهیروا

 مراجعه شود. )٧٩( هت شماریروا یراو هحمزه به ترجم یبن اب یعل

 ف) ی(ضع ت: یعنوان روا

ف (جعفر بن محمد بن یکه تأل یدر کتاب«د یوگ یم» ةشارالب«ن در کتاب یالد ید رضیس -١٧٧

ا صـد هـزار سـال یاند که عمر دن ت کردهیشان باسناد خود تا حمران، روایدم ای) بوده، دیکوفک مال

 ».آل محمد است! یر مردم و هشتاد هزار سال برایسا یست هزار سال برایاست، ب

 یراو هاست بـه ترجمـ و بودهگار دروغیو بس ةاز غالک : جعفر بن محمد بن مالیروا هترجم

 مراجعه شود.  )١٤٤( هت شماریروا

     ف)ی(ضع ت: یعنوان روا

ْ ﴿ه ین آیر ایدر تفس«ت کرده که ی(محمد بن سالم) از حضرت باقر رواـ ١٧٨ ٓ  قَالُوا َمتََّنا َر�ََّنا
َ
 أ

حۡ  نَتَۡ�ِ ثۡ ٱ
َ
است که رجعت  یمخصوص به اقوامه ین آیفرمود ا ]١١[غافر:  ﴾…نَتَۡ�ِ ثۡ ٱ َتَناَييۡ َوأ

 ».شود یم یز جاریامت نیمضمونش در ق یکنند ول یم

                                           
 نرو مرسل است.ی(عمن ذکره) ذکر شده و از ا هاز رواتش به جمل یبعض -١

 . ٢٥٨ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -٢

 . ٣٤٩ص  ١: ج مقالـح الیتنق -٣
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 .)١(مجهول الحال است : محمد بن سالمیروا هترجم
 ف).ی(ضع ت: یعنوان روا

د یـوگ یکننـد کـه مـ یت میس) و (ابو المفضل) از (مفضل بن عمر) روایبن خن ی(معل ـ١٧٩

از  یا آن قبـه یذارده شـده، و روگـ یاز نور در محل یتختیک نم یب یا میوگحضرت صادق فرمود «

آن  یبـاال ین بـن علـیاست، نصب شده و حس افتهینت یز زیون نگوناگاقوت سرخ که با جواهرات ی

نم کـه همـوراه یب ین را مـیذارده شـده و مـؤمنگ گسبز رن هز نود هزار قبیاست و در اطرافش ن نشسته

مـن! هـر  یایـد اولیوگ ین میاه خداوند بمؤمنگند، و آنده یارت آن حضرت آمده و بر او سالم میبز

د، امروز یبطول انجام یلیرا مدت ذلت و آزار شما خید، زید کنون از من درخواست کنیخواه یه مچ

 یآنان در آن موقع بطور کلک د برآورده خواهم کرد، خورایکه داشته باش یونه حاجتگاست هر یروز

 ».رسد یاز بهشت م

روان یـپاز  یباشـند اولـ یم ةغـالهـردو از س و مفضل بن عمـر یبن خن ی: معلیروا هترجم

 هت شماریروا یراو هب به ترجمیاست بترت بوده» هیخطاب«روان مذهب یپاز  یه) و دومیریمذهب (مغ

 د. یمراجعه کن) ٩٦) و (٢٢(

سـد ینو یم یکـه ابـن غضـائریبطور یبانیابو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشـ

 ید جمـاعتیـوگ یخ در رجـالش مـیکرد، مرحوم ش یمنکر را نقل م یزهایچث و اغلب یجعال حد

اتش را یـزه روایـز در وجیـن یانـد، و مرحـوم مجلسـ ف کردهیتضع ین شخص را بطور کلیات ایروا

 .)٢(است ف کردهیتضع

 فیضع ت: یعنوان روا

ۡخرَۡجنَا ...﴿ه ین آیر ایحضرت رضا در تفس«د یوگ ی(ابن شهراشوب) در کتاب مناقب مـ ١٨٠
َ
أ

�ِض  لَُهۡم َدآبَّةٗ 
َ
 ».ن استیر المؤمنیام یاألرض عبارت از عل هفرمود داب ]٨٢[النمل:  ﴾ّمَِن ٱۡ�

 ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

 هفرمـود مـن دابـ یم  یعل«ت کرده که یروا یعبد الله جدل ی(ابن شهراشوب) از ابـ ١٨١

 ».األرض هستم

                                           
  .١١٩ص  ٣: ج مقالـح الیتنق -١

 .١٤٦ص ٣: جمقالـح الیتنق -٢
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در قرن ششم » مناقب«صاحب کتاب  یمازندران بن شهراشوب ی: محمد بن علیروا هترجم

 ین شخصـینـچبـوده،  )٥٧٨(در سال  یس صاحب (السرائر) متوفیسته و معاصر با ابن ادریز یم

 نم
ً
ن بـوده، و یر المـؤمنیـام یکـه از اصـحاب علـ یعبد الله جـدل یتواند بدون واسطه از اب یحتما

 وسائط یت بکند، تحقیروانقل  -ت فوقیدر روا-ن از حضرت رضا ینچهم
ً
ن بوده که یدر ب یندچقا

 اند. شان حذف کردهیا

 ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

ن یحضرت باقر ا«ت کرده که یرش از جابر روای) در تفسیاشی(محمد بن مسعود الع ـ١٨٢

مۡ ﴿اند:  ر فرمودهین طور تفسیات را ایآ
َ
ٰ أ حۡ  َ�ۡ�ُ  ٌت َ�

َ
ٓ أ يَّانَ  ُعُرونَ �َشۡ  َوَما ءٖ� َيا

َ
 ُهُ�مۡ إَِ�ٰ  ٢١ َعُثونَ ُ�بۡ  �

ِينَ ٱفَ  ِحدۚٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ِ  ِمنُونَ يُؤۡ  َ�  �َّ ٞ  قُلُوُ�ُهم ِخَرةِ �ٱب نِكَرة مۡ ﴿ ]٢٢-٢١النحل: [ ﴾مُّ
َ
ٰ أ  َ�ۡ�ُ  ٌت َ�

حۡ 
َ
ٓ أ يَّانَ  ُعُرونَ �َشۡ  َوَما﴿ستند ین نیکفارند و مؤمن یعنی ﴾ءٖ َيا

َ
مان یآنان ا یعنی ﴾٢١ َعُثونَ ُ�بۡ  �

-است!  فتهگن همان طور است که خدا یا یمعن ﴾ِحدٞ َ�ٰ  هٞ إَِ�ٰ  ُهُ�مۡ إَِ�ٰ ﴿هستند ک آوردند که مشرین

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ مان یت رجعت ایکه به حقان یکسان یعنی ]١٥٠[األنعام:  ﴾ِخَرةِ �ٱب

 ».آورند ینم
 )١(ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

 کند. یحمزه نقل م یز از ابین یاشین مضمونرا عین همیعـ ١٨٣

 )٢(ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

-ه ین آیر ایشان در تفسیا«ت کرده که ی) از ابن عباس روای(عبد الرحمن بن محمد علوـ ١٨٤

ٰ  إَِذا �ََّهارِ ٱوَ ﴿ ت در آخر الزمان ین است که اهل البیاند مقصود ا فتهگ ]٣[الشمس:  ﴾٣ َهاَجلَّٮ

 ».کنند یر از عدل و داد مپا را یشده و دنن یزم یتمام نقاط روک مال

 .)٣(ف: موقوفیضع ت: یعنوان روا
فرمـود مـن  یم یحضرت صادق فرموده که علـ«د یوگ ی) میم بن محمد الثقفی(ابراه -١٨٥ 

 ».سم هستمیصاحب عصا و م

                                           
  د.ی) مراجعه کن١٤٧بصفحه ( -١

 د.ی) مراجعه کن١٤٧بصفحه ( -٢

ث ینوشتم موقوف از اقسام حد ١٢٤که در ص یند، بطوریگو یموقوف مت را که از ابن عباس نقل شده، ین روایا -٣

 ف است.یضع
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 .)١(ف مرسلیضع ت: یعنوان روا

 اند. (محمد بن سنان) و (مفضل بن عمر) نیز همین مضمون را از حضرت صادق روایت کرده -١٨٦

 د.ی) مراجعه کن٩٦( ه) و شمار١٠( هت شماریروا یراو هبه ترجم: یراو هترجم

 .فیضع ت: یعنوان روا

ت کـرده کـه یـروا یاز سـلمان فارسـ یجمع هلی) بوسیر فزاریم بن حکم بن ظهی(ابراه -١٨٧

 .»و صاحب کرات هستم گسم و فاروق بزریفرمود من صاحب عصا و میم یعل«
 .)٢(مجهول الحال است یر فزار یم بن حکم بن ظهیابراه یراو هترجم

 .فیضع ت: یعنوان روا

ن یـدر شـرح ا«ت کـرده کـه یـاز حضرت بـاقر روا» مناقب«(ابن شهراشوب) در کتاب  -١٨٨

 ».مقصود از ساعت رجعت استفرمود  یم »عيل يدي تقوم الساعه« یکلمات عل

 .)٣(ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

حضرت صادق «کند که  یر نقل میبص یدرش از ابپاز  یحمزه سالم البطائن یبن اب یعل -١٨٩

له یو فاطمه ح یغمبر و علیپون نسبت به چفرمود  ﴾١٥ ادٗ َكيۡ  يَِ�يُدونَ  إِ�َُّهمۡ ﴿ه ین آیر ایدر تفس

ِ�يدُ  ١٥ ادٗ َكيۡ  يَِ�يُدونَ  إِ�َُّهمۡ ﴿کردند لذا خدا فرمود 
َ
ٰ لۡ ٱ َ�َمّهِلِ  ١٦ ادٗ َكيۡ  َوأ را یز ﴾...فِرِ�نَ َ�

 ».دیریگ یه انتقام میام یش و بنین قریر قام مبعوث شود از جبارگا

 مراجعه شود. )٧٩( هت شماریروا یراو هبه ترجم حمزه یبن اب ی: علیراو هترجم

 .)٤(حمزه مجهول الحال است یبن اب یدر علپ یسالم البطائن

 .فیضع ت: یعنوان روا

ت کردند که یله) و (ابان بن عثمان) از (فضل بن عباس) روایجم ی(مفضل بن صالح اب -١٩٠

ٰ  بِِهمۡ بَِذ� َر�ُُّهم ِهمۡ َعلَيۡ  َدمَ فََدمۡ ﴿ه: ین آیحضرت صادق فرمود مضمون ا« ٮ [الشمس:  ﴾١٤ َهافََسوَّ

نکه یترسد از ا یخدا نم یعنی ]١٥[الشمس:  ﴾١٥ َهاَ�ٰ ُ�قۡ  َ�َاُف  َوَ� ﴿در موقع رجعت است  ]١٤

 ».کنند یکه رجعت م یمانند آن عذاب را متوجه آنان بکند در وقت

                                           
  ن خود و معصوم را حذف کرده است.یرواة ب یم بن محمد الثقفیابراه -١

  .١٥ص  ١: ج مقالـح الیتنق -٢

  د.ی) رجوع کن٢٢٥به صفحه ( -٣

 .٤ص  ٢: ج مقالـح الیتنق -٤
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 ةز از غـالیـن ابان بن عثمانو و گار دروغیث و بسیجعال حد : مفضل بن صالحیراو هترجم
 د.یمراجعه کن )١٥٨(و  )٥٨( هت شماریروا یراو هاست، به ترجم بوده

 .)١(مجهول الحال است فضل بن عباس

 .فیضع ت: یعنوان روا

 َ�َّ ﴿ه را ین آیمن ا«فت که گ یح) مید (عبد الله بن نجیوگیز) می(عمر بن عبد العز -١٩١
در حضور حضرت صادق تالوت کردم، فرمود  ﴾٤ لَُمونَ َ�عۡ  َف َسوۡ  َ�َّ  ُ�مَّ  ٣ لَُمونَ َ�عۡ  َف َسوۡ 

 ».امت خواهند دانستیمرتبه در قیک مرتبه در رجعت و یک شان یا

مراجعـه  )٣٢( هت شـماریـروا یراو هاست به ترجم غالةز از ی: عمر بن عبد العزیراو هترجم

 منام است.گمهمل و  حیعبد الله بن نجد.  یکن

 .)٢(ف: مرسلیضع ت: یعنوان روا

ر یدر تفس«ت کرده که یاز حضرت باقر روا یجمع هلی) بوسی(عبد الله بن القاسم الحارث -١٩٢

بۡ  ِشَعةً َ�ٰ ﴿ه ین آیا
َ
ۚ  َهُقُهمۡ تَرۡ  ُرُهمۡ َ�ٰ � ٰ  ذِلَّةٞ ِيٱ مُ وۡ ۡ�َ ٱ لَِك َ� َّ�  ْ  ]٤٤[المعارج:  ﴾٤٤ يُوَعُدونَ  َ�نُوا

 ».وم) روز خروج قائم استیالک فرمود مراد از (ذل

 غـالةسـد از ینو یو ابـن داود م یکه نجاشیبطور یالقاسم الحارث ی: عبد الله ابیراو هترجم

 یثیاو از همان احـاد یوئگو بوده و دروغگار دروغین شخص بسید ایوگ یم یاست. ابن غضائر بوده

 .)٣(دا استیکه نقل کرده کامال هو

 .فیضع ت: یعنوان روا

کـه موضـوع یفـت هـر وقتگ یبن کلثوم) مـ یسد (احمد بن علینو یدر رجالش م یکش -١٩٣

م یفتـگ یبش مـا مـیکرد، و در تعق یآمد او آن را انکار م یان میبن بشار در م رجعت در حضور حکم

 ن است.ین شخص از مکذبیا

متهم بـه غلـو  یبن کلثوم سرخس یسد احمد بن علینو یخ میکه مرحوم شی: بطوریراو هترجم

ماننـد  یاست، در هر حال جمعـ بوده غالةشود که از  یز استفاده مین یبوده، و از ظاهر کلمات کش

                                           
  .١٢١: صحیج التنقینتا -١

  ف است.یز ضعین جهت نیاز رواتش حذف شده از ا یون بعضچ -٢

  .٢٠٢ص ٢: ج مقالـح الیتنق -٣
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اتش را بطـور یـروا یدر خالصه و ابن داود و صـاحب حـاو یزه و عالمه حلیدر وج یفاضل مجلس

 .)١(اند رد کرده یکل

 .فیضع ت: یعنوان روا

کند که حضرت باقر ی) و از زراره نقل میز العبدیوب) و (عبد العزیس بن ایاز (ادر یکش -١٩٤

ِيٱ إِنَّ ﴿داند  یه را مین آیر ایو تفس یجابر معن«فرمود  ٓ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  فََرَض  �َّ  إَِ�ٰ  دُّكَ لََرا
 .]٨٥قصص: ال[ ﴾َمَعادٖ 

 منام است.گمهمل و وب یس بن ای: ادر یراو هترجم

از ضعفا  یزه و ابن داود و نجاشیدر وج یده عالمه در خالصه و مجلسیبعق یز العبدیعبد العز 

 .)٢(باشد یم

 .فیضع ت: یعنوان روا

ند یوگ یکند که زراره و محمد بن مسلم م یر نقل مگید یاز روات نام برده و جمع یکش -١٩٥

ه چم ما را با جابر یفتگس پم و سیرسش کردپم از حضرت باقر یکرد یکه ما از جابر نقل م یثیاحاد«

ه را ین آیده که همواره ایرس یمان جابر بحدیم، حضرت فرمود ایکن یاعتماد م یث ویکار که باحاد

ِيٱ إِنَّ ﴿کرد  یم قرائت ٓ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  فََرَض  �َّ  ».]٨٥قصص: ال[ ﴾َمَعادٖ  إَِ�ٰ  دُّكَ لََرا
 .فیضع ت: یعنوان روا

 کند. یر نقل مگید یل و جمعین مضمون را از محمد بن اسماعیهم یکش -١٩٦

 منام است.گمهمل و  لی: محمد بن اسماعیراو هترجم

 .فیضع ت: یعنوان روا

 یهر کس«ت کرده که حضرت صادق فرمود ی) از حضرت صادق روایعبد الله برق ی(اب -١٩٧

 مؤمن استیچر نسبت به هفت گا
ً
 ».ز که از آن جمله رجعت است اقرار داشته باشد، حتما

 .)٣(ف مرسلیضع ت: یعنوان روا

که مقر بـه  یکس«ت کرده که فرموده یاز حضرت رضا روا یجمع هلی(ابن عبدوس) بوس -١٩٨

ز اقرار داشته باشد و معتقد به معراج، سـؤال ین را نییرجعت و متعت -دیوگ ینکه میتا ا-باشد د یتوح

                                           
 .٧٣ص ١: ج مقالـح الیتنق -١

  .١٥٥ص ٢: ج مقالـح الیتنق -٢

 ن خود و معصوم را حذف کرده است.یوسائط ب یت محسوس است برقیکه در متن روایبطور -٣



 اسالم و رجعت      186

 

زان و بعـث و نشـور و ینکه بهشت و دوزخ مخلوق است و صراط و میقبر، حوض کوثر، شفاعت و ا

 مؤمن و از ش
ً
 ».ت خواهد بودیان ما اهل البیعیجزاء و حساب بوده باشد آنکس حقا

ره مجهـول یـو غ یمامقـان هدیاز ضعفا و بعق یصاحب حاو هدیبعق عبدوس : ابنیراو هترجم

 .)١(الحال است

 .فیضع ت: یعنوان روا

البتـه  یث دقـت کـرده باشـیـن احادیـروات ا هترجم هه در مطالعچنانچشماـ خواننده محترم ـ 

ث یحـد ١٩٨ن یـست، بلکه تمام ایح هم موجود نیث صحیحدیک  ینها حتین ایکه در ب یدیفهم

و اشـخاص مجهـول  غـالةنکـه رواتشـان بـه یبجز شش تا که باصطالح (حسن) است، بمناسبت ا

 حذف شدهیا ایشوند، و  یم یالحال و مهمل منته
ً
ر قابل قبـول اسـت ـ یف و غیاست، ضع نکه اصال

را خبـر واحـد ین موضوع مورد قبول نبودند، زیح هم بودند در اینکه صحینها بر فرض ایا هه همچرگ

تش ـ یــ بر فرض ثبوت حج یل ظنیاست، وجواز عمل بدل هیظن هکردم از ادل یادآوریکرر نانکه مچ

کند، ماننـد احکـام  یت میهم در آنها کفا یل ظنیاست که دل یمسائل یعنیه یمنحصر در مسائل ظن

 ریـه تعبیـنیقیه و یه که علماء آنها را به احکام علمیو مسائل اعتقاد یدر احکام قلب یه، ولیه عملیفرع

ره در یمانند خبر واحد وغ یل ظنیوجه دل چین است به هیقیون ثبوت آنها منوط به علم و چکنند،  یم

خ یه ماننـد شـیـبـزرگ امام یکـه علمـا یدانست )٤٩(و  )٤٨( هنانکه در صفحچست، یآنها معتبر ن

همـه متفقنـد  ید مرتضیو س یخ طبرسیس، شی، ابن ادریخ طوسی، شید ثانی، شهیانصار یمرتض

ح باشـد و یه خبر صـحچر گه مانند خبر واحد ـ ایظن هد اعتماد به ادلیه نباینکه در احکام اعتقادیدر ا

 ر قابل قبول است.یمردود و غ یه بطور کلیدر احکام اعتقاد یل ظنیره نمود دلیاجماع منقول و غ

 ف و مردود است خوبست اکنون آنها را عرضه بقرآنین اخبار از جهت سند ضعیم ایون دانستچ

 یزان صحت احادیرا عمده میم زیریگ یجه میه نتچنجا ینم از ایم نموده به بیکر
ً
ث ـ مخصوصا

از احکام و  یکیکه متضمن  یثیحد یعنیم است یه، قرآن کریث مربوطه به مسائل اعتقادیاحاد

د آن را طرح یر موافق با قرآن بوده باشد بایا غیه مضمونش مخالف و چنانچاست،  هیمسائل اعتقاد

عت اسالم ین است که خبر متواتر در شریاش ا دهینکه عقیبا ا یخ انصارینانکه مرحوم شچنمود، 

 در کتاب رسائل مین حال صریاب است با ایکم یلیخ
ً
لزوم  هد که اخبار وارده از ائمه درباریفرما یحا

س اکنون مراجعه پاست  هدیه بحد تواتر رسیر موافق با قرآن در مسائل اعتقادیا غیطرح خبر مخالف 

 د؟یوگ یه مچم در باره رجعت ینیبه قرآن نموده، به ب

                                           
 .٦٧، ص١:، جمقالـح الیتنق -١



 

 

 

 

 

 

 

 

 ردندگ اه بدنیا بر نمیچگان هیگمرد: ویدگ قرآن می

 مزخرف و باطل است. وید، بقول امام جعفر بن محمدگ خالف این میاز اینرو هر حدیثی که بر 

ٰ  مٌ وََحَ�ٰ ﴿ـ ١ هۡ  َ�ةٍ قَرۡ  َ�َ
َ
ٓ َ�ٰ لَكۡ أ �َُّهمۡ  َها

َ
ٰٓ  ٩٥ ِجُعونَ يَرۡ  َ�  �   فُتَِحۡت  إَِذا َح�َّ

ۡ
  ُجوجُ يَأ

ۡ
 ُجوجُ َوَمأ

اهلش را  یعنیکه ما آن را  یا هی: هر قریعنی ]٩٦-٩٥اء: ی[األنب ﴾٩٦ يَنِسلُونَ  َحَدبٖ  ُ�ِّ  ّمِن َوُهم

اجوج و یردند تا موقع باز شدن سد گا بر نینکه به دنیرانم واجب والزم است ایم یکرده و مک هال

را فتح سد یامت، زیام قیتا موقع انقراض عالم و ق یعنین، یزم یراکنده شدن آنان در روپماجوج و

امت است، یق یها از نشانه یعه و سنین از شیمفسر هبعدش و باتفاق هم یهآ هنیاجوج و ماجوج بقری

 بنا بقرائت ابن عباس و ابن مسعود که (جدث) با ثا مثلثه بمعن
ً
(قبر) قرائت کرده و کلمه  یمخصوصا

ام ین موضوع از عالئم قیشود که ا یاند، بطور وضوح دانسته م ه از افراد بشر قرار دادهی(هم) را کنا

م واجب یرانیم یکه ما اهلش را م یه این است: هر قریه ایح آین مفاد صریرا بنا بر ایامت است، زیق

ان از گرون آمدن مردیاجوج و ماجوج و بیردند، تا موقع باز شدن سد گا برنینکه بدنیوالزم است ا

ا یاز اهل دنیک ن است هر یه این آیمفاد ا هامت، خالصیا شدن قپتا موقع بر یعنیخود،  یقبرها

ن یخداوند بر ا یحتم یسنت وقضا یعنیم واجب است یرانیم یا من که ما آنها ریزم ین رویوساکن

اعمال خود  یآنکه به سزا یردند، بلکه براگا بر نیاست بدن یا باقین دنیکه ایشده که مادام یجار

 آخرت خواهد بود. هشت آنان تنها در نشأگبرسند باز
 نافیصر ین معنیست که ایده نیوشپ

ً
ه را ین آیکه ایآنان ین هم حتیرجعت است و تمام مفسر یحا

ن یه را همین آی، ایو مرحوم مجلس یم قمیبن ابراه یاند مانند عل ل بر اثبات رجعت قرار دادهیدل

 یه وحتیون نتوانستند از ظاهر و منطوق آچن یرجع یاند، ول ر کردهیو تفس یفته شد معنگکه  یطور

مان خود گطا نوشتم ـ لذا بمبسو ١٥٧تا  ١٥٥نانکه در صفحه چاز مفهوم آن استفاده بکنند ـ 

نکه مفهوم وصف آنهم یس مفهوم مخالفش را با اپکرده س یریگه مفهوم یبه کار برده، از آ یریتدب
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ن یر این در تفسیمفسر یاند، برا خود قرار داده یل مدعیت ندارد دلیمفهوم مخالف باتفاق علما حج

که یاز آن بطور ین معنیت استفاده ایفیکت آنکه در یم همه اتفاق دارند، نهایفتگکه  ین طوریه بهمیآ

ه از ابن ین آیر همیکه در تفسیتیطبق روا یاند، جمع فتهگ یوجهیک ه باشد هر ین ادبیمطابق با مواز

، )١(واجبست یحرام بمعن هند: کلمیوگ یو فراء و زجاج م یده کسائیعباس نقل شده و بر حسب عق

ْ َ�َعالَوۡ  قُۡل ۞﴿ یهنانکه در آچ تۡ  ا
َ
�َّ  ُ�ۡمۖ َعلَيۡ  َر�ُُّ�مۡ  َحرَّمَ  َما ُل �

َ
�  ِ�ُۡ� ْ [األنعام:  ﴾…ا ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ  ُ�وا

واجب است نه ک است که عدم شر یهیه بدچاست،  دهیردگن کلمه در واجب استعمال یز این ]١٥١

اند، (عبد الرحمن بن  استعمال کرده ین معنیت هم در ایعرب عصر جاهل یحرام، و در اشعار ادبا

 د: یوگ ی) میجاهل یالمحارب هجمان

 اً يالدهر باك رأال  ن حراماً إو
 

 )٢(عمرو ىلت عياال بك شجوةٍ  ىلع 
 

ر گان باشم میرگ یونه غم واندوهچگیرا که من بر ه یارگنم روزینکه نه بیواجب است ا یعنی

ر گیکدیضد با  یونه الفاظ در دو معنگنیز استعمال ایم بر عمرو. و در محاوره عرب نیرگآنکه ب

حرام در  هند کلمیوگ یم یفته شده، برخگه همانطور است که یآ ین معنیع است، بنابریشا یلیخ

محذوف و (ان) در کلمه  یمبتدا یخبر است از برا یخود استعمال شده، ول یمتعارف یهمان معن

مْ «: یعنیاند،  (انهم) را بکسر همزه خوانده هُ وعُ جُ ا رُ نَاهَ لَكْ يةٍ أهْ رْ يلَ قَ » ، إهنم ال يرجعونحرامٌ عَ

اه چگردند، زیرا هیگمیرانیم، حرام است آنکه بدنیا بر اي که ما اهلش را می هر قریه«: یعنی
 یاند ول متعارف خود استعمال کرده یحرام را در همان معن هه کلمچرگ یبعض. »شتگنخواهند بر

�َّ  َمَنَعَك  َما قَاَل ﴿: یهاند، مانند آ رفتهگ(ال) را زائده  هکلم
َ
َمرۡ  إِذۡ  ُجدَ �َسۡ  �

َ
بنابر  ]١٢[األعراف:  ﴾تَُك أ

ردند. گا برینکه دو باره بدنیم حرام است ایکن یمک ه که ما اهلش را هالین است، هر قریه این مفاد آیا

 ین است: قضایاند، ا ر کردهین آن را تفسیمفسر هکه همیه و آن طوریدر هر حال مستفاد از ظاهر آ

ا شدن پس از انقراض عالم و برپر گردند مگا بر نیان بدنگشده که مرد ین جاریخدواند بر ا یحتم

 ل است.یه ذیه: آین آید مضمون ایامت، مؤیق

لَمۡ ﴿ـ ٢
َ
ْ يََروۡ  � هۡ  َ�مۡ  ا

َ
�َُّهمۡ  ُقُرونِ لۡ ٱ ّمِنَ  لَُهمَ�بۡ  َنالَكۡ أ

َ
ا ُ�ّٞ  �ن ٣١ ِجُعونَ يَرۡ  َ�  ِهمۡ إَِ�ۡ  � َّمَّ  ل

�ۡ  َ�ِيعٞ  َ ونَ ُ�ۡ  َنا�َّ انند که آنهمه مردمان قرون  د ینمردم نمیا ایآ«: یعنی ]٣٢-٣١س: ی[ ﴾٣٢ َ�ُ

                                           
 . ٢٤١ص ٨: جتاج العروس -١

 . ٢٤٢ص ٨: جتاج العروس -٢
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 همیا نخواهد رجعت کرد؟ تحقیدن یم بسویا کردهک نان آنان را هالیش از ایپذشته را که ما گ
ً
 هقا

 ﴾َ�مۡ ﴿ هنکه کلمیامت حاضر خواهند بود، ایدر ق یعنینده در نزد ما یذشته و آگافراد بشر از 

هۡ ﴿ هکلم یه را رویریتکث
َ
شتن گخواهد بفهماند برن یاست که م نیاش ا ذکر کرده، نکته ﴾نَالَكۡ أ

 یعنید بود، ینان خواهیز مانند ایه خداوند است، لذا شما نیس حتمیون از نوامچا یدن یان بسوگمرد

شما را  هد، همیده باشینکه به جزاء اعمال خود رسیا یبرا ید، ولیردگیا برنمیر بدنگید دیکه مردیوقت

 نافیشود صر یکه مالحظه میه بطورین آیم کرد، ایامت نزد خود حاضر خواهیدر روز ق
ً
رجعت  یحا

وهذا مما «د یوگ یه مین آیر ایدر ضمن تفس» کشاف«رش ی) در تفسین است که (زمخشریاست، ا

 .»کند است که مذهب رجعیین را رد می این آیه از جمله آیاتی« :یعنی »يرد قول اهل الرجعه

ده دارنـد کـه یـعق یفتند جمـاعتگند که بابن عباس یوگ یم«د: یوگ ین جمالت میو در خاتمه ا

ده را دارنـد ین عقینان که ایفت اگامت رجعت خواهد کرد، ابن عباس یش از قیپطالب  یبن اب یعل

ونـه چگن حـال یم، با ایکن یم میراثش را تقسیج و میرا تزو یعل یهستند، ما که فعال زنها یبد مردم

 ».)١(ردد؟گا بر یبدن یشود که عل یم

ن مضمون است از حضرت حسن یکه متضمن هم یتیروا» خیکامل التار«ز در کتاب یر نیابن اث

قال عمرو بن األصم: قلت للحسن بن عيل: إن هذه الشيعة تزعم أن «کند:  ینقل م یبن عل

الشيعة، لو علمنا أنه مبعوث قبل : كذب واهللا هؤالء احلسن علياً مبعوثٌ قبل القيامة! فقال

وید بامام حسن عرض گ عمرو بن اصم می«: یعنی »القيامة ما زوجنا نساءه وال قسمنا ماله

کند،  یش از قیامت رجعت بدنیا میپکنند که علی بن ابی طالب  مان میگکردم، جماعت شیعه 
یش از قیامت بدنیا پ ه ما بدانیم که علیچنانچویند، گ حضرت فرمود قسم بخدا اینان دروغ می

ر یابن اث تیروا نیل ایدر ذ .»کنیم گردد، البته زنهایش را تزویج و اموالش را تقسیم نمی بر می

ر یرا سایعه هست، زیاز ش یبدون شبهه فرقه مخصوص» هذه الشيعه« د: مقصود از جملهیگو یم

اند و از آن جمله  عه که فعال منقرض شدهیاز ش یکم هستند فقط عدین مقاله نیعه قائل بایافراد ش

 ". )٢(ن موضوع بوده اندید بوده، معتقد بایزیجابر بن 

                                           
 .٢٥١ص ٢ر کشاف: جیتفس -١

 .١٥٧ص ٣ر جیابن اث خیکامل التار -٢
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ْ ﴿ـ ٣ �ۡ ٱ َحَياُ�َنا إِ�َّ  ِ�َ  َما َوقَالُوا ٓ ُ�هۡ  َوَما َياَوَ�ۡ  َ�ُموُت  َيا�ُّ هۡ ٱ إِ�َّ  لُِكَنا َّ� ۚ ٰ  لَُهم َوَما ُر  لَِك بَِ�
ا ٖت َ�ّيَِ�ٰ  ُتَناَءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  َ�ٰ ُ�تۡ  �َذا ٢٤ َ�ُظنُّونَ  إِ�َّ  ُهمۡ  إِنۡ  ٍ�� ِعلۡ  ِمنۡ  َتُهمۡ  َ�نَ  مَّ ٓ  ُحجَّ ن إِ�َّ

َ
ْ  أ  قَالُوا

ْ �ۡ ٱ ٓ � ُتوا ٓ بَا ُ ٱ قُلِ  ٢٥ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن �َِنا  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َمُعُ�مۡ َ�ۡ  ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ُ�مَّ  يِيُ�مۡ ُ�ۡ  �َّ
�ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  �ِيهِ  َب َر�ۡ  َ�  َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ

َ
کفار به  یعنی ]٢٦-٢٤ة: ی[الجاث ﴾٢٦ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

زنده شده و  ینکه بعضیم ـ با ایریم یم و میشو یا که زنده میدن یانگن زندیفتند جز اگ یغمبر میپ

عت، یر طبگم کند ما را ینمک ست، هالین نیما در ب یبرا یرگید یانگم ـ زندیریم یر مگید یبرخ

ند یوگ یه که مچوجه با آن چیند و بهیوگ یم ینادان ین حرفها را از روینان اید ایوگ یخدا در مقابل م

که حجج ظاهره یهستند وقت ینان مردمیمان است، اگبر  یه همه مقاالتشان فقط مبتنیاپعلم ندارند، 

غمبر یر آنکه به پگرند مندا یشود در مقابل حجت و برهان یفته مگما به انان  هات واضحیو آ

ْ �ۡ ٱ﴿ند: یوگ یم ٓ � ُتوا ٓ بَا  ین عالم آغاز و انجامیا یبرا یوئگ ینکه میا ﴾٢٥ ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن �َِنا

غمبر یردان؟ خدا به پگاند حاضر کن و آنانرا زنده  دران مارا که مردهپ یوئگ یر راست مگهست ا

 ﴾َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َمُعُ�مۡ َ�ۡ  ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ُ�مَّ  يِيُ�مۡ ُ�ۡ ﴿و: گنان بیدهد که با یدستور م
امت که یس هم شما را در قپراند، سیم یکند و بعد شما را م یا زنده میخداست آنکه شما را در دن

نکه یعلم ندارند، حاصل ا ین معنیاز مردم با یاریبس یالوقوع است زنده خواهد کرد، ول یحتم

خود را از شما درخواست  هدران مردپاء یکه احیکند به آنان یغمبر اکرم امر مینجا به پیخداوند در ا

هم خارج از حدود وظائف من است و  یموت یایدران شما و باالخره احپو زنده کردن گکنند، ب یم

شده که شما را در  ین جاریبر ا یاله یه خداوند است بلکه سنت و قضایهم بر خالف سنن عاد

راند، وعاقبت هم یشمارا بم یس از مدتپوجود آورد، و  هاز کتم عدم بعرص یعنیرداند، گنجا زنده یا

ه هم معلوم ین آیس اپاعمالتان زنده بکند،  یجزا یالوقوع است برا یامت که حتمیشمارا تنها در ق

، خداوند است یحتم یوقضا یا بر خالف ناموس الهیان به دنگشتن مردگشود که رجعت و بر یم

که متضمن یس فقط اخبارپکند  یم یون تنها رجعت خصوص کفار را نفچه ین آیفته شود که اگر گا

باشند،  ین میکه مشعر بر رجعت ائمه و مؤمنیه خواهند بود، نه آنهائین آیاند مخالف ا رجعت کفار

ن یالبته اکنند  یدران شما رجعت نمپفت گ یه مچنانچکفار  هغمبر اکرم در جواب مقالیم پیوگ یم

را یشود، ز یافراد بشر م هد که بالصراحه شامل همیوگ یم یزیچدر جواب آنان  یاشکال وارد بود، ول

فته شده گکه در جواب  ﴾َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َمُعُ�مۡ َ�ۡ  ُ�مَّ  يُِميُتُ�مۡ  ُ�مَّ  يِيُ�مۡ ُ�ۡ ﴿ن جمالت یا

و ملکوت ک عالم مل هنظامنام یمواد عمومقت از یه و در حقیاله یهس کلیاز نوام یکیمتضمن 
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 هاداریک که از یخواهند بود، کس یعموم هن مادیافراد انسان مشمول هم هاست، بدون شبهه هم

مقررات اداره را که مربوط به  یاز مواد عموم یکیس اداره یرا درخواست کرده و رئ یزیچ یمنظم

ون از مواد چ یآن شخص سائل است، وله در ظاهر متوجه چرگد، آن جواب یوگسؤال او است باو ب

د مضمون ینده بآن سؤال خواهد بود، مؤیوگقت متوجه هر یاست در حق نظامنامه آن اداره یعموم

 است:   هین آیه این آیهم

ٰٓ ﴿ـ ٤ ٓ  إَِذا َح�َّ َحَدُهمُ  ءَ َجا
َ
ۡ ٱ أ ٓ  ٩٩ ِجُعونِ رۡ ٱ رَّبِ  قَاَل  ُت َموۡ ل �ۡ  لََعّ�ِ

َ
 ُتۚ تََر�ۡ  �ِيَما الِحٗ َ�ٰ  َمُل أ

 ۚ ٓ َها َ�َّ ٓ  ُهوَ  َ�َِمةٌ  إِ�َّ ۖ قَا ٓ  َوِمن �ِلَُها  یعنی ]١٠٠-٩٩[المؤمنون:  ﴾١٠٠ َعُثونَ ُ�بۡ  مِ يَوۡ  إَِ�ٰ  َزخٌ بَرۡ  �ِِهمَوَرا

و  یمانیا یافتند، متذکر بی یاهگقت امر آیاز حق یا شدند و تا اندازه گکه مشرف بر مریکفار وقت

س با حالت تأثر از خدا پرفته، سگوندامت آنان را فراجه حسرت یخود شده، و در نت یان کاریز

کردم و  ید عمل صالحیردان شاگا بریارا مرا به دنگروردپند: یوگ یکنند، م یا میرجعت بدن یتقاضا

رد  تت شدیشان را بطور استبعاد و در نهایخدا تقاضا«آوردم،  یشده بجاک ه را که از من ترچآن

است که تنها  ای ا کلمهید، رجعت و برگشتن به دنید دیخواها را نیدن ید، هرگز رویگو  یه مدکر 

یک شان یست، در جلو ایچ وجه درخور جواب دادن و گوش دادن نین هستند و بهآنان قال بیا

 یعنی، »است ا را از هم جدا ساختهیشان ورجعت بدنیامت که ایاست تا روز ق یحائل و فاصل

 شوند به آخرت.  یخته میگکه بر انیتا روزکنند  یا رجعت نمیر به دنگیکه مردند دیوقت
ات کـه یـن روایـجـه ایم اسـت، و در نتیم رجعت بر خالف نصوص قرآن کر یدیفهم پس

ش حضرت جعفر بن محمد همه یمتضمن رجعت است چون مخالف باقرآنند بر حسب فرما

  .وار زدیه آن حضرت بر کنار انداخت و بر دینها را طبق امر ید تمام ایمزخرف و باطل است، با

ون این روایات موافق با قرآن نیسـتند یعنـی چر در قرآن یک آیه مخالف با رجعت نبود گفرضا هم ا

ای نیست که متضمن مضمون این روایات و رجعت باشـد، از اینـرو نیـز بایـد آنهـا را  ون در قرآن آیهچ

ری به حد تواتر فتم اخبار زیادی که بعقیده مرحوم شیخ انصاگ ١١٧ـ ١١٥ه در صفحه چطرح نمود، 

 رسیده از ائمه اطهار وارد شده که احادیثی که مضمونش موافق با قرآن نباشد باید انها لزوما طرح کرد.

 [خالصۀ این مبحث]
اند،  رجعت نقل فرموده هبحار دربار ١٣در جلد  یکه مرحوم مجلسیاتیـ روا ن مبحثیا هخالص

د یـاصـال مـا نبا ین شرعیمواز یاست که رو یرشته جمالتیک  یعنیف است، یند جهت ضعچاز 

 م: یث ائمه اطهار بشناسیآنها را بعنوان احاد
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 ثابت شد، ینانکه تفصچا ضعف روات آنها، یـ بمناسبت ضعف سند ١
ً
نکه قسمت یذشته از اگال

-١٣٢( هنانکـه در صـفحچباشـد ـ  یم یشتر آنها که متضمن سلطنت ائمه بعد از حضرت مهدیب

 هباشـد، از درجـ یآن حضـرت م هحه وارده دربـاریات صحیون معارض با رواچ) نوشته شد ـ ١٣٣

 اعتبار ساقط است. 

 م.یـ از لحاظ مخالفت مضمون انها با نصوص قرآن کر٢

 م.یـ از نظر عدم موافقت مندرجات آنها با قرآن کر٣

م مخالفت یحه بوده و مضمونشان هم با نصوص قرآن کریات صحینکه همه از روایـ بر فرض ا٤

ت اخبار آحاد در مسـائل یده و خبر واحدند؛ بمناسبت عدم حجیون بحد تواتر نرسچنداشته باشد، 

 ه.یاعتقاد

ه را یامام هعیاطهار و فرقه ش هده و ذوات مقدس ائمیآنها کش ههم ینرو قلم بطالن رویاز ا

 .م کردیاصل تبرئه خواه ینگونه امور بیاز ا

ف یمشـت خبـر واحـد ضـعیـک ا یـم آیرسـپ یم و مـیطلب یمکنون از طرفداران رجعت انصاف 

) هدیـ(عقک توان منشاء و مـدر یکند م ید نمیانسان تول یهم برا یفیمان ضعگمخالف با قرآن را که 

ن اسـتوار باشـد، قـرار داد؟ آنهـم یقـیبر علم و  ید بطور کلیاااش با هیاپکه طبق دستور شرع و عقل 

!  اراگـروردپر عـالم کـون اسـت! یذپـر ناییـنـاموس تغ که بـر خـالف اصـل ثابـت ویزیچده به یعق

انـد و از  ونـه خرافـات کردهگنینموده دماغشانرا مملو از ا یگونه اخبار ساختگنیکه جمود باینمردمیا

نبوده متزلزل ساخته و  یزیچا تعبد به متن ساده اسالم ی یعل یرویپع را که جز ین تشینره اساس متیا

ن جواب تـو یسپاند در روز و ا اطهار را بباد داده هر ائمگیمحمد و د و جعفر بن یباالخره زحمات عل

هم  یفتارها نظر به کسان مخصوص ندارم، و آنانگن یمن در ا یواهگا تو یفت؟ خداگه خواهند چرا 

درد  یدانم، ول یسته نکوهش نمیندان شاچاند  ذشتهگنکه در یاند، بحکم ا ن اخبار را ضبط کردهیکه ا

و  یکبختـین هلین کـه تنهـا وسـیـن اندازه نسـبت بـه دید تا ایرا باچما  ینیبرادران دنجاست که یمن ا

د یـرا باچـصـرف وقـت نکننـد؟  یق آن انـدکیت باشند و در فهم حقـایعنا یانان است، ب یوارگبزر

ل بکنـد، یرا بآنان تحم یبتواند هر موهوم یاز دست داده باشند که هر نادان ین اسالم را بطوریمواز

ردن انداخته کورکورانه معتقدات گدران خود را بپد یطوق تقل یهنوز هم مانند مردمان همج دیرا باچ

کـه ینیسبحان الله دخود قرار دهند  هدیزان عقیاصل و موهوم بوده باشد، م یب یه بکلچر گآنان را، ا

ر دعوت می ر و تدبُّ
ُّ
 اجتهاد و تحص آنهمه بشر بتفک

ً
ه یاعتقادن را در امور یقیل یکند مخصوصا
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روانش حکمفرمـا یـد جاهالنه در پین ندازه تقلید تا ایدهد، چرا باینی هر فرد قرار میواجب ع

 قرار بدهند؟  یباشد که دماغشان را محل انعکاس هر موهوم

 قصیحق
ً
ندار ینند مقلد پدران جاهل و هر دیکه دربند دینان مادامیبی است، ایغر  هقتا

نان ید ایدانم تاکی با یشوند! نم نی مییرو هرنادان بی دیتند پافین رهائی ین که از اینادانند هم

ا گرچه در قرآن یاند، خدا ده شدهیبمانند، گوئی اساسا برای بندگی آفر  یدر بند بندگی باق

 فرمودی هرکه مارا فراموش کند مانیصر 
ً
ز او را بحال خودش واگذار کرده فراموشش یحا

چاره رحم ین مردم بیکنم به ا شگاه مقدست مسئلت میین حال عاجزانه به پیم، ولی با ایکن یم

 است.ک خطرنا  یاند بس ش گرفتهینان در پیکه ا یراه یدان یکن، چه خود م



 

 

 

 

 

 

 

 

 یک حدیث نبوي و جواب آن]ه [استدالل سید مرتضی ب

ل بنظر یکه در ذ یث معروف نبویرجعت به حد ه) دربار٤٠ت (یادتان باشد در متن روایر گا

که مرحوم یز بطوریر نگید ید بن طاووس و جمعیرسد استدالل شده بود، و مرحوم س یشما م

 بآن ینو یم ٢٣٦تا  ٢٣٢ هات رجعت در صفحیروا هبحار در خاتم ١٣در ج یمجلس
ً
سد رسما

س در مقام جواب پکه وعده داده بودم راه استداللشانرا نقل کرده س یطوربک نیاند ـ ا استدالل کرده

ن یکنند ا یغمبر اکرم نقل مین آن را از پیقیکه فر یثیم حدیآ یبر م یف نبویث شریآن وشرح حد

  روي احلميدي يف اجلمع ب� الصحيح� عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا«است: 
َمْن َ�بْلَُ�ْم ِشرْبًا �ِِشرْبٍ وَِذَرااًع بِِذَراٍع َحىتَّ لَو َدَخلُوا ُجْحَر َضبٍّ تَِبْعتُُموُهْم! تَلَتَِّبُعنَّ ُسَنَ 

َُهوَد َوانلََّصارَى؟ قَاَل: َ�َمْن؟
ْ

 ین از ابیحین صحیدر جمع ب یدیحم«: یعنی .»قُلْنَا: يَا رَُسوَل اِهللا! ايل

ش از یپکه یمردم یهن اخالق و آداب وباالخره رویمسلمغمبر فرمود شما یت کرده که پیروا ید خدریسع

داخل شوند شما  یر در سوراخ سوسمارگکه آنان اید کرد، بطوریخواه یرویپاد یشما بودند بدون کم و ز

هود و یا یکنند آ یم یرویپن از آنان یکه مسلمین مردمید عرض کردم ایوگ یم ید کرد، راویخواه یرویپ

روي الزخمرشي يف الكشاف عن حذيفة: «. »ستند؟یس کپنان نباشند یر اگهستند؟ فرمود ا ینصار

ة حتي أين  ة بالقذَّ أنتم أشبه األمم سمتاً ببني إرسائيل لرتكبن طريقهم حذو النعل بالنعل والقذَّ

ترین جمعیتی هستید  پیغمبر فرمود شما مسلمین شبیه«: یعنی. »ال أر أتعبدون العجل أم ال!

 یروي خواهید کرد،پها، ورویه آنان را طابق النعل بالنعل  ه یهودياز جهت طریقه و رویه ب
 .»رستش خواهید کرد یا نه؟پاند،  رستش کردهپوساله را که آنها گدانم آیا  بطوریکه من نمی

 ن است: یث مزبور اید بحدیاستدالل مرحوم س هخالص

 یق دارنـد، مقتضـایتصدغمبر اکرم نقل کرده وصحت آن را یث را از پین دو حدیا یعه و سنیش«
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ا اخـتالف نداشـته باشـند، ین دنیان در اگن است که در مسأله رجعت وزنده شدن مردیقشان ایتصد

خواهنـد کـرد، و از  یرویـپرا  یهـود ونصـارین آداب و سنن ید مسلمیوگ یم یث نبوین حدیرا ایز

کـه یرا، وقت ینـدچهود خـدا کسـان یذشته وملت گن امم یند در بیوگ یقرآن و اخبار متواتره م یطرف

د، یـردانگس زنده پرانده و سیم ـ مینینکه خدا را آشکارا به بیم تا ایآرو یمان نمیفتند ما بتو اگ یبموس

ن یخواهند کرد در بـ یهود را روین آداب و سنن ید مسلمیوگ یکه م یث نبوین احادیس بموجب اپ

ن یون در بچا زنده بکند، حصال یاز مردن در دن سپباشند که خدا آنانرا  ید کسانیملت اسالم هم با

هـود را ین سنن ید مسلمیوگ یکه م یث نبوین حدیس بموجب اپرجعت کردند،  یا هود عدهیملت 

 ».رجعت بکنند یا ز عدهینان نین اید در بیخواهند کرد، با یرویپ

 م: یوگ یف بر آمده میث شرین استدالل و شرح حدیاکنون در مقام جواب ا

ٰ  ُتمۡ قُلۡ  �ذۡ ﴿ـ ١ ٰ  لََك  ِمنَ نُّؤۡ  لَن ُموَ�ٰ َ� َ ٱ نََرى َح�َّ َخَذتۡ  َرةٗ َجهۡ  �َّ
َ
ٰ ٱ ُ�مُ فَأ نُتمۡ  عَِقةُ ل�َّ

َ
 َوأ

 یصر ]٥٦-٥٥: ه[البقر ﴾٥٦ ُكُرونَ �َشۡ  لََعلَُّ�مۡ  تُِ�مۡ َموۡ  دِ َ�عۡ  ّمِنۢ  ُ�مَ�ٰ َ�َعثۡ  ُ�مَّ  ٥٥ تَنُظُرونَ 
ً
حا

س از مردن زنده کرده وباالخره رجعت پرا  یخدا جمع یداللت ندارد که در زمان حضرت موس

س از پ یعنیاء باشند، یرا محتمل است مراد از (بعثناکم من بعد موتکم) بعثت انبیکرده باشند ز

 .)١(میمبعوث کرد یمبرانیپن شما یم در بیراندینکه شما را میا

 ﴿ یهز محتمل است مراد از موت غشوه باشد مانند آیو ن
ۡ
ۡ ٱ �ِيهِ َوَ�أ  ُهوَ  َوَما َمَ�نٖ  ُ�ِّ  مِن ُت َموۡ ل

هوش  ینکه در اثر صاعقه بیبعد از ا یعنیو مقصود از بعث، افاقه و هوش آمدن باشد،  ﴾بَِمّيِٖت 

- یهو جهالت باشد مانند آ یرود مقصود از موت نادان یم، و باز احتمال مید شما را بهوش آوردیشد

وَ ﴿
َ
حۡ  اتٗ َميۡ  َ�نَ  َمن أ

َ
اند  اد استعمال کردهین کلمه را در جهالت زینانکه شعرا هم اچ ﴾هُ َ�ٰ َييۡ فَأ

 مانند: 

 اخو العلم حي خالد بعد موته
 

 اوصاله حتت الرتاب رميو 
 

 وذو اجلهل ميت وهو ماش عيل الثري
 

 يُظن من االحياء و هو عديم 
 

رود  یاحتمال من ینچو هم )٢(مید، دانا و عالم کردینکه جاهل ونادان بودیس از اپشما را  یعنی

رفت کـه بطـور  یمان مگد و یس از آنکه در اثر صاعقه مردپ یعنیمقصود از بعث کثرت نسل باشد، 

                                           
 .٤٨ص ١ج :انیمجمع الب -١

 .٣٤٠ـ  ٣٣٩ص ١: جیروح الـمعان -٢
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ه داللـت نـدارد کـه در زمـان ین آیدر هر حال ا )١(میاد کردید اوالد شما را زیمنقرض شده باش یکل

 س از مردن زنده شده و رجعت کرده باشند.پ یجمع یحضرت موس

م کـه در زمـان یق بکنـیداشته باشد وباالخره تصد ین معنیه داللت بر این آیا نکهیـ بر فرض ا٢

ه در مورد معجزه آنحضـرت ین قضیست که این یا شتند، شبههگا بریس از مردن به دنپ یجمع یموس

رفتند؛ لذا  یر بار مبداء ومعاد نمیکردند و ز یب میرا تکذ یون دعوت موسچل یاسرائ یبن یعنیبوده، 

ان یـن موضـوع بـا جریس زنده کرد، و اپرانده سیاز آنان را م یا عده یموس یغمبریت پیتثب یخدا برا

دارد به زنده شدن  یه تماسچن یل رسالت او قرار داد، ایرا معّرف و دل یر عادیو غ یعینظام عالم طب

کـه  شـود یمبعوث م یغمبریر در آخر الزمان هم پگر؟ مگیکدیانتقام از  یدر آخر الزمان برا یجمع

 .ابراز بکند؟! یا ن معجزهینچمردم  هتود یاثبات رسالتش برا یخدا برا

 یهود و نصاری هقیکنند سنن و طر یم یرویپن ید مسلمیوگ یف میث شرین حدیغمبر در ایـ پ٣

ن یون مسـلمچـفتـه شـود گنکـه یهودسـت تـا ایر از سـنن و آداب گن را مگرا، زنده کردن خدا مرد

نـان هـم خـدا ین اید در بـیـس باپـکنند،  یهود را میدهد متابعت سنن یث خبر مین حدیکه ایبطور

 آداب و سـنن شـهر ید دهاتیوگب یر کسگان را زنده بکند؟ اگاز مرد یجمع
ً
 یرویـپها را  یها غالبـا

 یرویـپنان هـم کورکورانـه از آنـان یشوند ا یودالگال وچاهیر آنان وارد هرسگکه ایخواهند کرد بطور

و دو هزار نفر  یها در هر سال مثال هزار نفر باجل حتمیون شهرچن است که یا مقصود ایکنند، آ یم

 چین خواهند شد؟ روشن است که هینچها هم  یشوند دهات یش آمدها تلف میپر گیدر اثر زلزله و د

، ینست که مردمان ده در اثر ضعف ادبـیفهمد، بلکه مقصود ا یرا نم ین معنین جمله ایاز ا یا هچب

رفته کورکورانـه از یذپها را بدون تامل  یه شهری، اخالق و عادات خالصه سنن و رویو اخالق یعلم

ت خود را بطور یت و سنن ملین قومیت آنان شده آئیکنند، و باالخره مفتون مظاهر مدن ید میآنان تقل

ن سـنن ید: مسـلمیـوگ یهم که مـ یث نبوین حدیدوند، ایوار بدنبالشان م وانهیاز دست داده د یکل

ان را گـاز مرد یا هود خـدا عـدهین ملت یون در بچست که یخواهند کرد مقصود آن ن یرویپهود را ی

ان از گـاست که زنده کردن مرد یهیرا بدیرجعت بکنند، ز ید جمعیز باین نین مسلمیزنده کرد، در ب

م و سـنت یم قـرآن کـرین تعـالین است که مسـلمیهود! بلکه مقصود ایسنن خداوند است نه ملت 

هود خواهند ین خود را از دست داده، متخلق باخالق یزان آئیشت سر انداخته ومپآن را  هره آورندیوس

بـدان عظمـت را در برابـر  یانداخته، وملتـ یبخت رهیرداب مذلت و تگکه آنان را به یشد: همان اخالق

                                           
 .٣٢٢ص ١خ محمد عبده جیر شیتفس -١
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کـه  یا هیـاست، همـان اخـالق و رو ل ساختهیا کامال سرافکنده و ذلیدن هفیملل ضع یر ملل حتیسا

که  یاست، خالصه همان اخالق آواره کرده یاریرا بد یا ده و هر عدهیاشپآنانرا از هم  ینظام اجتماع

نفکشـان قـرار ید ـ ذلت و مسکنت را توام بـا وجـود آنـان کـرده جـزو الیوگ یم مینانکه قرآن کرچـ 

از  یاریبسـ نید، مسلمیوگ یم یف نبویث شرین حدیکه این طورین است، همینچ یاست! آر داده

 اند:  کرده یرویپان را از آنان یهودیاخالق و سنن 

وساله گم یقد یها یزش با مصرینانکه در اثر خلطه و آمچها  یهودیـ  دیتوح هر یخروج از داـ ١

عه یاز ش ین ـ بخصوص جمعیاز مسلم یاند، بعض د کردهیرفته و تقلگرا از آنان  یهوعادات وثن یرستپ

رسـتش هـزاران پخـود را از دسـت داده طـوق  یـهت اولیـو آن حر یرسـتپکتای یر زمـانیــ هـم از د

ر کاسـه از آش گـین اکتفا کرده دین مقلدان نادان بهمیاند! کاش ا ردن انداختهگا را بپدو  یها وسالهگ

 دادند!. یرا شعار خود قرار نم یرستپو قبر  یرستپ، درخت یرستپ گشدند: سن یرمتر نمگ

نانکه مغرور بشفاعت چها  یهودیـ  زافگن بمناسبت اعتقاد بشفاعت یغرور در امر دـ ٢

نرو از مقررات کتاب ینداشتند و از اپ یبر خود حرام م یند روزچدران خود شده آتش جهنم را جز پ

زاف، گعقوب و اعتقاد به یانتساب به  یهر در ساگیکردند، بعبارت د یخدا (تورات) اعراض م

 یبشر بطرف کمالک که تنها محر یا ف و رجاء و آن حالت معتدلهن خویشتن را از حد وسط بیخو

ح را یز قبیچشت سرانداخته هر پجه کتاب خدا را یمحض شدند و در نت یرون کرده، رجائیباشد ب یم

 یند روزچنانرا جز یعقوب معاهده بسته که ایآوردند و فقط دلخوش بودند که خدا با  یم یبجا

لَمۡ ﴿نخواهد معذب کرد 
َ
ِينَ ٱ إَِ�  تَرَ  � َّ�  ْ وتُوا

ُ
ِ ٱ بِ كَِ�ٰ  إَِ�ٰ  نَ َعوۡ يُدۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ّمِنَ  انَِصيبٗ  أ َّ� 

ٰ  ُ�مَّ  َنُهمۡ بَيۡ  ُ�مَ ِ�َحۡ  عۡ  َوُهم ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِ�قٞ  َ�َتَو�َّ ٰ  ٢٣ رُِضونَ مُّ �َُّهمۡ  لَِك َ�
َ
ْ  بِ� َنا لَن قَالُوا  �َّارُ ٱ َ�َمسَّ

 ٓ يَّامٗ  إِ�َّ
َ
عۡ  ا� ا دِينِِهم ِ�  وََغرَُّهمۡ  ٖت� ُدوَ�ٰ مَّ ْ  مَّ ونَ َ�فۡ  َ�نُوا ن ینچنیا ]٢٤-٢٣[آل عمران:  ﴾٢٤ َ�ُ

کرام قائل شده،  هغمبر و ائمیپ هزاف دربارگن شفاعت ینچیک م یدان ینانکه همه مچز یبرادران ما ن

سراسر  یوارگوسو ینسبت به خاندان عل یمحبت دروغیک  یشتر مقررات اسالم را فدایقرآن و ب

 گر مردان بزرگیو د یغمبر، علیکه پیند: آنهمه زحماتیوگ یر نسبت بآنها کرده آشکارا میو تزو ایر

ن راه یجان خود را در ا یبا وضع رقت باریک اسالم در راه انتشار اسالم متحمل شده و عاقبت هر 

در کربالء،   نیدر محراب عبادت و کشته شدن حس  یاند: آن ضربت خوردن عل باخته

 یر ائمه کرام، همه براگیمات وارده بر دیناهش و آنهمه نامالگ یزنان و اطفال ب یرفتارگاسارت و 

ا هر منکر و کار یدر دن  یان علیعین بود که ما شیا یعه بود؛ همه برایناهکاران از شگشفاعت 

خود را در راه  یارائاز د یا قسمتینکه در دنیآورده، در آخرت هم فقط بمناسبت ا یرا بجا یزشت
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با   نیحس یوارگهر سال دو ماه را بنام سو یعنیم یا صرف کرده  یعل هخانواد یدوست

ا پبر یبوده، بنام عزادار یو اجتماع یاخالق هن مفسدیندچ یکه دارا یر ملعبه نموده مجلسگیکدی

زنان  یگارچیب یصداند احاطه کرده، چ یرانیاز ما را فقیک نکه اطراف هر یم ـ با وجود ایا داشته

در  یارت، ولیکدفعه بنام زی یند سالچنکه هر یرسنه و اطفال برهنه شان همواره بلند بود، و با اگ

اطهار بدون تأمل دست ما  هم، ائمیا ن مسافرت کردهین النهریح به قم، مشهد و بیتجارت و تفر یمعن

! خالصه  ! دهند یجا ان مهوشیبهشت در آغوش حور یبایز یها از غرفه یکیرفته در گرا 

م یجه تعالیشفاعت قائل شده، در نت یاساس برا یغلط و ب یمعنیک ان جاه طلب یهودیکه یهمانطور

ز از موضوع شفاعت مانند یکردند، برادران ما ن یم یتلق ینشان را در کمال خونسردیکتاب خدا و آئ

 رند.گن یم یدیق یاسالم را با نظر بم و یم قرآن کریشتر تعالیآنان کامال سوء استفاده کرده باالخره ب
عادت  یکه از رو یاسالم ـ جز معدود یها ن و دستور العملیکه نسبت بقوانیز! کسیخواننده عز

عت اسالم برآمده یس شرینوامک وسته در مقام هتیپت ندارد و یندان عناچآورد ـ  یم ید بجایو تقل

شتن را یاش خو ستهیناشا یزشت و کارهاکه در اثر اخالق یشود، کس یشتر منکرات را مرتکب میب

که  یکند، خالصه کس یت غفران و آمرزش را از خود سلب میهمواره از رحمت حق دور کرده، قابل

آن ذوات مقدس را از ک اپکرام، عمال هر لحظه روان  هغمبر اکرم و ائمینسبت به پ یجز اظهار دوست

ن ینچغمبر و ائمه از یا ممکن است پیند، آک یخدا مک عذاب دردنا هشتن را آمادیخود منزجر و خو

 به یکس
ً
عدل خدا شفاعت بکنند؟!  هست در محکمینشان نیب یوجه شباهت و تناسب چیکه روحا

مانند مال و جاه و منصب است که خداوند در  یماد یزهایچر از گم یو سعادت اخرو یارگرست

نکه یاالطالق، با ا یه خداوند عادل علتوان تصور کرد ک یا مید؟ آیغمبر بمردم اعطا نمایاثر توسط پ

 در قرآن میصر
ً
�ٍ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َ�َمن﴿د: یوگ یحا �ٖ  َقاَل ِمثۡ  َمۡل َ�عۡ  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  �َخۡ�ٗ  َذرَّ  �َ�ّٗ  َذرَّ

ِ َ�ٰ  ِ�  َ�نَ  َوَمن﴿د: یوگ یر مگید یو در جا] ٨-٧: لة[الزلز ﴾٨ ۥيََرهُ  �ۡ  ۦٓ ِذه
َ
 ِخَرةِ �ٱ ِ�  َ�ُهوَ  َ�ٰ أ

 ۡ�
َ
َضلُّ  َ�ٰ أ

َ
 شفاعت کند؟ ین کسانینچاذن بدهد که از  یجبکس ﴾٧٢ َسبِيٗ�  َوأ

 [توضیح معنی شفاعت]
) آن شـفاعت( یح معنـیت اختصـار در مقـام توضـید، خوبست با رعاینجا رسیاکنون که سخن با

 م: یدهد برآ یفم اجازه میکه فکر ضع یا اندازه

قت یند، در حقیب یون خود را تنها مچجفت است، حاجتمند  یع) بمعنیمشتق از (شفشفاعت  

دن یحاجت و رسـ یقضا یشتن را برایون خوچ یعنیدهد،  ینش قرار میع را جفت و قریشخص شف
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ع) دراز کـرده او را ی(شـف یعنـی یرگـیداند، لذا دست توسل بدامن شـخص د یبمقصودش عاجز م

ست، و به یکجور نیع در همه جا یشفاعت شفد دانست که طرز یطلبد، با یخود مک و کم یبهمراه

اسـت ـ  هیا از امـور معنویـات و ینکه از مادیاج حاجتمند است از ایکه مورد احتیزیچنسبت تفاوت 

ع وواسطه قـرار یر معارف شفیکه معلمش را نزد وزیریکند، مثال محصل فق یر مییت شفاعت تغیفیک

ست که او را یر از آنطورینمورد غیاعت معلم در اش را فراهم آورد، طرز شفیانگدهد که وسائل زند یم

را در صـورت اول یـه منصوب بکنـد، زیاز مقامات علم یکیر او را بینکه وزیا یع قرار بدهد برایشف

 یر معرفـیر و مراتب فقر او را بـوزیش وزیپرفته ببرد گن است که دست محصل را یع بایشفاعت شف

ون درخواست محصل از چدر مورد دوم  یبکند، ولخرج محصل را ک کم یس از او تقاضاپکرده س

روح و  هنفـس و مولـود سـع یروبند رقگاست که  یزیچامور مربوطه بروح است، بعبارت روشن، 

ات نفـس و یـن است که وسـائل ترقین مورد بایاست، شفاعت معلم در ا هیخالصه از مقامات نفسان

را بمحصل خاطرنشان کرده روحش را  یت آن مقام علمیاستکمال روح، خالصه شرائط قابل یایمزا

 هلیه کـه وسـچـبت خود قرار داده آنیم و ترتیر محصل را در تحت تعلگید، بعبارت دیمتوجه بآن بنما

ر کامال از گاموزد، حال محصل ایب ی، بویو اخالق یعلم یایدن محصل بآن مقام است، از مزایرس

را نصب العین خود قرار داده میزان عملـش  های او فتار و دستور العملگیروی بکند، کردار، پمعلمش 

یوند کرده و خویشتن را از این راه شبیه و قرین او قـرار داده پقرار بدهد، خالصه روحش را با روح معلم 

و باالخره قابلیت آن مقامی که منظورش بوده حائز بشود البته در این موقع همینکه آن وزیر دانشـمند از 

فـت معلـم گاهی یافت، او را بهمان مقام علمی منصوب خواهد کرد، اینجاسـت کـه بایـد گماجری آ

اسـت، ولـی  اه وزیر، از آن محصل شفاعت کـرده و محصـل هـم داخـل در شـفاعت او شدهگیشپدر

قیدی تلقی بکند و تمـام  ه محصل شانه از زیر بار تحصیل خالی کرده تعالیم معلم را با کمال بیچنانچ

فتار معلمـش ابـراز عالقـه گذرانده، در عوض اینکه نسبت به کردار و گروری پتنبلی و تن اوقاتش را با 

بکند، نسبت بشخص او اظهار دوستی کرده و در عین حال متوقـع باشـد باینکـه بتوسـط معلـم مـورد 

ون بسـوء اختیـارش چـنـین کسـی چعنایت وزیر واقع شده بمقام استادی مثال نائل شود، بدون شبهه 

 نین توقع بیجا نباید در شماره عقال شمرده شود.چاست، با  از شفاعت معلم بیرون کردهخویشتن را 

است  یقت مانند درختیهست، و در حق یندچ یمباد ینکه شفاعت در مورد دوم دارایحاصل ا

است که معلم در اعماق  یمیآن همان تعال یباشد، بذرها یوه میو م گاو بذر و شاخ و بر یکه برا

است که محط نظر  هیوه اش عبارت از آن مقامات علمیو م گفشاند، شاخ و بر یقلب محصل م

کند، البته  یاریرا با اعمال خود آب یو اخالق یعلم یه آن بذرهاچنانچاست؛ محصل  محصل بوده
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ن محصل که یات همیا روحین موقع روح معلم یدر ا یعنیشود؛  یآن بهره مند م هویدر موقعش از م

 بهمان مقام علمقت از رشحات یدر حق
ً
که منظورش بوده  یو مظاهر روح معلم است او را قهرا

محترم البته از  هخواننددهد  یم شفاعت او قرار میمعلم و در حر هگرسانده، خالصه او را در جر

 یافته و بخوبیه را در ین آموزگاران دبستان انسانیغمبران و ایشفاعت پ ین مثال معنیهم

و  گآن بذر و شاخ و بر  یباشد، و برا یم یچند یمباد یز داراین نانیاند که شفاعت ا دهیفهم

خود  هبنوبیک آدم هر  یان بنین مربیاست که ا یمیهست؛ بذرش آن دستورها وتعال یا وهیم

که آن بذرها را با اعمال خود طبق یاند، آنان بشر افشانده هتود یعالم در دلها یاز طرف مرب

 در انجام کار درخت یپرورش مغمبران در اعماق قلب خود یدستور پ
ً
با شاخ و  یدهند، حتما

آن  هو یاند از م دن و پروراندن آنها متحمل شدهیانیکه در راه رو  یشده و به نسبت زحمات گبر 

آن بسر  یهر سایرا در ز  یانیپا یمند خواهند شد، و روزگار ب باشد بهره یم یکه فالح و رستگار 

وند و یاطهار پ هغمبر و ائمیپ هوحش را با ذوات مقدسا ر یخواهند برد، خالصه هر آنکه در دن

 یعنیرت و ضاللت، براه افتد. یسراسر ح ین وادیان گم شدگان در این راهنمایا یبراهنمائ

زان اعمالش قرار دهد، عاقبت ین خود کرده میغمبر و ائمه را نصب العیره پیقرآن و سنت و س

م شفاعت آنان شده و با یرسانده و باالخره داخل در حر  یشتن را بسر منزل سعادت ابدیخو 

َ ٱ ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿آنان محشور خواهد شد  ُ ٱ ُ�مُ بِبۡ ُ�ۡ  تَّبُِعوِ� ٱفَ  �َّ  لَُ�مۡ  فِرۡ َو�َغۡ  �َّ
ُ ٱوَ  ُذنُوَ�ُ�مۚۡ  عه و یق شیث منقوله از طر ینکه در احادیا ]٣١[آل عمران:  ﴾٣١ رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �َّ

 قرار می(علماء) را ن یسن
ً
کند، چه  ید مییرا تأ ین معنیهم یدهد بخوب یز در عداد شفعا

ن یهستند آنچه را که از ا ینان کسانیغمبرند، ایپ یندگان عمومیقت نمایعلماء در حق

 هر یآموزند، و هر آنچه که از کتاب خدا و سنت و س یابند بمردم می یم یآموزگاران خدائ

خود بذر شفاعت را  هز بنوبینان نیرسانند، و باالخره ا یکنند بمردم م یاستفاده م غمبر و ائمهیپ

از  یرویقت پیآنانرا که در حق یرویفشانند، هر آنکه طوق پ یافراد بشر م یها ن دلیدر زم

 خود را قر  یغمبر است بگردن انداخت، گفتارشان را بقبول تلقیپ
ً
ن آنان یکرد، و باالخره روحا

 شان محشور خواهد شد.  شفاعت آنان داخل شده و در زمره هر یبته در آخرت در داقرار داد ال
نکه در انسان یکه در عوض ا ین است آن شفاعتیاء، ایاء واولیشفاعت انب یاست معن نیا

و کسالت وادار بکند،  یجاد ضعف نفس کرده، او را به تنبلین، ایر در امور دیبمناسبت اتکاء بغ

جاد کرده یزاف در انسان اگ یدواریامیک نکه یا یدهد، و بجا یو عمل سوق م یهمواره انسانرا بسع

ن مغرور بکند، یس شرع، جسور نموده خالصه انسان را در امر دینوامک جه او را نسبت بهتیو در نت
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یک دارد، رعب و ابهت هر  یاه مگو عمل است ن ین خوف ورجاء که تنها عامل موثر در سعیاو را ب

رد، و گن یر شده همواره تمام آنها را با نظر عظمت و احترام میگیدر دل او جا یس الهیاز نوام

بردارد،  ین قدمیکترچداند که بتواند در راه مخالفت آنها کو ین میکتر از اچشتن را کویجه خویبالنت

ن است و بس، نه یا و آخرت مسلمان است مراد از آن همیکه موجب سعادت دنیخالصه آن شفاعت

کردند ـ  ینکه نسبت بآنان در ظاهر اظهار عالقه میرا در آخرت از لحاظ ا یغمبر و ائمه جمعینکه پیا

ک نفیکردند ـ از آتش جهنم که از لوازم ال یم یتلق یاعتنائ ین را در کمال بینکه مقررات دیبا ا

ار پخدا و رسول است، رهس یرویپن یشان است نجات داده، بروضه رضوان که رهیاز ا یچیپسر

عت عقل و بحکم نصوص قرآن یبر حسب شر یفتم سعادت و شقاوت اخروگرا مکرر یند، زبکن

 َملُونَ َ�عۡ  ُكنُتمۡ  َما إِ�َّ  نَ َزوۡ ُ�ۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ٞس َ�فۡ  لَمُ ُ�ظۡ  َ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿روبند عمل انسان است گم یکر
 : امروز ستم کرده یعنی ]٥٤س: ی[ ﴾٥٤

هر کس  یعنید، یکرد یه را که مچر آنگشود م یداده نم اداشپرا، ویزیچ ینفس چیشود ه ینم

اده بر یشود و نه ز یده میکاه یزیچشود، نه از ثوابشان  یطبق کردار و رفتار خود جزا داده م

 بَِما �َ�فۡ  ُ�ُّ  َزىٰ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱ﴿شوند بلکه کامال طبق عدالت رفتار خواهد شد  یاستحقاق، عقوبه م
ۚ وۡ ۡ�َ ٱ مَ ُظلۡ  َ�  َكَسَبۡتۚ  َ ٱ إِنَّ  َم  یاداش شود هر کسپامروز  ]١٧[غافر:  ﴾١٧ َسابِ ۡ�ِ ٱ َ�ِ�عُ  �َّ

 یست، نه ثواب کسینرو نیدر ا یونه ستمچگیئه، هیه که کسب کرده: از اعمال حسنه و افعال سچبآن

را  یاو باشد، و نه کس هستیاده بر کردار ناشایز یاو باشد، و نه عقاب شخص هستیکمتر از اعمال شا

 ع الحساب است.یق خداوند سریدهند، بتحق یاداش بدپرا  یکیمؤاخذه بکنند و نه ن یرگیناه دگب
 هرشتیک خود  یحفظ منافع شخص یهود برای یمذهب ینانکه علماء ورؤساچ کتمان حقـ ٣

کردند، وهمواره در مقام کتمان  یق توارت مخلوط میش خود اختراع نموده با حقایپباطله را  یمعان

خود قرار داده حفظ شؤون و  گبزر یرا دو حام یآمدند، خالصه جهل و اشتباه کار یآنها بر م

ٰٓ إِسۡ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿ص داده بودند یعوام تشخ همنافعشانرا در اغفال تود ْ ذۡ ٱ ءِيَل َ� �ۡ  لَِّ�ٓ ٱ َمِ�َ نِعۡ  ُكُروا
َ
 ُت َعمۡ �

وۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ 
َ
ْ َوأ وِف  ِديٓ بَِعهۡ  فُوا

ُ
ٰ  ِدُ�مۡ بَِعهۡ  أ ْ  ٤٠ َهُبونِ رۡ ٱفَ  يَ ��َّ ٓ  َوَءاِمُنوا نَزلۡ  بَِما

َ
قٗ  ُت أ  لَِّما اُمَصّدِ

ْ تَُ�ونُوٓ  َوَ�  َمَعُ�مۡ  َل  ا وَّ
َ
ِۢ  أ ْ �َشۡ  َوَ�  ۦۖ بِهِ  َ�فِر وا ٰ  قَلِيٗ�  اَ�َمنٗ  ِ� َ�ٰ � َ�ُ  َوَ�  ٤١ �َُّقونِ ٱفَ  يَ ��َّ

ْ تَلۡ  ِ  قَّ �َۡ ٱ بُِسوا ْ َوتَ�ۡ  ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب نُتمۡ  قَّ �َۡ ٱ ُتُموا
َ
 .]٤٢-٤٠: ه[البقر ﴾٤٢ لَُمونَ َ�عۡ  َوأ

رفته و باالخره گش یپه را ین رویهم یر زمانینما از د یروحان ین هم جمعین مسلمین در بینچنیا

 درآورند. ین را بحالت رقت باریمسلم یالت اجتماعیت اسالم و تشکیوضع
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ملکه صداقت را از دست داده، ، ینانکه در اثر ضعف نفس و جبن فطرچها  یهودیـ نفاق ـ ٤

خود قرار  هشیپاست  و بر هم زننده انتظام جامعه یوئگدوغ هلیرذ هرا که از مظاهر ملک ینفاق و دوروئ

بسر  یدر محل یدر کمال زبون یا شان را متزلزل ساخته و هر دستهیجه ارکان اجتماعیداده و در نت

ْ  �َذا﴿برند  یم ِينَ ٱ لَُقوا َّ�  ْ ْ قَالُوٓ  َءاَمنُوا ْ قَالُوٓ  ٖض َ�عۡ  إَِ�ٰ  ُضُهمۡ َ�عۡ  َخَ�  �َذا َءاَمنَّا ا ثُوَ�ُهم ا ُ�َّدِ
َ
 بَِما �

ُ ٱ َ�َتحَ  ٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ وُ�مِ�َُحا فََ�  َرّ�ُِ�مۚۡ  ِعندَ  ۦبِهِ  جُّ
َ
ن ین در بینچنیا ]٧٦[البقرة:  ﴾٧٦ قِلُونَ َ�عۡ  أ

شته، نفاق گاست مفقود  یشتر مکارم اخالقیشه بیت و ریز روح صداقت که اساس فضلین نیمسلم

 است. ر آن شدهیگیخالصه دروغ با تمام مظاهرش جا یگو دورن
هود ین ملت ینانکه در بچ شتن را فراموش کردنینمودن وخو  یزکار یرهپمردمرا امر به ـ ٥

ونه گار هزاران چن حال خودشان دیامر نموده و در ع یکوکاریو ن یبودند که مردمرا به تقو یجمع

وجه  چینداشته بهپجهت یز بیقت خودشانرا فوق قانون و عزیده بودند، و در حقیاخالق نکوه

 ﴿ر متعظ بودند یت نداشتند، باصطالح واعظ غیعنا یاخالق یایو مزا ینیبمقررات د
ۡ
تَأ

َ
 ُمُرونَ �

ِ  �َّاَس ٱ ِ لۡ ٱب نُفَسُ�مۡ  نَ َوتَنَسوۡ  ِ�ّ
َ
نُتمۡ  أ

َ
فََ�  َبۚ ِكَ�ٰ لۡ ٱ لُونَ َ�تۡ  َوأ

َ
 ]٤٤[البقرة:  ﴾٤٤ قِلُونَ َ�عۡ  أ

نکه مردم را دعوت ین ایرفته در عگش یپهود را یزشت  یهن رویهم ین هم جمعین مسلمین بینچنیا

به اخالق  یه دور مانده عمال آشنائیاز آداب انسان یکنند، خود بمراحل یت مین انسانیباخالق وآئ

کنند؛ و همواره  یم یانیشا هو عالق یگدلبستن اظهار ینسبت بد ینکه در هر محفلیندارند؛ با وجود ا

ن یکترچکرده در راه آن کو یشتن را دشمن اسالم معرفیزنند، عمال خو ینه میاسالم را به س گسن

ن یار اچن نبود امروز اسالم دینچر گا یدارند! آر یکه تماس بامنافعشان داشته باشد بر نم یقدم

 شدند. ینمن مذلت و مسکنه ینچرفتار گن یانحطاط و مسلم
یشرفت مقاصد شخصی خود کتاب خدا پهمانطوریکه علماء یهود برای  تحریف کتاب خداـ ٦

ِ ٱ مَ َكَ�ٰ  َمُعونَ �َسۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  فَرِ�قٞ  َ�نَ  َوقَدۡ ﴿اند  (توارت) را تحریف کرده  َما دِ َ�عۡ  مِنۢ  ۥُ�َّرِفُونَهُ  ُ�مَّ  �َّ
نانکه در ص چاز شیعه  ةغالنین در بین مسلمین هم فرقه چاین ]٧٥[البقرة:  ﴾٧٥ لَُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  َ�َقلُوهُ 

 نوشتم قرآن کریم را تحریف کرده یعنی یکمشت مطالبی طبق عقاید سخیفه خود  ١٠٣-١٠٢
ً
مبسوطا

بعنوان قرآن منتشر کرده وبرای تأیید آن احادیثی نیز بنام ائمه اطهار ساخته اشاعه داده بودند، نهایت آنکه 

خواستند، از توارت کم کرده و یا بوی  ه را که میچص موفقیت حاصل کرده یعنی آنیهود در این خصو

خوشبختانه هنوز هم در  هی فرقه غالگافزوده و باالخره تورات کنونی را تشکیل دادند، لیکن آیات ساخت

 است. ی باقیمانده وباالخره تا کنون قرآن مقدس را ملوث نکردهگخالل همان احادیث ساخت
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ن ـ یمسـلم ههـا وتـود یهودی یو اجتمـاع یه در عادات و اخـالق فـردچنانچان محترم گخوانند

ه کـه چـهـا عـالوه بـر آن یهودیاز اخالق  یاریفهمند که بس یدقت کنند، م یعه ـ قدریبخصوص ش

ف از جملـه یث شـرین حـدیق خواهند کرد که ایت کرده وباالخره تصدین سرایشرح دادم در مسلم

 مرتبت است. یمعجزات حضرت ختم

اقامه نکـرده، بلکـه  یلیاثبات رجعت جز (خبر) دل ین براییفتم رجعگ ١٢٨که در صفحه یبطور

 یاند، ولـ قرآن و اجتاع منقول هم جسته یهند آچبک ه تمسچرگدر دست ندارند،  یلیاصال جز آن دل

 شـوند، یات میـبآک ات اسـت، متمسـیـر آیکه متضمن شرح و تفسـ یثیون معموال بتوسط احادچ

ون از شـعب خبـر واحـد و چـشـود، واجمـاع منقـول هـم  یم نمیوبدون آن اصال متوجه بقرآن کـر

مـا بشـما وعـده داده  ینرو مرجع آن دو به همان خبر است، ولیاست؛ از ا یباصطالح خبر واحد لب

رفتـه در یذپحـده  یل علـیـاز آنها را بعنـوان دلیک ن مماشات کرده هر یینحال با رجعیم که با ایبود

 م.یانه بحث کنگجدایک اطراف هر 

که  یاتیه آچفتم، در خصوص قرآن آنگبود  یفتنگه که چذار نکرده آنگرا فرو یزیچ(خبر)  هدر بار

س از جواب استداللشـان پکه متضمن شرح آنها بوده  یل همان خبرهائیاند در ذ شدهک بآنها متمس

 در مقام شرح و تفس
ً
که مرحوم یـ بطور ید مرتضیکه س اجماعما راجع به ام، ا ر آنها بر آمدهیمبسوطا

 یل مسـتقلیـن برآنند که اجماع منقول دلیاست، همه محقق شدهک کند ـ بأن متمس ینقل م یمجلس

کنـد، در هـر حـال  یر میـتعب یکه آن را بخبر واحد لبـیست بلکه از اقسام خبر واحد است، بطورین

ره آن را بطـور یـو غ یوآخونـد خراسـان یانصار یخ مرتضیو ش ید ثانین مانند شهیاز محقق یجمع

ه رسـد چـداننـد،  یکننـد حجـت نم یت میـه هم در آنها کفایه که ادله ظنیدر مسائل فرع یحت یکل

تش از یـن است؛ خالصه اجماع منقول بر فرض ثبوت حجیقیه که متوقف بر علم و یبمسائل اعتقاد

مردود و  یه بطور کلیشتم در مسائل اعتقادنو ٥٢-٤٨نانکه در صفحه چ یل ظنیاست، و دل هیظن هادل

 ر قابل قبول است.یغ

ون بـر چـا ین دنیان باگشت مرد گدانسته شده که رجعت و بر  ین مذکورات بخوبیس از اپ

ل یـونه دلچگیخداونداست و بر طبق آنهم ه یهخالف اصل ثابت در عالم کون و سنت حتم

نـرو یاز آن اصـل مسـلم بکنـد، از ام کـه مـا را وادار بـاعراض یدر دست نـدار  یو نقل یعقل

 . میندان یزیچموهوم وبی اصل  یم که آن را جز امر یر یز گنا 

ه چـنانچا عدم موافقت آنهـا بـا قـرآن و حکـم عقـل، یمخالفت  هذشته از جنبگن اخبار، یا یبل

نانکـه چاطهـار اسـت  هم مراد از رجعت، رجعت آثار و دولت ائمـیوئگح بود، ممکن بود که بیصح
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از اصحاب ما رجعـت  ید "جمعیوگ یکند ـ م یاز او نقل م یکه مرحوم مجلسیـ بطور ید مرتضیس

و تکامـل  یوسته در ترقـیپون عقول و افکار بشر چ یعنیل برجعت آثار ودولت ائمه کرده اند" یرا تأو

ل بشـود، یاز مردمان عاقل و مفکر تشک یتیت هر جمعید که اکثریخواهد رس یاست و باالخره روز

باشـد،  یاش عقـال م ن فطرت و عقل را که اصال توجهین آئین اسالم و ایق دیآنروز مردم حقاالبته در 

کـرام اسـت، بحالـت  هقت از آثار ائمیاسالم که در حق یهافته و باالخره عظمت ورونق اولیکامال در

 کند. یشته ورجعت مگاش بر  هیاول

و چـبـوده و همـواره منتظـر هممعتقد  ین معنیفرض است که به رجعت با یالبته بر هر مسلمان

 بوده باشد. یروز

 فرستم. یباشند درود م یآن م یا در جستجوین حق و یرو دیپکه یدر خاتمه به کسان

بيـن والطاهريـن. اهللا عىل وصـىل  سـيدنا حممد وآله الطيـِّ
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