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  F�&�	��K �# �	G(  
 جامعـة مذهب، دفاع از مرزهاي عقيـدتي آن، سرپرسـتي از   داري از کيان پاس

هـاي   رسـالت ذاتـيِ حـوزه   مؤمنـان،  شيعه و محافظت از باورهاي نـاب و راسـتين   
 دامنـة هـا و گسـترش    شيعه است. اين رسالت به هنگـام اوج گـرفتن هجمـه     علمي

کـه   يابـد. در عصـر آخرالزمـان     تر شده و اهميتي دوچندان مـي  ها، سنگين دشمني
هـاي   شـيطان اسـت، ضـرورت رصـد حيلـه      ان به اوج رسـيدن فعاليـت جبهـة   دور

شود. مـروري   اردوگاه شيطان و پاسباني از حريم مذهب، بيش از پيش نمايان مي
اي که از ديرباز تا کنون از گوشـه و کنـار    هاي خودساخته بر سيل مذاهب و فرقه

الحيـل   بـا لطـالف   انـد و  ق، دام گسـترانده يـ اند و در مسـير ايمـان خال   سر برآورده
انـد و بـه    افزايش يافته  اند و امروزه به لحاظ کمي، جمعي را به خود مشغول کرده

داري از  انـد، ضـروت اهتمـام بـه پـاس      تـر شـده   تـر و ظريـف   لحاظ کيفي، پيچيده
  کند.   هاي عقيدتي را آشکارتر مي بنيان

گ و جايگـاهي سـتر  » مهـدويت « انديشـة  ن باورهاي بنيـادين اسـالمي،   در ميا
بديل دارد؛ از همين رو، شيادان بسياري در طول تاريخ، سوداي به تـن   اهميتي بي

هـا را بـراي ادعـاي     اند و گـاه کـه زمينـه    کردن اين رداي فاخر را در سر پرورانده
اند، با دعوي نيابت يا وصايت يا بابيت و يا ارتبـاط بـا امـام     مهدويت مساعد نيافته

االسـف گـاه چنـان ماهرانـه      اند و مع ا پي گرفتهب، مکنونات پليد قلبي خود ريغا
انـد کـه برخـي     سـخنان آراسـته، پنهـان کـرده     پردةهاي شوم خود را در پس  نيت

آنان نردبـاني بـراي رسـيدن بـه      گردةدالن نادان را با خود همراه کرده و از  ساده
انـد! و ايـن داسـتاني اسـت کـه تـا جهـل و نـاداني وجـود دارد،           آمال خود ساخته

تـوان مـداوا    گـري، نمـي   مرار خواهد داشت و اين زخم را جز با مرهم روشـن است
  کرد.  

هـاي اخيـر در کشـور عـراق      هاي انحرافي معاصر کـه در سـال   يکي از جريان
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آن به صورت محـدود، بـه برخـي از منـاطق کشـورمان نيـز        دامنةشکل گرفت و 
احمـد  «، معـروف بـه   »احمد بن اسـماعيل بصـري  «کشيده شد، جريان منسوب به 

اند که احمـد الحسـن، تمـام     انحرافي بر اين عقيده فرقةاست. پيروان اين » الحسن
  چـون دانـش، وصـيت و همـراه داشـتن سـالح پيـامبر گرامـي         هم ؛هاي امام نشانه

اي  را دارد؛ بنابراين، او امام معصوم و حجت خداست! اين ادعا زمينـه  9اسالم
توان  هايي که به کمک آن مي و نشانه هاي شناخت امام راه دربارةشد تا نويسنده 

گيـري نوشـتار    شـکل اخت، کنکاش کند؛ البتـه گرچـه انگيـزة    امام معصوم را شن
هـاي شـناخت    رو، نقد ادعاي مدعيِ يادشده بود، اما در ايـن پـژوهش از راه   پيش

خواهنـد توانسـت بـه     امام به صورت کلي بحث شده است و خوانندگان گرامـي  
رو، در سـه   سن و امثال او را نقد کنند. در نوشتار پيشکمک آن، ادعاي احمد ح

ــش، وصــيت و ســالح      ــد از: دان ــام کــه عبارتن ــار شــناخت ام ــار، از ســه معي گفت
وگو شده است. بررسي ساير معيارهـاي شـناخت امـام را بـه مجـالي ديگـر        گفت
  گذاريم.   وامي

آيد، حاصـل جلسـات متعـددي     تذکر اين نکته بجاست که آنچه در ادامه مي
در روزهـاي دوشـنبه، بـه همـت      4است که در بنيـاد حضـرت مهـدي موعـود    

المسـلمين   و االسـالم  ، حجـت 4مقام بنياد فرهنگي حضـرت مهـدي موعـود    قائم
شـد و اسـاتيد محتـرم حجـج اسـالم: دکتـر        دکتر محمدصابر جعفري برقـرار مـي  

 جعفري، شهبازيان، نائيني، فؤاديان و اباذري بـا شـرکت در آن و ارائـه تـذکرات    
   سودمند خود، موجبات غناي آن را فراهم آوردند. سعيهم مشکور!

���� ���� ���� ���� ���	�� ����� ��  
���4  
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رفيـع و جايگـاهي بـس ممتـاز و      يدر نظر باورمندان به آن، مقام» امامت«

ورزان را  طمـع  تـاريخ طمـعِِِ   در هميشـة بديل است و همين رفعت و امتياز،  بي
بازان را به خود جلب کرده است، تـا شـايد بـا دعـويِ      و نظر هوس برانگيخته

 برخورداري از آن، به نام و ناني برسند و در ميان خاليـق نـادان، بـراي خـود    
، پيوسـته امامـان   ييپـا کننـد! بـه همـين دليـل از سـو       و شأن و جايگاهي دسـت 

 گري کننـد و بـا ارائـه معيارهـايي     کوشيدند در اين باره روشن مي 7معصوم
تـوان امـام حـق را از     هايي که به کمک آن مـي  که در امام الزم است و نشانه

ايـن مهـم راهنمـايي     دربـارة شناسي کرد، پيروان خـود را   مدعيان دروغين باز
کردند و پيوسته  کنند و از سوي ديگر، شيعيان نيز در اين باره احساس نياز مي

تـوان مـدعيان    مـي هـاي امـام چيسـت و چگونـه      با طرح اين پرسش که: نشانه
ــب   :ين را شناســايي کــرد؟ از پيشــوايان معصــوم غــدرو ــاره، طل ــن ب در اي

کردند. لذا در جوامع روايي شيعه، در اين باره روايات  راهنمايي و هدايت مي
فراواني وجود دارد که گاه پيشوايان معصوم، خود در اين باره لب بـه سـخن   

هـاي   ر مقـام پاسـخ بـه پرسـش    اند و گـاه د  گشوده و به تبيين معيارها پرداخته
  اند.  هاي شناسايي امام را تشريح فرموده اصحاب، راه
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	�� �� ���« توان به اين روايات اشاره کرد: نخست مي از دستة 7 ��  :
..����� ��� �����.«1 �»������ �� 7 ��  �� ��� : ���  �� �!�"�� 7  # :

   ..������ $�� %����&� '()*"�� ���+�.«2 �» ����  �*(��   �-.� ��� ��/� �� 
�0���7 ��توان به اين موارد اشاره  دوم مي و از دستة 3.».: ����� �����.. 

��«: کـرد  %4# �� 23#�	6 ��5 �� �/ : ��	
7    78��� ����+� %��� �� :
..9���+� :	�.«4 �»��� ��� �� �#<�=�� ��	
7 �� $� 6/ :  �>? @�:A 6/	
 :

B�� C3� DE"���  �F 7GHA 6�H���    ..9I:�	� J��=4 ��� K.�A�	4 L.«5 �»  ���
�� 7�B �� N��O"�� �� P<�(�� ��5 6/ : Q�:H� 7  �83 2R�S T�	4 �"� :

..9��+�.«6 �»/�+�:H�� �� ��5 6/ : Q�:H�7 /� 2V.)"�� :�   W���+� �83
..9$�/� %=(�� �� W$� ��:"��.«7 �»��� �� �� ����  ���5 6/ :  ��*(�� 7  :

 @�:A 6/	
 ..9����+� T�	4 D�.«8 �»       ��� Z��R # D���- ��� ����3 ���
��� �� W7�)[H�� Q�:H� 7 �� F 7G� W$� C� :�..9���+� T�	4 L.«9 �»  ���

��� ��� �� ��] ��5 6/ : �0��� �*(�� 7    78��� T��	4 D� ���+� ��� �>? :
                                                

1  .�A�E��^ W1_ W388.  
2  .<�.]+�<�(� ^ W25 _ W 164 � 165.  
3  .���[��_ W527.  
4  .�A�E��^ W1_ W284.  
5  .���[��_ W200.  
6 _ WK�"3 .200.  
7  .�A�E��^ W1_ W284.  
8 .K�"3 .  
9 .K�"3 .  
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..9I:	�.«1 �»��� �� W�"� �� :"R� ��  ��0��� �*(��7  ���    ��� $)�G�- :
��/� %�+:� ..��+� �83 2R�S.«2 . ...#  

از کثــرت روايــات وارده در ايــن بــاره، خصوصــاً فراوانــيِ روايــاتي کــه  

از امامان معصوم  7هاي مکرر اصحاب پيشوايان معصوم گر پرسش گزارش
تـوان بـه فراوانـيِ تعـداد مـدعياني کـه        هاي شناخت امام است، مـي  راه دربارة

دالن بقبوالننـد، پـي بـرد. بـه      امام، بـه سـاده   کردند خود را به عنوان تالش مي
همين دليل بوده است کـه شـيعيان در ايـن بـاره، بـه شـدت احسـاس نيـاز بـه          

، بـراي  :کوشـيدند بـا پرسـش از امامـان معصـوم      کردند و مـي  آگاهي مي
يـن مسـئله، شـيخ کلينـي،     حلي بيابند. و به دليل اهميـت ا  هاي خود راه دغدغه

االمـور التـي   «بابي را با عنـوان   کافياب شريف شيعه، در کت محدث پرآوازة

به اين مسئله اختصاص داده و روايـات مربـوط را در   » 7 �+��� =%Rتوجب 
  آن گردآوري گرده است.

                                                
1 .K�"3 .  
2 _ WK�"3 .285.  
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تـوان امـام را شناسـايي کـرد و در      هايي کـه بـه کمـک آن مـي     يکي از نشانه
از  7است. پيشوايان معصوم» علمِ امام«يح شده، روايات متعددي به آن تصر

  :  ها بدين قرارند اند که برخي از آن اين نشانه، با تعابير مختلفي ياد کرده
��   Q�� R/J� (  

امـام يـاد    نشـانة اي از روايات، از دانش به صورت مطلق به عنوان  در پاره
  شاره کرد: توان به اين روايات ا نمونه در اين باره مي يشده است؛ برا

١ .�� 7�B �� N��O"�� �� P<�(�� �� ��5 6/ :  Q�:�H� 7  ��"� :
    ��� 9���+� �8�3 2R��S T�	4     # D�/	�� # <��.�� # % �E�*��� :

..%�S.�� 7گويـد: بـه امـام صـادق     ينصـر  ؛ حـارث بـن مغيـرة   ١.
شـود؟ فرمـود: بـه     يعرض كردم: صاحب اين امر به چه شناخته مـ 

  صيت... .  آرامش دل، وقار، دانش و و
٢ .�� Da=�� �� �*(�� ��  I: � # ��.4 K.�G"�� b/=� ��BR :

-.� �� �/�� �0��� 7     ��� ���E�� C�3� # L�ac��� d")
� : #
$� ��cA DaB	� $�G*A %�/)["�� ����� �4 :   �.�-< ���   �F 7G�� Q�� L

�� 9�a��:"� %���e� f�g $� �� .Ch+:�� # Z ��� :  ���+� %�+:A :
3 �"�A�� 9�    ...N.�:��� %��=)�-� # D�/	�� �A :؛ حسـن بـن جهـم    ٢

به مجلـس مـأمون وارد شـدم و حضـرت      ي: روز روايت كرده كه
علـم كـالم و فقهـا از هـر فرقـه و       يجا بود و علمـا  در آن 7رضا

از آنان از حضرت پرسيد: اي  يدر آن مجلس بودند. يك يا فهيطا

                                                
1  .���[��_ W200.  
2  .�0��� <�Hi� K.��7^ W1_ W216.  
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شود؟  يآن ثابت م يعمد يپسرِ پيامبر خدا! به چه دليل، امامت برا
امام فرمود: به نصّ و دليل. سائل پرسيد: داللـت امـام در چيسـت؟    

   ».او...  يدر علم و مستجاب شدن دعا«فرمود: 

T U(�; �����V ( Q(�; +# ���&  �   
ــاره ــر پ ــت کــه   تعبي ــن اس ــات اي ــانةاي از رواي ــديِ او در  نش ــام، توانمن ام

  اند:  اين دسته هاست. اين روايات از گويي به پرسش پاسخ
١ .��� �� ��� �� �#<�=�� ��	
 7 �� $� 6/ :  �>? @�:A 6/	
 :

B�� C3� DE"��� F 7GHA 6�H��� ��� 9I:	� J�=4 �� K.A�	4 L  :
��F ���� Cj��*4+ # ...� $���A k���
� +? �a�A:��S ����� ���"� L؛ ١

: فدايت شوم! چون  عرض کردم 7الجارود گويد: به امام باقر ياب
 يا را بـه چـه نشـانه    ين شما از دنيا برود، جانشـين و دانشمند خاندا

شناسند؟ فرمـود: ... و از چيـزي بـين شـرق و غـرب عـالم از او        مي
  که پاسخ دهد. سؤال نکنند، مگر اين

2 .��� �� �� �#<�=�� ��� 6�G- : ��H�� ��	
 7  9���+� T�	4 D�
�� ���[� :  .l:�)H�A $ � 6E*4 K? # 2�=�A �G*4 K? # ... :..؛ ٢

 يا پرسـيدم: امـام بـا چـه نشـانه      7 ابوالجارود گويد: از امـام بـاقر  
گردد؟ فرمود: با چند خصلت... هـر چيـز از او پرسـيده     يشناخته م

دهـد و اگـر در محضـرش سـكوت كننـد، او       يشود، فوراً پاسخ م
  آغاز سخن نمايد... .

3.��� �� ��5 6/ ����  ��*(�� 7  ���    6�/cA $��/� 6�/i� :  :
:A 6/	
��cA 9���+� T�	4 D� @� ���[� :    # 2��=�A �G�*4 ... :

...�:)�� $ � 6E- K� 7 ؛ ابوبصير گويـد: بـه حضـرت ابوالحسـن    ٣
شـود؟   عرض كردم: فدايت شـوم! امـام بـه چـه دليـل شـناخته مـي       

                                                
1  .W���[�� _200.  
2  .�	�W<�Hi+� �] _101.  
3  .�A�E��^ W1_ W285.  



16 � ������ 	 
��  
  

فرمود: به چند خصلت: ... و از هر چه بپرسند، فوراً پاسخ گويـد و  
  . . اگر در محضرش سكوت كنند، او شروع كند..

است،  کافيها از کتاب شريف  آنن يدومدر دو روايت اخير، که از قضا 
» يجيـب « که بـر سـر کلمـة    از اين». يسأل فيجيب«اين است که:  7تعبيرِ امام

شود که  ن برداشت ميکه بر فوريت داللت دارد، اضافه شده، چني» فا«حرف 
اشـد و امـام کسـي    امام است که نياز به تأمل و تفکر نداشته ب آن دانشي نشانة

که نياز به فکـر کـردن    است که وقتي در برابر پرسشي قرار گرفت، بدون اين
نيـازي   داشته باشد، بالفاصله پاسخ را ارائه دهد؛ بنابراين، دانشي که عنصرِ بـي 

  امامت نيست.  باشد، نشانةاز تأمل و تفکر در آن ن
W  U(�; F��X� �JK (  

امام آن است که در پاسخ  که نشانة ي ديگر از روايات اين استتعبير برخ
  به خطا نرود:

������ �� 7 �� �� �� : ���  �� �!�"�� 7   '()�*"�� ����+� # :
     ��A J�m[4 + # ���)��� ��A �n4 + ...K� �a "A ����� $� %���&�

...k�.=��کـه    رمؤمنان فرمودند: امامييفرمود: ام 7؛ امام صادق١
کـه... در فتـوا    از جملـه ايـن   هايي دارد؛ امامت است، نشانه ةشايست

  رود... .   کند و در پاسخ به خطا نمي  لغزش نمي

 * P�� Q�� ��V�# (�O3  F�
�  �   
هـا   انسـان  همـة تر بـودن دانـش او از    امام، افزون نشانةو در برخي روايات 

  دانسته شده است:
��� �� -.� �� �/� �*(���  ��0��� 7  ���   ������ ������ :  :

D/�� K.E4 ...o� ��تـرينِ مـردم    هايي دارد؛ او دانشمند ؛ امام نشانه٢
  است... .  

                                                
1  .<�.]+�<�(� W ^25_ W 164�165.  
2 .K�"3 .  
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��  از ميان روايات يادشده، برخي ناظر به کميت دانش امامنـد ( � Cj*4+
F�$�A k�
� +? �a�A:S ��� �"� L ،() برخي ناظر به صحتش ��)��� �A �n4+

k�.=�� �A Jm[4+ #زي از تأمل نيا ) و برخي ناظر به کيفيت آن از جهت بي
�2  و تفکر (�=�A �G�). حاصـل روايـات يادشـده ايـن اسـت کـه يکـي از        4*

هاي امام، دانشِ اوست و امام از اين نظر سرآمد همگان است و از پاسخ  نشانه
  اي خطا در دانش او نيست. ماند و ذره  هيچ پرسشي فرو نمي

  P�� N/� ) F�"4"�  
اسـت و بـه کمـک آن     هـاي امـام   کـران، از نشـانه   اين مطلب که علـمِ بـي  

توان امام حقيقي را از مدعيِ امامت شناسايي کرد، گويا بـراي شـيعيان در    مي
هايي که در اين  طول تاريخ مسلّم بوده است؛ به همين دليل، بر اساس گزارش

هــايي کــه شــيعيان بــراي شناســاييِ امــام آن را  بــاره وجــود دارد، يکــي از راه
نمونـه   ييِ امامـت بـوده اسـت؛ بـرا    پيمودند، طرح پرسـش در برابـر مـدع    مي
  توان به اين موارد اشاره کرد:  مي

١�� D��- �� ���3 �� .  ���� ��A# :	� % 4:"��� � p :  Q�:�H� 7 
/� K.	")=� o� �� # ��m�� 2R�S # �]��     $�]� ���	
 ��� Q�:H�

   o�� �� # ���m�� 2R�S # �]� $�/� � /i:A W$��� :	� ��+� 2R�S
< Da]� q�> # I: ���� �� �## Q�:H� 7  ��� $]�    ��A ���+� K? :

D� �� ��HE��     $� � �G�*] �� p �"� $�G*] $�/� � /i:A W%3�� $� �Eg
 ���cA 92=g Dp �A N�pn�� �� I� �G*A WI���     W%�*"i ��)h��� ��A :

� /cA   ���cA 9%�h�� ��A :    �� /cA r��] # K��"3<� :    �.�cg ��� Q�# :
�� W�83 %j
�"�� �? I:4 dA�A :� ��  ���cA L�"�*    ��� 7<�� ��� Q�# :

�� W%j
�"�� �.cg    ��? 7<:�]+ s+��0 I: � �� � 
�[A :�   ��4�
   ��p��� %� 4:"�� %t� u	� �A �]:	cA W�.R5� ��	
.�� # �]� $
.)]

<��R7 �? 7<:]+�      �.�c] # 9:��c] ��� + # $�
.)] ��4�  ��? :� 
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�? 9%j
�"��� �? 9%4<:c��� �? 9%4:4n���  ��? 9%�n)	"��� ��  9^<�.�[
 ��.4 W$A��� + �[�F �
< 64�< >? q�8p �( A  6�[A I:�� ��?

��� K.�� �� � �� K.E4 K�       $�� K��p $�]� q��> # <.�� "�� ��	

�? K#�v 4 b�-�.
 % 4:"����   ���	
 %	��F 6c�g� �� 7   W$��/�

 �.�Rw� 6/cA Da � K.E4 K� 6�[A W$c � K.��B�A    �]x�A f �g :
/� rh�i� �"]? # q�/� # �*�]     �� � f �)A W@:�4�4 + �]:4�4

/� ��	g # q/ag+� ( )A Wq*�]�      # y����� 6�	Hg # :��	� ���z
/� <:� + �]� 6  { �]� q�>�  : # $	Hg� 6�t �"A $ � Z/[)��

/� 6�n�� )R �."��� /� �� �<#�   ���� k���  ��*(�� 7   D�V
B� # �]�i�  ��� ���cA k�H��� ���i �>xA W    WQ� q�"R< C�i�� :
 �>xA 6/i:A.�� -.� �*(��� 7     $� � L�:�)�� ��� ���cA  ��? + :� 

�? + # %j
�"��� �? + # %4<:c���  ��? + # %4:4n���   + # %��n)	"��
�?� B� @�:A 6/	
 6/cA ��? ��? ^<�.[���  ��� 9@.��   WD�	] :

6/ B� :� �� 9�g.� 6/ WD	] : ��cA 9I:	� �� � � �"A :   L��F K? :
	
 6/ W@�:3 q4:a4 K� Q�   ��� $�]� D�n4 Q�:H� K? @�:A 6/

�� W$��� :	� �� WQ� :H	4 + K� Q�:H� :4�4 : 6/ :   @�:�A 6/	
 :
�� 9I:	� �� � � �"A  ��� W@�:3 q4:a4 K� Q� L�F K? :  6�/ :  :

  ��� Wq��> �.� �� W+ �� 9.3 6]GA @�:A 6/	
    ��A 6�/cA :
$� 6/ DV W%�G*"�� '4�| 2S� D� �*�]  �/	
 :   q��/� @�:�A 6

�� 9���? F � /i�:A + :�+ L   # $�� ���v�? C
 # n� Q� +? D/	4
   $�� 6�/ D�V W$�/� 6/i� �>? $��� �� �� C(4 K�p �"� �}p� %H�3  :

  ���cA 9@���� �G-� 6 p �"� q�G-� @�:A 6/	
    # ��H[g C�- :
    ...Tn� 4 + ��(� .�3 �>x�A $)�G*A Wf�8�� .aA 6�>� KxA W~8g+؛ ١

                                                
1  .�A�E��^ W1_ W351.  
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ــ  ــن س ــام ب ــادق  هش ــام ص ــات ام ــس از وف ــد: پ ــن و  7 الم گوي م
اهللا بــن جعفــر  الطــاق در مدينــه بــوديم و مــردم گــرد عبــد صــاحب

ــد ــاحب  (عب ــه و او را ص ــح) را گرفت ــدرش   اهللا افط ــد از پ ــر بع االم
الطـاق نـزدش رفتـيم و مـردم گـردش       دانستند. مـن بـا صـاحب    مي

 7 بودند. توجه مردم به او از اين جهـت بـود كـه از امـام صـادق     
كردند كه آن حضرت فرموده است: امرِ امامت به پسـر   روايت مي

در او نباشد. ما هم نـزدش   يكه عيب رسد، به شرط اين تر مي بزرگ
پرسـيديم، از او بپرسـيم؛ لـذا     را كه از پـدرش مـي   يرفتيم تا مسائل

ــ  شــود؟ گفــت: در  يپرســيديم: زكــات در چنــد درهــم واجــب م
داد. گفتيم: در صد درهـم  دويست درهم كه بايد پنج درهم آن را 

 يچطور؟ گفـت: دو درهـم و نـيم. گفتـيم: عامـه هـم چنـين چيـز        
آسمان بلند كرد و گفـت: بـه خـدا     يگويند! او دستش را سو  نمي

گويند! هشام گويد: ما از نزد او گمـراه و   دانم عامه چه مي من نمي
دانستيم به كجـا رو آوريـم! مـن بـودم و       حيران بيرون آمديم. نمي

مدينـه   يهـا  از كوچـه  يفر احول؛ گريان و سرگردان در يكأبوجع
دانسـتيم كجـا بـرويم و بـه كـه رو آوريـم و بـا خـود           نشستيم. نمي

زيديـه؟   يقدريه؟ به سو يمرجئه رويم؟ به سو يگفتيم: به سو مي
 يمرد خوارج؟! در همين حال بوديم. پير يمعتزله؟ به سو يبه سو

د! ييمن بيا يشاره كرد: به سوشناختيم، ديديم. با دست ا را كه نمي
ابوجعفر منصـور باشـد، زيـرا او در     يها ترسيدم كه او از جاسوس

 7داشت كه ببينند شيعيان امام جعفر صادق ييها مدينه جاسوس
كنند تا گردن او را بزنند؛ لذا ترسيدم  اتفاق مي يبه امامت چه كس

بايسـت،   گفـتم: از مـن دور    ها باشد. به احول كه اين پيرمرد از آن
خواهـد،   زيرا من بر خودم و بر تو ترس دارم و اين پيرمرد مـرا مـي  

و به دست خود، بـه   ينه تو را. از من دور بايست تا به هالكت نيفت
از مـن دور شـد و مـن بـه      يانـدک  . پس يزيان خويش كمك نكن

دنبال پيرمرد راه افتادم، زيرا معتقد بودم از او نتـوانم خـالص شـد.    
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 خانـة رفتم و تن به مرگ داده بودم، تا مرا به درِ  مي پيوسته دنبالش
) بـرد. سـپس مـرا تنهـا گذاشـت و      7 بن جعفر يالحسن (موس ابو

دم در آمـد و گفـت: بفرمـا، خـدايت رحمـت        يرفت. ناگاه خادم
كـه مـن    آن يرا ديدم، بـ  7 يالحسن موس كند! من وارد شدم. ابو

قدريه، نـه بـه    يسومرجئه، نه به  ينه به سو«بگويم، فرمود:  يچيز
 ».مـن  يمـن، بـه سـو    يمعتزلـه، بـه سـو    يزيديه و نه به سـو  يسو

عـرض   ».يآر«عرض كردم: قربانت! پدرت درگذشـت؟ فرمـود:   
عـرض كـردم:    ».(وفـات كـرد)   يآر«كردم: وفات كـرد؟ فرمـود:   

اگر خدا خواهد تـو را هـدايت   «پس از او، امامِ ما كيست؟ فرمود: 
اهللا عقيـده دارد   م: قربانـت! عبـد  عرض كرد ».كند كند، هدايت مي

خواهـد خـدا    اهللا مي عبد«باشد. فرمود:  كه او امامِ بعد از پدرش مي
عرض كـردم: قربانـت! امـامِ مـا بعـد از او كيسـت؟        ».عبادت نشود

عـرض   ».كنـد  اگر خدا بخواهـد تـو را هـدايت كنـد، مـي     «فرمود: 
 ».ويمگـ  نه، من اين سخن نمـي «د؟ فرمود: ييكردم، قربانت! او شما

با خود گفتم: من راه پرسش را درست نرفتم. سپس عرض كـردم:  
(فهميدم كه خـود او، امـام    ».نه«داريد؟ فرمود:   يقربانت! شما امام

در  يداشت و هيبـت آن حضـرت، عظمتـ    گاه از بزرگ است.) آن
دلم افتاد كـه جـز خداونـد ندانـد، بيشـتر از آنچـه هنگـام رسـيدن         

د. سـپس عـرض كـردم: قربانـت! از     افتـا  يخدمت پدرش در دلم م
بپـرس تـا بـاخبر    «پرسـيدم؟ فرمـود:    شما بپرسم آنچه از پدرت مـي 

» اش سر بريدن است! ، نتيجهيفاش مكن؛ اگر فاش كن ي، وليشو
كرانــي  بـي  يسـپس از آن حضـرت ســؤال كـردم و فهميـدم دريــا    

  است... .  
2��� ��4� �A <.��*� � %���	�� 6	")
� .  Q�:�H�7   �� �#�p�8�)A �

�.�� # ^��/� <�v)]+� �� $�A D3     ��? % �- C�p ��A C"(] �(] :� 
   W���+� �8�3 ��:4 �� # %�>�E�� ��}p : # � �/� 2=4 �� �]+.�
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�? $}	H] %cV �
< <�)[] K� � � �OH �A�     .���+� �� � T��	)�� W���+�
��G� T�	4 �
< �#<�)i�A    # 7<.���*� �� D�3����? �� :"(� ��	


 �� $��? �.	A�    �L��
 # ...k���V # ���� �� % *�� �A Da�/� 2
#
   %�G�*� C�p # %<# ��	H- K�p # Ch�*"�� $�A 78�� Ln=��� %	����
     # %�V�V Dh�n�(� ��3.�n(A ���)<# Cp �#8i� : # ���� �a)(g

/� �.")i� �.�� # Dg�[� ��nR Cp      # q�	� Ln�=�� �8�3 C�"(g :
�? �B"g� I: � $)�Hg $��? Ln=�� dA:)A W���+�    # $��/� :�� # %/��

D� $��(� Dg�[�� �:
# KxA W$ � I8i  D�� # �*E4    ��*p�A 2	��)4
 D�� # k�
� KxA Wk�.=�� �v]? # $")i �a �     .�aA D�g�.�[�� ��*E4

    6�G�- # 6�
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6/ # �? �.�� �]� :� ....�:z �]:�-گويد: در  ابوعلي بن راشد مي ؛١
انتظار  دربارةتعدادي از شيعيان جمع شدند و  7زمان امام صادق

گو کردند و گفتند: ما هـر   و گشايشي که داشتند، با يکديگر گفت
داريم،  سال، حقوق واجب خود را به سوي موالي خود گسيل مي

انــد؛  گويــان و مــدعيان ايـن امــر زيــاد شــده  اکنــون دروغ ولـي هــم 
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ابراين، سزاوار است مـرد مـورد اعتمـادي را انتخـاب کـرده، بـه       بن
سوي امام روانه کنيم تا حقيقت را بـراي مـا شناسـايي کنـد. آنـان      
مردي به نام ابوجعفر محمد بن ابراهيم نيشابوري را براي ايـن کـار   

آنان بـود، از   عهدةانتخاب کردند و حقوق ماليِ آن سال را که بر 
چـه کـه    ان آنيعيشگويد:  د. ...ابوجعفر ميپول و لباس به او سپردن
ر يـ شـد و ز  يوردند که شامل هفتاد ورق مسواالت در آن بود را آ

سـه بنـد    يورقـ  د وجود داشت و بر هـر دو يسف يقسمت يهر پرسش
و  يبـر  ين را بـا خـود مـ   يدند و گفتند اررا مهر ک يزدند و هر بند

امـام بـر    و نـزد  يمـان  يجـا مـ   ک شب آنيو  يده ين را به امام مآ
مهـر   يديـ پس اگـر د  ،يريگ يل مين را از امام تحوو آ يگرد يم

پـس اگـر    ،يخـوان  يو پاسـخ را مـ   يشـکن  ين را مـ شکسته نشده آ
سته باشد به سواالت پاسـخ داده او امـام   ن که مهرها را شکيبدون ا

است و امـوال را بـه او بـده واال امـوال را بـه مـا بـازگردان ... مـن         
فـر بـن محمـد بـه کـه      جعدم ينـه پرسـ  يمداز اهـل  حرکت کردم و 

ا او فتـوا  يـ آ :دميپرسـ  .به پسرش عبداهللا افطح :گفتند ؟ت کرديوص
نقـدر  رفتم و در آنجا آ شا نزد در خانه .يرآ :گفتند ؟دهد يهم م

ن يـ ن انـدازه غـالم نبـود و ا   ر شـهر بـه آ  يـ دم که در خانه اميغالم د
چـه   يبـرا  :ديرسند نبود ...پس داخل شدم ... عبداهللا پيم خوشايبرا

 :فــتگ .دارم و عــازم حــج هســتم ييهــا شپرســ :گفــتم ؟يا آمــده
در درهـم چقـ  سـت  يزکـات دو  :گفـتم  .بپـرس  يخـواه  يهرچه مـ 

 ؟قـدر اسـت  چدرهـم  زکات صـد   :گفتم .پنج درهم :گفت ؟است
تـو را در   ؛مـن  يخـوب اسـت مـوال    :گفتم .ميدو درهم و ن :گفت

ش گفتـه تـو را بـه    کـه بـه زنـ    يدرباره مـرد  .دهم يپناه خدا قرار م
سه طالق  :گفت ؟دييگو ياندازه ستارگان اسمان طالق دادم چه م

برخواسـتم   ؛داند ينم يزين مرد چيا :با خودگفتم .واقع شده است
  ... .مان بازخواهم گشتيد موالفردا نز :و گفتم

3�� K�4�5�.�� P:R # .    :�"(� ��� �/� �� �*(�� �:i� 6 p :
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بـودم و   7يعسـکر   كار امام حسـن  ابواالديان گويد: من خدمت
كه منجر به فـوت   يبردم و در آن بيمار ياو را به شهرها م يها نامه

هــا را بــه مــدائن برســان!  آن«ت و فرمــود: نوشــ يهــاي او شــد، نامــه
ــانزدهم، وارد ســامرا   يجــا نخــواه چهــارده روز ايــن بــود و روز پ
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و مـرا در   يشـنو  يويـال مـ   وا يمـن، صـدا   يشد و از سـرا  يخواه
من! چون اين امر واقع  يآقا يابواالديان گويد: ا ».يياب يمغتسل م

س پاسـخ  هر كـ «شود، امام و جانشين شما كه خواهد بود؟ فرمود: 
 ».مرا از تو مطالبه كرد، همو قائم پس از مـن خواهـد بـود    يها نامه

كه بر من نماز خوانـد، همـو قـائم     يكس«گفتم: ديگر چه؟ فرمود: 
كـه خبـر    يكسـ «گفتم: ديگر چه؟ فرمود:  ».پس از من خواهد بود

و  ».دهد در آن هميان چيست، همو قـائم پـس از مـن خواهـد بـود     
هـا را   او بپرسم در آن هميان چيست؟ نامـه  هيبت او مانع شد كه از

گونـه كـه فرمـوده     هـا را گـرفتم و همـان    به مدائن بردم و پاسخ آن
واويـال از   يبود، روز پانزدهم به سـامرا درآمـدم و بـه ناگـاه صـدا     

را  ياو شنيدم و او را بر مغتسل يافتم و برادرش جعفر بن عل يسرا
را بـه   ياش ديـدم كـه و   بر درِ سرا ديـدم و شـيعيان را بـر در خانـه    

گوينـد... مـا نشسـته     يمرگ برادر تسليت و بـر امامـت تبريـك مـ    
پرسش  7ياز اهل قم آمدند و از حسن بن عل يبوديم كه گروه

 يكردند و فهميدند كه او درگذشـته اسـت و گفتنـد: بـه چـه كسـ      
ها بـر او   اشاره كردند. آن يم؟ و مردم به جعفر بن علييتسليت بگو

او تبريـك و تسـليت گفتنـد و گفتنـد: همـراه مـا       سالم كردند، بـه  
ها از كيست و اموال چقـدر اسـت؟    است؛ بگو نامه يها و اموال نامه

داد، برخاسـت و   يخـود را تكـان مـ    يهـا  كه جامه يجعفر در حال
گويد: خادم از خانـه   يخواهيد؟! راو يگفت: آيا از ما علم غيب م
راه شماسـت و  همـ  يو فالنـ  يفالنـ  يهـا  بيرون آمد و گفـت: نامـه  

كه درون آن هزار دينار است كه نقـش ده دينـارِ آن محـو     يهميان
كه تـو   آن«ها و اموال را به او دادند و گفتند:  ها نامه شده است. آن

   ».ها فرستاده، همو امام است گرفتن اين يرا برا

توان دريافت، شيعيان در طول تاريخ  هاي يادشده به روشني مي از گزارش
انـد و   زده يـزان دانـش مـدعيِ امامـت، ادعـاي او را محـک مـي       با آزمـودن م 
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هـا را نداشـته باشـد،     پرسـش  همـة اند کسـي کـه توانـايي پاسـخ بـه       دانسته مي
  تواند امام باشد.  نمي

9��� N/� ) F�"��� 
تأکيد پيشوايان دينـي بـر دانـش، بـه عنـوان يکـي از معيارهـاي امامـت و         

موجب شـده اسـت کـه مـدعيان مقـام       انينهادينه شدن اين مسئله در ميان شيع
شامخ امامت در طول تاريخ، براي به کرسي نشاندن ادعاي خـود، نـاگريز بـه    

شوند و خود را برخوردار از علوم الهـي و متصـل بـه منبـع      اظهار فضل علمي 
گونـه دعـاوي معمـوالً از سـوي مريـدان       معارف وحيـاني بخواننـد! البتـه ايـن    

في برخوردار نيستند و قدرت تشـخيص قـوت و   کا  علميِ بهرةدل که از  ساده
ــي    ــرار م ــذيرش ق ــورد پ ــد، م ــل آن را ندارن ــاوي و دالي ــرد و  ضــعف دع گي

فالن مـدعي   غلبةهاي مريدان شياد، که حکايات  پردازي سرايي و قصه داستان
مناظره را در  جلسةبر عالمان عصر خود را و پيروزي او بر دانشمندان در فالن 

افزايد و  اين دعاوي مي دامنةدهند، بر  در افواه شيوع مي نگارند و ها مي کتاب
جـا، خـالي    ها در اين کند. مرور برخي از اين ادعا امر را بر آيندگان مشتبه مي

  از لطف نيست.
است. وي به اقتضـاي ادعـاي   » محمد باب علي«يکي از مدعيان مهدويت، 

هـا   از گـزارش اي  مهدويت، مدعيِ برخورداري از دانش الهي نيـز بـود. پـاره   
  ادعاي او بدين قرارند:  دربارة

محمد بـاب را   علي . مالحسين بشرويه، اولين مالقات خود با سيد١
محمـد از مـن پرسـيد: آيـا      علـي  چنين گزارش کرده است: ... سيد

کـاظم رشـتي ـ بـراي حضـرت موعـود،        استاد بزرگوار شما ـ سـيد  
يـا نـه؟    انـد  خصوص معين نمـوده  اوصافي مخصوص و امتيازاتي به

فرمود: حضرت موعود از خاندان نبـوت و   عرض کردم: آري. مي
رسالت است... داراي علـم الهـي اسـت، قـامتش متوسـط اسـت...       

: نگـاه کـن ايـن عالمـات کـه گفتـي! در مـن         محمد فرمودنـد  علي
بيني! بعد يکايک عالمات را ذکر فرمودنـد و بـا شـخص خـود      مي
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  ١تطبيق نمودند.
محــيط کرمــاني  االســود بــا ميــرزا ر. حضــرت بــاب، پهلــوي حجــ٢

جـز   کـس بـه   گويم: هيچ رو شدند... اکنون من (باب) به تو مي روبه
�% ربِ عالم نيست که خود را باب من در شرق و غA�	� Q�معرفـي   

 9اهللا کند. برهان من همان دليل و برهـان جـدم حضـرت رسـول    
را  پاسخ توجا خواهي از من بپرس! اآلن در همين  است. هرچه مي

  ٢در ضمن آيات مبارکه، که مثبِت صحت ادعاي من است، بدهم.
خواهي بپرس! هر ايرادي داري، بگـو! بـه    . اي محيط! هر چه مي٣

دهم. لسان من به عنايت خداوند، حلّال  فضل الهي، پاسخ تو را مي
مشکالت است. بپرس تا به عظمت مقام من، واقف شوي و بـداني  

ن مشـکالت را حـل کنـد و لـب بـه      سزد ماننـد مـ    کس را نمي هيچ
   ٣حکمت گشايد.

. مالصادق خراساني به حاضرين خطاب نموده، گفت: اي علمـا  ٤
و دانشمندان! شکر کنيد و به سپاس الهي مشغول شويد، زبرا بـابِ  

 چشـمة پنداشتيد، اينک مفتوح گرديـده و   را که مسدود مي  علمي
لهـي از  حيات ابـدي در مقابـل شـما آشـکار گرديـده. بـاب علـم ا       

  ٤شيراز ظاهر شد.
. مالحسين قريـب، يـک صـفحه از آن کتـاب ـ کتـاب بـاب ـ را         ٥

اي که مؤلف اين کتاب از آن استفاضـه   خواند... فرمود: سرچشمه
نموده، وحي الهي و منبع اصلي اسـت؛ ربطـي بـه منـابع معـارف و      

  ٥علوم علما و دانشمندان معمولي ندارد.

که تا به  تن از اسرار و رموز آن، کشف غوامض آيات قرآن و پرده برداش

                                                
1  . Z�[/g C�H] y4<�g_ W52.  
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حال کسي قدرت بر آن نداشته، از ديگر ادعاهايي است که به وفور در کالمِ 
هاي  توان آن را مشاهده کرد. گزارش محمد باب و البته مدعيان ديگر مي علي

  ذيل مربوط به اين ادعا هستند: 
: ... دو مطلــب را عالمــت صــدقِ  گويــد . مالحســين بشــرويه مــي١
ــرار دادم... دوم آن  اد ــت ق ــدعي قائمي ــاي م ــه  ع ــورةک ــه  س مبارک
را به طرزي بـديع، کـه نظيـر آن را در مؤلفـات و کتـب      » يوسف«

نتوان يافت، تفسير نمايد... از سيد ـ رشتي ـ درخواست کـردم کـه     
يوسـف بنويسـند. بـه مـن فرمودنـد: ايـن کـار از         سورةتفسيري بر 

ز مــن ظــاهر مــن خــارج اســت. حضــرت موعــود کــه بعــد ا عهــدة
تـر اسـت. چـون آن     مقامش به مراتبي از من بـزرگ  رتبةشود،  مي

يوسـف مرقـوم خواهـد     سـورة بزرگوار ظاهر شـود... تفسـيري بـر    
   ١فرمود.

مشغول شدند... سيل آيات » کوثر« سورة. حضرت باب به تفسير ٢
آوري جاري بود... بعد شـروع بـه    از نوک قلمش با سرعت حيرت

ودنـد و بـا صـوت مـؤثري مشـغول تـالوت       تالوت آيات نازلـه نم 
تپيد؛ مثل ديوانـه بـودم. ظرافـت لحـنِ      شدند. قلب من به شدت مي

توانم بيـان   مبارک، سوز و گدازي در من ايجاد کرده بود که نمي
اي که در مخزن آن  کنم. از بلنديِ مطالب و تابندگي جواهر ثمينه

هوش  م بيخواست آيات بود، نزديک بود ديوانه شوم. سه مرتبه مي
  ٢شوم، حضرت باب گالب به صورت من پاشيد.

. باب، قلم و کاغذ خواستند و با سـرعتي عجيـب بـدون تأمـل و     ٣
دار خود را برآوردند و تفسـيري جليـل    سکون قلم، مقصود مهمان

 دربـارة شـب،    بر آن سوره مرقوم داشتند. بيانات مبارک تا نصـف 
  ٣بود.» واو«ف اولين حرف اين سوره، يعني حر متعددةمعاني 
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محمد باب، علمِ او بـه اسـرار غيـب و     يکي ديگر از ابعاد دانش غيبيِ علي
هـاي مربـوط،    دادند! در اين بـاره در کتـاب   حوادثي بود که در آينده رخ مي

آيـد، از   هايي که در پي مي توان يافت. نمونه هاي بسياري را مي سرايي داستان
مسـلک از سـوي بـاب     بـابي  جمله حوادثي اسـت کـه بـه ادعـاي نويسـندگان     

  هاي باب به حقيقت پيوستند:  گويي گويي شدند و طبق پيش پيش
. باب به قدوس گفت: دوران مصاحبت من و تو به پايان رسـيده.  ١

ساعت جدايي نزديک است. ديگر در اين دنيا يکديگر را مالقات 
نخواهيم کرد. در ساحت قربِ حضرت بهـا، بـاز بـه هـم خـواهيم      

رابي دوران معاشرت تو با من، فقـط نُـه مـاه    ين جهان، تيد. در ارس
بود که خاتمه يافت، اما در عـالم ابـدي مصـاحبت و معاشـرت مـا      

ور  جاوداني است. عنقريب قضاي الهي تو را به دريـاي بـال غوطـه   
خواهد ساخت تا در راه او، با محنت و سختي دچار شوي. من هم 

رفتـار خـواهم شـد...    پس از تو خواهم آمد و بـه مصـائب بسـيار گ   
آن لشگر، جام شـهادت را در راه خـدا خـواهي     طليعةعنقريب در 

نوشيد و نيز در کوچه و بازار شيراز مصيبت بسياري به تـو خواهـد   
  ١رسيد؛ جسم تو اذيت شديدي خواهد يافت.

ــان     ٢ ــين بي ــراي مالحس ــک ب ــده را يکاي ــايعِ آين ــس از آن، وق . پ
احـدي آنچـه را شـنيده،    فرمودند و بـه او سـفارش کردنـد کـه بـه      

دهنـد   ديگر انتقال مي نقطةاظهار نکند و فرمودند: عنقريب ما را به 
و تو در بين راه، قبل از وصول به مقصد، خبر انتقال ما را از مـاکو  

  ٢خواهي شنيد. رمزِ آن بيان مبارک، به زودي آشکار شد.
 دورةمحمـد ـ جميـع وقـايع آينـده را تـا        . حضـرت اعلـي ـ علـي    ٣

اليها ـ همسـرش ـ اخبـار فرمودنـد و... هـر        و غيرها به مشار شهادت
وقت اضطراب و پريشانيِ تو زياد شد، اين دعـا را بخـوان! مـن در    
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  ١سازم. ل مييشوم و اندوه تو را زا خواب، به تو ظاهر ظاهر مي

انـدکي پـس از    است کـه  » احمد قادياني غالم«از ديگر مدعيان مهدويت، 
مهـدويت مطـرح کـرد. وي     زمينـة مشـابه وي در   محمد باب، ادعاهـايي  علي

  مواهب الرحمن،هايش با عنوان  سپس مدعيِ خدايي شد! او در يکي از کتاب
���   «منبع دانش خود چنين نوشته است:  دربارة�+� # �.��."�� f�*"�� �]� �]�

$	|�*�� <�.]5�p Q� �� ��� �R#� # �.a	"�� �v) "��«.٢  
نيز از ديگر مـدعيان  » نوربخشيه« سلسلةذار گ ، بنيان»محمد نوربخش سيد«

منـدي خـود از    بهره دربارةنخست قرن نهم هجري است. او  نيمةمهدويت در 
  گويد:   دانش چنين مي

سـالگي برسـد،    پدرم گفـت: فرزنـدم مهـدي وقتـي بـه سـن چهـل       
کس در شرق و غرب عالم نيست که در دانش، با او معارضـه   هيچ

  ٣آيد. ق يتواند کرد و فا

  ن جمالت نيز از اوست: اي
چگونــه کســي را کــه از خانــدان نبــوت و واليــت اســت تکــذيب 

کنيد، در حالي که او شـأني در علـوم ظـاهري و بـاطني دارد؟!      مي
کس يافـت   محمد، هيچ که در زمان ما در ميان آل شرح مطلب آن

شود که علوم صوري از فضـيالت و شـرعيات و حکميـات را     نمي
بر علم طريقت که مانند ندارد. اکنون بيش  (مثل من) بداند؛ عالوه

کند و ارشـاد او نتـايج    از چهل سال است که سالکان را تربيت مي
ي اســت کــه از ذيــل واليــت او يبزرگــي دارد و آن فراوانــيِ اوليــا

  ٤اند. برخاسته

خوانـد   از ديگر مدعياني که خود را مهدي، قائم، حجت خدا و يماني مي
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معـروف  » احمد بن اسماعيل بصري«لهي است، و مدعي برخورداري از علم ا
ل صدق ادعايش را برخـورداري از  ياست. وي يکي از دال» احمد الحسن«به 

داند که اين دانـش،   هاي آسمان مي علم به محکم و متشابه قرآن و علم به راه
   ١و اسرار مختص به آنان است. 7از خصوصيات ائمه

  کند:  مياو منبع دانش خود را خداوند سبحان معرفي 
D� # :�#� K� CH �]�"��� ��]? D/�?    �]�"�*=�� D���	�� �83 �A D/��

)R�  �)R s�j�F D/�� + �� E� # ��}E�� D/�� ...Q� � A��� # ��]�p>� 
7�.
# %(�S �A �.
.� �"� Q� �]�p84.٢  

 گويد:  دانش خود مي دربارةو در جايي ديگر، 
3 # �]�"��� K� D/	g '��*�� k�*(�� �� #   .�3 # 7:�a"�� �S# .

   L���.�� .�aA WD/	�� �� s�A�R �4��	�� # %	H*�� L��# �#+� 7:a"��
/� $B��4 # 7:a"�� ���e� �� u���� CHc)*4 78��� $��(S�.٣  

  ٤کند! معرفي مي» قرآن ناطق«و در جايي ديگر، خود را 
ــاي     ــا آن همــه ادع ــدعيان يادشــده، ب ــدانيم کــه برخــي م ــب اســت ب جال

ز قرائت صحيح قرآن نيز عاجز بودند و گاه در قرائت متن پرطمطراق خود، ا
نمونـه، در شـرح حـال     يشـدند! بـرا   عربي، دچار اشتباهات فاحش ادبـي مـي  

  اند:  محمد باب چنين نوشته علي
بـاب ترتيـب    حاکمـة تبريـز بـراي م   در مجلسي که در دارالحکومة

: خوب اسـت در وصـف    العلما خطاب به باب گفت داده شد، نظام
عهـد   مجلس مانند آيات قرآن آياتي بفرماييد تا حضرت ولـي اين 

و ساير علما، شاهد اين برهـان باشـند. حضـرت بـاب مسـئول او را      
�78   اجابت کرده و فرمودنـد:  �� Q:�"(�� .D�R��� �"R��� Q� D*�

                                                
1  . W�� "�� k�.=��^1_ W68.  
2 ^ WK�"3 .2_ W73.  
3 ^ WK�"3 .1_ W67.  
4  .��a���)"��_ W267.  



  ���  �!�  "#$% .'	� �()�� 31  
  

 �<+� # ��."�*�� '/i      :مالمحمـد ممقـاني فريـاد بـرآورد کـه .
خبري، چگونه  واعد نحو بياعراب کلمه را خطا گفتي! تو که از ق

قائم موعود هستي؟! حضرت باب فرمودنـد: در آيـات قرآنيـه نيـز     
رعايت قواعد نحويه نشده، زيرا کالم الهي به مقياس قواعـد خلـق   

  اهللا باشند؛ در سيصـد  بع قوانين کالمشود، مردم بايد تا  سنجيده نمي
موضع قرآن، خالف قواعد نحويه نازل و مذکور است، ولي چون 

مسـلمين   همـة کس جرئت اعتراض ندارد و  کالم الهي است، هيچ
   ١قبول دارند.

که ادعايي صرف و بدون دليل اسـت و   نظر از اين اين ادعاي باب، صرف
البطالن اسـت، چراکـه قـرآن در     گويي ندارد، واضح از اين رو نيازي به پاسخ

 دوراني نازل شد که لغت عـرب از حيـث فصـاحت و بالغـت در اوج بـود و     
ترين آثار ادبي را خلق کرده بودند و سخنرانان  گوي عرب، عالي اديبان سخن

وري در اوج بودند و در چنـين شـرايطي    و شعراي ادب، از نظر صنعت سخن
قرآن کريم نازل شد، بـا آيـات خـود تحـدي کـرد و مشـرکان را بـه منـاظره         

د و اي بـه آيـات قـرآن بگيـر     کس نتوانسـت خدشـه   طلبيد؛ با وجود اين، هيچ
کـه در راه مبـارزه بـا قـرآن،      حقانيت آن ترديـدي ابـراز کنـد، بـا ايـن      دربارة

هاي زيادي هزينه شد. روشن اسـت   هاي بسياري به زمين ريخته و ثروت خون
غلط نحوي وجـود داشـت، اَعـراب مشـرک جـاهلي        سيصدکه اگر در قرآن 

ا ريختـه  ها، به راحتي کاري کننـد کـه بـ    توانستند با تمسک به يکي از آن مي
توانستند، اما به گواهي  شدن خون هزاران نفر و صرف هزاران هزار دينار نمي

 براي مبـارزه بـا اسـالم، دسـت بـه قبضـة      تاريخ چنين نکردند و ترجيح دادند 
اساس بـودن ادعـاي بـاب اسـت. بـه       شمشير ببرند و همين، دليلِ روشني بر بي

، کسي جرئت اعتراض چون کالم الهي است«تعبير ديگر، اين سخن باب که: 
مشـرکان عـرب و    دربـارة ، اگر در حق مسـلمانان قابـل فـرض باشـد،     »ندارد

بخــش آن دشــمني  ديگرانــي کــه در طــول تــاريخ بــا قــرآن و تعــاليم حيــات 
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اند، پذيرفتني نيست، چراکه آنان نه تنها ارادتي به قرآن ندارند، بلکـه   ورزيده
انـد و در   ن کتـاب آسـماني بـوده   با تمام توان به دنبال وارد کردن خدشه به اي

پوشي  استفاده از آن چشم نتيجه، اگر واقعاً در قرآن خطاهاي ادبي بود، از سوء
  کردند.   نمي

، ديگر مدعي مهدويت که پـيش از ايـن از   »احمد بصري«و يا در سخنان 
زبـان   کـه عـرب   هاي فاحش ادبي وجود دارد و او بـا ايـن   او سخن رفت، غلط
زبان عربي عـاجز اسـت؛ بـا وجـود ايـن،       افتادة پا عد پيشاست، از رعايت قوا

اند پيشوايان  داران نادان او براي دفاع از اين رسوايي، مدعي شده برخي طرف
شدند و براي اثبات مدعاي خود بـه   نيز مرتکب خطاهاي ادبي مي 7معصوم

   ١اند: اين دو روايت استناد کرده
١ .�� L�"-� �� Nn4.R ��5 6/ :  Q�:�H�7     q�� C�
< q�]� :

��cA %���	�� I83 �A ��v] .� WCBA  :     DEEa�- ��A ��� %
�R +
.�832    

2�� D/*� �� :"(� . Q�:H�.�� �� :7  6�/ �R.] � 4��] :c� #  :
�.] 6/ DV !  ���cA W%���	�� � �� �83 �A ��v] .� @�:A 6/	
 :  :

DEEa- �� � ��.٣  

ت، در روايت نخسـت بـه   نظر از ضعف سند اين روايا در حالي که صرف
هيچ وجه، تصريح به اين مطلب که امام، مخـالف قواعـد زبـان عـرب سـخن      

اند، وجود ندارد؛ و در روايت دومِ نيز در قرائت امام، غلط ادبـي وجـود    گفته
اسـت، امـا طبـق قرائـت امـام      » نا نوحيناد«ندارد، چراکه گرچه قرائت مشهور 

اســت؛ بنــابراين، منصــوب » وحــاًن«فعــل و فاعــل اســت و مفعــول آن » نادينــا«
�.K : «آيةکه در ادامه  ، غلط ادبي نيست؛ البته اين»نوح«خواندن H�="�� D	 /A «
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تـوان بـه اسـتناد آن     اي تفسيري و مربوط به معناي آيه است و نمي آمده، نکته
 مدعي شد امام مرتکب غلط ادبي شده است. 

تـاريخ   ذشـتة گآنچه گذشت، کاهي از کوه ادعاي مدعياني است کـه از  
اند و مدعيِ برخورداري از علم الهي  تا به امروز، از گوشه و کنار سر برآورده

  اند، تا از اين طريق افراد نادان بيشتري را مجذوب خود کنند.  شده
وجود مدعيان دروغين و ادعاي برخورداري از دانشِ متصل به علم الهي، 

ين باره کنکاش شـود  در ا 7کند که در سخنان پيشوايان معصوم ايجاب مي
امامت است، تبيين شود. ما اگر بتـوانيم بـه ايـن     نشانةکه   هاي علمي و ويژگي

 :که منحصـراً در اختيـار پيشـوايان معصـوم      پرسش پاسخ دهيم که: علمي
هايي  هايي دارد و با ساير علوم چه تفاوت است و چه ويژگي  است، چه علمي

را کــه در ايــن بــاره وجــود دارد، تــوانيم بــر اســاس آن، ادعاهـايي   دارد؟ مـي 
شـود،   ارزيابي کنـيم و بـر اسـاس معيارهـايي کـه در ايـن رابطـه تعريـف مـي         

  ادعاهاي دروغين را شناسايي نماييم. 

Y�)�,�   P�� Q�� 
امـام اسـت، ايـن پرسـش بـه ذهـن خطـور         نشانةشود: علم،  وقتي گفته مي

امامـت   نشـانة يـز،  کند که: حدود و ثغور اين علم کجاست و علمِ به چه چ مي
  :  اند به اين پرسش چنين پاسخ داده 7است؟ پيشوايان معصوم
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   $�� ���cA W%�-<����� .3 $��
GA %���	��� �]�-��[�� D/E)A K�-��i
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�]�-��[��      ����E� q�"/p� K� �� 	 � ��� Q� q(/S� :   ��]� +?
��cA W�*(g + q]� 6  { �*R� + 6 p �>? Q� K�(H- :  qH�
�
�� DV 9q�/� �/BA �"A �[4+ ���+� K? :"(���� �4 :�  ��p $�/�

   �F + # %�"�a� + # ���| + # o� �� �� :R��   �8�a� W�#< $��A L
D� KxA W���+� T�	4     ����� $�� .�3 b��/A ���[�� I83 $�A �Eg؛ ١

وارد شــده،   7 ابوبصــير گويــد: بــه محضــر حضــرت ابوالحســن 
بـه  «ام به چه شناخته شـود؟ فرمـود:   عرض كردم: قربانت گردم! ام

سـپس بـه مـن     ».با مردم سخن گويد يچند خصلت: ... و به هر لغت
ــز  ابامحمــد! پــيش از آن يا«فرمــود:  ، يكــه از ايــن مجلــس برخي

پـس بـه خـدا سـوگند      ».نمايانم تا دلت آرام شود ياي به تو م نشانه
با  ياز اهل خراسان وارد شد و به لغت عرب ينكشيد كه مرد يطول

پاسـخش را داد. مـرد    يبـه فارسـ   7 حضرت سخن گفت و امـام 
گفت: قربانت گردم! به خدا، من از سخن گفتن به لغـت   يخراسان
كردم شـما آن   يكه گمان م نداشتم، جز اين يبا شما مانع يخراسان

اهللا! اگر من نتـوانم خـوب    سبحان«دانيد! فرمود:  يلغت را خوب نم
 يا«سپس به من فرمـود:  » ارم؟!بر تو د يپاسخت گويم، چه فضيلت
يك از مردم بر امام پوشيده نيسـت و نـه    ابامحمد! همانا سخن هيچ

؛ پس يدار پايان و نه سخن هيچ جان سخن پرندگان، نه سخن چار
   ».هر كه اين صفات را نداشته باشد، امام نيست

  االخبار آمده است:  ين در کتاب معانيچن هم
��� �� �� �#<�=�� �� 6�G- :��H�� ��	
� 7     9����+� T��	4 D�

�� ���[� :    %�O� # K��*� C�E� o� �� D/E4 # ... :الجـارود   ؛ أبـي ٢
شـود؟   پرسيدم: امـام بـه چـه شـناخته مـي      7گويد: از امام باقر مي

هـايي... و بـا مـردم بـا هـر زبـان و لغتـي سـخن          به خصـلت «فرمود: 
                                                

1  .�� -+� k�_ W339.  
2  .<�Hi+� �]�	�_ W101.  
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  ».گويد مي

تسلط دارد، روايات متعددي در ديگر نيز  يها در اين باره که امام به زبان
  توان به اين موارد اشاره کرد:  مجامع روايي وجود دارد؛ از جمله مي

١ .�� �"� �� CB�� ��� k�� � �g� : Q�:H�7   K>e� :�4�] �(] #
  D�V %�]�4�*��� $]� � "3.)A %���	��� b�� ��E� D/E)4 I� 	"*A $�/�

E��   ���O�� � ��? ^�i DV W$h�EH� � �EHA     $��/� � /i:�A �� � K>G�A
6/cA      D/E)�g @� 	"�*A q��/� K>+� :�4�] @� �g� Q� q(/S� :

        �� �EHA 6��E� D�V %�]�4��*��� $�]� �� "3.)A %����	��� b�� ��E�
��cA Wqh�EH�        L���H]� ���H� ��� K��p # ��H �� o����? ��p> D	] :

� �        D�V WI�.=�- ��A �.�c4 K��p ��"p 6/cA C�h��-?    $��A dA:�]�
A %�]�4�*��� DV $� $ � %=a� f�A� �c�/V�
 + # �* � 4�< �� Q�# �

��cA W%���	��� � � I�*A I�.=- �A �.c4 K�p :   :� # ��8	� @��g� :
   k���)�� ��A q� ���� : # ��8	� @��g� W7�
�.3 q� �G"{�
  # ��8�	� @��g� W�S�	"�� q� 6H )
� : # ��8	� @��g� W�a
#

�� �/�� q� ��a-� : R#GA :� �    �]��A q�-�< d�A<� K� $��? Q
�� q�8	� ��z ��cA :   6�*�� 9�>�� � )�8� DV q�8�� + 6/ K� :

] 9��< 6]? # @:H� [�� R#GA :�    �]x�A Wq�-�< dA<� K� $��? Q�
$� 6�A# �:�# �:�# �>? �]? Wq�8	� ��z1 �::4.� �"� �� CB�� 

بـه  تشـرف   اجـازة خواستيم  آمديم و مي 7امام صادق خانةما در 
نبود و  يگويد كه عرب مي يخدمتش بگيريم. شنيدم حضرت سخن

ست. سپس آن حضرت گريه كـرد   ا يگمان كرديم به لغت سريان
گاه غالمش بيـرون آمـد    آمديم. آن او به گريه در گريةو ما هم از 

م: ـ خدا شـما را   و به ما اجازه داد. ما خدمتش رسيديم. عرض كرد
ورود بگيـريم، شـنيديم بـه     اجازةا ـ ما آمديم از شم  به صالح دارد

                                                
1 .�A�E�� ^ W1_ W 227 �228.  



36 � ������ 	 
��  
  

گفتيـد؛   بود، سخن مـي  ينيست و به گمان ما سريان يكه عرب يلغت
آمـديم.   شما بـه گريـه در   گريةسپس شما گريه كرديد و ما هم از 

؛ بـه يـاد اليـاس پيغمبـر افتـادم كـه از عبـاد پيغمبـران         يآر«فرمود: 
 ».خوانـدم  خواند، مـي  كه او در سجده مي يياسرائيل بود و دعا يبن

خواند كه به خدا  پشت سر هم مي يسپس آن دعا را به لغت سريان
تر از او نديده بـودم؛   لهجه را شيوا يسوگند، هيچ كشيش و جاثليق

او در سـجودش  «ترجمه كرد و فرمـود:   يما به عرب يبعد آن را برا
 يكـه روزهـا   ، با آنيگفت: خدايا! تو را بينم كه مرا عذاب كن مي

كشـيدم؟! تـو را بيـنم كـه مـرا عـذاب        يطر تو تشنگبار به خا آتش
خاك ماليدم؟! تـو   يتو رو يكه رخسارم را برا ي، در صورتيكن

 يكه از گناهان به خـاطر تـو دور   ، با آنيرا بينم كه مرا عذاب كن
تــو  يكــه بــرا ، بــا آنيگزيــدم؟! تــو را بيــنم كــه مــرا عــذاب كنــ 

را بـردار   كـرد: سـرت   يكردم؟! پس خدا به او وح يدار زنده شب
عـذابت   يكـنم! اليـاس گفـت: اگـر فرمـود      كه تو را عـذاب نمـي  

شود؟! مگـر نـه ايـن اسـت      ي، چه ميكنم و سپس عذابم كرد نمي
كـرد:   ي؟ بـاز خـدا بـه او وحـ    يتو و تو پروردگـار منـ   كه من بندة

دادم،  يا كنم و چون وعده يسرت را بردار كه من تو را عذاب نم
  كنم. يبه آن وفا م

٢ .�cA ...� �.-< ���4 : :"(� �� ��	
 �A �.cg �� WQ� 7 ��� 9  :
      C�3� D�/�� K��p $�]G� %�H|� :"(� %�� �:aF ���? �A �.� ��

�� .$]��t -.� �A �.cg �"A :� ��	
 �� 7�� 9 �� .$/}� K�p :  :
I��� �A �#��(g : o� �� K�A �� ! -.� K? :�  ���	
 �� 7   ��"�

+� D/E4 K�EA WK��n�� �� %3�� K�-��i C3� D/E4 # Da]�*/� ��H]
    ���4 K��p # Da) �*�G� D=	�� D/E4 # %��#���� �#��� C3� # %4<:���

     <��� �� # �.�a��� L��"/� ���A�� ��� $�/�7    DaH�)E� Da
��(�A
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Da) *��#...پسـر رسـول   يم ايسـتاد و گفـت: ا  ؛ ... نصر بـن مـزاح  ١  
يم چه بگو«؟ فرمود: يگوي يچه م 7جعفر بن محمد دربارة! خدا

 يو بـه اتفـاق، گـواه    يهمگـ  9كـه امـت محمـد     يامـام  دربارة
بن  يموس دربارةگفت: » اند كه او داناترين اهل زمانش بود؟! داده

نصـر   ».طور بـود  او هم همان«؟ امام فرمود: يگوي يچه م 7 جعفر
حضـرت  «گفت: مردم در امرِ او، سرگردان و متحير شدند. فرمود: 

هـا بـه    يزمان زيست كـه بـا نبطـ   از  يا در برهه 7بن جعفر يموس
و بـا    ي، بـا روميـان بـه رومـ    يها با زبـان فارسـ   زبانشان، با خراساني

گفت. و علما و بزرگان يهود  يغيرعرب به زبان خودشان، سخن م
آمدند و حضـرت بـا آنـان بـا كتـاب و       ي، از نقاط دور ميو نصار

   ».نمود...  يزبان خودشان بحث و احتجاج م
٣ .�=� I.g�A ...      d"�*4 '�/V��=�� # %���#���� ��a"/EA W%���#< %4<

 ��0��� ��cA .%��#���� �"a��p 7 ] :      q���? 2�R� ��"4� [%���#����
*�� �� :"(��6��cA 9 ] �"�A K�p : B��*�� [�  ��? 2R��   ���R

�:"(� 6A�� �p� D�9  :�"("A �:"(� 6A�� K� :	� ���A W9 
�? 2R� K��� *�� ��� 7    �=�� ��a� ���cA .�H] Cp �� #'�/V�  :

:"(� �4� �A 6/i� 6 p �>xA9 *�� ��BOH)A��7 6��� 9  :
*�� 2R� C� Q� >�	�� 7    ��? 2�R� �:�"(� �E� # $� ��� #� .

�0��� ��cA 7 '�/V�=/�  �� # %4<�=�� $� 6"/Eg �� %��"=/� �*A :
] '�/V�=�� Da� �*�A W$� q)��
� �� # �a� 6]� 6/    D�V .$�/p [q�>

'�/V�=�� �� (� ���4 ::"9      �]����] .�3 # 7: �- C
< � 3�3
    ] ���cA .%4: �*��� ���p # ^��=)R? 2R�S  [$��7   W$�]��BR� :

   �F ��� $�/c 4 # $
�(4 CH� DV W%4: *��� $	� D/E)A WI�BRGA� L
�?� F�) �A %4: *��� L     �.�c4 7: �*�� � 	"�*A W%�]���� �� (�4�  :

                                                
1 . �h��[�� fh��=�� #^ W1_ W351.  
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�0��� ��cA .%/mHV �mHV �mHV 7 DV .%4: *��� Q� :R# : :   $�"/p
*�� �A� D4�� # 7 D/A �? ��R �� $
<:4 �n4�   ��? ���R�  K�

%4: *��� �� �.-< �:"(� K? # Q� +? $�? + K� :aF� :  dA< DV WQ�
   ���cA W$m�-# ��A <�]t �a)(g �� �avA W$�/� 6]�p %cm �   $�	m� :

�.-< ���4 @:�� ...Q�با  7آوردند و امام رضا  ي؛ پس كنيز روم١
سخن گفت، و در اين حـال جـاثليق كـه بـا زبـان        يروم او به زبان

خطـاب    يداد. حضرت به زبان رومـ  يآشنا بود، گوش فرا م  يروم
ــز فرمــود:  ــ 9محمــد«بــه آن كني يــا  يدار يرا بيشــتر دوســت م

شـناختم،   يرا نمـ  9 كـه محمـد   يگفت: تـا زمـان  » را؟ 7 يعيس
ا ر 9 كـه محمـد   را بيشتر دوسـت داشـتم، امـا بعـد از ايـن      يعيس

و سـاير پيـامبران، دوسـت     يشناختم، او را بيشتر از حضـرت عيسـ  
 ي، دشـمن عيسـ  يدارم. جاثليق به كنيز گفت: اگر مسلمان بشو يم
را دوست داشـته   يبرم! عيس ي! كنيز گفت: به خدا پناه م ؟يشو يم

گـاه   تـر اسـت. آن   محمد نزد مـن محبـوب   يو به او ايمان دارم، ول
مـردم تفسـير    يين جاريه گفـت، بـرا  آنچه ا«امام به جاثليق گفت: 

تـو پاسـخ    يو او برا يچنين تفسير كن آنچه تو به او گفت كن و هم
مردم تفسير نمود. سپس  يها را برا اين همةپس جاثليق نيز  ».گفت

 يجـا مـرد   فرزنـد محمـد! در ايـن    يجاثليق به امام عرضه داشت: ا
بـه  خواهـد بـا شـما     ياست و م يباشد كه مذهبش نصران يم يسند

» او را حاضـر كنيـد!  «احتجاج نمايد. حضـرت فرمـود:    يزبان سند
با او به زبان خودش صحبت كرد و بعـد   7حاضر شد، امام يوقت

 نصـرانيت رد و بـدل شـد.    دربـارة بين آن دو  يهاي پرسش و پاسخ

 يبثطـ  يگويـد: بثطـ   يمـ  يگويد: شنيديم كـه مـرد سـند    يم يراو
خداونـد   يبـه يگـانگ  ، ياو بـه زبـان سـند   «بثطلة. حضرت فرمـود:  

و  7يحضـرت عيسـ   دربـارة  7 سـپس امـام   ».دهـد  يمـ  يگواه
                                                

1 .n
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كـه بـه زبـان     با او صحبت كرد و او را قـانع كـرد تـا ايـن     3مريم
�.�  «گفـت:   يسند-< �:�"(� K� # Q� ���� $�� + K� :aF� Q�بعـد   ».

بسـتند،   يكه به رسـم نصـرانيت، مـ    يكمربندش را باال برد و عالمت
اهللا! با دست خـود، ايـن    د و عرض كرد: يابن رسولآن را به امام دا

  را پاره كنيد... . 
٤��� �� . �� 7#�a�� 6/��� �0��� K�p : 7   Dag��O/� o� �� D/E4

 ���.4 $� 6/cA %O� # K�*� CE� Da"/�� # o� �� f�A� Q�# K�p #  :
�4  �.�-< ��        �/� ���O/�� I8�a� q�)A�	� ��� 2�=�+ ��]? Q�� 

�aA�)i� ��cA !  :/� Q� %=R �]� 6/������ �4�    Q� K��p ��� # $c/i
/� %=R 8[)���        �.� q�O/� ��� #� Dag��O� T��	4+ .�3 # �.

���� �� �!"�� 7 9k�m[�� C�A � �g#� :     +? k��m[�� C��A C�aA !
��O/�� %A�	با افـراد بـه    7 گويد: امام رضا مي ي؛ ابوصلت هرو�١

تـرينِ   د، فصـيح كـرد؛ بـه خـدا سـوگن     وگو مي زبان خودشان گفت
بـه   يبـود! روز  يترينِ اشـخاص بـه هـر زبـان و لغتـ      مردمان و عالم

كـه   اهللا! مـن در شـگفتم از ايـن    حضرتش عرض كردم: يابن رسول
طـور تسـلط و    كـه دارنـد، ايـن    يلغـات بـا اختالفـات     يشما به تمـام 

پسر صلت! من حجت خدا بـر بنـدگان    يا«داريد! فرمود:  يآگاه
انگيزد كه زبان آنان را نفهمد  ينم  يبر قوم ياويم، و خداوند حجت

المؤمنين  ريو لغاتشان را نداند. آيا اين خبر به تو نرسيده است كه ام
��]k�m«فرمود:  7 يعل C�A � �g#�الخطـاب داده   ؛ بـه مـا فصـل   »

 است؟!  يشده؛ پس آن جز معرفت به هر لغت

2N/� . +# P�� ) 6[� ��� 
لمِ او به احکام شريعت و حرام و حـالل الهـي   از ديگر ابعاد دانش امام، ع 

تـوان امـام را    هـايي اسـت کـه بـه کمـک آن مـي       است. چنين دانشي از نشانه
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  توان به اين روايت اشاره کرد:  شناسايي کرد. در اين باره مي
������ �� 7  ���  �� ��� : ���  �� �!�"�� 7    '()�*"�� ����+� :

� K.E4 K� �]�}�� # ...����� $� %���&�   # Q� ���(� o�� �� D/�
 o� �� $��? ^�)(4 �� d�"
 $�a] # I��� # $��ER� k#�0 # $���R

Da � � O)*4 # $��? o� �� ^�)(�Aفرمايـد:   مـي  7؛ امـام صـادق  ١
مقـام امامـت اسـت،    شايسـتة  كـه    يامـام «فرمود:  7المؤمنين ريام

کـه، دانـاترينِ مـردم اسـت بـه حـالل و        هايي دارد... دوم ايـن  نشانه
پروردگار و تمام آنچه مردم  يام خدا و انواع احكام و امر و نهحر

   .»نياز يها ب به آن نياز دارند؛ مردم به او محتاجند و او از آن

اين مطلب که امام بايد به حرام و حالل الهي، آگاهي کامل داشته باشـد،  
کـه در روايـاتي    چنـان  مسلّم بوده است؛ به همين دليل ـ   7نزد اصحاب ائمه

زکـات و   دربارةپيش از اين گذشت، مالحظه شد ـ مدعيان را با سؤاالتي   که
که  چنان زدند؛ هم آزمودند و از اين طريق، ادعاي آنان را محک مي طالق مي

در مقام نفي ادعـاي امامـت جعفـر کـذاب، بـه نـاتواني او در        4امام مهدي
  :  گويي به پرسش از حرام و حالل، استشهاد فرمودند پاسخ

y����  7�	�F5� :	- �� ��(-? �� :"R� �#:���;    L��
 $�]� :
   $�*�] $�A�	4 ���)p $��? 2)p �/� �� ��	
 K� $"/	4 � ��(S� u	�
  ��� ���(�� # ��(�� D/� �� I: � K? # $�i� :	� D�c�� $]� $"/	4 #
    ��(�-? ��� :�"R� ��� .�a/p �./	�� �� q�> ��z # $��? ^�)(4  :

�? 6H)p k�)E�� ��� �"/A� R�S2  K���n��7    k��)p ����S #
 q��> �A k�.=�� ��? ^�[A W$
<� �A ��	
    �"R���� Q� D�*� :

   # ...$�
<� �8��]� 78�� k�)E�� # Q� @�c�� q��)p �]�g� D�R���
��� :� /� ��:"�� CmH"�� �83�   7<�� ��A WI���� �"� k8E�� Q�

                                                
1 .<�.]+�<�(�^ W25_ W165.  
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 9Q� ��4� �A $c��� I�.�� D)4 K� �
< W$� �3 %��R %4G�  �.�A !  ��� Q
9D/	� �� Wk�.S # Gmi ��� ���4 + # ���R �� +�R T�	4  �"A !

+ # $���)� �� �"E(� + # C|�� �� �cR D/	4  # N���� :R T�	4
�.g b")��A ...�a)#�   # q�� ��p> �� D��v�� �83 �� qc�A.g Q�

       ���H4 N��S #� W�3��*�4 Q� k��)p ��� %�4� �� $�G-� # $ ()��
4 �� # �3�#:R # I<�.� q� �av4 # I<�:c� # $��R D/	)� W�a�A 2=

$H�*R Q�# $]��c]...يگويـد: يكـ   مـي  ي؛ احمد بن اسحاق اشعر ١ 
(جعفـر كـذاب)    ياز شيعيان نزد من آمده و گفـت: جعفـر بـن علـ    

نوشته، خود را امام دانسته و ادعا كرده كه: من امـامِ   يبه و يا نامه
م و آنچه مورد احتياج مـردم  بعد از پدرم هستم و علم حالل و حرا

است و ساير علوم، همه و همه نـزد مـن اسـت. احمـد بـن اسـحاق       
ناحيـة  در ايـن بـاره بـه     ينـدم، مكتـوب  آن نامـه را خوا  يگفت: وقت

] را هـم   جعفـر [كـذاب   نامـة األمر نوشته و  مقدسه حضرت صاحب
گونـه از   . سـپس پاسـخ آن، بـدين   داخل آن گذارده، ارسال داشتم

ــرحيم.  «حضــرت صــادر شــد:   ســةمقد ناحيــة بســم اهللا الــرحمن ال
را كـه داخـل آن    يا خداوند تو را پاينده بدارد! مكتوب تو و نامـه 

، به من رسيد... ايـن مفسـد باطـل (جعفـر     يگذارده و فرستاده بود
دانـم   يامامت دارد، نمـ  يكذاب) كه بر خداوند دروغ بسته و ادعا

در  ييفقـه و دانـا  به چه چيز خود نظر داشـته اسـت؟ اگـر اميـد بـه      
تواند حـالل را از   ياحكام دين خدا داشته است، به خدا قسم او نم

فرق بگذارد. و اگـر بـه     حرام تشخيص بدهد و ميان خطا و صواب
باليده، او قادر نيست كه حق را از باطل جدا سـازد و   يعلم خود م

از حدود نماز و وقـت آن   يمحكم را از متشابه تشخيص دهد؛ حت
احمد بـن اسـحاق! خداونـد توفيقاتـت را      يندارد... ا يعهيچ اطال

افزون كند! آنچه را گفتم، از اين ستمگر (جعفر كـذاب) بپـرس و   

                                                
١  .%H�O�� _ W(�-.|)287.  
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بپـرس كـه    يگونه امتحان كن و يك آيه قـرآن را از و  او را بدين
سؤال كن تـا حـدود آن و واجبـات     يتفسير كند و يا از نماز واجب
بـر   يو نقـص و  يزش او ببربه ار يپ يآن را بيان نمايد، و به خوب

 ».ر گردد، و حساب او با خداست...تو آشكا

هـا، دليـل خـوبي بـراي نفـي       گويي به پرسـش  البته گرچه ناتواني در پاسخ
امامت از مدعي آن است، اما در برخي روايات تصريح شده است که توانايي 

  ها، دليل بر چيزي نيست:  در پاسخ دادن به پرسش
�� �� �"� �� :"R� ��� �0��� �*(�� 7 ��  %�+:�� �� $)�G- :

/�� ��cA W��+� �83 2R�S  $��/� %�+:�� :    d�� �#<#� # ...��HE�� :
%=R �a�A b�/A Ch�*"�� ��GA W<�� �"}�R ��*��؛ احمد بـن عمـر   ١

االمــر  دليــل امامــت صــاحب دربــارة 7 گويــد: از حضــرت رضــا
گرديـد،   سن... و هر كجـا سـالح   يدليلش بزرگ«پرسيدم. فرمود: 

   .»ا پاسخ گفتن به مسائل، دليل نيستشما هم بگرديد، ام

ها در روايت يادشده، پرسش از حـرام و حـالل    احتماالً مقصود از پرسش
  چنين به آن اشاره شده است:  الهي است که در روايت ديگري، اين

/�+�:H� ��� �� ��5 6/ : Q�:H� 7 /� 2V.)"�� :�  W��+� �83
W$� ��:"�� �� 9$�/� %=(�� ��  ��� W���(�� # ��(�� �� �G*4 :  :

��cA �/� CH� DV D� %=(�� �� %V�V :      K��p +? :�R� ��A d�")=g
�#� K.E4 K� ��+� �83 2R�S�      K.�E4 # $�/H K��p ��"� o� ��

      6�:� �>? ��)�� N�3��v�� %��S.�� 2R��S K.E4 # ��*�� I: �
   K��H���� # %���	�� ��a � 6�G- % 4:"�� ? : ���   �S#� ����   9K��A

K.�.c�A �? :� K�A �� K�A7گويد: به امام صـادق  ي؛ عبداالعل٢ 
كه منصب امامت را غصب كـرده و بـه نـاحق     يعرض كردم: كس

                                                
1  .�A�E�� ^ W1_ W 285.  
2 _ WK�"3 .284.  
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حـالل و   دربـارة «بـر رد اوسـت؟ فرمـود:     يكند، چه دليلـ  ادعا مي
سه دليل هست «سپس به من رو كرد و فرمود:  .»حرام از او بپرسند

امـرِ امامـت، فـراهم نيايـد؛ سـزاوارترينِ مـردم       كه جز در صـاحب  
است نسبت به امام پيش از خود، سالح نزد اوست و وصـيت امـام   

او مشهور است، به صـورتي كـه چـون در شـهر امـام       دربارةسابق 
: فـالن امـام بـه کـه     يو از عموم مردم و كودكان بپرسـ  يوارد شو

   .»به فالن پسر فالنگويند:  وصيت كرده؟ مي

7 ���b  «نويسـد:   گفته چنـين مـي   در شرح روايت پيش ;لسيعالمه مج�
=R �a�A%  C�|�H�� # '(�� ��� D3n��"g �:	� ��و مالصـالح مازنـدراني    ١».�/	.

  نويسد:  چنين مي
 $�.» %�=R �a�A b�/A Ch�*"�� ��GA «   + Da�.�c� K5 ��.�	/� 7�

      # ���(�� ��� �G�*4 K� %�=(�� K� ��� �� �� �A� 4 �A .�aO/H4
��(��    $�]� ��� �gG��- �� # �»  2��=�A Cj�*4 «   %�=(�� I8�3 K5

_�.[/�.٢  

تواننـد از راه پرسـش از حـرام و حـالل الهـي، مـدعيِ        بنابراين، عوام نمي
يادشده منحصراً براي اهـل علـم خواهـد بـود و در      نشانةامامت را بيازمايند و 

صورتي که مدعيِ امامت، در آزمون پرسش از حرام و حالل موفـق شـد، در   
  توان به صحت ادعاي او پي برد. هاي ديگر مي رت وجود نشانهصو

3�� \$ ��! +]�� * � �&� .   � �  
  توان به اين روايات اشاره کرد:  در اين باره مي

١ .��� �� �� �#<�=�� ��H�� ��	
��� 6�G- : 7   9����+� T�	4 D�
�� ���[� :    ..:�z ��A K.�E4 �"� o� �� �H[4 # ... :.؛ ابوجـارود  ٣

                                                
1  .W<�.]+�<�(� ^25_ W167.  
2  .�A�E�� �.S� ��F ^ W 6 _ W 106.  
3  .<�Hi+� �]�	�_ W101.  
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شود؟  عرض کردم: امام با چه شناخته مي 7گويد: به امام باقر مي
دهـد،   هايي... و به مردم از آنچه فـردا رخ مـي   با ويژگي«فرمودند: 

   ».دهد...  خبر مي
٢ .��� ��� �� ���� �0�"�� �*(�� 7 ��   6�/cA $��/� 6/i� :  :

��cA 9���+� T�	4 D� @�:A 6/	
 ���[� : �"� o� �� �H[4 # ... : 
...:z �Aوارد شدم و عرض  7گويد: بر امام کاظم بصير مي ؛ ابو١

بـا  «شـود؟ فرمودنـد:    کردم: فدايت شوم! امـام بـا چـه شـناخته مـي     
دهد...  دهد، خبر مي هايي... و مردم را از آنچه فردا رخ مي ويژگي

.«   

  نويسد:  مي ;عالمه مجلسي
بر خدا اميکه از پ يعهد يد: همانا امام از رويگو يخ صدوق ميش

ن يـ و ادهـد   يدهد خبـر مـ   ينچه فردا رخ مآاز ده است يبه او رس
ل يـ افتـد و جبرائ  يامت مياست که تا روز ق يهمان اخبار از حوادث

ات يـ بـه نظـر مـن روا    يلو  ،ن حضرت نازل کرده استآن را بر آ
د بـه  يـ ن دارد که امام محـدث اسـت و مو  يکه داللت بر ا يمتواتر

 يدر شـب قـدر بـر او نـازل مـ     روح  روح القدس است و مالئکه و
کـه   ين بـاره هسـت مـا را از تکلفـ    يـ که در ا ياتير روايساشوند و 

 يز مـ يـ گرچـه سـخن او ن   ؛کنـد  ياز مـ يـ ن يده بيخ صدوق ورزيش
  ٢.ح باشديصح يتواند به صورت

4 I"^ * � �&� .  
دهد، فراتر نهاده از  اي از روايات، پا را از دانش به آنچه فردا رخ مي پاره 

تـوان بـه    اند. در اين باره مـي  امام سخن گفته نشانةم به مطلق غيب به عنوان عل
  اين روايات اشاره کرد:

                                                
1  .�� -+� k�_ W339.  
2  .<�.]+�<�(�^ W25_ W141.  
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1�� %"/- �� dA�< �� . ��� �� �/� d� 6 p :   Q� ��./�S 2��|
�/� � �HA K? #�a �� �.4 $�/� 7     ���cA o<��A L��
 >? b���
  :

�/� $� ��cA �/� �4 q�/� ��*��7  � ���*�� q�/� # :   � q���
 D� � q�� q)/EV �� 9�� �!"�� N��x� �/� D/*g  �/� :�   @�HiG�-

/� 6 p >? 6 p q�> ���    ���"E(�� 6�"ER �"/A ����� '(��
�? 7<�� + 6(HSGA W�p��� q)�"- # q � 6h���   T��S� �4�
�? 2R� q)��0 �� @�:3 T��� K+ Q�# W�)4+#�   # ��]:��� ��

$� ��cA �a�A �� �/� : 7  q)/EV :      q�4<� ��H4� �� � r� q���
:a�� �����7  �" �HA $ � �H4� C
��� r.A W%��B�� ����� ��

 �)R up�4 o<�A CH� >? q�8p .3�  �g��  ���/� 7  ���cA   ��4 :
����          �.�c�� C�) Q�# :� Wq� �� Q� ��� f)����� ����� �� �!�"��

$� ��cA WK.	"
� �� 9$�/i �� #� �a �� K#� �� :    W$�]#� ��� C� :
cA��    �)R �:��� K#��H	4 + %"* �� ��� # %H(�� '/A 78�� # 6�8p :� 

C
��� ��cA W�./)c4    �/� up��4 ��i� L�=A WN���� $�A ���t�A :� 
�� $�/� ��A q�> C}� $� ��cA $� o�A�� �� �!"��7  �< 78�� C}�

/�� @���� C
��� �� W$HR�S /� C"R� K� 6""3 # :� �/� 7 
 '/AGA  L�
 DV r�*��� $)��3   �"a��-�A ����� : K�Bp�4 K�-<�A

+�cA �� �4 q �� Q� �� :��   �.�c�� C) Q�# : f)���� ���� �� �!"��
�/� ��cA WK.	"
� 7 +� 9$]#� �� #� �a �� r/i ��� :   C�� + :

       ���H� L��"�� k��0 # K? #��a �� Da/��i �.�"()� �"� Da]? W$�/i
�� ��cA W�.H�SGA �.	
< Da�.�i ���  � �!�"���7    �n� A W�"):�S :

�� :�� 8i� # $-�A �� C
��� ���  �� �!�"�� 7    W��"a/HcA $�/
�� #
�/� ��cA 7%4� q� I83 :رافـع بـن سـلمه گويـد: روز جنـگ       ؛١
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 يطالب ـ صلوات اهللا عليه ـ بودم. هنگـام    يبن اب ينهروان همراه عل
آمـد و گفـت: السـالم عليـك يـا       ينشسته بود، سوار 7 يكه عل 

! ـ  نديت بنشـ ييك السالم! ـ مادرت به عزا عل«ود: فرم 7 ي! عليعل
، يگفـت: آر » ؟يالمـؤمنين بـر مـن سـالم نكـرد      ريچرا به عنوان ام

، يگويم. در جنگ صفين تو بر حق بـود  اكنون علتش را به تو مي
جستم و تـو   ي، از تو بيزاريچون حكومت حكمين را پذيرفت يول

كنم! به خدا! اگـر   يدانم از كه پيرو را مشرك دانستم. اكنون نمي
يا بر باطـل)،   يات بازشناسم (بدانم بر حق هدايت تو را از گمراهي

مـادرت بـه   «ه او فرمـود:  ب 7 يمن از تمام دنيا بهتر است. عل يبرا
 يهـا  هدايت را از نشـانه  يها ! نزديك من بيا تا نشانهنديت بنشيعزا

آن مـرد نزديـك حضـرت ايسـتاد. در     » تو بازنمايم! يبرا يگمراه
رسـيد و گفـت: يـا     7يشتابان آمد تـا نـزد علـ    يآن ميان، سوار

المؤمنين! مژده باد تو را بر فتح! خدا چشمت را روشن كند! به  ريام
زيـر نهـر   «خدا! تمام لشكر دشمن كشته شد. حضرت به او فرمـود:  

! سـوگند  يدروغ گفت«، زير نهر. فرمود: يگفت: آر» يا پشت آن؟
ها هرگز از نهر عبـور   دار آفريند، آن كه دانه را شكافد و جان به آن

و  يبيـزار  آن مرد گويـد: بصـيرتم در (بـارة   » ند!نكنند تا كشته شو
زياده گشت (، زيرا آن مرد را تكذيب كـرد).   يمشرك بودن) عل

ــه او گفــت.   يســوار ديگــر اســب دوان آمــد و همــان مطلــب را ب
به او همان پاسخ را گفت كه بـه رفـيقش گفـت.     7 المؤمنين ريام

حمله كـنم و بـا شمشـير     7 يخواستم به عل مرد شاك گويد: مي
فرقش را بشكافم. سـپس دو سـوار ديگـر دوان آمدنـد كـه اسـبان       

 يها عـرق كـرده بـود. گفتنـد: خـدا چشـمت را روشـن كنـد ا         آن
آن مردم كشته  همةالمؤمنين! مژده باد تو را به فتح! به خدا كه  ريام

گفتنـد: نـه، بلكـه    » آن؟پشت نهـر يـا زيـر    «فرمود:  7يشدند. عل
خود را به طرف نهروان راندنـد و   يها شان اسبيپشت نهر. چون ا
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آب زيـــر گـــردن اسبشـــان رســـيد، برگشـــتند و كشـــته شـــدند.  
ن ييآن مـرد از اسـبش پـا    ».راست گفتيد«فرمود:  7 المؤمنين ريام

را گرفت و بوسـه داد. سـپس    7 المؤمنين ريام يآمد و دست و پا
   ».تو ياي برا است نشانهاين «فرمود:  7 يعل
٢. ��� �� �� ���� ��� : � 6 p : Q�:H� 7   �>? ��*��
 �.4 ��>

�� 6/ 9q���? T�	g C3 :"(���� �4 :   +? $��? + 78�� Q�# 7? :
  �/� 7:�4 6	0# # W.3 6]? # .3�    ���cA I8�[A #� $�)Hp< 7  :

 6�/ W$� q*")-�A 6A�� : 6:S     %���� �� �m	g K� :�4<� :
��e��� � 6/ W%��� %A�	"�� :	� b�� :"(���� �4 :   ��]�"4? ���t� :

�� � �c4 # �? d
�g :"(���� �4 :�   �*�� q�� :�# : # %A.E���  #
 �*�� :	� ���        q�� �� K� D�/�� # K��) �� �"3:�	� ��� # :�"(�

     L�"�-� # � )	��F L�"�-� d�� %	��=�� %��(��� �A �]: � K��.)E�
D3��:
� # Dag�a�� # D3L���     ��? K#:�/4 ��� # Da���*]? #�   �.�4

%
<:� L���S �3 �>xA �a
�i� # %���c�� يبصـير گويـد: روز   ابو؛ ١
اي ابامحمد! «نشسته بودم. ناگاه فرمود:  7در خدمت امام صادق

گفتم: بله؛ سوگند به خدايي کـه جـز   » شناسي؟ آيا امامِ خود را مي
ارك او ! و دسـت خـود را بـر زانـو يـا ران مبـ      يياو نيست، آن تـو 

» چنــگ در او زن! ي؛ چـون شـناخت  يراسـت گفتــ «نهـادم. فرمـود:   
خواهم كه عالمت امامت را بـه مـن عطـا کنيـد! فرمـود:       گفتم: مي

گفـتم: تـا ايمـان و     ».اي ابامحمد! بعد از معرفت، عالمتـي نيسـت  «
ــود:    ــود. فرم ــاده ش ــن زي ــين م ــه   «يق ــه کوف ــون ب ــد! چ اي ابامحم

متولـد شـده و بعـد از     يام عيسـ تو فرزندي به ن ي، برايگرد مي باز
ها دو دختر براي تو متولد خواهـد شـد،    ، محمد و بعد از آنيعيس

شـيعيان   يهـا  جامعه با نام صحيفةو بدان كه نام پسران تو نزد ما در 

                                                
1  .r�p $"O��^ W2_ W406.  
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شـان و آنچـه از   يپـدران، مـادران، اجـداد و انسـاب ا     يهـا  ما و نـام 
ن صـحيفه  و آ ».شان متولد شوند، تا روز قيامت نوشته شده استيا

را بيرون آورد. آن صحيفه زرد بود و جميـع ايـن اسـما در او درج    
  بود. 

هـاي امـام    البته در اين موارد حکم کلي صادر نشده که علم غيب از نشانه
است، بلکه به صورت موردي براي افراد خاصي اين مسئله دليل امامت قـرار  

صورت کلي، يکي از ها به  داده شده، اما رواياتي وجود دارد که بر اساس آن
هاي امام اين است که او از آنچه فردا رخ خواهد داد، اطالع داشته باشد  نشانه

   که اين در واقع، تعبير ديگري از علم غيب است.

5�K T��` +# Q�� .  
از » علم به قـرآن «معارف قرآني است و  در اين باره که سينة امام، گنجينة

دارد و در اين باره، روايـات فراوانـي   هاي امام است، ترديدي وجود ن ويژگي
  توان به اين روايات اشاره کرد:  وجود دارد؛ از جمله مي

١ .Q�:H���� 7 �.c4      ��? $��#� ��� Q� k��)p D�/�+ �]? Q�# :� 
...I�iبـه خـدا سـوگند، مـن بـه       فرمودنـد  مـي  7؛ امام صـادق �١ :

  کتاب خدا از ابتدا تا انتها علم دارم.  
٢ .�"3:R� ��7 AC
# n� Q� $�. �  :g   +? $�/4#Gg D�/	4 �� #

D/	�� �A K.[-���� # Q�f  �.�-�A Q�9     ��A ��[�-���� C�BA�
     # C�4n )�� ��� $��/� �n�]� �� d�"
 C
 # n� Q� $"/� : WD/	��

D� �j�F $�/� �n �� Q� K�p �� # C4#G)��     I����S#� # $�/4#Gg $�"/	4
/	4 + �48�� # W$/p $]."/	4 I:	� �� Da�A D��	�� �� �>? $/4#Gg K."

 :$�.c� Q� Da��
GA WD/	�g     �� �< :� � ��� C�p $�� � �� K.�.c4f  #
 W�.��* � # y��-�] # $�����)� # D��E(� # ����� # _���i K����c��

                                                
1  .�A�E��^ W1_ W229.  
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$]."/	4 D/	�� �A K.[-����A7از دو امام بـاقر يـا صـادق    ي؛ يك١ 
و جز خدا و راسخون در علم، تأويـل قـرآن   «قول خداوند:  دربارة

بهتـرين راسـخ در علـم اسـت.      9 پيغمبـر «فرمـود:  » داننـد  ا نمير
آنچه را از تنزيل و تأويل نازل فرمود، بـه او آموختـه    همةخداوند 

را كه خـدا تـأويلش را بـه او نياموخـت، بـر او نـازل        ياست؛ چيز
 يداننـد، و كسـان   هم تمام آن را مـي  يپس از و ينفرمود و اوصيا

علـم   ياز رو يگـاه عالمشـان چيـز    دانند، هر كه تأويل آن را نمي
شـان را  يپذيرنـد)؛ چنانچـه خـدا ا    آورنـد و مـي   يبفرمايد (ايمان مـ 

قـرآن از   همـة گويند ايمـان آورديـم،    پذيرفته و فرموده است: "مي
جانب پروردگار ماست" و قرآن، خاص و عام، محكم و متشـابه و  

   ».دانند ناسخ و منسوخ دارد و راسخون در علم همه را مي

شود که دانشِ تمام قرآن، نزد امام  گفته چنين برداشت مي روايات پيشاز 
معـارف قـرآن    است و امام افزون بر علم به الفاظ و ظواهر قـرآن، بـه تمـاميِ    

احاطه دارد. در روايات ديگري توضيح داده شده است که قرآن، ظرف چـه  
تـري از   روشـن  توان به فهمِ معارفي است. با توجه به اين دسته از روايات، مي

روايات يادشده دست يافت. برخي از معارفي که بر اساس روايات در قـرآن  
امـام نيـز وجـود دارنـد،      سـينة امام بر قـرآن در   ود دارند و به لحاظ احاطةوج

  بدين قرارند: 
��� � �K +]�� ) +��a& +]�� (��  

1��� �� . Q�:H�7 ��   ��? $��#� �� Q� k�)p D/�+ �]? Q�# :� 
   Q� ��� W�h��p .3 �� �Hi # K�p �� �Hi ...$�A ��p �A $]Gp I�i�

C
# n�  :gF Cp K��Hg $�A�Lf بـه  «فرمودنـد:   7امـام صـادق   2؛
دانـم، چنـان كـه     خدا قسم، من كتاب خدا را از آغاز تا پايانش مي

در كف دست من است. در قرآن، خبـرِ آسـمان و زمـين و     ييگو
                                                

1 .K�"3 .  
2 .K�"3.  
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فرمايـد: بيـان هـر     ي. خداونـد مـ  خبر گذشـته و آينـده وجـود دارد   
  ».در آن است يچيز

2��� �� . Q�:H�7 �� �� �� :��  �� �!�"��7    K���c�� q��> ...:
$ � Dp�Hi� DE� 'm 4 �� # I.cm )-�A     �B� ��� D�/� $��A K? :�  #

�? �gG4 �� D/��    D)(H�S� ��� K��� # DE �� �� DER # %���c�� �.4
)"/	� $ � �].")�G- ./A K.�/)[g $�ADEفرمـود:   7؛ امام صـادق ١

اين نسخه، همان قـرآن اسـت؛ از او   «... فرمودند:  7المؤمنين ريام
مـن از   يبخواهيد تا با شما سخن گويد. او هرگز سخن نگويد، ول

دهم. در قرآن، علمِ گذشته و علمِ آينـده تـا روز    او به شما خبر مي
 دهـد و اختالفـات شـما را    يقيامت وجود دارد، ميان شما حكـم مـ  

 ».آموزم يكند. اگر از من قرآن را بپرسيد، به شما م بيان مي

  نويسد:  مالصالح مازندراني در توضيح روايات يادشده چنين مي
» در قرآن، علمِ گذشته و علـمِ آينـده تـا روز قيامـت وجـود دارد      «

ن و يشــيپ ين علــم گذشــتگان و سرگذشــت امــت هــا در آيعنــي 
و  يچــه از بــد داده و آننشــان رخ يدور ب يچــه در گذشــته هــا آن

 يکـه هـر روز اتفـاق مـ     يز علم حـوادث ين ها گذشته و بر آن يخوب
نـد  يآ ينـده مـ  يآکه در  ييها و احوال امت يناگهان يها افتد و فتنه

    ٢.آن وجود دارددر 

  باز از آن حضرت چنين روايت شده است:  
٣  # DE ��� ��� C�A # Dp:	� �� �Hi # DE/H �� GH] $�A Q� k�)p . 

؛ در کتاب خداست خبر آنچه پيش از شما بوده و خبر ٣[)� [	/"$
آنچه پس از شما خواهد بود و او داورِ ميـان شماسـت و مـا آن را    

  دانيم.  مي
                                                

1 _ WK�"3 .61.  
2  .�A�E�� �.S� ��F ^ W2_ W 297 �298.  
3  .�h��� ��
<:��_ W 216 �217.  
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٤���3 ��cA ... .       ���	g Q�# W2��O�� D�/� ��:�4 K��p ���/� K? :� 
D� /� d/m4� ��� �4� �"A �:R� $H�z� ��� ��cA 9q�>  C
 Q� K? :

n]� I�p>/� �� $�H]9  ��? K.E4 ��# K�p �� $�A ��� ���)p�   �.�4
$�. �A W%���c��NF CE� �]��Hg k�)E�� q�/� � �n] #� :�3 # L7  #

��"/*"/� ��� # %"R<M A #�  $�.g  �F C�p #�   ��A I� ���R� L
��H� ���?f $�. �A #  :g   �F ��� k�)E�� �A � |�A ���Lf   ��A #

$�.  :g �)p �A +? b��4 + # 2|< +# ���H� kf؛ هشـام گفـت:   ١
كـس را   كه خداوند هـيچ  كرد، با اين علم غيب مي يادعا 7يعل

كــرد؟ امــام  مــي ييبــر غيــب مطلــع نكــرده؛ از كجــا چنــين ادعــا  
 يبـرا  يخداونـد، کتـاب بزرگـ   «فرمـود: پـدرم فرمـود:     7صادق

پيامبر فرستاد كه در آن، تمام اسرار گذشته و آينده تا روز قيامـت  
��g    s  شاهد اسـت:  بود. چنانچه اين آيه]���H�g �k��)�E��� �q����/�� � ���n�] �#

���F �C�E�� :�3 �# �L7 ����� �# s%�"�R�< �#7   ����"�/��*�"�/��f  ديگـر:   آيـة و در
g���F �C�p �# ����H�� �����? ��A �I� �����R�� �Lf  و در اين آيه  :g ��A � �|���A ��

���F ���� �k�)�E��� �Lf ه:ين آيو در ا g      ���A ��+�? �b�����4 �+�# �2��|�< �+�#
����H��� �k��)�pf.  

  '"�* ) F�3(� $�XK (T 
هـايي کـه در کتـاب خـدا وجـود دارد و امـام بايـد از آن         از ديگر دانـش 

برخوردار باشد، اخبارِ اموري است که در آسمان و زمين است. رواياتي کـه  
  آيند، بر اين مطلب داللت دارند:  در پي مي

  فرمودند:  7م صادقاما
١ .�? $�#� �� Q� k�)p D/� + �]? Q�#�    $��A ���p �A $]Gp I�i�

 C�
# n� Q� �� ...�<5� �Hi # L�"*�� �Hi :g     C�p K���Hg $��A
                                                

1  .��n=	"�� <��.] W _ 131 �132.  
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F�Lf دانـم،   ؛ به خدا كه من كتاب خدا را از آغاز تا پايانش مي١
در كـف دسـت مـن اسـت. در قـرآن اسـت خبـر         ييكه گـو  چنان

در آن  يبيـان هـر چيـز    « فرمايد: ير زمين... خداوند مآسمان و خب
  ».است

  نويسد:  مالصالح مازندراني در شرح اين روايت چنين مي
ــمان     ... « ــر آس ــت خب ــرآن اس ــاکنان و » در ق ــت و آس ن و حرک

ــان و حرکــت       چــرخش افــالک و احــوال فرشــتگان و مقاماتش
ارد و کـه د  يراتين حرکت و تـاث يشان و منافع ايستارگان و مدارها

کـه بـر افـالک     يثارآدهد و  يکه در عالم باال رخ م ير اموريسا
ن چه در آتش و خبر ين و نهاآقت يحق »و خبر زمين «مترتب است 
ر و يـ ن و زآ ين و فضاآن چه در سطح آن است و آدل و اطراف 

ن چـه در دل  آن اسـت و  آکـه در   ين است و خبـر معـادن  آ يباال
ن کـه عقـل   آو منافع و مضـار   و مرکبات فلک ماه است از بسائط

 .٢...ر است ين متحآاز يبشر در درک قسمت

 باز از آن حضرت در اين باره، چنين روايت شده است: 
٢. ]��       ��A ��� D�/�� # �<5� ��A ��� # ��#�"*�� �A �� D/�+

��A %j� 3 �E� DV ...<� �� �A �� D/�� # % =��7  �/� �Hp q�> K�� 
��cA $ � $	"- �� q�> 6"/� :      :�.�c4 C�
# n�� Q� k��)p ��

g �F Cp K��Hg $�A�Lfهـا و زمـين اسـت،     ؛ مـن آنچـه در آسـمان   ٣
 يانـدک  دانم... سـپس   يدانم و آنچه در بهشت و دوزخ است، م يم

تأمل كرد و ديد اين سخن بر شنوندگان گـران آمـد؛ لـذا فرمـود:     
فرمايـد:   دانـم. خداونـد مـي    يمن اين مطالب را از كتاب خداوند م

   ».در قرآن است يهر چيز بيان«
                                                

1  .�A�E�� ^ W1_ W 229.  
2  .�A�E�� �.S� ��F W ^2_ W 300 �301.  
3  .n
�	"�� d��� 4 W _ 8.  
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  و در حديث ديگري چنين فرمودند: 
٣  %� =�� �A �� # �<5� �A �� # ��#�"*�� �A �� D/	] Q�# �(] .

�� q�> ��� �� # <� �� �A �� # ��cA $��? �v]� 6aHA :  K� ��"R �4 :
    :%�4�� I8�3 ��g DV �� ���� P�V Q� k�)p �A q�>g   �.�4 #

aF %�� Cp �A �	H]/� q� � j
 # Da*�]� �� �:��   �:�a�F L+!3
F CE� �]��Hg k�)E�� q�/� � �n] #�:3 # L7   ���� # %�"R< #7 

��"/*"/�f F Cp K��Hg $�A Q� k�)p �� $]��L1+    ،به خـدا سـوگند
ها و زمـين اسـت و آنچـه در بهشـت و دوزخ و      ما آنچه در آسمان

ستم. فرمودند: اي دانيم. من مبهوتانه به او نگري هاست، مي ميان آن
حمــاد! ايــن در کتــاب خداســت، و ايــن جملــه را ســه بــار تکــرار  

 يروز د)يورآاد ي(به «فرمودند. سپس اين آيه را تالوت فرمودند: 
را  م و تـو يزيـ انگ يمآنها براز خودشان بر  يگواه يرا که از هر امت

م که ين کتاب را بر تو نازل کرديم و ما ايده ينان قرار مآگواه بر 
مسـلمانان   يت و رحمت و بشارت بـرا يه هدايز و مايانگر همه چيب

  اين از کتابِ خداست؛ در آن بيان هر چيزي است.  ».است

در روايات يادشده، به صورت کلي از وجود دانش، آنچه بوده و خواهـد  
ها و زمين در قرآن سخن گفته شده اسـت، امـا در برخـي     بود و اخبار آسمان

توان  نمونه مي يتري از اين علوم اشاره شده است؛ برا روايات به موارد جزئي
 به اين روايات اشاره کرد: 

4�� b].4 �� .  �#� $��A CH=� �]<�� : # �.c4 $)	"- :�  ���cA: 
I�:� Dp # I�p> �� �#:�� P�]? D/	4 �� T��� # ��   q��> D/	] :

�� Q� k�)p �� A # :�  �F Cp K��Hg Q� k�)p�L؛ يـونس گويـد:   ٢
کرديم کـه در آن کـرم بـود.     از کوهي عبور مي 7امام صادق با

ــرِ آن  شناســم کــه مــادة مــن کســي را مــي«ودنــد: فرم کــرم را از ن
                                                

1  .�h��� W��
<:�� _148.  
2  .n
�	"�� d��� 4 W _ 9 �10.  
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من ايـن را از  «و فرمود:  ».داند ها را هم مي شناسد و تعداد آن بازمي
  ».؛ در کتاب خدا بيان هر چيزي است دانم کتاب خدا مي

٥�� �� .��  � Q� ��./S � �� �!"��   ��� $�]� � $�/    ��	� 78���# :
�:"(� 9 C3� ��p� # '(��� F �� �� $)���    t��R ��� $�].H/mg L

  #� %���0 #� �aHR�S �� %��� ��A? #� ��- #� ��z #� ��R ��
 ��� W$ � � �G*�/A q�> ��<� �"A WK��c�� �A .3 # +? '��   ���cA :

��cA C
< $��? �� �4 :��    ���(�� ��� ��!�4 �"� �]�Hi� �� �!"��  #
��cA 9��O��  ��4�� I83 ��� :g �.�)4 .3 # k�)E�� �n] 78�� Q�� 

��(�����f  Wg  ��? � I<: 'R Q� �#<: �� #�     # $]�(H�- � $��.
��	g� K.p��4 �"�f     ��� � ���O�� # ���(�� ��� :cA �3�� �"A  :

  D�/A �am- # $)�� # $]���
 �.�� �A <� �� 6��m0� # C
< �3��cA
F $H�4�  DV � L��cA �i� C
< $��? �� �� �4 :��  �)��� K? �� �!"��

/� �a � �]? # �/� 6H	�)-�� ��cA C
#  "��� �a]>� �A ��� :� g #
 $����? # ���3�p # ����.| �<5� # ��#�"��*�� ���A ���� D/��-� $���

K.	
�gf   ��cA �i� C
< $��? �� # � $)��� $� 6�8A �3��cA �   ��4 :
����  %	H*� �<� �0<� K? �� �!"�� ��Og ~�H*�� K? #�   # ���n �

)R t.=g +� ��cA �a)*4�A 8iGg  ��� :g    ��� �.�-< DpL�
 :c�
 D�R< T#�< �� �!"��� DE�/� Z4�R D) � �� $�/� n4n� DE*�]�
   k< .�3 # 6�/p.g $�/� .3 +? $�? + Q� �H*R CcA �.�.g KxA *

D�v	�� ��	��f      $���? ��� D�V � ~�H*�� $)H )
�A C
��� �"3��cA � 
��cA �i� �� �4 :��    9L���F ��� CaA ��S� L�� � m� �A K? �� �!"��

��cA     �/� 2�)p� ��E� # <�� 4� + # D3<� �� D	] :�    %�4� q� m�
  K>x�� ��H)A q m� �A N��i> �a/	=g # �a���g # �a/*Og # �-�E��
   ���cA �i� $��? �� DV � Q� K>x� ��HA C
��� C	�A � C
 # n� Q�  :
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�� �4��  �!"����cA 9%��B�� �� �]�Hi� ��    # ���)	p< ��A b4 ��� :
C �4 :    $�/� C
 # n� Q� ��A C	�A � �)��0 �/� �< %��B�� 7��3

 ��cA �i� $��? �� DV � $)��0 �� �4 :��    '���� ��� �]�Hi� �� �!"��
��cA  ��� :g   � ^.� $.A �� ^.� I��O4 �=� �(� �A ��"/vp #�

�?�  � $�.   D� �� # 4   <.�] ��� $�� �"A �<.] $� Q� C	=f    ��a��cA �
  ��cA �i� $��? �� DV � '��� $��? d
�A C
��� �� �4 : ���   �� �!�"��

 ���� �� ��*4 : ��n4 + $]xA ��*�� �� �]�Hi��  ���� :�	� L� L
$� ��cA 9��� �? 64#� �>? ��� :�  qF��Ag   �.���� #� Q� �.���� C

   ��? � �.�:�g �� �4� �"R����    $��.�   ����HEg I��Hp # :f    ��� D�V
���� �� �!"��7   %�4�� �83 ��cA �� �<G� ��� �� :g   D�E�< K?

 .)�-� DV ��4� %)- �A �<5� # ��#�"*�� '/i 78�� Q�7  �/�� 
 �? � ��	���  � $�. ��"��	�� k< Q� @<�Hg :f   # %�Eh�"�� $)-�R

�� W��|����� $ � �:��Hg B"A :�   ��i %�4�c� .3 �>xA C
��� k�
D� # �a�A ��HA       8�i� .�3 �>? # K�m����� I���O)A %�4�� I83 ��c4

$HR�S $� ��cA $"m[�     ���cA %�4�� ���cA C
��� �c�)-� # I�v]� :
$HR��� K�m���� )R K�� $-�R� q�]� Q� Dz<� :�    ��"/A WfH��4

�? d
< fHS�� ���� �� �!"��7    $�� ��� # I�HiG�A    ��A 6�4�< :
� # �:��� # L����� q��pB�    �VG�� .�3 �>xA b"��� ~./| :	�

�<5� ����A ����	")=� K�m������� �	���F؛ اصـــبغ بـــن نباتـــه از ١
را  9سوگند بدان كـه محمـد  «كند:  يت ميروا 7 المؤمنين ريام

 يداشـته، هـيچ چيـز     يبه حقيقت برانگيختـه و خانـدانش را گرامـ   
محافظت  يكه برا ييد از حرز و دعاهايينيست كه شما آن را بجو

از دسـت   ييغرق شـدن يـا دزد يـا گـريختن چهارپـا     از سوختن يا 
كه در قرآن است؛  ، جز اينيفرار و يا بندة يا شده صاحبش يا گم

                                                
1  .�A�E�� ^ W2_ W 624 �626.  
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برخاست و عـرض   يگويد: پس مرد ».هر كه خواهد از من بپرسد
محافظـت از   يالمـؤمنين! مـرا آگـاه كـن از آنچـه بـرا       ريكرد: يا ام

�g Qن: ايـن آيـات را بخـوا   «سوختن و غرق شـدن اسـت؟ فرمـود:    
���.�)�4 �.�3 �# �k�)�E��� ���n�] 7�8���� ����(������� f  :و آيهg   Q� �#�<�:�� ��� �#

�I�<�:� �'�R  ��	�g �# �$�]�(�H�- �g�  �K.�p�����4 ��"��f  پس هر كه اين آيات .
 يگويد: پس مرد ».را بخواند، از سوختن و غرق شدن ايمن است

 خانـة همسـايگانش درگرفـت و    يها انهآن را خواند و آتش در خ
بـه او نرسـيد. سـپس مـرد      يهـا بـود و آسـيب    او هم وسـط آن خانـه  

كـه زيـر    يالمؤمنين! حيـوان  ريبرخاست و عرض كرد: يا ام يديگر
در «كند و مـن از آن ترسـانم؟ فرمـود:     مي يمن است، چموش يپا

��gگوش راستش (اين آيه را) بخوان:  ��A ���� �D�/�-�� �$�� �#  ���#�"��*
  �K.��	�
���4 �$������? �# s�3���p �# s���.�| ���<�G��� �#f.     و آن مـرد ايـن آيـه را

برخاسـت و   ياو رام گرديد. مـرد ديگـر   يخواند و آن حيوان برا
درنـدگان اسـت و    يرمؤمنان! سـرزمين مـا جـا   يام يعرض كرد: ا
جـا   من درآيند و تا شكار خـود را نگيرنـد، از آن   خانةدرندگان به 

���  gاين دو آيه را) بخـوان:  «(گذرند؟ فرمود: ن�� ��.�-�< �D�p�L�
 �:�c��
        T#���< ���� ���!�"������ �D�E����/��  Z4����R �D¡)�� �� ��� �$����/�� �n4�n�� �D�E�*���]��
  �.��3 �# �6�/�p�.�g �$���/�� �.�3 ����? �$��? + Q� ���H�*�R �C�c�A ��.���.�g �K�x�A * D��R�<

¢k�< �D��v�	��� �����	���f.   پس آن مرد اين دو آيه را خواند و درنـدگان
 يبرخاسـت و عـرض كـرد: ا    ياز او دور شدند. سپس مرد ديگـر 

ــن آب زرد يام ــان! در شــكم م ــا شــفا  يرمؤمن دارد؟  يياســت؛ آي
؛ يو نه دينار  يپول) و بدون صرف كردن درهم ي(ب يآر«فرمود: 

%4� -�E��و بياشـام و آن را   ين را بشـو را بر شكمت بنـويس و آ  �
و آن  ».ييـاب  يدر شكمت ذخيره كن؛ به خواست خداونـد بهبـود  

 ييافت. سپس ديگر يمرد انجام داد و به خواست خداوند، بهبود
پيدا كردن  يالمؤمنين! از (آنچه برا ريبرخاست و عرض كرد: يا ام
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يـس   سـورة «شده (فايده دارد)، مرا آگاه فرما؟ فرمود:  حيوان) گم
0���(  37�� 4�  ا در دو ركعت نماز بخوان و بگـو: ر �< %��B��� .« 

ــوان   ــد حي ــام داد و خداون ــس آن را انج ــم  پ ــده گ ــه او  ش اش را ب
رمؤمنـان!  يام يبرخاست و عرض كرد: ا يبرگردانيد. سپس ديگر

����   gبخـوان:  «فرما! فرمـود:   يگريخته دستور بندة يبرا"�/�v�p �#��
���O�4 £�¤=�� ���(�� ��A  �D��� ����� �# ...  �̂.�� �$��.�A ����  ^�.�� �I    �$��� Q� �C��	�=�4
�<.�] ���� �$�� �"�A s�<.�]f .«  اش بـه   فـراري بندة و آن مرد آن را گفت و

برخاست و عـرض كـرد: يـا     ياو بازگشت. سپس مرد ديگر يسو
بفرما، زيرا پيوسته پشت  يچيز ياز دزد يايمن يالمؤمنين! برا ريام

چـون بـه بسـتر خـواب     «شـود؟ فرمـود:    يها از من دزد سرهم شب
��     gاين آيه را بخوان:  يرفت� ��¥4�� ��"�R����� �.������ �#�� Q� �.����� �C�

s����H�E�g �I��¤H�p �# ...�.���:�gf.« هر كس «فرمود:  7 المؤمنين ريسپس ام
را به سر برد و ايـن آيـه را بخوانـد:     ياز سكنه، شب يخال يدر بيابان

g     �D��V �����4�� �%�)��- ���A ���<�G��� �# ���#�"�*�� �'�/�i 7�8��� Q� �D�E���< �K�?
.�)�-�7  �/��� �����	���   ����"����	��� ¢k�< Q� �@�<��H�g ...١f ،  فرشـتگان او را

گويـد: پـس آن مـرد     ».محافظت كنند و شـياطين از او دور شـوند  
جا خوابيد و اين آيـات را   آنرسيد. شب را در  يا رفت و به ويرانه

آن مـرد را گرفـت.    ينخواند؛ پس شيطان بـه سـراغش آمـد و بينـ    
رفيقش به او گفت: مهلتش بده! آن مرد (از اين حرف) از خـواب  

را (كه حضرت فرموده بود) خواند؛ پس شـيطان بـه    يا پريد و آيه
تو را به خاك ماليد. اكنون بايد تـا صـبح    يرفيقش گفت: خدا بين

ــاس  او را ــت و پـ ــ يدار محافظـ ــزد   يكنـ ــد نـ ــبح شـ ــون صـ . چـ
آمد و جريان را گفت و عـرض كـرد: در سـخن     7 المؤمنين ريام

جا رفـت   يافتم، و پس از باال آمدن آفتاب، بدان يشما شفا و راست
  شيطان را در زمين ديد.   يمو يو جا

                                                
1  WT���� .54.  
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٦. ��� �#5� �*(��7 ��	g Q� �. �A�  :g  ���- �]�� K� .� #
 ��H=�� $�  �.�"�� $�� D/p #� �<5� $� 6	m #�f    Q� �� V<# :�cA

��	g� �(4 # K�:/H�� $� dmc4 # ��H=�� $� ��*4 �� $��A K��c�� �83� 
g."�� $����	g Q� K? W� n4n	�� $��)p �A �.c4  :g�z �� �� #4  ��A %H

��H� k�)p �A +? �<5� # L�"*��f  ���	g �� #�  :g    �� V<#� D�V
�mS� �48�� k�)E��� �f    �8�3 �� V<.A $"-� C
 Q� �]��mS� �( A

F Cp $�A 78�� k�)E���Lآيـة  دربارة 7بن جعفر يموس .١  g �.�� �#
 g�.��"��� �$�� �D�/�p �#�� ���<�G��� �$�� �6�	�m� �#�� ���H�=��� �$�� ����¤��- s�]�� �K���f  

 هـا  آن كـوه  آن به ما بـه ارث رسـيده كـه بـه وسـيلة     آن قر«فرمود: 
شود.  يگردد و مرده زنده م شود، شهرها درنورديده مي يپيموده م

�"�g�z ���� �� �#4   �# �Lفرمايد:  خداوند در قرآن كريم مي�*�� ���A �%H
����H�� �k�)�p ��A ����? ���<�G��� f فرمايـد:   و در اين آيه ميg   ��� �V�<�#�� �D��V

� �����m�S� ��4�8��� �k�)�E���fز برگزيـده و ايـن كتـاب    عزي ي. ما را خدا
   ».هست يرا به ما ارث بخشيد، كه در آن هر چيز

 (WO3  ��$� *�"� F� +# F�&�	# +]�� 
اي ديگر از روايات اين است که دانشِ هر آنچـه بنـدگان بـدان     تعبيرِ پاره

  اند:  نياز دارند، در قرآن موجود است. اين روايات از اين دسته
�Q:  . امام باقر فرمودنـد ١ K?��	g # @<�Hg � D�  $��? ^�)(g �j�F ~:4

$�.-�� $ �� # $��)p �A $�n]� +? %�+� 9   �:�R L�F CE� C	
 #
/� C	
 # $�/� �:4 ���� $�/� C	
 #�   :�	g ���7    :�(�� q��>

�:Rكـه   از احتياجات امت را وانگذاشت، جز آن ي؛ خداوند چيز٢
هر  يو برا رسولش بيان فرمود يآن را در قرآنش فروفرستاد و برا

گماشـت   يآن رهبر ييراهنما يقرار داد و برا ياندازه و مرز چيز 
                                                

1  .<�.]+�<�(�^ W26 _ W 65 �66.  
2  .�A�E��^ W1_ W59.  
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  قرار داد.  يكه از آن مرز تجاوز كند، كيفر يكس يو برا
�g # @<�Hg Q	��:  فرمودند 7. امام صادق٢ K?�   K���c�� �A �n]�

)R L�F Cp K��Hg�  �)R ��H	�� $��? ^�)(4 �j�F Q� @�g �� Q�#� 
H� d�m)*4+�.c4 :   Q� $��n]� : # +? K��c�� �A �n]� �83 K�p .� :

$�Aهر چيز را فروفرستاده تا آن١ بـه    جـا كـه   ؛ خداوند در قرآن بيان
را از احتياجات بندگان فروگذار نکـرده و تـا    يخدا سوگند، چيز

كاش اين در قـرآن آمـده    ينتواند بگويد: ا يا  جا كه هيچ بنده آن
  را در قرآن فروفرستاده است.  كه خدا آن بود، جز آن

F�
� +]�� �  (� �� b[�K F� $� �  �		`  
اي ديگر از روايات بر اين مطلب داللـت دارنـد کـه بـراي هـر آنچـه        پاره

  حلي وجود دارد:  کنند، در قرآن راه ها در آن با يکديگر اختالف مي انسان
  در اين باره چنين روايت شده است:  7از امام صادق 

 �� �� # C
# n� Q� k�)p �A CS� $� # +? K� V� $�A r/)[4 ���
��
��� �.c� $O/Hg + �E؛ هيچ چيزي نيست کـه دو نفـر در آن   �٢

اي در کتـاب خداونـد    که (حلّ آن) ريشـه  اختالف کنند، مگر اين
  رسد.   هاي مردان به آن نمي بلندمرتبه دارد، اما عقل

  نويسد:  ين ميمالصالح مازندراني در شرح اين روايت چن
ز يـ ن چآچـه  » هيچ چيزي نيست که دو نفر در آن اختالف کنند «

که انسان  يا هيور جزئا امين آعتقادات باشد چه از فروع از اصول ا
مگر  «از دارند يو کسب و کار خود بدان ن يت و زندگيها در مدن

چـرا   ؛»ي در کتاب خداوند بلندمرتبـه دارد ا که (حلّ آن) ريشه اين
ق اسـت و دانـش منـافع و    يشه همه معارف و حقايخدا ر که کتاب

پـس   ،ن اسـت آچـه هسـت در    آنخرت و علم تمام آا و يمضار دن
ن آ ن که قران اساس و مبدأيست مگر اين يو جزئ يچ حکم کليه

                                                
1 .K�"3 .  
2 _ WK�"3 .60.  
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  .١ن استآ يت و منتهايو غا

�� +]�� P�3V F��` �	�
� �����V (c  F��H +# �	��& 
هايي بود که در قرآن وجـود دارد و   دانشآنچه تا کنون گذشت، ناظر به 

اي  البته امام به دليل برخورداري از دانش کتاب خدا، از آن آگاه است. پـاره 
مربوط به قرآننـد و از سـوي ديگـر مربـوط بـه       ييديگر از روايات که از سو

نمونـه، در   يامام، رواياتي هستند که ناظر به کيفيت دانش امام به قرآنند؛ برا
گويد، بـه قـرآن    ت چنين بيان شده که امام بايد بتواند آنچه را ميبرخي روايا
  مستند کند:  
  :  فرمودند 7امام باقر

�� DE)V:R �>?�$}4:R u	� �A �� DV Q� k�)p �� �].�G*A L  :
�H �� K�9 a]�    .��!�*�� N��}p # ��"�� ��*A # ��c�� # C�c�� ��
$� C�cA �.-< ���4 : Q� k�)p �� �83 �4� Q�  C�
 # n� Q� K� �� 

�.c4  :g  T#�	� #� %:�� ��� �� +? D3�.=] �� ��}p �A ��i +
o� �� ��� ��S? #�f  :�� #g      ��)�� DE��.��� L�a��*�� �.�g!g +

���� DE� Q� C	
f �� #  :g       D�E� :�Hg K? L���F� ��� �.�G*g +
Dp!*gfياخبر دهم، از من بپرسـيد: كجـ   ي؛ چون به شما از چيز٢ 

از  9گاه حضرت ضمن گفتارش فرمود: پيغمبـر  قرآن است. آن
فرموده اسـت. بـه    يسؤال نه يقيل و قال و تباه ساختن مال و زياد

 يحضرت عرض شد: پسـر پيغمبـر! همـين كـه فرموديـد در كجـا      
از  يدر بســـيار«فرمايـــد:  مـــي ونـــد قـــرآن اســـت؟ فرمـــود: خدا

يـا   ييا نيكـ كه به صدقه  نيست، جز آن يمردم خير يها گوشيدر
اموالتان را كه خدا قوام «و فرمود:  ».اصالح ميان مردم دستور دهد

 يياز چيزهـا «و فرمـوده:  » خردان مدهيد! كار شما قرار داده، به كم

                                                
1  .�A�E�� �.S� ��F ^ W2_ W 286.  
2  .�A�E��^ W1_ W60.  
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  »كه اگر بر شما عيان شود غمگينتان كند، سؤال نكنيد!

)���� 6):� Fd� ) 9"-"` +# Q�� ( 
ند کـه دانـش کيفيـت و شـأن     و يا برخي روايات بر اين مطلب داللت دار

 نزول قرآن نزد امام است: 
  :  فرمودند 7امام علي

     C��/�� W6��n] ��4� # 6��n] �"�A 6"/� : # +? %4� 6�n] �� Q�#
      ��H/ ��� 2�3 # ���< K? C�H
 #� Ca- �A W6�n] <�a � �� 6�n]

+.j- �]�*� # +.cياز آيـات الهـ   يا ؛ به خدا سوگند! هيچ آيـه �١ 
كه دانستم كه در شأن كه نازل شـد و در كجـا    اين نازل نشد، مگر

گاهـان و در بيابـان يـا در     فرود آمد؛ آيا شبانگاه نازل شد يـا صـبح  
کوه فرود آمد. همانا پروردگـارم بـه مـن قلـب دانـا و لسـان گويـا        

  كرامت فرموده است. 

 کند:  و زيد بن علي از آن حضرت چنين روايت مي
 �/� �B"z + # ��.] �-�< Ci� ���   �.�-< :�a� Q�9  �)R� 

�.-< �� 6"/� Q�9      ��A �.���� q��> ��A C�h�H
 $� �n] ��
    W�n�] �"��A # $��A �n] �"�A �a] #� ��� #� % - #� ���R #� ��R

�.��cA Da� q�> �]�p8A %�n)	"�� � �c/A � 
�[A  WD�v� ��+� �83 K? :
  D�/	4 r�EA 9$HR�S �� 2�O4 �"3:R� K�p : # �83 K.E4 r�p

 9�83�� �? � 	
�A :�      ���cA W�� �/� D3���� I��]�HiGA :�4t   K��p :
/� ��()4� �.-< Q�9   ��� ��c)�� �>xA �a� k�z �)�� ��45� �:�
�.-< $� Q�9 /� �n] �/� �4 :�   # �8�p # �8p W�8p # �8p �.4 �A

)R W�8p # �8p W�8p # �8p �.4 �A� �? $�/� �3:	4�  78�� �.��� �i�
A�#� 3�]�HiGA $�Aq�8� D؛ در زمان پيامبر خدا هرگز خوابم نبرد ٢
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كه از آن حضرت فرا گرفتم كـه   و چشم بر هم نگذاشتم، مگر اين
از  يآن روز جبرئيل چه چيز از حالل و حرام و سـنت و امـر و نهـ   

چه كـس نـازل شـده.     دربارةخداوند آورده، در چه مورد و  يسو
 يبـرا  خـارج شـديم. همـين مطلـب را     يما از خدمت زيد بـن علـ  

اسـت! چگونـه    يبزرگـ  يمعتزليان نقل كرديم. گفتنـد: ايـن ادعـا   
ــن  ــا اي ــ  امكــان دارد، ب ــاق م ــاد يكــ يكــه اتف ــر يافت دور  ياز ديگ

كرد؟ ما برگشتيم پيش زيد و  يافتاد؟! پس از كجا اطالع پيدا م يم
كـه   ييها را نقل كرديم. گفت: تعـداد روزهـا   جريان رد كردن آن

شـان را  يا يسپرد. وقتـ  يدر خاطر مدور بود،  9از خدمت پيغمبر
! فـالن روز  يفرمـود: يـا علـ    مـي  9كرد، پيامبر اكـرم  مالقات مي

كـه دور   يفالن چيز نازل شد و در فالن روز فالن، تا آخرين روز
  بوده. ما برگشتيم و پاسخ را به معتزليان گفتيم. 

بر اساس آنچه گذشت، امام کسي است که از تفسـير و تأويـل و ظـاهر و    
تواند بر اساس قـرآن از اخبـار گذشـته و آينـده،      قرآن آگاه است و مي باطن

ها و زمين، تمام آنچه مورد نياز مردم است و... آگاهي داشـته باشـد و    آسمان
ايـن مسـائل اسـت و چنـين دانشـي از       همةعلم او به قرآن به معناي علم او به 

ايـن  اسـت و کسـي بـا آنـان در      7هاي اختصاصي پيشوايان معصوم ويژگي
ويژگي اشتراک ندارد و اگر کسي مدعي امامت بود، بايد از علم قرآن با اين 

دانـش بـه کتـاب    «وسعت برخوردار باشد. با وجود اين، در هـيچ روايتـي، از   
به عنوان عالمت شناسايي امام ياد نشده است. البته اگر چنين باشد، ميان » خدا

خدا از صفات امـام اسـت،   که علم به کتاب  اين دو تهافتي نيست، چراکه اين
که مردم بخواهند از اين راه امام را شناسايي کننـد، مطلبـي    مطلبي است و اين

که عصمت از صفات امام اسـت،   چنان ديگر و اين دو با هم تالزم ندارند؛ هم
توان آن را از  که مردم راهي به شناساييِ عصمت ندارند، نمي به دليل اين يول

البته در ايـن بـاره دو روايـت وجـود دارد کـه ممکـن       هاي امام برشمرد.  نشانه
  است بر مطلب يادشده داللت داشته باشند. اين روايات بدين قرارند: 
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١. ��� �� Q�:H� 7 �� ���+� ���S �� ���i ��� :   %"��	�� :
  k��)E� Da"/�� # Q D3�cg� # o� �� D/�� K.E4 K? # _.� �� #

�v�� %�S.�� 2R�S K.E4 K? # Q� C��:�� # n=	"�� $� K.E4 # N�3
A $� K.E4+ # $H/ �� 4 + # $ �� �� g #��4 # L7    ��"p $��/i ��

فرمودند: ده خصلت است كـه   7 ؛ امام صادق��١ ��� $4:4 �47
مـردم دانشـمندتر    همـة داراست: عصمت، تصريح به نام او، از   امام

داناتر  كس پرهيزكارتر است، در تفسير قرآن از همه است، از همه
اســت، معجــزه و دليــل دارد،  ســت، وصــي آشــکار امــام پيشــين ا

دلش بيدار است، سـايه نـدارد و از پشـت     يخوابد، ول چشمش مي
  بيند.  يرو م سرش مانند پيش

در اين حديث، مواردي همچون وصيت آشکار، معجـزه و... وجـود دارد   
ه کتاب خـدا  هاي امامت شمرده شده و دانش ب که در رواياتي ديگر، از نشانه

کـه تعبيـرِ ايـن     نظـر از ايـن   نيز در کنار همين موارد ذکر شده است، اما صرف
اي دارد و  مقايسـه  جنبـة ايـن تعبيـر    و اسـت، » اعلم النـاس بکتـاب اهللا  «روايت 

گر اين است که در قياس با سايرين، دانش امـام بـه کتـاب بيشـتر اسـت؛       بيان
در  معارف قرآن نيسـت،   از تمامي امام ن، روايت مزبور ناظر به آگاهييبنابرا

هاي  اين حديث از موارد يادشده به عنوان صفات امام ياد شده است، نه نشانه
هـاي امـام    اهللا را از نشانه توان به اعتبار آن، دانش به کتاب امام؛ از اين رو نمي

  دانست.
2��� . ��5 6/ �� �#<�=��  ���	
7    �B� �>? @�:�A 6�/	
� 

� 6�H�� C3� DE"���F 7��  �=4 78��� T�	4 L�    ��� I:�	� ��� L
�� <��� # ���|+� # %h�:a��� :"(�9     ��� �G�*4+ # C�B����

F� $� � k�
� +� ��)A� ��� �"� L؛ ابوالجـارود گويـد: بـه امـام     ٢
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بيـت درگذشـت،    كه عالم شما اهـل  يعرض كردم: هنگام 7 باقر
بـا  «شود؟ فرمـود:   يكه پس از اوست، به چه وسيله شناخته م يكس

او و از ميـان   يمحمد به برتـر  ، وقار، اقرار آليسخن ، كمييراهنما
كـه   شـود، مگـر ايـن    ياز او پرسيده نم يدو جلد (کتاب خدا) چيز

  ».گويد يپاسخ م

داللت اين روايت بر مدعا نيز تـام نيسـت، چراکـه همـين حـديث کـه در       
� هاي  به صورت فوق روايت شده، در کتاب الدرجات بصائرH�z 6 �]��و  [	"

نقـل شـده   » بـين صـدفيها  «، »بين دفتـين «شيخ صدوق، به جاي عبارت  خصال
  نويسد: عالمه مجلسي در اين باره چنين مي ١است.

اسـت و  يط بـه دن ين چرا کـه کـوه محـ   يهمه زم يعني»بين صدفيها« 
 ياست که از کناره اش مقابل تو قـرار مـ   يزين چآ صدف الجبل

ن آدو جلـد قـر   يعنـا است کـه بـه م  » بين دفتين« و در بصائر  رديگ
  ٢.ن استآه از همه ياست و کنا

روايـت يادشـده نـاظر بـه علـم امـام بـه کتـاب          بصائر،بنابراين، طبق نقل  
جـا کـه اصـل وجـود تعبيـرِ       خداست و طبق دو نقل ديگر، چنين نيست. از آن

توان بـا قاطعيـت گفـت، روايـات بـه       مورد ترديد است، پس نمي» بين دفتين«
اند؛ با وجود  هاي شناخت امام را دانشِ او به قرآن دانسته صراحت يکي از راه

هـاي امـام    توان گفـت روايـاتي کـه بـه طـور مطلـق، علـم را از نشـانه         اين مي
هايي از آن ذکر شد، به اطالق خود شامل علم بـه   تر نمونه اند و پيش برشمرده

هـاي   شـود: يکـي از راه   گـر، وقتـي گفتـه مـي    يشود. به عبـارت د  قرآن نيز مي
 همـة شود،   شناخت امام، دانش امام است و اين دانش به قيد خاصي مقيد نمي

گيرد. البته در اين باره،  ها و از جمله دانش به معارف قرآن را در بر مي دانش
اين نکته قابل توجه است که اگر در روايات، به صراحت از علـم بـه قـرآن ـ     

، حتماً دليل خاصـي داشـته   امام ياد نشده نشانةرغم اهميت آن ـ به عنوان   علي
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اي از آن را  است که شايد با توضيحاتي که در ادامه خواهد آمد، بتوان گوشه
  دريافت. 
هاي امام، علـمِ او   شود: يکي از نشانه که وقتي گفته مي مهم ديگر اين نکتة

که هـر کـس    به کتاب خداست، مقصود علم واقعي به کتاب خداست، نه اين
و يابسي ببافد، بتواند مدعي علـم بـه کتـاب خـدا      توانست از پيش خود رطب

هاي ذهن خود را، باطن قرآن بداند و تأويل آيات قرآن را دليلـي   شود و بافته
عقلـي   جه، امامـت خـود بپنـدارد. ايـن، قاعـدة     بر دانش به کتاب خدا و در نتي

اي دارد، مصداق واقعي آن نشانه، نشانه اسـت، نـه    است که وقتي چيزي نشانه
هاي ظهور امام  نمونه، يکي از نشانه يبدلي، ادعايي و دروغينش؛ برامصداق 

ظهـور   نشـانة خروج يماني است. روشن است کـه يمـاني واقعـي،     7مهدي
است، نه يماني دروغين و ادعايي، و ما تـا راهـي بـه شناسـايي يمـاني واقعـي       

 اي بـر ظهـور امـام تلقـي کنـيم؛      تـوانيم خـروج او را نشـانه    نداشته باشيم، نمي
ظهـور باشـد کـه بتـوان مصـداق       نشـانة تواند  بنابراين، خروج يماني زماني مي

توان آنچه را  اش شناسايي کرد؛ پس زماني مي واقعي آن را از مصاديق جعلي
کند، دليلي بر امامـت او   مدعي امامت به عنوان باطن و تأويل قرآن عرضه مي

  ي او را اثبات کرد. ها آوري بتوان صحت گفته قلمداد کرد که از راه اطمينان
هاي امام علمِ او بـه قـرآن    شود يکي از نشانه به تعبير ديگر، وقتي گفته مي

است، مقصود علمِ درست اسـت و نـه نادرسـت؛ بنـابراين، بايـد راهـي بـراي        
تشخيص درست از نادرست بـودن آنچـه از سـوي مـدعي امامـت بـه عنـوان        

هاي اين تشخيص  از راهشود، وجود داشته باشد. يکي  معارف قرآن عرضه مي
کـه مـدعي،    کند، ولي به صرف اين تواند دليلي باشد که مدعي عرضه مي مي

توانـد   کند، نمي اي از اطالعات را به عنوان باطن و تأويل قرآن عرضه مي پاره
  چيزي را اثبات نمايد. 

آزمـايي باشـد،    امامت است، بايد قابل راستي نشانةاين مطلب را که آنچه 
تـوان بـر اسـاس روايـات      ليل بداهتش نيازمند استدالل نيست، ميهرچند به د
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 همـة علـم بـه   «نمونه، در رواياتي که پيش از ايـن گذشـت،    ياثبات کرد؛ برا
هاي امام بود و اين چيزي است که صحت و سقم ادعـاي آن   از نشانه» ها زبان

علـمِ   7توان آزمود؛ يا در روايت مربوط به جنگ نهروان، امـام علـي   را مي
غيب خود را براي کسي دليل امامت گرفتند که پس از لحظـاتي صـحت آن   

هاي  دهد، از نشانه آنچه فردا رخ مياز اثبات شد؛ و يا اگر گفته شده آگاهي 
بلکـه هـم چنـان کـه     توان درستي يا نادرسـتيِ آن را آزمـود؛ و    امام است، مي

توانـد   ينم يات علم به حالل و حرام الهياز روا يگذشت اگر بر اساس برخ
ن دسـته از  يـ ل اسـت کـه مخاطـب ا   يـ ن دليامام باشد به ا ييشناسا يبرا يراه
ن بخـش از دانـش امـام    يا ييزماآ يبه راست ينها راهآات عوام هستند و يروا

تواننـد بـه    ينـان مـ  آدانشـمندان راهگشاسـت و    ير بـرا ين مسيندارند و اگر ا
تواننـد بـه    ين هـا مـ  آل است کـه  ين دليکنند به ا يين امام را شناساآکمک 

  . ببرند يپ ين دانشيچن يا نادرستي يدرست
جـا کـه    نمايـد کـه از آن   توجه به مطلبِ يادشده از اين نظـر ضـروري مـي   

بخش قابل توجهي از معارف قرآن، بطون قـرآن اسـت و بطـون قـرآن از آن     
نظر که بطن هستند، راهي به کشف آن جز اتصال به علـم الهـي نيسـت، ايـن     

هـاي ذهـن خـود را بـه عنـوان بطـن قـرآن         دارد که برخي بافته احتمال وجود
ن وجـود نـدارد،   آکه راهي براي اثبات صحت  عرضه کنند و البته به دليل اين

خود را از زحمت اثبات برهانند و اين را دليلـي بـر دانـش خـود و در نتيجـه،      
ن چـه در کتـاب   آاز  يهم چنان که بخش قابل توجهامامت خود تلقي کنند. 

شـود   ين به مخاطب عرضه مـ آبه عنوان معارف قرمده و آ ياحمد بصر يها
بنابراين بايد توجه داشت که وقتي چيـزي بـه عنـوان بطـن      ؛ن سنخ استياز ا

جا که دليلي وجود ندارد که صحت و درستي آن  شود، از آن قرآن عرضه مي
همـين  شـايد بـه    توان به استناد آن چيزي را اثبات کـرد.   را اثبات نمايد، نمي

امام  نشانة» علم به کتاب خدا«دليل است که در هيچ روايتي به صورت ويژه، 
در مـواردي   7که پيشوايان معصـوم  رغم اين قرار داده نشده است و نيز علي
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انـد،   براي اثبات امامت خود به علم غيب و يا معجزه و امثال آن استناد کـرده 
را دليـل  » ه باطنِ قرآنعلم ب« 7هيچ موردي يافت نشد که پيشوايان معصوم

گفته  پيشمطلب، همان نکتة اثبات امامت خود قرار داده باشند. شايد سر اين 
باشد که وقتي راهي به اثبات صحت آنچه از سوي امام به عنوان بطـن قـرآن   

  آن امامت امام را اثبات کرد.  توان به وسيلة ائه شده، نباشد، نميار
براي محمـد بـن مسـلم،     يشد که امام گاه البته از اين نکته نيز نبايد غافل

گويـد و بطـون قـرآن و تأويـل آيـات       ابوبصير و ديگر شيعيان خود سخن مي
اگر سخن امـام را   7فرمايد؛ در چنين مواردي اصحاب ائمه الهي را بيان مي

کنند، به اين دليـل اسـت کـه از پـيش،      مي يپذيرند و آن را بطن قرآن تلق مي
که دانش ظاهر و باطن قرآن نزد امام اسـت،   اند و به اين امامت امام را پذيرفته

خواهد با بيان يکي از بطون قرآن، دانـش خـود    امام مي يايمان دارند. اما وقت
جا کـه   به کتاب و در نتيجه، امامت خود را اثبات نمايد روشن است که از آن

ثبـات  آن امامت را ا وسيلةتوان به  نيست، نمي اوراهي به اثبات صحت سخن 
که گذشت ـ در منابع، مـوردي يافـت     چنان کرد؛ به همين دليل است که ـ هم 

براي اثبات امامـت خـود، بـه بيـان بطـون قـرآن        7نشد که پيشوايان معصوم
  پرداخته باشند. 

هـاي امـام، دانـشِ او بـه      که، اگر بپذيريم يکـي از نشـانه   حاصل سخن اين
کسـي کـه مـدعي اسـت     قرآن است، اين سخن بدين معنا نيسـت کـه ادعـاي    

 يجـا راهـي بـرا    شـود، چراکـه از آن   يسخنانش بطون قرآن است، پذيرفته مـ 
اثبات صحت باطن قرآن نيست، و صحت آن تنها زماني قابل پـذيرش اسـت   
که از پيش، امامت و اتصال مدعي آن با علم الهي ثابت شده باشـد؛ امـا اگـر    

د، به دليل بسته بـودن  کسي بخواهد نفس اين علم را دليل بر امامت خود بگير
توان به استناد آن چيزي را ثابت کـرد. بنـابراين،    آزماييِ آن، نمي مسير راستي

امامت قرار داده شده باشد، مقصود  نشانة» علمِ به کتاب خدا«اگر در روايات 
گـران، درسـتيِ    تواند براي پرسش آن بخش از معارف قرآن است که امام مي
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اي از مدعيان گذشـته   توان ادعاي پاره فته شد ميآن را اثبات کند. از آنچه گ
هاي ذهن خود را به عنوان باطن قـرآن(!) بـه خلـقِ نـادان      و يا حال را که بافته

  کنند، نقد کرد.  قالب مي
از دانـش بـه    7آنچه گذشت ايـن اسـت کـه پيشـوايان معصـوم     خالصة 

نشـي،  انـد و بـراي چنـين دا    هـاي شناسـايي امـام يـاد کـرده      عنوان يکي از راه
ها، علـم بـه حـرام و حـالل      زبان همةاند؛ علم به  هاي خاصي برشمرده ويژگي

علم به آنچـه  «دهد، علم غيب و در يک کلمه  الهي، علم به آنچه فردا رخ مي
جا که به اصطالح اصوليون، نسبت موارد يادشده  و از آن». بوده و خواهد بود

اين  همةست، بايد جامع عطف به واو است، بنابراين کسي که مدعيِ امامت ا
  ها باشد.  دانش
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9".)e P�� 9K�	� �$  
هـايي کـه بـه     ، يکي ديگر از نشانه:بر اساس روايات پيشوايان معصوم

اسـاس بـودن ادعـاي مـدعيان      تـوان امـام را شـناخت و بـه بـي      کمک آن مـي 
امام سابق به کسي وصيت کرد و است؛ يعني وقتي » وصيت«دروغين پي برد، 

توان فهميد کسي که به او وصيت  او را وصي خود معرفي کرد، از اين راه مي
بـاره روايـات متعـددي     شده، جانشينِ امام سابق و امام بر حـق اسـت. در ايـن    

  وجود دارد؛ از جمله: 
  ���5 6�/ :�� 7�B �� N��O"�� �� P<�(�� ��  Q�:�H�7  ��"� :

   �8�3 2R��S T�	4      # D�/	�� # <��.�� # % �E�*��� :��� 9���+�
%�S.��پرسـيدم:   7گويـد: از امـام صـادق    ؛ حارث بن مغيره مـي ١

به آرامـش، وقـار،   «شود؟ فرمود:  صاحب اين امر به چه شناخته مي
   ».دانش و وصيت

آويز شيادان  تواند دست استفاده دارد و مي اين نشانه به تنهايي، قابليت سوء
هميشه اين امکان وجود دارد که مـدعيان دروغـين، خـود را    قرار گيرد، زيرا 

به هنگام شهادت، به صورت  :وصي امام معرفي کنند و مدعي شوند ائمه
ن يکـه راه بـر چنـ    انـد؛ از ايـن رو، بـراي ايـن     خصوصي به آنان وصيت کـرده 

مقيـد  » آشـکار بـودن  «وصيت را با  :مدعياني بسته شود، پيشوايان معصوم
امام اين است که امامِ سابق، آشکارا کسي را وصي خود  نشانةاند؛ يعني  کرده

 توان به اين روايات اشاره کرد:  باره مي قرار دهد. در اين 

                                                
1 _ W���[�� .200.  
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١��� . Q�:H�7    �F 7G�� W$�� C� :���    :��� 9����+� T��	4 L
...CB���� # N�3�v�� %�S.��گويد: به امـام   مي ي؛ حفص بن بختر�١

شـود؟ فرمـود:    يشناخته مـ  يزعرض شد: امام با چه چي 7صادق
   ».به وصيت آشکار و به فضيلت«
٢��� . Q�:H�7    # %"��	�� :����+� ���S �� ���i ��� :��

 Q� k�)E� Da"/�� # Q D3�cg� # o� �� D/�� K.E4 K� # _.� ��
...N�3�v�� %�S.�� 2R�S K.E4 K� #ه «فرمود:  7؛ امام صادق٢د

 همـة نـصّ بـر امامـت، از     خصلت از صفات امام اسـت: عصـمت،  
مردم دانـاتر و پرهيزكـارتر اسـت، بـه قـرآن دانـاتر اسـت و داراي        

   ».ت آشکار است... يوص

تـر توضـيح داده    در برخي ديگر از روايات، قيد يادشده به صورتي شفاف
اي آشکار باشد که وقتي مسافران وارد شـهر   اندازه  شده است؛ وصيت بايد به
و بازار سؤال کنند کـه: وصـي فـالن امـام کيسـت؟      شده و از مردم در کوچه 

بـاره در روايـات چنـين     مردم وصي را بشناسند و او را معرفـي کننـد. در ايـن    
  آمده است: 

3/�+�:H� �� .� ��5 6/ :�� Q�:H�7  �/� 2�V.)"�� :�   �8�3
 W���(�� # ��(�� �� �G*4 :�� 9$�/� %=(�� �� W$� ��:"�� W��+�

� CH� DV :��D� %=(�� �� %V�V :��cA W�/     +? :�R� ��A d�")=g
�#� K.E4 K� ��5� �83 2R�S K�p�  K.E4 # $/H K�p �"� o� ��

      6�:� �>? ��)�� N�3��v�� %��S.�� 2R��S K.E4 # ��*�� I: �
    ��? :K��H���� # %���	�� ��a � 6�G- % 4:"���   �S#� ����   9K��A

 ��? :K.�.c�A�    K��A ��� K��A3 � بـه امـام    گويـد:  مـي  يعبـداالعل

                                                
1 ^ W�A�E�� .1_ W284.  
2 _ W���[�� .428.  
3 ^ W�A�E�� .1_ W284.  
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كه منصبِ امامت را غصـب كـرده    يعرض كردم: كس 7صادق
 دربـارة «بـر رد اوسـت؟ فرمـود:     يكند، چه دليل و به ناحق ادعا مي

 يحالل و حرام از او بپرسند (درست پاسخ نگفتنش دليل بر ادعـا 
سـه دليـل هسـت    «سپس به من رو كرد و فرمود:  ».دروغش است)

يايد: سزاوارترين مردم اسـت  كه جز در صاحب امر امامت فراهم ن
 دربـارة به امامِ پيش از خود، سالح نزد اوست و وصيت امام سابق 

و از  يكه چون در شـهر امـام وارد شـو    ياو مشهور است، به طور
: فـالن امـام بـه کـه وصـيت      يعموم مردم و كودكان هم كه بپرسـ 

   ». گويند: به فالن پسر فالن كرده؟ مي
٤��� . ��� 5 6/ :�� ��]�� �0��� �*(��7  D�� ���+� ��� �>? :

 $��� :�# �Hp� K.E4 K� �a � ����� ���&� ��cA 9I:	� 78�� T�	4
�? :�.c�A 2p��� �:c4 # %�S.�� # CB��� $�A K.E4 #�  �S#� ��� 

�? :��c�A 9K�A� ...K�A7گويد: بـه امـام رضـا    نصر مي ياب ؛ ابن١ 
به چه دليل شـناخته   يعرض كردم: چون امام بميرد، امامِ پس از و

تـرين   كه بـزرگ  امام عالماتي دارد؛ از جمله اين«شود؟ فرمود:  يم
كـه   يفضيلت و وصيت است، بـه طـور   يفرزند پدر اوست و دارا

كه وفـات كـرد]    پرسند: فالن امام [ يآيند و م يجماعت مسافران م
   ».گويند: به فالن كس...  يبه که وصيت كرد؟ همه م

٥ .�"� �� :"R� ����� �� W �0��� �*(��7     ��� $)�G�- :���
/� %�+:���   C�B��� # �HE�� :$�/� %�+:�� :��cA W��+� �83 2R�S

�? :�.��cA % 4:"�� 2p��� �: �>? W%�S.�� #� S#� ���  :C� 9K�A
  b��/A Ch�*"�� ��GA W<�� �"}�R ��*�� d� �#<#� # WK�A �� K�A

%=R �a�Aدليل  دربارة 7رت رضا؛ احمد بن عمر گويد: از حض٢
سن، فضـيلت   يدليلش بزرگ«االمر پرسيدم. فرمود:  امامت صاحب

                                                
1 K�"3 ..  
2 _ WK�"3 .285.  
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 يكه كاروان به شهر درآيد و بگويند: فالنـ  يو وصيت است. زمان
به كه وصيت كرد؟ گفته شود: به فالن پسر فالن و هر كجا سـالح  

   ».گرديد، شما هم بگرديد، اما پاسخ گفتن مسائل، دليل نيست

از روايات، افزون بر قيد يادشده، تصريح شده است که وصيت اي  در پاره
اي  بايد به صورتي باشد که بر افراد مختلف، قابل انطباق نباشد، بلکه به گونـه 

  باشد که امام را بعينه مشخص کند:
٦ .�0��� ��7:    ���z ��� ���+� K.E4 K� t.=4+ D/A :�� KxA

 K�p �"� $]� :�a � C/	� :C� 9�.-��� b 
  %���m�� ��)�� ���+�
D�     %����c�� ��3 # I���z �� �a� n�")4 # $�/� �:g %�+� �� :� �E4

:)a4 # I��z �� T�	�� N�3�v�� %�S.�� # N<.a�"��؛ ١?��$ �	� $... 7
بپرسـد: چـرا جـايز     يا پـس اگـر گوينـده   «فرمودنـد:   7امام رضا

شـود:   ينيست امام از غير جنس (خانـدان) پيغمبـر باشـد؟ گفتـه مـ     
كــه از آن جملـه ايـن اسـت كـه چــون      يمتعـدد  يهـا  علـت  يابـر 

باشـد كـه او را    ياطاعت امام واجب است، ناچار بايد نشانه و دليل
 يكند و از ديگران او را متمايز سازد، و آن قرابت و خويش يمعرف

از غيــر شــناخته شــود و  يمشــهور اســت و وصــيت آشــكار، تــا و
   ».ديگران به شخصِ او هدايت شوند

شود که وصيت  وع روايات يادشده به روشني اين نکته فهميده مياز مجم
مورد نظر روايات، وصيت مبهم و کلي نيست، بلکه وصيتي اسـت کـه دقيقـاً    

  بندد.  کند و راه را بر مدعيان دروغين مي مصداق امام الحق را مشخص مي

9".) P��	  F� �& $���  
شناسايي امـام اسـت و   ، وصيت داراي کارکرد مهم ييجا که از سو از آن

بايـد آشـکار باشـد،     :بيـت  از سوي ديگر، وصيت بـه حسـب سـخن اهـل    

                                                
1 ^ Wd4����� C/� .1_ W25.  
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ويژه داشتند  معرفي وصي پس از خود، اهتمامي  دربارة :پيشوايان معصوم
که وصيت بـه صـورت آشـکار باشـد و ديگـران نيـز از آن مطلـع         و براي اين

ايـن طريـق، امـامِ    دادند تا از  گردند، افرادي را بر وصيت خود شاهد قرار مي
حضـور شـاهدان بـه     دربارةپس از خود را به شيعيان معرفي کنند. در روايتي 

 :هنگام وصي معرفي شدن امام حسن، امام حسين، امام سجاد و امـام بـاقر  
  چنين آمده است: 

�� %�S# �:aF :�� b� �� D�/-��  �� �!�"��7   �S#� ���R� 
�?� �*(�� $ ��7 /� :aF� #�  ���*(�� $)�S#7   # s�:�"(� #

 C�3� # $)	�F L�-�< # I:�# d�"
       # k��)E�� $���? d�A� D�V W$�)��
�*(�� $ �+ �� # ��*��7  �.�-< ��]��� !� � �4 : Q�6  K�

    �S#� ��"p �R��- # ��H)p q��? dA�� K� # q��? �S#��   ���?
�.-< Q�6 �? dA� #�     �>? @���� K� ��]��� # W$R��- # $H)p

�? �a	A:g K� �."�� @�BR� i���*(�� q�7  �/� C�H� DV .� 
��*(�� $ ��7 �.-< @��� # :��cA Q�6 �? �a	A:g K��  q ��

��*(�� �� �/� :�� 8i� DV .�837   # :���*(�� �� �/	� �� DV
�.-< @��� Q�6 �? �a	A:g K��    I���� # ��/� �� :"(� q ��

�.-< �� Q�6 ��¦*�� � � #1 �� D�/- ��   ���§ 3 ::�4.��    $�p
��� �!��"��فرمــود،  يوصــيت مــ 7بــه پســرش امــام حســن 7���

 همـة ، محمـد و  7حاضر بودم. حضرت بر وصيتش امـام حسـين  
شيعيانش را شـاهد گرفـت. سـپس     يبيت و رؤسا فرزندانش و اهل

ســپرد و  7كتــاب و اســلحه را بــه امــام حســن  7رالمــؤمنينيام
به من دستور داده به تـو وصـيت كـنم و     6پسرم! پيامبر«فرمود: 

بـه   6كـه پيـامبر    گونه ام را به تو بسپارم، همان لحهها و اس كتاب
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اش را بـه مـن سـپرد. آن     هـا و اسـلحه   من وصـيت فرمـود و كتـاب   
مرگـت فـرا    يحضرت به من دستور داده تا به تو امر كنم كـه وقتـ  

سپس حضرت رو به امـام   ».ها را به برادرت حسين بسپار رسيد، آن
هـا   داده كـه آن به تو دستور  6پيامبر«كرد و فرمود:  7حسين

بـن   يو در اين حال، حضرت دست علـ  ».يرا به اين پسرت بسپار
ــين ــود:     7الحس ــرد و فرم ــک ك ــود نزدي ــه خ ــت، او را ب را گرف

هــا را بــه پســرت محمــد  بــه تــو دســتور داده كــه آن 6پيــامبر«
  ». از قول پيامبر و من، به او سالم برسان!يبسپار

تـوان بـه    مي 7ر صادقحضور گواهان هنگام وصيت به امام جعف دربارة
 اين روايت اشاره کرد: 

/�+�:H� ���    Q�:�H���� 6�G�- :���7     K? :%���	�� �.� ���
�.-< Q�6     W%��/3�
 %�)�� ���� ���? $� b�� # ��� �� :��

 N�A.�� $g�BR �"/A W@� 3 �� � ��.)-� ��� K? ...Q�# '(�� :��cA
    Da��A W¨4�� ��� %	�<� �.�:A s��.aF �� ~�� :��  �.�� dA��]� 

S#� �� �83 2)p� :�� W�"� �� Q�:H��   $�� � k.c	4 $�G   ���� �� ���4
���m�S� Q� �K�?�  �K.�"�/�*�� D�)]? # ����? ���g.�"�g ��/�A ��4¤:�� �D�E��F  �S#� #� 

�? �/� �� :"(��    I���� ��A $ �E4 K� I��� # :"(� �� ��	
 $ ��
$""	4 K? # d"=�� $�A �/�4 K�p 78��    # I��H d���4 K? # $)��"	�

    :�.a��/� ��� D�V WI#.|� :��cA W$ � �/[4 DV Wd��S� d�<� $	A�4
  6��� �4 �83 �A K�p �� :�.A��]� �� :	� 6/cA WQ� DE"R< �.A��]�
      D�� $�]? :���c4 K? # 2�/Og K� 6�3�p �]? :��cA 9$�/� :a�g K�
  :�/H�� C�
��� �: �>? 78�� .aA %=R q� K.Eg K� ��<GA W_.4 
 :�� 9%�S.�� �A @�F� KxA :6/ WK�A C� WK�A �S# �� :��
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DE� ��H�- $]xA $].�G*g7گويد: از امام صـادق  مي يعبداألعل 1؛ 
فرمـود:   6گوينـد رسـول خـدا    قول عامه پرسيدم كه مي دربارة

نداشته باشد، به مرگ اهل جاهليت مـرده    يهر كس بميرد و امام«
ه درست اسـت... پـدرم در زمـان    سوگند به خدا ك«فرمود:  ».است

جـا بـود، بـه مـن سـپرد و چـون مـرگش فرارسـيد،          خود هرچه آن
من حاضر كن! مـن چهـار تـن از قـريش را      يفرمود: چند گواه برا

ها بود و فرمود:  عبداهللا بن عمر، با آن وابستةحاضر كردم كه نافع، 
پسـران   يا«بنويس اين است كه يعقوب به پسرانش وصيت كـرد:  

را برگزيده است؛ مبادا بميريـد،   يشما دين يخدا برا يراست من! به
بـه پسـرش جعفـر بـن      يو محمد بن علـ » كه مسلمان باشيد! جز اين

كـه هنگـام    يمحمد وصيت كرد و بـه او دسـتور داد او را در بـرد   
او عمامه سـازد   ياو را برا عمامةپوشيد، كفن كند و  ينمازجمعه م

ار انگشت از زمين بلندتر كند و و قبر او را چهارگوش نمايد و چه
نامه را در هم بپيچيد! و بـه   او را واگذارد. سپس فرمود: آن وصيت

گواهــان فرمــود: خــدا شــما را رحمــت كنــد! برگرديــد. و چــون   
بود؟  يگواهان رفتند، گفتم: پدرجان، در اين استشهاد چه مصلحت

و بگوينـد وصـيت نكـرده     يفرمود: خوش نداشتم كه مغلوب شـو 
است كـه   ي. و امام كسيدر دست داشته باش يواستم دليلاست. خ

فــالن امــام كيســت؟  يچــون بــه شــهر او درآينــد و بپرســند: وصــ 
. گفتم: اگر در وصيت، شريک داشته باشد؟ فرمود: يبگويند: فالن

   ».شود يشما روشن م يکنيد، مطلب برا از او سؤال مي

ايـن   8ضـا گواه گرفتن بر وصيت بـه امـام علـي بـن موسـي الر      دربارة
 روايات قابل ذکرند: 
١ . ��#n["�� � V:R  ���� �� ��	
 :�# �� $�� 6]�p #  2���|7 

.�� � ��? �	� :�� -.� �*(���7   D�� K#<:g� :� � �� DV � 	"=A
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+ :� /cA 9DEg.��.  7��G� D�c�� # ��S# �83 � �� K� �#:aF� :��cA
�� �� I8iG�/A �4� 7: � $� K�p �� W7:	� �� �)��/i #   �8�3 �� 

D� �� # $ � �3n= �/A N:� 7: � $� 6]�p �� #      ��� :�� $�� ��E4
$��)E� ���? � c/4 �A �h�cكه مـادرش از اوالد جعفـر    ، يمخزوم  1؛�

دنبال مـا    7بن جعفر ياست، به من گفت: موس 7طالب يبن اب
چـه   يدانيـد شـما را بـرا    مـي «فرستاد و ما را جمـع كـرد و فرمـود:    

 يگواه باشيد كه اين پسرم وص«ه. فرمود: گفتيم: ن» دعوت كردم؟
 يمن، و پس از من خليفه و كاردار من است. هر كس از مـن طلبـ  

 يام، بايـد وفـا   داده يا دارد، از اين پسرم بگيرد، به هر كس وعـده 
آن را از او بخواهد و هر كس از مالقات من ناگزير است، جـز بـا   

   ».او مرا مالقات نكند نامة
٢ . b].4 �� <.� �/� 6/i� ^<n� ��� ���  	4 �*(���  �-.�� 

��	
 ��8   ��A 6V:R� �� 6"/� ��� !<.� � �4 :�� ��cA s��.4
�.4�    I:��� <�F� # ��S# � �� s�¦�/� ���S : :�� .+ :6/ 9�83

�?� �0���7  # $�/� Ci��A 7:	� �� r/[�� # �)� p $)/(] : #
 �8�a� qg��� �]� D/�� # q�8� $j 3.   � 6/i:�A :���   $�)� aA $��/

q�8� �]��� K� $)"/�� # q�8�.     ��.��5� 8�i�A <.�� � :(
 DV
   I:�4 ��A 6�]�p �)��بـر   يگويـد: روز  منصـور بـن يـونس مـي      2؛

 يا«وارد شـدم. بـه مـن فرمـود:      7بـن جعفـر   يالحسـن موسـ   ياب
عـرض  » اي انجـام دادم؟  امروز چـه کـار تـازه    يدان منصور! آيا مي

و بـا   ».خود گردانيـدم  يرا وص يفرزند خود عل«كردم: نه. فرمود: 
خود را  کنية«اشاره كرد و فرمود:  7دست خود به حضرت رضا

بـر او  «و به مـن فرمـود:    ».بعد از من است خليفةبه او بخشيدم و او 
وارد شو و به او اين را تهنيت بگو! و بگو: من تـو را بـه ايـن عمـل     
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ردم: شدم، به او تهنيـت گفـتم و عـرض كـ     بر او داخل  ».امر كردم
پدرِ بزرگوارت مرا به اين کار امر فرمود. پس از آن، منصـور ايـن   

  كه در دست او بود را تصاحب کرد.   يمعنا را انكار نمود و اموال
٣ ./� 6/i� :�� 7t#�"�� Z�R �� K�"�/-� ��� -.� �*(��� 

��	
 ��8   �/� %�=(�� �� $/j-� K� :4<� �]� #�    I:�	� o�� ��
�? �v] �"/A�  # �]�:)��A  # ���S# # � �� s�¦�/� K? !K�"�/- �4 :��
/� %=(��� :�# CBA� .3 # 7:	� o� ��7  :aF�A 7:	� 6�c� K�A

    ��� ��)��/i ��� �4�H[)*"�� �)4+# C3� # �)	�F : � @�8� $�
گويـد: بـر امـام ابوالحسـن      مـي  يسليمان بن حفـص مـروز   1؛�	:7
 يحجت الهـ  دربارةخواستم  يوارد شدم و م 8بن جعفر يموس

کرد و بدون  يشان سؤال كنم. حضرت به من نگاهيامامِ بعد از ا و
مـن   ياي سليمان! علي، پسـر و وصـ  «بپرسم، فرمود:  يكه مطلب اين

است و بعد از مـن حجـت خـدا بـر مـردم خواهـد بـود. او بهتـرين         
، نـزد آن دسـته از   يفرزند من است. اگـر پـس از مـن زنـده مانـد     

شناختنِ جانشينم هستند، بـه  شيعيان و اهل واليت من كه خواستار 
 » بده! ي) شهادت و گواهيبن موس ينفع او (عل

داللـت   7هـادي  روايت زير بر حضور شاهدان هنگـام وصـيت بـه امـام     
  دارد: 

   ���� ��� :�"R� d"- $]� �m-�.�� ��*(�� �� :"(�   �.�� :���i� 
��� /� I:aF� $]� �E(4 ��	
�  :"R� :aF :%i.* "�� %�S.�� I83

��� �� � :��i�.� ��� ��� K� ��	
   �-.� ��� �/� �� :"(� ��	
� 
��� �� �/� �� ��*(�� �� �/� �� :"(� �� ��	
 ��  2���|: 

S#� $]� I:aF�� �?�  �-.� ��� C	
 # $g�.i� # $*� � $ �� �/�� 
/� �"h� <#�*"�� �� Q�:H� C	
 # $��? ©/� �>?�  ~��B�� �� $)p�g
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> ��z # '���� # ��c� �� # ��.�5� # ��? q��     ��� ��/� ©�/H4 K�
    # $�*�] ����� �.�c4 $��� �.��� q�> <#�*"�� �� Q�:H� �HS :"(�

$g�.i�گويد شنيده است: احمد بن  مي يمحمد بن حسين واسط  1؛
كـرده كـه آن    ي، نقـل مـ  7جعفـر  يابـ  وابسـتة خالد، خـادم و   ياب

ثبـت بـود ـ گـواه      يا حضرت او را بر اين وصـيت ـ كـه در نسـخه    
جعفـر، كـه    يابـ  يخالـد مـوال   ياسـت احمـد بـن ابـ    گرفت: گـواه  

بـن   يبن جعفر بن محمد بن علـ  يبن موس يابوجعفر محمد بن عل
 7ياو را گواه گرفت كـه علـ   :طالب يبن اب يالحسين بن عل

 يخودش و خواهرانش وصيت كرد و كـار موسـ   دربارةبه پسرش 
بدو  بالغ شد، يبود) را نيز وقت» مبرقع«(پسر ديگرِ امام كه ملقب به 

هـا، امـوال،    خـود، از مزرعـه   ترکـة سپرد و عبداهللا بن مساور را بـر  
بن محمد بالغ  يعل يها و غير آن گماشت، تا وقت مخارج، مملوک

شود، عبداهللا بن مساور همه را در همان روز بلوغش، بـه او سـپارد   
  تا به كار خود و خواهران خود قيام كند. 

ر مراسم وصيت به امـام حسـن   گر حضور شاهدان د گزارش زير نيز نشان
  است:  7عسکري

�(4� S#� :�� 7�H c�� <�*4 ��� .�� �*(��7 �?�   ��*(�� $ ��
    �/� �]:a�F� # �a�F� %�	�<G� $�B� CH�     ��� %���"
 # q��>

���.��"��ــ 2؛ ــر  ييحي ــن يســار قنب ــام  مــي يب ــد: ابوالحســن (ام   گوي
) چهار ماه پيش از وفاتش، به پسرش حسن وصيت كرد 7يهاد

  از دوستانش گواه گرفت.  يا جمعو مرا ب

روايات يادشده بر اين مطلب داللت داشتند که هنگام معرفي امام حسـن،  
هـادي و امـام     امام حسين، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امـام رضـا، امـام   
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به عنوان وصي امام پيش از خـود، گواهـاني حضـور داشـتند و      :عسکري
گرفته است و به همـين دليـل، وصـيت بـه      اين کار در حضور شاهداني انجام

 :ساير پيشـوايان معصـوم   دربارةها وصيت آشکار بوده است. البته اگر  آن
 يگـزارش صـريحي وجــود نـدارد کــه نشـان دهــد هنگـام معرفــي آنـان بــرا      

توان چنين استنباط کرد کـه وصـيت    اند، نمي وصايت، گواهاني حضور داشته
، يا مسـئله  دربـارة ان گزارش تاريخي به آنان آشکار نبوده است، چراکه فقد

دليل فقدان آن نيست و از قضا از رواياتي که گذشت و بر اين داللت داشت 
توان چنـين اسـتنتاج کـرد     هاي امام وصيت آشکار است، مي که يکي از نشانه

وجـود داشـته اسـت،     :پيشوايان معصـوم  همةکه حتماً چنين وصيتي براي 
  ده باشد. گرچه گزارش آن به دست ما نرسي

کلي و اصلي در اين باب است و البته ممکن است  طةآنچه گفته شد، ضاب
که در ماهيت کارکرد وصيت ـ که شناسايي امام  در شرايط خاصي، بدون اين

هاي مختلفي عمـل   است ـ تغييري رخ دهد، در چگونگيِ اجراي آن، به شيوه 
صـيت خـود، بـه    در و 7خوانيم امام صادق نمونه، در روايتي مي يشود؛ برا

  به افراد ديگري نيز وصيت کردند:  7غير از امام موسي بن جعفر
���   C��/�� T.
 �A <.� "�� ��	
.�� ��? �	� :�� 7.( �� k.4�

/� b��
 .3 # $�/� 6/i:A $)�gGA�   # %	"�F $4:4 ��� # �-�p
  ��< $��/� 6"/- �"/A :�� Wk�)p I:4 �A�      .�3 # ���? k��)E���

�83 :�� ��cA W�EH4    ��� ���	
 K� �]�H[4 K�"�/- �� :"(� k�)p
       C�}� ��4� # � s��V�V � K.�	
�< $��? �]? # Q �]xA W��� : :"(�
  2�)p� :�� DV Wk�)E�� <:S 6H)EA :�� 2)p� :�� �� DV 9��	
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، ابـوجعفر منصـور دنبـال مـن     يشـب  گويد: نيمـه  مي يابوايوب نحو
در برابر و  ينشسته بود و شمع يكرس يفرستاد. نزدش رفتم. او رو

در دست داشـت. چـون سـالمش گفـتم، نامـه را بـه طـرفم         يا نامه
ت: اين نامه از محمد بن سـليمان  گريست. سپس گف انداخت و مي 

  دهد: جعفر بن محمد وفات يافته است، و سه است كه گزارش مي
�.G �K:  بار گفـت �	�
�< �$�����? ��]�? �# �$/�� ��]�? F     كجـا ماننـد جعفـر يافـت .

گاه  نامه را نوشتم. آن مقدمةشود؟ سپس به من گفت: بنويس! من 
كـرده اسـت، او را   وصـيت   يگفت: بنويس اگر او به شخص معين

پيش آر و گردنش را بزن! پاسخ آمد كـه او بـه پـنج نفـر وصـيت      
هـا ابـوجعفر منصـور اسـت و ديگـران:       از آن يكرده است كه يكـ 

  اند.  و حميده يمحمد بن سليمان، عبداهللا، موس

، بدين معنـا نيسـت کـه    7با اين حال، اين شکل از وصيت به امام کاظم
را بـا توجـه بـه    يـ وجود نداشته اسـت، ز  آن حضرت، وصيت آشکاري دربارة

معيارهاي ديگري که در روايات ذکر شده، اين وصيتي آشکار به امام موسي 
گوينـد: امـامِ الحـق،     است، چراکه با توجه به روايـاتي کـه مـي    7بن جعفر

و ديگر شرايطي که براي امام بيان شده، روشن اسـت   1فرزند امام سابق است
تواننـد امـام باشـند و بـا توجـه بـه        و حميده نميکه منصور، محمد بن سليمان 

کـه   تر است، مشروط به اين رواياتي که بر اساس آن، امامت در فرزند بزرگ
شـود؛   از دور خـارج مـي  وب بـود  يـ کـه مع عبـداهللا افطـح    2در او عيبي نباشـد 

بوده و ايـن مطلبـي اسـت کـه      7بنابراين، وصايت منحصراً براي امام کاظم
باره توجـه بـه مـاجراي زيـر      دانستند. در اين  آن را مي :ه ائمهياصحابِ فق
  مفيد است: 

���          ���4� ��A <.���*� � %����	�� 6�	")
� :��� :�F�< ��� �/�

                                                
1 _W $H�O�� k�)p .249.  
2 . ^W �A�E��1_ W351.  
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 ���+� 7گويــد: در زمـان امــام صــادق  ابــوعلي بــن راشـد مــي   1؛

ــارةتعــدادي از شــيعيان جمــع شــدند و   انتظــار گشايشــي کــه   درب
فتند: ما هر سال، حقـوق  گو کردند و گ و داشتند، با يکديگر گفت

داريــم، ولــي  واجــب خــود را بــه ســوي مــوالي خــود گســيل مــي
انـد؛ بنـابراين،    گويان و مدعيان اين امر زيـاد شـده   اکنون دروغ هم

سزاوار است مرد مورد اعتمادي را انتخاب کـرده، بـه سـوي امـام     
روانه کنيم تا حقيقت را براي ما شناسايي کند. آنان مـردي بـه نـام    

محمد بـن ابـراهيم نيشـابوري را بـراي ايـن کـار انتخـاب        ابوجعفر 
آنـان بـود، از پـول و     عهدةکردند و حقوق ماليِ آن سال را که بر 

هـزار تکـه    هـزار درهـم و دو   هزار دينار و پنجاه لباس که شامل سي
قيمت ديگري بود، به او سپردند.  هاي متوسط و گران لباس و لباس
که به کوفه رسـيدم. در ابتـدا    تا اينگويد: به راه افتادم  ابوجعفر مي
مشرف شدم. بر درِ مسـجد، پيرمـردي را    7رمؤمنانيبه زيارت ام

که از شدت پيري ابروانش بر چشمانش افتاده بود، مشاهده کـردم  
که صورتش درهـم کشـيده شـده بـود و بـردي را پوشـيده و بـرد        

ز اي اطرافش بودنـد و ا  ديگري را بر دوش خود افکنده بود و عده
ــارةاو  کردنــد و او بــر مــذهبِ    حــالل و حــرام ســؤال مــي    درب
 جـا بودنـد،   داد. از کساني کـه آن  به آنان پاسخ مي 7رمؤمنانيام

                                                
1 _W 2� "�� �A 2�}�� .439.  
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ثمـالي اسـت. بـه او سـالم      پرسيدم: اين کيست؟ گفتنـد: ابـوحمزة  
کردم و نزدش نشستم. از ماجرايم پرسيد و من شرح حال خـود را  

د خود جاي داد و ميان دو برايش بازگو کردم. شادمان شد، مرا نز
سالي شود، به اينـان   چشمانم را بوسيد و گفت: اگر در دنيا خشک

رسد و تو به خاطر رعايـت حقـوق آنـان، بـه جـوار        حقوقشان نمي
اش شادمان شـدم و ايـن اولـين     آنان خواهي رسيد. من از اين گفته

اي بود که در عراق نصيبم شد. نـزد آنـان نشسـته، شـروع بـه       فايده
کردم. به ناگاه او چشمانش را گشود، به بيابان نگـاه کـرد و    سخن

بينيـد؟ گفتـيم: چـه ديـدي؟      بينم، شما نيـز مـي   گفت: آيا آنچه مي
بينم. به آن سو نگـاه کـرديم؛ مـردي     گفت: مردي سوار بر ناقه مي

شترسوار ديديم. او نزديک شد، شـترش را خوابانـد، بـر مـا سـالم      
آيـي؟ گفـت: از    د: از کجـا مـي  کرد و نشست. پيرمـرد از او پرسـي  

يثرب. پرسيد: چه خبر؟ گفت: جعفـر بـن محمـد از دنيـا رفـت. بـا       
شنيدن اين خبـر، گويـا کمـرم دو نـيم شـد. بـا خـود گفـتم: کجـا          
رفت؟! ابوحمزه گفت: به کـه وصـيت کـرد؟ گفـت: بـه سـه نفـر؛        
ــداهللا و پســر     ــوجعفر منصــور اســت و بعــد پســرش عب اولينشــان اب

ــد و متوجــه مــن شــد و گفــت:   ديگــرش موســي. ابــوحمزه خندي
غمگين مباش! امام را شناختم. پرسيدم: چگونـه اي شـيخ؟ گفـت:    
وصيت او به ابوجعفر منصور براي مخفي نگاه داشتن امام است، و 
وصيت او به فرزند بزرگ و کوچک، آشکار کردن عيـبِ فرزنـد   

تـر. پرسـيدم:    تر است و تصريح بـه امامـت فرزنـد کوچـک     بزرگ
کـه   9ين مطلب از کجاست؟ گفـت: از سـخن پيـامبر   دانش به ا
ــود:  ــزرگ  «فرم ــت در ب ــي! امام ــت،    اي عل ــدان توس ــرين فرزن ت
ــادامي ــد  م ــي نباش ــه در او عيب ــام   ».ک ــاهده کــرديم ام و چــون مش
بــه فرزنــد بــزرگ و کوچــک وصــيت کــرده، متوجــه  7صــادق

شويم که ما را به عيـبِ فرزنـد بـزرگ توجـه داده و بـه فرزنـد        مي
رده اسـت. پـس بـه سـوي موسـي بـرو کـه او        کوچک تصريح کـ 
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  صاحب امر امامت است!

+"LV ) 9".)  
به ذهن خطور کند کـه: بـا    آنچه گذشت، اين پرسش دربارةممکن است 

وجـود داشـته    :شديدي کـه در دوران حيـات امامـان معصـوم     وجود تقية
  توان وجود وصيت آشکار براي آنان را پذيرفت؟  است، چگونه مي
گفت وصيت به امام، غير از تصريح به امامت امام است. توان  در پاسخ مي

امامـت اسـت و    نشـانة آيـد ـ تنهـا     کـه از تعـابير روايـات برمـي     وصيت ـ چنان 
چيسـت، از وجـود آن بـه     نشـانة دانستند ايـن عالمـت    منحصراً کساني که مي

بردند؛ به تعبير ديگـر، گـاهي رابطـه بـين نشـانه و       امامت صاحبِ نشانه پي مي
بيماري است. چنين  نشانةتکويني است؛ مانند تب که  يا نشانه، رابطهصاحب 

اي حقيقي است و نه قراردادي. به همين دليـل، منتقـل شـدن از تـب بـه       رابطه
بيماري، منوط به چيزي افزون بر علمِ به نشانه نيست و همين کـه در شخصـي   

 ةواقع، رابطشود. اما برخي م تب مشاهده شد، به بيماريِ او نيز علم حاصل مي
اي، انسان به صرف  بين نشانه و صاحب نشانه، قراردادي است. در چنين رابطه

شود، بلکه ايـن انتقـال نيازمنـد آن      اطالع از نشانه، به صاحبِ نشانه منتقل نمي
است که انسان بداند اين نشانه، عالمت چه چيزي قرار داده شده است؛ بـراي  

 يا ممنـوع و ممنـوع بـودن عبـور، رابطـه      بين تصوير تابلوي عبور ةمثال، رابط
تـابلوي   ةگونه نيست کـه همـه بـا مشـاهد     قراردادي است؛ به همين دليل، اين

مورد نظر، به ممنوع بودن عبور منتقل شوند، بلکه منحصراً کساني که از قبل، 
بين وصيت  ةاز اين ارتباط مطلع باشند، پيامِ آن را دريافت خواهند کرد. رابط

رو، تنها کسـاني از وجـود     و امامت نيز از سنخ روابط قراردادي است؛ از اين
امام اسـت.   نشانةدانستند وصيت،  بردند که مي وصيت، به امامت وصي پي مي

است و ميـان    که وصيت از آداب اسالمي ويژه با توجه به اين چنين وصيتي، به
از ايـن رابطـه اطـالع نداشـتند،      کـه  يمسلمين هميشه رواج داشته، براي کسان

  بسيار عادي و بدون کمترين حساسيتي بوده است. 
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ـ که پـيش از    7فيض کاشاني در شرح روايت عبداالعلي از امام صادق
  نويسد:   اين ذکر شد ـ چنين مي

»$�S# .3 #« کـه   ياوست در خفـا و علـن بـه گونـه ا     يوص يعني
گرچه همه علم بـه  امام است  يموافق و مخالف همه بدانند او وص

ن مطلـب بـا   يـ ن حضرت بـه ا آامامت او نداشته باشند همانطور که 
?K «ح کردند و در ادامه بـا عبـارت   يتصر» # �$ N�3�{ %=R«جمله 

� ��.)-�ن حضرت آش يحاصل فرما .ن نمودنديين را تبآ »...��� 
لطان به امام الحق ل ترس از سيامام سابق گرچه به دل ن است کهيا

خـور   ين وجود به صورت مطلـق او را وصـ  ياما با ا ،ت نکرديوص
جز ذکـرش نبـود را    يکه چاره ا ياز امور يقرار داد و انجام برخ

ابنـد  يق دريـ ن طريـ ان از ايعين که شيتا ابر عهده امام الحق گذارد 
 ؛گـران يت شد و نه به ديچرا که فقط به او وص ،است ياو امام بعد

 ين مطلـب پـ  يـ بـه ا  ت بودنـد ين وصـ يـ کـه گـواه ا   يگرچه کسـان 
   1.نبردند

هـاي   که، گرچه روايات متعددي، وصيت را يکي از نشـانه  ديگر اين ةنکت
شـيعيان   گونـه روايـات را تمـامي     امام ذکر کردند، دليلي وجود ندارد که اين

انديشـمندان   دانستند و در فکر و ذهنشان ثبت و ضبط شده بـود؛ بنـابراين،    مي
يان، به چنين رواياتي آگاهي داشتند و طبيعتـاً  شيعه و شايد برخي ديگر از شيع

شد آشکار شدن وصيت، به آگـاهيِ همگـان از     اين مقدار آگاهي باعث نمي
ز مالحظـه شـد کـه    يـ گفتـه ن  منجـر شـود. در مـاجراي پـيش     يامامت امامِ بعد

 7ـ که از بزرگان شيعه بود ـ همين که از وصيت امام صادق  ثمالي ةابوحمز
پـي بـرد، امـا محمـد بـن ابـراهيم        7امت موسي بن جعفـر اطالع يافت، به ام

پي به  7نيشابوري که هم شيعه بود و هم مورد وثوق، از وصيت امام صادق
  امامت آن حضرت نبرد. 

                                                
1 W�A�.��.  ̂2_ W130.  
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بـاره وجـود دارد، ايـن اسـت کـه: اگـر چنـين         پرسش ديگري که در اين 

از شهادت امام زمـان خـود،    وصيت آشکاري وجود داشت، چرا شيعيان پس
  رفتند؟  به خطا مي يدر شناخت امام بعد

شـود، چراکـه    يز روشـن مـ  يـ با توجه به مطالب پيشين، پاسخِ اين پرسش ن
يافتند، وصيت بود، در حـالي کـه    آنچه آشکار بود و همگان از آن اطالع مي

 ةنشـان کـه وصـيت،    براي شناساييِ امام از طريـق وصـيت بايـد شـيعيان از ايـن     
امامت است نيز آگاه باشند و دليلي وجود ندارد که اثبات کنـد ايـن آگـاهي    
در ميان شيعيان شايع بوده است، و بـه خطـا رفـتن شـيعيان در شناسـاييِ امـام،       
خود بهترين دليل بر جهل به اين مسئله است. اين جهل نيز با توجه بـه فقـدان   

کـه بـه يقـين     چنـان  مرسـاني در آن دوران، قابـل توجيـه اسـت؛ هـ      ابزار اطالع
توان مدعي شد بسياري از شيعيان معاصر نيز با وجود ابزارهايي که کسب  مي

اين سـطور   ةاين مسئله ناآگاهند و نگارند دربارةدانش را تسهيل کرده است، 
کنـد. و    نيز جهل خود به اين مسئله را تا پيش از ورود به اين بحث مخفي نمي

ين معيار و ساير معيارهايي که به کمـک  بسا ممکن است گسترده نشدن ا چه 
هــا مطلـوب پيشــوايان   اي از برهـه  شـد امــامِ حـق را شــناخت، در پـاره    آن مـي 
هاي متفاوتي که مدعيِ امامت  بوده است، زيرا مطرح شدن چهره  7معصوم

بودند و اقبال برخي شيعيان به سمت مدعيان و عدم اجماع شيعه بر يک نفـر،  
  کاست.  کرد و اندکي از فشار بر شيعه مي ميجان امام را بيشتر حفظ 

توان امام را شناخت، اين  هايي که به کمک آن مي ن، يکي از نشانهيبنابرا
که مردم کوچه  يا است که امام سابق، آشکارا به کسي وصيت کند، به گونه

شخصـي ثابـت شـود،     دربـارة و بازار از آن اطالع يابند. چنـين وصـيتي اگـر    
آيد ـ همان  که از ظاهر روايات برمي . اين وصيت ـ چنانعالمت امامت اوست

شـود و فقهـا آن را    وگـو مـي   وصيت به واليت است که در فقـه از آن گفـت  
  اند:  چنين تعريف کرده

       $�� K��p ��"�A T���)�� ��A �.�"�� :	� %�� )-� :%4+.��� %�S.��
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DE� ��H�- $]xA $].�G*g :�� 9%�S.�� �Aگويـد:   مي يعبداالعل  1؛
گوينـد: رسـول    قول عامه پرسيدم كه مـي  دربارة 7از امام صادق

نداشته باشد، به مـرگ    يمهر كس بميرد و اما«فرموده:  6خدا
 ».بـه خـدا سـوگند، درسـت اسـت     «فرمـود:   ».جاهليت مرده اسـت 

در خراسـان   ي[در مدينه] وفات كـرده و مـرد    يعرض كردم: امام
او  ياز امـام، بـرا   ياو كيسـت؛ همـين دور   يداند وص  است و نمي

او عذر نيست. همانا چـون امـام بميـرد،     يبرا«عذر نيست؟ فرمود: 
كـه   ياست كه در بلد او هسـتند و كسـان   يبر كسانبرهان وصيش 

در بلد امام نيستند، چون خبر وفات او را شنيدند، الزم است كوچ 
فرمايــد: "چــرا از هــر گــروه از مؤمنــان،  كننــد. همانــا خداونــد مــي

ــا  يا دســته ــارةكــوچ نكننــد ت ــد و چــون   درب ديــن، دانــش آموزن
عـرض  » رسـند!" هـا بت  بازگشتند قوم خويش را بيم دهند؟! شايد آن

كـه   ها پـيش از آن  از آن يكوچ كردند و بعض يا كردم: اگر دسته
فرمايـد:   خداوند مي«[به شهر امام] برسند و بدانند، بميرند؟ فرمود: 

خـويش   خانةخدا و رسولش از  يمهاجرت به سو يو هر كس برا
»  خدا باشـد.  عهدةفرارسد، پاداش او به  يگاه مرگ و درآيد، آن

هـا بـه شـهر امـام رسـيدند و ديدنـد        از آن يبعض عرض كردم: اگر
ايد، نه خـود   انداخته  خود پرده يشما درِ خانه خود را بسته و به رو

آنان را بـه شـما    يخوانيد و نه ديگر خود مي يشما مردم را به سو
 ».با كتاب خدا«كند، چگونه امام را بشناسند؟ فرمود:  مي يراهنماي

به نظرم، پيش از اين «؟ فرمود: فرمايد عرض كردم: خداوند چه مي
ــاره ســخن گفتــه هــم در ايــن  گــاه  . آنيعــرض كــردم: آر ».يا ب
نـازل فرمـوده و آنچـه     7يعلـ  دربـارة را كه خدا  يحضرت آيات

فرمـوده و آنچـه را    يبه عل 8حسن و حسين دربارة 6پيغمبر
 6را كــه پيغمبــر ياختصــاص داده و وصــيت 7يخــدا بــه علــ

                                                
1 . _ WK�"3378.  
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هـا   كـه بـه آن   ييهـا  وده و مصـيبت او کـرده و نصـبش فرمـ    دربارة
رسد و اعتراف حسن و حسين را به آن و وصيتش را بـه حسـن    مي

پيغمبـر بـه   «و تسليم كردن حسين، امـرِ امامـت را طبـق قـول خـدا:      
شانند ي، مادران ايمؤمنان، از خودشان سزاوارتر است و همسران و

ــ  ــدا، بعضـ ــاب خـ ــاوندان در كتـ ــ  يو خويشـ ــه بعضـ ــبت بـ  ينسـ
امـام   دربـارة همه را يادآور شد. عرض كردم: مـردم  ، »سزاوارترند

گفتند: چگونه شد كه امامت از ميـان   اعتراض كرده و مي 7باقر
هـا   كـه در ميـان آن   رسـيد، بـا آن   يتمام فرزندان پدرش تنها بـه و 

تـر از   بودند كه از نظر قرابت، مثل او و از نظر سن، بـزرگ  يكسان
تـران از او نرسـيد؟    كـه امامـت بـه كوچـک     ياو بودند، در صورت

شـود كـه    يصاحب امرِ امامت، به سـه خصـلت شـناخته مـ    «فرمود: 
ــين      ــام پيش ــه ام ــبت ب ــت: او نس ــر او نيس ــت و در غي ــتصّ اوس مخ

اوسـت و سـالح و وصـيت     يسزاوارتر از ساير مـردم اسـت، وصـ   
با من در ايـن   يها نزد من است؛ كس نزد اوست. و اين 6پيغمبر

ها از ترس سلطان پنهـان اسـت؟    اينعرض كردم:  ».باره نزاع نكند 
روشـن دارد؛ همانـا پـدرم هرچـه      يپنهان نيست، بلكه دليل«فرمود: 

جـا بــود، بـه مــن ســپرد و چـون وفــاتش نزديـک شــد، فرمــود:      آن
را نزد من حاضر كـن! چهـار تـن از قـريش را كـه نـافع،        يگواهان

هـا بـود، حاضـر كـردم. فرمـود:       از آن يغالمِ عبداهللا بن عمـر، يكـ  
كنـد:   يس: اين است آنچه يعقوب پسرانش را بدان وصيت مـي بنو

شـما برگزيـد؛ نميريـد جـز      يپسرانم! همانا خدا ايـن ديـن را بـرا   «
به پسرش جعفر بن محمـد   يو محمد بن عل» كه مسلمان باشيد! اين

كــه در آن   يوصــيت كــرد و دســتورش داد كــه او را بــا بــرد     
ش او را عمامـه  خـود  عمامـة خواند، كفن پوشد و بـا   نمازجمعه مي

بندد و قبرش را چهارگوش سـاخته، چهـار انگشـت از زمـين بلنـد      
نامـه را در هـم    گاه فرمود: وصيت كند و سپس آن را واگذارد. آن

پيچيد و به گواهان فرمود: برويد؛ خدا شما را رحمت كند! پس از 
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بـه گـواه    ينامه چـه احتيـاج   رفتنِ آنان گفتم: پدرم! در اين وصيت
 يرمود: نخواستم كه [پس از مرگ من] مغلوب باشـ گرفتن بود؟ ف

داشـته   يو مردم بگويند: او وصـيت نكـرده اسـت و خواسـتم دليلـ     
 يفالنـ  يآيـد و گويـد: وصـ    بـه ايـن شـهر     يكه هر گاه مرد يباش

. گفتم: اگر در وصيت شريک داشته باشـد  يكيست؟ بگويند: فالن
يـد (مسـائل   كن شود]؟ فرمود: از او سؤال مي ي[امام چگونه تعيين م

شـما   يپرسـيد)، مطلـب بـرا    را از او مي يو امور غيب  يمشكل علم
   ».شود يروشن م

ن روايت، صاحب اين امر سه ويژگي دارد: سـزاوارترين افـراد بـه    يبنا بر ا
نـزد او باشـد؛ وصـيت آن     6امام سابق و وصي او باشد؛ سالح پيامبر خـدا 

شـود کـه: اوالً،    معلـوم مـي  حضرت نزد او باشد. از عبارت يادشده به روشني 
بــا وصــيت امــام ســابق ـ کــه در روايــات پيشــين از آن     6وصــيت پيــامبر

نـزد   6که وجود سالح پيامبر چنان وگو شد ـ متفاوت است؛ ثانياً، هم  گفت
امامت اوست، وجود وصيت پيامبر نزد کسـي نيـز چنـين حکمـي      نشانةکسي 

 ل ترس از سلطان، آنبوده و گاه به دلي :نزد ائمه 6دارد. وصيت پيامبر 
کـه امـام از    ، هنگـامي  7امام صادق کردند و به حسب فرمودة را مخفي مي

تواند اين وصيت را آشکار و با آن احتجـاج کنـد، وصـيت     ترس سلطان نمي
اسـت و   6امام سابق به او، حجت آشکاري بر وصيت پنهـان پيـامبر اکـرم   

«... تي بر امامتش باشـد:  تواند دليلِ وجود وصيت پيامبر نزد او و حج همين مي
�.-< ��- I: � # Q�6   K? :6�/ W$�A ~t�]� + W7: � q�> # $)�S# #

...N�3�{ %=R $� # ���? �)- �A K.E4 + :�� 9K�m/*�� %A�[� <.)*� q�> .«  
 خوانيم:   در روايتي ديگر چنين مي

��� Q�:H�7     ��#� $�]� ����i ��/}� T�	4 ���+� :���   o�� ��
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�p 78����.-< ��- I: � # $/H K Q�6   �...%��S.�� I:� � #1 
ش ين مردم به امام پـ يسزاوارتر ؛شود يشناخته م يژگيامام با سه و

  .ت نزد اوستيامبر خدا و وصياز خود است و سالح پ

��.S�%«از عبارت  I: � «شود که وصيت نزد ائمـه  چنين برداشت مي: 
گفتـه را   کـه مطلـب پـيش    ديگريقرينة شده است.  بوده و دست به دست مي

  ل است: يکند، روايت ذ تأييد مي
��� : � �p> Q�:H�7  :"(� �A K.�.c4 �� # %�]�*�E��

 ����- K���p ���� :�� � Da].�G��*g +� :����cA .���/� ����
�.-< Q�6       ��A ^��)(4 K��p ��/� ��� :�"(� �K? 9

�? #� %�S.��� �? �	H�A �a�A L�����    ���*(�� ��� �/�
$� �a[* �Aدربارةسخن از کيسانيه و آنچه  7صادق نزد امام 2؛ 

آيـا از آنـان   «گوينـد، بـه ميـان آمـد. فرمـود:       محمد بـن علـي مـي   
نزد کـه بـود؟ همانـا محمـد بـن       6پرسيد سالح پيامبر خدا  نمي

کرد، کسي را  علي به وصيت يا چيزي که در آن بود، نياز پيدا مي
   ».فرستاد تا برايش استنساخ کند نزد علي بن حسين مي

يـابيم وصـيت، متنـي مکتـوب و در اختيـار امـام        اين روايت نيـز درمـي   از
  بوده است.   7سجاد

که مالصالح مازنـدراني تصـريح کـرده اسـت ـ هـيچ اشـکالي         البته ـ چنان
 3ندارد که چيزي، هم خود دليلِ امامـت باشـد و هـم دليـل بـر دليـل امامـت       

اسـت، يعنـي: اوالً،   هاي امام  شود وصيت يکي از نشانه بنابراين وقتي گفته مي
 يا کند وصيت نمايد، به گونه امام سابق به شخصي که بعينه او را مشخص مي

                                                
1 . �h��� ��
<:�� _W 200.  
2 . _ WK�"3198.  
3 ��F . �.S� W�A�E�� ^ 6 W _ 362 – 363.  
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که مردم از آن اطالع يابند و بدانند وصـي امـام سـابق کيسـت؛ ثانيـاً، نـزد او       
متنــي  6موجــود باشــد و وصــيت پيــامبر اکــرم 6وصــيت پيــامبر اکــرم

ان در برخي مـوارد  شيشد و ا دست به دست مي :مکتوب بود که نزد ائمه
کردند. ايـن مطلـب    از اين طريق، دروغِ مدعيان دروغين امامت را آشکار مي

محمد حنفيه و نبـودن وصـيت نـزد او فرمـود،      دربارة 7از آنچه امام صادق
نبـودن وصـيت نـزد محمـد بـن حنفيـه و        7قابل استنباط است. امـام صـادق  

دروغ بـودن ادعـاي    را دليلـي بـر   7گرفتن آن به هنگام نيـاز از امـام سـجاد   
مـورد  د و يـ آ يدر ادامـه مـ  رو، حتي در روايتي که  داند؛ از اين  امامت او مي

هاي انحرافي قرار گرفته، چنـين تعبيـر شـده اسـت کـه هـر        استناد برخي فرقه
سپارد؛ بنابراين کسي کـه   را به امامِ پس از خود مي 6وصيت پيامبر امامي، 

 نزدش موجود باشد.  6مدعي امامت است، بايد وصيت پيامبر
  فرمود:  7رالمؤمنينيام

�.-< �� Q�6   ��/	� $�g�A# �a�A 6]�p �)�� %/�/�� �A7  ��4 :
��� /�GA WN�#� # %��(S �BR� �*(��� �.-< Q�6 )R $)�S#� 
a)]�� �?�    ���� �� V� 7:	� K.E�- $]? �/� �4 :��cA Wd0."�� �83

   !��/� ��4 6]GA Ws�4:a� ��� � V� D3:	� # s����?   ���� �� V+� �#�
    ��? �a"�/�*A N��A.�� qg��BR �>xA ...���e��     ��H�� ��*(�� �� ��

 ��? �a"/*�/A N�A.�� $g�BR �>xA W�.S.���     ��pn�� ���*(�� �� ��
�? �a"/*�/A N�A.�� $g�BR �>xA W�.)c"���   :��- $� ��   7> �4:���	��

      ��? �a"/�*�/A N��A.�� $g��BR �>x�A W��/� �� �}���    :�"(� $� ��
xA WD/	������? �a"/*�/A N�A.�� $g�BR �>�  �>xA W������ ��	
 $ ��

�? �a"/*�/A N�A.�� $g�BR� -.� $ ���  N�A.�� $g�BR �>xA WD{�E��
�? �a"/*�/A� �? �a"/*�/A N�A.�� $g�BR �>xA W�0��� �/� $ ���  $ ��
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$g�BR �>xA W�c)�� �? �a"/*�/A N�A.���      �>x�A Wf�S� �� ��/� $� ��
�? �a"/*�/A N�A.�� $g�BR�      $g��BR �>x�A WC�0���� ��*(�� $ ��

�? �a"/*�/A N�A.���  � V� q�8A W:"(� �� �� ��()*"�� :"(� $ ��
  ��? �a"/�*�/A s�4:a� ��� � V� I:	� �� K.E4 DV Ws����? ����   $� ��

���-� %V�V $� ����c"�� �#�  �"-�p      # Q�:�H� .�3 # ���� D�-� #
��� �!"�� �#� .3 7:a"�� ���}�� D-+� # :"R�1     پيغمبـر در شـب

» بيـاور!  ياي اباالحسـن، صـحيفه و دواتـ   «رحلتش بـه مـن فرمـود:    
اي «جـا رسـيد:    سپس پيغمبر وصيت خود را امال فرمود تـا بـه ايـن   

هـا دوازده   ! بعد از مـن دوازده امـام خواهـد بـود و بعـد از آن     يعل
!... چـون زمـان   ي! تو نخستين آن دوازده امامياست. اي عل يمهد

 صـلة وفات تو رسيد، وصيت را به فرزنـدم حسـن کـه نيکوکـار و     
کننده است بسپار و چون زمان وفات او رسيد، وصـيت را بـه    رحم

شـده بسـپارد و چـون زمـان وفـات او       پسرم حسـين پـاک و کشـته   
نـدگاني کــه  کن رسـيد، وصـيت را بــه پسـرش علـي ســرور عبـادت     

اش پينه بسته است، بسـپارد و چـون زمـان وفـات او رسـيد،       پيشاني
دانش بسپارد و چـون زمـان    دةوصيت را به فرزندش محمد شکافن

وفات او رسيد، وصيت را به فرزندش جعفر صادق بسپارد و چـون  
زمان وفات او رسيد، وصيت را به فرزندش موسي کاظم بسپارد و 

صيت را به فرزندش علي رضا بسپارد چون زمان وفات او رسيد، و
و چون زمان وفات او رسيد، وصيت را به فرزندش محمد تقي ثقه 
بسپارد و چون زمان وفات او رسيد، وصـيت را بـه فرزنـدش علـي     
ناصح بسپارد و چون زمان وفات او رسيد، وصيت را بـه فرزنـدش   

فضيلت بسپارد و چون زمان وفات او رسيد، وصـيت را بـه    حسن با
محمـد اسـت، تسـليم كنـد.      د كه محفـوظ از مـا آل   م ح ندش مفرز
 يموعـود، دوازده مهـد   يها دوازده امـام هسـتند. بعـد از مهـد     اين

                                                
1 . _ W(�-.|)$H�O��151.  
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 يديگر خواهد بود؛ چون او وفات كرد، آن را تسليم كند به مهـد 
سه نام است: يک نام مثل نام من، يک نام مانند نـام   ياول كه دارا

اســت و او نخســتين  يمهــد پــدرم عبــداهللا و احمــد و اســم ســوم، 
   ».مؤمنان است

چيزي بود که هـر   6شود که وصيت پيامبر از اين روايت نيز معلوم مي
مأمور بـود   سپرد؛ به همين دليل، هر امامي  آن را به امامِ پس از خود مي  امامي

  که وصيت را به امامِ پس از خود بسپارد (فليسلّمها). 
 نشـانة شـود وصـيت پيـامبر     گفتـه مـي   البته نياز به توضيح نيست که وقتـي 

اند، مقصـود ايـن نيسـت     که برخي جهال گمان کرده امامت است: اوالً، چنان
  در اين وصيت، به معناي وصـايت او از پيـامبر گرامـي    يکه صرف آمدن نام

بار اين حديث را بر خود تطبيق کرد،  است و هر کس براي اولين  6اسالم
 نشانةکه گذشت ـ   باشد، زيرا ـ چنان  6مبرتواند شخصيت مورد نظر پيا مي

است؛ ثانياً، مقصود اين   6اسالم  امامت، همراه داشتن وصيت پيامبر گرامي
مکتـوب کـه احيانـاً از نظـر زمـاني قـدمت        ينيست که هر کس با آوردن متن

قاطع، انتساب آن  ادلةتاريخي هم دارد، بتواند مدعي امامت شود، بلکه بايد با 
در روايتـي کـه    ياثبات شود. بنابراين، به صرف آمدن نـام  6رمتن به پيامب

توان مدعي امامت کسي شد،  است، نمي 6گرِ وصيت پيامبر اکرم گزارش
  نزد کسي است.  6امامت است، وجود وصيت پيامبر نشانةبلکه آنچه 

که ما و حتي اغلب شيعيان در طول تاريخ،  در پاسخ اين پرسش که: با آن
تـوانيم وصـيت    ايم، از چه طريق مي را نديده 6اسالم  يوصيت پيامبر گرام

واقعيِ آن حضرت را شناسايي کنيم و از طريق آن به امامت کسي که وصيت 
  نزد اوست، ايمان آوريم، توجه به اين گزارش تاريخي درخور توجه است: 

  �/� I.�:�A W���+� �� �G*4 % 4:"�� Ci� s�
< K?�    ��� Q�:�H�
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  ��"3�< DV �"a�n A %O��- �3       K��p �8�E3 :��� D�V WZ���� ��A

�.-< Q�6  %]�ni K? �<5� �A �nz �"� b�� �83 K? W�a*H/4
       ��]:��� I:� � Q� K? # $�"g�i ��A ����+� %�]�ni K? # �p �A Q�

D� .� # %�(�p ���+� : � �a]? # %
�E*p D� �8E3 ��+� �E4  �E]
 o��� �� �h���*p ��� p # %��"hــه شــد و از امــام يمــرد 1؛�  وارد مدين

كردنـد.   يكرد. او را به عبـداهللا بـن حسـن راهنمـاي     وجو مي جست
 يكرد و سپس خارج شد. باز جعفر بن محمد را معرفـ  يچند سؤال

ــام صــادق    ــاب رفــت؛ همــين كــه ام ــد. خــدمت آن جن  7كردن
ــه او افتــاد، فرمــود:   ــرا«چشــمش ب ــام  جســت يتــو را ب وجــو از ام

. چند نفر از يو از امام سؤال كرد ياند. داخل شهر ما شد فرستاده

                                                
1 ^W 2��m��� �� 2� � .3_W349.  
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كردنـد. چنـد    يبه عبـداهللا بـن حسـن راهنمـاي     7اوالد امام حسن
، بگـويم از او چـه   يخـواه  . اگـر مـي  يو خارج شد يكرد يسؤال

 7و چه پاسخ گفت. بعد چند نفـر از اوالد امـام حسـين    يپرسيد
گفت:  ».، تو را به نزد جعفر بن محمد ببريميبه تو گفتند: اگر مايل

نـزد عبـداهللا بـن حسـن     «ست. به او فرمود: ، صحيح ايآنچه فرمود
آن مرد نـزد عبـداهللا   » اش كجاست؟ پيامبر و عمامه برو و بگو: زرة

 يبن حسن آمد و از زره و عمامه پرسيد. عبـداهللا از داخـل كنـدوي   
را بيرون آورد و پوشيد. بـرايش گشـاد بـود. گفـت: پيـامبر       يزره

مــام پوشــيد. آن مــرد بــه خــدمت ا گونــه زره مــي ايــن 6اكــرم
 يسپس انگشـتر  ».راست نگفته است«برگشت. فرمود:  7صادق

بيرون آورد و به زمـين زد؛ زره و عمامـه از داخـل انگشـتر بيـرون      
آمد. زره را پوشيد، تا سـاقش آمـد. بعـد عمامـه را بـر سـر بسـت؛        
عمامه بلند بود. هر دو را از تن خارج کرد و داخل نگين قرار داد. 

پوشـيد. ايـن پارچـه در     زره مـي  طـور  اين 6پيامبر اكرم«گفت: 
امام  خزانةاست و » كن«خدا در لفظ  خزانةزمين بافته نشده است. 

اوست. دنيا نزد خـدا ماننـد كاسـه اسـت، و نـزد امـام        يدر انگشتر
مانند قدح. اگر چنين نبود، ما امـام نبـوديم و بـا سـاير مـردم برابـر       

   ».شديم مي

ود ايـن زره و عمامـه   کـه کسـي مـدعي شـ     مطابق اين روايت، صرف ايـن 
تـوان سـخن او را تأييـد کـرد و      است، نمي 6اسالم  متعلق به پيامبر گرامي

آسـا بـودن برخـي شـئون آن      اثبات آن، نيازمند دليلي قاطع اسـت کـه معجـزه   
که بر اساس گـزارش يادشـده،    چنان هاي اثبات باشد؛ هم تواند يکي از راه مي

ي کـامالً اعجازگونـه داشـته    آن حضـرت، شـکل   عمامةداري زره و  محل نگه
توانـد بـه همـين صـورت و يـا       نيز مي 6اسالم  است. وصيت پيامبر گرامي

اش  هـاي جعلـي   اي باشد که بتـوان آن را از نمونـه   هاي ديگر، به گونه صورت



  ���  �!� "-�.	 .�	/ �()�� 99  
  

 شناسايي کرد.  
شود وصيت نشـانه و معيـار    از آنچه گذشت روشن شد که وقتي گفته مي

که، امامِ سـابق   ب است؛ مطلب نخست اينشناخت امام است، مقصود دو مطل
 يبه شخص امامِ الحق وصيت کند و او را وصي خود معرفي کنـد، بـه طـور   

وصـيت کـرد؟    يکه وقتي از مردم کوچه و بـازار بپرسـند: امـام بـه چـه کسـ      
که، امام کسـي اسـت کـه نـزدش وصـيت       بگويند: به فالني. و مطلب دوم اين

دسـت بـه دسـت     :و از سوي ائمه ، که متن مکتوبي بوده6پيامبر اکرم
  شده، وجود داشته باشد.  مي

توانـد   جا اين پرسش قابل طـرح اسـت کـه: نـوع دوم وصـيت مـي       در اين
هم صادق باشد؛ يعني نزد آن حضرت، وصيت پيـامبر   4امام مهدي دربارة
امام  دربارةتواند  موجود باشد، اما نوع نخست وصيت نمي 6اسالم  گرامي
اي کـه   زمـاني طـوالني   فاصلةکند، چراکه با توجه به  مصداق پيدا 4مهدي

 4به عنوان امام سابق و امام مهدي 7بين عصر حيات امام حسن عسکري
، امــام 7وجــود دارد، ايــن امکــان وجــود نــدارد کــه امــام حســن عســکري

را در مقابل انظار مردم کوچه و بازار به عنوان وصي خود معرفـي   4مهدي
آن حضرت از اين طريق ميسر نخواهـد بـود؛ بـا ايـن     کنند. بنابراين، شناسايي 

آفـرين نيسـت؟ بـه     ، مشـکل 4حال، آيا عدم انطباق اين نشانه بر امام مهدي
تعبير ديگر، اگر اين امکان وجود داشته باشد که برخـي معيارهـاي شناسـايي    

انطباق نيابد، آيا ايـن مطلـب راه را بـراي مـدعيان      :امام، بر برخي از ائمه
 يها را با خود دارند، باز نخواهد کرد؟ برا به ظاهر يکي از نشانهدروغيني که 

هـاي امـام اسـت؛     دهد، يکـي از نشـانه   نمونه، اطالع از آنچه در آينده رخ مي
حال اگر مدعي دروغيني با استمداد از علوم غريبه يا اجنه، رخـدادهاي فـردا   

د نظـر  گويي او نيز درست بود، امـا شخصـيت مـور    گويي کرد و پيش را پيش
تواند ادعا کند  هاي امام را نداشت، آيا اين شخص نمي يک از ساير نشانه هيچ
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هاي امام نيز خللـي بـه    چنين مدعي شود نداشتن ساير نشانه من امام هستم؟ هم
ها در امام شرط نيست،  رساند، چراکه اساساً اجتماع تمام نشانه  ادعاي من نمي

ــه همــراه نداشــتند،  هــاي ام برخــي از نشــانه :زيــرا برخــي ائمــه امــت را ب
  وجود ندارد.  4که وصيت در امام مهدي چنان هم

هـاي   تر دارد که آيا اساساً نشـانه  حلّ اين پرسش، ريشه در پرسشي اساسي
ها شرط است، يا  آن همةهستند و اجتماع » واو«يادشده در روايات، عطف به 

  است؟  ها کافي (يا) هستند و وجود يکي از آن» أو«که عطف به  اين
باشـند  » واو«کند که اين مجموعه، عطف به  ظاهر روايات چنين حکم مي

و » هاي امام است دانش از نشانه«شود:  نمونه در روايتي گفته مي يو وقتي برا
، يعنـي  »هـاي امـام اسـت    معجـزه از نشـانه  «شـود:   در روايت ديگري گفته مـي 

ايـن مقتضـاي جمـع    که هر دو بايد در مدعي امامت وجود داشته باشند و  اين
بين دو روايت است و دليلي وجود ندارد که بگـوييم از ميـان ايـن دو نشـانه،     

 4وصيت در امـام مهـدي   نشانةوجود يکي کافي است؛ با اين حال، فقدان 
اي اسـت کـه    توان توضيح داد که گاهي خود نشـانه بـه گونـه    گونه مي را اين

غـم امکـان برخـورداري از    ر  امکان وجود در شخص مدعي را دارد، اما او به
شـود   هايي تعريف مي اين نشانه، فاقد آن است و گاهي نشانه همراه با ويژگي

است و امکان تحقق آن در برخي امامان وجود  7که مخصوص برخي ائمه
 همـة علـم بـه   «يـا  » برخورداري از دانش«نخست، دستة نمونه، از  يندارد؛ برا

هـا در امـام    ود مانعي براي وجـود آن هايي است که به خوديِ خ نشانه» ها زبان
گـو بـودن    دروغ نشانةاي در شخص مدعي،  نيست و مسلّماً فقدان چنين نشانه

است. ايـن نشـانه بـا تعريفـي کـه از آن در      » وصيت«دوم، دستة  نمونةاوست. 
نيسـت، زيـرا هـر شخصـي      4روايات شده، اساساً قابل صدق بر امام مهدي

دي هسـتم و حتـي امـام مهـدي واقعـي      که بخواهد مدعي شـود مـن امـام مهـ    
تواند اين نشانه را همراه داشته باشد؛ به تعبير ديگر، يقين داريم که فرزند  نمي

زنده و غايب است و سرانجام روزي آشکار خواهـد   7امام حسن عسکري
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وصـيت را بـه همـراه نـدارد، چـون       نشـانة شد. اين شخص هر کس که باشد، 
که امام سابق به شخصـي بعينـه وصـيت     نوصيت طبق تعريفي که شد، يعني اي

کند، به طوري که مردم کوچه و بازار آن را بداننـد. ويژگـيِ يادشـده سـبب     
باشـد.   4جز امـام مهـدي   ، به:ائمه همةاي مربوط به  شود چنين نشانه مي

نيست؛ در نتيجه، براي  4بنابراين، اساساً اين نشانه براي شناساييِ امام مهدي
مهـدويت، ايـن نشـانه کـارآيي نـدارد و فقـدان آن را       آزمـاييِ مـدعي    راستي

توان دليلي بر دروغ بودن ادعاي مهدويت برشـمرد، بلکـه بايـد بـه سـاير       نمي
ــانه ــرد.      نشـ ــوع کـ ــده، رجـ ــه شـ ــام گفتـ ــايي امـ ــراي شناسـ ــه بـ ــايي کـ هـ
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گـو خواهـد شــد و در   و سـومين معيـاري کــه در ايـن بخـش از آن گفــت    
  روايات متعددي از آن سخن گفته شده، همراه داشـتن سـالح پيـامبر گرامـي    

است؛ يعني سالح آن حضرت نزد هر کس باشـد، او جانشـين آن    9اسالم
  خداوند متعال است.  ناحيةحضرت و امامِ منصوب از 

 M1[(O���� 9���  
هـاي امامـت    نهاز نشـا  9در اين باره که همراه داشتن سالح پيامبر خـدا 

کـه   است، در مجامع روايي شيعه روايات فراواني وجـود دارد؛ خصوصـاً ايـن   
مـنعکس شـده    کـافي بخش قابل توجهي از اين روايـات، در کتـاب شـريف    

توان به ايـن   گرِ اتقان اين دسته از روايات است. در اين باره مي است که نشان
  روايات اشاره کرد: 
١ ./�+�:H�� �� ��5 6/ : Q�:H� 7 /� 2V.)"�� :�   W���+� �83

�� 9$�/� %=(�� �� W$� ��:"��  ��� W���(�� # ��(�� �� �G*4 :  :
��cA �/� CH� DV D� %=(�� �� %V�V :      K��p +? :�R� ��A d�")=g

�#� K.E4 K� ��+� �83 2R�S�      K.�E4 # $�/H K��p ��"� o� ��
    >? ��)�� N�3��v�� %��S.�� 2R��S K.E4 # ��*�� I: �  6�:� �

   K��H���� # %���	�� ��a � 6�G- % 4:"��  ��? :�   �S#� ����   9K��A
K.�.c�A �? :� K�A �� K�A7گويد: به امام صـادق  ي؛ عبداالعل١ 

كه منصب امامت را غصب كـرده و بـه نـاحق     يعرض كردم: كس
حـالل و   دربـارة «بـر رد اوسـت؟ فرمـود:     يكند، چه دليلـ  ادعا مي

                                                
1  .�A�E�� ^ W1_ W 284.  
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ــر ادعــا  حــرام از او بپرســند (درســت پاســخ  ــل ب  ينگفــتن او، دلي
سـه دليـل   «سـپس بـه مـن رو كـرد و فرمـود:       ».باشـد)  يدروغش م

سـزاوارترينِ   ؛هست كه جـز در صـاحب امـر امامـت فـراهم نيايـد      
مردم اسـت نسـبت بـه امـام پـيش از خـود؛ سـالح نـزد اوسـت؛ و          

كـه چـون در    ياو مشهور است، به طـور  دربارةوصيت امام سابق 
: يز عموم مردم و كودكـان هـم كـه بپرسـ    و ا يشهر امام وارد شو

  ». گويند: به فالن پسر فالن فالن امام به که وصيت كرده؟ مي
٢ ./�+�:��H�� ���� Q�:��H���� 6�G��- : 7 %����	�� �.�� ����  K? :

�.-< Q�9 ��      W%��/3�
 %�)�� ���� ����? $� b�� # ��� �� :
��cA + ���i P�}� ��+� �83 2R�S T�	4 ...Q�# '(�� :  K.Eg

I��z �A �#� .3 :�     ���- I:� � # $��S# .3 # $/H �48��� o� ��
�.-< Q�9 ...$�A ~t�]� + W7: � q�> # $)�S# #ي؛ عبـداالعل ١ 

قـول عامـه پرسـيدم كـه گوينـد:       دربـارة  7 گويد: از امام صـادق 
نداشـته باشـد، بـه      يهر كه بميـرد و امـام  «فرموده:  9 رسول خدا

بـه خـدا سـوگند، درسـت     «فرمـود:   ».مرگ جاهليـت مـرده اسـت   
شـود كـه    ياست... صاحب امر امامت بـه سـه خصـلت شـناخته مـ     

ــت   ــر او نيس ــت و در غي ــتصّ اوس ــين    ؛مخ ــام پيش ــه ام ــبت ب او نس
اوسـت؛ سـالح و وصـيت     يسزاوارتر از ساير مـردم اسـت و وصـ   

بـا مـن در ايـن     يها نزد من است و كس نزد اوست. اين 9پيغمبر
  ».باره نزاع نكند... 

٣. �� W7�� �� N��O"�� �� P<�(��  ���5 6/ :  Q�:�H�7   7G�� :
F��� 9���e� T�	4 L  6�/ .<�.�� # % �E*��� :    9L��F 7G�� # :

��     ^��)(4 + # $���? o�� �� %
�(� # ���(�� # ��(��� $A�	g # :
�?� �.-< ��- I: � K.E4 # :R� Q�؛ حـارث بـن مغيـره    ٢...9

                                                
1 _ WK�"3 .378.  
2  k�)p.%H�O��  _ W 249.  
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 يا عرض كردم: امام با چـه نشـانه   7گويد: به امام صادق ينصر
عـرض كـردم: و    ».بـه آرامـش و وقـار   «شـود؟ فرمـود:    يشناخته مـ 

و  يشناســ ينيــز بــا حــالل و حــرام او را مــ«ديگــر بــا چــه؟ فرمــود: 
كـس نيـاز نـدارد؛     كه او بـه هـيچ   يمردم به او، در صورت ينيازمند

  ».نزد اوست...  9چنين سالح پيامبر خدا هم
٤. �� W�"� �� :"R� ��� �0��� �*(�� 7 ��  %�+:�� �� $)�G- :
/��  ���cA W��+� �83 2R�S   $��/� %��+:�� :    # C�B��� # ��HE�� :

�? W�.��cA % 4:"�� 2p��� �: �>? W%�S.��� S#� ���   C�� 9K��A  :
  b��/A Ch�*"�� ��GA W<�� �"}�R ��*�� d� �#<#� # K�A �� K�A

%=R �a�Aدليل  دربارة 7 رت رضا؛ احمد بن عمر گويد: از حض١
سن، فضـيلت   يدليلش بزرگ«االمر پرسيدم. فرمود:  امامت صاحب

 يآيد و بگويـد: فالنـ   كه كاروان به شهر در يو وصيت است. زمان
به كه وصيت كرد؟ پاسـخ دهنـد: بـه فـالن پسـر فـالن و هـر كجـا         
سالح گرديد، شما هـم بگرديـد، امـا پاسـخ گفـتنِ مسـائل، دليـل        

  ».نيست

٥ .��� -.� �� �/� �*(��� �0���7 ��  K.E4 ����� ����� :
�.-< ~<� $�/� 7.)*4 # ...o� �� D/�� Q�9    I:� � K.�E4 # ...

�.-< ��- Q�9 ...<�c���امام «فرمود:  7 ؛ امام رضا٢# -��$ <#
  دانشمندترين مردم است... زره رسول خـدا بـه   ؛است ييها را نشانه

رسـول خـدا و شمشـير ذوالفقـارش      قامت اوست... و سالح زةاندا
   ».نزد اوست... 

�	# ��#�V +# 1[( +"X�V %"f�(  
در کنـار روايـات يادشـده کـه بــه صـراحت همـراه داشـتن سـالح پيــامبر         

                                                
1  .�A�E�� ^ W1_ W 285.  
2  .���[��_ W 527 �528.  
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شمرد، در برخي ديگر از روايات، اين مطلب به  امامت برمي نشانةرا  9خدا
  امبر گراميصورت ديگري بيان شده است. در اين دسته از روايات، سالح پي

کـه تـابوت    چنـان  تشبيه شده است؛ يعني هم» اسرائيل تابوت بني«به  9اسالم
نيز نـزد هـر کـس     9اسالم  نبوت بود، سالح پيامبر گرامي نشانةاسرائيل  بني

بـابي را بـا    کـافي، در کتاب شريف  ;خ کلينييامامت اوست. ش نشانةباشد، 
قرار داده و برخي » اسرائيل بني اهللا مثل التابوت في أن مثل سالح رسول«عنوان 

اي از روايـات بـدين    روايات مربوط را در آن گـردآوري کـرده اسـت. پـاره    
  قرارند: 

١ .��� ��	
 7   �.���)�� d0# �>? �.��)�� %�n "� � �A ��*�� ��
/�� � � �� C
< k�� g#� : # C�h��-?�    ���*�� q�8�p q/"��

%���e� �<�� �<�� �� ��Rسـالح در  «فرمودنـد:   7؛ امام بـاقر ١
اسـرائيل اسـت، چـون هرگـاه      صـندوق در بنـي   منزلـة ميان مـا، بـه   
گرفـت،   اسـرائيل قـرار مـي    درِ خانـه مـردي از بنـي    يصندوق جلو

شد. سالح نيز چنـين اسـت؛ هـر کجـا      فرمانروايي نيز به او داده مي
   ».جاست باشد، امامت همان

٢ .Q�:H����7 �.c4    �}� �� �A ���*�� C}� �"]? :   ��A �.���)�� C
� � . � 6]�p WC�h��-?     �/� �.���)�� :�
# 6��� C3� 7� C�h��-?� 

   %����e� ��g#� �� � ��*�� $��? <�S �"A N.H �� �.g#� Da��؛ امـام  �٢
فرمود: داسـتان سـالح در خانـدان مـا، داسـتان تـابوت        7 صادق

اسـرائيل كـه    ياز بنـ  ياسرائيل. تابوت بر درِ هر خاندان ياست در بن
  شـد؛ هـر كـس از مـا هـم كـه       ها داده مـي  شد، نبوت به آن يپيدا م

  سالح به دستش برسد، امامت به او داده شود.
٣. ��� ��� �� ��] ��5 6/ : �0��� �*(�� 7   D�� ���+� ��� �>? :

                                                
1  .�h��� W��
<:�� _201.  
2 ^ W�A�E�� .1_ W238.  
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     :��# ��Hp� K.�E4 K� ��a � ����� ����� ��cA 9I:	� 78�� T�	4
� � �A �.��)�� %�n "� � �A ��*�� # ...$��� ?  %����e� K.Eg WC�h��-

K�p �"}�R ��*�� dعـرض   7 نصر گويد: به امام رضـا  ياب ؛ ابن�١
بـه چـه دليـل شـناخته      يكـردم: چـون امـام بميـرد، امـامِ پـس از و      

هـا ايـن اسـت     آنجملة امام را عالماتي است: از «شود؟ فرمود:  يم
باشد... و سالح در ميان ما، ماننـد   يترين فرزند پدرش م كه بزرگ

اسرائيل؛ امامت همراه سالح است هر كجا كه  يوت است در بنتاب
  ».باشد

٤ .��� ��	
7 � � �A �.��)�� %�n "� � �A ��*�� K? ��  C�h��-?
 �.���)�� <�� ��R <#:4 �"p ��*�� <�� ��R q/"��؛ امـام  4٢:#> 

اسرائيل  يسالح در ميان ما، مانند صندوق در بن«فرمودند:  7باقر
باشـــد، فرمـــانروايي هـــم  9ح پيـــامبراســـت؛ هـــر كجـــا ســـال

 ييکه هر جا كه آن صندوق بـود، فرمـانروا   چنان جاست، هم همان
   ».جا بود همان

در روايت اخير، همان حاکميتي است که از شئون امام » ملک«مقصود از 
که هر کجا سـالح باشـد حکومـت هـم      معصوم است؛ بنابراين، مقصود از اين

   هست، تالزم سالح با امامت است.

Q�� ) 1[( gP*[V  
گفته به صراحت بر مالزم بودن همـراه داشـتن سـالح پيـامبر      روايات پيش

اسالم(ص) و امامت داللت داشت، امـا در برخـي ديگـر از روايـات، همـراه      
داشتن سالح مالزم با علم دانسته شده است. مقصود از اين علم، همان دانشي 

  شده است: يمعرف هاي امامت است که در روايات ديگر از نشانه
اسـرائيل   ييقول إن السالح فينا كمثل التابوت في بن 7. أباجعفر١
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كان حيث ما دار التابوت فثم الملك و حيـث مـا دار السـالح فـثم     
سالح در خاندان مـا، ماننـد تـابوت    «فرمودند:  7؛ امام باقر١العلم

آن  يزد، ملك در پـ  اسرائيل؛ هر كجا تابوت دور مي ياست در بن
در ميان ما هـر كجـا سـالح دور زنـد، علـمِ امامـت دنبـالش        بود و 
   ».باشد

٢ .Q�:H���� 7 �.c4       ��A �.���)�� C�}� �� �A ���*�� C}� �"]? :
� �   �� �A ��*�� <�� �" 4GA Wq/"�� <�� �.��)�� <�� �"}�R WC�h��-?

.D/	�� <�داستان سالح در خاندان مـا،  «فرمودند:  7امام صادق �٢
زد،  اسرائيل؛ هـر كجـا تـابوت دور مـي     يت در بنداستان تابوت اس

آن بود و در ميان ما هـر كجـا سـالح دور زنـد، علـمِ       يملك در پ
   ».امامت دنبالش باشد

٣ .��� �0��� �*(�� 7 �� ��	
.�� �� : 7    ���*�� C�}� �"]? :
� � �A �.��)�� C}"p � �A    # q�/"�� <�� �.���)�� <�� �" 4� C�h��-?

�*�� <�� �" 4�D/	�� <�� � �A 7فرمود: امام بـاقر  7؛ امام رضا�٣ 
اسرائيل  يداستان سالح در خاندان ما، داستان تابوت در بن: « فرمود

آن بـود و در ميـان    يزد، ملك در پ است؛ هر كجا تابوت دور مي
   ».ما هر كجا سالح دور بزند، علمِ امامت دنبالش باشد

٤. ��� �� K�.�S �0��� �*(�� 7 �� K�p :  ��	
.��� 7   �.�c4
   �� � ��A �.���)�� C}� � �A ��*�� C}� �"]?    <�� ��"}�R C�h���-?

     6�/ W���+� D}�A �� �A ���*�� <�� �"}�R # N.H �� �.g#� �.��)��  :
�A  ��� 9D�/	/� �4�n� ��*�� K.E + :؛ صـفوان از قـول حضـرت    ٤

همانا داستان سالح در «فرمود:  مي 7 گويد كه: امام باقر 7رضا
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اسـرائيل؛ هـر كجـا تـابوت      يما، داستان تابوت است در بنـ  خاندان
شد و در ميـان مـا هـر كجـا سـالح دور       زد، نبوت عطا مي دور مي

عـرض كـردم: سـالح از علـم جـدا       ».جاسـت  بزند، امرِ امامـت آن 
  ».نه«شود؟ فرمود:  يم

  نويسد:  روايت اخير چنين مي دربارةعالمه مجلسي 
استحقاق تابوت هر کجا  يه از رون کيا يعني» حيثما دار التابوت«

قهر و اجبار هـم چنـان کـه نـزد جـالوت بـا قهـر و         يباشد نه از رو
دانسـتن   ياست . پرسش برا ييجدا يله به معنايمزاو  اجبار بود ...

باشـد کـه    يش کسـ يا ممکن است سالح پيآن مطلب است که يا
 ينـ از دارند علـم نداشـته باشـد ماننـد ب    ين چه مردم بدان نآبه تمام 

پـس سـالح هـم چنـان کـه       ،ريـ خ :الحسن و امام درپاسخ فرمودند
  .١ل امامت است مالزم با علم هم هستيدل

کـه مسـتقيماً    که در روايات يادشده، بـه جـاي ايـن    محتمل است علت اين
نظر از  سالح را مالزم با امامت معرفي کند، آن را مالزم با علم دانسته ـ صرف

هاي امـام اسـت نـزد شـيعيان روشـن بـوده؛        انهکه اين مطلب که علم از نش اين
بنابراين، مقصود از مالزم بودن سالح با علم، مالزم بودن آن با امامت است ـ  

بهره بودنشان از علم روشن بود و يا به  تعريض به مدعياني بوده است که يا بي
اي از علم نداشتند، اما در عـين حـال مـدعي بودنـد سـالح       اعتراف خود بهره

در صدد اين بودند که با توجه  7هاست! پيشوايان معصوم نزد آن 9پيامبر
که علم و سالح مالزمند، دروغ بودن ادعاي اين دسته از مـدعيان   دادن به اين

توانـد شـاهد مطلـب يادشـده      آيـد، مـي   را اثبات کنند. ماجرايي که در پي مي
  باشد: 

�� K�"*�� :�	- ��� : � 6 p : Q�:H� 7   ��
< $��/� Ci� >? K
$� +�cA %4:4n�� ��   ��� 9%���m�� ��)�� ���? DE�A� :  ���cA : + : 
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�� $� +�cA :  # $� �.cg # �cg # �)�g q]� ��c}�� q � �]�Hi� : :
  ��"� D3 # ��"�g # ~<# k�(S� D3 # K�A # K�A Wq� Da�"*]

Q�:H�.�� 2BOA k8E4 +7 ��cA      ��4�< ��"/A �8�a� Dag���� �� :
$a
# �A 2BO�� �� ��cA .�
�i 6/ 9�483 T�	g� :    ��"3 D�	] :

         r��- K� K��"�n4 ��"3 # %�4:4n�� ��� ��"3 # � .�- C�3� ��
�.-< Q�9 ��cA W�*(�� �� Q�:H� : �   ��� Q�# Q� �"a 	� ��8p :

   WI.��� I�< + # $�� �� �� N:R�.� + # $� �	� �*(�� �� Q�:H� I�<
    ��� ��/� :� � I�< K.E4 K� +? Da/�� ..���*(��؛ سـعيد سـمان   ١.

مـذهب، بـر آن    يبودم كه دو مـرد زيـد   7گويد: نزد امام صادق
كه اطـاعتش    يحضرت وارد شدند و گفتند: آيا در ميان شما، امام

آن دو نفر گفتند: مردمان موثـق   ».نه«واجب باشد، هست؟ فرمود: 
و عقيـده   ي، اعتـراف كنـ  يبه ما خبر دادند كه شما به آن فتـوا دهـ  

بـريم و   آن خبر دهندگان فالن و فالن هسـتند كـه نـام مـي    و  يدار
تقــوا و كوشــش در عبادتنــد و دروغ نگوينــد. امــام   يشــان دارايا

 يهـا چنـين دسـتور    من بـه آن «در غضب شد و فرمود:  7صادق
امام ديدنـد، بيـرون    چهرةچون آن دو نفر آثار غضب بر  ».ام نداده

عـرض  » ؟يشناسـ  ياين دو نفـر را مـ  «رفتند. حضرت به من فرمود: 
زيديه هسـتند و عقيـده    طايفةها اهل بازار ما و از  ، اينيكردم: آر

اهللا بــن حســن اســت. فرمــود:  نــزد عبــد 9دارنــد شمشــير پيغمبــر
اهللا بـن   گويند. بـه خـدا قسـم عبـد     خداوند لعنتشان كند! دروغ مي«

حسن آن را نديده؛ نه با يك چشم و نـه بـا دو چشـمش و پـدرش     
بن حسـين   يكه ممكن است آن را نزد عل جز اينهم آن را نديده، 

  ».ديده باشد... 

  به گواهي روايت يادشده، عبداهللا بن حسن مدعي بود سالح پيامبر گرامي
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اي از علـم   نزد اوست؛ با اين حال، او خـود معتـرف بـود کـه بهـره      9اسالم
  ندارد: 

�� :�	- �� �/�: ��� : � �*��
 6 p Q�:H�7    :�"(� I:� � #
� ���? �/� �� Q�:H� A # �*��
 $H 
�   ��� q/"�� :H� b/="��

� ��(S� �� C
< ��cA $�< :H� �� k�aF # <��m�� :"(� # ����: 
  b��� �� ��+� �83 �A � � �.c4 �*(�� �� Q�:H� K� @�:A 6/	


�]��O�. Q�:H�.�� ��cA 7 ��p :	�:    D�n�4 Q�:�H� �� K.H=	g ���
/� I��� K�� D� ��? �E4  Q�# �:�S # D/� �]: � b�� $]? �.c4 # ��

.3� # Q�# �E� # D/� I: � ��7 �? I:���    ���- �]:� � K� I<:S
�.-< Q�9     %�"|�A r(��� Q�# �]:� � # $�؛ ١...# -��$ # �>�

نشسـته بـودم. محمـد     7 بن سعيد گفت: خدمت امام صادق يعل
عـين،  پهلـويش نشسـته بـود و عبـدالملك بـن ا      ياهللا بن علـ  بن عبد

از  يعبدربــه نيــز حضــور داشــتند. يكــ محمــد طيــار و شــهاب بــن 
گويد: ما را  اهللا بن حسن مي اصحاب عرض كرد: فدايت شوم! عبد

در آن نيسـت. امـام    ياست كـه ديگـران را حقـ     يدر امامت، مقام
اهللا؟!  كنيـد از عبـد   تعجب نمـي «فرمود:  يپس از سخنان 7 صادق

است نـزد   يمام نبوده! او مدع، ايگمان او اين است كه پدرش عل
گويـد؛ نـزد او علـم نيسـت،      ما علم نيست. به خدا قسم، راست مي

خود اشاره کرده، فرمـود: ـ   سينة به خدا قسم ـ در اين موقع به   يول
نزد مـا سـالح پيـامبر، شمشـير و زره اوسـت. در نـزد مـا مصـحف         

  ».فاطمه است... 

همرا  7شوايان معصومکه پي مجلسي اول احتمال داده است که علت اين
اند، رد ادعاي زيديه و  هاي امامت برشمرده را از نشانه 9داشتن سالح پيامبر

ها بوده اسـت. وي در ايـن بـاره چنـين      هاي جهادي آن گيري از حرکت پيش
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 نويسد:  مي
ــر  ــدان کــه بزرگت ــن دليب ــي ــر روز از   يل، معجزات اســت کــه در ه

ن يـ بـر ا  يرات متـوات يـ شـد هـم چنـان کـه روا     يصادر م 7نانآ
ن اسـت کـه   يات اين روايمطلب داللت دارند و ظاهرا مقصود از ا

کـه سـالح نـزد او نباشـد      يسالح نشانه امامت و جهاد است و کس
غاز بـه جهـاد   آد يکه نزد او باشد با يست و کسيز نيجهاد بر او جا

 ينـ يان ديشوايد و مقصود پيآر از غالفش درين که شمشينکند تا ا
ف بـوده اسـت و خداونـد    يان ضـع يعيدادن شـ  يه و تسليديرد بر ز

 .١متعال داناست

9��� ��Xh ��# 1[( +# ��	�(  
، يکي از 9اسالم  که گذشت، همراه داشتن سالح پيامبر گرامي چنان هم
ــاره   نشــانه ــل در پ ــه همــين دلي اي از مــوارد، پيشــوايان  هــاي امامــت اســت؛ ب

و بودن سالح پيامبر   ردهبراي اثبات حقانيت خود، به آن استناد ک 7معصوم
انـد.   نزد خودشان را، دليل بر حق بودن ادعاي خـود گرفتـه   9اسالم  گرامي

گونـه توضـيح داد کـه امامـان      شايد بتوان اين استدالل پيشوايان دينـي را ايـن  
 9اسـالم   و حتي مدعيان امامت، خود را جانشينان پيامبر گرامي 7معصوم

ند ادعـا کنـد سـالحِ آن حضـرت نـزد      دانستند. روشن است، کسي که بتوا مي
دار آن حضـرت و   اوست، اين خود بهترين دليل بر ايـن اسـت کـه او ميـراث    

توانـد   ترين و سزاوارترين افراد به پيامبر خداست و همين ويژگي مـي  نزديک
ايـن مطلـب     نيچنـ  باشـد. هـم   9بر جانشينيِ او از پيامبر خـدا  يدليل استوار

 9اسـالم   پيـامبر گرامـي   يه باشد کـه از سـو  تواند ريشه در ذهنيتي داشت مي
براي مسلمين ايجاد شده بود؛ ذهنيتي کـه بـر اسـاس آن، هـر کـس سـالح را       

که امامـان پيشـين،    همراه داشته باشد، جانشين آن حضرت است. افزون بر اين
کردند و امامان متأخر براي اثبـات امامـت    اين مطلب را براي مردم بازگو مي
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کردند که توسـط امامـان سـابق گفتـه شـده بـود و        تناد ميخود، به معياري اس
  توان به اين موارد اشاره کرد:  نمونه مي يدانستند؛ برا شيعيان آن را مي

١��� �� . ��	
 7 ��: �� ����  �� �!�"�� 7     ��"� C�) ���R
 D3:F�] #��: �.-< ��- P<# :R� DE�A C3 Q� DEg:�]  # Q�

7����z $��"g�i # $��)4�<9 �.����فرمودنــد:  7؛ حضــرت بــاقر١+ :
هـا را قسـم داد و    پـس از كشـته شـدن عمـر، آن     7 المؤمنين ريام«

در ميـان شـما غيـر مـن      يدهم كه آيـا كسـ   فرمود: شما را قسم مي
و پرچم آن سـرور و انگشـترش    9هست كه وارث سالح پيامبر

  ».باشد؟ گفتند: نه
٢ .�/� �� ...7    �.�-< ���- P<# :�R� DE��A CaA : Q� 9 

�.�� 97��z $g�آيـا در ميـان   «فرمـود:   7؛ ... امـام علـي  ٢: +... #��
شما غير از من کسـي هسـت کـه سـالح پيـامبر خـدا و ادوات آن       

  گفتند: خير... .» حضرت را به ارث برده باشد؟
٣ .��� ��	
 7�� W �/� �� ��*(�� C) �"� : 7   :�"(� C�-<� W

�? %�� (�� ��� ��*(�� �� �/�7 W$� �[A W   $�� ��� D�V   ����4 :
�.-< K� 6"/� : W�i� Q�9   ��� %���e� # %�S.�� C	
 K�p

��� �� �/	� I:	� 2��| 7�? DV W� �? DV W�*(��� ��*(�� 7 # .
@.�� C) : 7  # _.4 D� #�   ��g�+# # q���� . S # q"� �]

�/� ��7 ��: # � - �A W     ��A Wq)V�:�R ��A q � �a� 'R�
��e� # %���S.�� � �t��� g ���� ���/� $��� ����cA W� �����[g + # %���

��*(�� 7        ��]? W'�(� q�� b��� ��� ~:�g + # Q� 'g� D� �4 :
    $��/� Q� ��./�S ���� K? WD� �4 .��/3�=�� �� K.Eg K� qv��

S#�� �? $
.)4 K� CH ��?�   K� C�H q�> �� ��? :a� # W���	��
                                                

1  .�h��� W��
<:�� _203.  
2  .����5�  (�-.|) _ W 550.  
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�.-< ��- �83 # %��*� :a�)*4 Q�9  W�8a� ��	g �A W7: �
  ...���(�� 6)��g # �"	�� Zc] q�/� T�i� �]xA7 ؛ امـام بـاقر  ١ 

 يكشته شد، محمد بن حنفيه، شخصـ  7 فرمود: چون امام حسين
بن الحسين فرستاد كه تقاضا كند با او در خلوت سخن   يرا نزد عل

كـه   يدان گويد. سپس به آن حضرت چنين گفت: پسر برادرم! مي
د بـــه  وصـــيت و امامـــت را پـــس از خـــو     9 رســـول خـــدا 

و بعـد از او بـه امـام     7 و بعد از او به امام حسـن  7 المؤمنين ريام
واگذاشت. پـدر شـما ـ درود بـر او بـاد! ـ كشـته شـد و          7 حسين

ام و  شما و با پدر شما از يك ريشـه  يوصيت هم نكرد. و من عمو
كـه بـر شـما دارم، از     يهستم. من با اين سن و سـبقت  7 يعل زادة

امت سزاوارترم؛ پس با من در امـر وصـيت و   شما كه جوانيد، به ام
بـه او فرمـود:    7 بـن الحسـين   يامامت، منازعه و مجادله نكن! عل

، ادعـا نكـن!   يرا كه حق نـدار  يعمو! از خدا پروا كن و چيز يا«
عمـو! همانـا    ي! ايكنم كـه مبـادا از جـاهالن باشـ     تو را موعظه مي

ار عراق شود، بـه  كه رهسپ پدرم ـ درود خدا بر او باد! ـ پيش از آن  
آن بـا مـن    دربـارة پـيش از شـهادتش،    يمن وصيت فرمود و ساعت

است نزد من. متعرض ايـن   9 عهد كرد. و اين سالحِ رسول خدا
   ».ترسم عمرت كوتاه و حالت پريشان شود امر نشو كه مي

٤ .�� K�"*�� :�	-    ���� :� � 6� p :  Q�:�H� 7    $��/� C�i� >?
$� +�cA %4:4n�� �� K�
< : �� 9%��m�� ��)�� ���? DE�A� ��cA :  :

+ .�� $� +�cA :   �.�cg # �cg # �)�g q]� ��c}�� q � �]�Hi� : :
  D�3 # ��"�g # ~<# k�(S� D3 # K�A # K�A Wq� Da�"*] # $�

Q�:H�.�� 2BOA k8E4 + �"� 7 ��cA      ��"/A �8�a� Dag���� ��� :
�� ��cA .�
�i $a
# �A 2BO�� �4�< T�	g� :  6�/ 9�483   D�	] :

                                                
1  .N��H)�� # %���e� _ W 60 �63.  
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     r��- K� K��"�n4 ��"3 # %�4:4n�� �� �"3 # � .- C3� �� �"3
�.-< Q�9 ��cA W�*(�� �� Q�:H� : �   ��� Q�# Q� �"a 	� ��8p :

    WI.��� I�< +# $�� �� ��� N:R�.� + # $� �	� �*(�� �� Q�:H� I�<
����S �]�p KxA W��*(�� �� �/� : � I�< K.E4 K� +? Da/��  �"A

   r��*� 7:� � K? # .$��B� d0.� �A �V� �� # 9%BHc� �A %���
�.-< Q�9 �.-< %4��� 7: � K? # Q�9    # $�)�+ # $��<� #

  �.�-< ~<� ��A %��� �"A ����S �]�p KxA WI��O� Q�9  K? # 9
�.-< %4��� 7: � Q�9       C�}"p �� �A ���*�� C�}� # ...%�H/O"��

� � �A �.��)��  �A WC�h��-?     �/� �.���)�� :�
# 6��� C�3� 7�� 
  :�c� # %���e� �g#� � � ��*�� $��? <�S �� # N.H �� �.g#� Da��.��

�.-< ~<� ��� bH� Q�9  �/	A�     ��]� �a)�*H� # ��m�mi �<5�
   Q� L��F K? ��3�� �a�*H� �>? �� � "h� # 6]�p # 6]�EA1�   سـعيد

بـر  مذهب  يبودم كه دو مرد زيد 7سمان گويد: نزد امام صادق
كــه   يآن حضــرت وارد شــدند و گفتنــد: آيــا در ميــان شــما امــام 

آن دو نفـر گفتنـد:    ».نـه «اطاعتش واجـب باشـد، هسـت؟ فرمـود:     
، اعتـراف  يمردمان موثق به ما خبر دادند كه شـما بـه آن فتـوا دهـ    

و آن خبر دهندگان فالن و فالن هستند كه نام  يو عقيده دار يكن
ــي ــريم و ا م ــان دارايب ــوا و ك يش ــد و دروغ  تق ــش در عبادتن وش

ها چنين  من به آن«در غضب شد و فرمود:  7نگويند. امام صادق
امـام   چهـرة چون آن دو نفر آثـار غضـب را بـر     ».ام نداده يدستور

ــه مــن فرمــود:    ــد. حضــرت ب ــرون رفتن ــد، بي ايــن دو نفــر را «ديدن
 هـا اهـل بـازار مـا و از طايفـة      ، اينيعرض كردم: آر» ؟يشناس مي

اهللا بـن   نزد عبـد  9و عقيده دارند كه شمشير پيغمبر زيديه هستند
گوينـد. بـه    خداوند لعنتشـان كنـد! دروغ مـي   «حسن است. فرمود: 

                                                
1  .�A�E�� ^ W1_ W 232 �233.  
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اهللا بن حسن آن را نديده؛ نه با يك چشـم و نـه بـا دو     خدا كه عبد
كه ممكن اسـت آن را   چشمش و پدرش هم آن را نديده، جز اين

 يويند، چـه عالمتـ  گ بن حسين ديده باشد. اگر راست مي ينزد عل
تيـغ آن اسـت؟ همانـا     لبـة در  يآن است و چه نشانه و اثر دستةدر 

نزد من است. همانا پرچم، جوشن، زره و خـود   9 شمشير پيغمبر
ــر ــي     9 پيغمب ــت م ــر راس ــت. اگ ــن اس ــزد م ــد، در زره  ن گوين

 9است؟ همانا پـرچم ظفـربخش پيغمبـر    يچه عالمت 9پيغمبر
او نزد مـن اسـت. همانـا     يعصا و ينزد من است. همانا الواح موس

را  يقربان يكه موس يانگشتر سليمان بن داود، نزد من است و طشت
 9كه نزد پيغمبـر   يداد، نزد من است. همانا اسم در آن انجام مي

ــار      ــلمانان و كف ــان مس ــگ) آن را مي ــه جن ــون (در جبه ــود و چ ب
رسـيد، نـزد مـن     از كفار به مسـلمين نمـي   يتير چوبةگذاشت،  مي

انـد، نـزد    دانم. همانا آنچه را فرشـتگان آورده  من آن را مي است و
من است و داستان سالح در خاندان ما، همان داستان تابوت است 

 نشـانة شـد،   كه تـابوت پيـدا مـي    ياسرائيل؛ بر در هر خاندان يدر بن
رسـد، امامـت    خـانوادة نبوت بود و سالح به هر كس از ما  ياعطا

را پوشـيد و   9 رسـول خـدا   زرةرم شود. همانـا پـد   يبه او داده م
چنان بود  كشيد و من آن را پوشيدم ،هم به زمين مي يدامنش اندک

 يكشيد و اختالف محسوس نمي يكشيد و گاه به زمين مي ي[گاه
 انـدازة اسـت كـه چـون آن را پوشـد، بـه       ي] و قائم ما كس نداشت

  ».قامتش باشد؛ ان شاء اهللا

وجود داشـتن سـالح نـزد عبـداهللا بـن      ابتدا منکر  7در روايت اخير، امام
شان است و با طرح يشوند که سالح نزد ا شوند و در ادامه مدعي مي حسن مي

وجـود داشـتن    دربـارة هاي سالح، شک مخاطب را  نشانه دربارةهايي  پرسش
برنــد و در نهايــت، ســالح را بــه تــابوت تشــبيه  ســالح نــزد خــود از بــين مــي

امامت اوست. با توجـه بـه سـير سـخن      انةنشفرمايند که نزد هر کس بود،  مي
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شود که آن حضرت، در صدد اثبات امامت خود از راه سـالح   امام روشن مي
 بودند. 

بـراي   7دهـد پيشـوايان معصـوم    در کنار روايات يادشده کـه نشـان مـي   
کردند، از برخي روايات چنين اسـتفاده   اثبات امامت خود به سالح استناد مي

وگو  کردند که در مقام بحث و گفت يان نيز توصيه ميشود که ائمه به شيع مي
و  7با مخالفان، به اين مطلب استناد کنند و حقانيت امامـت امامـان معصـوم   

  دروغ بودن ادعاي مدعيان را از اين راه آشکار کنند: 
١ .��� Q�:H�7 $"� � � �A ��  Dp.=)R� # Dp.�G- �>? DE]� .� :

 �.�.cg K� ��? 2R� K�p ��+��Da�  �. � E� # DEO/H4 �"p � *� �]? :
 : � ��*�� .3 # 9$HR�S �� # $/3� .3 �� : � D/	�� �83 2/m]
  Dp:� � �E4 KxA 9$HR�S �� # 9.3 �� : � ��=�� .3 # 9.3 ��

   �)R $�H/m] ��]xA Dp��z : � �E4 K? # DE	4�H] �]�A�  D�؛ امـام  ١[	/
ما هــا از شــ آن يوقتــ«پســرعموهايش فرمــود:  دربــارة 7صــادق

طـور كـه    د: آنييـ شان بگويخواهند، مايلم به ا پرسند و دليل مي مي
بپـذيريم؛ مــا   يدليـل از كسـ   يانـد، نيسـت كـه مـا بـ      بـه شـما گفتـه   

مقـام   يكنيم و نزد هر كـس ايـن علـم باشـد و دارا     وجو مي جست
كنيم. سالح پيامبر در دست كيست؟  مي يامامت باشد، از او پيرو

اســت؟ اگـر در اختيــار   يه كسـ جفـر نـزد كيســت و در اختيـار چــ   
ــا شــما بيعــت مــي  ــزد ديگــر  شماســت، ب ــيم و اگــر ن اســت،  يكن

   ».كنيم تا بدانيم در دست كيست وجو مي جست
٢. ��� : � �p> Q�:H� 7      ��� :�"(� ��A K.��.c4 �� # %�]�*�E��

�/�� ��cA:     �.�-< ���- K��p ��� : � Da]./j*g +� Q�9  K�
�S.�� �A ^�)(4 K�p �/� �� :"(��? #� %�  �����   ��	H�A ��a�A L

                                                
1  .�h��� :����
<_ W178.  
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�?� $� �a[* �A ��*(��صـحبت از   7 ؛ نزد امام صـادق �١/� �� 
محمد بن حنفيه دارند. فرمود:  دربارةكه  يها شد و اعتقاد كيساني

 يدر اختيـار چـه كسـ    9 پرسـيد سـالح پيـامبر     آيا از آنـان نمـي  «
يـا    احتياج به وصـيت  يگاه يمحمد بن عل«سپس فرمود: » است؟!
ــدا ــي  يرمق ــدا م ــ  از آن پي ــرد، م ــ   يك ــدمت عل ــتاد خ ــن  يفرس ب

   ».داشت و نسخه برمي 7الحسين

'� +# +4"� � �&�  e1[( +`O����   9( 9��� 
دانسـتند، در   امامت مـي  نشانةرا  9که سالح پيامبر خدا ياريروايات بس

کردند و بـه   به شيعه در اين باره مي 7هايي که پيشوايان معصوم کنار توصيه
دادند که در مقام محاجه با مدعيان از اين حربه استفاده کننـد،   عليم ميها ت آن

ــذا در    باعــث شــد ايــن مطلــب تــا حــدود زيــادي نــزد شــيعه تثبيــت شــود؛ ل
دهد شيعيان در  هاي تاريخي، موارد متعددي وجود دارد که نشان مي گزارش

هـا   ارشآزمودند. برخي از اين گـز  مواجهه با مدعيان، آنان را با اين معيار مي
  بدين قرارند: 

١��� �� . �� W�/��E�� :��i .�� C) �"� :    ��./�S ���*(�� Q�:H�
  Q� ��./�S ��*(�� �� �/� �n� # N��()� %	���� 6�c� # $�/� Q�

�? %	���� 6�/)i� W$�n � �"a�/��    �"��A 6� p # �*(�� �� �*(��
   �a�A 2��=4+ # %�G�*� �� $�G*g %	���� 6/	
 # $��? r/)[4 # �

   $�� 6�/cA �.�4 ��> $)�G- �]? # ���()� ���+� �� 7<�� + 6�c�  :
�.-< ��- @: � W@�:A 6/	
 Q�9 �� DV W2BOA  ��	� �4 :

9�]. 	g W%	����        ��4� 7<�� + ��H�jp �� 4nR I:� � ��� 6�
�[A !
...$
.g؛ ابوخالد کابلي گويد: چون اباعبداهللا حسين بن علـي بـه   �٢

نشـين   تحير شدند و علي بن الحسـين خانـه  شهادت رسيد، شيعيان م
                                                

1 _  WK�"3 .198.  
2  .2� "�� �A 2�}�� _ W 363 �365.  
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شد. شيعيان به سوي حسن بن الحسن رفتند و من نيز با آنان بـودم.  
دانسـت؛ پـس شـيعيان      از او پرسشي کردند و او پاسـخ آن را نمـي  

امام متحير شـدند. روزي از او پرسـيدم: فـدايت شـوم! آيـا       دربارة
يعه! نزد شماست؟ او گفـت: اي جماعـت شـ    9سالح پيامبر خدا

اندازيد؟ پـس ناراحـت و مـأيوس از نـزد او      آيا ما را به مشقت مي
  دانستم به کدام سو بروم... .   خارج شدم و نمي

2-.� �� .�  7<.����� �� %�m� ��      ��� K��-��i :�A# d�")
� :
      L��"/� d�")
� # 7<�� �#:�� # ��ah�"/� # [��3<�Hp W] �3<�m�

  # K��"a| # %���H���� ��? �#<�)i� # %	����   )�F %���"
�   �.��� #
Da	"
G�      r/[)�*"�� ��� �.�G�*)A W%� 4:"�� �#��g K� DE� � �0< :

��� K� �p> :cA W�]��� I:/c � �a�A   �B� :� D/	���    ��� 7<:�] +#
   Q� ��./�S � %"|�A # �/� :�# �� �.-��� �� �� I:	� Q� $H�]

  ��� # %BA # �H3> D3<� r�� %h�� � ��? �.	A� # � ��	"
� Da�/��.  :
7> r�*� I.H��m)A ���+� �].A�	g # �H[��� �].gG)�   2��Bc�� # <�c���

    # ��/� :��# ��� %"h5� 6�H}g $�A 78�� �./�� # Dg�[�� # N��H�� #
   I:� � q��> Dg:
# �"A W���? : � +? K.E4+ q�> K? # %"|�A

�? �]na=g # � /"(A .��"�� $��? �."/*A�    :=�*"� �� //R # % 4:"��
�.-���9 A� �G- # ��)	p< � �/�    # o�� �� <.��� �A Dh�c�� �� :

� � �.��cA 9�a�A r/[)*"��       ��� ���	
 $��i� ���� # ��/� �� :4t :
  # ���*�� � �/� ��A W$�/� � "/- # I:=*� �A �:4t �]:�cA W:"(�

�� � / 9D)/H� �4� �� :  # � ���? T�	 � K�-��i �<� �� � /H� :
��cA .�]<.�� I:/c] ��  :�� # �.�.� ���   �)R � 4:4��   WI<�� C�i�

�� DV W� /pGA .���	| � ��? ^�iGA  $�� � /cA 9K#:4�g �� :   K� :�4�] :
 6�H}g $�A 78�� �./�� # 2�Bc�� # Dg�[�� # N��H�� # <�c��� �> � 4�g
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%"h5�7   ...����? :� � +? K.E4+ q�> KxA؛ موسـي بـن عطيـه    ١
نـواحي مختلـف خراسـان، از    اي از مردم  گويد: عده نيشابوري مي

بزرگان و عالمانشان جمع شده و آهنگ منزل مـرا کردنـد و مـن،    
اي ديگــر را انتخــاب کردنــد و جملگــي   ابولبابــه، طهمــان و عــده

جـا جانشـين    کـه در آن  گفتند: از جانب ما به مدينه برويـد و از آن 
شده، پرسش کنيد تا از او پيروي کنيم، چراکه چنين خبـر رسـيده   

يـک از خانـدان    دانيم کـدام   از دنيا رفته و ما نمي 7العلومکه باقر
، از سوي خداوند منصـوب  7از فرزندان علي و فاطمه 7پيامبر
اند. به ما صدهزار درهم طال و نقره دادند و گفتند: براي ما از  شده

امام خبر بياوريد و به ما، امام را بشناسانيد و از او شمشير ذوالفقار، 
و لـوحي کـه در آن نـام امامـان از نسـل علـي و        عصا، عبا، انگشتر

فاطمه ثبت است و جز نزد امام نيست، مطالبه کنيد؛ پس کسـي را  
ها نزد اوست، يافتيد، مال را به او تحويل دهيـد! مـا مـال را     که اين

فـرود   يبرداشته، به سوي مدينـه حرکـت کـرديم و در مسـجدالنب    
دار  کسـي عهـده  آمديم. دو رکعت نماز گزارديم و پرسيديم: چـه  

درش اامور مردم و جانشين است؟ گفتند: زيد بـن علـي و پسـرِ بـر    
جعفر بن محمد. به سـوي زيـد در مسـجدش رفتـيم و بـه او سـالم       

ايـد؟ گفتـيم: از سـرزمين خراسـان      کرديم. پرسـيد: از کجـا آمـده   
ايــم تــا امــام خــود و کســي را کــه بايــد از او پيــروي کنــيم،  آمــده

او پيشاپيش مـا حرکـت کـرد تـا داخـل      بشناسيم. گفت: برخيزيد! 
آورد و مـا خـورديم. سـپس     اش شـد. پـس بـراي مـا طعـامي       خانـه 

خواهيـد؟ گفتـيم: ذوالفقـار، عبـا، انگشـتر، عصـا و        پرسيد: چه مـي 
 امامان ثبت است و جز نزد امام نيست... .    لوحي که در آن اسامي

٣ .��	
 �� Q�:H	� 6/ ��cA 9���? 6]� :  6�/cA .D	] :  :  %	����� K?
7#�g �.-< ��- I: � K.E4 ��5� �83 2R�S K� : Q�9   ��"A W
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��cA 9$ � @: � D� # .$(�< 7: � :   �.�-�� T��	4  f��< Q�؛ بـه  ١
عبداهللا بن جعفر گفتم: تو امام هسـتي؟ گفـت: آري. گفـتم: شـيعه     
چنين روايت کرده است که نزد صـاحب ايـن امـر، سـالح پيـامبر      

آن حضـرت   يـزة نزد توسـت؟ گفـت: ن   خداست. آيا چيزي از آن
اي شناخته نشده  نزد من است؛ در حالي که براي آن حضرت، نيزه

  است. 
٤ .] �A����� C�BA �� :"(� [�� �? 6H)p :� ��� ��	
7   # ����)p

I�i� �A    �.�-< ���- @:� � C3 : Q�9    ��	�� K� 6��*] # 9
    ���- 7:� � :$���)p ��i� �A # $� �h�.(� ��? 2)EA .k�)E��� 

�.-< Q�9 � � �A �.��)�� %�n "� � �A .3 #   �� 	� <#:4 WC�h��-?
] �]<� ��R ���? Cp d� .3 [#گويد:  يم ي؛ محمد بن فضيل صيرف٢

اسـلحة  نوشتم و در آخر نامه پرسيدم: آيـا   7به امام جواد يا نامه
فرامـوش كـردم كـه نامـه را      ينـزد شماسـت؟ ولـ    9رسول خدا

 ينوشـت و در آن از مـن چيزهـاي   بـه مـن    يا بفرستم. حضرت نامه
رسـول   اسـلحة «خواست و در آخـر آن نامـه مرقـوم فرمـوده بـود:      

تـابوت اسـت در    منزلـة نزد من است و آن در ميان ما بـه   9خدا
بـريم. و ايـن    ياسرائيل؛ به هر كجا برويم، آن را با خود مـ  يميان بن

  ».موجود است  ينزد هر امام
٥��� . �� ��H-� �0��� 6�G- :7 �� ��cA W% �E*��  ^�[g f4< :

��cA � �/� CH� DV ...% =�� �� � / 9DEg.��g �"A :   ��� W���*�� :  :
DEg.��g .3 D):S3دربـارة  7 اسباط گفت: از حضرت رضا ؛ ابن 

 ».شود.. ياست كه از بهشت خارج م يباد«سكينه پرسيدم. فرمود: 
دوق صـن «در اين موقع به جانب مـا توجـه كـرده، فرمـود:      7امام

                                                
1 .N��H)�� # %���e� W _ 73.  
2  . �h��[�� fh��=�� # ^ W1_ W 387.  
3  .^ W�A�E��3_ W471.  
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درست گفتيد؛ همان سالح، «گفتيم: سالح. فرمود: » شما چيست؟
  ».اسرائيل است يتابوت بن يصندوق و به جا

از روايت اخير و پاسخي که شيعيان به پرسش امام دادند، به خوبي روشن 
کـه   شود آنان از جايگاه و کارکرد سالح به خوبي اطالع داشتند و از ايـن  مي

نبـوت بـود، آگـاه     نشـانة اسـرائيل   تـابوت در بنـي   امامت است و نشانةسالح، 
 بودند. 

که نزد فالن مدعي، سالح پيامبر  در برخي از روايات يادشده به استناد اين
نيست، اثبات شده است که او امام نيست، اما گـاهي مواقـع کسـاني     9خدا

هاسـت و از   نـزد آن  9شدند سالح پيـامبر خـدا   شدند که مدعي مي پيدا مي
شد که آنچه  ها مسلّم بوده، از امام نبودنشان اثبات مي مام نبودن آنجا که ا آن

 هاست، سالح پيامبر خدا نيست.  نزد آن
فقـال إنـه مصـفود     9اهللا ذكر سيف رسـول  7 الحسن الرضا أبي

الحمايل و قال اتاني اسحق فعظـم بـالحق و الحرمـة السـيف الـذي      
قد قـال  فقلت له و كيف يكون هو و  9اهللا اخذه هو سيف رسول

إسرائيل أينما  إنما مثل السالح فينا مثل التابوت في بني 7 أبوجعفر
سخن از شمشير پيـامبر   7 ؛ نزد امام رضا١دار التابوت دار الملك

ل يـ ، بنـد و حما 9شمشير پيامبر«به ميان آمد. فرمودند:  9خدا
اسحاق پيش من آمـد. قسـمِ شـديد داد بـه حـق و       ».آن بسته است

ا شمشيري که نزد مأمون است، شمشـير پيـامبر   حرمت فالن كه: آي
كـه امـام    تواند شمشيرِ پيامبر باشـد، بـا ايـن    است؟ گفتم: چطور مي

ــاقر ــود:  7 ب ــابوت     «فرم ــد ت ــانواده، مانن ــا خ ــان م ــالح در مي س
  » جاست؟! آن يياسرائيل است؛ هر كجا تابوت بود، فرمانروا يبن

P��4� F����"; P�3� 7 gP�� +# 1[( F��i( +#   ��K * j;  
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کـه بـر    افـزون بـر ايـن    9اسـالم   جا که داشتن سالح پيامبر گرامي از آن
آن از خـاتم انبيـا و نهايـت قرابـت بـا آن حضـرت داللـت        بري دارندة  ميراث

به  7شان و امامت بر امت نيز بود، امامان معصوميجانشيني از ا نشانةداشت، 
ري از آن، تمام تالش خود را دا محافظت از آن اهتمام کامل داشتند و در نگه

  گرفتند:  به کار مي
��� �� D�3���? 7  ��     .�� W$� � ~.A:�� W�]: � ~.0.� ��*�� :

 � � ��R $]� ��� � V:R :c� WD3��i K�p Q� '/i �F : � d0#� 
      6�]�p ��"/A W6��H�� := A � <�:=�� �A $� 'F : K�p # � %��c}���

�< $-�� %(�HS�  ��A I��H�7 *"i I#8R   ~n��A �<�"�*� ��� %
�a� �� # q�8�       %�
�R ��A ���.�� .���� K� :�4<� �]xA ��.(g :

    ��� # r��*�� ��� $A�| �A��� I:
# +? <�"*� �a � �"A $m�EA
 �F �a � $��? CS#�L7بـن جعفـر   يد: موسـ يـ م گويابـراه  ي؛ ابـ ١ 

اسلحه نزد ما نهاده شده و از آسـيب محفـوظ اسـت. اگـر     «فرمود: 
شـان شـود. پـدرم بـه     ينهاده شود، بهترينِ ا نزد بدترين مخلوق خدا
را  يكرد، اتاق يثقفيه خويش عروس زوجةمن خبر داد كه چون با 

 يعروسـ  يكه اسلحه را در شكاف ديوار آن پنهان كرده بود، بـرا 
زينت كرده بودند. بامداد شب زفاف، چشمش به ديـوار افتـاد. در   

س گفت: پانزده ميخ ديد و نگران شد. به عرو يمحل شكاف، جا
بخـوانم!   يكـار  يخـواهم غالمـان را بـرا    ياز اتاق بيرون رو كه مـ 

هـا از طـرف شمشـير     كـرد و ديـد سـرِ مـيخ     يپس شكاف را بررس
   ».برگشته و به آن برخورد نكرده است

و از سوي ديگر، همين کارکرد مهـم سـالح، اقتضـاي آن را داشـت کـه      
امـامِ پـس از خـود     با دقت تمام بـه تحويـل دادن آن بـه    7پيشوايان معصوم

  آن را به امامِ پس از خود بسپارد:  اهتمام داشته باشند و هر امامي 
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١. ��� Q�:H� 7  ���    �.�-< ���BR ��"� : Q�9    ���� N��A.��
�� # 2/m"��:H� �� o�H	���� �� �!"�� 7   o��H	/� ���cA    D�� ��4 :

    $��/� ���A 9$�g�:� n= g # $ 4� �Bcg # :"(� P��g 8iGg :"(�
��cA  :�.-< �4  ��� # 6]� ��G� Q�  ��"�� C�/ ���	�� ��}p y�F �]?

�� Wf4��� 7<�Hg 6]? # qc�m4 �� ��|GA :9 �� DV %j� 3   ��4 :
  ��G�� ��cA 9$ 4� �Bcg # $g�:� n= g # :"(� P��g 8iGg� o�H�

 ��� # 6]�   ��� .f4���� 7<�Hg 6]? # ��"�� C�/ ���	�� ��}p y�F  :
� �a�m�G- �]? ����� DV �ac(� �38iG4 �   :�"(� �i� �4 �/� �4 :
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�.-< Q�9    �.�c4 K��p 78��� .3 # �#n�R #    �#n��R �:�� : #
��cA ���� <�"(��  �� �p8�A .�g��R �A �aBH� : ���  �� �!�"�� 7  K�

F �#�� �.�-< uH %��- ���� �A.g k�#:�� �� L Q�9   d�m
)R up�4 �� DV $��mi� g��   ���A L��Hc� %"mi � � �j��    $�*� �

 I��H 6]�EA �a�Aفرمـود: چـون وفـات رسـول      7 ؛ امـام صـادق  ١
را  7 المـؤمنين  ريـ امالمطلـب و   دررسيد، عباس بـن عبـد   9 خدا

كـه   يكنـ  يمحمـد! قبـول مـ    يعمو«طلب كرد و به عباس فرمود: 
هـايش وفـا    و بـه وعـده   ي، قرضـش را بپـرداز  يارث محمد را ببـر 

رسول خدا! پدر و مادرم قربانـت!   ياو نپذيرفت و گفت: ا» ؟يكن
اندک اسـت و تـو در سـخاوت بـا      من پيرمردم، عيالم بسيار و مالم 

طاقــت وصــايت تــو را دارد؟  ي! چــه كســيا بــاد مســابقه گذاشــته
ــدک حضــرت  ــا يان ــود:   ين يســر پ ــداخت و ســپس فرم ــاس! «ان عب

ــ ــذير يم ــر   يپ ــد را بب ــه ارث محم ــش را ادا كنــ يك و  ي، قرض
عرض كرد: پدر و مادرم بـه قربانـت!   » ؟يكن يهايش را عمل وعده

همانـا  «. فرمـود:  يمند و نادارم و تو با باد مسابقه دار عيال يپيرمرد
 ».دريافـت آن اسـت   شايسـتة سـپارم كـه    يمـ  يوصيت به كسـ  اين

 يها كه وعده يبرادر محمد! قبول دار ي! ايعل يا«سپس فرمود: 
» ؟يو ميـراثش را بگيـر   ي، قرضـش را بپـرداز  يمحمد را عمل كن

، پدر و مادرم به قربانت! سـود و زيـانش بـا    يعرض كرد: آر يعل
دم انگشتر خـويش  كردم، دي يفرمود: به پيغمبر نظر م 7 يمن. عل

ام، ايـن انگشـتر را بـه     تا مـن زنـده  «از انگشت بيرون كرد و فرمود: 
چون در انگشتم نهادم، به آن نظر كردم و آرزو بـردم  » دست كن!
آن حضرت، همين انگشتر را داشته باشـم. سـپس    ترکةكه از تمام 

خود، زره، پرچم، پيـراهن، ذوالفقـار،    بالل! آن كاله يا«فرياد زد: 
 7 يعلــ» بــرد، كمربنــد و عصــا را بيــاور! جامــةســحاب،  عمامــة
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فرمايــد: مــن تــا آن ســاعت آن كمربنــد را نديــده بــودم. قطعــه و   
كـرد و معلـوم شـد كـه از      يهـا را خيـره مـ    آورد كه چشم يا رشته

! جبرئيـل  يعلـ  يا«فرمـود:   9اسـت. پيغمبـر   يبهشت يكمربندها
زره  يهـا  همحمـد! ايـن را در حلقـ    ياين را برايم آورد و گفـت: ا 

سـپس دو جفـت نعلـين    » كمربنـد بـه كمـر ببنـد!     يبگذار و در جا
وصـله بـود و دو    يبـ  يوصله داشت و ديگـر  يطلبيد كه يك يعرب

كـه بـا آن بـه معـراج رفتـه بـود و        يپيراهنـ  يپيراهن خواست؛ يكـ 
كه با آن به جنگ احد رفته بود و سه كاله را طلـب   يديگر پيراهن

جمعـه   يعيد فطر و قربان و روزها كرد: كاله مسافرت، كاله روز
كـرد.   يگذاشت و بـا اصـحابش مجلـس مـ     كه به سر مي يو كاله

بالل! دو استر: شهباء و دلدل و دو شـتر: عضـباء    يا«سپس فرمود: 
بـود   يجنـاح، اسـب  » و دو اسب، جناح و حيزوم را بيـاور!  يو قصو

خـود،   يشخصـ  يكارهـا  يكه به درِ مسجد بسته بود و پيغمبر بـرا 
 يفرستاد كه آن را سوار شود و بتـازد. و حيـزوم، اسـب    را مي يمرد

را  يو االغـ !»  حيـزوم  يپـيش بـرو ا  «فرمود:  يبود كه پيغمبر به او م
هـا را   ام، ايـن  تا من زنـده «كه عفير نام داشت، آورد. پيغمبر فرمود: 

كـه مـرد،    ييگويد: نخستين چارپا 7 المؤمنين ريام» دريافت كن!
درگذشت، افسارش را پاره  9 كه پيغمبر يتهمان عفير بود. ساع

خطمـه رسـيد، خـود     يقبا بر سر چاه بن محلةتاخت تا در  كرد و مي
  را در آن افكند و همان چاه گورش گشت. 

 يحين أوصـ  7 المؤمنين ري: شهدت وصية ام . سليم بن قيس قال٢
و محمـدا و   7 وصـيته الحسـين   يو أشهد علـ  7 ابنه الحسن يإل

بيته، ثم دفع إليه الكتاب والسالح  ساء شيعته و أهلجميع ولده و رؤ
أن أوصـي   9اهللا : يـا بنـي أمرنـي رسـول     7 و قال البنـه الحسـن  

ــا أوصــ      ــالحي كم ــي و س ــك كتب ــع إلي ــك و إن أدف ــي  يإلي إل
كتبـه و سـالحه و أمرنـي أن آمـرك إذا      يو دفع إلـ  9اهللا رسول
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 ي، ثم اقبل علـ 7 أخيك الحسين يحضرك الموت أن تدفعها إل
ابنـك   يأن تدفعها إل 9اهللا فقال و أمرك رسول 7 بنه الحسينا

: و  ثم قال لعلـي بـن الحسـين    7 هذا، ثم أخذ بيد علي بن الحسين
ابنك محمد بـن علـي و اقـرأه     يأن تدفعها إل 9اهللا أمرك رسول

كـه   ي؛ سليم بن قيس گويد: زمـان ١و مني السالم 9اهللا من رسول
فرمـود، حاضـر    ييت مـ وصـ  7 به پسرش حسـن  7 المؤمنين ريام

و سـاير فرزنـداش    7، حسين و محمد (بن حنفيه)7 يبودم. عل
بيتش گواه گرفت، سپس كتاب و سـالحِ     شيعه و اهل يرا با رؤسا

 9پسر عزيزم! رسـول خـدا  «امامت را به او تحويل داد و فرمود: 
مرا امر فرمود كه به تـو وصـيت كـنم و كتـب و سـالحم را بـه تـو        

غمبر به من وصيت فرمود و كتب و سـالحش را  كه پي سپارم، چنان
به من سپرد و باز مرا امر كرد كه به تو امر كنم، چون مرگـت فـرا   

سـپس بـه پسـرش     ».يبسـپار  7 ها را به برادرت حسـين  رسد، آن
به تو امـر فرمـوده    9 رسول خدا«متوجه شد و فرمود:  7 حسين

ــن پســرت بســپار  كــه آن ــه اي ــ  ».يهــا را ب ــن  يســپس دســت عل ب
به تو امر فرمـوده   9 رسول خدا«را گرفت و فرمود:  7 سينالح

و از جانـب   يبسـپار  يها را به پسـرت محمـد بـن علـ     است كه آن
   ».پيغمبر و من به او سالم برسان

٣. �� K��� �� �"� Q�:H���� 6�G- : 7    $�]� o�� �� P:()4 �"�
�? dA�� ��cA %�.)[� %��(S %"/- �� �.-< K? : Q�9  uH �"�

<#�/� P 7 �? <�S DV W@� 3 �� # $R�- # $"/��  DV �*(��
�? <�S� ��*(�� 7�� W 6/ : �? <�S DV :�     W���*(�� ��� ��/�

�? <�S DV� a)]� DV W$ ��� ��cA Wq��? D	] :؛ عمر بن ابان گويد: از ٢

                                                
1  .�A�E�� W ^1_ W 297 �298.  
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 يا مهرشـده  نامـة گوينـد كـه    آنچه مردم مي دربارة 7 امام صادق
ــه ام ــر«م. امــام فرمــود: ســلمه داده شــد، پرســيد  ب  9چــون پيغمب

درگذشت، علمش، سـالحش و آنچـه از ميـراث انبيـا داشـت، بـه       
 7به ارث رسيد و سپس به حسن و پس از او بـه حسـين   7 يعل

بـن حسـين و پـس از او بـه      يعـرض كـردم: سـپس بـه علـ      ».رسيد
   ».يآر«پسرش و سپس به شما رسيد؟ فرمود: 

٤��� . ��	
 7 �� �� �� �/� �BR �"� : ���*(7    C�H WN��A.��
��cA WI: � �#: S #� �m�- ^�i� q�>      �8�3 C�"R� :�"(� ��4 :

�� W�#: ���     K.�:�4 $�g.i? L��
 �A.g �"/A W%	�<� ��� C"(A :
] �.��cA �#: ��� �A [��  ���cA �#: ��� �A � H��] � m�� :   ��� Q�# :

F $�A DE��F $�A DE� K�p .� # L�      ��A K��p # ���? $�	A� ��� L
�#: ���   �.�-< ���- Q�پـيش از  «فرمـود:   7 ؛ امـام بـاقر  9١

را كـه   يفرا رسد، سبد يا صندوق 7بن الحسين يكه وفات عل آن
 ».محمد! ايـن صـندوق را ببـر    ينزد او بود، بيرون آورد و فرمود: ا

پس آن را در ميان چهار تن (كـه چهـار طـرفش را گرفتـه بودنـد)      
آمدنـد   7م بـاقر بردند. چون آن حضرت وفات كرد، برادران اما

مـا را بـده!    بهـرة و ادعا كردند كه از آنچه در ميان صـندوق بـود،   
 بهـرة در آن نبـود. اگـر از    يشـما چيـز   بهـرة به خدا كه از «فرمود: 

داد. در آن  بــود، پــدرم آن را بــه مــن نمــي در آن مــي يشــما چيــز
   ».بود 9 صندوق، سالح و كتب رسول خدا

٥ .�? 6H)p �� ��	
 �� K�"�/-� ���   ��0��� ��*(�� 7   @:� �
�.-< ��- �? 2)EA Q��  7:� � .3 $A��� 78�� $m[؛ سـليمان  �٢
اي نوشتم کـه: آيـا سـالح     نامه 7گويد: به امام رضا بن جعفر مي

                                                
1 .K�"3 .  
٢ . _ W��
<:���4���205.  
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شناختم،  نزد شماست؟ آن حضرت با خطي که مي 9پيامبر خدا
   ».آن نزد من است«نوشتند: 

1[( '�!�& ��# F�	3�� k[V  
شود که به دليل اهميـت   هاي تاريخي چنين دريافت مي شاي گزار از پاره

آن از نسـبت   دارنـدة کـه   و داللت آن بـر ايـن   9اسالم  سالح پيامبر گرامي
کردنـد آن را   شان برخوردار است، برخي خلفاي جور تالش مـي ياي با ا ويژه

بگيرند و به هر صورت ممکن، آن را تصاحب کننـد تـا    7از امامان معصوم
و خلفـاي برحـق آن    9اسالم  بر پيامبر گرامي خود را ميراث در ذهن مردم،

 نشانةکه سالح  حضرت جلوه دهند! با وجود اين، به دليل اهميت سالح و اين
  يابي به مقصود خود نشدند. امامت است، آنان موفق به دست

١  �.�-< r��- K� q/"��:H� ©/� .   ��4t :� � Q�    ��	HA �4:���	��

�(�� $�G*4 # $ � $H3.)*4�GA %�    :�H� $���? 2�)EA $�/�   q�/"��

$��
GA .��"�� 6�� �� $t< dmc4 $]? # I�:a4 7   Q� K��A :	� ��� :
    + ���R ��� �t���� # K.3�E4 ��R �� ^�["�� ��c)"/� �"0

 I�p> C
 �� # K.H*)(4g      <.��p K�.�i C�p 2�(4 + Q� K�f 
���#� ��� 4� �v]���A� %��4�� I8��aالملــك شــنيد كــه شمشــير  ؛ عبــد�١

العابدين است. پيغام فرستاد كـه بـه او ببخشـد.     نزد زين 9غمبرپي
 يا الملـك نامـه   گفت به آن احتياج دارم. امام امتنـاع ورزيـد. عبـد   

المال حذف خواهد كرد.  آميز نوشت كه حقوقش را از بيت تهديد
پرهيزگاران ضمانت كـرده كـه    يخداوند برا«در پاسخ او نوشت: 

بخشـد از   يدوست ندارند و روز كه يها را از جاي نجات دهد آن
�g   �C:  برنـد. فرمـوده اسـت    كه گمان نمـي  يمحل�p ¢2��(�4 + Q� �K�?

�<.���p K�.�ifاين آيه هستيم؟! شايستةيك از من و تو،  . ببين كدام  «  
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٢ .��� �� Q�:H� 7 �� q/"��:H� ��cA ... :   ���z ���� T�	g C3 :
�� 9�83 �.-< ��- I: � WD	] : Q�9  $"g�i # $�<� # $��- #

D� .3 K�A W$�A $��? 2)p�A W$)p�g # I��� # ] �	H4   �:�
# :cA [$�
�?�     ��? q/"��:�H� 2�)EA .��H�- $/)�    ��? C�"R� K� C���	��� 

���      ��� I:� � ��� q�m	�� # D3<� r�� r�� �/� �� :"(� ��	

�.-< P���� Q�9 g�A W� ��� �n � C��	��    I���� # ���"��� ��	


E����cA Wk�) �� .���4� � /
� :      C�p K��E� ����)� ���� G�aA .D	] :
F��? $	A� # $/"R DV WL� �? $� �	HA WC��	���    ��*A Wq/"��:�H�

�? C-<GA W�:4:F �<#�- $�� :4t ��cA W$�/� ��	A :4t   ��� Q�# :
�.��-< ~���)� ���� q����? ���	� Q�9  2��)EA .����}p + # C���/c�

�? q/"��:H�� ���  �8i� q]? :D� # � ���     .�� H/| ��"� �� ��? C-�g
] $��? 2)EA [���   6�H/| �� $]? # 64�< : �"� q��? 6}	� : �]? :

D� 6jF K? # :H� $:�A .�E4 ...q/"��فرمـود:   7؛ امام صـادق ١ 
؟ زيـد بـن الحسـن    يسراغ نـدار  يعبدالملك گفت: راه ديگر«... 

؛ اســلحه، شمشــير، زره، انگشــتر، عصــا و ميــراث     يگفــت: آر
هــا را  ). بنــويس آن7نــزد اوســت (امــام محمــد بــاقر 9يــامبرپ

شود. عبدالملك به  يكشتن او باز م يبفرستد؛ اگر نفرستاد، راه برا
بـده و   يميليون درهم به محمـد بـن علـ    فرماندار خود نوشت: يك

كه از پيامبر مانده، در اختيارت بگذارد. فرمانـدار   يبگو تمام آثار
ملك را خواند. پدرم فرمود: چند روز ال عبد نامةپيش پدرم آمد و 

تهيـه نمـود و بـه فرمانـدار      يبه من مهلت بده! پدرم سالح و ابـزار 
عبــدالملك فرســتاد. عبــدالملك بســيار  يتحويــل داد. او نيــز بــرا

زيـد آن اثـاث را ديـد،     يزيد فرستاد. وقتـ  يحال شد و از پ خوش
ــار پيغمبــر  ــه خــدا ســوگند، از آث نفرســتاده!  يزيــچ 9گفــت: ب
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 ي، وليپدرم نوشت كه تو پول ما را گرفت يبرا يا دالملك نامهعب
دانسـتم،   . پدرم نوشت: آنچه صالح مـي يآنچه خواستيم، نفرستاد

پس قبول نكن! يقبول كن، مايل نيست يخواه تو فرستادم؛ مي يبرا
 ... .ق کرديعبدالملک آن حضرت را تصد

���� P��4 ���& �X��"; 1[( )  P[(9 
که سالح بـه   امامت است و اين نشانةنچه گذشت که سالح، به مقتضاي آ

جاسـت،   اسرائيل اسـت و هـر کجـا باشـد، امامـت نيـز همـان        تابوت بني منزلة
، دوازدهمين امام معصوم باشد؛ از 4اکنون سالح بايد نزد مهدي موعود هم

ن رو، در روايات تأکيد شده است که بـه هنگـام ظهـور، سـالح همـراه آن      يا
توانـد از ايـن جهـت باشـد کـه ايـن        بود. اين تأکيـد هـم مـي   حضرت خواهد 

باشـد و هـم از سـوي     7اي از حقانيـت امـام مهـدي    تواند نشانه همراهي مي
  دار پيـامبر گرامـي   شـان ميـراث  يايـن واقعيـت باشـد کـه ا     دهنـدة  نشـان ديگر، 
و سزاوارترين افراد به آن حضـرت اسـت و مقصـدي جـز احيـا و       9اسالم

آن حضـرت نـدارد. برخـي از روايـات يادشـده بـدين        هـاي  گيري آرمـان  پي
  :  قرارند

يـا جـابر ان    :7 قال لي محمـد بـن علـي    :. عن جابر الجعفي قال١
 يتـر  يلبني العباس راية و لغيرهم رايات فإياك ثم إياك ثلثـا حتـ  

يبايع له بين الركن و المقـام معـه سـالح     7رجال من ولد الحسين
و ســيف  9اهللا درع رســولو  9اهللا و مغفــر رسـول  9اهللا رسـول 
به من فرمودند:  7گويد: امام باقر ؛ جابر جعفي مي9١اهللا رسول

و  ».هـايي  دارند و ديگران پرچم عباس پرچمي  اي جابر! همانا بني«
که مردي از نسل حسين را ببيني که  بپرهيز تا اين«سه بار فرمودند: 

کـاله  شود، در حالي کـه سـالح و    يعت ميبا او ميان رکن و مقام ب
   ».با اوست 9سپر و شمشير پيامبر خداو  خود
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٢ .�� ^��*�� k.c	4 ��5 6/ : Q�:H�7 )� :�    9DE)	��F ^��A
�� 3# # o�H	�� :�# r/)i� �>? ��cA :�  �� Da�A d"| # Da]�m/-
D�    %����S 7> C�p dA< # �a) �� k�	�� 6	/i # Da�A d"m4 �E4

������ �a{ # $)���S  # �]�"��� CH� #    ^��i # � �*(�� @�(g
�? % 4:"�� �� ��+� �83 2R�S� �.-< P��)� %E� Q�9 6�/cA .  :

�.-< P��g �� Q� 9 ��   �.�-< r��- :    # $�)��"� # $��<� # Q�
 �)R $
�- # $)�+ # $)4�< # $H�B # I����     ^��[�A %�E� �n� 4

  # %���"	�� # N��H�� # %4���� �� 4 # ~<:�� bH/4 # I:"z �� r�*��
 )4  ..I<.�a{ ��A Q� K>G)*4 # I:�� 2�Bc��؛ يعقـوب سـراج   ١.�#� 

عرض كردم: فرج شيعيان شما چـه وقـت    7 گويد: به امام صادق
كه ميان فرزنـدان عبـاس اخـتالف افتـد و       يهنگام«است؟ فرمود: 

سلطنتشـان سسـت شـود، و طمـع بنـدد در سـلطنت آنـان         يها پايه
اسـارت خـود    يها نداشت و عرب زنجيرهـا  كه طمع در آن يكس

قـدرت خـود را آشـكار سـازد و آن      يرا پاره كند و هـر نيرومنـد  
جنـــبش كنـــد و  يبيايـــد و حســـن يظهـــور كنـــد و يمـــان  يشــام 

به او ارث رسـيده، بـردارد    9االمر آنچه را از رسول خدا صاحب
بـه   9عرض كردم: آنچه از رسـول خـدا   ».و از مدينه به مكه رود

ــود:   ــت؟ فرم ــيده، چيس ــي«او ارث رس ــرد،  شمش ــه، ب ر، زره، عمام
، پـرچم، سـالح و زيـن مخصـوص رسـول خداسـت.       يدست چوب

ها را بردارد تا به مكه درآيد؛ پـس شمشـير را از غـالف بيـرون      آن
كشد، زره را بپوشد، پرچم را برافرازد، برد و عمامه را در بر كند، 

ظهـور   يمخصوص را به دست گيرد و از خداوند برا يدست چوب
  ».. خويش اذن طلبد..

٣ ..�� ��  Q�:�H�7   Dh��c�� ^��[4+ :7  �)R�    %�/"Eg K.�E4
�� DV ...%c/(��  2BO� ��-� K�HBz �<.g.� ^�[4 $]? W:"(���� �4 :

                                                
1  .�A�E�� ^ W 8 _ W 224  W225.  
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/� Q��  �.�-< Z�" $�/� K.E4 W'/[�� �83 Q� 9    K��p 78���
     �.�-< ~<� $��<� # k�(�*�� $�)��"� # :�R� �.4 $�/� Q� 9 

�.-< r�- $��- # %O��*�� Q� 9  <��c��� 7 ؛ امـام صـادق  ١...<#
سپاه به كمال و تمـام   حلقةقائم خروج نخواهد كرد، مگر «فرمود: 

نشــده دارد و  رســد... اي ابامحمــد! او در حــالي کــه خــون مطالبــه 
خشمگين و متأسف است، به جهت خشم خداونـد بـر ايـن مـردم،     

كه در روز احد به تن  9 خروج خواهد كرد. پيراهن رسول خدا
سـحاب او و زره بلنـد رسـول     عمامـة بر تـن اوسـت و نيـز    داشت، 

 ».] ذوالفقار...  9و شمشير او [شمشير رسول خدا 9 خدا

٤. /� # $�/� �.c4 K�p #� ��*�� $h���     # <.��n� # ����z �� "/� :
   # ��"R5� ���=�� �]: � K? # 9~�"-+� �A �c] # k./c�� �A 6E]

%"|�A r(�� # u��5� ��=��3 � �]: � K? # d�"
 �a�A %	��=�
 ���cA ��E�� �83 ��*�g �� Cj*A .$��? o� �� ^�)(4 ��   ���� # ... :

�.-< ��- $�A L��.A �"R5� ��=�� Q�9 )R �av4 �� #�  �.c4
C3� � "h� ...6�H��» غـابر «علـم مـا   «فرمـود:   مـي  7 امام صادق؛ و ٢

تـادن  شده) و يا به صورت اف (نوشته» مزبور«آينده) است يا  دربارة(
هاست و همانـا نـزد ماسـت جفـر      ها و تأثير كردن در گوش در دل

و همانا در  3احمر (سرخ)، جفر ابيض (سفيد) و مصحف فاطمة
 ».پيش ماست جامعه كه در آن است آنچـه مـردم بـدان محتاجنـد    
«... شرح و توضيح اين سخنان را از آن حضرت پرسيدند؟ فرمود: 

رسـول خداسـت و    حةاسـل است كـه در آن   يجفر سرخ، آن ظرف
  ».... به پا خيزد تيون نخواهد آمد تا قائم ما اهل ببير

، دو دسـته  9 اسـالم   در مجموعه روايات مربوط به سالح پيامبر گرامـي 
                                                

1  .%H�O�� k�)p   _ W 319 �321.  
2  .��F<e� W ^2_ W 186.  
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 انـدازة  آن حضـرت،   زرةروايت وجود دارد؛ مفاد يک دسته ايـن اسـت کـه    
کـه  هاي امـام ايـن اسـت     است و اساساً يکي از نشانه 7قامت امامان معصوم

کسي نبود،  اندازة  شان باشد و اگر زره بهيآن حضرت، متناسب با قامت ا زرة
 آن است که او امام نيست:  نشانةاين 

١ .��� �� ��	
 7 �� ����� ��� ����� :   ~<� bH�� �>? # ... :
�.-< Q�9   Da/4.�| o� �� �� I��z �a*H� �>? # �cA# $�/� 6]�p

...��H��F $���/� ���t D3�����امــام ده «فرمــود:  7 امــام بــاقر ؛١# 
را پوشـد، بـه قـامتش     9 رسـول خـدا   زرةعالمت دارد: ... چون 

ــر   ــون ديگ ــد و چ ــا باش ــاه  يرس ــد، كوت ــا   آن را بپوش ــد ي ــد باش ق
  ».قامت، يك وجب بلندتر آيد...  دراز

٢��� �� . -.� �� �/� �*(��� �0���7 ��  ...����� ����� :
�.-< ~<� $�/� 7.)*4 # Q�امـام  «فرمـود:   7؛ امام رضـا ٢...9

 ».قامتش باشد...  اندازة  به 9پيامبر خدا زرةهايي دارد... و  نشانه

 3   ��� ^��=(�� ��� �"R���:H� .   �/� 6�/i� ... :�    ��� ���	

:"(�7   # $�� :=*� �A I<�� �A �8p 6�� �A .3 �>xA $�n � �A

/� # .�:4 .3� -.� $� "4�  ���	
 �� 7   �/� ��!�4�   W$�h���
$� 6/cA     �)�:�i # q���? ����mc]� 6�A�� : @�:A Q� � /	
 W

��cA 9@:	� o� �� ��# �"A Wq� -.� K? :�     # ~<:��� bH�� :�
#�-7 $� 6/cA W$�/�  ��? �83 :	� ^�)R� + :�  �F�Lحجـاج   ؛ ابـن ٣

رفتم. او در فالن اتاق خانـه،   7گويد: ... به منزل جعفر بن محمد
طـرف   7ن جعفـر بـ  يكرد و موس در محل نمازش بود و دعا مي

گفت. به حضرت عرض كـردم: خـدا مـرا     راستش بود و آمين مي
                                                

1  .�A�E�� W ^1_ W 388 �389.  
2  .W���[�� _ 527 �528.  
3  .�A�E�� W ^1_ W 308.  
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ام و در خـدمت شـما    دانيد كه تنها به شما گرويده قربانت كند! مي
اختيارِ مردم بعد از شـما كيسـت؟ فرمـود:     د صاحبييام. بفرما بوده

بـه حضـرت    ».آن زره را پوشيد و بـه قـامتش راسـت آمـد     يموس«
  احتياج ندارم.  يديگر به چيز عرض كردم: بعد از اين،

پيـامبر   زرةاي ديگر از روايات بـر ايـن مطلـب داللـت دارنـد کـه        و دسته
تناسب دارد و متناسب قامـت   4تنها بر قامت امام مهدي 9اسالم  گرامي

 نيست: :ساير امامان معصوم
١��� . Q�:H� 7 �� �.-< r�- C	] K�p : Q�9   %�BA $)"h� #

'/R q�> ��� K�p #   �.�-< ~<� 6�*H� %BA �� Q�9   6� EA
       ��� K��) V # �a4:�4 ���� ��� %�BA ��c/R P�V �a�A # �aH(-�

���a�/iــود:  9 ؛ امــام صــادق١ ســرِ غــالف شمشــير رســول  «فرم
نقـره بـود.    يها ها هم حلقه اش نقره بود و ميان آن و دسته 9خدا
را پوشـيدم و آن را بـا خـود كشـيدم؛ سـه       9رسول خدا زرةمن 

   ».آن بود و دو حلقه نقره در پشتش يلوحلقه نقره ج
٢ .��� Q�:H� 7 ��  �.�-< ~<� ��� bH� : Q�9   �.�B��� ��>

6/B�A �]� �a)*H� # 6m[Aزرةفرمايـد: پـدرم    7 ؛ امـام صـادق  ٢ 
را در بر کرد؛ به زمين كشيده شد. من آن  9 الفضول پيغمبر ذات

   ».را پوشيدم، از قامتم بلندتر بود
٣. ��� : � 6 p Q�:H�7  �A �.��)�� C}"p � �A ��*�� C}� # ...

� �   �/� �.���)�� :
# 6�� C3� 7� �A WC�h��-?�    �.�g#� Da��.���
 ~<� ��� bH� :c� # %���e� �g#� � � ��*�� $��? <�S �� # N.H ��

�.-< /� 6m[A (_)Q��    # 6�]�EA ��]� �a)*H� # �m�mi �<5�
? �3�� �a*H� �>? �� � "h� # 6]�pQ� L�F K7نزد امام صادق؛ ٣ 

و داستان سـالح در خانـدان مـا، همـان داسـتان      «... فرمودند: ؛بودم
                                                

1 ^ WK�"3 .6_ W475.  
2 ^ WK�"3 .1_ W234.  
3  .�A�E�� ^ W1_ W 232 �234.  
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كـه تـابوت پيـدا     ياسرائيل؛ بـر درِ هـر خانـدان    يتابوت است در بن
 خـانوادة نبوت بود و سالح به هر كس از مـا   ياعطا نشانةشد،  مي

 9 ارسـول خـد   زرةشود. همانا پدرم  يبرسد، امامت به او داده م
كشيد و من آن را پوشـيدم؛   به زمين مي يرا پوشيد و دامنش اندک

كشـيد و   نمـي  يكشـيد و گـاه   بـه زمـين مـي    يچنان بـود [گـاه   هم
است كـه چـون آن را    ي] و قائم ما كس نداشت ياختالف محسوس

  ».قامتش باشد؛ ان شاء اهللا اندازة  بپوشد، به

٤ .��� ��� �� ���� Q�:H�7 ��: $� 6/: /	
]� @�:A 6�  :4<�
@<:S b"�� K�. ��cA: C	A�. ��cA $Hp� � # I<:S 6**"A:   D��#

:"(���� �49 6/cA: ]� @�:A 6/	
�    K? �.�c4 .�3 # @��� 6	"-
<:��� d-�# Dh�c��W ��HE "�� C-�)*�W �"a �� �� u4��. ��cA:   ��4

�� K� :"(��   �.�-< ~<� bH�� Q�9    �/� 2[)�*g 6�]�p #� 
 # �<5��A �a)*H� �]     ��"p Dh��c�� ��� K.�Eg �a]? # 6]�p # 6]�E

�.-< �� 6]�p Q�9    b��� # ���)c/(� �a�m] dA�g $]Gp N�"��
 ���	�<� t�
 �� ��5� �83 2R�Sبـه امـام    گويـد  ؛ ابوبصـير مـي  ١ :

 يرو يخـواهم دسـت   عرض كردم: قربانـت گـردم! مـي    7صادق
 يهـا  مـن بـه سـينه و دوش    ».ندارد يمانع«شما بكشم. فرمود:  سينة

ابوبصير! چـرا   يا«مبارك حضرت دست كشيدم. حضرت فرمود: 
عرض كردم: قربانت گردم! از پدرت شـنيدم كـه   » ؟يكن چنين مي

بـاز و عـريض    ييهـا  گشـاده و دوش  يا قـائم مـا سـينه   «فرمـود:   مي
ــود:   ».دارد ــرت فرم ــدرم   يا«حض ــير! پ ــر زرةابوبص را  9پيغمب

شـد؛   شيده مـي زمين ك يكه رو يپوشيد، برايش بلند بود، به طور
چون قائم  يرسيد، ول آن زره را پوشيدم، به زمين مي يمن هم وقت

پوشيده اسـت و دامـن آن بـه     9 بپوشد، مثل اين است كه پيغمبر
كه  ياند. كس اطراف آن را گره زده ييشود؛ گو زمين كشيده نمي

   ». االمر نيست عمرش از چهل سال تجاوز كرده است، صاحب

ن دو دسته روايت اين اسـت کـه بگـوييم: پيـامبر     يحل تعارض بدويِ ا راه

                                                
1  .�h��� W��
<:��  _ 208 �209.  
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امامان  همةقامت  اندازة  دو زره داشتند و يکي از آن دو، به 9اسالم  گرامي
اسـت.   4قامت امام مهـدي  اندازة  بوده است و ديگري فقط به :معصوم

 نويسد:  عالمه مجلسي در اين باره چنين مي
و زره وجـود  د 7شود که نـزد ائمـه   يده مين فهميات چنياز روا
بوده اسـت   7که نشانه امام است به قامت همه امامان يکيداشته 

اسـت تنهـا بـه انـدازه قامـت آن       7کـه نشـانه قـائم    يگريآن دو 
   .١حضرت است

که  ، با اين7بر قامت غير امامان معصوم 9پيامبر زرةالبته عدم تناسب 
و نيز تناسب اند  داشته 7هاي بسياري، قامتي شبيه قامت امامان معصوم انسان

بدون تناسب يکي از آن دو بر قامت ساير  7هر دو زره بر قامت امام مهدي
  تواند خالي از خرق عادت و اعجاز باشد.  معصومان، نمي

 1[( 9" ��  
اي از روايات بيان شده بود کـه علـم، مـالزم     که گذشت، در پاره چنان هم

ممکـن اسـت    سالح است و هر جا سالح باشد، علم هم هست. ايـن روايـات  
هـاي   کـه برخـي فرقـه    موهم اين معنا باشد که سالح همان علـم اسـت، چنـان   

ايـن   سـرکردة جـا کـه    اند؛ يعني از آن انحرافي، چنين احتمالي را مطرح کرده
هاي امامت است و از سوي ديگر،  فرقه، مدعي امامت و برخورداري از نشانه

، مدعي شـده اسـت   باشد 9تواند مدعي همراه داشتن سالح پيامبر خدا نمي
جا که به گمان خود داراي علم الهي است،  که سالح همان علم است و از آن

را هم در اختيار دارد؛ بر اين اساس، ايـن پرسـش    9پس سالح پيامبر اکرم
چيسـت؟ آيـا    9جا قابل طرح است که: ماهيـت سـالح پيـامبر خـدا     در اين

که  ر جنگ است يا اينمقصود از اين واژه، همان معناي ظاهري آن، يعني ابزا
  مقصود، علم است؟ 

                                                
1  .<�.]+�<�(� W ^26 _ W 203.  
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د گفت، ما به حسـب قواعـد بايـد از ايـن واژه،     يدر پاسخ به اين پرسش با
همان معناي متفاهم عرفي را فهم کنيم و حمل اين لفظ بر معناي ديگر، دليل 

خواهد که در اين جا نه تنها چنين دليلي وجود ندارد، بلکه قرائن متعددي  مي
 يرد که مقصود از اين واژه، همان معنـاي عرفـي اسـت؛ بـرا    بر اين داللت دا

  توان به اين دسته روايات اشاره کرد:  نمونه مي
کـه همـراه داشـتن سـالح،      الف) در برخي از اين روايات، عـالوه بـر ايـن   

براي امام ذکر شده، از علم هم ياد شده است. روشن است کـه اگـر    يا نشانه
ن است که در اين روايات، يک معيـار بـه   آن اي مةسالح همان علم باشد، الز

  صورت تکراري بيان شده باشد: 
: لالمام عالمات يكـون   قال 7الرضا يالحسن علي بن موس . أبي١

... و يكـون عنـده    9اهللا أعلم الناس... و يستوي عليـه درع رسـول  
فرمود: امـام   7 ؛ امام رضا١و سيفه ذوالفقار... 9اهللا سالح رسول

ــانه ــا را نش ــت ييه ــت...   اس ــردم اس ــمندترين م ــول  زرة: دانش رس
رسـول خـدا و شمشـير     اسـلحة قامت اوست... و  اندازة  به 9خدا

  ذوالفقارش نزد اوست... .
٢. �� K��� �� �"� Q�:H���� 6�G- : 7    $�]� o�� �� P:()4 �"�

�? dA��      %��.)[� %��(�S � ��a � Q� �0< � %"/- ��.  ���cA  K? :
�.-< Q�9 �/� P<# uH �"� 7  W@� 3 �� # $R�- # $"/�

�? <�S DV� �? <�S DV W�*(��� ��*(��7�� . 6/cA :  <�S DV :
�?� �? DV W��*(�� �� �/�� a)]� DV W$ ���   ��� 9q���?  D�؛ و ٢: [	

پرسيدم از آنچه مردم گويند  7 عمر بن ابان گويد: از امام صادق
هـر  يسلمه طومار كه: به امود: كـرده سـپرده شـد؟ حضـرت فرمـ      م

از دنيا رفت، علم و سالحِ او و آنچـه را در   9چون رسول خدا«

                                                
1  .���[��_ W 527 �528.  
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و سـپس   7 ها به حسـن  از او به ارث برد. آن 7 يجا بود، عل آن
 يگويد: من به او عرض كردم: سـپس بـه علـ    ».رسيد 7 به حسين

گاه به فرزندش و سپس به شما رسـيده؟   رسيد؛ آن 7 بن الحسين
  ».يآر«فرمود: 

٣ .O"�� �� P<�(���� W7�� �� N��   ���5 6�/ :  Q�:�H�7   7G�� :
F��� 9���e� T�	4 L  6�/ .<�.�� # % �E*��� :    9L��F 7G�� # :

�� + # $��? o� �� %
�(� # ���(�� # ��(��� $A�	g # : �? ^�)(4� 
   �.�-< ���- I:� � K.E4 # :R� Q�؛ حـارث بـن مغيـره    ١...9 

م بـه چـه چيـز    عـرض كـردم: امـا    7 گفت: به امام صـادق  ينصر
عرض كردم: ديگر بـه   ».به سكينه و وقار«شود؟ فرمود:  يشناخته م

و بـه   يبشناسـ  يتـوان  او را بـا حـالل و حـرام مـي    «چه چيز؟ فرمود: 
 اسـلحة نيـاز و   يمردم به او نيازمند باشند و او از همـه بـ   همةكه  اين

  ».نزد او باشد...  9رسول خدا

همان دانش امام به حرام و حالل الهي » تعرفه بالحالل و الحرام«مقصود از 
است؛ از اين رو، اين فقره از روايت در صدد بيان اين مطلب است که دانـش  

  هاي امام است و در نتيجه، سالح معيار ديگري خواهد بود. يکي از نشانه
ان شـده کـه متناسـب بـا     يـ ب) در برخي روايات، توصيفاتي براي سالح ب

اگر به معناي علم باشد، بيان چنن توصيفاتي  سالح به معناي عرفيِ آن است و
هاي مکـاني سـالح توصـيف     نمونه، گاهي ويژگي يمعناست؛ برا براي آن بي

  شده است؛ مانند قرار گرفتن در ديوار يا قرار داشتن در صندوق و يا پوست:
١ .��� ��	
7 ��  ���*(�� �� �/� �BR �"� :7    C�H WN��A.��

I: � �#: S #� �m�- ^�i� q�>��cA W      �8�3 C�"R� :�"(� ��4 :
�� W�#: ���     K.�:�4 $�g.i? L��
 �A.g �"/A W%	�<� ��� C"(A :

] �.��cA �#: ��� �A [��  ���cA �#: ��� �A � H��] � m�� :   ��� Q�# :
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F $�A DE��F $�A DE� K�p .� # L�      ��A K��p # ���? $�	A� ��� L
  �.�-< ���- �#: ��� Q�پـيش از  «فرمـود:   7 ؛ امـام بـاقر  9١

را كـه   يفرا رسد، سبد يا صندوق 7بن الحسين يكه وفات عل آن
 ».محمد! ايـن صـندوق را ببـر    ينزد او بود، بيرون آورد و فرمود: ا

پس آن را در ميان چهار تن (كـه چهـار طـرفش را گرفتـه بودنـد)      
آمدنـد   7بردند. چون آن حضرت وفات كرد، برادران امام بـاقر 

ما را بده. فرمود:  بهرةوق بود، و ادعا كردند از آنچه در ميان صند
 يشما چيز بهرةدر آن نبود. اگر از  يشما چيز بهرةبه خدا كه از «

داد. در آن صـندوق، سـالح و    در آن بود، پدرم آن را به مـن نمـي  
  ».بود 9 كتب رسول خدا

٢�� 2	�� �� %*H � .: ��� : � � p Q�:H� 76/ ...:  q(/S�
��=�� �� # Q�9 ��: # .3 #   '�m 4 KG�0 q*� # n��� q*� Q�

   �.�-< ���- $��A $HR��� �"3:R� Q�9    r(��� # 2�)E�� #
    K��� $�]� D��t� ��� Q�# ��� %"|�A؛ عنبسـة بـن مصـعب گفـت:     ٢

... عـرض كـردم: خـدا يـارت باشـد! جفـر       7خدمت امام صادق
ه بـا  کـ  بـه خـدا قسـم، پوسـت بـز و مـيش اسـت       «چيست؟ فرمود: 

و مصـحف  آن سـالح پيـامبر   در .نـد  يگو يصاحب خود سخن مـ 
   ».؛ به خدا قسم در آن قرآن وجود نداردو کتاب هاست 3فاطمه

٣ .:H� �� :"(� ��� : � � p �� q/"�� Q�:H� 7   ��)�- �� �.(]
   d�� 6� p $� ��cA $�< :H� �� '��[�� :H� L�=A � m-# .3 # �
<
        k��)p �]:� � K� �.�cg q�]� �#�p8�A ��*��
 :�"(� �� D�3���?

�/� 7 cA/� @�g �� Q�# + ��� /� @�g K�p K? # ���)p�  ���)p
���z : � $]� ���.� # ����3� +� .3 ��    ��� $�/� ����� �"A �83

Q�:H�.�� b/=A 7     K.��.c4 ��"p Q�# .�3 �� ��cA � �/� CH� DV
 # �"aA�.S� �"a�/� K���3e �"a]� Q�# + �"a�A k.)E� K���
 �"a]�

 ��-.R :� �"3<�	F�    �A # �"3:�R� ��A �� H)p ��    ���- ��i+�
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�.-< Q�9  Q� '/i �� ���<> K.	H- �a�.| %��(S Q�# �]: � #
)R �a�A .3 # +� ���R # ��R ���   ��� # �:[�� �<� �a�A K�

/� I��v��          .�3 ��� Q�# ���� r(��� �]:� � # $�� ª�[A $���<>
K��c��؛ محمد بن عبـدالملك گفـت: در حـدود شصـت نفـر در      �١

شان وسط ما قرار داشت. در ايـن  يبوديم. ا 7 دمت امام صادقخ
عـرض   7ربه آمـد. او بـه امـام صـادق     الخالق پسر عبد موقع، عبد

کرد: من نزد ابراهيم بن محمد بودم. صحبت از اين شـد كـه شـما    
اسـت. او گفـت: نـه؛ بـه خـدا       ي: نـزد مـا كتـاب علـ    يهسـت  يمدع

هم باشـد، فقـط    يبنگذاشته. اگر كتا يباق يكتاب 7 يسوگند، عل
خورد،  ارزش كه به درد من نمي يقدر ب دو پوست تخت است؛ آن

كه من عالقه دارم آن را بـه ايـن غالمـم واگـذارم. امـام       يبه طور
نـه بـه خـدا،    «پس از شنيدن اين سخن نشست و فرمود:  7 صادق

هـا   گويند، نيسـت. دو جفـر اسـت کـه در آن     ها مي طور كه آن آن
و پشـمِ آن   يدا قسم، دو پوست است كـه مـو  نوشته است. نه به خ

ســالح  ياســت و در ديگــر ييهــا كتــاب يهنــوز هســت؛ در يكــ
اي اسـت بـه طـول هفتـاد      . به خدا قسم، نـزد مـا صـحيفه   9 پيامبر

كـه در آن   را خـدا نيافريـده، مگـر ايـن      يذراع. هيچ حالل و حرام
دسـت خـود كشـيد) و     يخدشه (بـا نـاخن رو  جريمة  يهست؛ حت

  ».ف فاطمه است؛ نه، به خدا آن قرآن نيستنزد ما مصح

٤ .D�3���? ��� 7 ��      .�� W$� � ~.A:�� W�]:� � ~.0.� ��*�� :
 � � ��R $]� ��� � V:R :c� WD3��i K�p Q� '/i �F : � d0#� 

      6�]�p ��"/A W6��H�� := A � <�:=�� �A $� 'F : K�p # � %��c}���
�< $-�� %(�HS�  ��A I��H�7 � ��� %*"i I#8R   ~n��A �<�"�*
�a� �� # q�8�       %�
�R ��A ���.�� .���� K� :�4<� �]xA ��.(g :

    ��� # r��*�� ��� $A�| �A��� I:
# +? <�"*� �a � �"A $m�EA
F �a � $��? CS#�Lاسـلحه نـزد مـا    «فرمود:  7بن جعفر ي؛ موس٢

نهاده شده و از آسيب محفوظ است. اگر نزد بدترين مخلوق خدا 
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 زوجةد. پدرم به من خبر داد كه چون با شان شويگذارند، بهترينِ ا
را كـه اسـلحه را در شـكاف     يكـرد، اتـاق   يثقفيـه خـويش عروسـ   

زينت كرده بودند. بامداد  يعروس يديوار آن پنهان كرده بود، برا
پـانزده   يشب زفاف، چشمش به ديوار افتاد. در محل شكاف، جا

ميخ ديد و نگـران شـد. بـه عـروس گفـت: از اتـاق بيـرون رو كـه         
 يبخوانم! پـس شـكاف را بررسـ    يكار يخواهم غالمان را برا يم

ها از طرف شمشـير برگشـته و بـه آن برخـورد      كرد و ديد سر ميخ
  ».نكرده است

آن چطور اسـت   دستةکه  و گاهي ظاهر آن توصيف شده است؛ مانند اين
  و يا از چه جنسي است:

١ .�� K�"*�� :�	-    ���� :� � 6� p :  Q�:�H� 7   $��/� C�i� >? 
�� ��cA ...%4:4n�� �� K�
< 6/ 9�483 T�	g� :     ��� ��"3 D�	] :

    r���- K� K���"�n4 ���"3 # %��4:4n�� ���� ���"3 # � .��- C��3�
�.-< Q�9 ��cA W�*(�� �� Q�:H� : �   ��� Q�# Q� �"a 	� ��8p :

   WI.��� I�< + # $�� �� �� N:R�.� + # $� �	� �*(�� �� Q�:H� I�<
< K.E4 K� +? Da/�� �"A ����S �]�p KxA W��*(�� �� �/� : � I�

   r��*� 7:� � K? # .$��B� d0.� �A �V� �� # 9%BHc� �A %���
�.-< Q�9 �.-< %4��� 7: � K? # Q�9    # $�)�+ # $��<� #

�.-< ~<� �A %��� �"A ����S �]�p KxA I��O� Q�؛ سعيد ١... 9
مذهب بـر   ييدبودم كه دو مرد ز 7 سمان گويد: نزد امام صادق

ايـن دو نفـر را   «آن حضرت وارد شدند... حضرت بـه مـن فرمـود:    
طايفـة  هـا اهـل بـازار مـا و از      ، اينيعرض كردم: آر» ؟يشناس مي

اهللا بـن   نزد عبـد  9 زيديه هستند و عقيده دارند كه شمشير پيغمبر
گوينـد. بـه    خداوند لعنتشـان كنـد! دروغ مـي   «حسن است، فرمود: 

حسن آن را نديده؛ نه با يك چشـم و نـه بـا دو     اهللا بن خدا كه عبد
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كه ممكن اسـت آن را   چشمش و پدرش هم آن را نديده، جز اين
 يگويند، چـه عالمتـ   بن حسين ديده باشد. اگر راست مي ينزد عل

تيـغ آن اسـت؟ همانـا    لبـة  در  يآن است و چه نشانه و اثر دستةدر 
ه و خـود  نزد من است. همانا پرچم، جوشن، زر 9 شمشير پيغمبر

ــر ــي     9 پيغمب ــت م ــر راس ــت. اگ ــن اس ــزد م ــد، در  ن  زرةگوين
  ».است؟.. يچه عالمت 9 پيغمبر

٢.  ���� �� Q�:H� �� :"R�   ��0��� ��*(�� 7     ��� $)�G�- ���
7> �.-< r�- <�c��� Q�9   ��� C�h�H
 $� ªH3 �� .3 �4� ��

  7:� � .�3 # %BA �� $)c/R 6]�p # L�"*��؛ احمـد بـن عبـداهللا    ١
از  9پرسيدم: ذوالفقار، شمشير پيامبر خدا 7مام رضاگويد از ا

جبرئيـــل آن را از آســـمان فـــرو آورد و  «کجاســـت؟ فرمودنـــد: 
  ».اش از نقره بود و اکنون نزد من است حلقه

و گاهي توضيح داده شده که سالح نزد فالن امام بـوده و بـا چشـم ديـده     
  علم نيست: شده است. روشن است، چنين توصيفي متناسب با تفسير سالح به

�� K�"�/-  ��5 6/ �� K#<�3 Q�:H� 7  K� K."�n4 %�/=	�� K�
�:4 �*(�� �� Q�:H�� �.-< r�- K� Q�9   :�c� Q�# �� I: �

    I�< + # ª� $�� �� ��� N:R�.� I�< �� # I: � .3 �� Q�.A k8p
  ���*(�� ��� �/� I: � I�< K.E4 K� +� I.�� : �...؛ سـليمان بـن   ٢

هـا معتقدنـد،    يعرض كردم: عجل 7 گفت: به امام صادقهارون  
نزد اوست. فرمود:  9 است شمشير پيامبر ياهللا بن حسن مدع عبد

گويد. نزد او نيست؛ هرگز بـا يـك چشـم     به خدا قسم، دروغ مي«
بــن  يكـه نـزد علـ    خـود هـم آن را نديـده و نـه پـدرش، مگـر ايـن       

  ».ديده باشد...  7 الحسين
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 9اسـالم   بود که بـراي سـالح پيـامبر گرامـي    آنچه گذشت، توصيفاتي 
برشمرده شده بود و اخذ به آن، مقتضي اين است که سـالح را طبـق متفـاهم    

  عرفي، به معناي ابزار جنگي معهود بگيريم. 
نظر از آنچه گذشت، حتي با دقت در همان رواياتي که بر مالزمت  صرف

سـالح و علـم شـده    علم با سالح داللت داشتند و منشـأ بـروز احتمـال اتحـاد     
توان دريافت که خـود ايـن روايـات، دليـل ديگـري بـر تفـاوت         بودند نيز مي

سالح با علم هستند، چراکه محتواي روايات يادشده ايـن بـود کـه هـر کجـا      
که هر کجا تابوت وجـود داشـت،    چنان جاست، هم سالح باشد، علم نيز همان

وان ايـن مطلـب را دريافـت،    تـ  رفته مي کار جا بود. هم از تشبيه به نبوت نيز آن
چراکه مسلماً تابوت، صندوقي بود که با نبوت تفـاوت داشـت و هـم از ايـن     

توان دوگـانگي را دريافـت،    تعبير که هر کجا سالح باشد، علم هم هست مي
توان چيزي را  چراکه همراهي و مالزمت در فرض دوگانگي معنا دارد و نمي

به روشني بر بطالن اين ادعـا کـه   همراه و مالزم خود دانست. آنچه گذشت، 
  سالح همان دانش است، داللت دارد. 

O	�� 1[( �H���  
اگر مقصود از سالح دانش نيست، بلکه همان ابزار جنگيِ معهـود اسـت،   
اين پرسش نيز قابل طرح است که: مقصود از سالح منحصـراً شمشـير پيـامبر    

شـود؟ در   امل مـي است يا ديگر ابزارهاي جنگي را نيـز شـ   9اسالم  گرامي
اسم جامعي است که به تمام ابزارهاي جنگـي  » سالح« واژةپاسخ بايد گفت، 

��*��: « شود اطالق مي k�(�� %�� d��
 D-�و به تعبير ديگـر، بـه تمـام     ١».: 
شـود، اعـم از آنچـه بـا آن جنـگ       ابزارهايي که در جنگ به کار گرفتـه مـي  

مـا يقاتـل بـه    «شود:  ح گفته ميگيرد، سال شود و يا با آن دفاع صورت مي مي
  ٢».في الحرب و يدافع
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خود، زره و ساير ابـزار   در نتيجه، اين واژه شامل: شمشير، نيزه، سپر، کاله
که  ن، منظور از اينيرفته است. بنابرا شود که در جنگ به کار مي و ادواتي مي
نـزد   9اسـالم   هاي امامت اين است که سـالح پيـامبر گرامـي    يکي از نشانه

اين ابزارها بايد نزد امام باشد؛ به همـين دليـل،    همةکسي باشد، اين است که 
در روايات مختلفي که در اين باره وجود دارد، گاه از شمشير و گـاه از سـپر   

، از شمشـير و  »سـالح « واژةبه عنوان مصداق سالح ياد شـده و گـاه در کنـار    
شـامل  ، »سـالح « ژةکه وا ساير ابزار جنگي نيز ياد شده است. و با توجه به اين

اين استعماالت درست و مطابق با معناي  شود، تمامي  ابزارهاي جنگي مي همة
است، در مواردي که بعد از سالح، از برخي ابزارهـا نـام    يلغوي است. گفتن

توان بـه ايـن روايـات     نمونه مي يبرده شده، ذکر خاص پس از عام است؛ برا
                   اشاره کرد: 

١. S�.-< r�- �]�p> # :K�.�   ���� ���cA Q�   ��0��� ��*(��7 :
   %���(�� # '(���� $�� � �G- # �/� Dv	A ��	
 �� ��(-? �]�g�  :

�.-< r�- .3 I8i� 78�� r�*�� Q�9 �� 9  6�/cA : + :.   r��p
��	
.�� �� : # �83 K.E4 7     �.���)�� C�}� �� �A ��*�� C}� :

� � �A   +� <�� <�� ��� ���R C�h��-? ��فرمـود:   7 ؛ امـام رضـا  �١
اسحاق بن جعفـر نـزد مـن آمـد و مـرا قسـمِ شـديد داد بـه حـق و          
حرمت فالن كـه آيـا شمشـيري کـه او (مـأمون) گرفـت، شمشـيرِ        

باشد، با  9تواند شمشير پيامبر است؟ گفتم: چطور مي 9پيامبر
فرموده است: سالح در ميان ما خانواده، ماننـد   7 كه امام باقر اين

ــ ــابوت بن ــانروا   يت ــود، فرم ــابوت ب  يياســرائيل اســت؛ هــر كجــا ت
 »جاست؟! آن

در اين روايت، پرسشِ راوي اين است که: آيا آن شمشيري که مأمون از 
کـه مثَـل    اسـت؟ و امـام بـه اسـتناد ايـن      9شما گرفت، همان شمشير پيـامبر 
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فرماينـد کـه آنچـه     سالح، مثَل تابوت است، راوي را متوجه ايـن مطلـب مـي   
کـه پرسـش از شمشـير     باشـد. ايـن   9تواند شمشير پيامبر ه، نميمأمون گرفت

دهـد شمشـير هـم مصـداق      فرمايند، نشـان مـي   تعبير مي» سالح«بوده و امام به 
  گونه است:  ز همينيسالح است. روايت بعد ن

٢ .��� D�3���? 7 ��      .�� W$� � ~.A:�� W�]:� � ~.0.� ��*�� :
V:R :c� WD3��i K�p Q� '/i �F : � d0# � � ��R $]� ��� � � 

      6�]�p ��"/A W6��H�� := A � <�:=�� �A $� 'F : K�p # � %��c}���
�< $-�� %(�HS�  ��A I��H�7    ~n��A �<�"�*� ��� %*"i I#8R
�a� �� # q�8�       %�
�R ��A ���.�� .���� K� :�4<� �]xA ��.(g :

    ��� # r��*�� ��� $A�| �A��� I:
# +? <�"*� �a � �"A $m�EA
 �a � $��? CS#F�Lفرمـود: اسـلحه نـزد مـا      7بن جعفر ي؛ موس١

نهــاده شــده و از آســيب محفــوظ اســت. اگــر آن را نــزد بــدترين  
شان شود. پدرم به من خبـر داد كـه   يمخلوق خدا گذارند، بهترينِ ا

را كـه اسـلحه را    يكـرد، اتـاق   يثقفيه خويش عروس زوجةچون با 
رده زينـت كـ   يعروسـ  يدر شكاف ديوار آن پنهان كرده بود، برا

بودنــد. بامــداد شــب زفــاف، چشــمش بــه ديــوار افتــاد. در محــل   
پانزده ميخ ديد و نگران شـد. بـه عـروس گفـت: از      يشكاف، جا

بخـوانم! پـس    يكـار  يخواهم غالمان را برا ياتاق بيرون رو كه م
ها از طرف شمشير برگشته و  كرد و ديد سر ميخ يشكاف را بررس

   به آن برخورد نكرده است.

خـود   آيد، امام ابتـدا بـه شمشـير، سـپر، زره و کـاله      ايتي که ميو يا در رو
و در انتهـا   ».هـا نـزد مـن اسـت     اين همة«فرمايند:  اشاره کرده و مي 9پيامبر

کننـد. ايـن تعبيـر     امامت معرفي مي نشانةنزد کسي را  9وجود سالح پيامبر
  ند: يآ يها از مصاديق سالح به شمار م اين همةدهد  نشان مي
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٣ .��� �Q�:H 7 :�.-< r�*� 7: � K? # ... Q�9   7:� � K? #
�.-< %4��� Q�9   ��"A ����S �]�p KxA WI��O� # $)�+ # $�<� #

 �.�-< ~<� �A %��� Q�9    �.�-< %�4��� 7:� � K? # 9 Q�9 
� � �A �.��)�� C}"p � �A ��*�� C}� # ...%H/O"��  7� �A WC�h��-?

/� �.��)�� :
# 6�� C3�� �.��    $���? <��S ��� # N.H �� �.g#� Da�
�.-< ~<� ��� bH� :c� # %���e� �g#� � � ��*�� Q�9  6m[A

/��    �>? ��� �� "h� # 6]�p # 6]�EA �]� �a)*H� # �m�mi �<5�
...Q� L�F K? �3�� �a*Hهمانـا شمشـير   «فرمود:  9؛ امام صادق�١

ــر ــا پــرچم، جوشــن، زره و خــود    9 پيغمب ــزد مــن اســت. همان ن
ــر ــي     9پيغمب ــت م ــر راس ــت. اگ ــن اس ــزد م ــد، در  ن  زرةگوين

 9است؟ همانا پـرچم ظفـربخشِ پيغمبـر    يچه عالمت 9پيغمبر
نزد من است... و داستان سالح در خاندان ما، همان داستان تابوت 

شـد،   كـه تـابوت پيـدا مـي     ياسرائيل است؛ بر درِ هر خاندان يدر بن
ا خـانواده رسـد،   نبوت بود و سالح به هـر كـس از مـ    ياعطا نشانة

را  9 رســول خــدا زرةشــود. همانــا پــدرم  يامامـت بــه او داده مــ 
كشـيد و مـن آن را پوشـيدم،     به زمين مـي  يپوشيد و دامنش اندک

 اندازةاست كه چون آن را بپوشد، به  يچنان بود و قائم ما كس هم
  ».قامتش باشد؛ ان شاء اهللا

  
+�� 9"-"` 1[( * �$� �X��";9 F� *�l� ) 

شود که سالح مـورد نظـر در ظرفـي     روايات چنين برداشت مياي  پاره از
شود و جفري که ظـرف سـالح اسـت، قرمـز      ياد مي» جفر«است که از آن به 

هـاي متعلـق بـه ائمـه در آن      است و در مقابـل، جفـر سـفيد اسـت کـه کتـاب      
  شود:  داري مي نگه
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١. ��� �� ��*(�� �� L�	�� Q�:H���� 6	"- :7 �.c4 ? : 7: � K
�� Wu��5� ��=�� 6/ : F 7GA :��� 9$�A L   N�<.�g # �#�� <.�t :

-.�� *�� C�=]? #� D�3���? r(S #7   # ����(�� # ��(�� #
 # � ��? o� �� ^�)(4 �� $�A # �]�� $�A K� D�t� �� W%"|�A r(��

�? ^�)(] +� )R :R��  # N:/=�� d�< # N:/=�� r�] # N:/=�� $�A
 .�:[�� �<��� W�"R5� ��=�� 7: � # 6/ :  �F 7� # :�  ��A L

�� 9�"R5� ��=��   2R��S $()�4 �:/� f)�4 �"]? q�> # ��*�� :
��� Q�:H� $� ��cA WC)c/� r�*�� ��� <.�	4  �83 T�	4� Q� q(/S� :

��cA 9�*(�� . �     $�]� <��a �� # C��� $]� C�/�� K.A�	4 �"p Q�# 7? :
� Da/"(4 Da E� # <�a]/� ��]:�� 2/| # :*(��   <��E]+� # �.(=��

Da� ���i K�E� '(��� '(�� �.H/| .� #العال گويـد:   ي؛ حسين بن اب١
 ».همانا جفر سفيد نزد مـن اسـت  «فرمود:  مي 7 شنيدم امام صادق

، يزبور داود، تـورات موسـ  «عرض كردم: در آن چيست؟ فرمود: 
 3اطمه، صحف ابراهيم، حالل و حرام و مصحف فيانجيل عيس

از قـرآن باشـد ـ، در آن     يـ و معتقد نيسـتم كـه در مصـحف چيـز    
احتياج نـداريم   ياست. آنچه مردم به ما احتياج دارند ـ و ما به كس 

چهـارم تازيانـه    کيمجازات يك تازيانه، نصف تازيانه و  يـ و حت
 ».خراش در آن هست و جفـر سـرخ هـم نـزد مـن اسـت       جريمةو 

اسـلحه اسـت و آن   «فرمـود:  عرض كردم: در جفر سرخ چيسـت؟  
شـود و صـاحب شمشـير (امـام      يگشوده مـ  يخواه خون يتنها برا

   ».كند كشتن باز مي ي) آن را برا7 قائم
٢. Q�:H�.�� �� 7     WD3�.�*4 ��"� $�]#�p84 78�� ��=�� �A K? :

 $Bh��A # �/� �4�B �.
�[�/A W$�A '(�� # '(�� K.�.c4 + Da]5
D3./- # ����S �.]�p K?      �.�
�[�� # ���"	�� # �+��[�� ���

 %�"|�A r(��3    %�"|�A %��S# $��A Kx�A W3    ���- $�	� #
�.-< Q�9�.c4 C
 # n� Q� K? :  :g  �8�3 CH �� k�)E� �.gGA
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����S D) p K? D/� �� N<�V� #�fهمانا  «فرمود: 7؛ امام صادق١
اسـت كـه    ييكنند، چيزهـا  كه (پيشوايان زيديه) ياد مي يدر جفر

 يها به حـق قائـل نيسـتند، در صـورت     آيد، زيرا آن ا ناپسند شان ريا
 يها گويند، قضاوت كه حق در آن جفر است و باز اگر راست مي

را كـه فرمـوده اسـت (و در جفـر نوشـته       يو احكام ميراث 7يعل
شـان  يهـا از ا  هـا و عمـه   ميـراث خالـه   دربـارة است) بيرون آورنـد،  

ــه   ــحف فاطم ــيد، مص ــيتش در آن  3بپرس ــه وص ــالح  را ك و س
فرمايـد:   ينيز همراه آن است، بيرون آورند. خداوند مـ  9 پيغمبر

از علـم   يپيش از ايـن قـرآن يـا اثـر     يد، كتابييگو "اگر راست مي
 ».من بياوريد" يبرا

٣ ./� # $�/� �.c4 K�p #� ��*�� $h���     # <.��n� # ����z �� "/� :
 R5� ���=�� �]: � K? # 9~�"-+� �A �c] # k./c�� �A 6E]  # ��"

%"|�A r(�� # u��5� ��=��3  d�"
 �a�A %	��=�� �]: � K? #
 ���cA ��E�� �83 ��*�g �� Cj*A .$��? o� �� ^�)(4 ��   ���� # ... :

�.-< ��- $�A L��.A �"R5� ��=�� Q�9 )R �av4 �� #�  �.c4
   �-.� N�<.�g $�"A L��.A u��5� ��=�� ��� # 6�H�� C3� � "h��  #

*�� C�=]?� �t #�#5� Q� 2)p # �#� 7امام صـادق ؛ و ٢...�.> �
آينده) اسـت يـا "مزبـور" (نوشـته      دربارةعلم ما "غابر" («فرمود:  مي

هـــا و تـــأثير كـــردن در  شـــده) و يـــا بـــه صـــورت افتـــادن در دل
هاست. همانا نـزد ماسـت جفـر احمـر (سـرخ)، جفـر ابـيض         گوش

در آن (س). همانا نزد ماست جامعه، كـه   (سفيد) و مصحف فاطمة
پس شرح و توضيح اين سـخنان   ».است آنچه مردم بدان محتاجند

 يو اما جفر سرخ، آن ظرفـ «... را از آن حضرت پرسيدند. فرمود: 
رسول خداسـت و بيـرون نخواهـد آمـد تـا       اسلحةاست كه در آن 

اسـت كـه در    يقائم ما خانواده به پا خيزد. و جفر سـفيد، آن ظرفـ  
پيشـين   يهـا  بـور داود و كتـاب  ، زي، انجيل عيسيآن تورات موس

  ».است
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ن دو جفر، يشود که جنس ا اي ديگر از روايات چنين استفاده مي و از پاره
 از پوست بز و گوسفند است:

عليـه بعـض    يفـاثن  7 عبداهللا . عنبسة بن مصعب قال كنا عند أبي١
اهللا عـدو لـه مـن الجـن و اآلنـس       يكان من قوله و أخر يالقوم حت
 يلقد كنا و عدونا كثير و لقد أمسينا و ما أحد اعـد  عبداهللا فقال أبو

لنا من ذوي قراباتنا و من ينتحل حبنا انهم ليكذبون علينا في الجفـر  
قال قلت أصلحك اهللا و مـا الجفـر قـال و هـو واهللا مسـك مـاعز و       

و  9اهللا مسك ضـأن ينطـق أحـدهما بصـاحبه فيـه سـالح رسـول       
؛ عنبسـة بـن   ١نـه قـرآن  الكتب و مصحف فاطمة اما واهللا مـا أزعـم ا  

از حاضـران،   يبـوديم. يكـ   7 مصعب گفت: خدمت امام صادق
ــه حــرف  ــاب را ســتود. از جمل ــود كــه خــدا   آن جن هــايش ايــن ب

فرمـود:   7 دشمنانت از جـن و انـس را خـوار كنـد! امـام صـادق      
تـر بـا مـا، از     دشـمن  ياكنـون احـد   همانا دشمنان مـا زيادنـد. هـم   «

محبـت ماينـد، مـا را     يمـدع  كـه  يخويشاوندانمان نيست و كسـان 
عرض كردم: خدا يارت باشد! جفر  ».كنند جفر تكذيب مي دربارة

به خدا قسـم، پوسـت بـز و مـيش اسـت. در آن،      «چيست؟ فرمود: 
که بـه خـدا    3هاست و مصحف فاطمه و كتاب 9سالحِ پيامبر

   ».قسم، در آن قرآن وجود ندارد
٢:H� �� :"(� . ��� : � � p �� q/"�� Q�:H� 7   ��)�- �� �.(]

    d�� 6� p $�� ��cA $�<:H� �� '��[��:H� L�=A � m-# .3 # �
<
        k��)p �]:� � K� �.�cg q�]� �#�p8�A ��*��
 :�"(� �� D�3���?

�/� 7 /� @�g �� Q�# + ��cA� /� @�g K�p K? # ���)p�  ���)p
 ���z : � $]� ���.� # ����3� +� .3 ��   ��� $�/� ����� �"A �83

.�� b/=AQ�:H�7     K.��.c4 ��"p Q�# .�3 �� ��cA � �/� CH� DV
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 # �"aA�.S� �"a�/� K���3e �"a]� Q�# + �"a�A k.)E� K���
 �"a]�
     �A # �"3:�R� ��A �� H)p ���-.R :� �"3<�	F��    ���- ��i��

�.-< Q�9  Q� '/i �� ���<> K.	H- �a�.| %��(S Q�# �]: � #
 �a�A .3 # +� ���R # ��R ��)R�   ��� # �:[�� �<� �a�A K�

/� I��v��          .�3 ��� Q�# ���� r(��� �]:� � # $�� ª�[A $���<>
 K��c���الملـك گفــت: حـدود شصـت نفــر در     ؛ محمـد بــن عبـد  �١

شان وسط ما قرار داشتند. در ايـن  يبوديم. ا 7 خدمت امام صادق
عـرض   7 ربه آمـد. او بـه امـام صـادق     الخالق پسر عبد موقع، عبد

راهيم بن محمد بودم. صحبت از اين شـد كـه شـما    کرد: من نزد اب
است. او گفت: نـه بـه خـدا،     7ي: نزد ما، كتاب عليهست يمدع

هم باشد، فقط دو پوست  ينگذاشته. اگر كتاب يباق يكتاب 7 يعل
 يخورد، به طـور  ارزش كه به درد من نمي يقدر ب تخت است؛ آن

پـس   7 ادقكه عالقه دارم آن را به اين غالمم واگذارم. امام صـ 
هـا   طور كه آن نه به خدا، آن«از شنيدن اين سخن نشست و فرمود: 

گويند، نيست. دو جفر است که در آن نوشته است. نه به خـدا   مي
 يو پشـم آن هنـوز هسـت؛ در يكـ     يقسم، دو پوست است كه مو

. به خدا قسم، نزد 9، سالح پيامبرياست و در ديگر ييها كتاب
را   يتـاد ذراع؛ هـيچ حـالل و حرامـ    اي است به طـول هف  ما صحيفه

خدشـه (بـا    جريمـة  يكه در آن هست، حتـ  خدا نيافريده، مگر اين
است؛  3دست خود كشيد)، و نزد ما مصحف فاطمه يناخن رو

 نه به خدا، آن قرآن نيست. 

�X��"; 1[( ���(�	� �����89 
جا اين پرسش قابل طرح است که: اگر همراه داشتن سـالح پيـامبر    در اين

  امامــت اســت، کســاني کــه معاصــر پيــامبر گرامــي نشــانة 9اســالم  امــيگر
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هـا و   و سالح آن حضـرت را مشـاهده نکردنـد و از ويژگـي      نبوده 9اسالم
هـاي مشـابه    توانند آن را از ميان سـالح  اطالع هستند، چگونه مي عالئم آن بي

راه بازشناسي کنند؟ و آيا اين امکان وجود ندارد که مدعيان شياد، ادعاي هم
را بکنند و سالحي معمولي را به عنوان  9اسالم  داشتن سالح پيامبر گرامي

  سالح آن حضرت، به مردم عرضه کنند؟ 
هـا و   امامـت اسـت، حتمـاً ويژگـي     نشـانة پاسخ اين است کـه چيـزي کـه    

رش متمـايز  يفرد کرده و از مشابهات و نظا به هايي دارد که آن را منحصر نشانه
مـورد نظـر    نشـانة وشـن و بـديهي اسـت، چراکـه اگـر      کند و اين مطلبي ر مي

توانـد دليـل بـر چيـزي باشـد؛ بنـابراين، وقتـي         فرد نباشد، اساساً نمي به منحصر
ــي   ــامبر گرام ــ نشــانة 9اســالم ســالح پي ــت معرف ــد   يامام شــده اســت، باي

رش متمايز کند. در اين باره که آن يهايي در آن باشد که آن را از نظا ويژگي
اسـت، در روايـات بـه تفصـيل سـخن گفتـه نشـده، امـا گـاه          ها کدام  ويژگي

سـالحي   9دهد، سـالح پيـامبر   اشاراتي به اين مسئله شده است که نشان مي
  :  توان به اين روايات اشاره کرد نمونه مي يعادي نيست؛ برا

١. �� W���� ��}p �� �#��  ���� : � ��.4 6 p :  ���	
7   K��p #
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# �4 :

:"(� L��S#�9 /� ��p� W�  .�3 �4� Da)�� �� T�	4 K� �� Q�
�? 6�)�� DV� ��� Q�:H� 7 �� #  �"g�[� � )h� 7:�# �4 :   D�v�5�

  Dg��[�� 8i� # $�)�F @�(A $���� $	0.A W'�c� $�A Dg�[� I�gGA
 ªc*A W$B� A�.-< ~<� $ � Q�9     bH�/A W���	�� # %���"	�� #

     %�B�] ��a�A u�)�]� D�V WI:�� ��	�� 8i� # %��"	��� D"	g # ~<:��
       ~n�] D�V W��}p� #� ����<> ��3�=A %��]�V u�)]� DV W~<:�� Z/c)A
       $�)��F @��R D�V W���	�� # ~<:��� # $�4:4 ��� �a	0# # %��"	��

 ��? 6�)�� DV .Dg�[�� �A ~<:�� k�OA W��"/E��    # K��-��i C�3�
�� �.-< ~<� I: � � "� ��� K�p K? : Q�9    ���	�� # %���"	�� #

9$�/� � /BA �"A �#: S �A �]: � K.E4 # �#: S �A    C�3� ��4 !
   78��� ���"�� K? WK#<� t. p I:4 6(g # +? ���? �� �� K�-��i
      # ���"�� $���? �#�G�A DE�-#��� ����amg # DE� %H(� DE � I8iG]

I: � �� �.
�i $)���� $� �4�cگويـد:   ؛ داود بن کثيـر رقـي مـي   �١
کردنـد عبـداهللا بـن     بودم و برخي گمان مي 7روزي نزد امام باقر

مـرد کـه بـا     ٧٢علي بن عبداهللا بن حسن امام است. در ايـن هنگـام   
خود اموال و هدايايي همراه داشـتند، وارد شـدند. برخـي از آنـان     

اي از سوي عبداهللا نـزد   هگفتند: از کجا بدانيم امام کيست؟ فرستاد
ها آمد و گفت: دعوت مواليتان را اجابت کنيد! نزد او رفتـه و   آن

و انگشتر،  9رسول خدا زرةامام چيست؟ گفت:  نشانةپرسيدند: 
اش. سـپس گفـت: اي غـالم! صـندوق را بيـاور. دو       عصا و عمامـه 

غالم صـندوق را آوردنـد و مقـابلش نهادنـد. او آن را بـاز کـرد و       
ــه ســر نهــاد و   ا درآورد و پوشــيد، عمامــهزرهــي ر اي درآورد و ب

اي خوانـد. در   عصايي بيرون آورد و به آن تکيه داد و سپس خطبه
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اهللا  شـاء  اين حال، برخي از آنان به يکديگر نگريسـتند و گفتنـد: ان  
بـه مـن    7گويـد: امـام بـاقر    گـرديم. داود مـي   فردا نزد تـو بـازمي  

مـرد کـه از    ٧٢کنار ايـوان بايسـت.   عبداهللا برو و  خانةنزد «فرمود: 
اند، به سوي تو خواهند آمد. هر يـک از آنـان را بـا     خراسان آمده

هـا   گويد: چنـين کـردم و آن   داود مي» نام و نام پدر و مادر بخوان!
متعجب شدند. گفتم: مواليتان را اجابت کنيد! با من همراه شـدند  

اي بزرگان : «بردم. آن حضرت فرمودند 7و آنان را نزد امام باقر
محمــد نــزد خــدا،  يشــويد؟ اوصــيا خراســان! بــه کجــا بــرده مــي

سـپس متوجـه    ».تر از آن هستند که از امتش شناخته شـوند  گرامي
فرزنـدم! انگشـتر بـزرگ مـرا     «شـدند و فرمودنـد:    7امام صـادق 

آن حضرت انگشتري را کـه نگيـنش عقيـق بـود، آوردنـد.       ».بياور
داده، لبـان مبارکشـان را تکـان     آن را مقابل خود قرار 7امام باقر

دادند و انگشتر را برداشته و تکان دادند. پس از آن، زره، عمامه و 
بيرون آمد؛ زره را به تن کرده، عمامه را بر  9عصاي پيامبر خدا

سر نهادند و عصا را به دست گرفتند. سـپس آن را تکـان دادنـد و    
يـک   انـدازة   هزره را جمع کردند. باز آن را تکان دادند و آن را بـ 

ذراع يا بيشتر کشيدند. سپس عمامـه را برداشـته و همـراه بـا زره و     
هـا را تکـان دادنـد؛ بـه ناگـاه زره در       عصا مقابل خود نهادند و لب

اگر «گاه رو به اهل خراسان کرده، فرمودند:  انگشتر پنهان شد. آن
در صندوقي نـزد پسـرعموي    9زره، عمامه و عصاي پيامبر خدا

نزد ما نيز در صندوقي باشد، فضيلت مـا بـر او چيسـت؟    ما باشد و 
هـاي قـارون    که گـنج  نيست، مگر اين اي اهل خراسان! هيچ امامي 

ستانيم، از سر محبت بـه   زير دست اوست. اموالي که ما از شما مي
پـس اهـل خراسـان، امـوال را بـه آن       ».شما و براي پاکيِ شماست

شــان معتــرف يت احضــرت تحويــل داده و در حــالي کــه بــه امامــ
  بودند، از نزد آن حضرت خارج شدند. 
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اي از مـردم خراسـان، از    گويد: عـده  موسي بن عطيه نيشابوري مي
     نواحي مختلف آن، از بزرگان و عالمانشـان جمـع شـده و آهنـگ

گـر را انتخـاب   اي دي منزل مرا کردند و من، ابولبابه، طهمان و عده
که در  کردند و جملگي گفتند: از جانب ما به مدينه برويد و از آن

جا جانشين شده، پرسـش کنيـد تـا از او پيـروي کنـيم، چراکـه        آن
دانـيم    از دنيـا رفتـه و مـا نمـي     7چنين خبر رسيده کـه بـاقرالعلوم  

، از فرزندان علي و فاطمه، از سوي 9يک از خاندان پيامبر کدام
اند. به ما صدهزار درهم طال و نقره دادنـد و   وب شدهخداوند منص

گفتند: براي ما از امام خبر بياوريد و به ما امام را بشناسـانيد و از او  
شمشير ذوالفقار، عصا، عبا، انگشتر و لوحي که در آن نـامِ امامـان   
از نسل علي و فاطمـه ثبـت اسـت و جـز نـزد امـام نيسـت، مطالبـه         

بن محمد روانـه شـديم... سـپس فرمـود:      کنيد!... ما به سوي جعفر
ــده   « ــه از خراســان آم ــاني ک ــه و اي کس ــن عطي ــد!  اي موســي ب اي

وطنان شما، شما را فرستادند تـا امـام را شناسـايي کنيـد و از او      هم
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شمشير خـدا، ذوالفقـار را کـه خداونـد آن را بـه پيـامبرش تفضـل        
نيـد و  با آن ياري و تأييد شـد، مطالبـه ک   7المؤمنين ريفرمود و ام

سـپس بـا دستشـان بـه      ».زيد آنچه را ديديـد، برايتـان بيـرون آورد   
منـزه اسـت   «نگين انگشتر اشاره کردند، آن را کندند و فرمودنـد:  

بش در ميان مخلوقـاتش بـه   ير را نزد وليش و نايخداوندي که ذخا
سپس از وسط انگشتر، عبـا، عصـا و لـوحي را کـه      ».وديعت نهاد..

منـزه اسـت   «است، بيـرون آورد و فرمـود:   در آن ثبت  7نام ائمه
هـا و   چيز را مسخر امام قرار داد و کليدهاي آسمان خدايي که همه

   ».زمين را نزد او قرار داد... 

داري سالح،  شود که مکان نگه هاي يادشده چنين برداشت مي از گزارش
 العاده بوده است و همين، راه را بر کسـاني  صورتي عادي نداشته، بلکه خارق

خواسـتند، داشـتن سـالح پيـامبر      معمـولي مـي   يکه احياناً با نشان دادن سالح
آيـد،   بندد و يا از روايتـي کـه در پـي مـي     را ادعا کنند، مي 9اسالم  گرامي

  العاده بوده است: اي ديگر نيز خارق شود که سالح از جنبه چنين برداشت مي
%4<�=/� (��*(�� �� �/�) ��cA ...   ª��*��� ���? �}	�? :     � :H�- �

   ��� D�V W$�()A # $"g�i u�A W��.)[� �m�- $��? 6
�i�   I8�3 :
�.-< ~<� Q�9 �? �>xA W�a*H� # �38i� DV�   ��� .$��- r�]  :

�a� ��cA      ��� D�V .�<5� ��A ��= g ��3 �>xA �OH-� :   ���/cg :
�? 6	
�A� $�/� Q� ��./S �� DV .�a��R  �.�-< K? : Q�9  �>?

 �8E3 �a� �� �a*H� $�/}� �8E3 6/	A #بـه  7؛ ... (امـام سـجاد  ١ (
و او سـبدي مهرشـده را   » سـبد را بـراي مـن بيـاور!    «کنيز فرمودند: 

آورد. آن حضرت مهر آن را شکستند و آن را باز کردنـد. سـپس   
و آن را گرفتنـد و پوشـيدند و   » پيامبر خداسـت  زرةاين «فرمودند: 

» بزرگ شو!«گاه فرمودند:  تا نصف ساق پاي آن حضرت بود. آن
شـد! بـاز    اي شـد کـه روي زمـين کشـيده مـي      انـدازه   ناگاه زره بـه 

پــس بــه حــال نخســتش بازگشــت. ســپس » جمــع شــو!«فرمودنــد: 
پوشـيدند، بـه آن ايـن     آن را مـي  9چـون پيـامبر خـدا   «فرمودند: 
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 ».فرمودند و من مانند آن حضرت کردم چنين مي

  خوانيم:   و يا در روايتي ديگر چنين مي
�.-< �� Q�9 ��	g # @<�Hg Q� K? :� �> �]�m�� �� W<�c���   ��4 :

6/cA W�<5� C3� ��i $m�� # I8i :"(�     9k< ��4 q��> ��� :
��cA ��� �� �/� �<5� �A �)��/i : 2��|7 K�p <�c����> K? # .

�/� d� 'm 4 7 )R $V:(4 #� ��cA I�*E4 ��.4 D3 $]�    ��4 $�� :
����  �c� : # <.�G� �]? �� �!"��    ���iG�g @���"�� C�
� ��A ؛ �١

خداوند به مـن ذوالفقـار را عطـا کـرد و     «فرمودند:  9پيامبر خدا
فرمود: "اي محمد! اين را بگير و آن را به بهترين اهل زمـين بـده."   
گفــتم: اي پروردگــار مــن! او کيســت؟ فرمــود: "جانشــين مــن در  

 7طالب است." همانا ذوالفقار پيوسته بـا علـي   زمين، علي بن ابي
م يجا که روزي تصـم  کرد، تا آن گفت و با او حديث مي ن ميسخ

رمؤمنـان! دسـت   يگرفت آن را بشکند. پس ذوالفقار گفـت: اي ام 
   ».نگه دار. من مأمورم و اجل مشرکان به تأخير افتاده است

به هر تقدير، گرچه ممکن است از روايات يادشـده بـه صـورت شـفاف،     
کم  بيان نشده باشد، اما دست 9الماس  کيفيت شناساييِ سالح پيامبر گرامي

عادي باشد کـه هـر    يتواند سالح اين مطلب قابل استنباط است که: اوالً، نمي
اي دارد کـه آن را از   العـاده  کس بتواند مدعي آن شود و ثانياً، کيفيت خـارق 

 کند.  ر خود متمايز ميينظا
ابزار  ـ که همان9توان دريافت، سالح پيامبر از آنچه گذشت به روشني مي
هـاي امـام اسـت و مـدعيِ امامـت بايـد آن را        جنگي آن حضرت است ـ از نشانه 

را بـا   9اسـالم   همراه داشته باشد و البته بايد بتواند انتساب آن بـه پيـامبر گرامـي   
کـه ادعـاي    که برخي مدعيان دروغـين بـه دليـل ايـن     دليل متقني اثبات کند و اين

شان ممکن نبـود، مـدعي شـدند سـالح     يبرا 9اسالم  داشتن سالح پيامبر گرامي
 اساس و مخالف روايات است.   همان دانش است، ادعايي بي

                                                
1  .<�.]+�<�(�^ W 42 _ W 67 � 68.  



 

  
  
  
  
  

T��` +���  
�p K��4D  

1.  W��*R �� �/� W$4.��� ��� N��H)�� # %���e�  ¬� W7:a"�� ���+� $-<:� WD W
 W�#�1404.  

2.  W:"(� �� :"(� WK�"	] �����F<e� �� W�#��� W  W�
1414�.  
3. ���  � W7<��]� 7��� ��E� �� :¦"(� W<.v  k��	�� K��*�    WIt.�R k�� ���] WD� W

1405�. 
4.   W�*(�� :"R���a���)"�� �#� ¬� W7:a"�� ���+� <��]� ��<�:S� W1431. 

5. ���������� W��V+� �H� �� "�� k�.=��  7:�a"�� ����+� ��<�:S� W4  W�#� ¬�� W
1431.� 

6.   W�*�� �� �/� W�/�<�r�p $"O��<�� W�#���W  W�#� ¬� WL�.0+�1405.�  
7.  WDF�3 :�- W�]��(�n
�	"�� % 4:�  �#� ¬� $���-+� T<�	"�� $*-.�W1413 . 

8.  W����������������n
�	"�� d��� 4 �� WD W �� W�
  �g. 

9.  W�.-<W K�4��	
 K��ag W��z#<� K�4:a� W D/� ��]1391�. 

10.  Wr-.4 �� �*R W($���) �/R��ER5� :��. %*-!� WD W ¬� W���-+� �� ��
 W�#�1413  .�  

11. Q�:H� W7��"R ��   W��	
�� -+� k��� $*-.� WD W  W�#� ¬� W6�H��1413 .� 

12.  W�4:�� 2(� W�� R^�g o#�	��  W�E��� <�� �#��� W1414.�  
13.  W ���F�W 7<#�iW K��ag W W7:]<t C�H] y4<�g Z�[/g �/� $ =�  <�V� ��]

W7���1328�.  
14. ��:H� W7#��4:�� ��t��*(��:"R� �� ~�A:�� �A �*R+� ���� <��]� ��<�:S� W

 W�#� ¬� W7:a"�� ���+�1433.� 

15.  W�4:�� 2m W7:]#�< �h��[�� fh��=�� # W7:a"�� ���+� $*-.� WD W1409.�  
16.  W���*R �� �/� �� :"(� W�#:S���[��     W���-<:"�� %���"
 ��<.�� � WD� W

1403  .� 
17. ��������������������������� W��dh����� C/� W%4<:�(�� %H)E"�� Wr=] W1385 .�  
18.  W����������������������������������0��� <���Hi� K.����7 W %��*-!� W�#�����



160 � ������ 	 
��  
  

 �"/�+�  W���.Hm"/�1404  .� 
19. ����������������������������� W %�"	 �� ��"g # �4:�� ��"p  ��/� :'��c(g W   ��Hp�

%*-!� WD W7<��z �� ��  W�#� ¬� W���-+�1405.�  
20. ������������������������������ W<�Hi5� �]�	�   W����-+� ��� �� %*-!� WD W

1379.� 

21.  W�*R �� :"(� W<��S��
<:�� �h��� W�"/�+� ��<.� � WK��ag W1404 .�  
22.  W�4�
 �� :"(� W7�H|��n=	"�� <��.]  W�#� ¬� W7:a"�� ���+� $-<:� WD W

1410.�  
23. ��� W�-.| W�/� �� :"(� In"R 2� "�� �A 2�}��  ¬�� WK�4<��]� $*-!� WD W

 W�#�1412  .�  
24.  W�*R �� :"(� W�-.|����5�   W�#� ¬� W$A�c}��<�� WD W1414.�  
25. ���������������������� W%H�O��      W�#� ¬�� W%����-+� T<��	"�� %�*-!� WD� W

1411  .�  
26.  WN�#��� �� N:���� %)*�� �.S5�D WW  W�#� ¬� W7�)*H���<��1405.�  
27. W�*(� W�]�F�p u�A �A�.���� �!"������ ���� $]�[��)p WK�a�S� W7  W�#� ¬�� W

1406  .�  
28.  Wk.c	4 �� :"(� W� �/p�A�E�� W�.- ¬� W%���-+� 2)E��<�� WK��ag W1367 .�  
29. ��� W�]�<:]t��  Wk.F��aF��� �� 2� � 2��| W%4<:�(�� %H)E"�� Wr=] W1376 .�  
30. Wf��S :"(� W�]�<:]t�� �A�E�� �.S� ��FL��R�<�� W�#��� W   W����	�� P�< P��)��

 W�#� ¬�1421 .� 
31.  W�cg :"(� W�*/=�W��c)"�� %0#<  ¬� W<.H]�F.p ���-� �§ 3�A $*-.� WD

 W�#�1406.�  
32. ���������������� W�#� ¬� WL�A.�� %*-!� W�#��� W<�.]5� <�(� W1403.�  
33. ���������������� W��F �A �.c	�� N���   �.�-��� �� <��Hi�   D�F�3:�- :'��c(g W

 W�.- ¬� W%���-+� 2)E��<�� WK��ag W�g�(� ��.-<1370.� 

34.  WD�3���� �� :"(� W�]�"	]%H�O�� k�)p W�#� ¬� W7:a�� <�.]� WD W1422 .�  
35.  W��*R �t��� W7<.]Ch�-.�� @<:)*�  W�#� ¬� W6�H�� �� $*-.� WD W1408.�  

  

 


