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و احلمد هلل رب العاملنی ،و صلی اهلل علی حممد و آل حممد األئمة و املهدینی و سلم
تسلیما.
آنکه مشا را شناخت ،خدا را شناخت
شبهه ى اعرتاض بر آنچه سید امحد احلسن وصی و فرستاده ی امام مهدی  در جزء
اول از کتاب متشاهبات ،در مورد توضیح معنی( :خدا را از طریق خدا بشناس) نگاشت .و
برای هر منصفی کالم سید امحد احلسن و خالصه ی شبهه و سپس پاسخ به آن با روشنی بیان
از طریق حممد و عرتت پاک او (درود خدا بر مهه آهنا باد) را ذکر می کنم.
س :خدا را با خدا یعنی (از طریق خدا) بشناس ،یعنی چه؟
ج :یعنی خداوند منزه و متعال را از طریق خدای در خلق که حضرت امام مهدی 
است بشناس .او که درود خدا بر او باد جتلی و ظهور خداوند در خلق است یعنی جتلی و
ظهور شهر کماالت اهلی ،و به عبارت دیگر جتلی و ظهور اَمساء پاک خداوند در خلق است.
پس او درود خدا بر او باد وجه اهلل سبحانه و تعاىل است که به وسیله ی آن با خلق خود
مواجه می شود ،حال هر آن کس که شناخت خداوند را می خواهد به ناچار باید حضرت امام
مهدی  را بشناسد( .پایان فرموده های سید امحد احلسن).
می گومی :هیچ شکی در آن نیست که خداوند سبحان را منی توان شناخت مگر از طریق
حجت های بر خلقش ،و اگر این چننی نبود نفی بر آن بود که آهنا راهنمایانی برای رسیدن به
خدا و سفریانش برای خلق و صراط مستقیمش که هر کس از آن دوری کرد در آتش شرک و
جتسید و کفر واقع خواهد شد ،پس ایشان درود خدا بر آهنا باد درب خدا هستند که از آن
وارد می شوند و وجه او که با آن با خلق مواجه شد ،پس آیا می توان از غری درب خانه وارد
آن شد؟ پس هر کس از غری درب خانه وارد آن شد ُدزد نامیده می شود .و قصد من از درب
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و وجه مهان درب شناخت و معرفت و هدایت به توحید خداوند بلند مرتبه و عبادت و منزه
کردن او از صفات خملوقاتش "پاک و منزه است از آنچه می گویند بسی واالتر است" می
باشد.
و اگر شناخت و معرفت خدا بدون حجت های بر خلق ممکن است ،پس فرستادن انبیاء
و اوصیاء بیهوده می بود و هیچ نیازی به کتاهبایی که با آهنا از جانب خدا آمدند نبود ،و با این
حال هر فردی برای خود حجت بود ،و با آن حال تعداد حجت ها به تعداد خلق خواهد بود،
و این را شخص عاقل و دانا منی گوید.
بنابراین بنی خلق و خالق سفریی باید باشد تا دست های آهنا را بگرید و به راه مستقیم
من مجله شناخت خدا و یکتا پرستی و عبادت واقعی هدایت کند ،و روایات بسیاری به این
مورد اشاره کرده اند که آهنا را ذکر خواهم کرد ان شاء اهلل تعالی ،و بلکه این امری بدیهی ست
که نیاز به بیان بسیار ندارد.
و برای من باعث تعجب است ،که مطلبی را از شیخ امحد بغدادی یکی از پریوان سید
حممد صرخی مطالعه کردم که این امر را منکر می شود ،و می گوید خدای متعال توسط هیچ
کس حتی انبیاء و اوصیاء درود خداوند بر مهه ی آهنا باد شناخته منی شود ،و بر فرموده های
وارد شده احتجاج کرده است( :خدا را با خدا
سید امحد احلسن در احکامی که از ائمه
بشناس) ،و ُمراد از آن این است که خدا را بواسطه ی امام مهدی  در این زمان بشناس.
و شیخ امحد بغدادی سخن طوالنی در این باره یاد کرد که از بداهت مردود و ارزش پاسخ
طوالنی ندارد ،ولیکن به اختصاری که نتیجه ی گفته های امحد بغدادی است پاسخ می دهم
که گفت ...( :از آن متوجه می شومی و می دانیم که خدای پاک و منزه بواسطه ی بندگانش
شناخته منی شود (حتی اگر شخصا امام مهدی (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) باشد).
و مهچننی با برخی از روایات ایراد شده از عرتت پاک  استدالل منود ،و متامی این
روایات را مورد حبث و بررسی قرار می دهم و آهنا را با روایاتی که به صراحت و روشنی کامل
در هر زمان شناخته می شود را مجع می
که خدای متعال از طریق حممد و آل حممد
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بندم ،و کسی که خواستار شناخت خداوند متعال از غری آهنا
ندارد جز جهل و گمراهی و گمراه كردن.

باشد پس نتیجه ای در بر

پس می گومی :نتیجه ای که شیخ امحد بغدادی (خداوند توفیقش دهد) به آن دست پیدا
کرد ممکن نیست در برابر آن تسلیم شومی بدلیل خمالفت آن با روایات متواتر که اشاره به این
به حق شناخته می شود ،و صراحت آن روایات
دارند ،خداوند متعال بواسطه ی ائمه
ممکن نیست با روایاتی که آهنا را ذکر کرد در تضاد باشند ،جائیکه مجع بنی دو دسته از روایات
را ممکن می سازد ،زیرا آن چه را که
سخن نیک در شناخت خداوند متعال از طریق ائمه
شیخ امحد بغدادی از روایات ذکر کرد از روایات صریح متواتر که آهنا را ذکر خواهم کرد
ضعیفرتین داللت است ،خصوصا آنچه که در مورد تعارض ظنی الدالله با قطعی الدالله مطالعه
خواهید کرد و آن تقدمی قطعی بر ظنی یا گمانی است ،و مهچننی در تعارض متواتر با آحاد،
ایراد شده
آن تقدمی داللت متواتر و تأویل آحاد جهت توافق با متواتر است ،و از ائمه
است( :الزموهم مبا ألزموا به أنفسهم)( ،آنان را ملزم کنید به آنچه بر خود ملزم کردند) .و این
روایاتی هستند که اشاره به احنصار شناخت حقیقی خداوند متعال از طریق فقط آل حممد
است:
روایت اول:

ِ ِ ِ
الم َعلَى أ َُمنَ ِاء
َص ِفیَائِِهَّ ،
در زیارت جامعه ،از إمام رضا َّ ( :
الم َعلَى أ َْولیَاء اللَّه َوأ ْ
الس ُ
الس ُ
اللَّ ِه وأ ِ
الم َعلَى َم َساكِ ِن
الم َعلَى َحمَ ِّال َم ْع ِرفَِة اللَّ ِهَّ ،
صا ِر اللَّ ِه َو ُخلَ َفائِِهَّ ،
َحبَّائِِهَّ ،
الس ُ
الس ُ
الم َعلَى أَنْ َ
الس ُ
َ
الم َعلَى
ُّعاةِ إِ َىل اللَّ ِهَّ ،
الم َعلَى ُمظْ ِه ِري أ َْم ِر اللَّ ِه َونَ ْهیِ ِهَّ ،
ِذ ْك ِر اللَّ ِهَّ ،
الم َعلَى الد َ
الس ُ
الس ُ
الس ُ
السالم علَى ْاأل َِد ِ
ِ
صنی ِِف طَ ِ ِ
ِِ
الء َعلَى اللَّ ِه،
ضاةِ اللَّ ِهَّ ،
ین ِِف َم ْر َ
اعة اللَّهَ ُ َّ ،
َ
الم َعلَى الْ ُم ْخل َ
الس ُ
الْ ُم ْستَقِّر َ
َّ ِ
 َ
االه ْم فَ َق ْد َو َاىل اللَّهَ َوَم ْن َع َاد ُاه ْم فَ َق ْد َع َادى اللَّهََ ،وَم ْن َعَرفَ ُه ْم فَ َق ْد َعَر َ
َّ
ین َم ْن َو ُ
الس ُ
الم َعلَى الذ َ
اللَّه ومن ج ِهلَهم فَ َق ْد ج ِهل اللَّه ،وم ِن اعت ِِ ِ
ص َم بِاللَّ ِهَ ،وَم ْن ََتَلَّى ِمْن ُه ْم فَ َق ْد ََتَلَّى
ص َم هب ْم فَ َقد ْاعتَ َ
َ َ َ َ َ َْ َ
َ ََ ْ َ ُ ْ
( )
ِمن اللَّ ِه عَّز و ج َّل ،وأُ ْش ِه ُد اللَّه أ ِّ ِ ِ
ب لِ َم ْن َح َاربْتُ ْم. )....
َِّن س ْل ٌم ل َم ْن َسالَ ْمتُ ْم َو َح ْر ٌ
َ
َ َ َ َ
َ
 -اصول كافى :ج 4ص.872 – 872
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(سالم بر اولیاى خدا و برگزیدگانش ،سالم بر امینان خدا و دوستانش ،سالم بر یاران خدا
و خلیفهگانش ،سالم بر امینان خدا و دوستانش ،سالم بر یاران خدا و خلیفه هایش ،سالم بر
جاهگاه هاى معرفت خدا ،سالم بر خانههاى ذكر خدا ،سالم بر آشكار كنندگان امر و هنى
خدا ،سالم بر دعوتكنندگان به سوى خدا ،سالم بر استقرار یافتگان در عرصه ى رضایت
خدا ،سالم بر خملصان در طاعت خدا ،سالم بر راهنمایان به سوى خدا ،سالم بر آنان كه هر
كه دوستشان داشته ،خدا را دوست داشته ،و هر كه دمشنشان داشته ،خدا را دمشن داشته ،و
هر كه آنان را شناخت ،خدا را شناخته ،و هر كه آنان را نشناخت ،خدا را نشناخته ،و هر
كه به آنان چنگ زد ،در حقیقت به خدا چنگ زده ،و هر كه آنان را ترك گفت ،مهان خداى
جل را ترك گفته است ،و خدا را گواه مىگریم كه من در صلحم با هر كه مشا با او در
ّ
عز و ّ
صلح هستید ،و در جنگم با هر كه مشا با او در جنگید.)...
و این متنی صریح و روشن است که خداوند متعال شناخت واقعی اش بدست منی آید
مگر از طریق حجت های او  ،و ممکن نیست آن کس که نسبت به آهنا شناختی نداشته
باشد خدا را بشناسد ،و ای کاش می دانستم که چگونه در میدان جنگ و کارزار بدون سالح
از خود دفاع می کند؟!
و در زیات جامعه ی کبریه از امام علی هادی  ......( :بِأَِِب أَنْتُ ْم َوأ ُِّمي َونَ ْف ِسي
ِ
ص َدهُ تَ َو َّجهَ بِ ُك ْم.) ( ).......
َوأ َْهلي َوَم ِاِل َم ْن أ ََر َاد اللَّهَ بَ َدأَ بِ ُك ْم َوَم ْن َو َّح َدهُ قَبِ َل َعْن ُك ْم َوَم ْن قَ َ
( ...پدر و مادر و جان و خانواده و مامل فداى مشا ،هر كه آهنگ خدا كند ،به وسیله ى
مشا آغاز مى كند .)...

 -مفاتيح الجنان.
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روایت دوم:
ِ ِ
َسب ِ
ِ ِ
اب فَ َج َعل لِ ُك ِّل َسبَ ٍ
ب
ي ْاألَ ْشیَاءَ إَّال ب ْاأل ْ َ
َع ْن أَِِب َعْبد اللَّه  أَنَّهُ قَ َال( :أ َََب اللَّهُ أَ ْن ُُْي ِر َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َش ْرحاَ ،و َج َع َل ل ُك ِّل َش ْرٍح ع ْلماَ ،و َج َع َل ل ُك ِّل ع ْل ٍم بَابا نَاطقا َعَرفَهُ َم ْن َعَرفَهُ َو َج ِهلَهُ َم ْن َج ِهلَهُ
ِ
ول اللَّ ِه َوَْحن ُن) ( ).
ك َر ُس ُ
َذل َ
امام صادق  فرمودند( :خدا ابا دارد که کارها را بدون اسباب فراهم آورد ،پس برای
هر چیزی سبب و وسیله ای قرار داد و برای هر سببی شرح و گشایشی و برای هر شرحی،
نشانه ای و برای هر نشانه َدری گویا هناد که مجعی آن را شناختند و عده ای نسبت به آن
جهل ورزیدند آن در گویا و ناطق رسول خدا است و ما).
روایت سوم:
ِ
ِ
ِ
ت أَبَا َعْب ِد اللّ ِه  یَ ُق ُ
ولَْ ( :حن ُن ُوَالةُ أ َْم ِر اللّ ِهَ ،و َخَزنَةُ
الر ْمحَ ِن بْ ِن َكث ٍری ،قَ َالَ :مس ْع ُ
َع ْن َعْبد ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
 َ
اب اللَّ ِهَ ،وبِنَا عُبِ َد اللَّهَُ ،ولَ ْوَالنَا َما عُ ِر َ
ع ْل ِم اللّهَ ،و َعْیبَةُ َو ْح ِي اللّهَ ،وأ َْه ُل دی ِن اللَّهَ ،و َعلَْی نَا نََزَل كتَ ُ
ِب اللَّ ِه َو ِعْت َرتُه) ( ).
اللَّهَُ ،وَْحن ُن َوَرثَةُ نَِ ِّ
عبد الرمحن بن كثری گفت از حضرت صادق  شنیدم مى فرمود( :ما فرمانروایان فرمان
خدا ،و گنجینه هاى علم خدا ،و خمزن وحى او ،و اهل دین خدا هستیم ،كتاب خدا بر ما
نازل شده ،بواسطه ما خدا پرستش شد اگر ما نبودمی خدا شناخته منى شد ،ما وارث پیامرب خدا
و عرتت او هستیم).
و گمان منی کنم شیخ بغدادی منی داند که (لوال یعنی اگر) حر َ امتناع برای وجود است،
نبود خداوند متعال شناخته منی شد ،پس چگونه ممکن است گفته
یعنی اگر وجود ائمه
ممکن است حاصل شود؟!
شود که شناخت خداوند بدون ائمه

 بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى هللا عليهم :ج ص 6 – 3باب معرفة العالم الذي من عرفه عرفهللا و من أنكره أنكر هللا تعالى والسبب الذي يوفق لمعرفته.
 -8بصائر الدرجات ،محمد بن الحسن صفار :ص .2
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روایت چهارم:
ِ ِ
ص َوَرنَا،
ص ّوَرنَا فَأ ْ
قَ َال أَبُو َعْبد اللّه ( :إِ ّن اللّهَ َعّز َو َج ّل َخلَ َقنَا فَأ ْ
َح َس َن ُ
َح َس َن َخ ْل َقنَاَ ،و َ
وجعلَنَا خزانَه ِِف َمسائِِه وأَر ِض ِه ،ولَنَا نَطََق ِ
الش َجَرةَُ ،وبِعِبَ َادتِنَا عُبِ َد اللّهُ َعّز َو َج ّلَ ،ولَ ْوَالنَا َما عُبِ َد
ت ّ
َ َ َ ُّ ُ
َ َْ َ
اللّهُ) ( ).
از ابی عبد اهلل  فرمودند( :خداى عز و جل ما را آفرید و آفرینش ما را نیكو ساخت
و ما را صورتگرى كرد و نیكو تصویر منود و ما را در آمسان و زمینش خزانه دار ساخت و براى
ما درخت سخن گفت و بوسیله ى عبادت ما خداى عز و جل عبادت شد و اگر ما نبودمی،
خدا پرستیده منىشد).
روایت پنجم:
عن سدیر ،عن أِب جعفر  ،قال :مسعته یقول( :حنن خزان اهلل ِف الدنیا واآلخرة وشیعتنا
خزاننا ولوالنا ما عر َ اهلل) ( ).
از سدیر ،از ابی جعفر  گفت :شنیدم ایشان  می فرمودند( :ما خزانه داران خدا
در دنیا و آخرت هستیم و شیعیامنان خزانه داران ما و اگر ما نبودمی خدا شناخته منی شد).
روایت ششم:
ٍ ِ ِ
ِ
 َ اللّهَُ ،وبِنَا
ت أَبَا َج ْع َف ٍر  یَ ُق ُ
ول( :بِنَا عُبِ َد اللّهَُ ،وبِنَا عُ ِر َ
َع ْن بَُریْد الْع ْجل ّي ،قَ َالَ :مس ْع ُ
ِ
اب اللّ ِه تَبَ َارَك َوتَ َع َاىل) ( ).
ُو ّح َد اللّهُ تَبَ َارَك َوتَ َع َاىلَ ،وُحمَ ّم ٌد ح َج ُ
از برید عجلى گوید :از امام حممد باقر  شنیدم که فرمودند( :بوسیله ى ما خدا
پرستش شد ،و بوسیله ى ما خدا شناخته شد ،و بوسیله ما خداى تبارك و تعاىل را یگانه
شناختند ،و حممد پرده دار خداى تبارك و تعاىل است).
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پس مشا را به پروردگارتان آیا منت هایی صریح تر و روشن تر از این می بینید که خداوند
(بنا یعر َ اهلل یعنی شناخت خدا بواسطه ی ما حاصل می
بزرگ مرتبه بواسطه ی ائمه
شود) شناخته می شود؟ و گمان منی کنم روایت نیاز به بیان بیشرتی باشد ،و مهچننی گمان منی
کنم شیخ بغدادی هنوز به گفته اش چنگ زده باشد ...( :از آن متوجه می شومی و می دانیم
که خدای پاک و منزه بواسطه ی بندگانش شناخته منی شود (حتی اگر شخصا امام مهدی
(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) باشد).
بنابراین گفته های ایشان عبارت است از اجتهاد در مقابل نص یا منت صریح .از خداوند
متعال خواهانیم تا او را توفیق دهد تا از آن بازگردد و فضیلتی از فضایل اهل بیت
انکار نکند.

را

روایت هفتم:

ِ
ت أَبَا َج ْع َف ٍر یَ ُق ُ
 َ اللَّهَ َعَّز َو َج َّل َویَ ْعبُ ُدهُ َم ْن َعَر َ
ول( :إَِّمنَا یَ ْع ِر ُ
َعن َجابِر ،قَالَ :مس ْع ُ
 َ اللَّهَ
ِ
ِ
ِ
اْلمام ِمنَّا أَهل الْب ی ِ
ِ
ت فَِإَّمنَا
َو َعَر َ
ْ َ َْ
 َ إِ َم َامهُ منَّا أ َْه َل الْبَ ْیتَ ،وَم ْن َال یَ ْع ِر َ اللَّهَ َعَّز َو َج َّل َوَال یَ ْع ِر َ ِْ َ َ
ِ
ِ
ض َالال) ( ).
یَ ْع ِر ُ
 َ َویَ ْعبُ ُد َغْی َر اللَّه َه َک َذا َواللَّه َ
از جابر گوید :از امام حممد باقر  شنیدم( :کسی خدا را میشناسد و او را عبادت
داشته باشد .کسی که معرفت به امام از
میکند که معرفت به خدا و امام از اهل بیت
نداشته باشد ،غری خدا را میشناسد و غری او را عبادت می کند).
اهل بیت
روایت هشتم:

ِ ِ
ِ
ِ
اب اللّ ِه َعّز َو َج ّل الِِّت یُ ْؤتَى
َع ْن أَِِب بَص ٍری ،قَ َال :قَ َال أَبُو َعْبد اللّه ْ ( :األ َْوصیَاءُ ُه ْم أَبْ َو ُ
ِِ
احتَ ّج اللّهُ تَبَ َارَك َوتَ َع َاىل َعلَى َخ ْل ِق ِه) ( ).
ِمْن َها َولَ ْوَال ُه ْم َما عُ ِر َ
 َ اللّهُ َعّز َو َج ّل َوهب ُم ْ
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امام صادق  فرمود( :اوصیاء پیغمرب درب هاى توجه بسوى خداى عز و جل باشند و
اگر ایشان نبودند ،مردم خداى عز و جل را منىشناختند و خداى تبارك و تعاىل بوسیله ى
ایشان بر خلقش احتجاج كند).
و مولی حممد صاحل مازندرانی ج 5ص 575در شرح اصول کافی و در ذیل این روایت
گفت( :فرموده اش" :اوصیاء درب های به سوی خدای عز و جل هستند" یعنی درب های
هبشت یا درب های علمش مهانطور که فرمود " ،أنا مدینة العلم و علی باهبا" یعنی "من
شهر علم هستم و علی  درب آن شهر است"" ،و البیوت إمنا تؤتی من أبواهبا" "و خانه ها
را از درب وارد می شوند" ،و منظورشان کسی که طلب علم و حکمت و اسرار شریعت و
نزدیکی به خدا را خبواهد به اوصیاء رجوع و خانه ها را از درب ها وارد شود و تقوای اهلی پیشه
کند ،پس هر کس از درب خانه ها وارد نشد ُدزد نامیده می شود .و فرموده اش" :و لوالهم ما
عر َ اهلل" یعنی "اگر آهنا نبودند خداوند شناخته منی شد" ،زیرا عظمتش باالتر و واالتر از آن
است که کسی بتواند به آن برسد ،و رفعت او بزرگوارتر است از اینکه هر حاضر و غائب به او
نظر کند ،و راهش باریکرت از آن است که قدم اوهام در آن پا بردارد ،و شریعتش شریفرت از آن
است که ساخته های اوهام را بپذیرد ،پس اگر هدایت اوصیاء و راهنمائی اولیاء نبود متحری و
سرگشته در راه نادانی ،و در بسرت گمراهی خوابیده باقی می ماندند ،مهانگونه که می بینید آن
کسانی که از توسل به هدایتشان و چنگ به عصمتشان دوری جستند ،پس بعضی از آهنا
جتسید را باور و بعضی از آهنا با تصور و بعضی از آهنا با حمدوده سازی و بعضی با نفشه
کشی و خیال پردازی ،و بعضی می گویند او مکانی برای صفات و بعضی دیگر می گویند او
قابلیت حرکت و انتقال دارد و غری آن از راه های باطل .و عصمت و توفیق از جانب پروردگار
است).
روایت هنم:
عن اِب عبداهلل ،عن أبیه علیهما السالم ،أنه قال لرجل وقد كلمه بكالم كثری .فقال( :أیها
الرجل ،حتتقر الكالم و تستصغره .اعلم أ ّن اهلل عز وجل مل یبعث رسله حیث بعثها ومعها ذهب
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وال فضة ولكن بعثها بالكالم ،وإمنا عر َ اهلل جل وعز نفسه اىل خلقه بالكالم والدالالت علیه
واالعالم) ( ).
امام صادق  فرمود( :مردى حضور پدرم زیاد حر َ زد .امام باقر  به وى فرمود:
سخن را حتقری مى كىن و آن را كوچك و ناچیز مى مشرى .بدان كه خداوند پیمربان خود را با
طال و نقره مبعوث نفرمود ،بلكه آنان را با كالم بنی مردم فرستاد ،و خداوند نیز خود را معرىف
فرموده و به وسیله ى كالم و به وسیله دالیل و نشانه ها).
روایت دهم:

نی بْ ُن َعلِ ٍّي َ علَى
َع ْن َسلَ َمةَ بْ ِن َعطَاَ ،ع ْن أَِِب َعْب ِد اللَّ ِه  ،قَ َالَ ( :خَر َج ْ
احلُ َس ْ ُ
أ ِِ
َّاس ،إِ َّن اللَّهَ َعَّز َو َج َّل ِذ ْك ُرهُ َما َخلَ َق الْعِبَ َاد إَِّال لِیَ ْع ِرفُوهُ فَِإ َذا َعَرفُوهُ َعبَ ُدوهُ،
ْ
َص َحابه فَ َق َال :أَیُّ َها الن ُ
فَِإذَا عب ُدوه استَ ْغنَ وا بِعِبادتِِه عن ِعبادةِ ما ِسواه .فَ َق َال لَه رجل :یا ابن رس ِ ِ
ت َوأ ُِّمي
ول اللَّه ،بِأَِِب أَنْ َ
ََ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
ُ َ ُ ٌ َ َْ َ ُ
( )
ِ
َّ ِ ِ
ٍِ
اعته) .
ب َعلَْی ِه ْم طَ َ
فَ َما َم ْع ِرفَةُ اللَّه ؟ قَ َالَ :م ْع ِرفَةُ أ َْه ِل ُك ِّل َزَمان إ َم َام ُه ُم الذي َُي ُ
از سلمه بن عطا ،از امام جعفر الصادق  فرمودند( :حضرت امام حسنی  در
میان اصحاب خود فرمود :اصحاب من! خداوند مردم را آفرید تا او را بشناسند وقىت شناختند
او را مىپرستند وقىت او را پرستیدند از پرستش دیگران دست مى كشند .مردى عرض كرد :یا
ابن رسول اللَّه پدر و مادرم فدایت معىن معرفت خدا چیست ؟ فرمود :مهان معرفت و شناخت
اهل هر زماىن است امام زمان خود را).
روایت يازدهم:
،
عن سلیمان بن مهران ،عن الصادق جعفر بن حممد ،عن أبیه ،عن آبائه ،عن علي
قال( :قال رسول اهلل  :یا علي ،أنت أخي ووارثي ووصیي وخلیفِت ِف أهلي وأمِتِ ،ف حیايت
وبعد ممايت ،حمبك حمِب ،ومبغضك مبغضي .یا علي ،أنا وأنت أبوا هذه األمة ،یا علي ،أنا وأنت
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واألئمة من ولدك سادة ِف الدنیا ،وملوك ِف اآلخرة ،من عرفنا فقد عر َ اهلل ،ومن أنكرنا فقد
أنكر اهلل عز وجل) ( ).
از سلیمان بن مهران ،از امام جعفر صادق بن حممد ،از پدرش ،او از پدرانش ،از علی
 ،فرمودند( :رسول اهلل فرمودند :اى على تو برادر و وارث و وصى و خلیفه ى مىن در
خاندامن و در امتم در زندگیم و بعد از مرگم ،دوستت دوست من و دمشنت دمشن من است.
اى على من و تو دو پدر این امتیم ،اى على من و تو و امامان از فرزندانت سادات دنیا و
ملوك آخرتیم ،هر كه ما را شناسد خدا را شناخته و هر كه منكر ما شود منكر خداست).
روایت دوازدهم:
عن ابن أِب یعفور ،قال :قال أبو عبد اهلل ( : إن اهلل واحد ،أحد ،متوحد بالوحدانیة،
متفرد بأمره ،خلق خلقا ففوض إلیهم أمر دینه ،فنحن هم یا ابن أِب یعفور ،حنن حجة اهلل ِف
عباده ،وشهداؤه على خلقه ،وأمناؤه على وحیه ،وخزانه على علمه ،ووجهه الذي یؤيت منه ،وعینه
ِف بریته ،ولسانه الناطق ،وقلبه الواعي ،وبابه الذي یدل علیه ،وحنن العاملون بأمره ،والداعون إىل
سبیله ،بنا عر َ اهلل ،وبنا عبد اهلل ،حنن األدالء على اهلل ،ولوالنا ما عبد اهلل) ( ).
ابن اَب یعفور گوید :امام صادق  به من فرمود( :اى پسر اَب یعفور ،مهانا خدا
یكتاست و در یكتائى یگانه است (َبشریك است و بسیط مطلق و حىت صفاتش زائد بر
ذاتش نیست) در كار خود یكتاست ،پس خملوقى را آفرید و ایشان را براى این كار (خالفت و
امامت) سنجید و مقدر كرد و ما هستیم آن خملوق اى پسر اَب یعفور ،و ما هستیم حجت
خدا در میان بندگانش و گواهان بر خلقش ،و امانتداران وحی او ،و خزانه داران علمش ،و آن
وجهی که با آن بسوی خدا توجه باید کرد و نظاره گران در میان بندگانش ،و زبان ناطقش ،و
قلب درک کننده اش ،و دربی که از آن وارد می شوند ،و ما به امر او عمل می کنیم ،و به
راهش دعوت می مناییم ،بوسیله ی ما خدا شناخته شد ،و بوسیله ی ما خدا پرستیده شد .ما
راهنمایان به سوی خداییم ،و اگر ما نبودمی خدا عبادت منی شد).
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روایت سيزدهم:
قال الصادق ( :لوال اهلل ما عرفنا و لوال حنن ما عر َ اهلل) ( ).
امام صادق  فرمودند( :اگر خدا نبود شناخته منی شدمی و اگر ما نبودمی خدا شناخته
منی شد).
و شرح این روایت خواهد آمد ،و آن حلقه ی پیوند بنی مجع بسنت روایات و بیان
آهناست ،پس منتظر باش و سود کن.
روایت چهاردهم:
 َ اهللُ إالّ َب ُُثَّ بك؛ َمن َج َح َد
عن الرسول حممد
أنه قال لعلي ( :یا علي ،ما عُ ِر َ
والیَتَكَ ،ج َح َد اهلل ُربوبیَّتَه ،یا علي أنت علم اهلل بعدي األكرب) ( ).
به امام على  فرمودند( :ای علی! خدا جز بوسیله ى من و
از رسول اهلل حممد
تو شناخته منی شود ،هر کس والیت تو را انکار کند ،ربوبیت خدا را انکار کرده است ،اى
على تو علم بزرگ خدا بعد از من می باشی).
روایت پانزدهم:
أهنم قالوا( :حنن اللیاِل و األیام ،من مل یعر َ هذه األیام مل یعر َ اهلل حق
و عنهم
معرفته ،فالسبت ،رسول اهلل صلى اهلل علیه و آله وسلم النبوة وال نِب بعده  ...و اخلمیس ،مخسة
أنوار ،الرضا ،واجلواد ،واهلادي ،والعسكري  ،واملهدي و .) ( )...... .
فرمودند( :ما شبها و روزها هستیم ،هر کس این روزها را نشناسد خدا را
و از ایشان
به راستی نشناخته است ،پس شنبه ،رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم نبوت است و بعد
از او نبی نیست  ...و پنجشنبه ،پنج نور ،امام رضا ،جواد ،هادی ،عسگری و مهدی و.)...

 توحيد شيخ صدوق :ص .822 -8بحار األنوار :ج 88ص . 42
 -3موسوعة اإلمام الجواد  سيد حسينى قزوينى :ج ص. 28

 ...........................................06انتشارات أنصار إمام مهدى 

و یادآوری کنم که ذکر بسیاری از روایات را ترک گفتم ،و آنچه ذکر شد کافی است ،و
مهچننی شرح بسیاری از روایات را به علت روشنی و صراحت آهنا را ترک گفتم.
ک اِ ْن َملْ تُ َعِّرفْين
ک فَاِنَّ َ
و اما استدالل شیخ بغدادی در مورد این روایت( :اَللّ ُه َّم َعِّرفْين نَ ْف َس َ
 َ رسولَک ،اَللّهم عرفْين رسولَک فَاِنَّ ِ
 َ
ک َملْ اَ ْع ِر ْ
ک ا ْن َملْ تُ َعِّرفْين َر ُسولَ َ
َ
ک َملْ اَ ْع ِر ْ َ ُ َ ُ َّ َِّ َ ُ َ
نَ ْف َس َ
ح َّجتک ،اَللّهم عرفْين ح َّجتک فَاِنَّ ِ
ت َع ْن دیين).
ک ا ْن َملْ تُ َعِّرفْين ُح َّجتَ َ
َ
ُ َ َ ُ َّ َِّ ُ َ َ
ک َ
ضلَْل ُ
(خدایا! خودت را به من بشناسان ،زیرا اگر خودت را به من نشناسانی پیامربت را خنواهم
شناخت ،خدایا پیامربت را به من بشناسان ،زیرا اگر پیامربت را به من نشناسانی ،حجتت را
خنواهم شناخت ،خدایا بشناسان به من حجتت را ،زیرا اگر حجتت را به من نشناسانی ،از
دینم گمراه خواهم شد).
و این منت در شناخت خداوند متعال از طریق ائمه
این صورت توجیه کرد:

تنافی ندارد ،و می توان آن را به

(خدایا! خودت را به من بشناسان) از طریق مهان سرشىت كه خدا مردم را بر آن سرشته
است که آن سرشت توحید و یکتا پرستی ست ،تا بدامن برای من پروردگار و خالقی است ،و
در این حالت باید بدامن که باید برای آن پروردگار فرستاده هایی بنی او و خلقش باشد زیرا او
سبحانه منزه از آن است که خلقش را بطور مستقیم مورد خطاب قرار دهد ،پس برای اینکه آن
پروردگار را به راستی بشناسم و او را یگانه قلمداد کنم و مهانطور که او می خواهد بپرستم به
ناچار باید فرستاده و سفریش بنی مردم را بشناسم ،و با این حال اگر شناخت وجود خالق
نباشد به جستجو و شناخت فرستاده متوجه منی شدمی( :زیرا اگر خودت را به من نشناسانی
پیامربت را خنواهم شناخت) ،و اگر فرستاده ات نبود به راستی یگانه پرستی و عبادت و صفات
خالق و .....و حنوه ی رسیدن به شناخت کامل و حقیقی نسبت به عقائد و احکام (اگر ما
نبودمی خدا شناخته منی شد) را منی شناختم .و برای مهنی است می بینید که مشرکنی و بت
پرستان وقتی که به شناخت فرستادگان و خداوند متعال از طریقشان هدایت نشدند مشرک و
بت پرست و سیاره پرست و غریه از خملوقات که در وجودشان فقری و نیازمند به غنی هستند
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روی آوردند ،پس آهنا امیان دارند که خالق و بوجود آورنده خداوند متعال است ولیکن معتقد
شدند که برای این بتها تأثریی در وجود با استقالل و جدایی از خداوند متعال دارند ،خداوند
متعال فرمود﴿ :بَ ْل قَالُوا ِمثْ َل َما قَ َال ْاأل ََّولُو َن * قَالُوا أَئِ َذا ِمْت نَا َوُكنَّا تَُرابا َو ِعظَاما أَئِنَّا لَ َمْب عُوثُو َن *
ِ
لََق ْد و ِع ْدنَا َْحنن وآب ُاؤنَا ه َذا ِمن قَبل إِ ْن ه َذا إَِّال أ ِ
ض َوَمن فِ َیها إِن
َساطریُ ْاأل ََّول َ
ُْ َ
ُ ََ َ
نی * قُل لِّ َم ِن ْاأل َْر ُ
َ
ُ
السماو ِ
ب الْ َع ْر ِش الْ َع ِظی ِم
السْب ِع َوَر ُّ
ُكنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن * َسیَ ُقولُو َن لِلَّ ِه قُ ْل أَفَ َال تَ َذ َّك ُرو َن * قُ ْل َمن َّر ُّ
ات َّ
ب َّ َ َ
ِِ
ِِ
وت ُك ِّل َش ْي ٍء َوُه َو ُُِيریُ َوَال ُُيَ ُار َعلَْی ِه إِن ُكنتُ ْم
* َسیَ ُقولُو َن للَّه قُ ْل أَفَ َال تَتَّ ُقو َن * قُ ْل َمن بِیَده َملَ ُك ُ
َّه ْم لَ َك ِاذبُو َن * َما َّاَتَ َذ اللَّهُ ِمن
اهم بِ ْ
تَ ْعلَ ُمو َن * َسیَ ُقولُو َن لِلَّ ِه قُ ْل فَأ َّ
َىن تُ ْس َح ُرو َن * بَ ْل أَتَْی نَ ُ
احلَ ِّق َوإِن ُ
ٍ
ٍ
ِ ِ ٍ ِ َّ
ض ُه ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ض ُسْب َحا َن اللَّ ِه َع َّما
ب ُك ُّل إِلَه ِمبَا َخلَ َق َولَ َع َال بَ ْع ُ
َولَد َوَما َكا َن َم َعهُ م ْن إلَه إذا ل َذ َه َ
صفو َن * ع ِ
امل الْغَْی ِ
َّه َادةِ فَتَ َع َاىل َع َّما یُ ْش ِرُكو َن﴾.
یَ ِ ُ
َ
ب َوالش َ
(نه بلكه آنان نیز مثل آنچه پیشینیان گفته بودند گفتند * گفتند آیا چون مبریمی و خاك و
استخوان شومی آیا واقعا باز ما زنده خواهیم شد * درست مهنی را قبال به ما و پدرامنان وعده
دادند این جز افسانههاى پیشینیان چیزى نیست * بگو اگر مىدانید بگویید زمنی و هر كه در
آن است به چه كسى تعلق دارد * خواهند گفت به خدا بگو آیا عربت منىگریید * بگو
پروردگار آمساهناى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ كیست * خواهند گفتخدا بگو آیا
پرهیزگارى منىكنید * بگو فرمانرواىي هر چیزى به دست كیست و اگر مىدانید كیست آنكه او
پناه مىدهد و در پناه كسى منىرود * خواهند گفتخدا بگو پس چگونه دستخوش افسون
شدهاید * نه بلكه حقیقت را بر ایشان آوردمی و قطعا آنان دروغگویند * خدا فرزندى اختیار
نكرده و با او معبودى دیگر نیست و اگر جز این بود قطعا هر خداىي آنچه را آفریده بود
باخود مىبرد و حتما بعضى از آنان بر بعضى دیگر تفوق مىجستند منزه است خدا از آنچه
وصف مىكنند * داناى هنان و آشكار و برتر است از آنچه با او شریك مىگردانند) ( ).
و خداوند متعال فرمود﴿ :و َال میَْلِ َّ ِ
احلَ ِّق َو
ین یَ ْدعُو َن ِمن ُدونِِه َّ
اعةَ إَِّال َمن َش ِه َد بِ ْ
ُ
الش َف َ
َ
ك الذ َ
َىن یُ ْؤفَ ُكو َن﴾.
ُه ْم یَ ْعلَ ُمو َن * َو لَئِن َسأَلْتَ ُهم َّم ْن َخلَ َق ُه ْم لَیَ ُقولُ َّن اللَّهُ فَأ َّ
 -المؤمنون.28 – 2 :
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(و كساىن كه به جاى او مىخوانند و مىپرستند ،اختیار شفاعت ندارند مگر آن كساىن كه
آگاهانه به حق گواهى داده باشند * و اگر از آنان بپرسى چه كسى آنان را خلق كرده مسلما
خواهند گفت خدا پس چگونه از حقیقت باز گردانیده مىشوند) ( ).
را می بینیم بنی این دو معنا مجع بستند ،پس امام جعفر
و برای مهنی است ائمه
صادق فرمودند( :لوال اهلل ما عرفنا و لوال حنن ما عر َ اهلل).
یعنی( :اگر خدا نبود شناخته منی شدمی و اگر ما نبودمی خدا شناخته منی شد).
 َ
 َ اللَّهَ َعَّز َو َج َّل َویَ ْعبُ ُدهُ َم ْن َعَر َ
و از ابی جعفر امام حممد باقر  فرمودند( :إَِّمنَا یَ ْع ِر ُ
ِ
ِ
ِ
اْلمام ِمنَّا أَهل الْب ی ِ
ِ
ت فَِإَّمنَا
اللَّهَ َو َعَر َ
 َ إِ َم َامهُ منَّا أ َْه َل الْبَ ْیت َوَم ْن َال یَ ْع ِر َ اللَّهَ َعَّز َو َج َّل َوَال یَ ْع ِر َ ِْ َ َ ْ َ َ ْ
ِ
ِ
ض َالال).
یَ ْع ِر ُ
 َ َویَ ْعبُ ُد َغْی َر اللَّه َه َک َذا َواللَّه َ
یعنی( :کسی خدا را میشناسد و او را عبادت میکند که معرفت به خدا و امام از اهل
نداشته باشد ،غری خدا را
داشته باشد .کسی که معرفت به امام از اهل بیت
بیت
میشناسد و غری او را عبادت می کند).
و مهچننی اگر پیامرب نبود حجت شناخته منی شد ،و اگر حجت نبود پیامرب شناخته منی
شد ،و به عبارتی دیگر :ما وقتی که دانستیم حاکمیت و تعینی خلیفه از جانب خدا است و
هنگامی که به جوار پروردگارش رحلت کند امت را بدون خلیفه که دست آهنا
اینکه پیامرب
را بگرید و به راه مستقیم هدایت کند و از آنچه پیامرب با آن آمد حمافظت کند را ترک منی
گوید ،تا خالفت با رأی و نظرها و بر اساس مصلحت ها و امیال و هر کس که خبواهد اجنام
خلیفه ای بعد از خود به امر خداوند متعال و گزینش او
دهد نباشد .دانستیم که پیامرب
نباشد حجت بعد او شناخته منی شود ،و
سبحانه تعینی می کند ،پس اگر شناخت پیامرب
و آنچه که با آن آمد است؛
با توجه به اینکه حجت نگهدارنده و نگهبان رسالت پیامرب
پس هر کس حجت را نشناسد از دینش گمراه شد ،و برای مهنی است می بینیم آهنایی که به
هدایت نشدند از دین خود گمراه شدند و خدا و
شناخت حجت حق بعد رسول اهلل
 -الزخرف.27 – 26 :
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نسبت دادند و از
پیامرب خدا را آنگونه که باید نشناختند ،پس امور بیهوده را به پیامرب
میان آهنا کسانی هستند که به خدای متعال جتسید و تشبیه و فرود آمدن و  .....از امور باطل
را نسبت دادند.
و خداوند متعال را
پس هر کس حجت را نشناخت از دین خود گمراه شد و پیامرب
نشناخت ،و آن کس که خداوند متعال را نشناخت پیامرب را نشناخته است و آن کس که
حجت را نشناخت از دین خود گمراه شد.
(خدایا! خودت را به من بشناسان ،زیرا اگر خودت را به من نشناسانی پیامربت را خنواهم
شناخت ،خدایا پیامربت را به من بشناسان ،زیرا اگر پیامربت را به من نشناسانی ،حجتت را
خنواهم شناخت ،خدایا بشناسان به من حجتت را ،زیرا اگر حجتت را به من نشناسانی ،از
دینم گمراه خواهم شد)( ،اگر خدا نبود شناخته منی شدمی و اگر ما نبودمی خدا شناخته منی
شد).
ک ،خدایا!
و با این حال استدالل اشتباه شیخ امحد بغدادی با روایت( :اَللّ ُه َّم َعِّرفْين نَ ْف َس َ
خودت را به من بشناسان) مبنی بر اینکه این دعاء صریح الدالله بر این است که خداوند
شناخته منی شود ،تبیان شد .و ال اقل اینکه آهنا ظنی
متعال بوسیله ی حجت هایش
الدالله و در برابرشان روایات متواتر و قطعی الدالله وجود دارند ،و از این جهت حال بقیه ی
روایات که با آهنا استدالل کرد تبیان می شوند که آهنا به هر حال بر حسب خواسته اش در
استدالل استوار منی باشند.
و اما گفته اش (شیخ امحد بغدادی)( :اگر از این حبث صر َ نظر کنیم پس قید اختصاص
آن به امام مهدی (عجل اهلل فرجه)  -یعنی عبارت خدا را بواسطه ی خدا بشناس  -چیست؟
خصوصا اینکه آن کالم فرا گرینده و شامل دیگر ائمه ی انوار می باشد بدلیل اینکه آهنا سبب
شناخت خداوند سبحان هستند ،پس اگر گفتی قصد ما در این زمان است ،می گوییم علی
رغم اینکه تو مقید نکردی ولیکن حتی.).....
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امام عصر
می گومی :اختصاص کالم به امام مهدی  بدلیل این است که ایشان
است ،و این از طی قرینه ی حال واضح است ،اضافه بر آن سید امحد احلسن در جزء اول
و هر کدام در
کتاب متشاهبات آن را بیان فرمودند ،و فرا گرینده و شامل متامی ائمه
عصر خویش می باشد ،پس به آن مرد ظلم نکن و به آنچه نسبت به آن نادان هستی دروغ
نبند ،زیرا در نتیجه مصداق فرموده ی حق تعالی خواهی بود که فرمود﴿ :بَ ْل َك َّذبُواْ ِمبَا َملْ ُُِيیطُواْ
بِعِْل ِم ِه َو لَ َّما یَأِْتِِ ْم تَأْ ِویلُهُ( ،﴾...بلكه چیزى را دروغ مشردند كه به علم آن احاطه نداشتند و
هنوز تاویل آن برایشان نیامده است.) ( )...
و از کالم متشابه پریوی مکن ،پس دانسته یا ندانسته گمراه می شوی و به دمشنی اولیای
خداوند متعال به خیال فعل نیک می پردازی ،خداوند ما و تو را از آن دور کند و تو را به حق
هدایت کند.
به این اشاره داشتند که هر کدام از آهنا در زمانش وسیله و راهی برای
و ائمه
شناخت خداوند متعال می باشد.
نی بْ ُن َعلِ ٍّي َ علَى
َع ْن َسلَ َمةَ بْ ِن َعطَاَ ،ع ْن أَِِب َعْب ِد اللَّ ِه  ،قَ َالَ ( :خَر َج ْ
احلُ َس ْ ُ
أ ِِ
َّاس إِ َّن اللَّهَ َعَّز َو َج َّل ِذ ْك ُرهُ َما َخلَ َق الْعِبَ َاد إَِّال لِیَ ْع ِرفُوهُ فَِإ َذا َعَرفُوهُ َعبَ ُدوهُ،
ْ
َص َحابه فَ َق َال :أَیُّ َها الن ُ
فَِإذَا عب ُدوه استَ ْغنَ وا بِعِبادتِِه عن ِعبادةِ ما ِسواه .فَ َق َال لَه رجل :یا ابن رس ِ ِ
ت َوأ ُِّمي
ول اللَّه ،بِأَِِب أَنْ َ
ََ ُ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
ُ َ ُ ٌ َ َْ َ ُ
( )
ِ
َّ ِ ِ
ٍِ
اعته) .
ب َعلَْی ِه ْم طَ َ
فَ َما َم ْع ِرفَةُ اللَّه ؟ قَ َالَ :م ْع ِرفَةُ أ َْه ِل ُك ِّل َزَمان إ َم َام ُه ُم الذي َُي ُ
از امام جعفر صادق  فرمودند( :حضرت امام حسنی  در میان اصحاب خود
فرمودند :اصحاب من! خداوند مردم را آفرید تا او را بشناسند وقىت شناختند او را مىپرستند،
وقىت او را پرستیدند از پرستش دیگران دست می كشند .مردى عرض كرد :یا ابن رسول اللَّه پدر
و مادرم فدایت معىن معرفت خدا چیست؟ فرمود مهان معرفت و شناخت اهل هر زماىن است
امام زمان خود را).
 يونس.32 : -8علل الشرائع -شيخ صدوق :ج ص 2به نقل از بحار انوار :ج 1ص 3 8ح .
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رحم اهلل من مسع حكما فوعى ،و دعى اىل رشاد فدنا.
خدا رمحت كند كسى را كه حكمىت را بشنود پس آگاه شود و به راه رشد دعوت کند.

و احلمد هلل رب العاملین
و صلی اهلل علی حممد و آل حممد األئمة و املهدیین و سلم تسلیماً.

