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  سید امحد احلسن یمانی موعود
  

مياىن كيست؟ و آيا : سؤال شد  ى امام مهدى وصى و فرستاده امحد احلسنسيد  از 
، و آيا باشد میحدودى براى اين شخصيت وجود دارد كه با آن شناخته شود؟ آيا او از مين 

، رج نسازدرا از حق خا ها آنطوری كه مردم را به باطل نکشاند و ه ب باشد میايشان معصوم 
پرچم وى پرچم هدايت است و بر هيچ ( :آمده است طور كه در روايىت از امام باقر مهان

اجنام داد از اهل جهنم  كار را  مسلمانی جايز نيست از او سرپيچى كند، و اگر كسى اين
  ).مى كند راه راستبه به حق و هدايت  دعوت است، چون وى

  

  : ودگونه پاسخ فرم اين  امحد احلسنسيد 
  

  
 و احلمد  

 حضرت حممد . ، و امه از مين استباشد می )١(در آغاز بايد بدانيم كه مكه از امه 
مياىن  مياىن است، و امام على   باشند، حضرت حممد و خاندان ايشان مهه مياىن می

پس . باشد، و دوازده مهدى بعد از ايشان نيز مياىن هستند مياىن می است، و امام مهدى 
  .دانستند ها باد مى آنو اين را علمای با عمل گذشته رمحت خدا بر  ؛مهدى اول مياىن است

   )٢(.﴾فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصالةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَياً﴿

تباه كردند، و از شهوات  اى جانشين شدند كه مناز را ها فرزندان ناشايسته آناما پس از (
  ).زودى جمازات گمراهى خود را خواهند ديده پريوى منودند، ب

  ) ٣(.ناميده است) حكمت ميانيه(را  در حبار األنوار کالم اهل بيت ) (عالمه جملسی 
                                                        

  .باشد که تا مکه امتداد دارد منطقه بسيار وسيعی از مين می: مها - ١
  .۵۹: مريم -٢
  .۱صفحه ۱مقدمه حبار جلد - ٣
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ه نيز خانه كعبه را ب طور كه عبداملطلب  شده است، مهاننقل  بلكه از پيامرب خدا 
) ٤(.ناميده بود» كعبه ميانيه«نام 

  

   :اما راجع به حدود شخصيت ميانى باید گفت
تر از  ها پرى هدايت يافته در پرچم: (شده است نقلاين گونه  در روايتی از امام باقر 

. کند تان دعوت می مشا را به سوی صاحبپرچم مياىن نيست و آن پرچم هدايت است زيرا كه 
سوی ه پا خيز به شود، و اگر مياىن خروج کرد، ب مى خروج کرد فروخنت اسلحه حرام اگر مياىن

او، زيرا که پرش پرچم هدايت است، و جايز نيست مسلمانان از او سرپيچى كنند، و اگر 
وت به حق و هدايت به راه كار را اجنام دهد از اهل جهنم است، زيرا که او دع  كسى اين
   )٥(.)كند راست مى

  :دم وجود داربسيار مه ی نکتهدر حديث فوق چند 
جايز نيست هيچ مسلمانی از او سرپيچى كند، و اگر كسى اين كار را اجنام دهد از « -۱ 

  .»باشد میاهل جهنم 
و شخصی بر مردم حجت كه مياىن صاحب واليت اهلى است،  گيريم اين نتيجه می بر بنا

ر مناز خبواند و از وى، انسان را وارد جهنم كند حىت اگ گردانی یطورى كه روه بخنواهد بود، 
: اصحاب واليت من مجله ايشانكه از خلفاى خداوند بر زمني باشد، و   روزه بگريد، مگر اين

  .باشند مى و مهديني  و امامان و فرستادگان پيامربان
  . »كند وت به حق و هدايت به راه راست مىاو دع« - ۲

كند، تا  اشتباه منى كه اين شخص ستبدين معنا) صراط مستقيم(اه راست دعوت به حق و ر
 يشانن معناست که ارا از حق خارج سازد، و اين بدا ها آنمردم را وارد باطل كند يا اين كه 

                                                        

  .۷۵ح  ۵۱ص ، ۲۲ج  حبار األنوار - ٤
  .۲۶۴غيبت نعماىن ص -  ۵
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اين، با اين معنا براى اين قيد و حد، مثره بزرگی در  بر بنا. است )٦(معصوم و منصوص العصمة
وت دع(ين مجله از ا شود، اما برداشت هر معناى ديگر شخص کردن شخصيت ميانی اجياد مىم

پس كند،  داد مى فايده قلم را ىب ، اين فرموده از ائمه )كند به حق و هدايت به راه راست مى
از گفنت کالم   ايشاننه قيد و نه حد برای شخصيت يمانی خواهد بود، و بال نسبت 

  .باشند معنا که از آن مربا می بی

اين است كه، مياىن حجتی از اشاره شد  چه بدان در موارد اول و دوم پس نتيجه آن
هاى  و منت ردر روايات متواتو  است، العصمة های خداوند بر زمني، و معصومِ منصوص حجت

و دوازده  ، دوازده امام های اهلی پس از پيامرب اکرم  كه حجت باشد میقطعى ثابت 
متام  ايشانو . هيچ حجت معصوم ديگری بر زمني نيست ايشانغري از . باشند مى مهدى 

دار دنيا را   ناايشآمسانی هستند، که يازده امام از های  رسالتنعمت و كمال دين و ختم 
مياىن مردم را به  و .اند باقى مانده ية اهللا و دوازده مهدى بق وداع گفته، و امام مهدى 

 باشد، زيرا كه يازده مهدى ، پس مياىن بايد خنستني مهدينيخواند فرا می سوی امام مهدى 
  .باشند می ايشان از فرزندان يشانپس از ا

  )٧(.﴾يع عليممبعضها من بعضٍ واللَّه س ذرية﴿

  ).فرزنداىن بعضى از نسل بعضى ديگرند و خداوند شنواى داناست(
در دولت عدل  ناايشخواهند آمد، بلکه   از زمان ظهور امام مهدی بعدو در زمانی 

موجود   ثابت است، مهدی اول در زمان ظهور امام مهدىچه  و آناهلی خواهند بود، 
ساز زمينه  در آغاز ظهور و آماده  آورندگان به امام مهدیخنستني اميان  يشانباشد، و ا می

                                                        

عصمت در ظاهر خلقت نيست که با آن شناخته شود و معصوم ... ( :نقل شده  از امام علی ابن احلسين -۶
: ای فرزند رسول خدا معنی معصوم چيست؟ فرمود :ايشان عرض شدپس به  –خنواهد بود مگر به او وصيت شده 

شوند  جدا منی ن است که تا روز قيامتآو ريسمان خداوند مهان قر چنگ زده است به ريسمان خداوند يعنی اين که
إنَّ هذَا الْقُرآنَ {: کند و آن گفتار خداوند تعالی ن به سوی امام هدايت میآکند و قر ن هدايت میآبه سوی قرو امام 

مأَقْو يي هلَّتي لد۱۳۲معانی األخبار ص. }يِه.  

  .۳۴ :آل عمران - ٧
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جا  و از اين. ذكر شده است  طور كه در وصيت رسول اهللا ، مهانباشد می مقدس قيام
  کور در وصيت رسول خداشخص مياىن در شخصيت مهدى اول از دوازده مهدی مذ

  . شود منحصر می
نام و صفات و حمل سکونت مهدى اول را با جزئيات بيان منودند،   روايات اهل بيت

نامند و  مردم او را اسرائيلى می و )٨(.استاش عبداهللا يا اسرائيل  امحد و كُنيه يشانكه نام ا
نامم . نامم امحد و من عبداهللا هستم(: ندفرمود  پيامرب خدا .گزيرند او را اسرائيلی بنامندنا

چه او را  چه که او را بدان امر منوده مرا نيز امر كرده است، و هر آن اسرائيل است و هر آن
  ) ٩().اشاره كرده مرا نيز اشاره كرده است

است، و از بصره   مهدى اول خنستني فرد، از سيصد و سيزده نفر يار امام مهدی
 سر دارد، هيکل ايشان مهانند موسى بن عمراندر  رهتش اثر و شوراس ى نهو در گو باشد می
  هر نبوت و در وصيت پيامرب خدااست، و در كمرش م  ذكر شده است، و او
به قرآن و تورات و اجنيل است، و در آغاز ظهورش جوان   ترين خلق پس از ائمه عامل
اگر وى را ديديد با : د و فرمودسپس جواىن را ياد كر ...: (فرمود  ، پيامرب خداباشد می

) ١٠().است  او بيعت كنيد كه او خليفه مهدى
  

  

وصيت رسول ا  در شب وفاتش:  
پيامرب : (نقل شده است که فرمود ]  از پدرانش از امري مؤمنان[  امام صادقاز 

و . ای ابا احلسن صحيفه و دواتى حاضر كن: فرمود  در شب وفاتش به على  خدا
يا على پس از من دوازده امام، و پس از : جا رسيد ه اينوصيتش را فرمود، تا ب خدا  پيامرب
جا  تا حديث بدين. باشى مى خنستني دوازده امام ، تويا على. خواهند بوددوازده مهدى  ايشان

                                                        

مهدی که ( :فرمايد ند و میک بيعت گرفنت از مردم ياد میرا برای  نام مهدی پيامرب : به نقل از حذيفه يمانی - ٨
  .)امحد، عبداهللا و مهدی، و اين سه نام اوست: رکن و مقام با او بيعت می شود سه نام دارد در بين

  .۱۷۸، ص ۷حبار، ج  -۹۵، ص ۱برهان، ج  -۴۴، ص ۱تفسري عياشى، ج  - ٩
  . ۳۰ص  بشارة اإلسالم - ١٠
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، )م ح م د(رسيد آن را به فرزندش   یرگزمان وفات حسن عساگر  ... :رسيد و فرمود
 ايشانباشند، سپس بعد از  دوازده امام مى ايشانتسليم منايد و   داز آل حمم مستحفظ

را به ) خالفت( رسيد امر) حجت ابن احلسن(دوازده مهدى خواهند بود، پس اگر زمان مرگ 
هللا و فرزندش اول مهديني تسليم منايد كه سه نام دارد، نامى مانند نام من و نام پدرم و آن عبدا

  ) ١١().باشد میگان و او اولني اميان آورند ؛تامحد و نام سومش مهدى اس
  

  دوازده مهدى از فرزندان حسني  از نسل ما بعد از قائم (:فرمود  امام صادق
 ١٢(.)باشند می (  

  

يازده مهدى از فرزندان حسني  از نسل ما بعد از قائم (: فرمود  امام صادق نيز و
 ١٣(.)باشند مى(   

  

حممد ابن احلسن [، نه امام مهدى باشد می» مهدى اول« مهان» قائم«و در اين روايت 
  .باشند دوازده مهدى مى  زيرا كه پس از امام مهدی ] العسکری

  

، گرايد نگ پوست او به سرخی میر... ( :در مشخصات مهدى اول فرمود  امام باقر
و ن بوده و سر عريض و  شهاي نشسته، ابروهايش برجسته، و شانه چشمانش به گودی

   )١٤(.)اى است، خداوند موسى را رمحت كند است، و در صورتش اثر و نشانهموهايش جمعد 

 ها آناول ... : (فرمود  در خربى طوالىن در ذكر اصحاب قائم  و از امري مؤمنان
  ) ١٥()....باشد میاز ابدال  ها آنو آخر  از بصره

                                                        

، ص ۲کتاب غاية املرام، ج  – ۳۰۰ص ) فارسى( کتاب غيبت شيخ طوسى – ۱۴۷، ص ۵۳نوار، ج حبار األ - ١١
  .۲۴۱ص 
  .۳۸۵غيبت شيخ طوسى ص ،۳۱۰، ص ۳، برهان ج ۱۴۸ص  ،۵۳ج  ،نوارحبار األ - ١٢
 .۱۴۵ص  ،۵۳ج  ،حبار األنوار - ١٣
  . باشد يعىن شبيه به حضرت موسى می) خداوند موسى را رمحت كند( -۲۱۵غيبت شيخ نعماىن، ص  - ١٤
  .۱۴۸ص  بشارة اإلسالم - ۱۵
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: کند آمده است را ذکر می  در روايىت طوالىن که نام ياران قائم  و از امام صادق
  ) ١٦()....امحد... و از بصره... (

  

قائم دو نام دارد نامى خمفى و نامى آشكار، نام (: نقل است كه فرمود  و از امام باقر
  )١٧(.)خمفى امحد و نام آشكار حممد است

  

طور كه در وصيت رسول  است مهان  و امحد نام مهدى اول و حممد اسم امام مهدى
  .ان شدبي  اهللا

  

براى خداى تعاىل گنجى در طالقان است که نه از طالست و نه (: فرمود  امام باقر 
جواىن  ها آنرهرب . است» امحد، امحد«اند که شعارشان  بلکه دوازده هزار نفر در خراسان نقره،
سر بسته است،  هگ بو پيشاىن بندی قرمز رن باشد میيد رنگ پسهاشم سوار بر قاطرى  از بىن
گذرد، اگر دعوت او را شنيديد به سوى او  ات هم مىنگرم که از رود فر ی به او مىگوي

  ) ١٨(.)ها حرکت کنيد خيز بر روی يخ جمبور شويد سينه بشتابيد حىت اگر
، سيد بن )ها و آشوبفتنه ( و در كتاب املالحم و الفنت. و امحد نام مهدى اول است

  :آمده است ۲۷ فحهطاووس حسىن ص
شنوند که هيچ انسان و جنی  صدائى مى ها آنبلکه  ه از اين و نه از آن استامري غضب ن(

اين است نه از آن، نه از  د،خوان ی بيعت كنيد، و او را به نامش میكه با فالن: را نگفته  آن
  .)اى مياىن است بلکه او خليفه

اى  يفهاو خلبلکه نه از اين و نه از آن، (: آمده است ۸۰ه و در مهني كتاب شريف صفح
  . )مياىن است

                                                        

  .۱۸۱ص  ،بشارة اإلسالم - ١٦
  .۵۷، ب ۵۶۳ ، ص۲كمال الدين، ج  - ١٧

  .۳۴۳ص  ،منتخب األنوار املضيئه - ١٨
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نقل منوده  ۲۹۹، ص ۱، ج   و شيخ على كوراىن در كتاب معجم احاديث امام مهدى
، و او اصل و نسىب در مين ها آنمهدى نيست جز از قريش، و خالفت نيست جز در (: است
  .)دارد

اين بايد دارای اصل و  بر است، بنا  كه مهدى اول از نسل امام مهدى با توجه به اين
و اين  )١٩(،استجمهول و ناشناخته   سىب نامعلوم باشد، زيرا كه نسل امام مهدىن

. باشند شخصيت می يکمهدى اول است، زيرا که و مطابق با  )٢٠(مشخصات مياىن منصور
  .طور كه واضح و آشكار شد مهان

باشد، و از سيصد و  ساز ظهور مقدس می يمانی زمينه: گويم که جهت اطالع بيشتر، می
چنين در زمان  کند، و مهدی اول هم تسليم می  سيزده تن است و پرچم را به امام مهدی

در ابتدای ظهور و قبل از   ، و اولين مؤمنان به امام مهدیاستظهور مقدس موجود 
که ائمه و  اين بايد يکی بر ديگری حجت باشد، و با توجه به اين بر ، بناخواهد بودقيامش 

، پس او حجت ايشان استباشند و مهدی اول جز  خلق می ی مهههای خدا بر  هديين حجتم
مهدی اول مهان رهرب انقالب چه يک شخصيت نباشند، و در نتيجه  بر يمانی است، چنان

 دوبهرب خواهد ر ی دهنده ياریسازی خواهد بود، پس نقش يمانی ثانوی خواهد شد، بلکه  زمينه
 ساز اصلی و رهرب حرکت ظهور مقدس است، بنا ، زيرا که يمانی زمينهتساو اين غير صحيح 

و با اين . شود ت و يمانی مهان مهدی اول حتمی میکه مهدی اول مهان يمانی اس اين، اين بر
و  ،و در ابتدای ظهورش جوان ،راستش عالمت ی نهدر گو ،از بصره ،نامش امحد: (حال يمانی

باشد، و دارای نسبی  و تورات و اجنيل بعد از ائمه می نآقرترين مردم به  و عامل ،سرش شورهبر 
، و جايز نيست هيچ مسلمانی از تسنامعلوم و ملقب به مهدی و امامی واجب اطاعت از خدا

                                                        

نسبت به (دل  گذشت و سنگ ای بی پس در آن زمان خداوند متعال، بنده...: (ندفرمود  مؤمنان امير - ١٩
هايند و  و اصحابش سياه جامه و دارای نسل نا معلوم را مبعوث خواهد کرد که پيروزی از آن اوست،) کفار
  .غيبت شيخ نعمانی). های سياه به دست دارند پرچم

اند و خليفه حضرت مهدی  ناميده» منصور يا پيروز«را   خليفه حضرت مهدی  در روايات اهل بيت - ٢٠
  .مهان ميانی موعود است
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و دعوت به حق و  ،او سرپيچی منايد و هر کس اين کار را اجنام دهد از اهل جهنم خواهد بود
  .)...و... کند و می  راه مستقيم و امام مهدی

  

آمده است را   چه در مورد مشخصات مهدی اول در روايات حممد و آل حممد و هر آن
و  ۵۲های غيبت شيخ نعمانی، غيبت شيخ طوسی، اکمال الدين و حبار ج  توانيد در کتاب می
  .ها مطالعه فرماييد ، و غير اين کتاب۵۳ج

نيز  مهه،  اصحاب امام ماند اين است كه پريوان مياىن سيصد و سيزده نفر مى چه باقی آن
مياىن  ها آنشوند، و از مجله  به رهربشان ميانی نسبت داده مى ها آنكه  باشند به اعتبار اين مياىن مى

   .صنعاء و مياىن عراق است
لمن * را لِّلْبشرِ نذي* لَإِحدى الْكُبرِ  ها آن* والصبحِ إِذَا أَسفَر * واللَّيلِ إِذْ أَدبر * كَلَّا والْقَمرِ ﴿

 رأَختي أَو مقَدتأَن ي نكُماء مةٌ * شينهر تبا كَسفْسٍ بِمنيِ * كُلُّ نمالْي ابحإِلَّا أَص * اتني جف
ولَم نك نطْعم  * قَالُوا لَم نك من الْمصلِّني* ما سلَكَكُم في سقَر * عنِ الْمجرِمني * يتساءلُونَ 
 نيكسالْم * نيكسالْم مطْعن كن لَمو * نيضائالْخ عم وضخا نكُنينِ * ومِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو *

 نيقا الْيانى أَتتح * نيعافةُ الشفَاعش مهنفَعا تفَم *ةرذْكنِ التع ما لَهفَم  نيرِضعم * رمح مهكَأَن
كَلَّا بل لَا * بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَن يؤتى صحفًا منشرةً * فَرت من قَسورة * مستنفرةٌ 

إِلَّا أَن يشاَء اللَّه هو أَهلُ التقْوى وما يذْكُرونَ * فَمن شاء ذَكَره * كَلَّا إِنه تذْكرةٌ * يخافُونَ الْآخرةَ 
ةرفغلُ الْمأَه ٢١(.﴾و (  

* گاه چون پشت كند  و سوگند به شام* سوگند به ماه ] پندارند  كه مى[نه چنني است ( 
بشر را * هاى بزرگ است   از پديده] قرآن[كه آيات * و سوگند به بامداد چون آشكار شود 

هر كسى در گرو * ا باز ايستد هر كه از مشا را كه خبواهد پيشى جويد ي *هشدار دهنده است 
* پرسند   ديگر مى کها از ي در ميان باغ* جز ياران دست راست ه ب* ورد خويش است آ دست

و * گويند از مناز گزاران نبودمي * در آورد ] سقر[چه چيز مشا را در آتش * درباره جمرمان 
مشردمي  و روز جزا را دروغ مى* كردمي  دراىي مى درايان هرزه   با هرزه* دادمي  بينوايان را غذا منى

* خبشد  سودى منى ها آنكنندگان به حال   شفاعت  از اين رو شفاعت* تا مرگ ما در رسيد * 
                                                        

  .۳۲-۵۶: دثرامل - ٢١
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كه از مقابل شريى فرار * اند   گوىي گورخراىن رميده* از تذكر روى گردانند  ها آنچرا 
اى از سوى خدا براى او فرستاده   انتظار دارد نامه جداگانه ها آنم از بلكه هر كدا* اند  كرده
 ها آنچنني نيست كه * ترسند  از آخرت منى ها آنگويند بلكه  چنني نيست كه آنان مى* شود 

و هيچ * گريد  هر كس خبواهد از آن پند مى* تذكر و يادآورى است  کگويند آن قرآن ي مى
  ).خدا خبواهد او اهل تقوا و اهل آمرزش است كه گريد مگر اين كس پند منى

، و باشد می  و ماه وصى امام، و شب دولت ظاملان است، و صبح، طلوع امام مهدى
اش  زيرا كه ايشان خورشيد و وصى ،رشيدش است مانند طلوع خوا یآغاز ظهورش به وص
و . صغریيعنی قيامت ) هاى بزرگ است  از پديده] قرآن[كه آيات (. شعاع خورشيد است
  .قيامت صغری، رجعت، و قيامت کربی: تا هستند وقايع بزرگ اهلى سه

) مياىن(هشدار دهنده و انذار دهنده، مهان وصى و مهدى اول ) بشر را هشدار دهنده است( 
را بشارت دهنده و بيم  ناشيامام مهدى ا. است  امام مهدى ی دهفرستا يشاناست، و ا

  فرستد كه هر كس خواهد از ركاب امام مهدى مىده در بني دستان عذاىب دردناک دهن
ر و اين آشكار است، ه )ورد خويش استآ هر كسى در گرو دست(. يا باز ايستد پيشی جويد

و اينان از حساب ) جز ياران دست راسته ب( ؛دهد انساىن براى اعمالش حساب پس مى
و سيصد و سيزده نفر از  نزديكان هستند، و آنان از اصحاب مياىن ها آنباشند و  مستثناء مى

  :شوند، خداوند متعال فرمود بدون حساب وارد شت مىباشند،  مى  ياران امام مهدى
﴿ بِنيالْمقَر نا إِنْ كَانَ ميمٍ* فَأَمعن تنجانٌ وحيرو حو٢٢(.﴾فر (  

  ).وددر آسايش و راحت شت و پر نعمت خواهد ب* و اما اگر او از مقربان باشد (
  
در ] سقر[چه چيز مشا را در آتش * درباره جمرمان * پرسند  ديگر مى کها از ي در ميان باغ(
  ).گويند از مناز گزاران نبودمي* آورد 

                                                        

  .۸۸-۸۹ :الواقعة - ٢٢



 ستیمانی کی ى هبیانی
 

١٠  
https://almahdyoon.co/ir         https://almahdyoon.co 

  

) مياىن موعود( و مهدى اول   اش و وصى امام مهدى يعىن از پريوان وىل خدا و خليفه
كار را كرد از اهل   و اگر كسى اين جايز نيست کسی از ميانی سرپيچى كند(اين  بر نبودمي، بنا

  .گاه است خدا مرا بس و ترين تکيه ).جهنم خواهد بود
بني شتر نر و ماده را  و قومى كه فرق )لع(گرفتار معاويه بن هند   امري مؤمنان على

  طالب طور كه پدرم على بن اىب دادند شد، و امروز من نيز گرفتار گشتم مهان تشخيص منى
که فرق بني قومى هستند  ها آنشدم، و پيروان ) لع(گرفتار هفتاد معاويه  اما گرفتار گشت،

  .کنند خدا ياری ده است چه توصيف می دانند، و بر آن شتر نر و ماده را منى
و پدرامن   پيامرب خداکه  اين مگرچيزی که خمتص من است منانده است به خدا قسم 

به دقت وصف كردند، و نام و حمل سکونتم را بيان  آن را بيان منودند، مرا  ائمه معصومني
ماند، و  اى در من باقى منى شبهه هيچو  پوشيده فرمودند، پس بعد از اين بيانيه هيچ امرى در من

  .تر از خورشيد در روشناىي روز است، و من خنستني مهديني و مياىن موعود هستم امر من روشن
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