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تقدیم به
 ...علت وجود ،کسی که اگر نبود خداوند افالک را منی آفرید،
حممد بن عبد اهلل
به سرورموحدین ویعسوب دین ورهرب سالکان نور،
علی بن ابیطالب
به سرور زنان جهانیان  ،قرین امیرمومنان؛
فاطمه الزهرا
به سروران جوانان هبشت،
حسن و حسین 
به ذریه ی پاک وسروران خلق از آغاز تا پایان
علی بن حسین،حممدبن علی ،جعفر بن حممد وموسی بن جعفر و علی بن موسی و حممد بن علی و
علی بن حممد و حسن بن علی 
به صاحب وصایا و حمافظ آنچه به او سپرده شده،
حممد بن حسن مهدی
وبه فرزندش جممع البحرین وصاحب درفش سیاه وبنده حکیم ،
امام امحد احلسن یمانی
این تالش اندک ومتواضعانه را به ساحت مقدس مشا تقدیم می کنم امید وارم که با
فضل و کرم خویش آنرا بپذیرید.

مقدمه :
محد وستایش در ابتدا قبل از آفرینش و در انتها بعد از زوال و فنا ازآن خداوند است،
علیمی که یادکننده خود را فراموش منی کند واز سپاسگذاری او منی کاهد و دعا کننده ی درگاه
خود را بی پاسخ منی گذارد و امید به خود را قطع منی کند.
درود و سالم بر سرور فرستادگان  ،و پیامرب رمحت حممد و بر خاندانش ائمه و مهدینی ،
چراغهای روشن و عروه الوثقی.
من نفس خویش را در سپاس و قدردانی از نعمت های اهلی عاجز می یامب خداوندی که به
من توفیق داده تا نوشته هایی هرچند قلیل برای یاری حق و نصرت سرور و موالمیان قائم آل حممد
میانی موعود امحد احلسن  بنویسم.
اما من در حقیقت آن را توفیقی بزرگ می دامن که مستحقش نیستم  ،بلکه این الطاف اهلی
نسبت به بندگان است که هرگز پایان منی یابد و عطاء و خبشش او بر مهگان چه مستحق و چه
غری مستحق افاضه می کند وچیزهای زیاد را دربرابر چیز اندک عطاء می کند ،پاک ومنزه است
خداوندی که مهه ی زبان ها از ادای شکرش قاصرند .و در اینجا سخنان موالمی زین
العابدین در مناجات متوسلنی رابه یاد می آورم :
(إهلي لیس يل وسیلة إلیك إالّ عواطف رأفتك ،وال يل ذریعة إلیك إالّ عوارف رمحتك وشفاعة
نبیك ،نيب الرمحة ،ومنقذ األمة من الغمة فاجعلهما يل سببا إىل نیل غفرانك ،وصریمها يل وصلة إىل
الفوز برضوانك ،وقد حل رجائي حبرم كرمك ،وحط طمعي بفناء جودك ،فحقق فیك أملي ،واختم
باخلری عملي ،واجعلين من صفوتك الذین أحللتهم حببوحة جنتك ،وبوأهتم دار كرامتك ،وأقررت
أعینهم بالنظر إلیك یوم لقائك ،وأورثتهم منازل الصدق يف جوارك .یا من ال یفد الوافدون على
أكرم منه ،وال جيد القاصدون أرحم منه ،یا خری من خال به وحید ،ویا أعطف من آوى إلیه طرید.
إىل سعة عفوك مددت یدي ،وبذیل كرمك أعلقت كفي ،فال تولين احلرمان ،وال تبلين باخلیبة
واخلسران ،یا مسیع الدعاء یا أرحم الرامحنی) .خدایا مرا بسوى تو وسیله جز عواطف مهربانیت
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نیست ،و دست آویزى غری عطاهاى رمحانیتت و شفاعت پیغمرب رمحتت که نگهدار امت از رنج
و آالم دو عامل است خنواهد بود ،پس تو این دو را براى من وسیله آمرزش و سبب وصول به
مقام سعادت و هبشت رضوانت قرار ده ،قافله امید من وارد حرمی کرمت گردیده و راحله طمعم به
آستان احسانت فرود آمده پس تو اى خدا آرزوىي که به کرمت دارم بر آور و کارم را ختم به خری
گردان ،و مرا از آن بندگان خاص باصفاى خود قرار ده که در میان هبشت خود در آوردى و در
منزل کرامت و عزتت جایگاه خبشیدى ،و به مشاهده حسن و مجالت در روز مالقاتت
دیدههایشان روشن کردى و آنان را وارث منزهلاى حقیقت در جوار خود گردانیدى ،اى خداىي
که هیچکس وارد بر کسى کرمیرت از تو نشده است و حاجتمندى شخصى رحیم و مهربانرت از تو
نیافته است ،اى هبرتین کسى که بىکسان در خلوت عنایتت راه یافتند و مهربانرت شخصى که
گرخيتگان بسویت پناه گرفتند اى خدا من بسوى وسیع مقام عفوت دست امید دراز کردهام ،و به
ذیل کرم و احسانت چنگ زدهام پس اى خدا مرا به نا امیدى بر مگردان و مبتال مساز به زیان و
حرمان اى شنواى دعاى خلق اى مهربانرتین مهربانان عامل).
واما بعد:
امروز بر اهل بصریت پوشیده نیست که امت ها در آستانه ی خطری بزرگ و آتشکده
عمیق و فتنه هایی تاریک قرار گرفته اند که راه جناتی برای هیچکس نیست،جز کسانی که ثقلنی
را راهنمای مسری خود قرار داده اندواز فرمایشات خاندان حممد پریوی منوده و آهنا را میزانی
عاقبت نیکو و پریوزی و رستگاری
برای قبول حقایق یا نفی آهنا قرارمی دهد ،زیرا اهل بیت
را برای تابعان کالم خود تضمنی کرده اند .
امام صادق  می فرمایند( :تزاوروا فإ ّن يف زیارتكم إحیاء لقلوبكم وذكراً ألحادیثنا،
وأحادیثنا تعطف بعضكم على بعض ،فإن أخذمت هبا رشدمت وجنومت وإن تركتموها ضللتم وهلكتم ،
فخذوا هبا وأنا بنجاتكم زعیم( (به دیدار یکدیگر بروید زیرا زیارت مشا از یکدیگر زنده کننده ی

دهلاى مشا و یاد منودن احادیث ماست  ،و احادیث ما مشا را هبم متوجه مى سازد ،پس اگر به
آهنا عمل کنید ،هدایت و جنات یابید .و اگر آهنا را ترک کنید گمراه و هالک شوید ،پس به آهنا
عمل کنید و من ضامن جنات مشامی . ).
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و در این دوره از زمان که قرآن وعرتت مهجور و مطرود شده اند و هیچ مونس و مرمهی
با شوق واشتیاق
که امت ها ادعامی کردند منتظر قدوم قائمشان
ندارند ،آل حممد
هستند ،آمدند ،اما هنگامیکه به نزدشان آمدند تکذیبشان کردند و بر آنان هتمت زدند مهانطور
که اقوام پیشنی پیامربان خود را متهم ساختند بلکه با آنان هم مبارزه کردند.
ِ
ِ
ِِ
ین﴾ ( )﴿ فَلَ َّما َجاءَ ُه ُم
و قال تعالی﴿ :فَلَ َّما َجاءَ ُه ْم َما َعَرفُوا َك َف ُروا به فَلَ ْعنَةُ اللَّه َعلَى الْ َكاف ِر َ
ْ ِ ِِ
ِ
احلَ ُّق ِم ْن ِعْن ِدنَا قَالُوا لَ ْوَال أ ِ
ُوِتَ ِمثْ َل َما
نی﴾ ( )﴿فَلَ َّما َجاءَ ُه ُم ْ
احلَ ُّق م ْن عْندنَا قَالُوا إِ َّن َه َذا لَس ْحٌر ُمبِ ٌ
( )
ِ
ِ ِ
وسى أَوَملْ یَ ْك ُفروا ِِبَا أ ِ
ِ
اهَرا َوقَالُوا إِنَّا بِ ُك ٍّل َكافُِرو َن )
وسى م ْن قَ ْب ُل قَالُوا س ْحَران تَظَ َ
ُوِتَ ُم َ
أُوِتَ ُم َ َ
ُ
﴿ َوأَقْ َس ُموا بِاللَّ ِه َج ْه َد أَْمیَاهنِِ ْم لَئِ ْن َجاءَ ُه ْم نَ ِذ ٌیر لَیَ ُكونُ َّن أ َْه َدى ِم ْن إِ ْح َدى ْاأل َُم ِم فَلَ َّما َجاءَ ُه ْم نَ ِذ ٌیر َما
( )
( )
ض َح ُكو َن﴾
َز َاد ُه ْم إَِّال نُ ُف ًورا) ﴿ فَلَ َّما َجاءَ ُه ْم بِآَیَاتِنَا إِذَا ُه ْم ِمْن َها یَ ْ
ِ
﴿ وإِ ْذ قَ َال ِعیسى ابن مرَمی یا ب ِين إِسرائِیل إِ يِّن رس ُ ِ
ي ِم َن
نی یَ َد َّ
ص يدقًا ل َما بَ ْ َ
ول اللَّه إِلَْی ُك ْم ُم َ
َ ْ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
َ
( )
ِ
ِ
التَّوراةِ ومبشيرا بِرس ٍ
نی﴾
امسُهُ أ ْ
ول یَأِِْت ِم ْن بَ ْع ِدي ْ
َمحَ ُد فَلَ َّما َجاءَ ُه ْم بِالْبَ یي نَات قَالُوا َه َذا س ْحٌر ُمبِ ٌ
ْ َ َ َُ ً َ ُ
پس هنگامیکه آنچه را می شناختند به نزدشان آمد به آن کفر ورزیدند پس لعنت خدا بر کافرآن)
ونیز فرمود( :پس هنگامیکه حق از سوی ما نزدشان آمد گفتند  :این سحری آشکار است)
(مشرکان عرب حمکم ترین قسم به نام خدا یاد میکردند که اگر پیغمربی از جانب خدا برای
هدایت آهنا بیاید از هریک از امم یهود ونصاری هبرت هدایت یابند و آنگاه که رسول آمد بر آهنا
چیزی جز خمالفت و نفرت نیفزود) (چون آیات ما را بر آهنا آورد او را مسخره کرده و بر او
خندیدند) (و هنگامی که عیسی بن مرمی به اسرائیل گفت  :من مهانا رسول خدا بسوی مشا
هستم و به حقایق تورات که مقابل من است تصدیق می کنم و نیز مشا رابشارت می دهم که بعد
از من رسول بزرگواری که نامش امحد است بیاید چون آن رسول با آیات و معجزات برایشان آمد
گفتند :این سحری آشکار است)

 بقره .98 : یونس .67 : قصص .89 : -8فاطر .8 :
 زخرف .86 : -7صف .7 :
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با تأسف و افسوس فراوان این امت پا در جای پای امتهای گذشته قرار داده و با وجود
دالیلی آشکار و امتام حجت گام به گام با آن ها حرکت منودند ،واین امت مهه حجت ها ودالیل
را منکر شدند،مهانطوری که امت های گذشته منکر بودند.
و به شبهات متمسک شده و آن را عذری برای سقوط خود قرار دادند ،وآن را هبانه ای
برای عدم پریوی از حق روشن و آشکارکه مهان دعوت کننده بسوی خدا امحد احلسن میانی
هیچ چیز راجع به ایشان و شخصیتش
موعود قرار داده اند ،وصی که آل حممد
فرونگذاشتند،مگر اینکه آن را بطور آشکار در روایات و بیانات متعدد بیان کردند،و آنچه سبب
شبهات می شودرا از چهره ی این شخصیت مبارک زدودند ،گاهی بااستفاده ازقانون معرفت
حجت اهلی که مهان وصیت ،علم و بیعت برای خدا وگاهی با بیان نامش و صفات جسمی
وغریه که در این گفتگوی جمازی خواننده حمرتم آن ها را خواهد یافت .
سید امحد احلسن ،میانی آل حممد می فرمایند( :واهلل ما أبقى رسول اهلل  ،وآبائي
شیئاً من أمري إال بیّنوه ،فوصفوِّن بدقة ،ومسّوِّن ،وبیّنوا مسكين ،فلم یبق لبس يف
األئمة
أمري ،وال شبهة يف حايل ،بعد هذا البیان .وأمري أبنی من مشس يف رابعة النهار ،وأِّن :أول
هیچ
و پدرامن ائمه اطهار
املهدینی والیماِّن املوعود)  (.به خداوند سوگند رسول اهلل
چیز از امرم را فرو نگذارده اند جز اینکه با دقت مرا وصف کرده اند و نام و مسکنم را بیان
کردند و هیچ چیز از امرم را خمفی نکردند و بعد از این مهه بیانات هیچ شبهه ای در من نیست
و امر من از خورشید در میان روز آشکار تر است و من اول مهدینی و میانی موعود هستم) .
لیک اقتضای حکمت این بود که این مرد از جانب بد سرشتان مورد تکذیب قرار گرید.
امام صادق  در باره ی امتحان امت در زمان حضرت نوح در حدیثی طوالنی
می فرمود( :وكذلك القائم علیه السالمفإنه متتد غیبته لیصرح احلق عن حمضه  ،ویصفوا االمیان من
الكدر بارتداد كل من كانت طینته خبیثة من الشیعة الذین خيشى علیهم النفاق إذا أحسوا
( )
باالستخالف والتمكنی واالمن املنتشر يف عهد القائم علیه السالم)
( مهان گونه قائم  چننی است که ایام غیبتش طوالنی شود تا حق حمض عیان شود و
امیان از کدورت جدا گردد بواسطه ارتداد آن کس از شیعیان که بد طینت باشند و نفاقی از آهنا
در موقعی که استخالف و متکنی و امن در زمان قائم منتشر گردد ،احساس می شود) .
 -کمال الدین وتمام النعمه  :ص 7

 /غیبت طوسی  :ص  / 6بحاراالنوار  :ج

/ص
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و این چننی است که امروز میانی به قومی گرفتار شده که انگشتانشان را در گوششان قرار
داده و از کسی که خواهان جناتشان است می گریزند و ازکسی که شیطان او را گمراه کرده ،پریوی
می کنند ،و اورا وسیله ایدر دستش قرار داده تا بندگان خدا را با او گمراه کند ،مهانطور که جدش
علی در گذشته چننی گرفتار شده بود .
و سید امحد احلسن به آن اشاره کردند و فرمود ( :لقد ابتلي أمری املؤمننی علي 
ِبعاویة بن هند (لعنه اهلل)  ،وجاءه بقوم ال یفرقون بنی الناقة واجلمل ،وقد ابتلیت الیوم كما ابتلي
أيب علي بن أيب طالب  ،ولكن بسبعنی معاویة (لعنه اهلل)  ،ویتبعهم قوم ال یفرقون بنی الناقة
واجلمل ،واهلل املستعان على ما یصفون) ( ) ( مهانا امری املومننی  به معاویه بن هند (لع) و
قومی که توانایی تشخیص شرت ماده و نر را ندارند ،گرفتار شد ومن امروز مهانند پدرم علی 
گرفتار شدم اما به هفتاد معاویه بن هند(لع) و پریوشان قومی است که فرق بنی شرت نر وماده را
منی دانند و خداوند از آنچه که وصف می کنند پاک و منزه است) .
و این چننی صاحب درفش سیاه رنگ هدایت به بت هایی گرفتار شده اند که قرآن را به
رای خود تأویل می کنند وجلوی امیان آوردن مردم را می گریندوآهنامهانند فراعنه در هر عصر و
زمان هستند.
پس انصار امام مهدی  که خداوند توفیقشان دهد کتاب های زیادی برای روشن
منودند حقیقت دعوت اهلی امحد احلسن  نوشته مبنی بر این که ایشان قائم و میانی
موعوداست ،ومن هم تصمیم گرفتم که مناظره ای ختیلی(فرضی) بنی پدری و فرزندانش بنویسم
 ،در این گفتگو از صفت پدراستفاده منودم و تنها به آوردن نام فرزندان که سه تن هستند بسنده
کردم  :،واثق فرزند بزرگ وبعد از ایشان حممود و امحد هستند.
خبش اول از این مناظره ها را به ده قسمت تقسیم کردم وبعداز بیان این خبشبا حول وقوه
ی اهلی به خبش دوم خواهیم پرداختانشاء اهلل .
واز خداوند سبحان وکرمی خواستارم که این کتاب اندک را به عنوان سهمی در بیان دعوت
حق قرار دهد و آن را جزء کتاب هایی که در کشف حقیقت برای مردم مشارکتی داشته اند ،قرار
دهد.
 -بیان یمانی در کتاب متشابهات ج 8
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وبعد از این ،خود را در پیشگاه پروردگار قاصر می بینم و هیچ لفظی را برای بیان شکر از
خداوند منی یامب و زبامن در وصف این نعمت ها بسته می شود.
هبخاطر کوتاهی در امرایشان پوزمشی خواهم
و مهچننی از سید و سرورم میانی آل حممد
واز خداوند
می خواهم که ایشان را حفظ کند –جامن فدایش -ودر زمنی متکینش دهد و وعده ی حق را
برایشان حمقق سازد که خداوند هرگز خالف میعاد (عهد) عمل منی کند .
و از زمحات متامی برادران انصاری که برای بیان دعوت حق کتاب ها نوشتند،که باعث شد
نوشنت این مناظره رابرامی بسیار آسان سازد  ،تشکر کنم و از خداوند می خواهم که آهنا را حفظ
و پایدار گرداند.
واحلمد هلل رب العاملنی و افضل الصاله والسالم علی حممد وآحملمد االئمه واملهدینی وسلم
تسلیما.
والسالم علیکم و رمحه اهلل و برکاته.
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پیش درآمد:
لزوم رستگاری امتبازگشت آن به حجج اهلی که خداوند آنان را،راهنمایی برای اطاعت
خود قراردادهاست ودوری ازچیزهایی که در دین از طریق علوم ناشناخته وارد شدهکه هیچ صله
وارتباطی با دین ندارند،و این مهان چیزیست که منجر به انقالب موازین واختالف آن ها از
حالتی به حالت دیگرشده است ،که گویی خداوند سبحان آنان را قائمان بر دین خود قرار داد
وبه این دین نظر می کنند وقواننی و قواعد موروثی از یونان را دری برای فهم دین خدا قرار می
دهند،بلکه کالم ثقلنی را با این موازین که نتیجه ی ذهن ناقص بشریست که از ادراک علل و
حکم اهلی عاجز است  ،مورد سنجش قرار میدهند ،که باعث شدهآن ها را ازثقلنی بی نیاز کند
 ،پس در مقدماتی که مدعی شدندفهم دین بر آن ها استوار است  ،سرگردان ماندند وبه حقیقت
دینی که بر ثقلنی استواراستپناه نربدند ،پس ثقلنی مهجور گشته و از آهنا چیزی جز اسم و خط
باقی مناند.
واین مهان سرگردانی است که امام علی  آن را در عامل غیب می دید ودر وصف آن
فرمودند...( :لكن هتتم كما تاهت بنو إسرائیل على عهد موسى [بن عمران]  ولعمري
لیضاعفن علیكم التیه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائیل) ( )  ... (.اما سرگردان شدید
مهانطور که بنی اسرائیل در عهد موسی بن عمران  سرگردان شدند،وبدانید که بعد از من
سرگردانی مشا نسبت به بنی اسرائیل مضاعف خواهد بود) .
امید است خداوند تبارک وتعالی بر بندگانش در رمحت خود را بگشاید ،ومردم به اصالت و
–که هبرتین سالم ها بر آن ها
فطرتشان و کلمات سروران خلق  ،حممد و خاندان حممد
باد -بعد از آن هجرت طوالنی باز گردند ،خواستم که خطبه ای از خطبه هایامری املومننی 
در مورد این سر گردانی ذکر کنم که امید است در آغاز این حبث ساده برای اهلش سود مند
باشد .فرمودند ( :إنّه سیأِت علیكم من بعدي زمان لیس يف ذلك الزمان شيء أخفى من احلق
وال أظهر من الباطل وال أكثر من الكذب على اهلل تعاىل ورسوله ولیس عند أهل ذلك الزمان
سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تالوته وال سلعة أنفق بیعاً وال أغلى مثنا من الكتاب إذا حرف
 -الكافي :ج/9ص .77
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عن مواضعه ولیس يف العباد وال يف البالد شيء هو أنكر من املعروف وال أعرف من املنكر ولیس
فیها فاحشة أنكر وال عقوبة أنكى من اهلدى عند الضالل يف ذلك الزمان فقد نبذ الكتاب محلته،
وتناساه حفظته حىت متالت هبم األهواء وتوارثوا ذلك من اآلباء وعملوا بتحریف الكتاب كذباً
وتكذیباً فباعوه بالبخس وكانوا فیه من الزاهدین ،فالكتاب وأهل الكتاب يف ذلك الزمان طریدان
منفیان وصاحبان مصطحبان يف طریق واحد ال یأویهما مؤو ،فحبذا ذانك الصاحبان و ًاها هلما وملا
یعمالن له ،فالكتاب وأهل الكتاب يف ذلك الزمان يف الناس ولیسوا فیهم ومعهم ولیسوا معهم
وذلك الن الضاللة ال توافق اهلدى وان اجتمعا ،وقد اجتمع القوم على الفرقة وافرتقوا عن اجلماعة،
قد ولوا أمرهم وأمر دینهم من یعمل فیهم باملكر واملنكر والرشا والقتل كأهنم أئمة الكتاب ولیس
الكتاب إمامهم ،مل یبق عندهم من احلق إالّ امسه ومل یعرفوا من الكتاب إالّ خطه وزبره ،یدخل
الداخل ملا یسمع من حكم القرآن فال یطمئن جالساً حىت خيرج من الدین ینتقل من دین ملك إىل
دین ملك ،ومن والیة ملك إىل والیة ملك ،ومن طاعة ملك إىل طاعة ملك ،ومن عهود ملك إىل
عهود ملك ،فاستدرجهم اهلل تعاىل من حیث ال یعلمون وإن كیده متنی باألمل والرجاء حىت توالدوا
يف املعصیة ودانوا باجلور والكتاب مل یضرب عن شيء منه صفحاً ضالالً تائهنی ،قد دانوا بغری دین
اهلل عز وجل وأدانوا لغری اهلل .مساجدهم يف ذلك الزمان عامرة من الضاللة ،خربة من اهلدى [قد
بدل فیها من اهلدى] فقراؤها وعمارها أخائب خلق اهلل وخلیقته ،من عندهم جرت الضاللة وإلیهم
تعود ،فحضور مساجدهم واملشي إلیها كفر باهلل العظیم إال من مشى إلیها وهو عارف بضالهلم
فصارت مساجدهم من فعاهلم على ذلك النحو خربة من اهلدى عامرة من الضاللة قد بدلت سنة
اهلل وتعدیت حدوده وال یدعون إىل اهلدى وال یقسمون الفيء وال یوفون بذمة ،یدعون القتیل منهم
على ذلك شهیدا قد أتوا اهلل باالفرتاء و اجلحود واستغنوا باجلهل عن العلم ومن قبل ما مثلوا
بالصاحلنی كل مثلة ومسوا صدقهم على اهلل فریة وجعلوا يف احلسنة العقوبة السیئة وقد بعث اهلل عز
وجل إلیكم رسوال من أنفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیكم باملؤمننی رؤوف رحیم وأنزل
علیه كتاباً عزیزاً ال یأتیه الباطل من بنی یدیه وال من خلفه تنزیل من حكیم محید قرآناً عربیاً غری ذي
عوج لینذر من كان حیاً وحيق القول على الكافرین فال یلهینكم األمل وال یطولن علیكم األجل،
فإمنا أهلك من كان قبلكم أمد أملهم وتغطیة اآلجال عنهم حىت نزل هبم املوعود الذي ترد عنه
املعذرة وترفع عنه التوبة وحتل معه القارعة والنقمة وقد أبلغ اهلل عز وجل إلیكم بالوعد وفصل لكم
القول و علمكم السنة وشرح لكم املناهج لیزیح العلة وحث على الذكر ودل على النجاة وإنه من
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انتصح هلل واختذ قوله دلیال هداه لليت هي أقوم ووفقه للرشاد وسدده ویسره للحسىن ،فإن جار اهلل
آمن حمفوظ وعدوه خائف مغرور ،فاحرتسوا من اهلل عز وجل بكثرة الذكر واخشوا منه بالتقى وتقربوا
إلیه بالطاعة فإنه قریب جمیب قال اهلل عز وجل﴿ :وإِ َذا سأَلَك ِعب ِادي ع يين فَِإ يِّن قَ ِر ِ
یب َد ْع َوةَ
َ
َ َ َ َ
ٌ
یب أُج ُ
َّاع إِ َذا دع ِ
ان فَ ْلیَ ْستَ ِجیبُواْ ِيل َولْیُ ْؤِمنُواْ ِيب لَ َعلَّ ُه ْم یَ ْر ُش ُدو َن﴾ ( )  ،فاستجیبوا هلل وآمنوا به وعظموا اهلل
الد ِ َ َ
الذي ال ینبغي ملن عرف عظمة اهلل أن یتعظم فإن رفعة الذین یعلمون ما عظمة اهلل أن یتواضعوا له
وعز الذین یعلمون ما جالل اهلل أن یذلوا له وسالمة الذین یعلمون ما قدره اهلل أن یستسلموا له،
فال ینكرون أنفسهم بعد حد املعرفة وال یضلون بعد اهلدى ،فال تنفروا من احلق نفار الصحیح من
األجرب والبارئ من ذي السقم .واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حىت تعرفوا الذي تركه ومل تأخذوا
ِبیثاق الكتاب حىت تعرفوا الذي نقضه ،ولن متسكوا به حىت تعرفوا الذي نبذه ،ولن تتلوا الكتاب
حق تالوته حىت تعرفوا الذي حرفه ،ولن تعرفوا الضاللة حىت تعرفوا اهلدى ،ولن تعرفوا التقوى حىت
تعرفوا الذي تعدى ،فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلف ورأیتم الفریة على اهلل وعلى رسوله
والتحریف لكتابه ورأیتم كیف هدى اهلل من هدى فال جيهلنكم الذین ال یعلمون ،إن علم القرآن
لیس یعلم ما هو إال من ذاق طعمه ،فعلم بالعلم جهله وبصر به عماه ومسع به صممه وأدرك به
علم ما فات وحیي به بعد إذ مات وأثبت عند اهلل عز ذكره احلسنات وحمى به السیئات وأدرك به
رضوانا من اهلل تبارك وتعاىل فاطلبوا ذلك من عند أهله خاصة فإهنم خاصة نور یستضاء به وأئمة
یقتدى هبم وهم عیش العلم وموت اجلهل هم الذین خيربكم حكمهم عن علمهم وصمتهم عن
منطقهم وظاهرهم عن باطنهم ال خيالفون الدین وال خيتلفون فیه فهو بینهم شاهد صادق وصامت
ناطق فهم من شأهنم شهداء باحلق وخمرب صادق ال خيالفون احلق وال خيتلفون فیه ،قد خلت هلم
من اهلل السابقة ومضى فیهم من اهلل عز وجل حكم صادق ويف ذلك ذكرى للذاكرین فاعقلوا احلق
( )
إذا مسعتموه عقل رعایة وال تعقلوه عقل روایة فإن رواة الكتاب كثری ورعاته قلیل واهلل املستعان)..
(مهانا پس از من روزگاري بر مشا فرا خواهد رسید که چیزي پنهانرت از حق ،و آشکارتر از باطل،
و فراوانرت از دروغ به خدا و پیامربش ،نباشد ،و نزد مردم آن زمان ،کاالیي مهجورتر از قرآن
خنواهد بود اگر آن را درست خبوانند و تفسری کنند ،و متاعي پرسودتر از قرآن یافت منيشود آنگاه
که آن را حتریف کنند و معاِّن دخلواه خود را رواج دهند .در شهرها چیزي ناشناختهتر و جمهول تر
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از معروف و نیکی  ،و شناختهتر از منکرخنواهد بود ،و در آن زمان زشتی آشکار وعقوبت و
(بدخبتی) بدتراز هدایت در اوج ضاللت نیست ،در آن زمان حامالن کتاب کم شوند ،و
حافظان قرآن ،آن را فراموش ميکنند،وبه هوی وهوس میل می کنند وآنرا از پدران خود به ارث
برده وبا دروغ وافرتا به حتریف کتاب عملمی کنند وآن را با کمرتین قیمت فروختند در حالیکه در
آن از پرهیزکاران بودند و پس در آن روز قرآن و پریوانش از میان مردم رانده و مهجور ميگردند،
و هر دو غریبانه در یک راه ناشناخته سرگردانند ،و پناهگاهي میان مردم ندارند ،پس قرآن و
پریوانش در میان مردمند اما گویا حضور ندارند ،با مردمند ويل از آهنا بریدهاند ،زیرا گمراهي و
هدایت هرگز مهاهنگ نشوند گرچه کنار یکدیگر قرار گریند .مردم در آن روز ،در جدایي و تفرقه
مهداستان ،و در احتاد و یگانگي ،پراکندهاند ،و مردم به فرقه گرایی اجتماع می کنند واز اجتماع
جدا می شوند ،و امر و دین خود را به کسی که آنان به مکر وحیله و منکر و رشوه وقتل دعوت
می کند ؛رها کردند ،گویي آنان پیشواي قرآن بوده و قرآن پیشواي آنان نیست ،پس از قرآن جز
نامي نزدشان باقي مناند و آنان جز خطي از قرآن نشناسند ،کسی که داخل دین می شود و
حکم قرآن را بشنود مطمئن نیست که از دین خارج شود که از دین پادشاهی به دین پادشاه
دیگر منتقل می شود واز اطاعت حکومت پادشاهی به اطاعت حکومت دیگردر آید،پس
خداوند آنان را عذاب افکند بدون آنکه احساس کنند و چاره خداوند در امید و آرزو حمکم
است تا اینکه به معصیت وجور وستم گرفتار شدند و کتاب هرگز در صفحه ای در مورد چیزی
ثل منی زد پس آنان به دین غری از دین خدا متسک می کنند و برای غری
به ضاللت و گمراهی َم َ
خدا دیانت می کنند  ،مساجدشان در آن زمان از گمراهی آباد ولی از هدایت وحق خالی
است وبدترین خلق خدا در آهنا چیده شدند که ضاللت از آنان نشأت می گرید وبسوی آنان باز
می گردد پس حضور و رفنت به مساجدشان کفر به خداوند است مگر کسی بسوی آهنا می رود
به گمراهی آنان داناست پس مساجدشان از افعالشان به ضاللت آباد وبه هدایت خراب گشته
وسنت خدا تبدیل شده و حدود او را پامیان شده به هدایت دعوت منی کنند.اموال را درست
تقسیم منی کنند وبه عهد خود وفا منی کنند  ،وکشته ی خود را شهید می نامند و به خداوند افرتا
می بندند و از این پیش چه کیفرها که بر نیکوکاران روا نداشتند ،و سخن راست آنان را بر خدا
دروغ پنداشتند ،و کار نیکشان را پاداش بد دادند.وخداوند عزوجل رسولی بر مشا از خودتان
مبعوث کرد که نسبت به هدایت مشا حریص است و به مومنان بسیار مهربان است و بر او کتابی
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عزیز نازل کرد که باطل از میان دستانش و پشت سرش منی آید چیزی که از خداوندی حکیم
نازل شده وآن قرآنی عربی که در آن هیچ کجی نیست تا کسی را که زنده است راانذار دهد
وسخن حق را بر کافران القا کند پس آرزو ها مشا را سرگرم نکند وبر مرگ بر مشا طوالنی نشود و
مهانا آنان که پیش از مشا زندگي ميکردند ،به خاطر آرزوهاي دراز ،و پنهان بودن زمان اجلها،
نابود گردیدند ،تا ناگهان مرگ وعده دادهشده بر سرشان فرود آمد ،مرگي که عذرها را نپذیرد ،و
درهاي باز توبه را ببندد ،و حوادث سخت و جمازاهتاي پس از مرگ را به مهراه آورد .وخداوند
وعده را به مشا ابالغ کرده وسخن رابر مشا امتام کرده وبه مشا سنت را یاد داده و دین ها را برای
مشا شرح داده تا علت را کنار بگذارد ،وبه ذکر (قرآن) تأکید کرد وبه راه جنات راهنمایی کرده و
هر کس از خدا خریخواهي طلبد ،توفیق یابد ،و آن کس که سخنان خدا را راهنماي خود قرار
دهد به راست ترین راه ،هدایت شده است ،پس مهانا مهسایه خدا در امان ،و دمشن خدا ترسان
است ،پس با ذکر بسیار به خداوند حریص باشد و با تقوی از او برتسید وبا اطاعت و بندگی به
او نزدیک شوید چرا که اونزدیک است واجابت می کند وخداوند متعال می فرماید﴿ :وإِ َذا
سأَلَك ِعب ِادي ع يين فَِإ يِّن قَ ِر ِ
الد ِاع إِذَا دع ِ
یب َد ْع َوةَ َّ
ان فَ ْلیَ ْستَ ِجیبُواْ ِيل َولْیُ ْؤِمنُواْ ِيب لَ َعلَّ ُه ْم
ََ
َ
َ َ َ
ٌ
یب أُج ُ
( )
یَ ْر ُش ُدو َن﴾
(و هنگامي که بندگان من ،از تو در باره من سؤال کنند( ،بگو) من نزدیکم! دعاي دعا
کننده را ،به هنگامي که مرا می خواند  ،پاسخ ميگومی! پس باید دعوت مرا بپذیرند ،و به من
امیان بیاورند ،تا راه یابند (و به مقصد برسند)  ...،پس خداوند را اجابت کنید وبه او امیان آورید
و عظمت خدا را دریابید آن کس که عظمت خدا را ميشناسد سزاوار نیست خود را بزرگ جلوه
دهد ،پس بلندی قدر کساِّن که بزرگی پروردگار را میدانند در این است که برابر او فروتنی کنند،
و سالمت آنان که می دانند قدرت خدا چه اندازه میباشد در این است که برابر فرمانش تسلیم
باشند،پس بعد از معرفت نفس خود را انکارمنی کنند ،وبعد از هدایت گمراه منی شوند،پس ،از
حق نگریزید چونان گریز انسان تندرست از فرد گر(بیماری پوستی) گرفته ،یا انسان سامل از
بیمار ،و بدانید که هیچگاه حق را خنواهید شناخت جز آن که ترک کننده آن را بشناسید .هرگز
به پیمان قرآن وفادار خنواهید بود مگر آنکه پیمانشکنانش را بشناسید ،و هرگز به قرآن چنگ
منیزنید مگر آن که رهاکننده آن را شناسایی کنید.و منی توانید کتاب را به حق  ،تالوت کنید تا
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اینکه حتریف کننده ی آن را بشناسید و ضاللت را منی شناسید تا اینکه هدایت را بشناسید و
تقوی را منی شناسید تا اینکه تعدی جتاوز را بشناسید پس اگر آن را شناختید بدعت وتکلف را
هم شناختید وافرتا بر خدا ورسولش وحتریف کتابشان را خواهید دید،وخواهید دیدکه چگونه خدا
هدایت یافته را هدایت منود وکسانی که جاهل ونادان هستند مشا را فریب ندهند،به این که علم
قرآن را کسی منی داند جز کسی که طعم آن را چشیده باشد ،وعمل کردن به علم جاهل وکمک
گرفنت از انسان کور وگوش دادن به انسان الل کار بیهوده است ،وعلم را از آن گذشته فرار
گرید ،وعلمی که او را بعد از مرگ زنده کندونامش در نزد خدا با نیکی ثبت کندوبدی هایش را
پاک کند،ورضوان خداوند را در ک کند ،پس رستگاري را از اهل آن جستجو کنید ،که اهل بیت
رمز حیات دانش ،و راز مرگ جهل و نادانی هستند ،آنان که حکمتشان مشا را از
پیامرب
دانش آنان و سکوتشان از منطق آنان ،و ظاهرشان از باطنشان ،اطالع ميدهد ،نه با دین خدا
خمالفيت دارند ،و نه در آن اختالف میکنند ،دین در میان آنان گواهی صادق ،و ساکتی
سخنگوست.و در نزد خداوند سابقه ای درخشان از آنان باقی مانده و از خداوند بنی آنان
حکم صادق ماند و در آن پندی است برای پند گریندگان پس بیندیشید هنگامیکه حق را
شنیدید در آن تعقل وتفکر درست بکنیدوتعقل وتفکر گذرا نکنیدکه روخوانی کتاب وگذرای آن
زیاد ورعایت اصول آن کم است  ،وخداوند دانا وتواناست) .
پس خوشا به حال کسی که کالم سروران خلق را میزان خود قر ار دهد و از خداوند می
خواهم متام خلق را به آنچه که دوست دارد و راضی است توفیق دهد.
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دو مقدمه :
مقدمه ی اول :
در هنی از تکذیب روایات ورد آهنا
توجه فراوانی از خالل احادیث و روایات بدان داشتند
از مجله اموری که آل حممد
مساله ی تکذیب احادیث وارده از آهنا است.
حممد بن حسنی از حممد بن امساعیل از محزه بن بزیع از علی سائی از ابی حسن  نقل
کرده اند که حضرت در نامه خویش به او نوشتند( :وال تقل ملا بلغك عنا أو نسب إلینا هذا باطل
وإن كنت تعرف خالفه ،فإنك ال تدري مل قلنا ،وعلى أي وجه وصفة) ( ) (.درمورد چیزی که از ما
ابالغ شده ویا به ما نسبت داده شده نگو :این باطل است حتی اگر خالف آن را فهمیدی زیرا
منی دانی چرا این سخن را گفتیم وبر چه حنوی وصف منوده امی) .
و از ابی عبیده حذاء از ابی جعفر نقل می کند که فرمودند( :أما واهلل إ ّن أحب
أصحايب إيل أورعهم وأفقههم وأكتمهم حلدیثنا ،وإن أسوأهم عندي حاال وامقتهم إيل الذي إذا مسع
احلدیث ینسب إلینا ویروى عنا فلم یعقله ومل یقبله قلبه ،امشأز منه وجحده ،وكفر ِبن دان به ،وهو
ال یدري لعل احلدیث من عندنا خرج ،و إلینا أسند ،فیكون بذلك خارجا من والیتنا) ( ) .
(به خداوند سوگند دوستدارترین اصحاب من زد من کسانی هستندکه نسبت به حدیث ما
صبورترین ،فقیه ترین و رازدارترین باشند و بدترین آنان نزد من کسانی هستند که هرگاه حدیثی
بشنوند که به ما نسبت می دهند و از طرف ما روایت می کنند هرگز در مورد آن تعقل منی کند
و قلبش آن را منی پذیرد و از آن متنفرمی شود و انکارش می کند و به صدق آن کفر می ورزد و
او منی داند که شاید حدیث از ما باشد و سند آن از ماست پس به مهنی سبب از والیت ما
خارج می شود) .
 بصائر الدرجات :ص9 -بصائر الدرجات :ص6

،بحار األنوار :ج /ص. 97
،بحار األنوار :ج /ص. 97

 ............................................... 18انتشارات انصار امام مهدى 

وسفیان بن مسط می گوید :از ابی عبد اهلل پرسیدم  :فدایتان شوم ،مردی از سوی
مشا با امر عظیمی بر ما وارد میشود و ما را با خرب می سازد تا جایی که سینه هامیان به تنگ می
آید و او را تکذیب می کنیم  ،گفت  :ابو عبداهلل  فرمودند ( :ألیس عين حيدثكم؟) آیا
ازجانب من به مشا خرب می دهد ؟ گفتم آری ،فرمودند :فیقول للیل :إنه هنار ،وللنهار :إنه
لیل؟) قال :فقلت له :ال ،قال :فقال ( :رده إلینا  ،فإنك إن كذبت فإمنا تكذبنا) ( ) .به شب
 ،روز  ،وبه روز ،شب می گوید ؟ گفتم  :خری فرمودند :آن را به ما رجوع دهید  ،زیرا اگر آن را
تکذیب کردی (در حقیقت) ما را تکذیب کرده ای) .
فرمودند(من رد حدیثا بلغه عين فأنا خماصمه یوم القیامة ،فإذا بلغكم عين
رسول اهلل
حدیث مل تعرفوا فقولوا :اهلل أعلم) ( ) هرکس حدیث که از جانب من ابالغ شده را رد کند،
من روز قیامت با او دمشنی خواهم منود ،پس اگر حدیثی از من به مشا ابالغ شد که آن را
ندانستید بگویید :خداوند دانا تر است.
و راز آن است – مهان طورکه بیان فرمودند -که کالمشان هفتاد باطن  ،منظور و وجه دارد.
صفار در بصائر درجات روایت می کند :حممدبن عیسى ازحممدبن أيب عمریازمجیل ازأیوب
برادرأدمی ازمحران بن أعنی از ايب عبداهلل نقل می کنند که(قال إِّن أتكلم على سبعنی وجهاً يل
من كلها املخرج) ( ) .
فرمودند :من بر هفتادوجه سخن می گومی که از هروجه آن راه خروجی دارم .
ونیز از عبد اهلل ازحسن بن حسنی لؤلؤي ازابن سنان ازعلي بن أيب محزه نقل می کنند که می
گوید  :من و ابو بصری بر ابی عبداهلل وارد شدمی در هنگام نشسنت ابو عبد اهلل یک
سخنی گفتند،که با خودم گفتم آن مهان چیزی که برای شیعه نقل خواهم کرد ،به خدا که هرگز
چننی حدیثی نشنیده ام  ،پس حضرت به چهره ی من نگاه کرد و (إِّن ألتكلم باحلرف الواحد يل
فیه سبعون وجهاً إن شئت أخذت كذا وان شئت أخذت كذا) ( ) .فرمود :من اگر با یک حرف
( )
سخن گفتم در آن هفتاد مفهوم دارم که هرکدام را خواستم بیان می کنم...
 بصائر الدرجات :ص ، 6بحار األنوار :ج /ص. 96.
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ونیز  :حممدبن عیسى ازحممدبن أيب عمریازحممدبن محران ازحممدبن مسلم از ابی عبداهلل 
نقل می کنند که فرمودند( :إنّا لنتكلم بالكلمة هبا سبعون وجها لنا من كلها املخرج) ( ) ما با
کلمه ای سخن می گوییم که در آن هفتاد وجه دارد که برای هر کدام از آن بیاناتی دارمی (خمرج).
واز أمحدبن حممدازحسن بن حمبوب ازاحول ازأيب عبداهلل نقل می کند که حضرت
فرمودند( :قال أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاِّن كالمنا إ ّن كالمنا لینصرف على سبعنی وجهاً) ( ) .
اگر مشا معانی کالم ما را شناختید فقیه ترین مردم هستید زیرا کالم ما دارای هفتاد وجه است.
و احادیث دیگریهم هستند که این حقیقت را بیان می کنند .
و به طبیعت حال انسان توانایی شناخت متامی آن وجوه و معانی را ندارد و اگرکسی این
امکان راداشته باشد که به معنای متامی این مفاهیم دست یابد پس چه احتیاجی به عرتت اهل
بی معنا می شود -در حالیکه ایشان
خواهیم داشت  ،ودر هنایت کالم رسول
بیت
از این توصیفات منزه هستند  -زیرا ایشان هدایت را در متسک به قرآن و عرتت قرار داده و
آنان  را جنات دهندگان از گمراهی نامیدند ،و اگر برای کسی امکان وصول(جنات) بدون
عرتت را باشد ،ضرورتی برای قرار دادن عرتت به عنوان ثقل دوم وجود خنواهد داشت .
پس از این جا می فهمیم که خداوند علم قرآن و تأویل و تفسری آن را به ایشان 
اختصاص داد ه است .
َّ ِ
ك الْ ِكتَ ِ
ت ُه َّن أ ُُّم الْ ِكتَ ِ
اب
َنزَل َعلَْی َ
ات ُّْحم َك َما ٌ
اب مْنهُ آیَ ٌ
ي أَ
َ
خداوند متعال می فرماید ﴿ ُه َو الذ َ
َّ ِ
ِ
ین يف قُلُوهبِِ ْم َزیْ ٌغ فَیَتَّبِعُو َن َما تَ َشابَهَ ِمْنهُ ابْتِغَاء الْ ِفْت نَ ِة َوابْتِغَاء تَأْ ِویلِ ِه َوَما
ُخ ُر ُمتَ َشاهبَ ٌ
َوأ َ
ات فَأ ََّما الذ َ
ِِ
ِِ
ِ
ی علَمتَأْ ِویلَه إِالَّ اللّه و َّ ِ
ند ربينَا وما ی َّذ َّكر إِالَّ أُولُواْ األلْب ِ
اب﴾
َْ ُ ُ
الراس ُخو َن ِيف الْع ْل ِم یَ ُقولُو َن َآمنَّا به ُكلٌّ يم ْن ع َ َ َ َ ُ ْ
َ
َُ
( ).
او کسي است که این کتاب (آمساِّن) را بر تو نازل کرد ،که قسميت از آن ،آیات «حمکم»
[صریح و روشن] است؛ که اساس این کتاب ميباشد؛ (و هر گونه پیچیدگي در آیات دیگر ،با
مراجعه به اینها ،برطرف ميگردد ).و قسميت از آن« ،متشابه» است [آیاِت که به خاطر باال
بودن سطح مطلب و جهات دیگر ،در نگاه اول ،احتماالت خمتلفي در آن ميرود؛ ويل با توجه
به آیات حمکم ،تفسری آهنا آشکار ميگردد ].اما آهنا که در قلوبشان احنراف است ،به دنبال
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متشاهباتند ،تا فتنهانگیزي کنند (و مردم را گمراه سازند) ؛ و تفسری (نادرسيت) براي آن ميطلبند؛
در حايل که تفسری آهنا را ،جز خدا و راسخان در علم ،منيدانند( .آهنا که به دنبال فهم و درک
اسرار مهه آیات قرآن در پرتو علم و دانش اهلي) ميگویند« :ما به مهه آن امیان آوردمی؛ مهه از
طرف پروردگار ماست ».و جز صاحبان عقل ،متذکر منيشوند (و این حقیقت را درک
منيکنند).
ابی جعفر  می فرمایند ( :حنن الراسخون يف العلم ،وحنن نعلم تأویله) ( ) ( .ما راسخون
در علم هستیم و ما تأویل آن را می دانیم ) .
وابی عبد اهلل  می فرمایند( :الراسخون يف العلم أمری املؤمننی  واألئمة من ولده
بعده ) ( ) .
بعد از ایشان از فرزندانش هستند).
(راسخون در علم امری املومننی و ائمه
ِ َّ ِ
ِ
و از ابی جعفر  در قول خدا﴿ :ولَو رُّدوهُ إِ َىل َّ ِ ِ
ین
َْ َ
الر ُسول َوإ َىل أ ُْوِيل األ َْم ِر مْن ُه ْم لَ َعل َمهُ الذ َ
یَ ْستَنبِطُونَهُ ِمْن ُه ْم﴾ ( )(در حايل که اگر آن را به پیامرب و پیشوایان -که قدرت تشخیص کايف
دارند -بازگردانند ،از ریشههاي مسائل آگاه خواهند شد) فرمودند( :هم األئمة املعصومون )
( )  (.آنان ائمه معصومنی هستند ).
ات ِيف
ات بَیي نَ ٌ
هرول بن محزه از ابی عبد اهلل  شنیده که حضرت فرمودند ﴿ :بَ ْل ُه َو آیَ ٌ
ِ َّ ِ
ین أُوتُوا الْعِْل َم﴾ قال :هم األئمة خاصة ) ( )  .بلکه آن آیاتی آشکاراست در سینه
ُ
ص ُدور الذ َ
های کسانی که به آنان علم داده شد ،حضرت فرمودند :آنان ائمه خاصه هستند.
شعیب بن انس از بعضی اصحاب ازابی عبد اهلل ، می گوید :نزد ابی عبد اهلل 
بودم جوانی بر ایشان وارد شد  ،ودر مورد مسئله ای فتوا خواست واما م فتوا منودند؛ مرد جوان
و مسئله فتوا در ذهنم ماند،به سوی کوفه رفته و بر ابی حنیفه وارد شدم ،خودآن مرد جوان را
دیدم که از مهنی مسئله از ایشان فتوا می خواست  ،وبر خالف آن چه امام فتوا داده بودند  ،فتوا
داد ؛بر خواستم وبه او[ ابی حنیفه] گفتم :وای بر تو ؛ من سال گذشته به حج رفته بودم
 وسائل الشیعة طبعة آل البیت :ج/ 6ص. 68.
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وجهت ادای احرتام بر ابا عبد اهلل  وارد شدم واین جوان را دیدم که در مورد مهنی مسئله
ای که از تو پرسیده بود  ،از امام سئوال منود وبر خالف آن چه که تو فتوا دادی  ،ایشان فتوا
منودند.ابی حنیفه گفتند :من از آنچه که جعفر ابن حممد می داند  ،بیشرتمی دامن من با مردان
بزرگی مالقات داشتم و سخنانشان را شنیدم در حالی که جعفر بن حممد صحفی (کتاب خوان)
است  .با خودم گفتم :به خدا سوگند به حج خواهم رفت حتی اگر به حالت سینه خیز باشد؛
به دنبال فرصت حج رفنت بودم که فرصتش پیش آمد ،وحج منودم وبه نزد ابا عبد اهلل رفتم وجریان
را تعریف منودم  ،امام لبخندی زندند وفرمودند  : :لعنت خدا بر او باد اما در گفته اش که
گفت :که من مردی صحفی هستم درست گفتند؛ من صحف ابراهیم و موسی را خواندم
؛پرسیدم  :چه کسی مانند آن صحف دارد ؟ وگفت :مدتی نگذشت که در زده شد ونزدایشان
مجاعتی از اصحاب بودند به جوانی فرمود :ببنی چه کسی است؟ جوان بازگشت و گفت :ابو
حنیفه است .فرمود :او را راهنمایی کن ابو حنیفه وارد شد بر حضرت ابی عبد اهلل سالم کرد و
حضرت جواب سالم او را دادند.سپس حضرت گفتند :خداوند امر تو را اصالح کند به من
اجازه ی نشسنت می دهیددر حالی که حضرت روبه اصحاب بود وبا آنان سخنمی گفت وبه او
توجه ای نکرد .ابو حنفیه برای بار دوم و سوم ازایشان اجازه نشسنت خواست وحضرت به ایشان
توجه منی کردند،پس بدون اجازه نشست وحضرت وقتی که فهمید که ایشان نشستند رو به
ایشان منودند وفرمود  :ابو حنیفه کجاست؟ گفت :من هستم فرمود :تو فقیه اهل عراق هستی ؟
گفت :آری فرمود :براساس چه چیزی به مردم فتوا می دهی؟ گفت :بر اساس کتاب خدا
وسنت رسول خدا .فرمود :ای ابا حنیفه آیا کتاب خدا را به حق معرفتش می شناسی و ناسخ و
منسوخ آن را می دانی؟ گفت :آری  .فرمود :ابو حنیفه وای بر تو ادعای علمی را کردی که
خداوند آن راتنها نزد اهل کتاب کسانی که کتاب را بر آهنانازل کرد؛قرار داده است  ،وای بر تو
وآن تنها نزد افرادخاصی ازفرزندان پیامرب است ،و خداوند حتی یک حرف از آن را به تو نداده
است -و تو آن طورکه ادعا می کنی نیستی  -از قول پروردگار به من خرب ده که می فرماید :
درآن روز وشب با امنیت سفر کنید؛ این سرزمنی کجاست؟ گفت  :گمان می کنم آن بنی مکه
ومدینه است .ابو عبد اهلل  رو به اصحاب منود و فرمود :مهه مشا می دانید که در مسری مکه
ومدینه راهزنان راه را بر مردم می بندند واموالشان را می برند وبر نفس خود از مرگ در امان
نیستند؟اصحاب گفتند  :بله  .ابی حنیفه ساکت شدوامام فرمودند :ای ابی حنفیه مرا از فرموده
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خداوند متعال خرب بده که فرمودند  :هر کس وارد آن جا شود امنیت خواهد داشت  .که این
سر زمنی کجاست ؟ ابی حنیفه گفتند  :کعبه حضرت فرمودند  :مگر حجاج بن یوسف
بامنجنیق کعبه را برابن زبری ویران نکرد و او را کشت در حالی که در آن جا در امان بود؟ ابو
حنیفه خاموش ماند سپس فرمود :یا ابو حنیفه اگر با موضوعی بر خوردی که درمورد آن چیزی
در کتاب و سنت نبود چه می کنی؟ گفت :خداوند امر مشا را اصالح کند ،خود آن رامقایسه
می کنم ونظر خود را بیامنی کنم فرمود :ای ابو حنیفه اولنی کسی که مقایسه کرد ابلیس ملعون
بود که بر پروردگار جسارت منود وگفت :من هبرت از او هستم مرا از آتش خلق کردی و او را از
گِل آفریدی پس ابو حنیفه ساکت شد سپس فرمود :یا ابو حنیفه؛ بول (ادرار) یا جنابت جنس
تر است؟ گفت :ادرار .فرمود :مردم از جنابت غسل می کنند و از ادرار غسل منی کنند .پس
ساکت شد .
حضرت فرمود :یا اباحنیفه کدام فضیلت بیشرتی دارد مناز یا روزه؟ گفت مناز .فرمودند:
پس چرا زن حائض (عادت ماهانه زنان) قضای روزه هایش را به جامی آورد اما قضای منازش را
( )
به جا منی آورد ؟ خاموش شد ) .
وخداوند قرآن و عرتت را با هم قرار داد که تایید و تسدید یکدیگر باشند مهانطور که در
عصر وزمان حجتی بر خلق قرار داد تا آنان را بسوی راه راست هدایت کند.
شیخ کلینی روایت می کند که حممد بن حيیی ازأمحدبن حممد،ازحسنی بن سعید،ازقاسم بن
حممد ازعلي بن أيب محزة ،از أيب بصری،از أيب عبداهلل نقل می کنند که فرمودند( :ا ّن اللّه
اجل و اعظم من ان یرتك االرض بغریامام عادل ) ( ) (خداوند عز وجل عظیم تر از آن است که
زمنی خود را بدون امام عادل رها کند).
ونیز:
علي بن حممد،ازسهل بن زیاد،ازاحلسن بن حمبوب،ازأيب أسامةوعلي بن ابراهیم،ازپدرش ،ازحسن بن
حمبوب ،از أيب أسامة وهشام بن سامل،از ابی محزه از ابی اسحاق از مجعی از اصحاب امری
املومننی که موثوق هستند نقل می کند که حضرت فرمودند( :اللهم إنك ال ختلي االرض
من حجة لك على خلقك ) ( ) خداوندا تو زمنی را بدون حجت بر خلق رها منی کنی.
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به سبب اختصاصشان به علم اهلی
اما کسانی که در قلبشان مرض دارند به آل حممد
واین که ایشان وسیله سنجش مردم هستند ،حساد ت می ورزند  ،وهریک از آنان جدا کننده حق
در جواب سوالی که
وباطل وتفکیک پلیدی از پاکی در هر زمان هستند .ومیانی آل حممد
متوجه ایشان شده ،می فرمایند( :إذا وجدمت حب علي يف قلوبكم فامحدوا اهلل علي أوائل النعم
وهي طیب املولد ،وما كان ولن یكون علي جمرد اسم أو شخص جاء إىل هذهالدنیا وعاش
بنی أهلها قبل أكثر من ألف عام ،بل كان وال یزال وسیبقى علي  حقاً قارع الباطل،علي
احلقيعلَى الْب ِ
 هو املصداق األمثل لقوله تعاىل﴿ :بل نَ ْق ِذ ُ ِ
اط ِل فَیَ ْد َمغُهُ فَِإ َذا ُه َو َز ِاه ٌق َولَ ُك ُم
ف ب َْ َ َ
َْ
الْویل ِِمَّاتَ ِ
ص ُفو َن﴾ ( ) .فطوىب ملن وجدوا حب علي  يف قلوهبم فنهضوا حيملوناحلق املر الثقیل
َْ ُ
ویقارعون الباطل وال تأخذهم يف اهلل لومة الئم ،مث ال یبالون بكثرةعدوهم وعدته ،فإ ّن أثخنتهم
اجلراح يف طریق ذات الشوكة محدوا اهلل سبحانه وهم یتمثلون قولهَ ﴿ :وال َهتِنُوا ِيف ابْتِغَ ِاء الْ َق ْوِم إِ ْن
( )
َّه ْم یَأْلَ ُمو َن َك َما تَأْلَ ُمو َن َوتَ ْر ُجو َن ِم َن اللَّ ِه َما الیَ ْر ُجو َن َوَكا َن اللَّهُ َعلِیماً َح ِكیماً﴾
تَ ُكونُوا تَأْلَ ُمونَ َفِإن ُ
.فطوىب ملن نذروا أنفسهم هلل يف سبیل اهلل فكانوا مع أنبیاء اهلل ورسله . )...
هنگامی که حمبت علی را در قلبهایتان یافتید خداوند را به خاطر این نعمت
سپاسگذاری کنید که آن نتیجه ی پاکیوالدت است .امام علی تنها یک اسم ویا شخصی که
قبل از هزار سال پیش به این دنیا آمده ودر بنی مردم زندگی منودهنیست،بلکه بودهو هست و
مهواره خواهدبودوبه راستی که علی زننده باطل است  .وامام علی  مصداق فرموده
خداوند متعال است که می فرماید ( :بلکه ما حق را بر سر باطل ميکوبیم تا آن را هالک
سازد؛ و این گونه ،باطل حمو و نابود ميشود! اما واي بر مشا از توصیفي که (درباره خدا و هدف
آفرینش) ميکنید!)  .پس خوشا به حال کسانی که حب علی را در سینه هایشان یافتند
،بر خاستند و حقی که بسیار تلخ و سنگنی بود را بردوش کشیدن و به مبارزه با باطل پرداختند
و در راه خدا ،سرزنش مالمت کننده در آنان اثری ندارد،و خباطر زیادی دمشنان دلسرد منی شوند
و هنگامیکه در آن راه پر از خار زمخی شوند ،خداوند را محد وستایش می کنند وآن ها مثال این
فرموده پروردگارند( :و در راه تعقیب دمشن( ،هرگز) سست نشوید! (زیرا) اگر مشا درد و رنج
ميبینید ،آهنا نیز مهانند مشا درد و رنج ميبینند؛ ويل مشا امیدي از خدا دارید که آهنا ندارند؛ و
 انبیاء. 9 : -نساء. 28 :

 ............................................... 03انتشارات انصار امام مهدى 

خداوند ،دانا و حکیم است ).پس خوشا به کسانی که جان خود را برای خدا و در راه خدا
نذر کردند و با انبیاء و مرسلنی مهیشه بودند.
واز این جاست که مردان نظرشان را در مورد حکمت میانیه که خداوند آن را خمتص آن ها
منود،دادند  ،ونتیجه ی آن حتریف دین ودور کردن مردم از ائمه شان است  ،واهتمامشان بیشرت
به علومی که آن ها را به نربد با فرموده های حجج خدا و ترک آن ها سوق می دهد ،شده است
 .و این مهان علتیست که باعث شد که از دین وقرآن در نزد آهنا فقط امسی باقی ِباند .
امری املومننی  می فرماید  :یأِت على الناس زمان ال یبقى فیه من القرآن إالّ رمسه ومن
اإلسالم إالّ امسه ،مساجدهم ٍ
یومئذ عامرة من البىن خراب من اهلدى ،سكاهنا وعمارها شر أهل
األرض ،منهم خترج الفتنة وإلیهم تأوي اخلطیئة یردون من شذ عنها فیها ،ویسوقون من تأخر عنها
( )
إلیها ،یقول اهلل تعاىل :فيب حلفت ألبعثن على أولئك فتنة أترك احللیم فیها حریان)
« زمانی بر مردم می آید که از اسالم وقرآن جزء اسم چیزی از آن باقی منی ماند  .مساجد
آن زمان از نظر بنا آباد واز نظر هدایت ویران است ،ساکنان وآباد کنندگان آهنا اشرار زمنی
هستند فتنه از آن ها خارج می شود وخطا وگناه به آن ها باز می گردد که می خواهند از آن
خارج شوند ولی منی تواند  .وتاخری کننده از آن را بسویش می رانند خداوند متعال می فرماید :
به خودم قسم می خورم مهانا بر آنان آزمون و امتحانی خواهم فرستاد که در آن حتی صبور ترین
و با جتربه ترین آنان حریان در آن شود) ( ) .
ودر این موقعیت تلخ خداوند متعال بر بشرییت منت گذاشت که برای آن ها جنات دهنده
ای فرستاد تا آن ها را از آن سر گردانی وحریت جنات بدهد وآن ها را به فطرتشان باز گرداند.
اما این امت  -با کمال تاسف – مهانطور که گذشتگان قبل از آن ها خواسته بودند  ،در برابر
این منجی ایستادند ومنکر شدند مهان طور که گذشتگان منکر بودند ،بلکه این امت از
گذشتگان خود پا فراتر گذاشتند.
فانا هلل وانّا الیه راجعون .
***
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مقدمه دوم
چگونگی راهربد این حبث :
و احادیث این بزرگواران مانند قرآن است که
مهان طور که آگاهید کالم آل حممد
یکدیگر را تفسری وتبینی می کند ،زیرا کالمشان یکی است ،ودر اینجا قاعده ی مقرری در علم
اصول حدیث در نزد ایشان می یابیم به این که هر حدیثی  ،حدیث دیگری تفسری وشرح
می دهدوبر اساس این اصل بسیاری از حمققنی رامی یابیم که در تفسری احادیث جمهول به آن
استناد می کنند،واهبام وجمهول بودن آن ها با احادیث دیگر بر طرف می شود  ،حممد ریشهری
می گوید( :نکته ی دوم که در حنی حتقیق هامی متوجه آن شدم این است که آیات قرآن کرمی
یکدیگر را تفسری می کنند و خباطر مهنی امر هرکس به متون کامل آن احاطه داشته باشدمی تواند
بعضی ازآیات را باآیات دیگر تفسری کند .ونیز این امر برای احادیث و روایات هم صادق است)
( )

و اگر می گوییم آیات یکدیگر را تفسری می کنند به این معنی نیست که بگومی (پس کتاب
خدا کفایت می کند) بلکه غری ِمکن است کسی به این نوع از تفسری دست یابد جز از طریق
آل حممد  ،کسانی که خداوند علم قرآن  ،تفسری و تاویل آن وشناخت حمکم از متشابه رابه
آنان  اختصاص داده ،و علم کتاب نزد آنان  است.
عیاشی در تفسری خود از زرقان نقل می کند :در آن روز ابن ابی داوود از نزد معتصم با
حالتی گرفته باز گشت .در مورد آن از او پرسیدم گفت :ای کاش بیست سال پیش مرده بودم
،گفتم :برای چه ؟ گفت :از دست این سیاه چهره ابا جعفر حممد بن علی بن موسی – 
امام جواد - که امروزدر حضور امری املومننی معتصم بود ،گفتم  :مگر چه شد ؟ گفت:
در آن هنگام سارقی (دزدی) وارد شدو به دزدی خود اعرتاف کرد واز خلیفه خواسته شده که با
اعمال حد او را پاک کند .پس فقها را در جملس گرد آورد و حممد ابن علی  نیز حضور
داشت  ،پس در مورد موضوع قطع عضو از ما سوال کرد که از کدام قسمت دست باید قطع
شود  ،گفتم از مچ دست قطع کنیم  ،گفت :چه حجتی برای آن داری ؟ گفتم :دست شامل
 -میزان حکم ج ص. 9
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انگشتان و کف دست تامفصل است و خداوند در تیمم می گوید( :بر صورهتا ودستان خود
مسح کنید ) ومهه قوم نظرم را قبول کردند ،و قوم دیگر گفتند :الزم است از آرنج دست او را
قطع کنیم گفت :چه دلیلی برای کارتان دارید؟ گفتند :وقتی که خدا می فرماید :و دستانتان تا
آرنج در وضو بشویید منظورش این بود که هنایت دست تا آرنج است گفت :
وبه حممد بن علی نظرکرد وگفت :یا ابو جعفر در این امرچه می گویی؟ فرمود :یا
امریاملومننی ،قوم در مورد آن نظر دادند .گفت  :از آن چه گفتند امری نیست بگو نظر مشا
چیست ؟فرمودند  :مرا معاف کن یا امریاملومننی  ،گفت :تورا به خدا سوگند می دهم مرا از
نظرت باخربساز ،حضرت فرمود :چون مرا به خدا قسم دادید به مشا می گومی  ،آنان در سنت
خطا کرده اند زیرا قطع از مفاصل انگشتان اجنام می گرید و کف دست باقی می ماند  .معتصم
فرمودند :سجده برهفت عضو اجنام
گفت :چه حجتی بر آن داری؟ فرمود :رسول اهلل
می گرید؛ صورت  ،دستان  ،دوزانو وپاها است ،پس اگر دستانش از مچ دست یا آرنج دست
قطع شود دستی باقی منی ماند که بر آن سجده کند ،خداوندمتعال می فرمایند ﴿ :وان املساجد
هلل﴾ ( مساجد برای خداست) یعنی مساجد مهان هفت عضوی که در شخص با آنان سجده
می کند﴿فالتدعوا مع اهلل احداً﴾ (پس کسی را مهراه خدا خنوانید) و چیزی که برای خداست
هرگز قطع منی شود .وگفت  :پس معتصم از سخنان حضرت به شگفت آمد و دستور داد که
تنها انگشتان دزد قطع شود ابن ابی داود گفت :من در این هنگام قیامتم برپاشد و آرزو کردم که
( )
ای کاش هرگز زنده نبودم )...
به رغم اینکه آیات قرآن یکدیگر را تفسری می کنندمهان طور که امام جواد قصاص از
انگشتان راازقرآن تفسری کرد این تفسری به عقل مردان منی رسد ،مهانطور که روایت شده است .
از معلی ابن خنیس می گوید :ابو عبدهلل  میفرماید ( :مامن امر خيتلف فیهاثنان ّاال
وله اصل فی کتاب اهلل ولکن ال تبلغه عقول الرجال ) ( ) ( ابو عبد اهلل  فرمودند :هیچ
امری نیست که دوتن در آن اختالف پیدا کنند جز اینکه اصلی از آن در کتاب خدا وجودداشته
باشد لیکن عقول رجال به درک آن منی رسد)
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وابی جعفر  می فرمایند( :لیس شئ أبعد من عقول الرجال من تفسری القرآن إن
اآلیةینزل أوهلا يف شئ واوسطها فی شیء وآخرها يف شئ) ( هیچ چیزی از عقول مردان دورتر از
تفسری قر آن نیست زیرا ابتدای آیه در چیزی و وسط آن در چیزی  ،و آخر آن در چیزی دیگر
( )
نازل می شود) .
پس به مهنی دلیل از تفسری به رأی قرآن هنی شده است .ابی بصری ازابی عبداهلل  نقل
می کند؛ که امام فرمودند( :من فسر القرآن برأیه إن أصاب مل یؤجر ،وإن أخطأ خر أبعد من
السماء) ( ) (هرکس قرآن را تفسری به رأی کند اگر درست تفسری منود پاداشی منی گرید واگر خطاء
منود ،به فاصله ای دورتر از آمسان سقوط می کند) .
وعمار بن موسی از ابی عبداهلل  در مورد حکم پرسید که حضرت فرمودند(من حكم
برأیه بنی اثننی فقد كفر ،ومن فسرآیة من كتاب اهلل فقد كفر) ( ) « هرکس بنی دو نفر با رای
خود حکم منود کافر می شود وهرکس آیه ای از قر آن را با رای خود تفسری منود کافر خواهد
شد»
وچیزی که امروز خیلی عجیب است این که اختالف زیادی درآرای تفسری قرآن می یابیم
بلکه تفسری خطارا بعنوان خطا منی شناسندوصاحب آن را گناهکار منی دانند  ،بلکه برای خطا
کننده در تفسری یک پاداش وبرای تفسری درست دو پاداش قلمداد می کنند .؟!
و در این گفته شیعه و سنی یکسان شدند :اهل سنت خطای صحابه خود را با
اجتهادمرباء دانستند ونیز شیعه امروز خطاهای علمایشان را در تفسری و فتوا به اجهتاد مرباء می
کنند ،با توجه به این که دلیلی بر خود اجتهاد وجود ندارد!
یکدیگر را تفسری و تبینی می کند و آنرا در بسیاری از شواهد می یابیم
پس کالمشان
بعضی از این شهود را بیان می کنیم .
النجار مؤمن آل یاسنی الذي قال:
شاهد اول :درحدیث آمده ( :الص ّدیقون ثالثة :حبیب ّ
ِ
ِ
ىب اللَّهُ﴾
نی﴾ وحزقیل مؤمن آل فرعون الذي قال﴿ :أَتَ ْقتُلُو َن َر ُجالً أَن یَ ُق َ
﴿یَاقَ ْوم اتَّبِعُواْ الْ ُم ْر َسل َ
ول َريَ
( )
وعلي بن أيب طالب الثالث ،وهو أفضلهم )
ّ
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( صادقان سه کس هستند :حبیب جنار امیان آورنده از آل یس که گفت( :ای قوم
ازفرستاده شدگان پریوی کنید) و حزقیل امیان آورنده از آل فرعون که گفت ( :مردی را می
کشید که می گوید خدا پروردگار من است) و علی بن ابی طالب واالترین آنان است) .
ودر لفظ دیگر آمده( :ثالثه ماكفروا باهلل قط :مومن أل یاسنی ،وعلی بن ابی طالب وآسیه
امراه فرعون) ؛ (سه کس هرگزبه خداوند کفر نورزیدند :مومنی از آل یس و علی ابن ابی
( )
طالب وآسیه مهسر فرعون)
و حافظ سیوطی در ّدراملنثور دو لفظ مذکور از تعدادی مصادر در تفسری آیه ای از سوره ی
السبَّق
یس و قبل از آهنا حدیثی ازابن عباس از رسول اهلل
روایت می کند که فرمودندُّ ( :
حممد
ثالثة :فالسابق إىل موسى ُ
یوشع بن نون ،والسابق إىل عیسى صاحب یاسنی  ،والسابق إىل ّ
علي بن أيب طالب ) ( ) ( پیشی گرفتگان سه شخص هستند :پیشی گرفته بسوی موسی  ،یوشع
ُّ
علی بن ابی
بن نون ،پیشی گرفته به سوی عیسی،صاحب یس ،و پیشی گرفته به سوی حممد
طالب است) .
ازآنچیزی که نقل کردمی دریافتیمکه احتاد مضمونی (معنایی) با وجود اختالف الفاظ قابل
مشاهده است ،و بر اساس آن لقب صدیق برای امری املومننی  بود زیرا ایشان به اندازه یک
بود
چشم به هم زدن به خداوند کافر نشد وایشان  اولنی امیان آوردنده به رسول اهلل
.در حالیکه ابو بکر متام عمر خود را در کفر به خدا به سر برد ،وبعد از امیان آوردن پنجاه نفر
مسلمان شد،پس چگونه ِمکن است صاحب لقب صدیق غری از امام علی  باشد؟!
شاهد دوم :حدیث غدیر است که با این لفظ آمده  ( :من كنت اويل به من نفسه فعلی

ولیه) ( ) ( هرکس که من از نفس او به او اوالتر هستم اینک علی ولی اوست) ودر روایت
دیگر طربانی از ابی طفیل از زید بن ارقم (ره) با این لفظ روایت کرده اند( :من كنت أوىل به
من نفسه فعلى ولیه ،اللهم وال من وااله وعاد من) ( ) (هرکس که من از نفسش براو اوالتر باشم،
اینک علی ولی اوست ،خداوند دوست دار او را دوست بدار و دمشن او را دمشن بدار) .

،الدرالمنثورللسیوطي :ج /ص . 7
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واین لفظی که در دو حدیث آمده به طور صریح بر امامت و خالفت امام علی
از فرموده اش( :هرکس من
داللت می کند و از خالل آن دو لفظ به مقصود رسول اهلل
موالی او هستم اینک علی موالی اوست) آشکار می شود که مقصود از مولی در این
حدیث(ولی) مهان مقصود از دو حدیث قبلی است یعنی ولی  .و هیچ معنی دیگری که برای
لفظ مولی گفته شده  ،ندارند زیرا حدیث ها یکدیگر را تفسری می کنند .
سید علی میالنی می گوید :قاعده ای در علم حدیث است که از آن بعنوان قاعده ی
حدیثی که مهدیگر را تفسری وتوضیح می دهند ،نام می برند .زیرا که احادیث مهانند آیات قرآن
یکدیگر را تفسری می کنند .و ما در این دو لفظ مذکور و روایت شده با دو سند صحیح می
بینیم که یکی از آهنا می فرماید( :هرکس من موالی اومی علی موالی اوست) ودیگری می
فرماید ( :هرکس من ولی اومی اینک علی ولی اوست) پس اگر در این کلمه ی مولی اهبامی
باشد ومعنی این کلمه (ولی) ولکن این کلمه در معنی ابتدایی است اگر در آن اهبام است لفظ
دوم لفظ اولی را تفسری می کند .و در این امر شواهد بسیاری در احادیث دارمی که دارای سندی
صحیح هستند و تفسری مولی را شرح می دهد اگر نیاز به تفسری داشته باشد) ( ) .
شاهد سوم :ابن حجر عسقالنی در شرح حدیث عایشه که می گوید( :هاله دخرت خویلد

خواهر خدجيه از رسول خدا اذن دخول خواست،پیامرب به یاد اذن دخول خواسنت خدجيه کربی
افتاد و متاثر شدو گفتند :خدایا هاله.
(عایشه) گفت :به غریمت بر خورد وگفتم  :هنوز پریزنی از پریزنان قریش رابه یاد می آوری
که دو دهانش سرخ شده بود و روزگار او راهالک گرداند،و خداوندهبرت از او به تو داده است).
و گفت( :گفته اش :خداوند هبرت ازاو به تو داده است  .ابن التنی می گوید :سکوت
پیامرب در این مقاله دلیلی بر افضلیت عایشه بر خدجيه است جز اینکه مراد از هبرت بودن در
اینجا حسن صورت و کوچکی سن است. ) .
ابن حجر می گوید :وال یلزم من كونه مل ینقل يف هذه الطریق أنه رد علیها عدم ذلك ،
بل الواقع أنه صدر منه رد هلذه املقالة .ففي روایة أيب جنیح عن عائشة عند أمحد والطرباِّن يف هذه
القصة ،قالت عائشة :فقلت :قد أبدلك اهلل بكبریة السن حدیثة السن ،فغضب حىت قلت:
والذي بعثك باحلق ال أذكرها بعد هذا إال خبری .وهذا یؤید ما تأوله ابن التنی يف اخلرییة املذكورة.
 -حدیث الغدیر. 8 :
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واحلدیث یفسر بعضه بعضاً) ( ) .لزوم و دلیلی نیست به این که چون در این روایت ایشان
جوابی ندادند دلیل بر عدم جواب از ایشان میباشد  ،بلکه در واقع از ایشان در این مقام جوابی
صادر شده است  .وآن روایت ابی جنیح از عایشه در امحد وطربانی در این داستان که عایشه می
گوید :که خداوندبه جای باالی سن ( پری زن ) دخرت کم سن (جوان ) به مشا داده است ،
ناراحت شدندطوری که به ایشان گفتم  :قسم به خدایی که مشا را به حق مبعوث کرد  ،از این
به بعد از ایشان به نیکی یاد خواهم کرد .واین مهان چیزی که ابن التنی در خرییه خود تاویل می
کند .وحدیث خودش  ،خودش را تفسری می کند
وچهارمین شاهد :از امری املومننی  نقل شده که فرمودند( :یا مالك بن ضمرة كیف

أنت إذا اختلفت الشیعة هكذا وشبك أصابعه وادخل بعضها يف بعض؟! فقلت :یا أمری املؤمننی
ما عند ذلك من خری .قال  : اخلری كله عند ذلك یقوم قائمنا فیقدم علیه سبعون فیق ّدم
سبعنی رجالً یكذبون على اهلل ورسوله فیقتلهم ،فیجمع اهلل الناس على أمر واحد) ( )  ( .ای
مالک بن ضمره چگونه خواهی بودوقتی که شیعه چننی باهم اختالف کند( پس انگشتان دستان
خود را در هم گره زد) گفتم :یا امری املومننی هیچ خریی در آن نیست فرمود :متام خری در آن
است  .زیرا در آن هنگام قائم ما قیام می کند و هفتاد تن از کسانی که به خدا و رسول افرتا می
بندند را می کشد سپس خداوند مردم را بر یک امر واحد مجع می کند ) .
واز ابی بصری می گوید ( :از ابی عبداهلل  پرسیدم اموری بر ما رجوع داده می شود که
آهنا را در کتب خدا و سنت منی یابیم پس درباره آن هانظر بدهیم؟ حضرت فرمودند( :ال ،أما
إنّك إن أصبت مل تؤجر ،وإنأخطأت كذبت على اهلل (عزوجل) ) ( )  .هرگز برای اینکه اگر
درست گفتی پاداشی خنواهی داشت و اگر خطا کردی به خدای عزوجل دروغ بستی) .از أبی
می فرماید  ( :قال
عبداهلل می فرماید :که أمری املؤمننی می فرماید که رسول اهلل
رسول اهلل  :سیأِت على الناس زمان ال یبقى من القرآن إالّ رمسه ومن اإلسالم إالّ امسه،
یسمعون به وهم أبعد الناس منه ،مساجدهم عامرة وهي خراب من اهلدى ،فقهاء ذلك الزمان شر
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فقهاء حتت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإلیهم تعود) ( ) (زمانی بر مردم بیاید که از قرآن
چیزی باقی منی ماند مگر رمسش واز اسالم فقط نامش می ماند به آن نامیده می شوند (یعنی
مسلمان گفته می شوند ) درحالی که آن ها دورترین مردم از آن هستند مساجد آن ها به ظاهر
آباد ولی از نظر هدایت خراب وویران است  ،فقهای آن زمان شرورترین خلق در زیر سایه ی
آمسان هستند که فتنه ها از آنان خروج کرده و بسوی آنان باز می گردد )
پس اگر خواستیم در حدیث اول کسانی که به خدا دروغ می بندند را بشناسیم این کار از
خالل حدیث دوم ِمکن می باشد زیرا حدیث دوم بر کسانی که بر خدا دروغ می بندند داللت
می کند،و آنان مهان کسانی هستند که تفسریهبرأی می کنند و استنباطشان بر حدس و گمان و
ختمنی است خباطر مهنی امام صادق  ابی بصری را از آن هنی می کرد  .مهانطور که حدیث
سوم عبارت اخری حدیث اول را تفسری و تشریح می دهد و آن ( خداوند مردم را بر یک امر
واحد مجع می کند) در ظاهر آنان خود سبب تفرقه و فتنه شده اند پس با قتل آنان مردم بر یک
امر مجع می شوند و حدیث اشاره می کند که مسبب تفرقه و فتنه مهان فقه های آخر الزمان
هستند(فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء حتت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإلیهم تعود) (.فقهای
آن زمان شرورترین خلق در زیر سایه ی آمسان هستند که فتنه ها از آنان خروج کرده و بسوی
آنان باز می گردد) .
پس بر این نوع بررسی هادر این گفتگوی داستانی اعتماد کردمی وخواننده هنگامی که روایات
کهبه شخصیت میانی  اشاره می کند را مشاهده می کندخواهد فهمیدکه
اهل بیت
مهه ی روایت یا دو یا سه روایت مهواره چیز هایی از شخصیت میانی  را بیان می
کنند،ومهچننی روایات دیگری می یابی که مقصودو مراد این روایاتراروشن می کندواز مهنی جا
روایت هایی را می یابیم کهبه شخصیت میانی و مهدی اول  اشاره می کنندو دارای عناوین
متنوع هستنددر حالی که مهه آن ها بر یک شخص خاص داللت می کنند البته اگر آهنا را در
قرار دهیم.
قاعده تفسریی موجود در روایات اهل بیت
در حقیقت این تنوع عناوین و اختالف زبان روایات از یک جهت و احتاد مفهومی بر یک
شخص از جهتی دیگر است که دالیلی قوی به این دعوت مبارک می دهد.پس غری ِمکن است
وضع موجود دراین روایات راتصور منود،وگرنه بنی آن ها با توجه به زیاد بودن آن ها و اختالف
 -الكافي  :ج6 2/9
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زبان ها (ظاهری) تضارب اجياد می شد ،عالوه بر این که آهنا در یک زمان واحد صادر نشده
و برخی
اند بلکه صدورشان در زمان های خمتلف می باشد ،برخی ها از زبان رسول اهلل
دیگر از زبان امام صادق  و برخی دیگر از زبان امام رضا می باشند و علی رغم این
اختالف زمانی هیچ تعارض وتناقض در آن منی یابید،واین بر حکمت گوینده آن داللت دارد گویا
مهه آن هااز یک شخص صادر شده اند ،بلکه حتی گفته هایی که از یک شخص صادرمی
شود( غری امام ) بیشرت اوقات آهنا را متناقض می بینی ،جز اینکه گوینده ی آن انسانی غری
عادی باشد،بلکه برای معصوم منی تواند تصور منود که در گفته اش با گفته های دیگرمعصومان
تناقض وجود داشته باشد،مهان طور که منی توان در گفته های خودش تناقض را نیز تصور منود.
پس طریقه بیان در روایات دعوت مبارک میانی انسان منصف را به یقنی می رساند که این
صادر شده است ،بلکه برای غری آن ها ِمکن نیست که حق را به این
روایات از آل حممد
شکل واضح بیان کننددر حالی که سعی در خمفی منودن این گنج بزرگی تا آمدن صاحبش بکنند
خداوند می فرماید ﴿ :وأ ََّما ِْ
نی یَتِیم ْ ِ
ِ ِ
ومهَا
نی ِيف الْ َم ِدینَ ِة َوَكا َن َْحتتَهُ َك ٌنز َّهلَُما َوَكا َن أَبُ ُ
اجل َد ُار فَ َكا َن لغُ َال َم ْ َ
َ
ِ
صِ
ك َوَما فَ َع ْلتُهُ َع ْن أ َْم ِ
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ِ
ِ
ص ْرباً﴾ (.و اما آن دیوار ،از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود؛ و زیر آن،
َما َملْ تَ ْسطع َّعلَْیه َ
گنجي متعلق به آن دو وجود داشت؛ و پدرشان مرد صاحلي بود؛ و پروردگار تو ميخواست آهنا
به حد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند؛ این رمحيت از پروردگارت بود؛ و من آن (کارها)
را خودسرانه اجنام ندادم؛ این بود راز کارهایي که نتوانسيت در برابر آهنا شکیبایي به خرج دهي!»)
***

 -كهف :
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قسمت اول
عمر وصیّت رسول اهلل

را رّد می کند

گفتگو بنی واثق و برادرانش حممد و امحد و پدرشان شروع شد و حبث با سوالی از سوی
واثق آغازگردید ،به پدرش گفت :پدر بنی من و دوستامن در دانشگاه حبثی در مورد سبب تشیع
وگرایشم به مذهب شیعه بوجود آمد ،ومن هم به آنان پاسخ دادم و اکنون می خواهم پاسخ آن
سوال را از مشا بشنوم.
پدر :بله ای فرزندم این خواسته من بود که در موردموضوعی مهم با مشا حبث کنم،اما چون
تو از من سوال کردی پاسخت را می دهم و سپس به سراغ موضوعی که می خواستم بامشا در
میان بگذارم می روم .
وقبول نکردن نوشنت وصیت آغاز خواهم
پاسخ را از اختالف امت بعد از رسول اهلل
کرد  ،واین مهان حقیقت است – ردن منودن وصیت پیامرب  -از دو جهت (دو گروه ) روایات
بسیاری بیان شده هم از طرف اهل سنت و هم شیعه وارد شده و هر دو حوادثی را هنگامی که
مردم تاروز قیامت گمراه نشوند،
خواستند وصیتی بنویسد که بعد از ایشان
رسول اهلل
ورد منودن آن توسط قوم ،را نقل کرده اند .وبرای این که موضوع برای مشا روشن شود به نقل
بعضی از آن روایات که آن حادثه را ذکر کرده اند ،می پردازم.
عبداهلل بن عباس روایت می کند :وقتی که درد بر پیامرب شدت یافت  ،فرمودند ( :ائتوِّن
بكتاب أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده .قال عمر :إن النيب غلبه الوجع ،وعندنا كتاب اهلل
حسبنا ،فاختلفوا وكثر اللغط .قال :قوموا عين ،وال ینبغي عندي التنازع ،فخرج ابن عباس یقول:
إن الرزیة كل الرزیة ما حال بنی رسول اهلل وبنی كتابه ( ) ( )..ورقه ای برامی بیاوریدتا چیزی
بنویسم که بعد از من گمراه نشوید  .عمر (لع) گفت  :مهانا درد بر پیامرب غلبه منود ،وما کتاب
فرمودند:
خدا را دارمی که کفایت می کند،وباهم اختالف منودند ونزاع کردند .رسول اهلل
از اینجا بروید و پیش من نزاع نکنید ،ابن عباس خارج شد در حالیکه می گفت :باالترین
مصیبت ،مصیبتی است که بنی رسول اهلل و نوشنت کتاب (وصیت) اتفاق افتاد . )...
 -صحیح البخاري :كتاب العلم  ،باب كتابة العلم :ج /ص . 6
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وعبید اهلل بن عبد اهلل از ابن عباس(ره) می گوید( :ملا حضر رسول اهلل ويف البیت رجال
فیهم عمر بن اخلطاب قال النيب  :هلم أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده ،فقال عمر :إن النيب
قد غلب علیه الوجع وعندكم القرآن ،حسبنا كتاب اهلل ( ) (. ) .هنگامیکه وفات رسول اهلل
می
فرارسید مردانی که عمر بن خطاب نیز مهراه آنان بود حاضربودند،رسول اهلل
فرمایند :برای مشا وصیتی می نویسم که بعد از من هرگز گمراه خنواهید شد ،عمر گفت :مهانا
بیماری بر پیامرب غالب شده و نزد مشا قرآن است کتاب خدا برای ما کفایت می کند)
ودر سند دیگر از عبید اهلل بن عبداهلل بن عتبه از ابن عباس(ره) می گوید ( :ملا حضر رسول
اهلل ويف البیت رجال فقال النيب  :هلموا أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده ،فقال بعضهم:
( )
إ ّن رسول اهلل قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب اهلل . .
رسید ودر خانه ایشان مردم بودند فرمودند :می خواهم
( هنگامیکه وفات ر سول اهلل
برای مشا وصیتی بنویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید .برخی گفتند :مهانا بیماری بر رسول
غلبه کرده و نزد مشا قرآن است و برایتان کفایت می کند. ).
اهلل
وسعید بن جبری از ابن عباس (ره) می گوید( :یوم اخلمیس ،وما یوم اخلمیس ،مث بكى حىت
وجعه یوم اخلمیس ،فقال ائتوِّن بكتاب أكتب
خضب دمعه احلصباء ،فقال :اشتد برسول اهلل
لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ،فتنازعوا وال ینبغي عند نيب تنازع فقالوا هجر رسول اهلل ) ( ) .
( روز پنجشنبه و آن پنجشنبه چه روزیست (چه روز شومی است) سپس گریه منودوبطوری
شدت یافت  ،و
که حماسنش خیس شد ،و گفت :روز پنج شنبه درد بر رسول اهلل
فرمودند :برامی کاغذی بیاورید تا وصیتی برای مشا بنویسم که بعد از من هرگز گمرا نشوید پس
هذیان می گوید)
جایز نسیتو گفتند :رسول اهلل
منازعه کردند وتنازع نزدپیامرب
در صحیح خباری آمده  :سعید بن جبریاز ابن عباس (ره) شنیده که می گفت( :یوم
اخلمیس وما یوم اخلمیس ،مث بكى حىت بل دمعه احلصى ،قلت :یا ابن عباس ما یوم اخلمیس،
 صحیح البخاري :باب قول المریض قوموا عني :ج /6ص  ،8وباب كراهیة الخالف :ج /9ص . 7 صحیح بخاري ،باب بیماری پیامبر (ص) ج ص  . 6که این حدیث  -با مضمون درد بر وی غلبهو  ، 7صحیح مسلم :ج  /ص ،67
نمود  -در مصادردیگر آن ها ،مانند :مسند أحمد :ج  /ص
 ،8صحیح ابن حبان:
 8إلى
مجمع الزوائد :ج/8ص  ، 8السنن الكبرى للنسائي :ج /ص
ج/ 8ص  ، 7المعجم األوسط :ج /ص  ، 99الطبقات الكبرى :ج /ص  8و  ، 88المصنف لعبد
الرزاق :ج /ص .8 9
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قال :اشتد برسول اهلل وجعه ،فقال :ائتوِّن بكتف أكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده أبدا،
فتنازعوا وال ینبغي عند نيب تنازع فقالوا ما له أهجر استفهموه ،فقال :ذروِّن فالذي أنا فیه خری ِما
تدعوِّن إلیه . ) ( ). .
(پنج شنبه ،روز پنجشنبه چه روز شومی است سپس گریه کرد به طوری که زمنی جلویش
خیس شد گفتم  :یا ابن عباس  :روز پنجشنبه چه روزیست؟ گفت :بیماری بر رسول اهلل
شدیدشدو فرمودند :برامی کتفی بیاورید تا بر آن نوشته ای بنویسم که بعد از من هرگز گمراه
نشوید پس باهم نزاع کردند ودر حالی که درنزد پیامرب نزاع کردن شایسته نیست پس گفتند :او
هذیان می گویدمی فهمید ،حضرت فرمود :مرا به حال خود واگذارید که من در آنچه هستم
دو روایت
هبرتم از آنچه که مرا به آمنی خوانید) وخباری درباره ی بیماری ووفات رسول اهلل
ذکر منوده :سعید بن جبری گفت  :ابن عباس می گوید( :یوم اخلمیس وما یوم اخلمیس اشتد
برسول اهلل وجعه فقال :ائتوِّن أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا ،فتنازعوا فال ینبغي عند
نيب تنازع فقالوا ما له أهجر استفهموه فقال :ذروِّن فالذي أنا فیه خری ِما تدعوِّن إلیه . ) ( ). .
(روز پنجشنبه چه روز شومی است بیماری بر پیامرب غلبه کرد و فرمودند :برامی کاغذی بیاورید که
شایسته
بعد از من هرگز گمراه منی شوید پس با هم نزاع منودند که آن در نزد رسول اهلل
هذیان می گوید،می فهمید ،حضرت فرمود :مرا به حال خود
نیست و گفتند :رسول اهلل
واگذارید که من در آنچه هستم هبرتم از آنچه که مرا به سوی آن می خوانید)
ودر مسند امحد ابن حنبل از جابر نقل می کند ( :أن النيب دعا عند موته بصحیفة
لیكتب فیها كتاباً ال یضلون بعده ،قال :فخالف علیها عمر بن اخلطاب حىت رفضها) ( ) (.رسول
در هنگام وفات صحیفه ای خواست تا در آن وصیتی بنویسد تا بعد از ایشان
اهلل
هرگز گمراه نشوند وگفت :عمر بن خطاب خمالفت کرد و آن را رد کرد) .
ابناثری در هنایه فی غریب حدیث واالثر در معنی هجر(هذیان) می گوید( :ومنه حدیث
مرض النيب  :قالوا ما شأنه أهجر؟ أي اختلف كالمه بسبب املرض على سبیل االستفهام ،أي
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هل تغری كالمه واختلط ألجل ما به املرض؟ وهذا أحسن ما یقال فیه  ،وال جيعل إخبارا ،فیكون إما
من الفحش أو اهلذیان ،والقائل كان عمر ،وال یظن به ذلك ) ( ) .
است گفتند  :هذیان چیست؟یعنی به سبب بیماری
(واز آن حدیث بیماری پیامرب
کالمش نامفهوم باشد،ویعنیدرکالمش تغیری واختالفی به خاطر بیماری به وجود آمد ؟واین هبرتین
تعبرییست که در مورد آن گفته می شود ،وبه عنوان امتحان گذاشته منی شود وان دشنام یا هذیان
خواهد بود  ،وگوینده آن عمر بود) .
را
گفت شنیدید ،آن زمانی که ایشان
پدر :آن چه که عمر (لع) به رسول اهلل
به هذیان و بیهوده گویی متهم ساخت،کسی که خداوند در قرآن کرمی ما را به اطاعت حمض
ایشان امر می کند و می فرماید﴿ :وأ ِ
ول لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َمحُو َن﴾ (و خدا و پیامرب را
الر ُس َ
َطیعُوا اللَّهَ َو َّ
َ
)
(
َطیعوا اللَّه وأ ِ
ِ
اح َذ ُروا
الر ُس َ
َطیعُوا َّ
ول َو ْ
اطاعت کنید ،تا مشمول رمحت شوید!) ونیز می فرمایدَ ﴿ :وأ ُ َ َ
ِ
نی﴾ (اطاعت خدا و اطاعت پیامرب کنید! و (از
فَِإ ْن تَ َولَّیتُ ْم فَ ْ
اعلَ ُموا أََّمنَا َعلَى َر ُسولنَا الْبَ َالغُ الْ ُمبِ ُ
خمالفت فرمان او) برتسید! و اگر روي برگردانید( ،مستحق جمازات خواهید بود؛ و) بدانید بر
پیامرب ما ،جز ابالغ آشکار ،چیز دیگري نیست (و این وظیفه را در برابر مشا ،اجنام داده است )
( )  .وخدا برای مهگان آشار کرد که اطاعت از رسول در حقیقت اطاعت از خداست ،در
فرموده اشکه می فرماید ﴿ :من ِ
اع اللَّهَ﴾ (کسي که از پیامرب اطاعت کند،
الر ُس َ
یط ِع َّ
ول فَ َق ْد أَطَ َ
َْ
( )
امنی
خدا را اطاعت کردهاست؛ ) )..وخداوند ایشان را بر دین خود گماشت و ایشان
خدا بر دینش بود ،به مهنی خاطر فرمودند ﴿ :إِ يِّن لَ ُكم رس ٌ ِ
نی﴾ (مسلما من براي مشا
ول أَم ٌ
ْ َُ
پیامربي امنی هستم!) ( ) .
پس چگونه گفته می شود او هذیان می گوید؟! و بیماری بر او غالب شده ؟! پس عمر می
را گوش ندهد ،زیرا بیماری بر او غلبه کرده و هذیان می
خواست بگوید کالم رسول اهلل
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَ َها ُك ْم َعْنهُ فَانْتَ ُهوا﴾ (
الر ُس ُ
گوید در حالیکه قرآن کرمی می فرمایدَ ﴿َ :ما آتَا ُك ُم َّ
آنچه را رسول خدا براي مشا آورده بگریید (و اجرا کنید)  ،و از آنچه هني کرده خودداري منایید؛)
 النهایة في غریب الحدیث واآلثار :ج /ص . 8.
 آل عمران : مائدة. 8 : -8نساء.92 :
 -شعراء. :
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( ) ونیز می فرمایدَ ﴿ :وَم ْن ْیع ِ
ض َالًال ُمبِینًا﴾ (و هر کس نافرماِّن خدا
ض َّل َ
ص اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد َ
و رسولش را کند ،به گمراهي آشکاري گرفتار شده است!) ( ) و﴿ َوَم ْن ْیع ِ
ص اللَّهَ َوَر ُسولَهُ فَإِ َّن لَهُ
نَار جهن ِ ِ
ین فِ َیها أَبَ ًد﴾ (و هر کس نافرماِّن خدا و رسولش کند ،آتش دوزخ از آن اوست و
َّم َخالد َ
َ ََ َ
)
(
ٍِ
ِ ِ
جاودانه در آن ميمانند!)
وخداوند می فرمایدَ ﴿ :وَما َكا َن ل ُم ْؤم ٍن َوَال ُم ْؤمنَة إِ َذا قَ َ
ضى اللَّهُ
اخلِ َریةُ ِم ْن أ َْم ِرِه ْم ﴾ ( هیچ مرد و زن با امیاِّن حق ندارد هنگامي که خدا
َوَر ُسولُهُ أ َْمًرا أَ ْن ی ُكو َن َهلُ ُم ْ
( )
ض َّل
و پیامربش امري را الزم بدانند ،اختیاري (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛)
﴿ َما َ
صِ
احبُ ُك ْم َوَما َغ َوى * َوَما یْن ِط ُق َع ِن ا ْهلََوى﴾ ( که هرگز دوست مشا [حممد «ص»] منحرف نشده
َ
( )
.فرزندان من
و مقصد را گم نکرده است * ،و هرگز از روي هواي نفس سخن منيگوید!)
واضح است که این آیات مبارک بر حقایق خمتلفی اشاره دارند اما مفهوم کلی آن ها این است که
امنی بر وحی است و هر آنچه که میگوید اطاعتش واجب است.پس عمر
رسول اهلل
چگونه می گوید :بیماری بر او غلبه کرده و هذیان می گوید؟!
آیا این هذیان با مفهوم صریح این آیات که ما را به اطاعت آن چه می گوید امر می
کند،منافات ندارد؟!
در زمانی هذیان می گفت چگونه خداوند می فرمایدَ ﴿ :ما آتَا ُك ُم
اگر رسول اهلل
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَ َها ُك ْم َعْنهُ فَانْتَ ُهوا﴾.
الر ُس ُ
َّ
هم چننی اگر هذیان می گفت چگونه خداوند متعال می فرماید﴿ :ما ض َّل ص ِ
احبُ ُك ْم َوَما
َ َ َ
َغ َوى * َوَما یْن ِط ُق َع ِن ا ْهلََوى﴾.
اعرتاض کردند .را
فرزندان من گمراهی عمر و مهه کسانی که به مهراه عمر بر نبی
مالحظه کنید قلب پیامرب را به درد آوردند،به طوری که به آن ها فرمودند ( :از نزد من بریون
به اخالق نیکو معروف است وهر گاه کسی در کنارش می
بروید) در حالی که رسول اهلل
نشست ،بلند منی شد تا این که مهمان بلند شود و یا کسی که به ایشان دست می داد تا زمانی
دست ایشان را به گرمی می فشرد ،و ایشان در
که دست خود را رها منی کرد ،رسول اهلل
 حشر.6 : احزاب. : جن. : -8احزاب. 7 :
 -نجم. - :
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َّك لَ َعلَى ُخلُ ٍق َع ِظی ٍم﴾ (و تو اخالق عظیم و برجستهاي داري!)
قرآن با فرموده خدا َ ﴿ :وإِن َ
ستایش شده است،با این مهه فضایل اخالقی به آنان فرمود ( :از نزد من بریون بروید) !!!آن
از آهنا شده است!!.
حادثه چقدر تلخ ورنج آور بود که باعث رجنش رسول اهلل
ول اللَّ ِه َهلم ع َذ ِ
َّ ِ
یم﴾ ( و آهنا که رسول خدا را
ین ْیؤذُو َن َر ُس َ
ُْ َ ٌ
اب أَل ٌ
وخداوند می فرماید﴿َ :الذ َ
آزار ميدهند ،عذاب دردناکي دارند!) ( ) ونیز می فرماید﴿ :إِ َّن الَّ ِ
ین ْیؤذُو َن اللَّهَ َوَر ُسولَهُ لَ َعنَ ُه ُم
ذ
َ
اللَّهُ ِيف ُّ
الدنْیا َو ْاآل ِخَرةِ﴾ ( آهنا که خدا و پیامربش را آزار ميدهند ،خداوند آنان را از رمحت خود
در دنیا و آخرت دور ساخته است) ( ) .
واثق :چه رنج ها و سختی هایی بر پیامرب گذشت!!
حممود :هدف از بعثت رسوالن و انبیا ونازل منودن کتب آمسانی به منظور شناخت
خداوندوجنات انسان از تاریکی ها وقرار دادن آن در مسری هدایت بوده است ﴿ ُه َو الَّ ِذي أ َْر َس َل
احلَ يق لِیظْ ِهَرهُ َعلَى الديی ِن ُكلي ِه َولَْو َك ِرهَ الْ ُم ْش ِرُكو َن﴾ (او کسي است که رسولش را
َر ُسولَهُ بِا ْهلَُدى َوِدی ِن ْ
با هدایت و آینی حق فرستاد ،تا آن را بر مهه آینیها غالب گرداند ،هر چند مشرکان کراهت
( )
ِ
یم * ِصَرا َط
داشته باشند!) و ما مسلمانان شب و روز دعا می کنیم ﴿ ْاه ِدنَا ال ي
صَرا َط الْ ُم ْستَق َ
َّ ِ
ض ِ
نی﴾ ( ما را به راه راست هدایت کن * ...راه
ت َعلَی ِه ْم َغ ِری الْ َم ْغ ُ
وب َعلَی ِه ْم َوَال الضَّالي َ
ین أَنْ َع ْم َ
الذ َ
کساِّن که آنان را مشمول نعمت خود ساخيت؛ نه کساِّن که بر آنان غضب کردهاي؛ و نه
با نوشنت وصیت خواستند امت را از گمراهی حفظ کنند و
گمراهان ) ( ).ورسول اهلل
فرمودند ( :برای مشا وصیتی می نویسم که بعد از من هرگز گمراه نشوید) پس چرا آن سخنان به
ایشان گفته شد ؟!!
متام فتنه های بعد از خود را می دید و نسبت به امت ترحم داشت
پدر :رسول اهلل
و خواست تا آن وصیت را بنویسد،ولی عمر و مجاعت او با نوشنت وصیت درآن جملس موافق
نبودند ،و این امر با نوشنت وصیت در زمانی دیگر منافات ندارد .فرزندامن هوشیار باشید.
( )

 قلم.8 : توبه.7 : احزاب. : -8توبه . :
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فرمودند( :برای مشا نوشته ای می نویسم که بعد از من هرگز گمراه
امحد :پیامرب
نشوید) به این معنی است که عمل کننده به آن نوشته اواز هرگونه ضاللت وگمراهی حمافظت
را در حلظات
خواهد منود .ای پدر ازاین سخنان اینگونه احساس می کنم که رسول اهلل
آن وصیت بعد از آن حادثه نوشت یا نه؟!
پایانی عمرش وصیتش رانوشت ،آیا رسول اهلل
پدر :آری فرزندم نوشته را نوشت ،وآن مهان وصیت ایشان است که در شب وفات به آن
وصیت منود،که در وقت مناسب در باره ی آن با مشا سخن خواهم گفت.
قبل از وفات خویش وصیتی
حممود :من اولنی بار است که می شنوم رسول اهلل
نوشتند!!؟
در شب وفات خویش به علی بن ابی طالب
پدر :آری فرزندم رسول اهلل
وصیت کرد واز سه نفر بر وصیت ایشان شهادت گرفت که آهنا :سلمان و ابوذر و مقداد
بودند،در مورد این وصیت به تفصیل حبث خواهم کرد ،وبه تعجب مشا هنگامی که شنیدید که
در شب وفات وصیت منودندپاسخ خواهم داد .
رسول اهلل
واثق :پدر چگونه می گویند کتاب خدا برای ما کافی است در حالیکه کتاب خدا می
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَ َها ُك ْم َعْنهُ فَانْتَ ُهوا﴾مهچننی اگر کتاب خدا کافی است
الر ُس ُ
گویدَ ﴿َ :ما آتَا ُك ُم َّ
که افرادزیادی آن ها را تدوین کرده اندچه خواهد بود؟!
فایده ی احادیث رسول اهلل
پدر  :آفرین ای واثق مشا با این مقوله جواب روشن وشفاء دهنده دادی! وبدین خاطر است
که حدیث ثقلنی که عامه و خاصه با الفاظ خمتلف آن را روایت می کنند،وآن فرموده رسول اهلل
است که می فرماید( :إِّن تارك فیكم الثقلنی ما إن متسكتم به لن تضلوا بعدى أحدمها أعظم
من اآلخر كتاب اهلل عز وجل حبل ِمدود من السماء إىل األرض وعرتِت أهل بیيت ولن یفرتقا حىت
یردا على احلوض فانظروا كیف تلحقوا يب فیهما) ( ) .
( من میان مشا دو چیز گرانبها می گذارم که اگر به آهنا متمسک شوید بعد از من هرگز
گمراه خنواهید شد ،یکی برتر از دیگری است ،کتاب خدا مهان ریسمان آوخيته از آمسان به زمنی
و اهل بیتم  ،هرگز از هم جدا منی شوند تا اینکه بر من بر حوض باز گردند ،بنگرید که چگونه
بوسیله ی آهنا به من ملتحق می شوید) .

 -ذخائر العقبى :ص . 7
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پس متسک به ثقلنی باعث جلو گریی گمراهی می شود،و هرکس بگوید کتاب خدا برامیان
می خواست امکان
کافیست از راه حق گمراه و نابود می شود ،و می بینیم که رسول اهلل
عصمت از گمراهی تنها با پریوی از ثقلنی را برای مردم روشن کند.و ثقل (وزنه یا چیز گرانبها)
هستند.
اول قرآن کرمی کتاب خدا وثقل دوم عرتت رسول اهلل
ای واثق اکنون به پاسخت رسیدی ؟؟ این که من به این خاطرشیعه شدم ،زیرا پیامرب
پریوی کنم.
به من امر کردند که از مذهب اهل بیت
و امشب سخنامنان را به پایان می رسانیم و فردا شب مهنی وقت باز هم گفتگو می کنیم .
واحلمد هلل رب العاملنی و افضل التحیه و السالم علی خری االنام حممد وآله الطاهرین االئمه و
املهدینی وسلم تسلیما.
***
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قسمت دوم
گفتگودرموردلفظ یمانی وسفیانی
پدر و فرزندان بعد از صرف شام گرد هم آمدند ،واثق شروع کرد وگفت :پدر مفهوم حبث
و گفتگویی که دیشب داشتیمرا برای دوستامن در دانشگاه که بعضی از آن ها مذهبی غری از
داشتند ،نقل کردم ،که خیلی خوشحال شدند ،و اصرار داشتند که به
مذهب اهل بیت
دیدن مشا بیایند و از سخنانتان استفاده کنند  .پدر در این مورد چه می گوید.
پدر :انشاء اهلل اگر خدا خبواهد با آنان هم جلسه ای در زمان مناسب خواهیم داشت
،زیرا حاال می خوامهبا مشا در مورد موضوع مهمی گفتگو کنم تا دانستنی هایی از دعوت مبارک
میانی برای مشا شرح بدهم و نشستمان را با دوستانت به وقت آخر موکول می کنیم ،زیرابه
طبیعت حال سخن با آنان با سخن گفنت در بنی ما فرق می کند پس مالقاتبا آهنا را به وقت
دیگر موکول کن.
واثق  :ان انشاء اهلل به آن ها خرب می دهم که در زمان مناسب با آهنا مالقات خواهیم
داشت ،و زمان مالقات را بعد از مهاهنگی الزم با مشا به آن ها خربخواهم داد.
پدر  :سخنامن را در مورد دعوت میانیه آغاز می کنیم ،با بسم اهلل الرمحن الرحیم واحلمد هلل
رب العاملنی و الصاله والسالم علی حممد و آل حممد االئمه و املهدینی وسلم تسلیما.
واثق :پدر بفرمایید .
پدر :روایتهایی را برایتان ذکر می کنم که در آهنا نام هایی وجود دارند،که امشب می
خواهیم آن ها را بشناسیم .در آن روایات دو لفظ (میانی و سفیانی ) موجود است .
ومشا فرزندامن چیزی در مورد میانی خوانده اید؟
واثق :آری خوانده امی  ،ایشان قبل از امام مهدی ظهور خواهد کرد .
حممود :ومن می دامن که ایشان قبل از امام مهدی  ظهور خواهد کرد و روایات وی را
نشانه ای از نشانه های ظهور امام مهدی  قرار داده اند.
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امحد :آری پدر میانی قبل از امام مهدی  ظهور خواهد کرد ،وبه یادمی آورم که
روایاتی درباره ی آن خوانده ام ،امیدوارمی که مشا آن را روایات را برامیان بازگوکنید .
پدر :بله حتماً روایاتی که خمتص میانی است را برای مشا بیان خواهم کرد تا با چگونگی
ظهور میانی قبل از امام مهدی  آشنا شوید.
روایت اول  :ابی عبد اهلل  فرمودند( :مخس قبل قیام القائم من العالمات :الصیحة،

والسفیاِّن ،واخلسف بالبیداء ،وخروج الیماِّن ،وقتل النفس الزكیة) ( ) ( .پنج نشانه قبل از قیام قائم
 است  :صیحه و سفیانی و خسف در بیداء و خروج میانی و قتل نفس زکیه)
روایت دوم :ابی عبد اهلل  می فرمایند ( :النداء من احملتوم ،والسفیاِّن من احملتوم ،والیماِّن

من احملتوم ،وقتل النفس الزكیة من احملتوم ،وكف یطلع من السماء من احملتوم ،قال :وفزعة يف شهر
رمضان توقظ النائم ،وتفزع الیقظان ،وخترج الفتاة من خدرها) ( ) ( .ندا از حتمیات است  ،و
سفیانی از حتمیات است ،و میانی از حتمیات است ،و قتل نفس زکیه از حتمیات است و
پیداشدن کف دست در آمسان از حتمیات است ،و فرمودند  :آشفتگی در ماه رمضان اتفاق
میافتد که خوابیده را بیدار وبیدار را هراسان و دخرت را از سرا پرده خارج می کند) .
روایت سوم :ابی حسن رضا می فرمایند( :قبل هذا األمر السفیاِّن والیماِّن واملرواِّن

وشعیب بن صاحل ،فكیف یقول هذا وهذا) ( ) .
قبل از این امر سفیانی و میانی و مروانی و شعیب بن صاحل می باشد پس چگونه است گفته
می شود این وآن ) .
پدر :فرزندامن مالحظه کنید؛ روایت اول پنج نشانه وعالمت را ذکر می کند که حتمی
هستند ،یعنی احتمال وقوع آهنا صد در صد است اما در بعضی تفاصیل ِمکن است پس و پیش
شوند  -یا دچار تغیری شوند –و اصل سفیانی هم از نشانه های حمتوم است .
 شیخ طوسي در کتاب غیبت روایت کرده با این اسناد :از ابن فضال ،از حماد ،از إبراهیم بن عمر ،ازعمر بن حنظلة (غیبت طوسي . )8 7 :
 شیخ نعماني در کتاب غیبت با این سند روایت کرده :به ماخبر داد علي بن أحمد بندنیجي ،گفت:ماراحدیث کرد عبید هللا بن م وسى علوي ،از یعقوب بن یزید ،از زیاد بن مروان ،از عبد هللا بن سنان
(ص . ) 7
 شیخ نعماني در کتاب غیبت با این سند روایت کرده  :به ماخبر داد محمد بن همام ،گفت :مرا حدیثنمود جعفر بن محمد بن مالك ،گفت :مرا حدیث نمود علي بن عاصم ،از أحمد بن محمد بن أبي نصر
(ص . ) 7
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سپس از میان عالمات حتمی قبل از قیام قائم حممد بن حسن عسکری  خروج میانی
ذکر منوده اند ،پس میانی قبل از خروج قائم خروج می کند .عزیزامن در روایت دوم هم
مفهوم ومعنی روایت اول را می یابید که بیان می کند میانی از عالمات حتمی قبل از قیام امام
مهدی حممد بن حسن عسکری  می باشد .
امادر روایت سوم لفظ حتمی به کار نرفته فقط ثابت کرده که قبل از این امر-یعنی ظهور
امام مهدی حممد بن حسن عسکری  – سفیانی و میانی وغری ان هاست ... ،منی خواهم
اذهان مشا در ذکر غری آن کسانی که روایت آن ها راذکر کرده  ،مغشوش وپریشان کنم.
پدر :کدام یک از مشا می تواند مفهوم کلی از روایات را برای ما توضیح دهد؟ امحد :پدر
از میان سه روایت دریافت می شود که سفیانی و میانی دو جبهه هستند ،جبهه ی حق که با
شخصیت میانی شکل گرفته ،و جبهه باطل با سفیانی شکل گرفته و هر دو از حمتوم می باشند.
پدر :امحد جان از کجا فهمیدی که جبهه ی حق با میانی و جبهه ی باطل با سفیانی شکل
گرفته است؟
امحد :پدر از امام باقر  در وصف پرچم میانی خواندم که می فرمایند :پرچم میانی
هدایتگر ترین پرچم هاست ،و او به حق و راه راست دعوت می کند  ،مهان طور در آن وصف
شده که ایشان به سوی امام مهدی  دعوت می کند.
پدر  :آفرین بر امحد  ،در مورداین روایتی که ذکر کرده ای در وقت مناسبیتوضیح خواهیم
داد .آیا بعد از آنچه که برادرتان امحد گفت کسی سئوالی درباره این روایات دارد؟
حممود :پدر؛چرا سفیانی مناد جبهه ی باطل و میانی مناد جبهه ی حق است؟
است و آل حممد
پدر :میانی به این دلیل لقب میانی گرفته ،زیرا او از آل حممد
مهگی میانی هستند ،زیرا مکه از توابع مین است نه حجاز ،برای اینکه آن در صحرای هتامه است
وهتامه از مین می باشد ودر معجم البلدان یاقوت محوی آمده  :و مدائنی می گوید:
(هتامة من الیمن وهو ما أصحر منها إىل حد يف بادیتها ومكة من هتامة) ( )  ( .هتامه از مین
استكه از صحراي شروع وتا بادیه امتداد داردومكه از هتامه است.

 -معجم البلدان  :ج /ص .7
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ودر کتاب اعانه طالبنی بکری الدمیاطی آمده که وی می گوید( :الیمن ،وهي اسم لألرض
املنخفضة ،ویقابلها جند ،فإن معناه األرض املرتفعة ،والیمن الذي هو إقلیم معروف ،مشتمل على
جند وهتامة) ( ) .
( مین،نامی است برای زمینپست كهدر مقابل آن جند قراردارد،وآن به معنای زمنی مرتفع
است و مین که سرزمینی معروف است ازجند و هتامه تشکیل شده است ) .
ودر کتاب (کشف القناع) آمده که ( :ومكة من هتامة .مسیت هتامة من التهم  -بفتح التاء
واهلاء  -وهو ش ّدة احلر ،وركود الریح( )  (.مکه از هتامه است و هتامه از التَ َهم گرفته شده  -فتحه
ای بر (تا) و(ه )  -وآن شدت گرما وآرام وساکت بودن بادها است) .
پس مکه از هتامه است ،وهتامه از مین است ،به مهنی خاطر از زبان بعضی از آن ها 
آمده که میگفتند ( :ونشهد أن سیدنا حممداً عبده ورسوله ،املبعوث من هتامة ،املظلل بالغمامة،
اخل( ) .
(گواهی می دهیم که آقای ما حممد بنده ورسول خداست که از هتامه مبعوث شده و ابرها
بر وی سایه انداخته اند ).اخل.
فرزندامن برایتان قصه ای که به موضوع ما ربط دارد را تعریف می کنم که راویآن شیخ کلینی
در کافی می باشد:
برای دیدن اسبها خارج
(از اىب جعفر نقل میشود که می فرماید :رسول اهلل
شدواز کنار قرب أبیاحیحة گذشت ،أبوبكر گفت :خدا صاحب اینقربرا لعنت کند،به خدا که
را تکذیب می منود ،پس فرزندش خالد گفت :
وی از راه حق دوری می کرد ورسول اهلل
بلکه خدا ابا قحافه را لعنت کند که مهمان را منی پذیرفت وبا دمشن نربد منی کرد،ولعنت خدا بر
افسار اسب را مجع منود وبر گردن آن
کسی که فقدانش بر عشریه آسان باشد ،رسول اهلل
انداخت ،سپس فرمودند  :اگر مشا خواهان لعن مشرکنی هستید بطور عموم آهنا را لعن کنید و نه
خاص تا فرزندش ناراحت و خشمگنی نشود،سپس ایستاد واسبهارا از جلویشان گذراندند،عیینه
بن حصن درباره یکی از اسبها نظر داده و گفت  :كه این اسب این گونه وآن گونه است ،رسول
فرمودند  :من از تو در شناخت اسبها ماهرتر هستم  ،عیینه گفت  :ومن هم در
اهلل
 إعانة الطالبین للبكري الدمیاطي  :ج /ص . 8 كشاف القناع للبهوتي :ج /ص . 8 -جواهر العقود للمنهاجي األسیوطي  :ج /ص . 72
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شناخت جنگ جویان از مشا هبرتم  ،پیامرب عصبانی شد بطوریکه صورتشان سرخ گردید  ،سپس
پرسید كه كدام مردان هبرت هستند؟ عینه بن حصن گفت  :مرداِّن در جند كه مششریهایشان را روي
شانه هایشان مي گذارند ونیزه هاي خودرا روي پاي اسبهایشانقرار میدهند و سپس قدم به قدم
در جنگ از آهنا استفاده میکنند ،پیامرب فرمود  :دروغ گفيت  ،مهانامردان مین هبرت
هستندوخواستگاه امیان از مین است وحكمت از مین است واگر هجرت نبودمن هم مردي از اهل
مین مي ماندم.
رادر حبار االنوار را حکمت میانیه نامید:
وبه مهنی دلیل عالمه جملسی کالم اهل بیت
( ،.....و مهد أراضي قلوب املؤمننی لبساتنی احلكمة الیمانیة فدحاها ...،اخل) ( ) ... ( .
ودرزمنی قلوب مومنان را باغ های حکمت میانیه قرار داد وآهنا را لربیز کرد )...
و عالمه جملسی در حبار االنوار از جزری نقل می کند که جزری می گوید ( :يف احلدیث
اإلمیان میان ،واحلكمة میانیة ،إمنا قال ذلك ،ألن األمیان بدأ من مكة وهي من هتامة ،وهتامة
من أرض الیمن ،وهلذا یقال :الكعبة الیمانیة. ) (.
فرمودند زیرا
( در حدیث آمده که امیان میان و حکمت میانیه است،آن را حضرت
امیان از مکه شروع شده وآن از هتامه و هتامه از سرزمنی مین است وبه مهنی دلیل گفته می شود،
کعبه میانیه.
فرمودند( :خری الرجال أهل الیمن واإلمیان میان وأنا میاِّن) ( )  ( .هبرتین
ورسول اهلل
مردان اهل مین هستندو امیان میانی و من میانی هستم ) .
مهگی میانی هستند،به
و اهل بیت ایشان
واز این جا در می یابیم که رسول اهلل
این معنا که آن ها به مین باز می گردند هبرت بگوییم که اصلشان از مین می باشد ،حتی اگر در
اماکن دیگریبه دنیا آمده باشند ،پس امام حممد بن حسن عسکری  با وجود اینکه در عراق
در شهر سامراء متولد شد ،میانی است.

 بحار األنوار للعالمة المجلسي :ج /ص . بحار األنوار للعالمة المجلسي :ج /ص  . 6أبو طالب  در دعایش کعبه را یمانیه نانید ، :فقال:اللهم رب الكعبة الیمانیة واألرض المدحیة  ،والجبال المرسیة ..الخ (بحار األنوار  :ج /ص. ) 2
.
 -األصول الستة عشر  :ص  ،9بحار األنوار  :ج  / 6ص

 ............................................... 36انتشارات انصار امام مهدى 

است آنان این لقب را به ایشان دادند،یعنی او را ملقب به
و چون میانی از اهل بیت
میانی کردند ،زیرا که اصلش از مین است  ،و با والدت در منطقه ای دیگر منافات ندارد .زیرا
لقب به اصل و نسب بر می گردد و اصل ایشان از مین است.
و این امر واضحیست حتی در کالم ما  :زمانی که یکی از ما به اروپا برود و در آجنا
ازدواج کند و خداوند به او فرزندانی عطا کند فرزند او عراقی باقی می ماند با اینکه در سرزمنی
غرب به دنیا آمده.
ونیز مشاهده می کنیم که القاب فرزندان علما ی که در جنف متولد شده اند به لقب
پدرانشان باز می گردد ،مثالً فرزندان سید خوئی که در جنف متولد شده اند خودشان را به خوی
منسوب میکنن در حالیکه شاید حتی منی دانند که شهرو زادگاه پدرشان در کجا قرار دارد .
ودر کتاب الفنت اثر نعیم بن محاد مروزی از شریح بن عبید از کعب نقل می کند که می
گوید( :ما املهدي إالّ من قریش وما اخلالفة إالّ فیهم غری أن له أصالً ونسباً يف الیمن) ( ) (.
مهدی نیست مگر از قریش و خالفتی نیست مگر درمیان آنان غری از این که اصل ونسبی در
مین دارد) .
فرزندان من چه نظری دارید آیا مفهوم به مشا رسید؟
واثق :آری پدر دانستیم واز مفهوم لفظ میانی فهمیدم که ایشان از مین است  ،پس چگونه
از بصره خواهد بود،مهان طور که قبال ازسخنی که با مشا داشتیم شنیدم؟
پدر :ای واثق ،اگر با توهم عقیده شوم وقبول کنم که مفهوم ،عرف میباشد ،اما اگر بیانی
آمد و آن لفظ و مفهوم را بر خالف مفهوم عرفی آن ،تفسری کرد آیا آن را قبول می کنیم یا نه ؟
واثق :آری پدر آن را قبول می کنیم اگر موضوع خود بیان باشد..
پدر  :پسرم توجه کن ؛در مسئله مخس غنیمت بنی اهل سنت وشیعه اختالف هست ،اهل
سنت می گویند :که آن چه لشکر در جنگ به دست می آورد غنیمت است ،واین مهان
مفهوم عرفیست از لفظ غنیمت می باشد .اما شیعه غنیمت را به هرگونه فائده ای که انسان به
آن برسد ،تفسری کردند ویکی از مصادیق لفظ غنیمت  ،مهان غنیمت جنگی است.
سوال :چرا شیعه این گونه غنیمت را تفسری کردند؟

 -كتاب الفتن لنعیم بن حماد المروزي :ص

.
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غنیمت را به مطلق فائده آن تفسری کردند ،و شیعه نیزبرخالف
جواب :اهل بیت
مفهوم عرفی ازلفظ غنیمت به دنبال منت (بیان،نص) رفتند ،و این در موردسخن ما مهینطور
است ،پس اگر منت آتی مقصود و مفهوم را روشن سازد وبگوید( :مهدی نیست مگر از قریش
و خالفتی نیست مگر درمیان آنان غری از این که اصل ونسبی در مین دارد) .
پس منت و بیان برامیان شرح داد شد به این که مهدی از قریش است اما اصلی در مین
دارد .
واثق :اما پدر ما از مشا شنیدمی که لفظ مهدی بر دو شخص اطالق می شود ،شاید در
اینجا مقصود امام مهدی منتظر باشد نه میانی؟
پدر :فرض می کنیم که مقصود از مهدی در اینجا امام حممد بن حسن(ع) باشد،اما
ایشان در عراق در شهر سامرا متولد شدند ،پس معنی این روایت چیست؟!
پس مهدی حممد بن حسن حتی اگردر عراق متولد شده باشد اصلی در مین دارد و
میانی مهان گونه خواهد بود یعنی :حتی اگر در عراق متولد شده اصلی در مین دارد و به مهنی
خاطر میانی نامیده شد.
صادق است ،ودرهرکجا که متولد شده اند باز میانی
بلکه این لقب در مورد متام ائمه
هستند ،زیرا اصلی در مین دارند.
فرزندامن؛ در اینجا نکته ای هست که می خواهم برای مشا روشن کنم  .واین که لفظ میانی
که در روایات اطالق شده غری از آن میانی است  ،که امام باقر  در مورد ایشان فرمودند( :
سرپیچی کننده از او از اهل جهنم خواهد بود) بلکه به میانی دیگر اشاره دارد،و میانی شخصیت
های متعدد هستند .و لفظ میانی گاهی بصورت مطلق می آید وگاهی مهراه یک شهر معنی می
آید پس اگر بصورت مطلق آمد به میانی اشاره دارد که عقوبت سرپیچی از او آتش دوزخ است.
و اگر بصورت مضاف به مدینه معینی آمد پس مقصود از آن میانی نیست که سرپیچی از آن
مستوجب آتش باشد  ،بلکه شخص دیگری است.
و تشخیص شخصیت میانی رااز خالل روایات در می یابیم ،به این که میانی وصی امام
مهدی و او مهان مهدی اول از مهدینی دوازده گانه است  ،ومهانطور که روشن خواهد شد
کهاولنی انصار امام مهدی از بصره خواهدبود،واز آن جایی که برای ما ازبنی روایات ثابت
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خواهد شد که میانی مهان اولنی امیان آورنده به حرکت امام مهدی وقیام ایشان است
آمده استپس ایشان از بصره خواهد بود نه از مین.
،مهانطور که در وصیت رسول اهلل
امحد :پدر پس چرا آنان هم میانی خوانده می شوند؟
پدر :به دلیل انتساب به فرمانده ی خود ،گاهی نسبتها به وطن داده می شود مثالً کسی که
در عراق زندگی می کند ،عراقی است ،گاهی اوقات شخص به شغلش نسبت داده می شود،
مثالً به کسی که نان می پزد ،نانوا می گویند ،وبرخی اوقات به قبیله باز می گردد وبه کسی که
متمایل به قبیله بنی هاشم باشد  :هامشی می گویند،واز آن جایی که فرمانده آن ها میانی است
،بدین جهت به فرماندهشان نسبت داده شدند .
اکنون دو روایت را برایتان ذکر می کنم که از مجع کردن آن ها می فهمیم که میانی بیشرت
از یک نفر است .
روایت اول :طوسی در کتاب غیبهازحممد بن مسلم نقل می کند( :خيرج قبل السفیاِّن
مصري ومیاِّن) ( ) قبل از سفیانی مصری و میانی خروج می کنند) .به این معناست که میانی قبل
از سفیانی خروج می کند ،اما روایت دوم را بشنوید:
روایت دوم  :شخ نعمانی در کتاب غیبت در روایتی طوالنی از امام باقر  نقل می
کند...( :خروج السفیاِّن والیماِّن واخلراساِّن يف سنة واحدة ،يف شهر واحد ،يف یوم واحد ،نظام
كنظام اخلرز یتبع بعضه بعضاً فیكون البأس من كل وجه . ) ( )...
(  ...خروج سفیانی و میانی و خراسانی در یک سال ،در یک ماه ودریک روز اتفاق می
افتد ترتیب آنان مهانند ترتیب دانه های تسبیح است که یک دیگر را دنبال می کنند ومشکالت
از هر طرف منایان می شود. )...
این روایت رامالحظه کنید .که می گوید :خروج سفیانی و میانی در یک سال ،در یک
ماه ودریک روز خواهد بود،وآن خمالف روایت اولی که می گوید مصری و میانی قبل از سفیانی
خروج می کنند!
در حقیقت مراد از میانی در روایت اول شخص میانی مورد نظر در روایت دوم نیست و به
این دلیالختالف بنی دو روایت رفع می شود.
 غیبت طوسى :ص886 -غیبت نعمانى :ص ، 78بحار األنوار:
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مهینموردبه نسبت روایت عبید ابن زرارهنیزگفته می شود که می گوید :پیش ابی عبد اهلل 

ذکر سفیانی شد ،فرمودند( :أىن خيرج ذلك وملا خيرج كاسر عینیه يف صنعاء) ( )  ( .چگونه او
خروج می کنددر حالی که خوار کنندهاو از صنعا ء خروج نکرده است )  .یعنی در صنعای مین
خروج می کند و خروج او قبل از خروج سفیانی است مهان طور که روایت بیان می کند.
و شیخ کورانی در مورد این روایت می گوید ( :وحيتمل أن یكون هذا الذي یظهر قبل
السفیاِّن میانیاً ِمهداً للیماِّن املوعود) ( )  (.واحتمال می رود که میانی که قبل سفیانی ظهور می
کند ،زمینه سازی برای میانی موعود باشد) .
ای فرزندامن مهان طور که برای مشا بیان کردم میانی ها متعددخواهند بود.
اما سفیانی،او رمزیست برای هر جبهه ی باطلی که بر ضد میانی به مبارزه برمی خیزد و
شامل چند شخص می باشد وتنها یک شخص نیست ،و آن مهان چیزیست که در روایات اهل
می یابیم ،برخی از این روایات را برایتان نقل می کنم .
بیت
روایت اول :امام باقر در وصف پریوان حرکت مقدس امام مهدی می فرمایند:
(مث یسری  -أي القائم  -حىت یأِت العذراء ،هو ومن معه وقد احلق به ناس كثری ،والسفیاِّن ٍ
یومئذ
بوادي الرملة .حىت إذا التقوا خيرج أناس كانوا مع السفیاِّن من شیعة آل حممد ،وخيرج أناس كانوا مع
آل حممد إىل السفیاِّن فهم من شیعته حىت یلتقوا هبم ،وخيرج كل أناس إىل رایتهم ،وهو یوم األبدال.
یومئذ السفیاِّن ومن معه حىت ال یدرك منهم خمرب .واخلائب ٍ
ویقتل ٍ
یومئذ من خاب من غنیمة كلب.
مث یقبل إىل الكوفة فیكون منزله فیها ( ) .
( سپس به حرکت در می آید (قائم) تا به العذرا برسد وبسیاری از مردم به او می پیوندند
در حالیکه سفیانی در زمنی رمله است .هنگامی که باهم روبه رو می شوند مردمی از شیعه آل
خارج می شوند،و هر
از لشکر سفیانی ونیز پریوان سفیانی از شیعه آل حممد
حممد
یک از مردم به سوی پرمچشان خارج می شوند،و آن روز ابدال است .ودر آن هنگام سفیانی و
متام مهراهانش کشته می شوند و هیچ پیام رسانی از آنان باقی منی ماند .وآن روز کسی پشیمان
خواهد شد که ازغنیمت جنگ با قبیله ی کلب هبره مند نشده است .پس بسوی کوفه می رود و
در آجنا مسکن می گزیند  .منزل ایشان در آجناست) .
 غیبت نعمانى  :ص. 66.
 صر الظهور  :ص-بحار األنوار :ج /ص 8
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روایت دوم :در سخنان مفضل با امام صادق  مفضل عرض می کند  :ای موالمی
سپس مهدی چه می کند ؟ (یثور سرایا على السفیاِّن إىل دمشق ،فیأخذونه ویذحبونه على الصخرة
 ( ) ( )...گروه هایی را برعلیه سفیانی در دمشق انقالب می کنند ،و سفیانی را گرفته و سر او را
.
بر صخره می برند )...
پدر :از این دو روایت چه چیزی فهمیدید؟
حممود :فهمیدم که سفیانی در دمشق شام کشته می شود.
پدر :احسنت حممود جان روایت سومی را برایتان نقل می کنم.
روایت سوم :ابی جعفر  می فرمایند( :مث یدخل  -أي القائم  - الكوفة فال
یبقى مؤمن إالّ كان فیها  ، ...مث یقول ألصحابه سریوا إىل هذا الطاغیة ،فیدعو إىل كتاب اهلل وسنة
نبیه  ،فیعطیه السفیاِّن من البیعة سلماً ،فیقول له كلب وهم أخواله :ما هذا؟ ما صنعت؟ واهلل
ما نبایعك على هذا أبداً فیقول ما أصنع؟ فیقولون استقبله فیستقبله مث یقول له القائم صلوات اهلل
( )
علیه :خذ حذرك  ...فیمنحهم اهلل أكتافهم ویأخذ السفیاِّن أسریاً فینطلق به ویذحبه بیده )...
( سپس – قائم وارد کوفه می شود هیچ مومنی نیست جز اینکه آجنا باشد  ...سپس به
اصحاب خویش می فرمایند :بسوی این طغیانگر برویدووی را به کتاب خدا وسنت رسول اهلل
دعوت کنید،ودر ظاهر سفیانی برای حفظ جان خود بیعت می کند ،قبیله ی کلب که
فامیلهای مادری او هستند به وی می گویند :این چیست؟ چه کار کرده ای ؟ به خدا سوگند که
ما بر این با تو بیعت منی کنیم پس می گوید :چه کار کنم؟ می گویند :مقابله کن  ،پس
باحضرت قائم  مقابله می کند،سپس حضرت قائم  وبه او می فرماید :بر حذر
باش....پس خداوند یاران قائم پریوز می شوند و قائم سفیانی را به اسریی می گرید و می برد وبا
دست خویش سر او را می برد . )...
پدر  :از این روایت چه فهمیدید؟
واثق :فهمیدم که سفیانی در کوفه است .
پدر :احسنت واثق .و این معنایش این است که مادو سفیانی دارمی ،یکی در دمشق و
دیگری در کوفه کشته می شود.
الرجعة لالسترآبادي :ص 22 -بشارة اإلسالم ص . 2
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روایت چهارم را برایتان نقل می کنم.
توجه إلیه من
روایت چهارم :ابی جعفر  می فرمایند( :إذا بلغ السفیاِّن أ ّن القائم قد ّ
( )
فیتجرد خبیله حىت یلقى القائم  ، فیخرج فیقول اخرجوا يل ابن عمي )...
ناحیة الكوفةّ ،
(.هنگامی که به سفیانی ابالغ می شود که قائم  از کوفه بسوی ایشان در حرکتند ،با
لشکرش می آید تا این که با قائم رو برو می شود ،وخارج می شود و می گوید  :پسر
عمومی را برامی بیاورید. )...
پدر :فرزندامن از این روایت چه می فهمید .
امحد :پدر من فهمیدم که روایت می گوید که سفیانی پسر عموی قائم است وبه مهنی
معناست که سفیانی هامشی است.
پدر :آری احسنت امحد جان و روایت پنجمی را برایتان نقل می کنم:
روایت پنجم :حذمل بن بشری می گوید :به علی بن حسنی  گفتم  ،خروج مهدی
 و نشانه ها و عالمات خروج ایشان را برامی وصف کنید؟ فرمودند( :یكون قبل خروجه
خروج رجل یقال له عوف السلمي بأرض اجلزیرة ،ویكون مأواه تكریت ،وقتله ِبسجد دمشق ،مث
یكون خروج شعیب بن صاحل من مسرقند ،مث خيرج السفیاِّن امللعون من الوادي الیابس ،وهو من ولد
عتبة بن أيب سفیان ،فإذا ظهر السفیاِّن اختفى املهدي  ، مث خيرج بعد ذلك) ( ) ( .قبل از
خروج ایشان مردی به نام عوف سلمی در جزیره خروج می کند وزندگی او در تکریت می باشد
ودر مسجد دمشق کشته می شود سپس خروج شعیب بن صاحل از مسرقند است ،سپس سفیانی
ملعون از وادی خشک خروج می کند ،او از نوادگان عتبه ابن ابی سفیان است ،پس
هنگامیکه سفیانی خروج می کند ،مهدی خمفی می شود  ،سپس بعد از آن خروج می کند) .
پدر :از این روایت چه چیزی دستگری تان شد؟!
واثق :از این روایت فهمیدمی که سفیانی از نوادگان عتبه ابن ابی سفیان است و هامشی
(پسر عموی قائم ) نیست .مهانطور که در روایت چهارم مرور شد .پدر :آری احسنت
فرزندم

.
 بشارة اإلسالم ص-غیبت طوسى :ص. 88
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حممود :اما پدر چیزی در این روایت نظرم را جلب کرد و آن فرموده ی امام  است
که فرمودند( :و مهدی خمفی می شود) چگونه مهدی خمفی می شود در حالیکه سفیانی از
نشانه های ظهور امام مهدی  است  ،وحتماًباید سفیانی قبل از امام مهدی  باشد
 ،اما ظاهراً این روایت بیان می کند که مهدی  قبل از سفیانی خروج کرده و در هنگام
ظهور سفیانی  ،مهدی خمفی می شود؟! زیرا روایت می فرماید ( :هنگامیکه سفیانی خروج می
کند مهدی خمفی می شود) .
وچگونه ِمکن است در حالیکه من روایات بسیاری را خواندم که امام مهدی دو
غیبت دارد؛اولی  :غیبت صغری ،که دارای نواب چهارگانه بودند ،و دومی غیبت کربی،که تا به
امروز ادامه دارد،وامام در آن پنهان است وظهور منی کند تا ظهوری که خداوند آن را به اهل زمنی
وعده داده است وآن مهان ظهوری که خداوند بوسیله امام مهدی زمنی را پر از عدل و
قسط می کند .و بدین معناست که امام فقط دو غیبت دارد ،اما پدر در ظاهر این روایت ،امام
مهدی سه غیبت دارد نه دو غیبت ؛ زیرا خروج امام مهدی بعد از غیبت کربی است
ودر هنگام ظهور سفیانی خمفی می شود؟! واین به این معناست که ایشان غیبت سومی مهدارند.
پدر :احسنت حممودجان و هنگامیکه به توضیح لفظ مهدی که مدتی قبل آن را بیان
کردم ،رسیدم به این سئوالت پاسخ می دهم .اما به صورت کوتاه می گومی که منظور این روایت
امام حممد بن حسن عسکری نیست ،بلکه مقصود آن مهدی دیگری است ودر مورد
شخصیت آن به طور کامل توضیح خواهم داد.
وبعد ازاین ای فرزندان عزیزم برای مشا روایت ششم و هفتم بیان می کنم که آن ها را با هم
مقایسه کنید:
روایت ششم :امری املومننی فرمودند( :وخروج السفیاِّن برایة محراء وأمریها رجل من بين
كلب) ( ) .
( سفیانی با پرمچی سرخ خروج می کند که صاحب آن درفش ،مردی از بنی کلب است) .
روایت هفتم  :امری املومننی می فرمایند( :وخروج السفیاِّن برایة خضراء وصلیب من
ذهب) ( ) .
بحار األنوار :ج /ص  . 6وبني كلب یکی از قبائل عرب است.-بحار األنوار :ج /ص .9
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( و سفیانی با پرمچی سبز و صلیبی از طال خروج می کند ) .
از این دو روایت چه می فهمید؟
امحد :فهمیده می شود که سفیانی یک شخص نسیت ،زیرا روایت ششم توصیف می کند
که پرچم او سرخ و روایت هفتم بیان می کند که پرچم وی سبز است ،پس نتیجه می گریمی که
آن ها دو شخص هستند که دو پرچم خمتلف دارند.
واثق :این امکان هم وجود دارد که روایت ششم و هفتم به یک شخص اشاره می کنند.
پدر :چگونه فرزندم؟
واثق :احتمال دارد که کلمه(سرخ) در کتاب ها تغیری یافته وبه سبز تبدیل شده یا
برعکس.
پدر :توجه زیبایی بود واثق جان ،ولی اگراین احتمالی که در روایات ششم و هفتم آمده
در روایات دیگر نیامده باشد.
واثق :آری پدر.
پدر :فرض را بر این میگذارمی که احتمال تغیری در کتاب ها باشد،پس این دو روایت باید
بریک شخص ازسفیانی هااشاره داشته باشند ،،و اگر این فرض را نکنیم هر یک از این دو
روایت به یکی از دو سفیانی اشاره می کند ،و از آجنا که در روایات گذشته بر وجود دو سفیانی
تاکید شده و نه یکی  .پس از این رو فرض احتمال تغیری در کتاب ها ضعیف می شود ،و آنچه
که قبال ذکر شد برای اثبات کافیست.
واثق :آری پدر .
پدر :خوب فرزندامن از چیزی که گفتیم به چه نتیجه ای رسیدید؟
واثق حممود و امحد :نتیجه گرفتیم که شخصیت سفیانی بیشرت از یک نفر است .
پدر  :این مهان چیزی که می خواستم برای مشا روشن کنم ای فرزندان عزیزم  .وبرای مشا دو
خرب صریح بیان می کنم به این که سفیانی متعدد خواهد بود،بلکه بیشرت بر سفیانی دوم تأکید
می کند ،و ابن محاد مروزی نقل می کند( :حدثنا الولید بن مسلم عن شیخ عن الزهري قال يف
والیة السفیاِّن الثاِّن ترى عالمة يف السماء) ( ) .

 -كتاب الفتن لنعیم بن حماد المروزي :ص . 2
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ولید بن مسلم از شیخ از ازهری نقل می کند و می گوید ( :در حکومت (والیت) سفیانی
دوم عالمتی در آمسان دیده می شود) .
و سید ابن طاووس(ره) در کتاب مالحم و الفنت ذکر می کند :در آن چه که نعیم ذکر
کرده ،می گوید( :حکم بن نافع از جراح از ارطات می گوید( :فی زمان السفیانی الثانی تکون
اهلده حتی یظن کل قوم أنه ضرب ما یلیهم) ( )  .در زمان سفیانی دوم چنان آشوب به پا مي
شودكه هر قوم فكر خواهند كرد كه به آنان محله خواهد شد).
پس اگر تعدد به دو شخص جایز باشد تعددبر بیشرت نیزجایز خواهد بود ،و باتوجه به آن
چه که قبال گفتیم به این که سفیانی مناد جبهه ی باطلی که مقابل میانی می ایستد ،پس در اینجا
هرکس بر ضد میانی بر خیزد  ،سفیانی خواهد بود ،اگر چه بیشرت ازدو نفر شدند.
فرزندامن حبثمان را در این شب به پایان می رسانیم و به خواست واراده ی اهلی فرداهم به
حبث و گفتگو می پردازمی .واحلمد هلل رب العاملنی و الصاله والسالم علی حممد و آل حممد االئمه
واملهدینی وسلم تسلیماً.
***

 -مالحم وفتن ابن طاووس :ص. 2
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قسمت سوم
توضیح لفظ (مهدی) و ( قائم) :
پدر آمد ومشاهده منود که فرزندان باشور وشوق منظر آمدنش بودند ،پس به آنان سالم کرد
و فرزندان با ادب و احرتام بسیار به پدر جواب سالم را دادند .
و به آهنا گفت :درباره ی موضوعات دیشب سوالی باقی مانده است؟
پاسخ دادند :هیچ سوالی نیست.
پدر  :بسم اهلل الرمحن الرحیم و الصاله والسالم علی حممد و آل حممد االئمه واملهدینی
وسلم تسلیمأ .
امشب می خواهم درباره دو لفظ باهم گفتگو کنیم تا مقصود ومفهوم آن ها را بشناسیم وآن
الفاظ مهدی وقائم است .چه می گویید؟
واثق :آیا مقصود از آن ها غری امام حممد بن حسن عسکری است در حالی که
ایشان قائم و مهدی می باشد.
پدر :اکنون روایاتی را ذکر می کنیم تا ببینیم که مقصود ومنظور این دولفظ مهیشه امام
حممد بن حسن عسکری  هست یا کسی دیگری هم هست؟
روایت اول :حممد بن مسلم از ابی جعفر حممد بن علی می فرمایند( :السفیاِّن والقائم
يف سنة واحدة) ( ) .
(سفیانی و قائم در یک سال است) .
پدر :فرزندامن از این روایت چه می فهمید؟
واثق :پدر منظور از این روایت ظهورو یا خروج قائم و سفیانی در یک سال است
،یعنی هر دو در یک سال خروج می کنند.
 شیخ نعماني در کتاب غیبه آنرا روایت نمود :ص  6با این سند  :ماراحدیث نمود أحمد بن محمد بنسعید  ،گفت  : :ماراحدیث نمود قاسم بن محمد بن الحسن ابن حازم  ،گفت  : :ماراحدیث نمود عبیس بن
هشام  ،از عبد هللا بن جبلة  ،از محمد بن سلیمان  ،از العالء  ،از محمد بن مسلم ،الخ  .بحار األنوار :ج
/ص  ، 8معجم أحادیث اإلمام المهدي  :ج /ص . 6

 ............................................... 16انتشارات انصار امام مهدى 

امحد :پدر درحقیقت من چیزی نفهمیدم ،زیرا سفیانی از عالمات ظهور قائم  است
 ،آیا می توامن برداشت کنم  ،سفیانی که از نشانه های ظهور قائم  است یک سال از
ظهورش منی گذرد ،سپس قائم ظهورمی کندتا این که امام باقر این را فرموده ( :
سفیانی و قائم در یک سال است ) ؟
پدر  :نه پسرم  ،منظور آنچه که فهمیدی نیست ،بلکه مقصود و منظوربستگی دارد به
تشخیص اینکه لفظ قائم  برای چه کسی است ؟
حممود :پدر آیا قائمان دیگری هم وجود دارند؟
پدر :آری فرزندامن آن را در آینده انشاء اهلل ذکر خواهم کرد.
روایت دوم :ابی هریره می گوید( :خيرج السفیاِّن واملهدي كفرسي رهان فیغلب السفیاِّن على
ما یلیه واملهدي على ما یلیه) ( ) .
( مهدی و سفیانی مانند دو اسب (رها شده) مسابقه خروج می کنند پس سفیانی بر آنچه
که می رسد چریه می شود و مهدی نیز به آنچه که می رسد چریه می شود) .
پدر :از این روایت چه می فهمید؟
واثق :میشه فهمید که مهدی مهانند سفیانی خروج می کند و سفیانی و مهدی بر
آنچه که آن ها را به خود مشغول کرده ،از هم پیشی می گریند.
اما پدر مهان سوال امحد که ذکر کرد در اینجا بازهم مطرح می شود،وآن این که سفیانی از
نشانه های ظهور امام مهدی است پس چگونه سفیانی با مهدی  رقابت می کنند ،و
به خصوص اینکه روایتی خواندم که می فرماید( :ال خيرج املهدي حىت یقوم السفیاِّن على
أعوادها) ( ) .
(مهدی خروج منی کند تا اینکه سفیانی بر حکومت چریه می شود) .

 كتاب الفتن لنعیم بن حماد المروزي :ص  ، 2معجم أحادیث اإلمام المهدي  :ج /ص.8 8قال كوراني می گوید :توجه :معنى حدیث به این که مهدي علیه السالم وسفیاني برای سیطره بر منطقه هر
کدام از جهتی رقابت می کنندهمان طور که اسبان با هم مسابقه می دهند.واین مضمون با تعبیر اسبان
مسابقه برای سفیانی وخراسانی گفته شده نه امام مهدی (ع) ،ودر احادیث ائمه اهل بیت علیهم السالم خواهد
آمد ،که ایشان منظور این روایت است که سندش به پیامبر (ص) نمی رسد .
 -كتاب الفتن لنعیم بن حماد المروزي :ص . 2
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و روایت خروج مهدی را نفی می کند مگر تااینکه سفیانی قیام کرده و حکومت را بدست
گرید!! در حالیکه روایت گذشته می گوید سفیانی و مهدی  مانند اسبان مسابقه خروج
می کنند.
واین مهان چیزی که در حقیقت منی توامن درک کنم .
پدر :پسرم حق با توست اما جواب تو مهان جواب حممود است،وقتی که گفت یعنی
آیاقائمان دیگری هم دارمی؟ ! در اینجا مهینطور است،در حقیقت منظور از لفظ مهدی در
روایات اول باروایت دوم فرق دارد.
واثق :پدر یعنی ما دو مهدی دارمی!!.
پدر :آری پسرم،ما دو مهدی دارمی،بلکه دوازده مهدی دارمی که بعد از امام مهدی
می آیند که از نسلشمی باشند و بعد از پدرشان امام مهدی برزمنی حکومت می کنند،
مهانطور که در بسیاری از روایات ذکر شده که در آینده ان شاء اهلل شرح خواهم داد.
و این مهان سوالی که حممود در شب گذشته از من پرسید،و به او گفتم که وقتی به شرح
لفظ مهدی رسیدمی،پاسخ می دهم .
توجه کنید فرزندامن هنگامیکه لفظ مهدی در روایات می آید ،گاهی به امام حممد بن حسن
عسکری و گاهی به مهدی اول(ع ) اشاره دارد که ایشان اولنی مهدی  از دوازده
مهدی می باشد که بعد از امام مهدی حکومت می کنند  .و او وصی امام  می
باشد که به بیان آن انشاء اهلل می پردازمی وگاهی لفظ مهدی به غریاز آناناشاره دارد.
اما موضوع ما تنها به امام حممد بن حسن عسکری و مهدی اول بعد از ایشان
ارتباط دارد.
و روایت دوم به مهدی اول اشاره دارد ،اگر ایشان در زمان ظهور امام مهدی
موجود باشد و اوست که با سفیانی رقابت می کند وبا او نربد می کند و او را می کشد ،پس
مراد از مهدی در این دو روایت ایشان هستند.
روایت اول :نعیم بن محاد مروزی از ابی عبداهلل بن مروان از سعید بن زید تنوخی از الزهری
روایت می کند و می گوید( :إذا التقى السفیاِّن واملهدي للقتال ٍ
یومئذ یسمع صوت من السماء:
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أال إ ّن أولیاء اهلل أصحاب فالن ،یعين :املهدي) ( )  (.هنگامیکه سفیانی و مهدی برای مبارزه با
هم روبه رو می شوند صوتی از آمسان شنیده می شود که می گوید :اولیای خدا اصحاب فالنی
هستندیعنی مهدی هستند) .
پدر :پس کسی که باسفیانی مبارزه می کند مهدی اول است نه امام حممد بن حسن
عسکری. 
روایت دوم :حذمل بن بشری می گوید :به علی بن حسنی  گفتم :خروج مهدی و
نشانه ها و عالمات ایشان را برای ما توصیف کنید؟ فرمودند :یكون قبل خروجه خروج رجل
یقال له :عوف السلمي بأرض اجلزیرة ،ویكون مأواه تكریت ،وقتله ِبسجد دمشق مث یكون خروج
شعیب بن صاحل من مسرقند .مث خيرج السفیاِّن امللعون من الوادي الیابس وهو من ولد عتبة بن أيب
سفیان ،فإذا ظهر السفیاِّن اختفى املهدي مث خيرج بعد ذلك) ( ) .قبل از خروج ایشان مردی به
نام عوف سلمی از جزیره خروج می کند و حمل زندگیش در تکریت است و در مسجد دمشق
کشته می شود وسپس شعیب بن صاحل از مسرقند خروج می کند سپس سفیانی ملعون از وادی
خشک خروج می کند او از فرزند عتبه بن ابی سفیان است پس هنگامیکه سفیانی خروج کرد
مهدی خمفی می شود سپس بعد از آن خروج می کنند) .
پدر :به این قسمت روایت توجه کنید( :هنگامیکه سفیانی ظهور کرد مهدی خمفی می
شود و بعد از آن خروج می کند )  .مهگی مشامی دانید که سفیانی از نشانه های ظهور امام
مهدی  است .پس چگونه روایت می گوید( :هنگامیکه سفیانی ظهور کرد مهدی خمفی
می شود) ! آیا مهدی قبل از سفیانی ظهور کردهاست؟
پاسخ :هرگز ،زیرا به یقنی امام مهدی دوغیبت دارد و ظهور ایشان  از غیبت
مهانطور که بیان کردمی برای ظهور ایشان نشانه های
کربی صورت می گرید و اهل بیت
حتمی ذکر کردند ،ویکی از این عالمات خروج سفیانی خواهد بود ،و خروج سفیانی پیشرت از
ظهور امام مهدی حممد بن حسن عسکرى  اتفاق می افتد،درحالی که امام زین
العابدین می فرمایند( :هنگامیکه سفیانی ظهور کرد مهدی خمفی می شود ) وبه صراحت
 كتاب الفتن لنعیم بن حماد المروزي :ص  ، 28المالحم والفتن للسید ابن طاووس :صأحادیث اإلمام المهدي  :ج /ص . 7
.
 -غیبت طوسى :ص  ،88بحار األنوار  :ج  /ص

 ،معجم
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داللت بر این می کند که آن جایک مهدی هست که قبل از سفیانی ظهور کرده  ،و هنگامیکه
سفیانی خروج می کند آن مهدی خمفی می شود ،پس ِمکن نیست که آن مهدی امام حممد بن
حسن عسکری باشد وازآنچه در گذشته گفته شدهبه این که خروج سفیانی جلوتر ازظهور
امام مهدی خواهد بود ،که در غری این صورت باید برای امام مهدی سه غیبت در نظر
بگریمی  ،که غیبت سوم بعد از ظهور سفیانی رخ می دهد ،واین امکان ندارد ،زیرا برای ما ثابت
شده که امام مهدی دو غیبت دارد نه سه غیبت و اگر غیبت سومی باشد قبل از ظهور
سفیانی اتفاق می افتد ،و این ِمکن نیست ،و با خودکالم امام مهدی که در توقیع مسری
نائب چهارم امام کامالً منافات دارد ،هنگامی که فرمودند...( :أال من ادعى املشاهدة قبل خروج
السفیاِّن والصیحة فهو كذاب مفرت ،وال حول وال قوة إالّ باهلل العلي العظیم) ( ) .
(  ....جز اینکه کسی قبل از خروج سفیانی و صیحه ادعای مشاهده کند دروغگوی مفرت
است والحول وال قوه اال باهلل العلی العظیم) ..
واز مهنی جافرزندامن به مشا گفتم که مقصود از لفظ مهدی در برخی روایات امام حممد
بن حسن عسکری  نیست ،بلکه مقصود از مهدی اول است که در زمان ظهور امام
مهدی(حممد بن حسن عسکری ) موجود است.
در حالی که آن روایتی که واثق نقل کرد ،می گوید ( :مهدی خروج منی کند تا اینکه
سفیانی بر حکومت مسلط شود) .شاید منظورش از این مهدی ،امام حممد بن حسن
عسکری باشد و با روایات تعارض ندارد،زیرا مقصود از لفظ (مهدی) در این روایت غری
از مقصود این لفظ در روایات دیگر است .و ُمفاد روایتی که واثق نقل کرده-این است که
سفیانی حکومت را بدست می گرید -این روایت است  ،حممد بن مسلم می گوید :از ابی عبد
اهلل  شنیدم که می فرمایند( :إ ّن السفیاِّن میلك بعد ظهوره على الكور اخلمس محل امرأة ،مث
قال أستغفر اهلل محل مجل ،وهو من األمر احملتوم ،الذي ال بد منه (. ) ( )....،وقتی که سفیانی بر
پنج منطقه مسلط شدبه مدت بارداری زن حکومتداری می کند ،سپس فرمودند استغفر اهلل
بارداری شرت و او از امر حمتوم است کسی که چاره ای از آن نیست . )..
 رواها الشیخ الطبرسي في االحتجاج :ج /ص ، 87غیبة الطوسي :ص  ، 8بحار األنوار جص. 9
.
 -غیبت طوسى :ص ،888بحار األنوار :ج /ص
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حممود :پدر اکنون فهمیدم که ما دوازده مهدی دارمی و روایات بسیاری آنان رانقل کرده
اند،و لفظ مهدی گاهی به امام حممد بن حسن عسکری اشاره دارد و گاهی به مهدی اول
وسوم به غری از آنان اشاره دارد.
اما به من وعده دادید که به سوامل پاسخ دهید که چگونه ما دوقائم دارمی؟
پدر  :آری فرزندم اکنون پاسخت را می دهم و قبل از اینکه روایاتی برایتان ذکرمیکنم که
از خالل آن حقیقت را بشناسید :ابی جعفر وابی عبد اهلل  در ذکر کوفه در طی حدیثی

فرمودند...( :فیها مسجد سهیل الذي مل یبعث اهلل نبیاً إالّ وصلّى فیه ،ومنها یظهر عدل اهلل،
القوام من بعده ،وهي منازل النبینی واألوصیاء والصاحلنی) ( ) .
وفیها یكون قائمه و ّ

(  ...در آن مسجد سهله است که خداوند پیامربی را مبعوث نکرده جز اینکه آن در این
مسجد مناز خواند ،و عدالت از آن ظهور می کند ودر آن جا قائم و قائمان بعد از او میباشند
و آن جا منازل انبیاء و اوصیا و صاحلنی است) .
فرزندامن این روایت بر وجود جانشینان بعد از قائم حممد بن حسن عسکری داللت می
کند،و آنان قائم به امر پدرشان امام مهدی می باشند،و هر امامی در زمان خود قائم به
امر است اما در اینجا قائمی هست که زمنی را پر ازعدل و قسط می کند و این مهان معنی است
که امام کاظم  برامیان روشن می کنند :یونس بن عبدالرمحن می گوید :بر موسی بن
جعفر وارد شدم و از ایشان پرسیدم :یا ابن رسول اهلل مشا قائم به حق هستید؟ فرمودند:
(أنا القائم باحلق ،ولكن القائم الذي یطهر األرض من أعداء اهلل عز وجل ومیألها عدالً كما ملئت
جوراً وظلماً ،هو اخلامس من ولدي له غیبة یطول أمدها خوفاً على نفسه ،یرتد فیها أقوام ویثبت
فیها آخرون .مث قال :طوىب لشیعتنا ،املتمسكنی حببلنا يف غیبة قائمنا ،الثابتنی على مواالتنا والرباءة
من أعدائنا ،أولئك منا وحنن منهم ،قد رضوا بنا أئمة ،ورضینا هبم شیعة ،فطوىب هلم ،مث طوىب هلم،
وهم واهلل معنا يف درجاتنا یوم القیامة ( ) .
( من قائم به حق هستم اما قائمی که زمنی را از دمشنان خدا پاک می کند و آن را پر ازعدل
و قسط می کند مهانگونه که از ظلم و ستم پرشده  ،مهان پنجمنی از فرزندامن است ،به خاطر
ترس از کشنت خود برای او غیبت طوالنی خواهد بود ،که اقوامی در آن مرتد شده و اقوامی ثابت
 تهذیب األحكام :ج/7ص ،كامل الزیارات :ص،67مختصر بصائر الدرجات :ص. 69.
 -كمال الدین وتمام النعمة :ص  ، 7كفایة األثر :ص ، 78بحار األنوار :ج /ص
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قدم می مانند .سپس فرمودند :خوشا به حال شیعیان ما که به حبل ما در غیبت قائم چنگ
زننده ،وبر حمبت ما و بیزار از ظلم وستم دمشنان ما ثابت مانده اند ،آنان از ما و ما از آنان
هستیم ،و راضی هبامامت ما هستند ،وما به شیعه بودن آنان هم راضی هستیم ،پس خوشا به
حال آنان  ،سپس خوشابه حال آنان ،به خداوند سوگند آنان در قیامت نزد ما و هم رتبه ما
هستند) .
پس هر امام قائم به امر امام قبل از خود می باشد اما آن قائمی که زمنی را پر از عدل
وقسط می کند شخص خاصی از قوام است .
پس روایات می گوید که بعد از امام مهدی قائمانی می آیند واز مهنی جا لفظ
قائم گاهی بر امام حممد بن حسن عسکری  اشاره دارد و گاهی نیز به غری از ایشان
اشاره می کند .
بعد از این مقدمه ،روایاتی که این حقیقت را روشن می کنند را بیان می کنم که در آن لفظ
قائم بر دو شخص داللت می کنند :
روایت اول :حممد بن علی حلبی می گوید :از ابی عبد اهلل شنیدم که فرمودند:
(اختالف بين العباس من احملتوم والنداء من احملتوم وخروج القائم من احملتوم ،قلت :وكیف النداء؟
قال :ینادي مناد من السماء أول النهار :أال إن علیاً وشیعته هم الفائزون ،قال :وینادي مناد
[يف] آخر النهار :أال إن عثمان وشیعته هم الفائزون) ( ) .
( اختالف بنی عباس از حمتوم است و نداء از حمتوم است و خروج قائم از حمتوم است
 .گفتم :و نداء چگونه است ؟ فرمودند :منادی در اول روز ندا می دهد و می گوید :مهانا
که علی وشیعیانش پریوزند سپس منادی در آخر روز ندا می دهد و می گوید :مهانا که عثمان
و شیعیانش پریوزند) .
روایت دوم :ابی عبد اهلل  می فرمایند( :خروج القائم من احملتوم  .قلت :وكیف یكون
النداء؟ .قال :ینادي مناد من السماء أول النهار :أال إ ّن احلق يف علي وشیعته .مث ینادي إبلیس
لعنه اهلل يف آخر النهار :أال إ ّن احلق يف عثمان وشیعته ،فعند ذلك یرتاب املبطلون) ( ) .
 ،بحار األنوار :ج
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( خروج قائم از حمتوم است .پرسیدم :نداء چگونه است؟ فرمودند :در ِ
اول روز منادی ندا
می دهد و می گوید :مهانا که حق با علی و شیعه اوست سپس در پایان روز ابلیس (لع) ندا
می دهد و می گوید :مهانا که حق با عثمان وشیعه اوست و آن هنگام است که باطالن مردد
می شوند) .
روایت سوم :ابو محزه مثالی می گوید :از ابی عبد اهلل  پرسیدم که ابوجعفر می
فرمودند ( :خروج سفیانی از حمتوم است ونداء از حمتوم است و طلوع خورشید از مغرب از حمتوم
است و در مورد حتمیات سخن میگفتند  ...سپس ابو عبد اهلل  فرمودند( :واختالف بين
فالن من احملتوم ،وقتل النفس الزكیة من احملتوم وخروج القائم من احملتوم .قلت :وكیف یكون النداء؟

قال :ینادي مناد من السماء أول النهار یسمعه كل قوم بألسنتهم :أال إن احلق يف علي وشیعته.
مث ینادي إبلیس يف آخر النهار من األرض :أال إ ّن احلق يف عثمان وشیعته فعند ذلك یرتاب
املبطلون) ( )  .و اختالف بنی فالن از حمتوم است و قتل نفس زکیه از حمتوم است .و خروج
قائم از حمتوم است  ،پرسیدم :ندا چگونه است؟ فرمودند :در اول روز منادی از آمسان ندا می
دهد و متام اقوام به زباهنایشان آن را می شنوند و منادی می گوید :مهانا که حق با علی و شیعه
اوست سپس ابلیس (لع) در آخر روز از زمنی ندا می دهد و می گوید :مهانا که حق با عثمان
وشیعه اوست ودر آن هنگام است که باطالن مردد می شوند) ..
پدر :از این روایات چه فهمیدید خبصوص از لفظ قائم؟
واثق :آنچه از این روایات فهمیدم که لفظ قائم به کسی غری از امام مهدی حممد بن حسن
عسکری اشاره می کند ،زیرا این روایات مهواره به نشانه هایی اشاره می کنندکه مقدم تر
ازظهور امام مهدی حممد بن حسن عسکری هستند ودر اینجا قائم را از عالمات ظهور
امام مهدی ذکر کرده اند،و مقصود از قائم امام حممد بن حسن عسکری نیست،بلکه
شخص دیگری است وگرنه یکی از نشانه های ظهور قائم ،ظهور قائم خواهد بودبا عقل جور
نیست.
پدر :احسنت واثق جان اما از این روایتی که می گومی چه خواهی فهمید؟

 -غیبت طوسى :ص
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روایت چهارم :ابی عبد اهلل  فرمودند( :مخس قبل قیام القائم من العالمات:
الصیحة ،والسفیاِّن ،واخلسف بالبیداء ،وخروج الیماِّن ،وقتل النفس الزكیة) ( ) (.قبل از قیام قائم
پنج نشانه و عالمت است .صیحه و سفیانی و خسف (فرو رفنت زمنی) در بیدا و خروج میانی
و قتل نفس زکیه) .
واثق :از این روایت دریافت می شود که لفظ قائم به امام مهدی اشاره دارد و
عالمات و نشانه های مذکور مقدمه ی ظهور مقدس هستند و این روایت اشکال سابق را در
خود ندارند و آن اینست که چگونه قائم از نشانه های ظهور قائم  می باشد؟
پدر  :احسنت ای واثق .اما سوالی دارم؟! چه فرقی بنی این روایت و روایات گذشته بود؟
واثق :فرق در این جاست که در این روایت به جای لفظ قائم لفظ میانی آمده ولی
درسه روایات گذشته لفظ قائم آمده ولفظ میانی نیامده است .
پدر :احسنت واثق جان .اکنون سوال دیگری دارم مگر میانی جز نشانه های حتمی
ظهور امام مهدی  نیست؟! پس چرا آن روایات لفظ میانی را ذکر نکردند و قائم را ذکر
کرده اند  ،وآیابه این معناست که قائم ومیانی در آن روایات دولفظی هستند که به شئ واحدی
اشاره می کنند؟
واثق :آری پدر .
پدر :آفرین واثق جان ،به نتیجه ای صحیحرسیدی و توانستی از میان روایات به حقیقت
برسی .
و ای حممود ،آیا جواب سوالت روشن است  ،به این که چرا ما دو قائم دارمی ؟
حممود  :بله  ،احسنت پدر جان
پدر :بعد از اینکه فهمیدید در زمان ظهور دو قائم دارمی و سخنامنان حول آنان می باشد
این روایت را هم بشنویید.
فرمودند( :
ابی جارود زیاد بن منذر از ابو جعفر حممد باقر از پدرش از جدش
امری املومننی  برمنرب فرمودند( :خيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان أبیض اللون ،مشرب
باحلمرة ،مبدح البطن عریض الفخذین ،عظیم مشاش املنكبنی بظهره شامتان :شامة على لون جلده

 -غیبت طوسى :ص  ،8 7اإلمامة والتبصرة :ص9

،الخصال :ص . 2

 ............................................... 63انتشارات انصار امام مهدى 

فأما الذي خيفى فأمحد ،و ّأما
وشامة على شبه شامة النيب  ،له امسان :اسم خيفى واسم یعلنّ ،
الذي یعلن فمحمد . ) ( ).....،
مردی از فرزندم در آخر الزمان خارج می شود که چهره ای سفید مایل به سرخی و شکمی
فراخ و ران های عریض و شانه هایی هپن دارد و به کمرش دو خال دارد خالی به رنگ بدنش و
است برای او دونام است نامی خمفی می شود ودیگری آشکار
دیگری شبیه به خال پیامرب
می شود پس آن نام خمفی امحد و نام آشکار حممد است . )...
از این روایت چه می فهمید؟
حممود :امری املومننی علی مردی از فرزندان خویش در آخر الزمان را وصف می کند
سپس اوصاف بدنی آن مردی که در آخر الزمان خروج می کند را بیان می منایند -،کسی که در
روایت به نامش تصریح نشده  -سپس فرمودند :آن مرد دارای دونام است نامی خمفی ونامی
آشکارو معلوم اما نام آشکارو معلوم حممد و اما خمفی امحد است.
پدر :مالحظه کنید فرزندامن به این که حممد بن حسن عسکری قائم است و مهان طور
از ذکر
امحد هم قائم است اما امحد مهان قائمی است که نامش خمفی مانده و اهل بیت
نامش حمافظت می کردندوآن مهه به خاطر امهیت این شخصیت در ظهور مقدس است .واز مهنی
مردم را از نامیدن قائم  منع می
جا فرزندامن می فهمید که چرا اهل بیت
کردند،ودربرخی موارد هرکس نام وی را بگوید کافرنامیده می شود،با توجه به اینکه خودآنان 
در روایات بسیاری نام ایشان را ذکر کرده اند ،وکسی که این روایات را با هم مقایسه منود حریان
از
وسر گردان ماند و نتیجه ی آن تناقضات بسیاراست و هرگز به مفهوم ومقصود اهل بیت
این روایات دست نیافتند ،زیرا متوجه نبودند که لفظ مهدی و قائم بر دو شخص اطالق می
شود .اما در حقیقت برای آنان امکان رسیدن به حقیقت امر نبوده تا اینکه صاحبشبیاید و
حقیقت را کشف مناید ،واین حقیقت مانند گنجی پنهان است که برای صاحبش پنهان شده
ومانند گنجی می ماندکه خداوند آن را برای دو غالم یتیم در داستان موسی وعبدصاحل
حمفوظ داشته بود و هیچکس به این گنج نرسید جز صاحبش و این مهان معنی است که روایات
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بیان کردند ،رسول اهلل

فرمودند ...( :له علم إذا حان وقته انتشر ذلك العلم

اهل بیت
من نفسه) ( ) .
(  ...برای او علمی است که اگر زمانش فرا رسد آن علم را از خودش منتشر خواهد کرد) .
ومالک جهنی می گوید ( :از ابی جعفر پرسیدم  :صاحب این امر را با صفتی
برامیان توصیف کنید که هیچ یک از مردم مانند آن وصف نداشته باشند؟ فرمودند :ال واهلل ،ال
یكون ذلك أبداً حىت یكون هو الذي حيتج علیكم بذلك ،ویدعوكم إلیه) ( ) .
نه به خدا سوگند چننی نیست تا زمانی که او خود بسوی مشا بیاید وبا مشا احتجاج می
کنند و مشا را به خود دعوت می کند) .
بعد از آن برایتان روایاتی را ذکر می کنم که هرکس در آن ها حتقیق کرده ،حریان مانده
است.
روایت اول :حممد بن زیاد ازدی از موسی بن جعفر نقل می کند که در ذکر قائم
عز وجل فیمأل به األرض
فرمودند( :ختفى على الناس والدته ،وال حيل هلم تسمیته حىت یظهره ّ
قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً) ( ) .
( والدت او برمهگان خمفی می ماند ونامیدن ایشان بر هیچکس جایز نیست تا اینکه
خداوند عزوجل زمنی را با وجود او پر از عدل وقسط می کند مهانطور که از ظلم وستم پرشده
بود) .
پدر :توجه کنید فرزندامن چگونه امام می فرمایند( :برمردم جایز نیست نام وی را بگویند).
امحد :پدر شاید عدم حالل بودن آن بر مردم باشد به این معنی که امام میتواند امسش را
بگوید و بر مردم(بر آن ها جایز نیست).
شیعیان را از نامیدن او منع کرده اند .لذا این روایت را
پدر :بلکه حتی اهل بیت
بشنوید:
روایت دوم :ابی خالد کابلی می گوید( :ملا مضى علي بن احلسنی  دخلت على حممد
بن علي الباقر  فقلت جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إىل أبیك وأنسي به ووحشيت من
الناس .قال :صدقت یا أبا خالد ترید ماذا؟ قلت :جعلت فداك قد وصف يل أبوك صاحب هذا
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األمر بصفة لو رأیته يف بعض الطرق ألخذت بیده :قال :فرتید ماذا یا أبا خالد؟ قال :أرید أن
تسمیه يل حىت اعرفه بامسه .فقال :سألتين واهلل یا أبا خالد عن سؤال جمهد ولقد سألتين بأمر ما
كنت حم ّدثاً به أحداً حلدثتك ،ولقد سألتين عن أمر لو أن بين فاطمة عرفوه حرصوا على أن یقطعوه
بضعة) ( )  .هنگامیکه علی بن حسنی وفات یافتند بر حممد بن علی باقر وارد شدم
وگفتم فدایتان شوم من دیگر به پدر مشا دسرتسی ندارم ووحشتم از مردم را با انس با ایشان بر
طرف میکردم ،فرمودند :راست گفته ای یا ابا خالد چه حاجتی داری؟ گفتم :پدر مشا صاحب
امر را برامی با صفتی توصیف کردند که اگر ایشان را در خیابان می دیدم دست ایشان را می
گرفتم  .فرمودند :یا ابا خالد چه حاجتی داری؟ گفتم :می خواهم نام ایشان را برامی ذکر کنید
تا ایشان را با نامش بشناسم .فرمودند :یا ابا خالد به خدا سوگند سوال سختی پرسیده ای ،در
مورد امری پرسیدی که با هیچکس در میان نگذاشته ام تا با تو در میان بگذارم و در مورد امری
پرسیدی که اگر فرزندان فاطمه او را شناختند بر قطعه قطعه کردن او حرص می ورزند) .
پدر :فرزندامن مالحظه کنید که چگونه امام از نام بردن ایشان امتناع می ورزد و چگونه
سوال ودرخواست ابا خالد را به دشوار و سخت وصف می کند در حالی که آنان به
حقیقت امر آگاهند و هریک از آنانِ سّر(راز) ووصیتش را به امام بعد از خود می سپارد
،اما از بردن نام صاحب امر امتناع می ورزند .
آری آنان  او را توصیف کرده انداما هرگز نامش رانگفتند ،مهانطور که امام باقر
در این روایت او را وصف می کند:
محران بن أعنی گفت( :قلت أليب جعفر الباقر جعلت فداك إِّن قد دخلت املدینة و يف
حقوي مهیان فیه ألف دینار و قد أعطیت اهلل عهداً أنين أنفقها ببابك دیناراً دیناراً أو جتیبين فیما
أسألك عنه ،فقال :یا محران سل جتب و ال تنفقن دنانریك ،فقلت :سألتك بقرابتك من رسول اهلل
أنت صاحب هذا األمر و القائم به؟ قال :ال .قلت :فمن هو بأيب أنت و أمي؟ فقال :ذاك
املشرب محرة الغائر العیننی املشرف احلاجبنی العریض ما بنی املنكبنی برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم
اهلل موسى) ( ) .
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از ابو جعفر باقر پرسیدم :فدایتان شوم در مدینه وارد شدم ودر بارم کیسه ای است
که در آن هزار دینار استبه خدا عهد بستم که آهنا را دینار به دینار در راه خدا به ثواب تو
انفاق کنم اگر مشا به سئوامل پاسخ دهید حضرت فرمود :ای محران سوال کن که پاسخ را خواهی
شنید و الزم نیست دینارهای خود را انفاق کنی،پس گفتم :مشا را به نزدیکی بودنتبه رسول اهلل
سوگند می دهم ،مشا صاحب این امر و قائم به آن هستید؟ فرمودند :خری .پرسیدم  :پدر
و مادرم فدایتان ،او چه کسی است؟ فرمودند :او مهان سفید روی مایل به سرخی است که
چشمانی درشت ،پیشانی عریض  ،شانه های هپن دارد و در سر او شوره ای (نشانه ای ) دارد
.
و در صورت او اثری است خداوند رمحت کند موسی بن عمران را)
پدر :فرزندامن توجه کنید که امام باقر به محران بن اعنی اسم ایشان را منی گوید بلکه
مشخصات جسمی صاحب امر و قائم را وصف می کندواگر منظور سوال امام مهدی
و اهل بیت
باشد چرا امام باقر از ذکر نام ایشان امتناع می ورزد در حالیکه رسول اهلل
بارها و بارها نام ایشان را ذکر کردند .
روایت سوم :علی بن رئاب از ابو عبد اهلل نقل کرده که می فرمایند( :صاحب هذا
األمر ال یسمیه بامسه إالّ كافر) ( ) ( . ) (،نام صاحب این امر کسی ذکر منی کند مگر این که کافر
باشد) .
مالحظه کنید چگونه از ذکر نام ایشان هنی می کنند به حدی که گوینده نام ایشان را کافر
می داند.

 پوشیده نیست که روایت به صورت مطلق ومقید به زمان خاصی نیست  ،وممکن نیست که آن را به اماممهدیربطش بدهیم زیرا که امام مهدی از قبل از زمان امام صادق وبعد از ایشان نام گذاری
شده  ...بله در ابتدای غیبت وجست وجوایشان توسط ظالمان به این که ذکر نامش موجب کشف ورسیدن
به ایشان می شد ،صدق می کرد  .همان طور که روایات آن را بیان کردند ،اما روایات زیادی نامش را ذکر
کرده اندکه ایشان نامیده می شود ومنیه اش گفته می شودوبر نامیدن نامش نهی نشده است  ...واز روایات
اهل بیت روایت شده که آنان بر چند صورت سخن می گویند بلکه بر هفتاد صورت سخن می گویندوشاید
این روایت ومانند آن بر امام مهدی ووصیش مهدی اول باشداما انطباق آن بر امام مهدی جزی
خواهد بود،ویا در مدت زمان خاصی باشد ...یعنی منظور آن در حقیقت همان مهدی اول ( احمد)  باشد
زیرا نهی در آن مطلق است ومحد دبه زمان خاصی نیست  ،وبه علت واصح نبود این امرپیش علماء  ،که
باعت وهم وگمان آن ها شده که که مصدقی غیر از امام محمد بن حسن عسکری ندارد ،به همین خاطر
بعضی از متقدمین به حرام بودن نامیدن امام مهدی فتوا دادندوبعضی ها به هنگام ذکر نامش حروف اسم را
بصورت منقطع ذکر می کنداین طور(م ح م د) .
 ،اإلمامة والتبصرة :ص ، 6كمال الدین :ص.789
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نام ایشان را ذکر کردند و فرمودند(امحد) است پس
حممود :اما پدر ،اهل بیت
چگونه گفته می شود که آن ها نام ایشان را نگفته اند ؟
پدر  :آفرین حممود جان  ،اما اگر در امر تامل واندیشه کنی خواهی یافت که تصریح به
اتفاق افتاده و در شب
اسم مهدی اول وقائمی که خود امحد است در زمان رسول اهلل
وفاتتشان نیزنام او را ذکر کردند ،اکنون قسمتی را که به آن نیازمندمی را نقل می کنم وشرح کامل
آن را به وقتی دیگر موکول می کنم ....( :فإذا حضرته الوفاة فلیسلمها إىل ابنه حممد املستحفظ
من آل حممد علیهم السالم .فذلك اثنا عشر إماماً ،مث یكون من بعده اثنا عشر مهدیاً ،فإذا
حضرته الوفاة فلیسلمها إىل ابنه أول املقربنی له ثالثة أسامي :اسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهلل
وأمحد ،واالسم الثالث :املهدي ،هو أول املؤمننی) ( )  ... (.هنگامیکه وفات او رسید(امام حسن
تسلیم کند که آنان دوازده
عسکری ) آن را به فرزندش حممد مستحفظ از آل حممد
دوازده مهدی می باشند پس هنگامیکه وفات او رسید
امام هستند و سپس بعد از آنان
آن را به فرزندش اول مهدینی تسلیم کند که سه نام دارد نامی مهنام من(امحد) مهنام پدرم(عبداهلل)
و نام سوم او مهدی است او اولنی مومننی می باشد) .
ونیز امری املومننی فرمودندّ ..( :أما امسه فإ ّن حبیيب عهد إيل أن ال أحدث بامسه حىت
یبعثه اهلل)  ... ( .اما نام او حبیبم(رسول اهلل ) از من پیمان گرفت که در مورد آن با
هیچکس سخن نگومی تا خداوند او را مبعوث سازد) .
جابر جعفی می گوید :از ابا جعفر  شنیدم می فرمایند ( :عمر بن خطاب به امری
املومننی گفت :مرا از مهدی آگاه کن نام او چیست؟ پس فرمودندّ :أما امسه فإن حبیيب عهد إيل
أن ال أحدث بامسه حىت یبعثه اهلل ،قال :فأخربِّن عن صفته قال :هو شاب مربوع حسن الوجه،
( )
حسن الشعر ،یسیل شعره على منكبیه ،ونور وجهه یعلو سواد حلیته ورأسه ،بأيب ابن خریة اإلماء
.اما نام او حبیبم از من خواست که در مورد آن با هیچکس سخن نگومی تا خداوند او را مبعوث
سازد پرسیدم  :مرا از صفات او با خرب کن؟ فرمودند :او جوانی برازنده چهره ای زیبا و موهایی
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روان دارد که بر شانه هایش رخيته است و نور چهره ی او بر سیاهی موهایش چریه است ،
پدرم به فدایش او فرزند نیک ترین زنان است) .
پس امری املومننی عدم ذکر نام ایشان را به دلیل عهد گرفنت رسول اهلل (ص) از خود
می داند آری ایشان  نام امحد را ذکر کردند اما نه بعنوان مهدی اول یا قائم یا میانی یا
صاحب امر بلکه تنها یاد کردند که او از انصار امام مهدی  می باشد و فرمودند ( :واز
بصره ...امحد  . )...یا به عبارت دیگر خواننده یا شنونده ی آن گمان می کند که مقصود امام
سر عظیم است.
مهدی  می باشد ،ومهه آن به خاطر حفاظت از این ّ
امحد :اما پدر روایاتی وجود دارند که اشاره به حرام بودن نامگذاری امام حممد بن حسن
عسکری دارندمانند این روایت  :از حممد بن عثمان عمری نقل می شود که می گوید یک
توقیع با خطی که می شناسم خارج گردید( :من مساِّن يف جممع من الناس فعلیه لعنة اهلل) ( ) .
( هرکس نام مرا در اجتماع مردم بگویید پس لعنت خدا بر او باد) .
پدر  :آری فرزندم روایاتی هستند که برعدم اسم بردن امام حممد بن حسن عسکری 
تأکید می کنند اما آهنابه زماخناصی مربوط می شد و آن از زمان والدت ایشان تا زمان آغاز
غیبت کربی بوده ،و این غری از روایاتی است که در مورد عدم نامگذاری قائم و مهدی اول تا
اینکه خداوند او را مبعوث سازد ،می باشد .
فرزندامن تا اینجا فهمیدمی که لفظ مهدی دربعضی روایات به غری از امام مهدی حممد بن
حسن عسکری اطالق می شود و مهچننی لفظ قائم .
امشب سخنامنان را تا اینجا به پایان می رسانیم تا فردا به توفیق واراده خدا بازهم باهم
مالقات کنیم .واحلمد هلل رب العاملنی وصلی اهلل علی حممد و آل حممد الئمه و املهدینی وسلم
تسلیما.
***
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قسمت چهارم
اول :وحدت الفاظ مهدی و یمانی و قائم بر یک شخصیت
هنگامی که زمان حبث و گفتگو بنی پدر و فرزندان فرا رسید  ،فرزندان در اتاق پدرشان
حاضر شده و منتظر پدر بودند ،پدر با خوشرویی بسویشان آمد و از اهتمام و میل و رغبت
فرزندان در مورد دعوت حق و اثبات حقانیت آن با دلیل و برهان بسیار خوشحال بود.
بعد از تبادل سالم و درود بنی پدروفرزندان گفتگوشروع گردید.
ابتدا پدر شروع کرد وگفت  :آیا از آن چه که دیشب بیان کردمی سوالی دارید؟
واثق  ،حممود وامحد  :نه پدر جان .
پدر  :موضوع حبث امشب ما درباره کشف وجود ارتباط بنی سه لفظ (مهدی،میانی وقائم)
که در شب های گذشته بیان شد ،که آیا بنی آهنا ارتباطی هست یا خری؟ اگر رابطه ای باشد
چگونه است ؟ و دلیل آن چیست؟
واثق و حممود وامحد :بفرمایید پدر گوش می دهیم.
پدر :از گذشته فهمیدمی که لفظ مهدی تنها به امام حممد بن حسن عسکری  اطالق
منی شود بلکه به مهدی اول از دوازده مهدی هم اطالق می شود و نیز لفظ قائم مهان طور
است.
اکنون می خواهیم روایاتی را ذکر کرده و با دالیل آهنا را برایتان کشف کنم،که آیا رابطه ای
بنی مهدی اول و قائم و میانی هست یا خری؟ واز مشا می خواهم در نتیجه گریی این روایات با
من مهراهی کنید تا بدامن در شبهای گذشته چه اطالعاتی کسب کردید.
اول :روایاتی که در آن ها نام مهدی ذکر شده :

روایت اول :ابی هریره می گوید( :خيرج السفیاِّن واملهدي كفرسي رهان فیغلب السفیاِّن على

ما یلیه واملهدي على ما یلیه) ( ) .
(سفیانی و مهدی مانند دو اسب مسابقه خروج می کنند وسفیانی ومیانی بر آن چه
.
جلویشان قرار می گرید ،چریه می شوند)
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روایت دوم :نعیم بن محاد مروزی با استناد از زهری می گوید ( :إذا التقى السفیاِّن واملهدي
ٍ
یومئذ یسمع صوت من السماء:أال إ ّن أولیاء اهلل أصحاب فالن ،یعين :املهدي( ) .
للقتال
(هنگامی که سفیانی و مهدی با هم رو می شوند صدایی از آمسان می آید و می گوید:
آگاه باشید که اولیای خدا اصحاب فالن یعنی مهدی هستند) .

روایت سوم :حذمل بن بشری می گوید :به علی بن حسنی  گفتم :خروج مهدی و

نشانه ها و عالمات ایشان را برامی توصیف کنید؟ فرمودند :یكون قبل خروجه خروج رجل یقال
له :عوف السلمي بأرض اجلزیرة ،ویكون مأواه تكریت ،وقتله ِبسجد دمشق مث یكون خروج
شعیب بن صاحل من مسرقند .مث خيرج السفیاِّن امللعون من الوادي الیابس وهو من ولد عتبة بن أيب
سفیان ،فإذا ظهر السفیاِّن اختفى املهدي مث خيرج بعد ذلك) ( ) .قبل از خروج ایشان مردی به نام
عوف سلمی از جزیره خروج می کند و حمل زندگیش در تکریت است و در مسجد دمشق کشته
می شود وسپس شعیب بن صاحل از مسرقند خروج می کند سپس سفیانی ملعون از وادی خشک
خروج می کند او از فرزند عتبه بن ابی سفیان است پس هنگامیکه سفیانی خروج کرد مهدی
خمفی می شود سپس بعد از آن خروج می کنند) .
در جلسات گذشته فهمیدمی که لفظ مهدی در این روایامتمکن نیست که مقصود امام حممد
بن حسن عسکری باشدوآن را بابرهان و دلیل ذکر کردمی.ونیازی به توضیح جمدد وجود
ندارد ،در اینجا سوالی مطرح می شود که مقصود از لفظ مهدی در این روایات چیست؟
و پاسخ این سوال با مطابقت روایات بایکدیگر امکان پذیراست زیرا روایات یکدیگر را
تفسری می کنند پس روایاتی رابرایتان در نکته دوم نقل می کنم.
دوم :روایاتی که در آن لفظ یمانی ذکر شدهاست:
روایت اول :شیخ نعمانی در کتاب غیبه در روایتی طوالنی از امام باقر  فرمودند:
(...خروج السفیاِّن والیماِّن واخلراساِّن يف سنة واحدة ،يف شهر واحد ،يف یوم واحد ،نظام كنظام
اخلرز یتبع بعضه بعضاً فیكون البأس من كل وجه ،ویل ملن ناواهم ،ولیس يف الرایات رایة أهدى من
رایة الیماِّن ،هي رایة هدى ،ألنه یدعو إىل صاحبكم ،فإذا خرج الیماِّن حرم بیع السالح على
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الناس وكل مسلم ،وإذا خرج الیماِّن فاهنض إلیه فإ ّن رایته رایة هدى ،وال حيل ملسلم أن یلتوي علیه،
فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ،ألنه یدعو إىل احلق وإىل طریق مستقیم) ( ) .
(  ...خروج سفیانی و میانی و خراسانی در یک سال ،در یک ماه ودریک روز اتفاق می
افتد ترتیب خروجشان مهانند ترتیب دانه های تسبیح است که یکی دیگری را تبعیت وپریوی می
کند ومشکالت از هر سو خواهدبود وای برکسی که از آنان سرپیچی کند و در میان پرچم ها
پرمچی هدایتگرتر از پرچم میانی نیست آن پرچم هدایت است زیرا بسوی صاحبتان (امام مهدی
 ) دعوت می کند پس هنگامی که میانی خروج کرد فروش سالح بر مسلمان حرام می
شود پس هنگامیکه میانی خروج کرد بسوی او بشتابید زیرا پرچم او پرچم هدایت است و بر هیچ
مسلمانی جایز نیست که از او سر پیچی کند و هرکس چننی کاری کند از اهل آتش است زیرا او
بسوی حق و راه مستقیم دعوت می کند) .
روایت دوم :شیخ طوسی با استناد از ابی عبد اهلل  نقل می کند که حضرت فرمودند:
(خروج الثالثة :اخلراساِّن والسفیاِّن والیماِّن يف سنة واحدة يف شهر واحد يف یوم واحد ،ولیس
فیها رایة بأهدى من رایة الیماِّن یهدي إىل احلق)( ) .
( خروج سه شخص :خروج سفیانی و میانی و خراسانی در یک سال ،در یک ماه ودریک
روز است ودر میان پرچم ها  ،پرمچی هدایتگرترازپرچم میانی نیست او به سوی حق دعوت می
کند) .
روایت سوم :شیخ طوسی با استناد از حممد ین مسلم نقل می کند( :خيرج قبل السفیاِّن

مصري ومیاِّن) ( ) .
( قبل از سفیانی ،مصری و میانی خروج می کنند) .
 -غیبة النعماني :ص  ، 7بحار األنوار :ج
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 غیبة الشیخ الطوسي ص .886 – 88 غیبت طوسي ص  .886این روایت را این جا آوردم به این دلیل است که اگر لفظ یمانی بر غیر از یمدانیموعودفرض کنیم وآن به این که یمانی موعود همراه سفیانی خروج می کند که قبلش همان طور کده گشدتواز
آن ها استفاده کردیم به این کده چندد بدودن یمدانی اسدت  ،امدا ایدن جدا بده ایدن سدبب دیگرذکدر کدردم وکده یمدانی
خروج می کند وسپس سفیانی ظهدور مدی کندد خواهدد بدود ،کده آن گداه یمدانی مخفدی مدی شدود وسدپس دوبداره
ظهور می کند ،وبعد از آن خروجی که در روایت امام باقر به این که آن مانندد نظدام تسدبیح اسدت صدحیح
خواهد بود..
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روایت چهارم :ابی عبد اهلل صادق  می فرمایند( :مخس قبل قیام القائم  : الیماِّن

والسفیاِّن واملنادي ینادي من السماء وخسف بالبیداء وقتل النفس الزكیة) ( )  (.قبل از قیام
قائم پنج عالمت است :خروج میانی و سفیانی و منادی از آمسان ندا می دهد و خسف
در بیداء و قتل نفس زکیه)
روایت پنجم :عمر بن حنظله می گوید شنیدم که ابا عبد اهلل  می فرماید( :قبل قیام

القائم مخس عالمات حمتومات :الیماِّن ،والسفیاِّن ،والصیحة ،وقتل النفس الزكیة ،واخلسف
بالبیداء) ( ) .
(پنج نشانه قبل از قیام قائم از حتمیات هستند ؛میانی و سفیانی و صیحه و قتل نفس زکیه
و خسف در بیداء)
مقایسه بنی روایات نکته اول و دوم:
در روایات نکته ی اول این تعابری آمده ( :مهدی و سفیانی مانند دو اسب (مسابقه )
خروج می کنند) ( هنگامی که سفیانی و مهدی برای مبارزه باهم روبه رو می شوند) ( خروج
مهدی و نشانه ها و عالمات ایشان را برای من توصیف کنید؟ فرمودند :قبل از خروج ایشان
مردی  ...سپس سفیانی ملعون از وادی خشک خروج می کند او از فرزند عتبه بن ابی سفیان
است پس هنگامیکه سفیانی خروج کرد مهدی خمفی می شود سپس بعد از آن خروج می
کنند)( ).
پدر :از مشا سوالی بپرسم؟؟.
واثق  ،حممود و امحد :بفرمایید پدر.
پدر :مقصود ومنظور ازمهدی در این تعابری و عبارات چیست؟
واثق :پدر معلوم است که منظور آهناامام حممد بن حسن عسکری نیست زیرا ایشان
مهراه سفیانی ظهور منی کند بلکه سفیانی قبل از او ظهور می کند وظهور سفیانی از نشانه
های ظهور امام مهدی است .و این مهان چیزی که روایات نکته دوم به آن اشاره
کردند؛در حالی که در روایت چهارم آمده( :پنج نشانه قبل از قیام قائم می باشند:
خروج میانی و سفیانی و. )...
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ودر روایت پنجم آمده ( :پنج نشانه قبل از قیام قائم از حتمیات هستند ؛میانی و سفیانی
و. )...
واین دو روایت بیان می کنند که سفیانی از نشانه های ظهور امام حممد بن حسن
عسکری است و خروجش -نه ظهورش -در مهان سالی که میانی خروج می کند ،خواهد
بود؛ بلکه در مهان ماه و روز هم مهراه هستند ،مهانطور که در روایت اول از نکته دوم آمده
(خروج سفیانی و میانی و خراسانی در یک سال ،در یک ماه ودریک روز اتفاق می افتد ترتیب
خروجشان مهانند ترتیب دانه های تسبیح است که یکی پس دیگری خواهند آمدو سختی ها از
هر سو پیش می آیند . )...
پس ِمکن نیست که بگوییممنظور از مهدی  مهان امام حممد بن حسن عسکری
می باشد ،بلکه باید شخص دیگری باشد که لفظ مهدی بر او اطالق شده است زیرا در
جلسات گذشته آموختیم که لفظ مهدی بر بیش از یک شخص اطالق می شود و منظور از آن
 ،مهان مهدی اول از دوازده مهدی می باشد.
پدرجان به خصوص در روایت دوم از نکته اول که درآن این عبارت آمده  ( :خروج مهدی
و نشانه ها و عالمات ایشان را برای من توصیف کنید؟ فرمودند :قبل از خروج ایشان مردی از
 ...سپس سفیانی ملعون از وادی خشک خروج می کند او از فرزند عتبه بن ابی سفیان است
پس هنگامیکه سفیانی ظهور کرد مهدی خمفی می شود سپس بعد از آن خروج می کنند) .
وروایت در آغاز خروج مهدی را وصف می کند ،و امام سجاد پاسخداده اند:
به این که قبل از خروجش خروج مردی  ...تا اینکه فرمودند ،سپس سفیانی خروج می کند،و به
این معناست که سفیانی قبل از امام مهدی خروج می کند ،اما در آخر روایت امام 
مجله ای بیان کردند که در آن لفظ مهدی را ذکر می کند اما مقصود از مهدی مهان مهدی اول
روایت نیست  ،وآن عبارت( :و هنگامیکه سفیانی ظهور کرد مهدی خمفی می شود سپس بعد از
آن خروج می کنند) پس اگر تفسری از لفظ مهدی در اینجا مهانند لفظ مهدی در ابتدای روایت
باشد در این روایت تناقض وجود خواهد داشت.
پدر  :تناقض آن در کجاست؟
واثق :به این دلیل که در ابتدای روایت ذکر شده که سفیانی قبل از مهدی خروج
می کند اما در آخر روایت می فرماید :که مهدی قبل از سفیانی ظهور کرده وهنگامیکه سفیانی
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ظهور کرد مهدی خمفی می شود ،وابتدای روایت می گوید :سفیانی قبل از مهدی  خروج
می کند اما در آخر ذکر می کند که مهدی قبل از سفیانی خروج کرده ،پس درمنت روایت تناقض
بوجود آمده است.
پدر  :چه چیزی این تناقض را بر طرف می کند؟
واثق  :چیزی که این تناقض را بر طرف می کند این است که لفظ مهدی که در آخر
روایت آمده ،را به غری از امام حممد بن حسن عسکری  تفسری ومعنا کنیم  ،بعد از این که
فهمیدمی که منظور ازلفظ مهدی غری از امام مهدی  می باشد.
پدر :چرا ای واثق لفظ مهدی ،در آخر روایت را به غری از امام مهدی نسبت دادیو
چرا لفظ مهدی که در آغاز روایت آمده را به غریاز امام مهدی  نسبت ندادی؟
واثق :زیرا تقدم خروج سفیانی و میانی و غریه از نشانه های ظهور امام حممد بن حسن
عسکری واز امور یقنی و ثابت در روایات است  ،و این مهان چیزی است که در روایات
نکته دوم آمده،و لفظ مهدی موافق امام حممد بن حسن عسکری درآن روایات خواهد
بود،در حالی که تفسریلفظ مهدی که در آخر روایت آمده اگربه امام حممد بن حسن
عسکری نسبت داده شود ،مسلتزم دو اشکال خواهد بود:
اول :مستلزم آن است که امام مهدی  سه غیبت داشته باشد نه دو غیبت که غیبت

سوم بعد از ظهورش ازغیبت کربی و بعد از ظهور سفیانی می باشد ،زیرا که روایت می گوید:
(هنگامی که سفیانی خروج کرد مهدی خمفی می شود) واین به این معناست که امام قبل از خروج
سفیانی ظهور کرده و سپس خمفی می شود پس غیبت هایش سه غیبت ونه دو غیبت خواهد
بود،و این خمالف روایاتی است که می گویند امام مهدی  دو غیبت دارد.

دوم :تفسری لفظ مهدی در آخر روایت به امام حممد بن حسن عسکری مستلزم آن

است که امام مهدی حممد بن حسن عسکری قبل از سفیانی ظهور کرده باشد و این امر
با روایاتی که در نکته ی دوم ذکر کردم تناقض دارد و بسیاری ازروایات ثابت کردند که خروج
سفیانی بر ظهور ایشان مقدمرت بوده واز نشانه های ظهور امام مهدی حممد بن حسن
عسکری است .
پدر :آفرین واثق جان برای این توضیح جالب وزیبایی که دادی.آیا چیز دیگری داری که بر
آن اضافه کنی؟
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واثق :بله پدر در حقیقت من درروایات نکته اول وروایات نکته دوم انسجام کامل می بینم.
پدر  :چگونه واثق جان ؛ آیامی توانی آن انسجام را برامیان بیان کنی؟
واثق :بله پدر؛ اما این انسجام تنها با تعبری لفظ مهدی به میانی در این روایات امکان پذیر
است.
پدر :چگونگی آن انسجام را برامیان بیان کن.
واثق :در روایات نکته اول لفظ مهدی آمده است ،و در گذشته فهمیدمی که گاهی لفظ
مهدی دربعضی روایات بر امام حممد بن حسن عسکری صدق منی کند،واگر روایات نکته
ی دوم را با منت روایات نکته اول مقایسه کنیم خواهیم فهمید که منظوراز مهدی مهان میانی
است زیرا آنچه روایات نکته اول برای مهدی ثابت کرده  ،روایات نکته دوم برای میانی ثابت کرده
است.
پدر :چگونه می توانی آن را ثابت کنی؟
واثق :در روایات نکته اول این تعابری آمده(سفیانی ومهدی مانند دو اسب مسابقه خروج
می کنند) (هنگامی که سفیانی و مهدی برای مبارزه با هم روبه رو می شوند) ودر مقابل آهنا
ازروایات نکته دوم روایت اول وروایت دوم قرار می گرید ... ( :خروج سفیانی و میانی و خراسانی
در یک سال ،در یک ماه ودریک روز اتفاق می افتد ترتیب خروجشان مهانند ترتیب دانه های
تسبیح است که یکی دیگری را تبعیت می کند پس سختی ها از هر سو اتفاق می افتد،وای
برحال کسی که در مقابل آن قرار گرید )....وجریان این حوادثی که این سه روایات بیان کرده اند
یک ی می باشد ،اما با این تفاوت که دردو عبارت اولی نام مهدی ذکر شده اما در عبارت سوم
لفظ میانی ذکر شده است  ،و نیز از آجنایی که فهمیدمی که لفظ مهدی تنها به امام حممد بن
حسن عسکری تعلق منی گرید ،پس مقصود از لفظ مهدی در این دو عبارت میانی خواهد
بودکه جریان حوادث به یک قرینه هستند،پس چیزی که بر آن توافق شده این است که کسی که
با سفیانی مهانند اسب مسابقه رقابت می کند و با او مبارزه می کند ،مهان میانی است ،و به
مهنی دلیل در عبارت اول آمده (مهانند اسب مسابقه) و در عبارت سوم با تأکید بر نزدیکی
خروجشان( در یک سال ،دریک ماه ودر یک روزمهانند ترتیب دانه های تسبیح است که
یکدیگر را تبعیت می کنند)  ،که هر چند تعبری خمتلف است اما به یک چیز اشاره دارند،و آن
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نزدیکی به هدف (مقصد ) بنی پرچم سفیانی و میانی است و هرکدام به سوی مقصد خود می
رودکه مهانند دو اسب مسابقه که برای رسیدنبه مقصد خود از هم دیگر سبقت می گریند.
واما دوم ( :خروج سه شخص :خروج خراسانی و سفیانی و میانی در یک سال ،در یک
ماه ودریک روز است ودر میان پرچم ها  ،پرمچی هدایت تر از پرچم میانی نیست ،او به سوی
حق دعوت می کند) واین مهان مضمون اولی است.
اما این روایت از نکته اول مقدم ترمی باشد(خروج مهدی و نشانه ها و عالمات ایشان را
برای ما توصیف کنید؟ فرمودند :قبل از خروج ایشان مردی از  ...سپس سفیانی ملعون از
وادی خشک خروج می کند او از فرزند عتبه بن ابی سفیان است پس هنگامیکه سفیانی ظهور
کرد مهدی خمفی می شود ،سپس بعد از آن خروج می کنند) و روایت سوم از نکته ی دوم با
آن مقارنت دارد ( :قبل از سفیانی ،مصری و میانی خروج می کنند) ،که به صراحت اعالم
می کند که میانی قبل از سفیانی خروج می کند،وهر گاه سفیانی خروج منود میانی خمفی می شود
سپس بعد از آن خروج می کند ،پس در این صورتبا این عبارت منسجم می شود ( :پس
هنگامیکه سفیانی خروج کرد مهدی خمفی می شود سپس بعد از آن خروج می کنند) ،وبر اساس
این روایت منظور از مهدی در این روایات میانی خواهد بود.
پدر :احسنت واثق جان ،برای مهه مشا از خداوند منان توفیق روز افزون مسئلت دارم.
حممود :مهانطور که منظور از مهدی  ،مهان مهدی اول از دوازده مهدی که مهان میانی
است  ،خواهد بود.
پدر :احسنت حممود جان ،خداوند توفیق هر خریی را به مشا بدهد .این مهان نکته ای
است که علماء از فهم آن عاجزماندند ودر اشتباه بزرگی افتادند،زیرا از یک جهت روایات می
گویند ( :هنگامیکه سفیانی خروج کرد مهدی خمفی می شود ) واز جهت دیگر سفیانی از نشانه
های ظهور امام مهدی است و خروجش مقارن با خروج میانی خواهد بود پس چگونه می
توانستند بنی دو امر توافق اجياد کنند؟!
وبه این خاطرمی بینید که سید حممد صادق صدر(ره) در موسوعه خود می گوید( :إن ظاهر
بعض األخبار اليت مسعناها كون اإلمام املهدي  قبل ظهوره معروفاً للسفیاِّن ،ویبدو أن اهلدف
الرئیسي للجیش الذاهب إىل احلجاز هو قتل املهدي  ومن هنا خياف اإلمام  ویهرب
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من املدینة إىل مكة على سنة موسى بن عمران  حنی هرب إىل مدین … ویفهم السفیاِّن
هبرب املهدي  فریسل خلفه جیشاً فیخسف به …) ( ) .
(در ظاهر برخی از اخباری که از آن ها شنیدمیبه این که امام مهدی قبل ازظهورشربای
سفیانی شناخته شده است ودر ظاهر هدف اصلی لشکری که به سوی حجاز می رود مهان قتل
امام مهدی است،وبه این دلیالمام مهدی  هراسان شده و از مدینه بسوی مکه می
گریزد مهانند موسی که بسوی مدین گرخيت  ...و سفیانی از فرار امام مهدی  آگاه شده و
لشکری را به دنبال ایشان می فرستدو لشکر در سرزمنی بیداء فرو می رود. ).
و اگر سید حممد صادق صدر(ره) می دانست که مقصود از مهدی در این روایات امام
حممد بن حسن عسکری نیست بلکه میانی است گره ی امر باز می شد و صورت مسئله
پیش وی آشکار می شد.
فرزندان من ،یک چیزی باقی مانده و آن این است که روایاتی را در آهنا لفظ قائم به
کار رفته ذکر کنیم که تا ببینیم دراین بررسی این روایات به کجا می رسیم.

سوم :روایاتی که قائم را از نشانه های حمتوم ذکر می کنند:
روایت اول :حممد بن علی حلبی می گوید :از ابی عبد اهلل شنیدم که فرمودند:
(اختالف بين العباس من احملتوم والنداء من احملتوم وخروج القائم من احملتوم ،قلت :وكیف النداء؟
قال :ینادي مناد من السماء أول النهار :أال إ ّن علیاً وشیعته هم الفائزون ،قال :وینادي مناد [
يف ] آخر النهار :أال إن عثمان وشیعته هم الفائزون) ( ) .
( اختالف بنی عباس است و ندا از حمتوم است و خروج قائم از حمتوم است .پرسیدم :ندا
چگونه است؟ فرمودند :منادی در اول روز از آمسان ندا می دهد و می گوید آگاه باشید که
علی و شیعه ی او رستگارنند وسپس فرمودند :و در آخر روز منادی ندا می دهد و می گوید:
آگاه باشید که عثمان و شیعه ی او رستگارنند) .
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روایت دوم :ابی عبد اهلل  می فرمایند( :خروج القائم من احملتوم  .قلت :وكیف یكون
النداء؟ .قال  :ینادي مناد من السماء أول النهار :أال إ ّن احلق يف علي وشیعته .مث ینادي إبلیس
لعنه اهلل يف آخر النهار :أال إ ّن احلق يف عثمان وشیعته ،فعند ذلك یرتاب املبطلون) ( ) .
( خروج قائم ازحمتوم است .پرسیدم :ندا چگونه رخ می دهد؟ فرمودند :در ِ
اول روز منادی
ندا می دهد و می گوید :آگاه باشید که حق با علی و شیعه اوست سپس در پایان روز ابلیس
(لع) ندا می دهد و می گوید :آگاه باشید که حق با عثمان وشیعه اوست  ،پس در آن هنگام
است که باطالن مردد می شوند) .
روایت سوم :ابو محزه مثالی می گوید :از ابی عبد اهلل  پرسیدم که ابوجعفر می
فرمودند( :خروج السفیاِّن من احملتوم  ،والنداء من احملتوم ،وطلوع الشمس من املغرب من احملتوم،
وأشیاء كان یقوهلا من احملتوم .فقال أبو عبد اهلل  : واختالف بين فالن من احملتوم ،وقتل
النفس الزكیة من احملتوم وخروج القائم من احملتوم .قلت :وكیف یكون النداء؟ .قال :ینادي مناد
من السماء أول النهار یسمعه كل قوم بألسنتهم :أال إن احلق يف علي وشیعته .مث ینادي إبلیس يف
آخر النهار من األرض :أال إ ّن احلق يف عثمان ،وشیعته فعند ذلك یرتاب املبطلون) ( ) .
( خروج سفیانی از حمتوم است ،ندا از حمتوم است ،و طلوع خورشید از مغرب از حمتوم
است ،و درباره چیزهای دیگری که از حمتوم بود سخن می گفتند .سپس ابو عبد اهلل 
فرمودند :و اختالف بنی فالن از حمتوم است  ،و قتل نفس زکیه ازحمتوم است  ،و خروج قائم از
حمتوم است .پرسیدم :ندا چگونه است؟ فرمودند :در اول روز منادی از آمسان ندا می دهد و
متام اقوام با زباهنایشان آن را می شنوند که  :مهانا که حق با علی و شیعه اوست سپس ابلیس
(لع) در آخر روز از زمنی ندا می دهد که :مهانا که حق با عثمان وشیعه اوست ودر آن هنگام
است که اهل باطل مردد می شوند) .
مقایسه بنی روایات سه نکته:
پدر :بنی این روایات وبنی آن چه که درنکته اول و دوم که در گذشته گفتم  ،باهم مقایسه
کنیم .اما قبل از مقایسه یک چیزی را توضیح دهم ،و آن این است که لفظ قائم ذکر شده در
روایات از نشانه ها ظهور است ،در حالی که روایات در جهت بیان عالمات حتمی برای ظهور
 غیبت طوسى :ص  ،8 8بحار األنوار :ج /ص. 82 -غیبة الشیخ الطوسي :ص  ،8بحار األنوار  :ج /ص . 98 – 99
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امام حممدبن حسن عسکری  آمده اند ،و ازمیان آن نشانه های خروج قائم  که
معطوف به قتل نفس زکیه و اختالف بنی فالن می باشد ،وچیزی که معلوم است اختالفات بنی
فالن و قتل نفس زکیه از نشانه های ظهور امام حممدبن حسن عسکری  می باشند و هم
چننی خروج قائم نیز چننی است،وازمهنی جا سوالی مطرح می شود :چگونه از نشانه های ظهور
قائم ،ظهور خود قائم است؟ آیا سوال برای مشا واضح شد؟
امحد  :بله پدر جان ،راست گفتی  :چگونه قائم یکی از نشانه های ظهور قائم به حساب
می آید؟ این ِمکن نیست .زیرا روایات در صدد بیان نشانه های ظهور قائم منتظر حممد بن
حسن عسکری  هستند ،چگونه قائم را ذکر می کنند واورابعنوان یکی از نشانه های ظهور
قرار می دهند؟
پدر :حممود چه می گویی؟
حممود :پدر جواب واضح است ،زیرا ما بعد از این که فهمیدمی که لفظ قائم به غری از امام
حممد بن حسن عسکری نیز اطالق می شود پس مقصود از قائم در این روایت امام حممد
بن حسن عسکری نیست بلکه شخص دیگریست.
پدر :بله راست گفتی حممود جان ،اکنون روایاتی را بیان می کنم تا بنی آهناوروایات گفته
شده یک مقایسه ای داشته باشید.
ابوعبداهلل فرمودند( :مخس قبل قیام القائم  : الیماِّن والسفیاِّن واملنادي ینادي من
السماء وخسف بالبیداء وقتل النفس الزكیة) ( )  (.پنج نشانه قبل از قیام قائم است میانی و
سفیانی ومنادی از آمسان و خسف در بیدا و قتل نفس زکیه) .
عمر بن حنظله می گوید  :از ابا عبداهلل  شنیدم که می فرماید ( :قبل قیام القائم
( )
مخس عالمات حمتومات :الیماِّن ،والسفیاِّن ،والصیحة ،وقتل النفس الزكیة ،واخلسف بالبیداء)
( .قبل از قیام قائم پنج نشانه حتمی وجود دارد  :میانی وسفیانی وصیحه وقتل نفس زکیه
وفرورفنت در بیداء است )
پدر :فرزندامن این دو روایت مالحظه کنید در آن ها لفظ قائم آمده است،منظور قائم در
این دو روایت چه کسی است؟
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امحد :پدر واضح است مقصود از قائم امام حممد بن حسن عسکری است و
دو روایت عالمات ظهور مقدس ایشان را ذکر کرده اند.
پدر :بعد از آن میخواهیم به مقایسه بنی روایات گذشته و اینروایت بپردازمی.
شیخ نعمانی در کتاب غیبه خود روایت می کند که ابو عبد اهلل  فرمودند( :النداء من
احملتوم ،والسفیاِّن من احملتوم ،والیماِّن من احملتوم ،وقتل النفس الزكیة من احملتوم ،وكف یطلع من
السماء من احملتوم ،قال :وفزعة يف شهر رمضان توقظ النائم ،وتفزع الیقظان ،وخترج الفتاة من
خدرها) ( ) .
( نداء ازحمتوم است ،و سفیانی از حمتوم است ،و میانی از حمتوم است،و قتل نفس زکیه از
حمتوم است ،و پیدا شدن کف دست در آمسان از حمتوم است ،و ترسی در ماه رمضان که
خوابیده را بیدار ،وبیدار شدگان را پریشان می کند و دوشیزه گان را از حرم سرای خود خارج می
کند) .
فرق بنی این روایت با روایات قبلی چیست؟
حممود :این روایات نشانه های ظهور امام مهدی را ذکر می کند و خروج میانی راجزء
آهنا برمی مشرد ،اما تنها تفاوت بنی آن و روایات نکته سوم این است که روایات نکته سوم
خروج قائم را جزء حتمیات قرار دادهاما این روایت میانی را از حتمیات قلمداد کرده ،و لفظ قائم
را به میانی تغری داده است ،قبال برامیان ثابت شده که لفظ قائم در بعضی روایات مهواره به امام
حممد بن حسن اشاره منی کند،ومقصود از قائم در نشانه های ظهور خود میانی می باشد
وچیزی که آن را تاکید می کند روایت قبلی است که میانی را از حمتومات قرار داده استو لفظ قائم
را به لفظ میانی تغیری داده وبه این معنی است که لفظ قائم به میانی اطالق می شود.
پدر :و آنچه باعث تأکید بیشرت آهنا می شود رابرای مشا فرزندان عزیزم بیان خواهم کرد،
روایتی را برایتان نقل می کنم درآن خوب تدبر کنید.
کلینی در کتاب کافی و نعمانی در کتاب غیبه روایت کرده اند ؛و آنچیزی که در غیبه
نعمانی ذکر شده :مالک بن اعنی جهنی می گوید :از ابو جعفر باقر شنیدم که فرمودند:

 -غیبت نعمانى :ص  ، 7بحار األنوار :ج /ص

.

 ............................................... 80انتشارات انصار امام مهدى 

(كل رایة ترفع  -أو قال :خترج  -قبل قیام القائم  صاحبها طاغوت) ( )  (.هرپرمچی که
برافراشته  -یا فرمودند :خارج شود-قبل از قیام قائم  صاحب آن طاغوتاست) .
توجه کنید فرزندامن این روایت می گوید( :هرپرمچی که قبل از قیام قائم برافراشته شود
صاحب آن طاغوت است) .
مازندرانی در شرح خود در مورد این روایت می گوید( :الشرح( :كل رایة ترفع قبل قیام
القائم  ) وإن كان رافعها یدعو إىل احلق (فصاحبها طاغوت یعبدون من دون اهلل) الطاغوت:
الشیطان واألصنام وكل ما یعبد من دون اهلل ویطلق على الواحد واجلمع ویعبدون بالضم وصف له)
( )  (.هرپرمچی که قبل از قائم برافراشته شودهر چند که بر افراشته آن به سوی حق دعوت می
کند(صاحب آن طاغوتی است که جبای خدا پرستیده می شود) طاغوت :شیطان وبت ها و
هرچیز دیگری که غری از خدا پرسیده می شود وبر مجع و یک شخص نیز اطالق می شود وبه آن
توصیف می شوند . )،
وصفار روایت می کند که امام صادق  به مفضل فرمودند( :یا مفضل كل بیعة قبل
ظهور القائم  فبیعة كفر ونفاق وخدیعة؛ لعن اهلل املبایع هلا واملبایع له  (. ) ( ).....،ای
مفضل هر بیعتی قبل از ظهور قائم  کفر و نفاق و ریاست،لعنت خدا بر بیعت کننده و
بیعت گرینده باد . )...
پس در لفظ قائم در دو روایت توقف می کنیم و مقصود و مراد از آهنا را بیان می کنیم که
آیا منظور آن امام حممد بن حسن عسکری است یاشخص دیگری است؟
واثق :منظور از لفظ قائم در این جاامام مهدی نیست.
پدر :چگونه متوجه آن شدی؟
واثق :پدر اگر لفظ قائم را به امام حممد بن حسن عسکری تفسری کنیم مستلزم آن
می شود که هرپرمچی قبل از پرچم ایشانربفراشته شود ،طاغوت است و غری از خدا عبادت می
شود .پس در این حالت پرچم میانی هم نیز طاغوت بشمار می رود ،در حالیکه امام باقر
 ،وسائل الشیعة طبعة آل البیت  :ج /ص ،
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پرچم میانی را با وصف هدایت ترین پرچم ها  ،که دوری از آن سبب ورود به آتش جنهممی شود
 ،توصیف منوده است.
پس نتیجه می گریمی که منظور از لفظ قائم مهان میانی می باشد.
پدر :احسنت واثق.
و امر در روایت دوم نیز چننی است ،و کسی که با میانی بیعت می کند بیعت او کفر ونفاق
وصاحبش ملعون نیست  ،بلکه کفایت می کند به اینکه روایت سرپیچی کننده از او و کسی که
یاریش نکند را از اهل آتش قلمداد کرده؟!
در ضمن روایت بیعت کننده و بیعت گرینده را لعنت می کند،وغری ِمکن است که منظور
این روایت قائم امام حممد بن حسن  باشد ،بلکه منظور میانی قائم ،امحد  می باشد ،
که در این صورت مستلزم دو نکته مهم خواهد بود:
به این که میانی و پرچم او ملعون باشند ،وِمکن نیست که کسی این را بگوید.
ویا این که دو روایت گفته شده یا روایت میانی را رد کنیم ،واین نیز ِمکن نیست که به آن
ملزم باشیم ،وآن به خاطر عدم تکذیب روایاتی که از آن ها صادر شده است و وجود امکان
مجع بسنت بنی آهناست .
وتا این جا حقیقت برای مشا واضح و روشن گردید،به این که لفظ قائم به میانی اطالق می
شود.
وبا این به نتیجه رسیدمی به این که لفظ مهدی وقائم در بعضی روایات بر میانی اطالق می
شود.
ووموضوع سخنامنان را امشب تا اینجا به پایان می رسانیم و انشاء اهلل فردا به حبث و
گفتوگوی جدید می پردازمی .
واحلمد هلل رب العاملنی وصلی اهلل علی حممد و آل حممد الطیبنی الطاهرین االئمه واملهدینی
وسلم تسلیما.
***
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قسمت پنجم
بررسی روایت یمانی
مهانطور که فرزندان هرشب به سخنان پدرشان در مورد دعوت فرخنده ی میانی با جان و دل
گوش می دهند .پدر نشست و به آنان گفت امشب می خواهم روایت میانی را برایتان شرح دهم
تا بر دالیل آن واقف شومی.
فرزندان :پدر هر آنطور که می خواهی آغاز کن که ما گوش می دهیم.
پدر :بسم اهلل الرمحن الرحیم و الصاله و السالم علی افضل اخللق حممد و آله الطیبنی
الطاهرین االئمه واملهدینی وسلم تسلیما.
اهل بیت در موردشخصی که زمینه رابرای امام مهدی فراهم می کند،خرب داده
اند و برای این زمینه ساز نامهای بسیاری ذکر کردند که به تفصیل آهنا خواهیم پرداخت از مجله
نام هایش  ،نام میانی است.
واین اسم از سوی امام باقر ذکر شد که شیخ بزرگوار حممد بن ابراهیم نعمانی متوفی
در سال  83ه ویکی از شاگردان شیخ کلینی(ره) در کتاب معروف خود (غیبه نعمانی) ذکر
کرده که امام باقر در حدیثی طوالنی فرمودند ...( :خروج السفیانی والیمانی واخلراسانی فی
سنه واحده ،فی شهرواحد  ،فی یوم واحد ،نظام کنظام اخلرز یتبع بعضه بعضا فیکون الباس من
کل وجه  ،ویل ملن ناواهم  ،ولیس فی الرایات رایه اهدی رایه من رایه الیمانی  ،هی رایه هدی
،النه یدعوالی صاحبکم ،فاذا خرج الیمانی حرم بیع السالح علی الناس وکل مسلم ،واذا خرج
الیمانی فاهنض الیه فان رایته رایه هدی ،والحيل ملسلم ان یلتوی علیه  ،فمن فعل ذلک فهو من
( )
اهل النار  ،النویدعو الی احلق والی طریق مستقیم)...
امام حممد باقر (علیه السالم) می فرماید ... ( :خروج سفیانی ومیانی وخراسانی دریک
سال ودریک ماه ودریک روز می باشد  ،ترتیب خروجشان مهانند دانه های تسبیح می باشد
،ومشکالت وسختی های از هر جهت روی می آورند ،وای برکسی که با آن ها دمشنی کند ،
غیبت نعمانى :ص ، 7بحاراألنوار:
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ودر میان این پرچم ها  ،پرمچی هدایتگراز پرچم میانی نیست  ،وآن پرچم هدایت است  ،واو مشا
را بسوی امامتان دعوت می کند ،واگر میانی خروج کند فروش سالح برمردم ومهه مسلمانان حرام
می شود ،واگر میانی خروج کند ،بسوی اوبشتابید  ،که پرچم او ،پرچم هدایت است  ،وبرهیچ
مسلمانی جایز نیست که از او سرپیچی کند ،و هر کس این کاررا بکند از اهل جهنم خواهد بود
 ،چون او به سوی حق وراه مستقیم دعوت می کند. ).
براین روایت توقف کرده وبرخی دالیل آن را شرح می دهیم .
اول :بنی دو مفهوم فرق وجود دارد که شایسته است به معرفت و فرق آن ها پی بربمی.
مفهوم اول :ظهور
مفهوم دوم :خروج .
روایت به خروج اشاره کرده نه به ظهور ،و ظهور مرحله ای است که قبل از خروج اتفاق
مي افتد ،و خروج بعداز ظهور مي باشد،براي فراهم منودن مقدمات خروج ( و آن در آغازخودبه
صورت یك اعالم تبلیغاِت صلح آمیزكه هدف آن احتجاج واقامه حجت با دالیل و براهنی و
حتدی با مناظره مهان طور كه سنت خداوند در بنی اولنی ها و آخرین ها از انبیاء و مرسلنی و
ائمه و صاحلنی اتفاق افتاده است ) ( ).
به خصوص این که روایت در بیاننربدیست كه بنی پرچم سفیانی و میانی اتفاق مي افتد،
اشاره مي كند ،پس حتما باید براي آهنا یك مرحله اعدادی(مجع آوری) برای لشکر میانی ونیز
سفیانی وجود داشته باشدتادر این مرحله هریک از آنان به مجع كردن پریوان خود بپردازند و
مقدمات خروج را مهیا کنند؟ واز اینجا می فهمیم به این كه خروجي كه روایت از آن یاد میکند
كه مانند( ترتیب دانه های تسبیح است)  .به این معنا ست كه التزام در خروج خواهد بود نه در
ظهور.
بلكه مي توان گفت منظور ازالتزام در خروج كه آن مانند ترتیب نظم تسبیح است كه منظور
آن خروج براي نربد وتوجه به سوي كوفه ونه فقط براي نربد مطلق است ،ورقابت پرچم ها براي
رسیدن به كوفه خواهد بود.
ومنافاِت وجود ندارد اگر یكي از آن ها قبل از دیگري ظاهر شده باشد ،بلكه در روایات
آمده كه میاِّن قبل از سفیاِّن ظهورخواهد كرد،مهان طور كه این روایت به آن اشاره می کند .،
کتاب طالع مشرق استاد احمد حطاب ص
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حذمل بن بشری می گوید :از علی بن حسنی پرسیدم خروج مهدی علیه السالم و نشانه
های آن و دالیلش را برامی توصیف کن ،پس فرمودند( :یكون قبل خروجه خروج رجل یقال له
عوف السلمي بأرض اجلزیرة ،ویكون مأواه تكریت ،وقتله ِبسجد دمشق ،مث یكون خروج شعیب
بن صاحل من مسرقند ،مث خيرج السفیاِّن امللعون من الوادي الیابس ،وهو من ولد عتبة بن أيب سفیان،
فإذا ظهر السفیاِّن اختفى املهدي  ، مث خيرج بعد ذلك) ( )  (.قبل از خروج او مردی به نام
عوف سلمی از جزیره خروج می کند و مسکنش در تکریت است و او در مسجد دمشق کشته
می شود سپس شعیب بن صاحل از مسرقند خروج می کند و پس از آن سفیانی ملعون از سرزمنی
خشک خروج می کند او از فرزند عتبه ابن ابی سفیان است پس هنگامیکه سفیانی خروج کرد
مهدی خمفی می شود و پس از آن دوباره خروج می کند) .
پس روایت اويل بیان مي كند كه میاِّن در ظهورکردن از سفیانی پیشی می گرید وسپس هنگام
ظهور سفیاِّن پنهان مي شود و بعد از آن خروج می کند .
و فرزندامن فراموش نکنید که در شبهای گذشته براي ما ثابت شده که مقصود از مهدی در
این روایت مهان میانی است.
دوم :امام باقر در قسمتهای اولیه روایت آتی نربدی را شرح می منایند كه در زمان
ظهور امام مهدی اتفاق می افتد ،بیان کردند،پس این خروج  ،خروج برای مبارزه است ودر
نسبت به هدایت مردم به
این زمان سه پرچم برافراشته می شوند وطبیعی است که اهل بیت
شدت حریص هستند وازاینجاست که امام باقر پرچم حق را با صفاتی متمایز وصف کردند
تا مردم را از گمراهی و سرگردانی دور نگه دارند ،و سردرگمی را از آهنا دفع کنند:
( در میان پرچم ها هیچ پرمچی هدایت گرتر از پرچم میانی نیست آن پرچم هدایت است)
سپس امام باقر برای آن دلیل می آورد و می فرمایند( :زیرا آن به سوی صاحبتان دعوت
می کند  ...زیرا آن به حق و راه راست دعوت می کند) واین هدایت از جانب میانی به سوی
حق وراه راست خمتص زمان خاصي نیست بلکه او مهواره و تا ابد بسوی حق دعوت می کند به
مهنی دلیل این روایت بصورت مطلق آمده است و هرگز بیان نکرد که ایشان تنها در وقت خاصی
به حق دعوت می کند پس اگر شخصی باشد که مهواره وتا ابد به حق دعوت کند باید که
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معصوم باشد تا مردم را از حق خارج و وارد باطل نکند پس این قسمت از روایت به معصوم
بودن میانی داللت دارد .
واثق :پدر قرآن کرمی به بسیاری از اشخاص اشاره می کند که به حق هدایت می کنند اما
معصوم نیستند ،مثالً خداونددرمورد مومن آل فرعون می فرماید﴿ :وقَ َال الَّ ِذي آمن یا قَوِم اتَّبِع ِ
ون
ََ َ ْ ُ
َ
ِ ِ
الر َش ِاد﴾ ( ) (،و کسی که امیان آورده گفت :ای قوم از من تبعیت کنید تا مشا را به
یل َّ
أ َْهد ُك ْم َسب َ
ب اللّهُ َمثَالً َّر ُجلَ ْ ِ
َح ُد ُمهَا
راه درست هدایت کنم) و مهچننی این فرموده خدای تعالی َ ﴿ :و َ
ضَر َ
نی أ َ
أَب َكم الَ ی ْق ِدر علَى َشي ٍء وهو َكلٌّ علَى مواله أَی نَما ی و يجههُّ الَ یأْ ِ
ت ِخبٍَْری َه ْل یَ ْستَ ِوي ُه َو َوَمن یَأْ ُم ُر
َ
َ َ ْ ُ ْ َ َُ
ْ ُ َ ُ َ َ ْ ََُ
( )
بِالْع ْد ِل وهو علَى ِصر ٍ
اط ُّم ْستَ ِقی ٍم﴾ (.و خدا مثلی زده (بشنوید) :دو نفر مرد یکی بندهای باشد
َ ََُ َ
َ
کل بر موالی خود که از هیچ راه ،خریی به مالک خویش نرساند
گنگ و از هر جهت عاجز و ّ
و دیگری مردی (آزاد و مقتدر) که به عدالت و احسان فرمان دهد و خود هم به راه مستقیم
باشد ،آیا این دو نفر یکسانند؟ ) .
پس افرادبسیاري هستند که به حق دعوت می کنند اما معصوم نیستند پس هرکس که حبق
هدایت می کند منی تواند معصوم باشد،بله معصوم باید مهواره وتا ابد به حق دعوت کند.
پدر :احسنت فرزندم ،اما مالحظه کن آیاهرکسي که از مومن آل فرعون سرپیچی کند از
اهل آتش خواهد بود؟
واثق :نه پدر جان.
پدر  :اما امام باقر در وصف میانی می فرمایند( :سرپیچی کننده از او از اهل دوزخ
است) ،پس معلوم مي شود كه میاِّن باید معصوم باشد.وبه مهنی دلیل روایت بیان كرده ( :و
برمسلمانی جایز نیست كه از وي سر پیچي كند وهركس این كار را بكند از اهل جهنم خواهد
بود ) پس سرپیچی از وی شخص را از اهل آتش می کند و این ِمکن نیست جز درمورد حجج
اهلی و صاحبان والیت اهلی پس هرکس که از آنان سرپیچی کند از اهل دوزخ است  ،هرچند که
مناز خبواند وروزه بگرید.
حممود :پدر روایت می گوید( :اگر میانی خروج کرد بسوی او بشتابید) به این معنی است
که قبل از خروج ایشان شتاب به سویشان واجب نسیت.
 غافر. 9 : -نحل 67 :
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پدر :فرزندم بدان که پرچم میانی پرچم هدایت و حق است و کسی که از ایشان پریوی و
تبعیت نکند قطعاً از غری او تبعیت می کند ،و این یعنی او از باطل تبعیت کرده ،خواه میانی
خروج کرده باشدویا نكرده باشد ،وامر به شتاب سوی او چگونه بدون معرفت پیشنی میسراست؟
پس باید مردم از قبل،ایشان راشناخته باشند تا در هنگام خروج بسوی ایشان بشتابند ،و
گرنه چگونه بسوی ایشان خواهند رفت؟
پس امر در شتاب بسوی ایشان به معنای تاکید بر پریوي  ،یاری و دوری از غری ایشان
است ،پس معنی این عبارت این نیست که نصرت و یاری ایشان بعد از خروجش باشد بلکه
تاكید برنصرت ومحایتوی و دوری از غری ایشان در زمان خروج است.
سوم :میانی بسوی صاحبمان دعوت می کند-یعنی امام مهدی - وشیخ کورانی در
کتاب عصر ظهور خود می گوید ( :اما اساسی ترین امري که باعث استحکام انقالب میانی
بعنوان هدایت گر شده ارتباط مستقیم با امام مهدی است وایشان جزئی از حرکت امام
 می باشد و میانی به دیدار امام  شرفیاب شده وتوجیهات و اوامررا از ایشان 
دریافت می کنند .و بسیاری از احادیث در مورد انقالب میانیون به مدح وستایش شخص میانی،
فرمانده ی این انقالب مقدس متركز كرده اند و ایشانرا اینگونه وصف کردند(به حق هدایت می
کند) (به صاحبتان دعوت می کند ( ).وجایز نیست مسلمانی از او سرپیچی کند و هرکس آن
کار را کرد از اهل دوزخ است) ( ).
علی رغم این سخنانش،ویدر اشتباه بزرگی افتاد،وقيت كه گمان كرد که میانی از مین خرومجي
كند در حالی که حقیقت مهانطور است که برایتان بیان کردم  ،به این كه اصل و نسبیاز
مین(مینی) دارد نه اینکه از مین خروج می کند ،و روایات به صراحت بیان می کنند که اولنی
انصار امام مهدی از اهل بصره می باشد .اصبغ ابن نباته می گوید :امری املومننی در
خطبه ای که در آن امام مهدي  و نام اشخاصی که با امام خروج می کنند را ذکر
 ،قال  :أوهلم من البصرة  ،وآخرهم من
کردند ...تا این كه فرمودند( :مسعت رسول اهلل
شنیدم که فرمودند :اولشان از بصره و آخرشان از میامه است)
الیمامة) ( ) ( .از رسول اهلل
.
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ودر روایت دوم امام صادق  می فرمایند( :أال وإن أوهلم من البصرة وآخرهم من
األبدال)( )  ( .مهانا که اولشان از بصره و آخرشان از ابدال است) .
مهان طور که روایات روشن ساختند كه اولنی مومننی (به ظهور امام مهدی ) نیز مهان
خواهیم فهمید.
میانی است كه از خالل بررسي وصیت رسول اهلل
چهارم :فروش سالح بر مردم بصورت عمومی و برمسلمنی بصورت خاص حرام مي شود
وامام فرمودند:
( هنگامی که میانی خروج کرد فروش سالح بر مردم و هر مسلمانی حرام می شود) وسبب
آن به این برمی گردد كه میانی تنها خمتص مسلمانان نیست بلکه یهود ونصاری را نیزشامل مي
شود،لذا فروش سالح به صورت مطلق بر مردم حرام شده ،اما ذکر مسلمانان برای تأکید
بیشرتاست  ،یا خباطرعطوفت خاص برعموم که در بسیاری تعابری یاد شده است .پس خرید و
فروش سالح حرام شده  ،تا سالح به دست دمشنان امام نیفتد كهبا آن با ایشان مبارزه کنند.
و معنی حرام بودن در اینجا امری تکلیفی است مانند حرمت ترک مناز و روزه است نه
مهانگوهنکه برخی از جاهالن می گویند؛ اگر امحد احلسن میانی است چرا خرید و فروش
سالح صورت مي گرید؟! تصورمی کنند كه حترمی دراینجا حترمی تکوینی است مانند حترمی زنان
شریده كه بر حضرت موسي بن عمران ) حرام شدند و خداوند می فرمایندَ ﴿ :و َحَّرْمنَا َعلَْی ِه
الْمر ِ
اض َع﴾( ) (.و شریدهی دایه ها را بر او حرام کردمی) .
ََ
درحايل كه این نادانی حمض است كه خداوند مارا از آن دور كند.
پنجم :روایت ،برخواسنت بسوي ایشان را واجب کرده است ،امام باقر فرمودند :
(وهنگامی که میانی خروج کرد بسوی او بشتابید) پس برخواسنت بسوي او و نصرت وی را
واجب،ودر آخرعدم یاری و رویگردانی از ایشان را حرام کرده است.
حممود :پدر در شب اول حدیث ثقلنی را ذکر کردید و آهنا قرآن وعرتت پیامرب
خرب دادند معصومیت از گمراهي در گرو متسک به آن دو
هستند،مهانطور که رسول اهلل
است  ،و هرگز ازهم جدا منی شوند تا بر حوض بر پیامرب وارد شوند ،و این به معنای آن است
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که هدایت منحصر به قرآن وعرتت است  ،وبر اساس آن هركس که از سوی عرتت نباشد مني
تواند هادي وراهنما باشد ،و متسک و پریوی از آن ما را ازگمراهي حمفوظ منی کند.
پس میانی باید از عرتت طاهره باشد که هرکس به آن و قرآن متسک جوید از گمراهی جنات
می یابد .
پدر :احسنت فرزندم  ،پس میانی از عرتت طاهره است و او اولنی مهدینی است که بعد از
وفات امام حممد بن حسن عسکری بر زمنی حکومت می کنند و میانی از نسل امام مهدی
 و از عرتت هدایتگر است.
ششم :میانی مذکور در روایت امام باقر در زمان ظهور دارای امهیت عظیمی می باشد
برای این كه او تنها زمینه ساز برای قیام مقدس امام مهدي  می باشد ،پس باید اهل بیت
 شخصیت و حد وحدود ایشان را به دقت بیان كنندو هرگونه شبهه از شخصیت ایشان را
بزدایند،امادر روایت امام باقر شخصیت میانی روشن و واضح نشده است  ،بله حجت
اهلی بودن ایشان را بیان کرده وسرپیچی کننده از او را از اهل دوزخ خوانده  ،اما روایت نام ایشان
را منی برد و فقط لقب وی را كه مهان میانی است ،ذكر کرده است.
شخصیت میانی را طوری بیان کردند که هرگز
وازاینجا روشن می شود که اهل بیت
کسی مانند آهنا بیان نكرده است ،هنگامی كه آن ها شخصیت و عالئم و نشانه های ایشان را
بیان کردند تا هیچ گونه شبهه ای در مورد ایشان باقی مناند ،این از یك جهت اما از جهت دیگر
این امر را خمفی نگه داشتند تا هرکسی ادعای آن را نکند ،با وجود اینکه می دانستند که این امر
را جز صاحبش کسی ادعا منی کند،و دلیل برآن اینست كه وی تنها كسي است كه به قانون
حجت خدا خمتصشده است،كه تفصیل آن در آینده بیشرت خواهد آمد .امشب حبثمان را تا
اینجا به پایان می رسانیم و انشاء اهلل به خواست و اراده ی اهلی فرداهم به حبث و گفتگو می
پردازمی
واحلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی حممد وآل حممد االئمه واملهدینی وسلم تسلیما.
***
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قسمت ششم
یمانی صاحب درفش های مشرقی.
فرزندان نشسته و به حبث و مناظره بنی خود مي پرداختند ،امحد به برادرش واثق گفت:
امروزكتايب را خواندم که در آن ذکر شده که قبل از امام مهدی مردی خروج می کند که از
اهل بیت امام  می باشد ،این مردی که از اهل بیت امام مهدی می باشد ،کیست؟!
در این هنگام پدرآمد و فرزندان خود را در حال حبث و گفتگو دید ،پس به آنان سالم کرد
و جواب سالم را دادند،و ساکت شدند ،پدر به آنان گفت :فرزندامن به گفتگویتان ادامه دهید.
واثق گفت :پدر امحد سوالی پرسید درمورد مردی که روایات ذکر کرده اند به اینکه قبل از
امام مهدی خروج می کند و نیز از اهل بیتش می باشد  ،این مرد چه کسی است؟
پدر :بله امشب در مورد روایاِت که خروج مردی از اهل بیت امام مهدی در مشرق را
بیان می کنند ،به حبث و گفتگو می پردازمی.
در شب گذشته به مشا گفتم که روایت میانی اسم ایشان را بیان نکرده وفقط حجت بودن او
را ثابت منودهپس از آجنایی که حجت اهلی است ،باید قانونی برای معريف حجیت خود داشته
باشد ،قانون معرفت حجت را به شب های آینده موكول مي كنیم انشاء اهلل تعايل.
میاِّن را با عناوین خمتلفي
اما امشب مي خواهم براي مشا بیان كنم كه چگونه اهل بیت
كه مهه به آن اشاره دارد ،ذكر منودند.وبعضي از روایاِت كه به بیان شخصیت میاِّن 
پرداختند را برایتان شرح میدهم :
روایت اول :رسول اهلل

فرمودند ...( :مث تطلع الرایات السود من قبل املشرق فیقتلونكم

قتالً مل یقتله قوم مث ذكر شیئاً ال أحفظه  .قال رسول اهلل
الثلج فإنّه خلیفة اهلل املهدي) ( ) .

 :فإذا رأیتموه فبایعوه ولو حبواً على
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(  ...سپس درفش های سیاهی از سوی مشرق برافراشته می شوند که با مشا مبارزه ای می
کنند که هیچ قومی چننی مبارزه ای نکرده سپس چیزی را ذکر کردند که حفظ نکردم ،رسول اهلل
فرمودند  :اگر او را دیدید با او بیعت کنید حتی اگر بر برف ها خبیزید زیرا او خلیفه خدا
مهدی است) .
فرزندامن دقت کنید به این كه روایت در مورد شخص معنی سخن می گوید اما روای می
گوید( :سپس چیزی را ذکر کردند که حفظ نکردم) وبعد از آن فرمودند :اگر او را دیدید با او
بیعت کنید حتی اگر بر برف ها خبیزید زیرا او خلیفه خدا مهدیاست به این جزءدر روایت توجه
در مورد یک شخصی
کنید  ( :اگر او را دیدید  ) ...بر این داللت می کند که پیامرب
معنی سخن می گفتند  :و بصورت ضمری مفرد آمده  ،و این داللت مي كند به اینكه چیزیکه
حذف شده در صدد بیان شخص بوده است ،به مهنی خاطربصورت مفرد آمده ( اگر او را
دیدید) (،با او بیعت کنید) ،وشاید اسم شخص حذف شده باشد ،ویا ِمكن است سخن بعدی
روایت دومی باشدکه روای آن را به روایت اولی اضافه كرده است  .ولیکن به اینکه گفته شده كه
امسي حذف شده است  ،به واقعیت نزدیكرت است.
سپس او را در آخر روایت آشکار می سازد و فرمودند ( خلیفه ی خدا مهدی است) .
روایت دوم  :از عبداهلل ابن مسعود که می گوید ( :كنا جلوسا عن النيب

ذات یوم ،إذ

أقبل فتیة من بين عبد املطلب ،فلما نظر إلیهم رسول اهلل أغرورقت عیناه ،فقلنا :یا رسول اهلل،
ال نزال نرى يف وجهك شیئا نكرهه؟ قال :إنا أهل بیت اختار اهلل لنا اآلخرة على الدنیا ،وإن أهل
بیيت سیلقون بعدي بالء وتطریداً وتشریداً ،حىت جييء قوم من هاهنا  -وأشار بیده إىل املشرق -
أصحاب رایات سود ،یسألون احلق فال یعطونه  -حىت أعادها ثالثاً  -فیقاتلون فینصرون ،وال
یزالون كذلك حىت یدفعوهنا إىل رجل من أهل بیيت ،فیمألها قسطاً وعدالً ،كما ملئت ظلماً وجوراً،
نشسته بودمی
فمن أدركه منكم فلیأته ولو حبواً على الثلج ( ) ) (آن روز نزد رسول اهلل
به آنان نگاه کرد
،جوانانی از بنی عبد املطلب بسوی ما آمدند ،و هنگامی که رسول اهلل
چشمانشان اشک آلود شد ،گفتیم  :یا رسول اهلل در چهره ی مشا چیزي مي بینیم كه ما دوست
خداوند آخرت بر دنیا را برای ما انتخاب
ندارمی آنرا در مشا ببینیم ؟ فرمودند  :ما اهل بیت
 -دالئل اإلمامة :ص .88
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کرده و اهل بیتم بعد از من با بسیاری از آزارها  ،گرفتاریها و گریزان ها رو به رو خواهند شد ،تا
اینکه قومی از این سو -و با دست به سوی شرق اشاره کردند-یاران درفش های سیاه  .حق را
درخواست می کنند اما به آنان داده منی شود – سه بار آن را تکرار کرد -پس با دمشنان ،مبارزه
می کنند و بر آنان پریوز می شوند ،هرگز شکست منی خورند تا اینکه حق را به مردی از اهل
بیتم تسلیم می کنند،و زمنی را پر از قسط و عدل می کند مهانگونه که پر از ظلم و جور گشته
است  ،هر کس از مشا آن زمان را درک کرد بسوی او بشتابد حتی اگرجمبوربه سینه خیزرفنت بر
برفها شود.
روایت سوم:سید ابن طاووس درمالحم وفنت از رسول اهلل

روایت می کند که فرمودند:

(خرج من املشرق رایات سود لبين العباس ،مث میكثون ما شاء اهلل ،مث خترج رایات سود صغار تقاتل
رجالً من ولد أيب سفیان وأصحابه من قبل املشرق ،ویؤدون الطاعة للمهدي) ( ) ( .پرچم های
سیاهی برای بنی عباس از سوی مشرق برافراشته می شوند سپس ماشاءاهلل حكومت مي
كنند،سپس پرچم های کوچک سیاهی خروج می کنند که با مردی از فرزندان ابی سفیان مبارزه
مي كنند كه اصحابش از سوی مشرق مي باشد ،وبه اطاعت مهدی  در می آیند ).
روایت چهارم:رسول اهلل

فرمودند( :مث تطلع الرایات السود من قبل املشرق فیقاتلوهم

قتاالً ال یقاتله قوم مث ذكر شاباً فقال إذا رأیتموه فبایعوه فانه خلیفة [ اهلل ] املهدي) ( )  (.سپس
درفش هایی سیاه از سوی مشرق به اهتزاز در می آیند،سپس مبارزه اي می کنند،كه هیچ قومی
چننی مبارزه اي نكرده است  ،سپس جوانی را ذکر منودو فرمودند اگراو را دیدید با او.بیعت کنید
زیرا اوخلیفه(خدا) مهدی است)
روایت پنجم ....( :فیخرج اهلل على السفیاِّن من أهل املشرق وزیر املهدي فیهزم السفیاِّن إىل

الشام ) ( ) ..( :و خداوند وزیر مهدی از سوی مشرق را برای سفیانی خارج می كندكه اورا تا
شام شکست می دهد) .
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روایت ششم :رسول خدا

فرمودند( :جتيء الرایات السود من قبل املشرق كأن قلوهبم زبر

روایت هفتم :رسول اهلل

 :فرمود ...( :مث جتئ الرایات السود فیقتلوهنم قتالً مل یقتله قوم

احلدید فمن مسع هبم فلیأهتم فبایعهم ولو حبوا على الثلج) ( ) .پرمچهای سیاهی از سوی مشرق می
آیند که صاحبان آهنا قلب هایی مهچون آهن دارند پس هرکس درباره ی آنان شنید بسوی آنان
بشتابد و باآهنا بیعت کند،حتی اگرجمبوربه سینه خیزرفنت بر برفها شوید) .
مث جييء خلیفة اهلل املهدي فإذا مسعتم به فأتوه فبایعوه فإنه خلیفة اهلل املهدي) ( ) ( .سپس پرچم
های سیاه رنگی می آیند وبا آنان مبارزه اي می کنند که هیچ قومی اینگونه مبارزه نکرده سپس
خلیفه خدا مهدی می آید ،پس هنگامیکه در مورد او شنیدند بسوی او بشتابیدوبا او بیعت کنید
زیرا اوخلیفه خدا مهدی است.
روایت هشتم :عبداهلل ابن عمر می گوید( :خيرج رجل من ولد احلسنی من قبل املشرق لو

استقبلته اجلبال هلدمها واختذ فیها طرقاً) ( ) .
(مردی از فرزندان حسنی از سوی مشرق خروج می کند که اگر کوه ها مانع او شوند.آهنا را
منهدم می کند و راه خود را پیش می گرید) «.
و از کنارهم گذاشنت این روایات چند امر را مي توان فهمیدد:
أمراول :مهه ی روایات مشرتک در یک معنی واحد هستند و آن اشاره به خروج قومی است

از سوی مشرق ،واین پرچم های مشرقی زمینه ساز قیام امام حممد ابن حسن مهدی  هستند
روایت شده كه فرمودند( :خيرج ناس من املشرق فیوطئون
مهان طور که از رسول اهلل
للمهدي ،یعين سلطانه) ( ) (.مردمی از مشرق خروج می کنند وبه مهدی عطا می کنند یعنی
حکومتش را به).
امردوم  :روایت هفتم و هشتمذکر می کنند،كسي که ازمست مشرق خروج مي کندمردي از
فرزندان امام حسنی  است اما روایت هفتم اسم شخصی که از مشرق خروج می کند را ذکر
 بحار األنوار :ج  /ص.98 /ص .9
 بحار األنوار  :ج كتاب الفتن لنعیم بن حماد المروزي :ص8 -8بحار األنوار :ج  /ص .96
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است
می کند كه او مهدی است.و مراد از آن،مهدی اول ذكر شده در وصیت رسول اهلل
به اینکه او اولنی مؤمن به حرکت امام مهدی  و اولنی یاور پدر خویش می باشد و
اوصاحب پرمچهای مشرقی است و پرمچهای مشرقی قبل از امام حممد ابن حسن عسکری 
ظهور می کنند.مهانطور كه معلوم است .
امر سوم :فرمانده این پرمچها یي که ازسوی مشرق مي آیند ،مردی از اهل بیت

مي

باشد ،بلکه از اهل بیت امام مهدی  است،وبراي این كه موضوع بیشرت آشکار شود و
دالیل مشرتکدر این روایات را مجع بندمی کنیم.
مي گومی :
روایت اول :امری املؤمننی  فرمودند( :خيرج رجل قبل املهدي من أهل بیته باملشرق حيمل

السیف على عاتقه مثانیة أشهر یقتل ومیثل ویتوجه إىل بیت . ) ( )...

(قبل از مهدی، مردی از اهل بیتش از سوی مشرقخروج می کند ،كه به مدت هشت
ماه مششریبر دوش مي گرید و می کشدوازبنی مي بردو به سوی بیت املقدسپیش می رود)...
روایت دوم :امریاملومننی بعد از جنگ هنروان خطبهای طوالنیایراد کردند که در آن
اینچننی آمده( :إ ّن اهلل تعاىل یفرج الفنت برجل منا أهل البیت كتفریج األدمی ،بأيب ابن خریة اإلماء
مصربة ،فال یعطیهم إالّ السیف هرجاً هرجاً ،یضع السیف على
یسومهم خسفاً ویسقیهم بكأس ّ
عاتقه مثانیة أشهر ،ودت قریش عند ذلك بالدنیا وما فیها لو یروِّن مقاماً واحداً قدر حلب شاة أو
جزر جزور ألقبل منهم بعض الذي یرد علیهم حىت تقول قریش :لو كان هذا من ولد فاطمة
ِ ِ َّ ِ
ین
لرمحنا ،فیغریه اهلل ببين أمیة فیجعلهم ملعوننی أینما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتیالً ُ
﴿سنَّةَ اللَّه يف الذ َ
َخلَ ْوا ِمن قَ ْب ُل َولَن َِجت َد لِ ُسن َِّة اللَّ ِه تَ ْب ِدیالً ﴾ ( ) . ) (،مهانا خداوند متعال فتنه ها را بوسیله مردي از
 كتاب الفتن لنعیم بن حماد المروزي :ص  ، 89معجم أحادیث اإلمام المهدي  :ج  /ص ، 8كنزالعمال :ج  / 8ص  . ) 98وفي روایة السید ابن طاووس في المالحم والفتن :ص  ..( : 8بأهل الشرق
. )..
 احزاب.7 : الغارات :ج /ص  ،عصر الظهور :ص  . 8قال ابن أبي حدید می گوید ـبعد نقل خطبهای که در متنآمده – اگر گفته شود که این مرد موعود چه کسی است ؟ م ی گوییم به این که امامیه ادعا می کنند که ایشان
امام داوزدهم وایشان مادرش نرگس می باشد ،اما اصحاب ما می گویند ادعا می کنندکه ایشان فاطمی هستند
که در آینده به دنیا می آیدکه هنوز به دنیا نیامده وفعال موجود نیست  .واگر گفته شود  :چه کسی از بنی
امیه در آن وقت موجود است تا این که فرمود (ع) در امرشان که آن مرد از آن ها انتقام می گیرد؟ امامیه
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ما اهل بیت ،برطرف مي كند مانند آزادمنودن برده ها ،پدرم فداي او باد وی فرزند هبرتین زنان
است  ،آهنا را ازبنی مي برد وجام تلخي به آهنا مي نوشاند ،جزء مششری چیزی به آنان مني دهد،و
مششری رابه مدت هشت ماه بر دوش مي گذارد،قریش در آن هنگام  ،در دنیا وآن چه كه در آن
است  ،دوست مي داشتند كه یک بار دیگرمرا ببیندوآن به اندازه مقدار دوشیدن یك میش ویا به
اندازه زمان سر بریدن یك قربانكه از آهنا بپزیرم بعضي از چیزهایی را که با آهنا منسوب است ،تا
بود به ما رحم مي كرد ،وخداوند
این كه قریش بگوید :اگر این از فرزندان حضرت فاطمه
بين امیه را ذلیل او مي كند وآن ها را ملعون می کند هر كجا یافت شوند گرفته و كشته مي
حق) است که در مهه ادوار امم گذشته برقرار بوده (که منافقان
شوند(این سنّت خدا (و طریقه ّ
و فتنه انگیزان را رسوالن حق به قتل رسانند) و بدان که سنّت خدا هرگز مب ّدل خنواهد گشت) .
روایت سوم :امام باقر میفرمایند( :يف صاحب هذا األمر سنن من أربعة أنبیاء :سنة
من موسى ،وسنة من عیسى ،وسنة من یوسف  ،وسنة من حممد صلوات اهلل علیهم أمجعنی،
فقلت :ما سنة موسى؟ قال :خائف یرتقب .قلت :وما سنة عیسى؟ فقال :یقال فیه ما قیل يف
عیسى ،قلت :فما سنة یوسف؟ قال :السجن والغیبة .قلت :وما سنة حممد ؟ قال :إذا قام
إال أنه یبنی آثار حممد ،ویضع السیف على عاتقه مثانیة أشهر هرجا
سار بسریة رسول اهلل
هرجاً ،حىت یرضي اهلل قلت :فكیف یعلم رضا اهلل؟ قال :یلقي اهلل يف قلبه الرمحة ) ( ) .
در صاحب این أمر سنتهایی از چهار پیامربوجود دارد،سنتی ازموسی ،و سنتی از عیسی ،و
سنتی از یوسف ،وسنتی از حممد (درود خدا بر مهه آهنا باد) ،پرسیدم :سنت موسی
چیست؟فرمودند :هراسان ومراقب.گفتم :سنت عیسی چیست؟ فرمودند :آن چه در مورد عیسي
می گویند  :در رجعت وادعا می کنند که همه آن ها از بنی امیه وغیر آن ها به این دنیا بر می گردند
هنگامی که امام منتظرشان ظهور کند وایشان دست وپای می برد وچشمانشان را در می آورد وبعضی از آن
ها به دار می زند واز دشمنان خاندان محمد (ص) از اولین وآخرین انتقام می گیرد  .اما اصحاب ما ادعا
می کند که خداوند آن را در آخر زمان مردی از فرزندان فاطمه (س) خلق می کندکه در حال حاضر موجود
نیست وبه وسیله او انتقام می گیرد وزمین را پر از عدل می کند همانطور که پر از ظلم وجورظالمان شده
است وبد ترین غذاب ها را با آن ها انجام می دهد،وایشان به دنیا نیامده همان طور که در این بیان وغیر آن
وایشان بعد ملوکی از بنی امیه بر اسالم حکومت کردندوایشان
آمدهونام ایشان همانند اسم رسول هللا
همان سفیانی موعود وب ا سند صحیح از فرزندان ابی سفیان بن حرب از بنی امیه است که فرزند فاطمه
ایشان ویارانش را از بین می بردوبعد از آن عیسی از آسمان نزول می کند وشرایط قیامت شروع می
شودوخزنده زمین ظاهر می شود وتکلیف باطل می شودوزنده شدن اجسام تحقق می یابد وآن هنگام دمیدن
در صور خواهد بود همانطور که در کتاب عزیز آمده است ( ..شرح نهج البالغة البن أبي الحدید:
).
ج/6ص ، 8بحار األنوار :ج /ص
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گفته شد  ،به او گفته می شود.پرسیدم :سنت یوسف چیست؟ فرمودند :زندان و غیبت.پرسیدم
عمل
سنت حممد ،چیست؟ فرمودند :هنگامی که قیام کند،به روش و سنت رسول اهلل
را آشکار می کند ،و مششری را به مدت هشت ماه
میكند زیرا وى  و آثار حممد
بردوش خود می گذارد آنقدر می ُکشد تا خداوند را راضی كند،پرسیدم :چگونه می فهمد که
خداوند راضی شده؟فرمود :زمانی که خداوند رمحت و عطوفت را در قلب او قرار می دهد.
روایت چهارم :عیسی خشاب می گوید :از حسنی ابن علی  پرسیدم :مشا صاحب این
أمر هستید؟ فرمودند( :ال ،ولكن صاحب هذا األمر الطرید الشرید املوتور بأبیه ،املكىن بعمه،
یضع سیفه على عاتقه مثانیة أشهر)( ) .خری اما صاحب این امرمهان كه مورد تعقیب وگریز وخواهان
خون پدرش است ،مي باشد،كه به عمویش ملقب شده ،به مدت هشت ماه مششری را بردوش
قرار می دهد.
روایت پنجم :از ابی بصری که گفت :ابو عبد اهلل (امام صادق) علیه السالم فرمود :ال
خيرج القائم  حىت یكون تكملة احللقة قلت و كم تكملة احللقة قال عشرة آالف جربئیل عن
میینه و میكائیل عن یساره مث یهز الرایة و یسری هبا فال یبقى أحد يف املشرق و ال يف املغرب إالّ
نزل هبا جربئیل یوم بدر مث قال یا أبا حممد ما هي و اهلل قطن و ال
لعنها و هي رایة رسول اهلل
كتان و ال قز و ال حریر .قلت :فمن أي شيء هي؟ قال :من ورق اجلنة نشرها رسول اهلل
یوم بدر مث لفها و دفعها إىل علي  فلم تزل عند علي  حىت إذا كان یوم البصرة نشرها
أمری املؤمننی  ففتح اهلل علیه مث لفها و هي عندنا هناك ال ینشرها أحد حىت یقوم القائم فإذا
هو قام نشرها فلم یبق أحد يف املشرق و املغرب إالّ لعنها و یسری الرعب قدامها شهراً و وراءها
شهراً و عن میینها شهرا و عن یسارها شهراً .مث قال :یا أبا حممد إنه خيرج موتوراً غضبان أسفاً
لغضب اهلل على هذا اخللق ،یكون علیه قمیص رسول اهلل الذي علیه یوم أحد و عمامته
السحاب و درعه درع رسول اهلل ص السابغة و سیفه سیف رسول اهلل ذو الفقار جيرد السیف
على عاتقه مثانیة أشهر یقتل هرجاً فأول ما یبدأ ببين شیبة فیقطع أیدیهم و یعلقها يف الكعبة و

 -اإلمامة والتبصرة :ص

،كمال الدین :ص9
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ینادي منادیه هؤالء سراق اهلل مث یتناول قریشاً فال یأخذ منها إال السیف و ال یعطیها إال السیف و
ال خيرج القائم  حىت یقرأ كتابان كتاب بالبصرة و كتاب بالكوفة بالرباءة من علي)( ).
قائم علیه السالم خروج نکند تا آنگاه که حلقه کامل گردد .عرض کردم :حلقه[کامل
شدنش] چقدر است؟ فرمود :ده هزار که جربئیل از مست راستش و میکائیل از مست چپش
باشد ،سپس پرچم را باهتزاز در آورد و با پرچم حرکت کند یک نفر در خاور و باخرت مناند مگر
آنکه پرچم را لعنت کند و آن پرچم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله است که جربئیل آن را روز
بدر فرود آورد .سپس فرود :ای ابا حممد آن پرچم خبدا قسم نه از پنبه است و نه از کتان و نه
از ابریشم و نه از حریر  .عرض کردم :پس از چیست؟ فرمود :از ورق هبشتی است ،رسول خدا
آن رادرروز بدر گشود سپس باز درهم پیچیده و بعلی علیه السالم سپرد و مهواره نزد علی
علیه السالم بود تا آن که روز بصره فرا رسید پس امری املومننی علیه السالم آن را گشود و خداوند
فتح را نصیب علی کرد سپس آن را درهم پیچید وآن در مهان جا نزد ماراست هیچ کس آن راباز
خنواهد کرد تا آن که قائم قیام کند و چون او قیام کرد آن پرچم را باز کند و کسی در خاور و
باخرت مناند مگر آن که آن رالعنت کند و رعب و ترس یک ماه راه از پیشاپیش و از پشت سر و
از مست راست و مست چپ آن حضرت در حرکت باشد .سپس فرمود :آی حممد او خروج می
کند در حالی که خوخنواه و خشم ناک و متاسف به خاطر غضب خداوند بر این خلق  ،و بر
تن او پریاهن رسول خدا صلی اهلل علیه و آله که روز احد بر تن داشت  ،خواهد بود ،و عمامه
و مششری او مششری رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
سحاب و زرهش ،زره بلند رسول خدا
که ذو الفقار است ،مششری را برهنه کرده هشت ماه بر دوش می گرید و بی مهابا می کشد
خنستنی آغازش از بنی شیبه خواهد بود " دستانشان را می برد و در کعبه می آویزد و سخن
گویش اعالم می کند که اینانند دزدان [اموال]خدا سپس به قریش می پردازد و جبز مششری رد و
بدل منی شود و قائم علیه السالم خروج منی کند تا آن که دو نوشته (قطعنامه) یکی در بصره و
دیگری در کوفه،در برائت از علی خوانده می شود)
ودالیل مشرتکی که از روایت امر سوم می فهمیم ،آن:
اول :وجود مردی است که مدت هشت ماه مششری را بر دوش محل می کند.
 -غیبت نعمانى :ص  ، 8بحار األنوار  :ج
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دوم :روایت اول می گوید که ،مردی قبل از مهدی  از اهل بیت ایشان

از سوی

مشرق خروج می کند.
سوم :روایت دوم بیان می کند که خداوند عزوجل فتنه ها رابا خروج مردی از اهل بیت
خامته می دهد ،و امریاملؤمننی  در موردایشان فرمودند :پدرم فدایش فرزندهبرتین زنان
،آهنا را از بنی می برد وجام تلخ به آن ها می نوشاند،وجوابی جزء مششری که بی مهابا باشد  ،به
آن ها منی دهد) .
چهارم :روایت سوم بیان می کند که برای اصحاب این أمر چهارسنت از چهار پیامرب است
سپس آن سنتها را بیان کردو بعد از آن روایت می گوید :مششری را به مدت هشت ماه بر دوش
می گذارد) .
و از مهنی جا روایت سوم با متام روایات در یک امرمشرتک است ،ولی در امری
دیگراختالف دارد،اما امر مشرتک مهان بیان مدت زمان محل مششری در هشت ماه است .واما امر
مورد اختالف ؛ این که ؛کسی که مششری را به مدت هشت ماه محل می کند مهان صاحب امر
است،واز این جا سوالی بوجود می آید :منظور از صاحب امر(در این روایت) چه کسی است ؟
پنجم  :روایت چهارم با متامی روایات به اینکه مدت محل مششری هشت ماه خواهد بود
مشرتک است ،مهان طور که با روایت سومدر امری که باقی روایات نداشنت اشرتاک دارد و آن :
کسی که مششری محل می کند مهان صاحب امر است ،واز مهنی جا سوال دوباره تکرار می شود :
صاحب امر چه کسی است ؟
به خصوص که روایت چهارم بیان کرده که صاحب امر کسی که  :شخصی كه مورد تعقیب
وگریز وخوخنواه خون پدرش است ،مي باشد،كه به عمویش ملقب شده!!
ششم  :روایت پنجم بیان کرده کسی کهشمشری را به مدت هشت ماه محل می کند مهان
قائم  می باشد،و دلیالینکه از بقیه روایاهتای گفته شده مستثنی می شود ،این است که
محل منودن مششری در مدت زمان ذکر شده را به قائم  نسبت میدهد.
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مهان طور که روایت اول بر خروج مردی در مشرق از اهل بیت مهدی  که زمینه را
برای امام مهدی  مهیا می سازد  ،تا کید می کند.
لذا از مهه نکات گقته شده نتیجه می گریمی کسی کهشمشری را به مدت هشت ماه محل می
کند ،مردی است از اهل بیت امام مهدی  که صاحب امر نیز خوانده می شود ،ومهچننی
قائم نیز نامیده می شود ،ودلیل آن نسبت محل منودن مششری به مدت هشت ماه برای مهه با
وجود متغری بودن عنواین در روایات است،و گاهی نسبت محل مششری به مدت هشت ماه به
مردی از اهل بیت  ودوم توسط مردی از از اهل بیت امام مهدی  وسوم توسط
مردی که از مشرق خروج می کندوچهارم توسط صاحب امر ،وپنجم توسط قائم  است،
واگر نگوییم که مراد ،وحدانیت شخص در متام این روایات است ،پس باید حکم به تعارض
روایات بدهیم،در حالی که روایات واضح وروشن هستند و مهدیگر را تفسری وشرح می دهند ،در
صورتی که هر روایت به زبان تفسری دیگری ومکمل دالیل آن آمده است .
وکسی منی توانداین بیان تفسریی که در روایات آمده را روشن کند ،و در مهان زمان در
سخنش تناقضی نباشد به خصوص که متکلمنی یکی نیستند.
سر چشمه می گرید  ،شناخته می
وازمهنی جا حکمتی که از زبان پاکان اهل بیت
شود ،مهان گونه که روشن می گردد برای کالمشان هفتاد وجه است و مهان طور که برای هر وجه
خمرجی وجود دارد.
و برای ما روشن می شود که چرا آهنا

ما را از رد منودن روایات هنی کرده اند.

سفیان بن مسط می گوید  :قلت أليب عبد اهلل  : جعلت فداك ،إ ّن الرجل لیأتینا من
قبلك فیخربنا عنك بالعظیم من األمر ،فیضیق بذلك صدورنا حىت نكذبه ،قال  :فقال أبو عبد اهلل
 :ألیس عين حيدثكم؟ " قال :قلت :بلى ،قال  :فیقول للیل :إنه هنار ،وللنهار :إنه لیل؟
قال :فقلت له :ال ،قال :فقال :رده إلینا  ،فإنك إن كذبت فإمنا تكذبنا ( ) .
به ابی عبد اهلل  گفتم  :فدایت شوم ،مردی از طرف مشا  ،به سوی ما می آیدوما را
به امر بزرگی از طرف مشا خرب می دهد که به خاطر آن خرب سینه های ما تنگ می شودبطوری
 -بصائر الدرجات :ص6
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که تکذیبش می کنیم ،فرمودند  :مگر از جانب من با مشا حرف منی زند ؛ گفتم  :بله  .فرمود
 :آیا به شب ،روز وبه روز ،شب می گوید؟ گفتم  :نه فرمود  :آن را به ما بر گردانید،که اگر
مشا آنرا تکذیب منودید انگار که ما را تکذیب کرده اید.
ای فرزندان عزیزم تا این جا حبث ما متام می شودوبه امید خدا فردا شب کامل می کنیم .
واحلمد هلل رب العاملنی ،والصاله والسالم علی حممد وآل حممد الطاهرین االئمه و املهدینی
وسلم تسلیما .
***

قسمت هفتم:
صاحب أمر مهان قائم است.
بعد از پایان یافنت حبث و گفتوگو در شب گذشته سؤالتی در ذهن امحد وبرادرانش باقی
ماند و قصد داشتند که در این شب سؤاالت خود از پدرخودبپرسند ،پدر آمد وبه آهنا سالم منود
وجواب سالمش رادادند،پدر گفت :در چهره مشا سؤالتی می بینم ،سؤال کنید تا به مشا پاسخ
دهم.
امحد :از دیشب سوالی در مورد صاحب امر در ذهنم مانده است پدر :صاحب أمرچه
کسی است؟
پدر  :صاحب امر را روایت چهارم توصیف کرده به این که ایشان شخصی است كه مورد
تعقیب وگریز و خوخنواه پدرش مي باشد ،و به عمویش ملقب است!! ونیز آجنا روایاتی هستند که
این اوصاف را بیان کردند ،که برای مشا دوروایت ذکر می کنم :
روایت اول :عبدعلی ابن حسنی ثعلبی از پدرش نقل می کند( :لقیت أبا جعفر حممد بن
علي علیهما السالم يف حج أو عمرة (فقلت له :كربت سين ،ودق عظمي فلست أدرى یقضى يل
لقاؤك أم ال فاعهد إيل عهداً وأخربِّن مىت الفرج؟ فقال :إ ّن الشرید الطرید الفرید الوحید ،املفرد من
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أهله ،املوتور بوالده ،املكىن بعمه هو صاحب الرایات ،وامسه اسم نيب) ( ) .که ابو جعفر حممد بن
علی را در سفر حج یا عمره دیدم و از ایشان پرسیدم :سنم باالرفته و استخواهنامی سست
شده منی دامن که بار دیگر مشا را خواهم دید یا خری پس با من عهدی ببندید و راهنمائیم کنید که
زمان فرج کی خواهد بود؟فرمود :کسی که مورد تعقیب وگریز و تنها و بی یاور ،دور افتاده از
اهلش ،خوخنواه پدرش و ملقب به عمویش او صاحب پرچم هاست و نام او هم نام پیامرب
است. ).
روایت دوم :ابی جارود ازابی جعفر حممدبن علی، نقل می کند که فرمودند( :صاحب

هذا األمر هو الطرید الشرید املوتور بأبیه ،املكىن بعمه ،املفرد من أهله ،امسه اسم نيب) ( ) .
(صاحب این أمر مهان کسی که مورد تعقیب وگریزوخون خواه پدرش و ملقب به عمویش از
اهل خود دور شده و نام او هم نام پیامرب است).
وچیزی که از این دو روایت استفاده می شود:
اوال  :صاحب امری که روایات ایشان را توصیف کردند سه خصوصیتدارد و آن ملقب به
عمویش وخوخنواه پدرش وصاحب پرچم هاست  ،یعنی پرچم های سیاه مشرقی و این تنها ذهنیتی
است که به فکر خطور می کند ،و آن به خاطرعدم اطالق لفظ پرمچها مگر بر آن است،
مهانطور که از روایات مشاهده می شود..
دوم :مراد و مقصود از صاحب امر در این روایاهتمان قائماست ،وقبال روشن شد که لفظ
قائم بر دوشخص،بلکه بر اشخاصی اطالق می شود،اما چیزی که برای ما مهم است این است
که االن صاحب امر در این روایات مهان قائم  است  .و منظور از لفظ صاحب أمر
وقائم  در اینجا حممد ابن حسن عسکری  نیست بلکه مقصودشخص دیگریست که
زمینه را برای امام مهدی حممد ابن حسن عسکری  فراهم میسازد ،که ایشان با وصف اینکه
از اهل بیت امام مهدی  است،توصیف شده  ،مهان طور که در قسمت گفته شده است ،
در آینده بیشرت برای مشا روشن خواهد شد.
 غیبت نعمانى :ص . 69 -غیبت نعمانى :ص . 68
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واثق :پدر معنی ملقببه عمویش چیست؟
پدر :مقصود از عمویش ،مهان حضرت ابوالفضل عباس است ،واین مهان چیزی که
امریاملؤمننی  در خطبه ای که در کوفه بیان کرده روشن کرده و شیعه و سنی آن را نقل کرده
اند که حضرت فرمود( :بسم اهلل الرمحن الرحیم احلمد هلل بدیع السموات وفاطرها ...،مث قال :لو
شئت ألوقرت من تفسری فاحتة الكتاب سبعنی بعریاً ...،سبحان القدمی ،یفتح الكتاب ویقرأ
اجلواب :یا أبا العباس أنت إمام الناس ،سبحان من حيیي األرض بعد موهتا وترد الوالیات إىل
بیوهتا .یا منصور تقدم إىل بناء السور ذلك تقدیر العزیز العلیم) ( ) .
بسم اهلل الرمحن الرحیم محد و سپاس از آن پروردگاری که بدیع و شکافنده ی آمسان
هاست  ...سپس فرمود :اگرمی خواستم  ،به مقدار بار هفتاد شرت فاحته کتاب را تفسری
میکردم ...سبحان قدمی،کتاب را باز می کند وجواب را می خواند :ای ابا عباس  :مشا
امام(جلودار) مردم هستی،منزه است خدایی که زمنی را بعد از مرگش زنده می کندوحکومت هابه
صاحبان آهنا بر میگردد .ای منصور برای ساخت دیوار جلو بیا که آن خواسته خدواند عزیز و
علیم است . ).
پس کنیه صاحب امر مهان ابا عباس است  ،وعباس عمویش می باشد  ،زیرا که صاحب امر
از نسل امام حسنی  می باشد که در این صورت حضرت عباس  عمویش خواهد
بود ،لذاملقب به عمویش می باشد.
واثق :پدر این لقب خیلی از ذهن مردم دور است،و به ذهن کسی خطور منی کند که
منظور از ملقب به عمویش مهان حضرت عباس بن علی باشد.
امحد :پدر چگونه نام صاحب أمر مانند نام پیامرب می باشد؟
در شب
پدر :بله نامش نام پیامرباست ،و او امحد است که در وصیت رسول خدا
می باشد و در روایت آمده :عبداهلل ابن مسعود می
وفاتش ذکر شده وآن نام رسول اهلل

 -إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب :ج  /ص . 28
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فرمودند( :لو مل یبق من الدنیا إالّ یوم لطول اهلل تعاىل ذلك الیوم حىت
گوید :رسول اهلل
یبعث رجالً مين یواطئ امسه امسي واسم أبیه اسم أيب میأل األرض عدالً كما ملئت ظلماً) ( ) .
(اگر از دنیا فقط یک روز باقیبماند خداوند آن روز را آنقدر طوالنی می کند تا مردی از من
را مبعوث کند که نامش هم نام من ونام پدرش ،نام پدرم می باشد زمنی را پر از عدل و داد می
کند مهانطور که پر از ظلم و ستم گشته است) .
و مراد و مقصود در این روایت امام حممد ابن حسن عسکری نیست ،زیرا نام پدرشان
نیست بلکه منظور آن امحداحلسن می باشد ،کهان شاء اهلل
مانند نام پدر رسول اهلل
در مورد این حدیث در آینده بیشرت توضیح می دهیم.
حممود :پدر منظور از خوخنواه پدرش چیست؟
پدر :خوخنواه کسی است که کشته ای دارد اما نتوانسته انتقام خون او را بگرید ومقصود از
پدر ایشان  -بر اساس فهم خودم -مهان امام حسنی  است .
و چیزی که مرا بر این فهم وا داشته چند امر هستند:
اول :امام حسنی، مهان کشته شده ای که برای او انتقام نگرفته شده و در زیارت
آمده( :السالم علیك یا ثار اهلل وابن ثاره و الوتر املوتور)( ) .
( درود بر تو ای کسی که خون خواه او خدا است و ای فرزند کسی که خون خواه او نیز
خداوند است و یگانه کسی که قصاص او از قاتالنش گرفته خواهد شد).
پس صاحب امر خوخنواه پدرش امام حسنی  می باشد.
دوم :در این روایت قرینه ای وجود داردکه بیان می کند که منظور از پدرش مهان امام
حسنی است ،وقرینه مهان فرموده (ملقب به عمویش ) می باشد  ،و در تفسری آن آمده که
مراد به عمویش در خطبه امری املومننی  مهان حضرت عباس است در فرموده اش :
(ای ابا عباس مشا امام مردم هستی )  ،وبا این قرینه که عمویش حضرت عباس  تفسری شده
 غیبة الشیخ الطوسي :ص. 92 -المزار لمحمد بن المشهدي :ص.8 2
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پس قطعاً مراد از پدرش امام حسنی  است؛زیرا صاحب أمر از نسل امام حسنی 
است.
سوم :روایات ذکر کرده که قائم یا صاحب پرچم های مشرقی از فرزند امام حسنی 
است،
عبداهلل بن عمر می گوید ( :خيرج رجل من ولد احلسنی من قبل املشرق لو استقبلته اجلبال
هلدمها واختذ فیها طرقاً) ( ) .
(مردی از فرزندان امام حسنی  از جهت مشرق خروج می کند که اگر کوه ها در
برابرش قرار بگریندآهنا را متالشی می کند وراه خود را باز می کند)
ابی جعفر  می فرماید ( :وأشهد على رجل من ولد احلسنی ال یسمى وال یكىن حىت
یظهر أمره فیمألها عدالً كما ملئت جوراً ( . ) ( )...بر مردی از فرزندان امام حسن  گواهی
می دهم که نامیده وملقب منی شود تا اینکه امرش ظهور کندوزمنی را پر از عدل می کند مهان
طور که از ظلم وجور پرشده است ) ...
ودر گذشته ذکر کردمی که منظور از آن امام مهدی  نیست ،بلکه مهدی اول وقائم و
صاحب أمر و صاحب پرمچهای مشرقی است.
فإن آلل حممد وعلي رایة
و مهچننی  می فرماید ...( :إیاك وشذاذ من آل حممد
ولغریهم رایات فالزم األرض وال تتبع منهم أحداً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلسنی  معه
عه د نيب اهلل ورایته وسالحه فإن عهد نيب اهلل صار عند علي بن احلسنی مث صار عند حممد بن علي
ویفعل اهلل ما یشاء فالزم هؤالء أبداً وإیاك ومن ذكرت لك  ...( . ) ( )...بر حذر باش و نسبت
و علی پرچم است وبرای غریآن ها
به خاندان حممد هوشیار باش زیرا برای آل حممد
پرمچهایی است پس در کمنی باش و هیچکس از آنان را پریوی نکن تا اینکه مردی از فرزندان
و پرچم و سالح ایشان است زیرا
امام حسنی را ببینی که مهراه ایشان عهد رسول اهلل
 ،المالحم والفتن البن طاووس :ص ، 68معجم أحادیث

 كتاب الفتن لنعیم بن حماد المروزي :ص8اإلمام المهدي  :ج /ص . 8
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عهد پیامرب در نزد علی ابن حسنی  قرار گرفت و سپس نزد حممد ابن علی  و خداوند
هر چه را إراده کند اجنام میدهدمهیشه از آنان پریوی کن و نسبت به چیزی که برایت ذکر کردم
هوشیار باش.
حممود :پدر ازآن چه که برامیان ذکر کردید چند مورد برامی روشن شدکه برایتان ذکر می کنم
تا بدامن آیا چیزی که فهمیدم درست است؟
اول :مردی از مشرق خروج می کند که صاحب پرمچهای سیاهی است که از مست مشرق
می آیند ،ومششری را به مدت هشت ماه بر دوش می گرید.
دوم :این مرد از فرزندان امام حسنی بلکه از اهل بیت امام مهدی است و در
هنگام ظهورش جوان خواهد بود.
سوم  :نام ایشان مهدی  است  ،و منظور آن امام مهدی ابن حسن عسکری 
نیست ،زیرا که پرچم های مشرقی قبل از ظهور امام مهدی می باشند.منظور از لفظ مهدی
،در شب وفاتش ذکر شده است.
،مهان مهدی اول است که در وصیت رسول اهلل
چهارم :او خلیفه ی امام مهدی  یا خلیفه خدا مهدی  است،با وجوداختالف
در دو روایت ؛ بر اساس هر دو تعبریمقصود مهان مهدی اول و میانی موعود خواهد بود.
پنجم :مهانا که مهدی اول،صاحب پرمچهای مشرقی است که با وصیت و عهد رسول اهلل
شناخته می شود.
ششم :متام این الفاظ،خلیفه مهدی یا خلیفه خدا مهدی یا وزیر مهدی یا ازفرزندان امام
حسنی، یا از اهل بیت امام مهدی ، وملقب به عمویش  ،مهه آن هابه میانی اشاره
دارند مهان طور که جدش امریاملؤمننی ، ایشان را طالع مشرق نامیدند و در خطبه ایی
ِ
الرس ِ
فرمودند( :و ْاعلَموا أَنَّ ُكم إِ ِن اتَّب ْعتُم طَالِع الْم ْش ِرِق سلَ َ ِ
ول فَتَ َد َاویْتُ ْم ِم َن
ك ب ُك ْم َمنَاه َج َّ ُ
َ
ْ
َ ْ َ َ
َ ُ
ِ
ف ونَب ْذ ُمت الثي ْقل الْ َف ِادح ع ِن ْاأل َْعنَ ِ
ب و الت ِ
اق َو َال
الْ َع َمى َو َّ
َ َ
الص َم ِم َو الْبَ َك ِم َو ُكفیتُ ْم َمئُونَةَ الطَّلَ ِ َ َ
َّع ُّس َ َ ُ َ
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َّ ِ
َي ُمْن َقلَ ٍ
ب
ین ظَلَ ُموا أ َّ
یُبَ يع ُد اللَّهُ إَِّال َم ْن أ ََىب َو ظَلَ َم َو ْاعتَ َس َ
ف َو أ َ
س لَهُ َو َسیَ ْعلَ ُم الذ َ
َخ َذ َما لَْی َ
یَْن َقلِبُو َن) ( ) ..
(و بدانید اگر تابع و پریو خارج شده از مشرق شوید مشارا در مسریسنت های رسول اهلل
سری می دهدو از هرگونه کوری،کری،اللی،نا بینایی خالص می شوید و خواسته ها یتان
پایان می یابد و باری سنگنی که برگردن مشا بوده را بر زمنی می گذارید و هیچ کس از خداوند
دور منی شود جز کسی که دوری کند و چیزی را برگزیند که حق نباشد و چیزی را بر میدارد که
حقش نیست و آنا که ظلم وستم کردند به زودی خواهند دانست که به چه کیفرگاهی و دوزخ
انتقامی بازگشت می کنند.
هفتم :صاحب پرمچها خود میانی است که با مردی از فرزندان ابی سفیان مبارزه می
کند(سپس پرمچهای کوچک سیاه رنگی خروج می کنند که با مردی از فرزندان ابی سفیان مبارزه
می کند واصحابش از مشرق هستند ،واطاعت وبعیت را به امام مهدی  می دهند- ).
یعنی سفیانی مهانطور که گفته شد – وقبال بیان کردمی که کسی که با سفیانی نربد می کند مهان
میانی است .
هشتم :روایات به پریوی از صاحب پرمچهای مشرقی و بیعت با ایشان دستور داده اند،و

فرمودند ( :پرچم های سیاهی از سوی مشرق می آیند که قلوبشان مانندآهن است پس هرکس
دربارهآهناشنید بسوی آنان بشتابد و بیعت کند حتی اگر جمبور به خزیدند روی برفهاباشد).
پدر :فرزندامن ؛ من دراینجا توضیحی دارموآن  :اینست که روایات نصرت و یاری و بیعت
با پرمچهای مشرقی را واجب دانسته اند ،و اینممکن نیستمگر این که در میان آهناحجتی وجود
داشته باشد.مهان طورکه روایات قبلی آن را بیان کردند،و خلیفه وحجت مهان میانی است ،وگرنه
هرگز به بیعت با آنان ورفنت به سویشان حتی با وجود سختی خزیدن بر برف ها را أمر منی
کردند ،با توجه به دید اعتباری به روایتی که برای مشا بیان کردم که بیان می کند ( :كل رایة ترفع
 أو قال :خترج  -قبل قیام القائم  صاحبها طاغوت) ( ) . الكافي  :ج /9ص.77 ،وسدددائل الشدددیعة طبعدددة آل البیدددت :ج /ص ،
 الكدددافي :ج /9ص  ، 8غیبدددة النعمددداني :صالفصددول المهمددة فددي أصددول األئمددة :ج /ص ،8بحددار األنددوار :ج /ص  ، 8معجددم أحادیددث اإلمددام
المهدي : ج /ص .8
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( هر پرمچی که قبل از قیام قائم برافراشته – یا فرمودخروج کند -صاحبش طاغوت است).
و مشخص می شود که صاحب این پرمچها مهان قائم میانی است؛زیرا روایات أمر به پیوسنت به
پرمچهای مشرقی کرده اند(،بسوی آنان بشتابید و با آنانبیعت کنید حتی اگر جمبوربه خزیدن بر
برفها باشید ) ،وآهنا رابا وصف طالب حق توصیف کردند(حق خود را خواستار می شوند امابه
آنان منی دهند.تا سه مرتبه آنرا تکرار می کند-پس با آنان مبارزه کرده و پریوز می شوند و در این
حال باقی می مانند تا اینکه آن را به مردی از اهل بیتم تسلیم کنند) ،و وصف شده اند که
دعوت می کنند  ،بلکه به مردی از اهل
بسوی خود دعوت منی کنند بلکه به آل حممد
که زمنی را پر از عدل و داد میکند ،به امام مهدی  امر حکومت راتسلیم
بیت پیامرب
می کنند واین مهان معنای روایت میانی است در آن آمده که به سوی حق وصاحبتان (امام
مهدی  ) دعوت می کند،واز آن فهمیده می شود که فرمانده پرمچهای مشرقی مهان میانی
 است واوقائم است.
واثق :پدر مقصود و مراد از مشرق کجاست؟
پدر :برایتان روایت را بیان می کنم که منظور از مشرق را برای مشاآشکار می کند ،رسول
فرمودند( :إذا رأیتم الرایات السود قد اقبلت من خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج فأن
اهلل
فیها خلیفة اهلل املهدي) ( ) .هنگامی که دیدیدپرمچهای سیاه از سوی خراسان به اهتزاز در آمدند
به سوی آهنا بروید حتی اگر جمبوربه خزیدن بر برفها باشید زیرادر میان آن ها خلیفه خدا مهدی
است) .
عزیزامن توجه کنید این روایت اشرتاکات بسیاری با روایات قبلی دارد اما یک چیزجایگزین
شده است  ،وآن جبای مشرق ،خراسان ذکر شده است  ،فرزندامن از آن چه می فهمید؟
امحد :فهمیدمی که مشرق مهان خراسان است به اعتبار اینکه روایات یکدیگر را تفسری می
کنند.
پدر :بله پسرم .اما برای این که بیشرت متوجه شویداین روایات را برایتان ذکر می کنم.

 -كشف الغمة  :ج

 /ص .86
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روایت اول :امحد در مسند خود از رسول اهلل

نقل کرده که فرمودند( :إذا رأیتم الرایات

السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوها فان فیها خلیفة اهلل املهدي) ( ) .
هنگامیکه دیدید پرمچهای سیاه از سوی خراسان به اهتزاز در آمدند بسوی آهنا بشتابید .زیرا
در میان آهنا خلیفه خدا مهدی است.
روایت دوم :مقریزی در امتاع االمساع خود  ،ومتقی هندی در کنز عمال از رسول خدا
روایت می کند که فرمودند( :خترج من خراسان رایات سود فال یردها شيء حىت تنصب
حممد
بإیلیاء) ( ) (.پرمچهای سیاهی از سوی خراسان خروج می کند هیچ چیز مانع آن ها منی شود تا
اینکه در ایلیا(بیت املقدس) منصوب گردد) .
روایت سوم :سید ابن طاووس در کتاب مالحم والفنت خود از پیامرب اکرم

روایت می

کند که فرمودند( :إذا رأیتم الرایات السود خرجت من قبل خراسان ،فأتوها ولو حبواً على الثلج،
فإن فیها خلیفة اهلل املهدي) ( ) .
(هنگامیکه دیدید پرمچهای سیاه از سوی خراسان به اهتزاز در آمدند بسوی آهنا بشتابید
حتی اگر بر برف ها سینه خیز بروید زیرا در میان آن ها خلیفه خدا مهدی است) .
روایت چهارم :ازامام باقر  نقل شده که می فرمایند( :إ ّن هلل تعاىل كنزا بالطالقان
لیس بذهب وال فضة ،اثنا عشر ألفاً خبراسان شعارهم ( أمحد أمحد ) یقودهم شاب من بين هاشم
على بغلة شهباء ،علیه عصابة محراء ،كأِّن أنظر إلیه عابر الفرات .فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إلیه
ولو حبوا على الثلج) ( ) .برای خداوند در طالقان گنج است که نه از طالونه از نقره است بلکه
دوازده هزار نفر در خراسان که شعارشان امحد امحد است.که جوانی از بنی هاشم سوار بر اسبی
سفید آنان را فرماندهی می کند و سربندی قرمز بر سر دارد گویا او را می بینیم که از فرات عبور
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کرده پس هنگامی که درباره ی او شنیدید بسوی او بشتابید حتی اگر بر برف ها سینه خیز
بروید) .
فرزندامن مالحظه کنید این روایات رابا روایات قبلی مقایسه کنیدخواهید یافت کهدر برخی
موارد با آهنا مطابقت دارند ،و جوانی را که ازاهل بیت امام مهدی  است ،از آن با
عنوان(جوانی از بنی هاشم ) یاد کرده  ،ونیز روایت بر وجوب شتاب به سوی آن ذکر کرده
وگفته (پس هنگامیکه آنرا شنیدید بسوی او بشتابید حتی اگر بر برف ها سینه خیز بروید ) و
جهت شرق که مهان خراسان است را ذکر کرده وگفته (دوازده هزار نفر در خراسان ) و (خلیفه
خدا مهدی  ) راذکر کرده ،و متام این ها در روایاتقبلی ذکر شده بودند .وبیان کرده که او
از فرات عبور می کندو به سوی عراق پیشروی می کند(،گویا او را می بینم که از فرات عبور
کرده است) .
سپس برخی مواردی که سبب متایزازدیگر روایات شده ،بیان کرده است،وجهت مشرقی را که
آن جوانی که از اهل بیت مهدی  استاز سویش می آید ،بیان کرده که مهان خراسان است
 ،و روایات کلمه خراسان را به جای مشرق ذکر کردند،واز مهنی جاست که جهت مشرق
مشخص می شود.
ومعلوم می شود که خراسان عنوانی است که به مشرق اطالق می شود نه به منطقه ای
معروف در ایران.
حممود :از آن روایات دریافت می شود که برای امام مهدی  فرزندانی است به این
دلیل که آن شخصی که از مشرق خروج می کنداز اهل بیت امام مهدی  توصیف شده
است.
پدر :آری پسرم برای امام مهدی  فرزندانی است ،واین مهان چیزی که در روایات
بسیاری ذکر شده که برخی از آهنا را به امید خدابرایتان در شب آینده نقل خواهم کرد
اما برایتان چیزی نقل می کنم که به خارج شده از مشرق و صاحب پرمچهای سیاه و میانی
بر می گردند ،به این که ایشان داری اصل جمهول می باشد ،به این روایت توجه کنید:
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امام باقر در حدیثی طوالنی می فرماید ( :البد من وجود رحی تطحن فاذا قامت علی
قطبها وثبتت علی ساقها بعث اهلل علیها عبدا عنیفا خامال اصله یکون النصر معه اصحابه الطویله
شعورهم اصحاب السبال سود ثیاهبم اصحاب رایات سود ویل ملن ناواهم یقتلوهنم هرجا واهلل
لکانی انظر الیهم والی افعاهلم ومایلقی الفجار منهم واالعراب اجلفاه یسلطهم اهلل علیهم بال رمحه
فیقتلوهنم هرجا علی مدینتهم بشاطی الفرات الربیه والبحریه جزاء ِبا عملوا وما ربک بظالم
للعبید)( ) (آسیابی باید بگردش درآید و مهنی که کامال بر حمور خود نشست و پا برجا شد،
خداوند بندهای شدیدبا اصل و نسبی جمهول را برانگیزد که پریوزی هبمراه او باشد یارانش با
موهای بلند و لباس های بلند و جامه های سیاه  ،صاحب پرچم های سیاه  ،وای بر کسانیکه
با آنان ستیزند که بی مالحظه آنان را بکشند .خبدا قسم گویی آنان را می بینم و کارهایشان و
آنچه بدکاران وعرهبای ستمگر از دست آنان می بینند در پیش چشم من است خداوند آنان را
که مهری در دلشان نیست برایشان مسلط می کند و در شهر خودشان که در کنار فرات
خشکی و و دریایستآهنا را بی حمابا میکشند جزای آنچه که کردهاند و پروردگار تو به بندگانش
ستم روا منی دارد) .
ومعنی جمهول نسب این است که اصل و نسبش برای مردم نا معلوم بوده و توانایی رسیدن و
کشف سلسله نسبش راندارند؛ ودلیل آن این است که نسبش به امام مهدی  باز می
گردد،لذا روایت بیان کرده(مردی قبل از مهدی از اهل بیتش خروج می کند)  ،ومهان طور که
معلوم است که نسل امام مهدی  به سبب غیبت وآن چه که ازشرایط بر آن حاکم است ،
باعث پنهان و جمهول ماندن نسب نسلی است که به وی منتهی می شود  ،و تا اینجا سخنمان
را به پایان می رسانیم به حول وقوه اهلی فردا دوباره به حبث و گفتگو می نشینیم
واحلمداهلل رب العاملنی و الصاله و السالم علی حممد و علی آل حممد األئمه االئمة واملهدینی
وسلم تسلیما.
***
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قسمت هشتم
نسل امام مهدى 
پدر آمد و فرزندان را درحال حبث و گفتگو در مورد آنچه که پدرشان در شب گذشته گفته
بود،یافتوبه آن ها گفت :فرزندامن آیا سؤالی دارید؟
حممود :پدر دیشب به ما وعده دادید که امشب حبثمان در مورد نسل امام مهدی 
باشد وآیا امام مهدی  مهسروفرزندانی دارند؟چگونه می توانیم آن را با دلیل ثابت کنیم؟
پدر :بله فرزندم ان شاء اهلل برایتان بیان خواهم کرد.
اما در مورد اثبات ازدواج امام مهدی، واین امری است که می توان آن را ثابت
منود،وبعد از آن چگونگی اثباتش را بیان می کنم مگر این که شناخت تفاصیل ازدواج برای کسی
ِمکن نباشد ،وکسی که طالب شناخت تفاصیل باشد به حقیقت غیبت امام  و شرایطی که
با آن مواجه میشود جاهل بوده .مهچننی این قضایا شخصی است و ربطی به آن چه که ما می
خواهیم ثابت کنیم نداردوآن مهان نسل وفرزندان است ،زیرا که سخن ما در مورد آن است که
اینک وسیله امتحان ما قرار گرفته  ،مهان طور که قبال گفته شده مهدی اول  از نسل امام
مهدی  است وایشان مهان میانی که سرپیچی از وی موجب ورود به آتش جهنم می
شود،وامتحان ما در این جا در تفاصیل ازدواج امام مهدی  که در غیبت حاصل شده
نیست.
اما به نسبت اصل ازدواج می توان آن را از دو راه ثابت منود:
راه اول :که آن براساس سخن اصولیون بنا شده است که می گوید :که امام مستحب را
ترک منی کند ،و واضح است که ازدواج أمری مستحب در شرع اسالمی است ،پس چگونه ِمکن
است امام مهدی 
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فرمودند( :النكاح من سنيت ،فمن رغب عنه فقد رغب
از آن روگردانی کند؟! رسول اهلل
عن سنيت) ( ) ( .ازدواج از سنت من است پس هرکس از آن دوری کند از سنت من دوری
کرده. ).
وابی عبد اهلل فرمودند  :رسول اهلل
( )
حدیث آخر فلیتق اهلل يف النصف اآلخر أو الباقي)

فرمودند ( :من تزوج أحرز نصف دینه ويف

(کسی که ازدواج کند نصف دین خود را حفظ کرده است ودر حدیث دیگری  ،ودر نصف
دیگر تقوای خدا را پیشه کند)
و از ابی عبداهلل  روایت می شود که فرمودند :امریاملؤمننی ، می فرمایند( :تزوجوا
( )
فإ ّن رسول اهلل قال  :من أحب أن یتبع سنيت فإن من سنيت التزویج)
فرمودند :هرکس دوست دارد تابع سنت من باشد  ،ازدواج

(ازدواج کنید که رسول اهلل
از سنت من است. )،

وابی عبداهلل  می فرماید( :ركعتان یصلیهما املتزوج أفضل من سبعنی ركعة یصلیها
أعزب)( )(دو رکعت مناز شخصی متأهل از هفتاد رکعت مناز شخص جمرد با فضیلت تر است)
با این مهه تاکید به ازدواج ،چگونه امام مهدی  با فضیلت ترین بناء در اسالم و
را ترک کند.؟!!
سنت جدش پیامرب مصطفی
آری آن ِمکن است اگردلیلی باشد که امام مهدی  را مستثنیکند،مگر این که ایشان
در مقام مفقود باشند،بر این اساس آن روایات که فضیلت ازدواج را بیان می کنند شامل امام
مهدی  هم می شوند،به خصوصآنچه که در علم اصول مقرر کردندبه این که امام
مستحب را ترک منی کند.
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راه دوم  :بر مبنای روایاتی است که بر وجودفرزندانی برای ایشان  تأکید کردند ،وواضح
است که فرزندان جزء از طریق ازدواج بوجود منی آیدودلیلی وجود نداردکه امام مهدی  را
که حضرت عیسی را بدون ازدواج
ازاین قاعده خارج کند مانند داستان حضرت مرمی
به دنیا آورد ،یا حضرت آدم  که خداوند ابتدا او را آفرید .وبر این اساس اثبات داشنت فرزند
برای ایشان به معنی ازدواجشان می باشد.
بلکه بعضی از آهنا می گویند که نسب متنبی شاعر معروف به امام مهدی  برمیگردد.
امادر مورد نسل امام مهدی ، می توان از طریق روایاتی که نشان میدهند برای ایشان
 فرزندانی وجود دارند ،ثابت منود ،واین روایات بر دو قسم هستند:
قسمت اول :آنچه که وجود نسل را برای ایشان  روشن میکند وآن روایات زیادی
است:
روایت اول :شیخ طوسی در کتاب غیبه ،صلواتی که به صلوات ابی احلسن ضراِبعروف
است را روایت می کند ،آن صلوات طوالنی و دارای فضیلت بزرگی است و ما برخی از این
قسمتها را بیان می کنیم ....( :اللهم أعطه يف نفسه وذریته وشیعته ورعیته وخاصته وعامته وعدوه
ومجیع أهل الدنیا ما تقر به عینه ،وتسر به نفسه ،وبلغه أفضل أمله يف الدنیا واآلخرة ،إنك على كل
شيء قدیر (. ) ( ).....خداوندا  ،در مورد خودش وفرزندانش وپریوانش وزیر دستانش ونزدیک
ترین ودورترین ودمشنانش ومهه اهل جهان  ،آن چه که چشمش را روشن کند ودلش را شادمان
گرداند به او عطاء فرما  ،واورا به برترین آرزو هایش در دنیا وآخرت برسان ؛ که تو بر هر چیز
توانایی)...
ونیز در آن آمده ...( :اللهم صل على حممد املصطفى ،وعلي املرتضى ،وفاطمة الزهراء( ،و)
احلسن الرضا ،واحلسنی املصطفى ،ومجیع األوصیاء ،مصابیح الدجى ،وأعالم اهلدى ،ومنار التقى،
والعروة الوثقى ،واحلبل املتنی ،والصراط املستقیم ،وصل على ولیك ووالة عهده ،واألئمة من ولده،
ومد يف أعمارهم ،وأزد يف آجاهلم ،وبلغهم أقصى آماهلم [دیناً] ،دنیا وآخرة إنك على كل شيء
 -مصباح المتهجد :ص.829
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( )
،علی مرتضی  ،فاطمه زهرا،حسن پسندیده
حممدمصطفی
بر
فرست
درود
،
خداوندا
(
.
قدیر)..
ّ
،حسنی برگزیدهومهه جانشینان او [،آنان که ] چراغ های روشن گر تاریکی ونشانه های هدایت
لی خودت  ،ووالیان
ومشعل های تقوی  ،ودستگریه استوار ورشته ناگسستنی وراه راست،وبر و ّ
عهد او  ،و امامان از فرزندانش درود فرست  ،وعمر آنان را طوالنی وبر م ّدت زندگی شان
بیفزای ودر دنیا وآخرت به آخرین آرزو هایشان برسان ؛ که تو بر هر چیز توانایی)....

ابن طاووس در مجال األسبوع این امر را روایت می کند و درباره آن می گوید( :إذا تركت
تعقیب عصر یوم اجلمعة لعذر فال ترتكها أبداً ،ألمر أطلعنا اهلل علیه) ( ) (.اگرتعقیب عصر روز
مجعه را به خاطر عذری ترک کردی ،ابداً آن را ترک نکن  ،وآن به خاطر امری ست که خدا ما را
از آن مطلع کرده است )
ومریزا حممد تقی اصفهانی در کتاب مکیال املکارم خود برآن توضیح داده ومی گوید( :
ویستفاد من قوله  :فال ترتكها أبداً ألمر أطلعنا اهلل جل جالله علیه ،صدور أمر إلیه من موالنا
( )
صاحب الزمان عجل اهلل تعاىل فرجه يف ذلك ،فهو دلیل لصحة الروایة ،واهلل ويل النعمة واهلدایة
.از گفته اش  :آنرا هرگز ترک نکنیدبه خاطر أمری که خداوند مارا از آن مطلع کرده  ،استفاده می
شود که که آن امر از موالی ما صاحب الزمان (عج) صادر شده ،و آن دلیلی بر صحت روایت
می باشد ،و خداوند صاحب نعمت و هدایت است.
روایت دوم :شیخ طوسی در مصباح متهجد در اعمال روز سوم ماه شعبان،کهآن روز
والدت امام حسنی  است و دعا این است ( :اَللّه َّم اِىن اَسئ لُک ِحب يق الْمولُ ِ
ود ىف ه َذا الْ ْیوِم،
ُ ّ َْ
َ َْ
الْموع ِ
ِ ِِ
ود بِ َش ِِ
ض َوَم ْن َعلَیهاَ ،ولَ َّما یطَاْ
الدتِِه ،بَکْتهُ َّ
هادته قَ ْب َل اْست ْهالله َوِو َ
َ
َْ ُ
السمآءَُوَم ْن فیهاَ ،و ْاأل َْر ُ
ِ
ِ
کرةِ الْ ُم َع َّو ِ
البَتَیها قَ ِ
ض ِم ْن قَ ْتلِ ِه اَ َّن ْاألَئِ َّمةَ ِم ْن نَ ْسلِ ِه،
ُّصَرةِ ْیوَم الْ َّ
ُسَرةِ الْ َم ْم ُدود بِالن ْ
تیل الْ َعْب َرةَِ ،و َسید ْاأل ْ
والشيفآء ىف تُربتِ ِه ،والْ َفوَز معه ىف اَوبتِ ِه ،و ْاأل ِ
َوصیآءَ ِم ْن ِعْت َرتِِه بَ ْع َد قآئِ ِم ِه ْم َو َغیبَتِ ِهَ ،ح ّىت ی ْد ِرکوا
ْ ََُ
َْ
َْ
َ
َ
اجلبَّار ،ویکونُوا خری اَنْصا ٍر ،صلَّى اللَّه علَی ِهم مع اْختِ ِ
الف اللَّ ِیل
َّارَ ،و ْیر ُ
َ
ُ َ ْ ََ
تارَ ،ویثْاَ ُروا الث َ
ْاأل َْو َ
ضوا َْ َ َ
ََ
ِ
ف مع ِرت ٍ
ٍ
ف ُم ٍ
سیئ اِىل نَ ْف ِس ِهِِ ،مَّا فَ َّر َط ىف
َوالنَّها ِر ،اَللّ ُه َّم فَبِ َح يق ِه ْم الَیک اَتَ َو َّس ُلَ ،واَ ْسئَ ُل ُسؤ َال ُم ْق َِرت ُ ْ َ
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ِ
ٍ ِ ِِ
ِِ
ِ
ِِ ِ ِ
اح ُش ْرنا ىف ُزْمَرتِِه،
یسئَ لُک الْع ْ
ص يل َعلى ُحمَ َّمد َوعْت َرتهَ ،و ْ
ص َمةَ اىل َحمَ ِل َرْمسه اَللّ ُه َّم فَ َ
ْیومه َواَْمسهْ ،
ِ
قام ِة( ) ( ) ،خدایا از تو خواهم به حق مولود در این روز آن
دار الْکر َامة َوَحمَ َّل ا ِإل َ
َوبَ يوئْنا َم َعهُ َ
مولودى که به او وعده شهادت داده شده بود پیش از اینکه بانگش در این دنیا بلند شود و به
دنیا آید آمساهنا و هر که در آهنا است و زمنی و هرکه بَر آن است برایش گریستند پیش از آنکه
قدم در این جهان گذارد کشته اشک و آه و آقاى طائفه بشر آن کس که در روز رجعت به یارى
مدد شده و آن که پاداش کشته شدنش این بود که امامان از نسل اویند و درمان در تربت او
است و پریوزى در زمان رجعت با اوست و اوصیاء از عرتت او هستند پس از حضرت قائم و
پس از دوران غیبتش تا اینکه انتقام گریند و خوهنا را باز گریند و خداى جبار را خوشنود سازند و
هبرتین یاران دین خدا باشند درود خدا بر ایشان در هر زمان که رفت و آمد دارد شب و روز
خدایا پس به حق آهنا به سوى تو دست نیاز دراز کنم و از تو خواهم خواسنت شخص گناهکارو
اعرتاف کننده بدکردار به نفس خویش از کوتاهیهاىي که در امروز و دیروزش کرده و اکنون از تو
پناه خواهد تا هنگام رفنت در گور خدایا پس درود فرست بر حممد و عرتتش و ما را در زمره او
حمشور گردان و جاى ده ما را با او در خانه کرامت (هبشت) و جایگاه ماندن مهیشگى)
روایت سوم :در زیارت امام مهدی  در روز مجعه خوانده می شود ،که سید ابن
طاووس در کتاب مجال االسبوع آن را ذکر کرده که درقسمت هایی از آن آمده (صلى اهلل
علیك وعلى آل بیتك الطیبنی الطاهرین)  ،وتكررت هذه الفقرة يف ثالث مواضع ،ويف أخرها قال:
( )
(صلوات اهلل علیك وعلى أهل بیتك الطاهرین)
(خداوند بر مشا واهل بیت پاک وطاهر مشا درود بفرستد ) واین قسمت در سه جا تکرار
شده است  ،ودر آخر آن می فرماید ( :درود های خداوند بر مشا وبر اهل بیت پاک مشا باد)
روایت چهارم :امام صادق به ابی بصری می فرمایند( :كأِّن أرى نزول القائم  يف
مسجد السهلة بأهله وعیاله…)

( )

(گویا می بینم که قائم  به مهراه اهل و عیالش در مسجد سهله فرود می آیند)...
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(وصل على ولیك ووالة عهده ،واألئمة من ولده ،ومد يف أعمارهم ،وأزد يف آجاهلم ،وبلغهم
لی خودت  ،ووالیان عهد او ،
أقصى آماهلم [دیناً] ،دنیا وآخرة إنك على كل شيء قدیر(...وبر و ّ
و امامان از فرزندانش درود فرست  ،وعمر آنان را طوالنی وبر م ّدت زندگی شان بیفزای ودر دنیا
وآخرت به آخرین آرزو هایشان برسان ؛ که تو بر هر چیز توانایی )....و روایت آهنا را والیان
عهد امام مهدی و امامان از فرزندانش توصیف می کند .مهانطور که روایت دوم آنان
رااوصیای امام مهدی  بیان منوده است( :و ْاأل ِ
َوصیآءَ ِم ْن ِعْت َرتِِه بَ ْع َد قآئِ ِم ِه ْم )
(واوصیای از عرتتش که بعد از قائم آهنا می آیند ) وبیان کرده که آنان انتقام را می گریند و
هبرتین انصار می باشند( :حتی یدرکوا االوتار ویثاروا الثار ویرضوا اجلبار ویکونوا خری انصار) (تا
اینکه انتقام گریند و خوهنا را باز گریند و خداى جبار را خوشنود سازند و هبرتین یاران دین خدا
باشند) وبرای بزرگ کردن منزلت وشان آهنادعا کننده بر آن ها صلوات می فرستد وبه آنان متوسل
می شود ( :صلَّى اللَّه علَی ِهم مع اْختِ ِ
الف اللَّ ِیل َوالنَّها ِر ،اَللّ ُه َّم فَبِ َح يق ِه ْم اِلَیک اَتَ َو َّس ُلَ ،واَ ْسئَ ُل
َ
ُ َ ْ ََ
ف مع ِرت ٍ
ٍ
ف ُم ٍ
سیئ اِىل نَ ْف ِس ِهِِ ،مَّا فَ َّر َط ىف ْیوِم ِه َواَْم ِس ِه) ( درود خدا بر ایشان در هر زمان
ُسؤ َال ُم ْق َِرت ُ ْ َ
که رفت و آمد دارد شب و روز خدایا پس به حق ایشان به سوى تو دست نیاز دراز کنم و از
تو خواهم ،خواسنت شخص گناهکار واعرتاف کننده بدکردار به نفس خویش از کوتاهیهاىي که در
امروز و دیروزش کرده)
قسمت دوم :روایاتی که تنها به ذکر فرزندان امام مهدی  پرداخته اند:
روایت اول :شیخ طوسی در مصباح املتهجد دعایی از امام رضا  درحق امام
مهدی ذکر می کند ،ودر قسمت های آن آمده است ( :اللهم أعطی فی نفسه و اهله و
ولده و ذریته وامته ومجیع رعیته ماتقر به عینه وتسر هبنفسه) ( ) (.خداوندا در نفسش واهلش
وفرزندش ونسلش وامتش ومتام پریوانش عطا کن آن چه که مایه مسرت چشمانش وخوشحالی او
می شود. ).
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روایت دوم :شیخ نعمانی در کتاب غیبه خود از ابی عبداهلل صادق روایت می کند
که فرمودند( :إ ّن لصاحب هذا األمر غیبتنی :إحدامها تطول حىت یقول بعضهم :مات ،وبعضهم
یقول :قتل ،وبعضهم یقول :ذهب ،فال یبقى على أمره من أصحابه إال نفر یسری ،ال یطلع على
موضعه أحد من ويل وال غریه ،إالّ املوىل الذي یلي أمره) ( ) .
(برای صاحب این أمر دو غیبت است یکی از آهنا آنقدر طول می کشد که برخی می
گویند مرده و برخی می گویند :کشته شده و برخی گویند :رفته پس هیچکس بر أمر وی باقی
منی ماندجز یک نفر و از موضع ایشان کسی اطالع ندارد جزموالی که سرپرستی أمر عهد ایشان
است )
این روایت را شیخ طوسی در کتاب غیبه خود با این سند و با این لفظ نیز روایت منوده
است ؛امحد بن ادریس  ،از علی بن حممد از فضل بن شاذان از عبد اهلل بن جبله  ،ازعبد اهلل بن
مستنری از مفضل بن عمر که می گوید از ابا عبد اهلل شنیدم که می فرماید ( :إ ّن لصاحب هذا
األمر غیبتنی :إحدامها تطول حىت یقول بعضهم :مات ،ویقول بعضهم :قتل ،ویقول بعضهم:
ذهب ،حىت ال یبقى على أمره من أصحابه إالّ نفر یسری ،ال یطلع على موضعه أحد من ولده وال
غریه إالّ املوىل الذي یلي أمره( ) .
(برای صاحب این أمر دو غیبت است یکی از آن ها آن قدر طول می کشد که برخی می
گویند مرده و برخی می گویند :کشته شده و برخی گویند :رفته پس هیچ کس بر أمر ایشان باقی
منی ماندجز یک نفر و از موضع ایشان کسی از فرزندانش اطالع ندارد جز موالی که سرپرستی
أمر عهد ایشان است) .

 نعماني با این سندروایت می کند :به ما خبر دادند أحمد بن محمد بن سعید  ،گفت :ما را حدیث نمودالقاسم بن محمد بن الحسن بن حازم از کتابش  ،گفت :ما را حدیث نمود عبیس بن هشام،از عبد هللا بن جبلة،
از إبراهیم بن المستنیر ،از المفضل بن عمر الجعفي ،از امام صادق  . وبر آن تعلیق کردند  :اگر در
مورد غیبت حدیث روایت نمی شد این حدیث کفایت می کندبرای کسی که در آن تامل کنید (غیبة النعماني :
ص. ) 67
 -غیبة الشیخ الطوسي :ص . 7
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روایت سوم :شیخ طوسی از امام صادق  روایت می کند که ایشان  بعضی از
به امریاملؤمننی  در شبی که وفاتش بوده راذکر می کندو فرمودند( :
وصیت رسول اهلل
فإذا حضرته الوفاة  -أي اإلمام املهدي  - فلیسلمها إىل إبنه أول املقربنی… اخل) ( ) .
(هنگامیکه وفات او(امام مهدی«ع») فرا رسید،خالفت را به فرزندش اول مقربنی تسلیم
کند)....
روایت چهارم :امام رضا می فرمایند( :كأِّن برایات من مصر مقبالت ،خضر

مصبغات ،حىت تأِت الشامات فتهدى إىل ابن صاحب الوصیات)( ) .گویا پرمچهای سبزی را می
بینم که از مصر بسوی شامات می آیند وآن را به فرزند صاحب أوصیاء تسلیم می می کنند)

روایت پنجم :در بشارت السالم به نقل از حباراألنوار ازسطیح کاهن در خربی طوالنی که
در قسمت های آن حوادث پیش از قیام مهدی  ذکر شده روایت می کند …( :فعندها
یظهر ابن املهدي . ) ( )… 
(پس در آن هنگام است که فرزند مهدی ظهور می کند) .
عزیزامن روایت اول را مالحظه کنید که دعا به فرزند امام مهدی اختصاص داده شده با توجه
به این کهبه نسل آن نیز دعا منوده است ،لیکن به یکی از فرزندانش اختصاص داده شده،مهانطور
که در روایت دوم که شیخ نعماِّن آن رانقل کرده است به موالی که أمر پدرش امام مهدی 
را بر عهده می گرید،اختصاص داده شده و مهچننی آنچیزی که شیخ طوسی نیزنقل کرده با یک
فرق جزئی که در لفظ روایت نعمانی (ولی) ،ذکر شده اما در روایت طوسی لفظ فرزندش ذکر
شده است.اما هردو ثابت می کنند کسی که در زمان غیبت مسول امر ایشان است کسی است
که عهده دار أمور امام  می شود .و مهان شخصی که درروایت سوم ذکر شده است(،آن
را به فرزندش ،اول مقربنی تسلیم کند) ؛ و اونیز در روایت چهارم است( :و به فرزند صاحب
وصیتها تسلیم می کنند) ؛یعنی فرزند امام مهدی است.
.
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در روایت پنجم نیز فرزند امام مهدی  ذکر شده است.
واثق  :اما پدر من این روایت را در یکی از مصادر(منبع ) خواندم ،اما در آن لفظ پیامرب
آمده است (یعنی فرزند پیامرب مهدی) و براین اساس،روایت به امام حممد ابن حسن عسکری نظر
داده نه فرزندش!واز آن جایی که ما بر منت صحیح روایت ،به سبب اختالف نوشتاری ،آگاه
نیستیم ِ،مکن نیست از آن برای اثبات خواسته خود ،استدالل کرد.
پدر :پسرم اکنون بر اساس جواب یکی ازانصار که در مورد این روایات داده پاسخت را
خواهم داد ،به طور خالصه در هر دو مورد روایت بر امام مهدی  منطبق منی شود ،وآن
به خاطر سلسله حوادث وارده در خرب است ،و برای مشا متنپاسخ را می گومی  :در آن خربمحل
منودن لفظ بر امام مهدی  اصال امکان ندارد اگر به تسلسل حوادث در خودخرب توجه
کنیم وآن: :
الف -خروج سفیانی بنا به گفته اش ( :فیخرج رجل من ولد صخر ،فیبدل الرایات السود
باحلمر ،فیبیح احملرمات ،و یرتك النساء بالثدایا معلقات ،وهو صاحب هنب الكوفة ،فرب بیضاء
الساق مكشوفة على الطریق مردوفة ،هبا اخلیل حمفوفة ،قتل زوجها ،وكثر عجزها  ،واستحل
فرجها).
(مردی از فرزندان صخر خروج می کند وپرچم های سیاه را به قرمز تبدیل می کندوحمرمات را
هتک می کند ،وزنان را از سینه هاآویزان می کند واو صاحب غارت کوفه است  ،وزِّن كه بدنش
عریان است را در كنار جاده در حايل رها مي كندكه وي را با اسب آورده اند،شوهرش را به قتل
می رساند وناتوان می شود وبه آن جتاوز می شود.
ب -سپس خروج فرزند مهدی یا در نوشته دیگر (فرزند پیامری مهدی ) را ذکر می کند و
می گوید( :در آن هنگام فرزند مهدی ظهور می کند) واین موافق روایاتی که بیان می کنند که
بر خروج یا قیام میانی و سفیانی در یک زمان خواهد بود.
ج -خروج پادشاهی از صنعا بنا به گفته اش :؛(مث خيرج ملك من صنعاء الیمن ،أبیض
كالقطن امسه حسنی أو حسن ،فیذهب خبروجه غمر الفنت) پادشاهی از صنعا (مین) خروج می
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کند که مانند پنبه سفید است اسم او حسنی یا حسن است که با خروجش فتنه ها از بنی می
روند) ،وِمکن نیست کسی بگوید که این پادشاه بعد از قیام امام مهدی  خروج می کند،
وبراین اساس ِمکن نیست محل به گفته (فرزند مهدی  ) شود براین که منظور آن امام
مهدی  باشد،وحتی اگر کوتاه بیائیم و بگوییم که لفظهمان لفظ (فرزند پیامرب مهدی) می
باشد ،آن نیزبر امام مهدی  منطبق منی شود ،به خصوص اگربه گفته اش توجه کنیم (سپس
پادشاهی از صنعاء مین خروج می کند) و واژه سپس در اینجا مهانطور که معلوم است برای
درنگ بکار می رود زیرا پادشاه صنعاء قبل از قیام امام مهدی خروج می کند نه بعد از او.
د -و بعد از آن قیام امام مهدی  را ذکر می کند(پس در آن هنگام زکی
مبارک،مهدی هادی،و سیدعلوی ظهور می کند و مایه ی رهایی مردم می شود.و به آنچه که از
هدایت خداوند به آهنا منت گذاشته  ،و با نورش تاریکی ها را روشن کند و حق را بعد از پنهانی
آشکار کند واموال را بطور مساوی بنی مردم تقسیم می کند و مششری خود را در نیام می گذارد و
هیچ خونی رخيته منی شود و مردم در خوشی و خرمی زندگی می کنند و با آب عدالت خود
چشم روزگار را از ناپاکی غسل می دهد و حق را به اهل خویش باز می گرداند وضیافت
ومهمان نوازی در میان مردم افزایش می یابد وبا عدل خود گمراهی وکوری را می زداید گویی
غباری بیش نبود که از بنی رفت پس زمنی را پر از عدل وقسط می کند وروزها سپری می شوند و
اوست (علم) نشانه برای ساعت (قیامت) بدون شک خواهد بود) ومههی اینها داللت می کند
بر اینکه سخن گذشته (فرزند مهدی) یا اگر گفتیم ( :فرزندپیامرب مهدی  ) برامام
مهدی صدق منی کند ،ومصداقی غری از مهدی اول از نسالمام مهدی  که مهان
میانی موعود است خنواهد داشت ،وی نیز از فرزندان پیامرب است  ،زیرا از نسل امام مهدی
 است.
پدر :نتیجه حاصل از متامیآنچه گفته شده این است که وجودنسلی برای امام مهدی
به شکل عام  ،وودر میان آهنا فرزندی است که روایات در بیان ایشان اهتمام خاصی صرف
کردند و بیان کردند که پرمچها بسوی ایشان هدایت می شوند و او تنهاکسی است که برموضع
امام مهدی در زمان غیبت مطلع می باشد ،زیرا او مهان ولی است که سرپرست امور
ایشان  می باشد وپدر در زمان وفات(امامت) را به او تسلیم می کند ،در غری این صورت
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متام درها بر امام بسته می شوند جز از طریق فرزندش که در زمان غیبتش بر وی مطلع می
شود وایشان وصی و رسولش  بسوی مردم می باشد ،و در این امر به جدش امری مومننی
بودند وهرکس
 شباهت دارد که ایشان تنها درب ورودی بسوی مدینه رسول اهلل
بود باید از درب آن عبور کند ودرب آن علی بن ابیطالب
خواهان پریوی از رسول اهلل
 بود ،پس هر کس خواهان پریوی از مهدی  است باید از درب آن عبور کند ودرب
ایشان  وصی ورسولشان  بسوی مردم است و او مهدی اول و میانی موعود می
باشد.
و این چننی شیعه و سنت در کفه ترازو قرار می گریند  ،به این دلیل که اهل سنت به رسول
پریوی منی کنند واز
امیان دارند مهان طور که گمان می کنند ،اما آهنا ازایشان
اهلل
منی روند ،و مهچننی شیعه  ،به
طریقی که مهان امام علی  است  ،به سوی ایشان
امام مهدی  امیان دارند  ،لکن از راه روشی که ایشان خواسته اند بر وی وارد منی شوند و
آن راه مهان اتباع از وصی و رسولش ،مهدی اول و میانی موعود امحد احلسن 
است پس هردو در یک گودال افتادند.
حممود :پدر چگونه مهدی اول مهان میانی می باشد؟
پدر :سوال مهمی پرسیدی اما پاسخ آنرا هنگام وارد شدن به حبث وصیت رسول اهلل
در شب وفات ایشان ترک می کنیم ،پس فرزندم منتظر باش.
امحد :پدر بنی من و بعضی از دوستامن حبثی شد و به او گفتم که امام مهدی نسلی
وجود دارد ،او موضوع را نفی کرد و گفت برای ایشان هیچ نسلی نیست  ،وحدیثی که بر عدم
وجود نسل برای امام مهدی داللت می کرد ،را برامی ذکر کرد ،و این حدیث را شیخ نعمانی
در کتاب غیبه خود روایت کرده حممد بن عبداهلل بن جعفر محریی از پدرش از علی بن سلیمان
بن رشید از حسن بن علی خزاز نقل می کند که( :دخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا
 فقال له :أنت إمام ؟ قال :نعم ،فقال له إِّن مسعت جدك جعفر بن حممد علیهما السالم
یقول :ال یكون اإلمام إالّ وله عقب .فقال :أنسیت یا شیخ أو تناسیت؟ لیس هكذا قال جعفر
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 ، إمنا قال جعفر  : ال یكون اإلمام إالّ وله عقب إالّ اإلمام الذي خيرج علیه احلسنی بن
( )
علي علیهما السالمفإنه ال عقب له ،فقال له :صدقت جعلت فداك هكذا مسعت جدك یقول
علی بن ابی محزه بر ابو حسن رضا وارد شدن و گفتنآیا مشا امام هستید؟ فرمودند:
آری  ،پس به ایشان گفتند :من از جد مشا جعفر بن حممد  شنیدم که فرمود :هیچ امامی
نیست جز اینکه فرزندی داشته باشد.فرمود :ای شیخ فراموش کردی یا خود را به فراموشی می
زنی؟!پدرم این چننی نگفت،ایشان فرمودند؛هیچ امامی نیست جز این که برایش فرزندی باشد
جز آن امامی که حسنی بن علی  بر او خروج می کند زیرا او فرزندی و(عقبی) بعداز خود
ندارد  .گفت  ،راست گفتید فدایتان شوم جدتان این چننی فرمودند. ).
و گفت :چگونه از اثبات نسلی برای امام مهدی سخن می گویی در حالیکه این
روایت آن را نفی می کند،زیرا امام حسنی  بعد از امام مهدی  خروج می کند ورجعت
آغاز می شود.
پدر :پسرم توجه کن ،منظور از امامی که برای او فرزند و عقبی نیست دوازدمهنی مهدی از
نسل امام مهدی  است که امام حسنی  بر ایشان خروج می کند و این موضوع را
انشاء اهلل در هنگام بررسی روایات مهدینی آنرا بطور مفصل بیان می کنم ،بلکه این حدیث بر
ائمه بودن مهدینی داللت می کند ،و خالف گمان برخی که بر خالف آن می گویندوتفصیل آن
را در آینده ودروقت مناسب بیان خواهم کرد.
فرزندامن ،پس به آن چه می گومی ،توجه کنید:
اوالً  :اگر شخصی از ما غائب شود و در هنگام غیبش بیست سالش بود و از زمان غیبت
او بیست سال دیگر سپری شود و ارتباط او با اهلش بطور کامل قطع شود و چیزی در مورد او
منی دانند در این صورت آیا برای خانواده اش امکان نفی یا اثبات نسل ،برای او وجود دارد؟
حممود :نه پدر  ،منی توانند وجود نسلی را برای وی ثابت یا نفی کنند.

 -غیبت طوسى :ص 8

 ،دالئل اإلمامة  :ص
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واثق :چرا پدرمی توانند وجود نسل رااز طریق استصحاب نفی کنند  ،به این معنا که حال
و وضعیت او را در گذشته مد نظرگرفته به اینکهبدون ازدواج آهنا را ترک کرده،وبه این دلیل رای به
عدم ازدواج وی داده و در نتیجه داشنت نسل نفی می شود.
پدر :ای واثق این چیزی را که گفتی به آن علم اصول فقه می گویند که درپیش آهنا
استصحاب است و آن اصل عملی است و اصل عملی منی توان بر آن اعتماد کردمگربا عدم
وجود دلیل روایی بر خالف آن،اما با وجود دلیل روایی،دلیل روایی بر آن مقدم می شود پس
دراین مسئله مااستصحاب(مهراهي) جاری نیست تاوجودازدواج و درآخروجود نسل را برای امام
مهدی  نفیکند ،و آن دلیل وجود بسیاری از روایات است که در جهت اثبات نسل برای
امام مهدی آمده است ،که بعضی از آهنا را قبال گفته امی.
حممود :حاال ثابت شد که برای امام مهدی  نسلیوجوددارد،اما چگونه این نسل را
بشناسیم؟
پدر :نسل امام مهدی  را تنها با اخباری از طرف ایشان می شناسیم ،و سبب
آن غیبت امام و به این که شخصیت ایشان بر مردم پنهان است ،و حتی خانواده اش شاید منی
دانند که ایشان امام مهدی  باشند ،وبر این اساسنسلش شناخته منی شود جز از طریق
اخباری که از ایشان می رسد.
حممود :داشتم با دوستم در مورد دعوت سید امحد احلسن  صحبت می کردم وگفتم
که ایشان فرزند امام مهدی  است.از من سلسه نسب (شجره نامه ) ایشان را خواست
،به ایشان گفتم منی دامن ،گفت :چگونه به کسی امیان می آوری که نسبت او را منی شناسی ،و
فقط به صرف اینکه گفته فرزند امام مهدی  است به او امیان آوردی ،نباید ابتدا نسبش را
ثابت کند بعد از او تبعیت کنی؟
پدر :فرزندامن این مسئله را برایتان بیان خواهم کرد.
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اوالً :یوسف پیامرب خدا در مصر بود که دعوتش را علنی کرد وقبل از دعوتش در زندان بود
و اطرافیانش نسب او را منی دانستند .پس آیا هر کس به یوسف امیان آورد بدون آنکه نسبش را
بشناسد خطا کرده است؟
جواب :خری هرگز خطا نکردند ،پس اگر امیان آوردن بر پای معرفت و شناخت نسب بود
مهه ی کسانی که به یوسف قبل از دانسنت نسبش امیان آورده بودند اشتباه و خطا کرده بودند،در
حالی که آهنا خطا نکرده بودند  ،ومعنی آن عدم توقف امیان بر دانسنت سلسه نسب است ،بلکه
یوسف پیامرب خدا مقصر بود که نسبش را برای قومی که به او امیان آورند بیان نکرده بود.
دوم :امحد احلسن  نسبش نزد خودش معلوم و آشکار بود و امام مهدی  او را
از نسبش آگاه کرد اما اگر اکنون سید امحد احلسن  نسب خود را برای مردم بیان وآشکار
کرد آیا مردم سلسه نسبی را که آورده تصدیق می کنند؟!
جواب :هرگز  ،آنان درمورد صحت این سلسله دلیل و برهان می خواهند.امااگر برای
آهناثابت شد که وی حجت است و نسبش را روشن کرد،بطور طبیعی بعد از اقرار به حجیت
سخنش کالمش را قبول خواهند کرد.
آن میزان هایی که صاحب امر با آهنا شناخته می شودرا در روایات
سوم  :اهل بیت
متعددی بیان کردند،و بر انسان واجب است که ازمیزان ثقلنی جتاوز نکند در غری این صورت
که ثقل ( گران هباء )
هالک خواهد شد  .و اگر به میزان ثقلنی مراجعه کنیم و اهل بیت
دوم  ،که امت رااز هر گونه ضاللت و گمراهی جنات می دهندمهه آن میزاهنایی که به کمک آن
ها صاحب األمر شناخته می شود ،را بیان کرده اند .بعضی از روایات را ذکر می کنیم:
روایت اول :حارث بن مغریه نصری می گوید  :از أبو عبداهلل  گفتم :صاحب امر

با چه چیزیشناخته می شود ؟ فرمود ( : بالسكینة والوقار ،والعلم ،والوصیة)( )  .با وقار و
آرامش و علم و وصیت ) .
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روایت دوم :از أبی عبد اهلل  در روایتی طوالنی فرمود  ... ( :یعرف صاحب هذا
األمر بثالث خصال ال تكون يف غریه :هو أوىل الناس بالذي قبله وهو وصیه ،وعنده سالح رسول
اهلل  ،ووصیته . ) ( )...
صاحب امر با سه خصلت شناخته می شود که در کسی جز آن دیده خنواهد شد ؛ او
و
مقدم ترین مردم به کسی که قبل از او بوده است و او وصی اوست و نزد او سالح پیامرب
وصیتش می باشد )
فإن آلل حممد
روایت سوم؛امام باقر می فرمایند ...( :إیاك وشذاذ من آل حممد
وعلي رایة ولغریهم رایات فالزم األرض وال تتبع منهم أحداً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلسنی

 معه عهد نيب اهلل ورایته وسالحه فإن عهد نيب اهلل صار عند علي بن احلسنی مث صار عند
( )
حممد بن علي ویفعل اهلل ما یشاء فالزم هؤالء أبداً ًًً وإیاك ومن ذكرت لك )...
و
( ...بر حذر باش و نسبت به خاندان حممد هوشیار باش زیرا برای آل حممد
علی فقط یک پرچم است وبرای غریآهنا پرمچهایی فراوان است پس در کمنی باش و هیچ کس از
آنان را پریوی نکن تا این که مردی از فرزندان امام حسنی را ببینی که مهراه ایشان عهد
و پرچم و سالح ایشان است مهانا عهد پیامرب در نزد علی ابن حسنی 
رسول اهلل
قرار گرفت و سپس نزد حممد ابن علی  بوده و خداوند هر چه را إراده کرد اجنام می
دهدمهیشه از آنان پریوی کن نسبت به کسی که برایت ذکر کردم هوشیار باش )
روایت چهارم :امام باقر  می فرمایند ...( :ما أشكل علیكم فلم یشكل علیكم عهد
نيب اهلل ورایته وسالحه . ) ( )...
( ...آنچه که برای مشا مبهوم ونا آشکار شود ،آن عهدوپرچم و سالح رسول اهلل
برای مشا مبهم وجمهول خنواهد ماند) .

 إثبات الهداة  ، 99/الكافي .8 9/،إلزام الناصب  :ج /ص . 2
 بحار األنوار :ج /ص،إلزام الناصب  :ج /ص . 2
 -بحار األنوار :ج /ص
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روایت پنجم  :ابی جارود می گوید :از ابی جعفر  پرسیدم :هنگامی که قائم اهل بیت
رفتند کسی که بعد از ایشان می آید را چگونه بشناسیم؟ فرمودند( :باهلدى ،واإلطراق،
وإقرار آل حممد له بالفضل ،وال یسأل عن شيء بنی صدفیها إالّ أجاب ) ( ) (با هدایت و متانت
به فضیلت او واز او در مورد چیزی در میان در جهان سؤال نشودمگر
و اقرار آل حممد
این که پاسخ آنرا بدهد )
وبا این موازین داعی اهلل وصاحب این أمر شناخته می شود ،اما اصل ونسب در معرفت
حجج اهلی نقشی ندارد .وهم چننی معجزه راهی برای شناخت و معرفت صاحب حق نیست
،آیادر بنی این موازین  ،چیزی در مورد معجزه گفته شده است ؟پاسخ :هرگز.
تا این جا گفت وگومیان را امشب پایان می دهیم وبا توفیق و مشیت اهلی فردا بازهم به حبث
و گفتوگو می پردازمی
واحلمداهلل رب العاملنی وافضل الصالۀ وامت السالم علی حممد وآله الطیبنی األئمه واملهدینی
وسلم تسلیما
***

 -اإلمامة والتبصرة :ص6

 ،الخصال :ص ، 22غیبة النعماني2 :
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قسمت نه
زمینه سازی برای ذکر روایات مهدیین (علیهم السالم)
زمان حبث و گفت وگو فرارسید و برادران در مورد سخنان دیشب پدر حبث و گفت وگو می
کردند ،امحد به برادرانش گفت :صورت أمر برامی آشکار و واضح شد و فقط یک چیز برامی باقی
مانده  ،وآن مهان که پدرم گفت که بعد از امام مهدی، دوازده مهدی می آیند ،واین که
میانی ،اول مهدینی است ،نظرتان چیست که از پدر خبواهیم امشب در مورد دوازده مهدی برامیان
بگوید؟
واثق :بله خیلی خوب است.
در این هنگام پدر وارد شدو به آنان سالم کرد وفرزندان به پدرخوش آمدگفتند و پدر از
احوالشان،و از گفتگوی شبهای گذشته که چه استفاده ای کردند،پرسید ،آنان جواب دادند که
استفاده زیادی کردمی ،و به آهنا گفت :آیا سؤالی در مورد حبث شب گذشته دارید؟
امحد :پدر سؤاالت بسیاری دارمی اما از آجنا که حبثمان متام نشده است،شاید سؤاالت ما در
شبهای آینده پاسخ داده شوند.
پدر :امشب در مورد دوازده مهدی  که بعد از پدرشان امام حممد ابن حسن عسکری
مذکور هستند ،گفتگو خواهم کرد.
 بر زمنی حکومت می کنند و در روایات آل حممد
و قبل از این که روایات دوازده مهدی که بعد از امام مهدی می آیند را بیان کنم دو نکته
راذکر می کنم:
نکته اول:
می باشد که
آمده و منظور آهنا ائمه دوازده
لفظ مهدینی در روایات اهل بیت
اولنی آنان امری املؤمننی وآخرین آنان امام مهدی حممد ابن حسن عسکری می
باشد،وگاهی اوقات منظور از لفظ مهدینی ،دوازده مهدی از نسل امام دوازدهم امام حممد ابن
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حسن عسکری،می باشد که اولنی آنان  امحد که دروصیت رسول اهلل در شب وفات
ایشان،ذکرشده وآخرین آنان مهدی که روایات توصیف کردند فرزند وباز مانده ای بعد از خود
ندارد.
شیخ طوسی در کتاب غیبه روایت می کند که حممد ابن عبداهلل ابن جعفر محریی از پدرش از
علی ابن سلیمان ابن رشید از حسن ابن علی خزاز که روایت می کند و می گوید :دخل علي بن
أيب محزة على أيب احلسن الرضا  فقال له :أنت إمام؟ قال :نعم ،فقال له :إِّن مسعت
جدك جعفر بن حممد علیهما السالمي قول :ال یكون اإلمام إالّ وله عقب .فقال :أنسیت یا
شیخ أو تناسیت؟ لیس هكذا قال جعفر  ، إمنا قال جعفر  : ال یكون اإلمام إالّ وله
عقب إالّ اإلمام الذي خيرج علیه احلسنی بن علي علیهما السالمفإنه ال عقب له ،فقال له:
صدقت جعلت فداك هكذا مسعت ج ّدك یقول

( )

علی ابن ابی محزه بر ابوحسن رضا وارد شد به حضرت گفتند :مشا امام هستید؟فرمودند:
بله ،به ایشان گفت :من از جدمشا جعفر ابن حممد، شنیدم که فرمودند :هیچ امامی نیست
جز آنکه برای او فرزند و بازمانده ای باشد .فرمودند :ای شیخ فراموش کردی یاخود را به
فراموشی می زنی؟این چننی امام جعفر نفرمودند :بلکه امام جعفر فرمودند  :هیچ امامی
نیست جز اینکه برای ایشان فرزند و بازمانده ای باشد جز آن کسی که امام حسنی ابن
علی برایشان خروج می کند ،زیرا فرزند و بازمانده ای بعد از خود ندارد.گفت :راست
گفتید فدایتان شوم جدتان چننی فرمودند.
پس روایات از لفظ مهدینی استفاده می کنند ومقصود آهنا أئمه دوازده است،به این روایت
توجه کنید:
ابن عباس می گویند :رسول اهلل ،فرمودند هنگامیکه خداوند مرا بسوی خویش عروج
داد.....(،فأوحى اهلل إيل :یا حممد اخرتتك من خلقي ،واخرتت لك وصیاً من بعدك ،وجعلته
منك ِبنزلة هارون من موسى إالّ أنه ال نيب بعدك ،وألقیت حمبته يف قلبك وجعلته أبا لولدك فحقه
بعدك على أمتك كحقك علیهم يف حیاتك ،فمن جحد حقه فقد جحد حقك ،ومن أىب أن یوالیه
 -غیبت طوسى :ص 8
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فقد أىب أن یوالیك ،ومن أىب أن یوالیك فقد أىب أن یدخل اجلنة ،فخررت هلل عز وجل ساجداً شكراً
ملا أنعم علي ،فإذا منادیا ینادى ارفع یا حممد رأسك ،وسلين أعطك ،فقلت :إهلي أمجع أميت من
بعدي على والیة علي بن أيب طالب لریدوا مجیعا علي حوضي یوم القیامة؟ فأوحى اهلل تعاىل إيل یا
حممد إِّن قد قضیت يف عبادي قبل أن أخلقهم ،وقضائي ماض فیهم ،ألهلك به من أشاء وأهدي
به من أشاء .وقد آتیته علمك من بعدك وجعلته وزیرك وخلیفتك من بعدك على أهلك وأمتك،
عزمیة مين (ألدخل اجلنة من أحبه) وال ادخل اجلنة من أبغضه و عاداه وأنكر والیته بعدك ،فمن
أبغضه أبغضك ،ومن أبغضك أبغضين ،ومن عاداه فقد عاداك ،ومن عاداك فقد عاداِّن ،ومن أحبه
فقد أحبك ،ومن أحبك فقد أحبين ،وقد جعلت له هذه الفضیلة ،وأعطیتك أن أخرج من صلبه
أحد عشر مهدیاً كلهم من ذریتك من البكر البتول ،وآخر رجل منهم یصلي خلفه عیسى بن مرمی،
( )
میأل األرض عدالً كما ملئت منهم ظلماً وجوراً)....،
( ...خدا ِبن وحی کرد من تو را از خلق خود انتخاب کردم و برای تو یک وصی بعد از تو
انتخاب کردم و او را نسبت بتو چون هارون به نسبت موسی قرار دادم جز آن که بعد از تو
پیغمربی نیست ،حمبتش را در دل تو انداختم و او را پدر فرزندانت ساختم ،پس بعد از تو حق
او بر امت تو چون حق تو است بر آهنا در زمان حیاتت می باشد ،هر کس حق او را منکر
شود حق تو را منکر شده ،هر کس از والیتش ابا کند ابا از والیت تو کرده و ابا از رفنت در
هبشت کرده است ،من بشکرانه نعمتی که ِبن داده برای خدای عز و جل بسجده افتادم ،بناگاه
یک منادی فریاد کرد ای حممد سربردار و خبواه از من تا بتو بدهم ،عرض کردم معبودا مهه امت
مرا بعد از من در والیت علی بن ابی طالب مجع کن تا مهه روز قیامت وارد سر حوض من گردند،
خدا ِبن وحی کرد ای حممد من پیش از آن که بندگان خود را بیافرینم نسبت به آن ها پیش بینی
ها داشتم و قضای من نسبت به آهنا گذر است تا آن که هر که را خواهم بدان هالک کنم و هر
که را خواهم بدان هدایت کنم من علم تو را بعد از تو بوی دادم وایشان را وزیر وخلیفه بعد از
مشا برخانواده ات وامتت قرار دادم ،بر عزم من است که به در هبشت درآورم هر کس او را دوست
دارد و به هبشت نربم هر کس او را دمشن دارد و با او عداوت ورزد و بعد از تو منکر والیت او
باشد ،هر که او را دمشن گرید تو را دمشنی کرده هر کس تو را دمشنی کند با من دمشنی کرده ،هر
 -كمال الدین :ص 2

.
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کس با او عداوت ورزد با تو عداوت ورزیده هر کس با تو عداوت ورزد با من عداوت ورزیده،
هر کس او را دوست دارد تو را دوست داشته و هر کس تو را دوست دارد مرا دوست داشته
است ،این فضیلت را باو دادم و بتو عطا کردم که از پشت او یازده مهدی بریون آورم که مهه از
نسل تو باشند واز نسل دخرت تو ،آن دخرت مطهر و پاک هستند و آخرین مرد از آهنا کسی
باشد که عیسی بن مرمی پشت سرش مناز گذارد و زمنی را پر از عدل کند چنانچه پر از ظلم و
جور شده باشد. ) ..
و روایت از ائمه

به لفظ مهدینی یاد کرده است ،و مهچننی نیز غریاز آهنا.

اما روایاتی که می خواهم برایتان بیان کنم مقصود از لفظ مهدینی دوازده أئمه
بلکه به مهدینی از نسل امام مهدی اشاره دارد.

نیست،

پدر :مهانا که مهدینی از نظر حجیت مهانند أئمه هستند ،مهان طور که أئمه
حجج هستند ،مهدینی نیز حجج اهلی هستند ونیز انبیاء ورسوالن مهگی حجج اهلی بر خلق
ض ُه ْم
الر ُس ُل فَ َّ
ك ُّ
هستند،اما تفاوت آهنا در مقام است خداوند متعال می فرماید ﴿ :تِْل َ
ض ْلنَا بَ ْع َ
ض يمْن هم َّمن َكلَّم اللّه ورفَع ب عضهم درج ٍ
ات﴾ ( ) (برخى از آن پیامربان را بر برخى دیگر
َعلَى بَ ْع ٍ ُ
َ ُ ََ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َ
برترى خبشیدمی از آنان كسى بود كه خدا با او سخن گفت و درجات بعضى از آنان را باال برد)
نی َعلَى بَ ْع ٍ
ود َزبُ ًورا﴾ ( ) (ما بعضي از پیامربان را بر بعضي
﴿ َولََق ْد فَ َّ
ض َوآتَ ْی نَا َد ُاو َ
ض النَّبِیي َ
ض ْلنَا بَ ْع َ
دیگر برتري دادمی؛ و به داوود ،زبور خبشیدمی).
از نظرحجیت مهگی بر خلق خدا حجت هستند اما در مقام و منزلت باهم تفاوت دارند و
به مهنی دلیل انبیاء از حلاظ مقام و منزلت به دو قسمت تقسیم شدند پیامربان اولوالعزم و پیامربان
غری اولو العزم.
باالتر و
از انبیای اهلی جبز جدشان رسول اهلل
اما مقام ومنزلت اهل بیت
فضل أويل العزم من
واالتراست،لذا از ابی عبداهلل  روایت می شود که فرمودند ( :إ ّن اهلل ّ
الرسل بالعلم على األنبیاء .وورثنا علمهم ،وفضلنا علیهم يف فضلهم ،وعلم رسول اهلل ما ال
 بقره : -اسراء :

.
.
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یعلمون ،وعلمنا علم رسول اهلل
( )
فشیعتنا معنا)

فروینا لشیعتنا .فمن قبل منهم فهو أفضلهم ،وأینما نكون

( مهانا خداوند عزوجل پیامربان اولوالعزم را به خاطر علمشان بردیگر پیامربان فضیلت
خبشید.و خداوند ما را وارث علمشان قرار داده و به فضلش ما را بر آنان فضیلت داده است ،و
آن علم را به
چیزهای آموخت که آنان  منی دانستند و رسول اهلل
به رسول اهلل
ما آموختند و ما برای شیعیان خود روایت کردمی.و هرکس از آنانآن را قبول کند افضل تر از بقیه
است،و ما هر کجا باشیم شیعیامنان با ما خواهند بود)
اما خاندان حممد نیز در مقام متفاوت هستند،ومقام اول متعلق به حممد رسول اهلل
که کسی در فضل ومقام ابدا کسی به آن منی رسد ،وهم چننی اصحاب کساء که از متام ائمه
هستند ،و امام
 با فضیلت تر هستند ،و افضل ترین اصحاب کساء علی وفاطمه
مهدی( حممد ابن حسن )غری از اصحاب کساء  افضل ترین أئمه هستند،به مهنی
داده شده است ،فرزندامن این روایت رامالحظه کنید که
جهت به ایشان لقب طاووس أئمه
توصیف میکند.
مهدی حممد ابن حسن عسکری  راستاره ای درخشان درمیان أئمه
شیخ نعمانی درکتاب غیبه روایت می کند عن رسول اهلل  :إ ّن اهلل أوحى إيل لیلة أسري
يب :یا حممد ،من خلفت يف األرض يف أمتك  -وهو أعلم بذلك  -؟ قلت :یا رب ،أخي .قال:
یا حممد ،علي بن أيب طالب؟ قلت :نعم ،یا رب .قال :یا حممد ،إِّن اطلعت إىل األرض اطالعة
فاخرتتك منها ،فال أذكر حىت تذكر معي ،فأنا احملمود وأنت حممد ،مث إِّن اطلعت إىل األرض
اطالعة أخرى فاخرتت منها علي بن أيب طالب فجعلته وصیك ،فأنت سید األنبیاء وعلي سید
األوصیاء ،مث شققت له امسا من أمسائي فأنا األعلى وهو علي .یا حممد ،إِّن خلقت علیا وفاطمة
واحلسن واحلسنی واألئمة من نور واحد ،مث عرضت والیتهم على املالئكة ،فمن قبلها كان من
املقربنی ،ومن جحدها كان من الكافرین .یا حممد ،لو أن عبداً من عبادي عبدِّن حىت ینقطع مث
لقیين جاحدا لوالیتهم أدخلته ناري .مث قال :یا حممد ،أحتب أن تراهم؟ فقلت :نعم .فقال :تقدم
أمامك ،فتقدمت أمامي فإذا علي بن أيب طالب ،واحلسن ،واحلسنی ،وعلي بن احلسنی ،وحممد بن
علي ،وجعفر بن حممد ،وموسى بن جعفر ،وعلي بن موسى ،وحممد بن علي ،وعلي بن حممد،
 -اإلمامة والتبصرة :ص8
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واحلسن بن علي ،واحلجة القائم كأنه الكوكب الدري يف وسطهم ،فقلت :یا رب ،من هؤالء؟
قال :هؤالء األئمة ،وهذا القائم ،حملل حاليل ،وحمرم حرامي ،وینتقم من أعدائي .یا حممد ،أحببه
فإِّن أحبه وأحب من حيبه) ( ) .
که رسول اهلل ؛فرمودند،خداوند در آن شبی که مرا به معراج برد وحی کرد ای حممد چه
کسی را خلیفه ی خود درزمنی در امت خود قرار دادی-وخداوندبه آن آ گاه است  -گفتم:
پروردگارا برادرم :فرمود :ای حممد علی بن ابیطالب را قرار دادی؟گفتم :آری یا رب،فرمود :ای
حممد براستی من یک نظری بزمنی کردم و تو را از آن برگزیدم و تو را پیغمرب منودم و از نام خودم
برای تو نامی باز گرفتم من حممودم و تو حممدهستی ،سپس دوباره نظری افکندم و علی را از
میان آن ها انتخاب کردم و او را وصی تو قرار دادم وتو سید انبیاء وعلی سید اوصیاء است ،و
برای او هم نامی از نام های خود برگفتم من اعالمی و او علی است .ای حممد  ،من علی و
فاطمه و حسن و حسنی وائمه را ازیک نور آفریدم ،سپس والیت آهنا را برفرشتگان عرضه داشتم،
هر کس پذیرفت نزد من از مقربنی شد،وهرکس سرپیچی منوداز کافران گردید ،ای حممد اگر بنده
مرا عبادت کند تا بریده شود و مانند مشک پوسیده گردد و منکر والیتشانشود من او را درجهنم
جای می دهم.سپس فرمود :ای حممد دوست داری آهنا را ببینی؟ عرض کردم آری پروردگارا
خدای عز و جل فرمود سر بلند کن سر بلند کردم و ناگاه انوار علی و فاطمه و حسن و حسنی
و علی بن احلسنی و حممد بن علی و جعفر بن حممد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و حممد
بن علی و علی بن حممد و احلسن بن علی و حممد بن احلسن قائم را دیدم و قائم در وسط آهنا
مانند ستاره درخشنده بود ،عرض کردم پروردگارا اینها چه کسانی هستند؟ فرمود :آنان ائمه
هستند،واین مهان قائمی که حالل مرا حالل کند و حرام مرا حرام کند و بوسیله او از دمشنامن
انتقام می گریم.ای حممد  ،او را دوست بدار که من اورا وکسی که اورادوست داشته باشد را
دوست دارم. ).
،پاینی تر است و مقام و منزلت مهدی
به طور کلی مقام مهدینی از مقام دوازده أئمه
ایشان
اول از مقام مهدینی دیگر افضلرت و باالتر است.و به خاطر بزرگی مقامش اهل بیت
بعنوان سیزدمهنی امام قرار دادند واین تفسری به جز صاحبش به ذهن
را در عدد أئمه
 -غیبتنعمانى :ص  ،88بحار األنوار  :ج  / 7ص ، 9غایة المرام  :ج /ص . 8
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کسی نرسید و اومهان میانی و مهدی اول امحد  است واین روایت به این أمر اشاره می کند:
 :یا رسول
سلیم در حدیثی طوالنی روایت می کندکه در آن آمده است ( :قالت فاطمة
اهلل ،فأي هؤالء الذین مسیت أفضل؟ فقال رسول اهلل  :أخي علي أفضل أميت ،ومحزة وجعفر
هذان أفضل أميت بعد علي وبعدك وبعد ابين وسبطي احلسن واحلسنی وبعد األوصیاء من ولد ابين
هذا  -وأشار رسول اهلل بیده إىل احلسنی  - منهم املهدي .والذي قبله أفضل منه،
،فرمودند :یا
األول خری من اآلخر ألنه إمامه واآلخر وصي األول( . ) ( )...حضرت فاطمه
فرمودند :برادرم
رسول اهلل از میان کسانی که نام بردید کدام یک افضلرت است؟رسول اهلل
علی از امتم افضلرت است و محزه و جعفر از امتم افضل تر هستند بعد از علی و تو وبعد از
با دست مبارک
فرزندان وسبطامن حسن وحسنی وبعد از اوصیاء از این فرزندم -رسول اهلل
خویش به امام حسنی  اشاره می کنند -که از آنان مهدی است.و کسی که قبل از اوست
از او افضل تر است ،اولی هبرت از آخر است زیرا او امامش است وآخری (دیگری) وصی اول
است).
وشاهد این عبارت (مهدی از آنان است .وکسی که قبل اوست از او افضل تر است.اولی
هبرت از آخری است.زیرا او امامش استوآخری(دیگری) وصی اول است)...
ومراد از مهدی؛مهان مهدی اول است،ومراد از کسی که قبل از اوست امام حممد ابن حسن
عسکری می باشد.وایشان از مهدی اول افضل تر است.و فرموده اش( :اولی هبرت از
آخری(دیگری) است؛زیرا -یعنی اولی  -امامش و آخری وصی اولی است)...
و مراد ازاول مهان امام مهدی حممد ابن حسن عسکری کسی که از آخری هبرت است
وآخرمهان مهدی اول است ،و دلیل آن به این که امام حممد ابن حسن عسکری  امام مهدی
اول است،و فرموده اش( :وآخری وصی اول است ) مقصود از آخر مهدی اول است.و
مقصود از اول مهان امام حممد بن عسکری  است و معنی (وآخری ) یعنی مهدی اول(و
وصی اول) ،یعنی مهدی اول وصی امام مهدمیحمد ابن حسن عسکری است که اومهان
مقصود به لفظ اول خواهد بود.
 -كتاب سلیم بتحقیق محمد باقر األنصاري :ص
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و از رسول اهلل
که می فرماید( :یا سلمان ،مهدي أميت الذي میأل األرض قسطاً وعدالً
كما ملئت جوراً وظلماً من ولد هذا .إمام بن إمام ،عامل بن عامل ،وصي بن وصي ،أبوه الذي یلیه
إمام وصي عامل .قال :قلت :یا نيب اهلل ،املهدي أفضل أم أبوه؟ قال :أبوه أفضل منه .لألول مثل
أجورهم كلهم ألن اهلل هداهم به ) ( ) ( .ای سلمان؛ مهدی امتم کسی که زمنی را پر از قسط و
عدل می کند بعد از این که پر از ظلم وستم شده از فرزند این است.امام فرزند امام،عامل فرزند
عامل ،وصی فرزند وصی ،پدرشکه بعد از او می آید امام وصی عامل است.گفتم :یا رسول اهلل
مهدی افضل تر است یا پدرش؟فرمودند :پدرش از او افضل تر است.برای اولی پاداشی
مانند متام آنان است.زیرا خداوند آنان را با او هدایت کرد)
شاهد روایت این قسمت است :پدرش که بعد از می آید امام وصی عامل است.گفتم :یا
رسول اهلل مهدی افضل تر است یا پدرش؟فرمودند :پدرش از او افضل تر است.برای اولی
پاداشی مانند متام آنان است.زیرا خداوند آنان را با او هدایت کرد)
مهچننی در این روایت منظور از لفظ مهدی،مهان مهدی اول است و مقصود از پدرش که
بعد از او می آید مهان امام حممد ابن حسن عسکری  است وگرنه چه کسی ازأئمه پدرش
بعد از او می آید؟!
می پرسد و می فرماید( :پدرش از او
سپس سلمان در موردافضلیت از رسول اهلل
افضل تر است)  ،ومقصود از پدرش مهان امام حممد ابن حسن عسکری  است  ،وایشان از
فرزندش مهدی اول افضل تر است،امام مهدی اول از متام مهدینی بعد از خود افضل تر است
،لذا روایت میگوید( :برای اولی – یعنی مهدی اول  – مانند پادش مهه آهناست  ،زیرا
خداوند با آهندایشان کرد) .
پس فرزندامن تفاوت بنی حجج اهلی در مقام ومنزلت است،نه ازنظر حجیت بودن آنان،
مهانطور که أئمه حجج اهلی هستنند ،مهدینی هم حجج اهلی هستند  ،مهانطورکه رویگردانی از
موجب دخول دوزخ می شود .مهانطور نیز رویگردانی از مهدینی باعث ورود به دوزخ
ائمه
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می شود؛به مهنی دلیل امام باقر در مورد میانی فرمودند( :رویگردان از او از اهل جهنم
خواهد بود) ودلیل آن مهان حجت بودن ایشان بر خلق است.
از آنان
به طور کلی خباطر اینکه مهدینی از ائمه مقام کمرتی دارن ،اهل بیت
بعنوان قومی از شیعیان خود یاد کرده اند،چیزی که سبب شده بسیاری گمان کنندکه آهنا ائمه
نیستندکه خداوند اطاعت آهنا را واجب کرده است  ،در حالیکه بسیاری از روایات بیان کردند که
آنان أئمه هستند ،که آن را توضیح خواهم داد.
نکته دوم :
اگر روایات اهل بیت
به پنج قسمت خواهیم یافت:

را مورد مطالعه قرار دهیم آهنا را از حلاظ عدد أئمه و مهدینی

اول  :روایاتی که داللت می کنند عدد أئمه دوازده نفر هستند،وبا لفظ خمتلفی آمده اند:
(دوازده خلیفه) (،دوازده امری) (،دوازده امام) (،دوازده حمدث) (،دوازده مرد)  ،بلکه با لفظ
مهدینی نیز یاد شده اند که منظور آن مهان دوازده ائمه است ،که مهگی بر ائمه دوازده گانه اشاره
دارند.
دوم :روایاتی که داللت میکنندبه این که ائمه

سیزده نفر هستند.

سوم  :روایاتی که داللت دارند به این که مهدینی که بعد از امام مهدی  بر زمنی
حکومت می کنند دوازده نفر هستند.
چهارم :روایاتی که داللت می کنند که مهدینی یازده نفر هستند.وآن فقط یک روایت است.
پنجم :روایاتی که بر وجود دوازده امام و دوازده مهدی داللت می کنند ،وآن روایت وصیت
است.
تقابلی بنی قسم دوم و چهارم پیدا می شود ،وآهنم در مورد مهدی اول است که گاهی در
قرار می گرید و عددشان سیزده تن می شود و مهدینی یازده تن می شوند و
مشار أئمه
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گاهی در مشار مهدینی قرار می گرید و عددشان دوازده تن می شود ،ومهانطورکه روشن است أئمه
و نه سیزده تن می باشند.
دوازده تن
وچیزی که سبب می شود که مهدی اول با ائمه قرار می گریدبه خاطر باال بودن مقامش
است  ،مهان طور که در نکته گذشته به آن اشاره شده است .
و این روایات را در وقتی دیگر بیان خواهم کرد اما آنچه را که می خواستم االن برایتان بیان
کنم این است که روایتی وجود دارد که می گویدبه این که مهدینی یازده نفر هستندوجواب را در
موردش فهمیدیدوروایت می گوید  :ابی عبداهلل  در حدیثی طوالنی فرمودند( :یا أبا محزة إ ّن

منا بعد القائم أحد عشر مهدیاً من ولد احلسنی . ) ( ) 
(ای ابا محزه از ما بعد از قائم  یازده مهدی از فرزند حسنی  خواهد بود ) .

فرزندامن در اینجا تأکید می کنم که تنهاروایتی کهتمامی روایات را مجع کرده مهان روایت
وصیت مبارک است  ،وآن مادری خواهد بود که مهه بسوی وی باز می گردند.
وتا اینجا به حبثمان پایان می دهیم و در شب آینده با حول و قوه اهلی حبثمان را کامل می
کنیم .
و احلمداهلل رب العاملنی والصاله والسالم علی آل حممد األئمه واملهدینی وسلم تسلیما
***

 -مختصر بصائر الدرجات :ص . 9
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قسمت دهم
در بیان روایات مهدیین
شبی دیگرفرا رسید و پدربا فرزندان مالقات منود و با هم سالم و احوال پرسی کردند؛پدر
گفت  :فرزندامن اکنون روایات مهدینی را برایتان بیان می کنم.
با الفاظ خمتلف یاد کرده اند گاهی با لفظ مهدینی  ،گاهی با لفظ
روایات از آنان
و چهارم بعنوان این
قوامنی و سوم بعنوان والیان عهد امام مهدی  و أئمه بعد ایشان
هستند،از آنان تعبری کرده است  ،و برایتان روایاتی بر حسب عناوینی
که آنان شیعه أئمه
از آنان یاد می کنند ذکر می کنم.
که از أئمه اطهار
اول  :روایات مهدیین ؛
که بعداً در مورد آن سخن خواهم
روایت اول :در وصیت شب وفات رسول اکرم
گفت این عبارت آمده  ...( :یا علي انه سیكون بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر

مهدیاً  ( . ) ( )...یاعلی بعد از من دوازده امام و بعد از آهنا دوازده مهدی خواهند بود . . )...

روایت دوم :امام سجاد  می فرماید ( :یقوم القائم منا مث یكون بعده اثنا عشر مهدیاً)
( ) (.قائم از ما قیام می کند سپس بعد از او دوازده مهدی می باشد ).
روایت سوم :امام صادق  می فرماید  ( :أ ّن منا بعد القائم  اثنا عشر مهدیاً من

ولد احلسنی (. ) () از ما بعد از قائم دوازده مهدی از فرزند حسنی خواهند بود . ).
روایت چهارم :عمر از رسول خدا

نقل می کند که رسول خدا فرمود ( :( :ابشروا

فیوشك أیام اجلبارین أن تنقطع ،مث یكون بعدهم اجلابر الذي جيرب اهلل به أمة حممد

 ،املهدي ،

.
 غیبة الشیخ الطوسي :ص شرح األخبار/ :ص ،822علق علیه القاضي النعمان المغربي في شرح األخبار ،فقال ( :یعني من األئمةمن ذریته) .
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مث املنصور  ،مث عدد أئمة مهدینی) ( ) .بشارت دهید که پایان حکومت جباران نزدیک است ،
مسلط می کند ،که آن مهدی است
سپس بعد از آنان خداوند جباری بر امت حممد
را برمشرد)  .یعنی پس از امام مهدی  مهدیینی
،سپس منصور سپس تعداد مهدینی
خواهند بود.
هستند که تعدادشان به مهان تعداد دوازده أئمه
دوم  :بعنوان قوامین بعد از پدرشان:
أبی جعفر و أبی عبد اهلل  در ذکر کوفه فرمودند  ...( :فیها مسجد سهیل الذي مل
القوام من بعده ،وهي
یبعث اهلل نبیاً إالّ وصلّى فیه ,ومنها یظهر عدل اهلل ،وفیها یكون قائمه و ّ
منازل النبینی واألوصیاء والصاحلنی)

( )

(...در آن مسجد سهله است که خداوند هیچ پیامربی را مبعوث نکرد مگراین که در آن
مسجد مناز خواند  .عدل اهلی از آن جا ظهور می کند و در آن قائم او و قائمان بعد از ایشان
 خواهد بود ،و آن منزلگاه انبیاء و أوصیاء و صاحلنی است.
سوم  :به این که مهدیین أئمه و والیان عهد امام مهدی . 
روایت اول :در دعای امام رضا  در حق امام مهدی  آمده است : .یونس بن
عبد الرمحن نقل می کند که امام رضا  به ما دستور داده بود که برای صاحب االمربا این
دعا  ،دعا کنیم -که آن دعا طوالنی است که از آن مورد نیاز را بر گزیدمی ....( :اللهم ! صل
على والة عهده واألئمة من بعده وبلغهم آماهلم وزد يف آجاهلم وأعز نصرهم ومتم هلم ما أسندت
إلیهم من أمرك هلم وثبت دعائمهم واجعلنا هلم أعوانا وعلى دینك أنصارا فإهنم معادن كلماتك
وخزان علمك وأركان توحیدك ودعائم دینك ووالة أمرك وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك
( )
وأولیاؤك وسالئل أولیائك وصفوة أوالد نبیك والسالم علیه وعلیهم ورمحة اهلل وبركاته )
 شرح األخبار :ج /ص.822 وسائل الشیعة اإلسالمیة . 8/ مصباح المتهجد  :ص  ،828مختصر بصائر الدرجات  :ص  ، 8جمال األسبوع :ص . 28یقولالسید ابن طاووس ـ بعد أن أورد هذا الدعاء ـ :وقد تضمن هذا الدعاء قوله ( :اللهم صل على والة عهده
واألئمة من بعده)  ،ولعل المراد بذلك أن الصالة على األئمة یرتبهم في أیامه للصالة بالعباد في البالد ،واألئمة
في ا ألحكام في تلك األیام ،وان الصالة علیهم تكون بعد ذكر الصالة علیه صلوات هللا علیه بدلیل قوله( :والة
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(  ..خداوندا ! بر والیان عهد وائمه بعد ایشان درود بفرست وآنان را به آرزو هایشان برسان
وعمر آن ها را زیادوبه پریوزی آهنا را عزت بده وآن چه که از امرت به آنان وعده دادی به آنان
برسان ویاری دهندگان آن ها را ثابت نگه داروما را اعوان ویاری دهنده آهنا قرار بده وانصاری
برای دینت قرار بده که آهنا معادن کلمات وخمازن علم وارکان توحید و پشتوانه دینت هستند
ووالیان امرت وخالصان بندگانت وپاک شده گان خلقت واولیاء وسرچشمه اولیاءوپاک شدگان
فرزندان پیامربت هستند.والسالم علیه وعلیهم ورمحه اهلل و برکاته ) .
روایت دوم  :حبه عرنی می گوید  ،امری املؤمننی علی  بسوی حریة رفتند و فرمودند :
(لتصلن هذه هبذه وأومى بیده إىل الكوفة واحلریة حىت یباع الذراع فیما بینهما بدنانری ولیبننی باحلریة
مسجد له مخسمائة باب یصلي فیه خلیفة القائم عجل اهلل تعاىل فرجه؛ أل ّن مسجد الكوفة لیضیق
عنهم ،ولیصلنی فیه إثنا عشر إماماً عدالً . ) ( )....،
( این به این متصل می شودوبا دستش به کوفه وحریه اشاره منود؛حتی در آهنا ذراعی با دنانری
خرید وفروش می شودودر حریه مسجدی ساخته خواهد شد که برای آن پانصد در خواهد بود

عهده) ألن والة العهود یكونون في الحیاة ،فكأن المراد :اللهم صل بعد الصالة علیه على والة عهده واألئمة
من بعده .وقد تقدم في الروایة عن موالنا الرضا ( :واألئمة من ولده)  ،ولعل هذه قد كانت( :صل على
والة عهده واألئمة من ولده)  ،فقد وجدت ذلك كما ذكرناه في نسخة غیر ما رویناه ،وقد روى أنهم من أبرار
العباد في حیاته ووجدت روایة متصلة اإلسناد بأن للمهدي صلوات هللا علیه أوالد جماعة والة في أطراف بالد
البحار على غایة ع ظیمة من صفات األبرار ،وروى تأویل غیر ذلك مذكور في األخبار  .ووجدت هذا الدعاء
بروایة تغني عن هذا التأویل وما ذكرها ألنها أتم في التفصیل ،وهي ما حدث به الشریف الجلیل أبو الحسین
زید بن جعفر العلوي المحمدي قال :حدثنا أبو الحسین إسحاق بن الحسن العفراني  ،قال :حدثنا محمد بن همام
بن سهیل الكاتب ومحمد بن شعیب بن أحمد المالكي ،جمیعا ،عن شعیب بن أحمدالمالكي ،عن یونس بن عبد
الرحمن ،عن موالنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا علیهما السالم أنه كان یأمر بالدعاء للحجة صاحب
الزمان  فكان من دعائه له صلوات هللا علیهما :اللهم صل على محمد وآل محمد ،وادفع عن ولیك وخلیفتك
وحجتك على خلقك  ..... ،إلى أن یقول :اللهم فصل علیه وعلى آبائه وأعطه في نفسه وولده وأهله وذریته
وأمته وجمیع رعیته ما تقر به عینه وتسر به نفسه وتجمع له ملك المملكات كلها .... ،إلى أن یقول :اللهم
وصل على والة عهود ه ،وبلغهمآمالهم وزد في آجالهم وانصرهم وتمم لهم ما أسندت إلیهم أمر دینك ،واجعلنا
لهم أعوانا وعلى دینك أنصارا وصل على آبائه الطاهرین األئمة الراشدین. )..... ،
وقال أیضا ً بعد هذه الروایة :فهذه الروایة قد اشتملت على ما لم تشتمل علیه الروایة األولى من الروایة فادع إن
شئت أن تكون من أهل السعود ،وأحفظ فیها جانب المعبود ،وتأدب بین یدیه كما كنا قدمناه وأشرنا إلیه.
 ،بحار األنوار :ج /ص  ، 68معجم أحادیث اإلمام المهدي  :ج
 تهذیب األحكام  :ج /ص.
/ص
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که در آن خلیفه قائم  مناز می گذارد  .زیرا مسجد کوفه بر آنان تنگ می شود  .و دوازده
امام عادل در آن مناز می خوانند ) ....
واضح است که روایت در مورد زمان ظهور امام مهدی  سخن می گوید زیرا فرموده :
( در آن خلیفه قائم مناز می خواند ) سپس آنان چه کسانی هستند ( دوازده امام عادل )
مگردوازده مهدی  ،که اولنی آنان خلیفه امام حممد بن حسن  که در وصیت شب وفات
نام ایشان ذکر شده است.
رسول اهلل
چهارم :به این که آنان اوصیای امام مهدی  هستند.
شیخ طوسی در مصباح جمتهد در اعمال شب سوم ماه شعبان که روز والدت امام حسنی
. است روایت می کند که در این دعای شریف آمده ( :اَللّه َّم اِىن اَسئ لُک ِحب يق الْمولُ ِ
ود ىف
ُ ّ َْ
َ َْ
ه َذا الْیوِم ،الْموع ِ
ِ ِِ
ود بِ َش ِِ
ض َوَم ْن َعلَیها،
الدتِِه ،بَکْتهُ َّ
هادته قَ ْب َل اْست ْهالله َوِو َ
َ
ْ َْ ُ
السمآءَُوَم ْن فیهاَ ،و ْاأل َْر ُ
ِ
ِ
کرةِ الْ ُم َع َّو ِ
َولَ َّما یطَاْ البَتَیها قَ ِ
ُّصَرةِ ْیوَم الْ َّ
ض ِم ْن قَ ْتلِ ِه اَ َّن ْاألَئِ َّمةَ
ُسَرةِ الْ َم ْم ُدود بِالن ْ
تیل الْ َعْب َرةَِ ،و َسید ْاأل ْ
ِمن نَسلِ ِه ،والشيفآء ىف تُربتِ ِه ،والْ َفوَز معه ىف اَوبتِ ِه ،و ْاأل ِ
َوصیآءَ ِم ْن ِعْت َرتِِه بَ ْع َد قآئِ ِم ِه ْم َو َغیبَتِ ِهَ ،ح ّىت
ْ ََُ َْ
َ َْ
ْ ْ َ
اجلبَّار ،ویکونُوا خری اَنْصا ٍر ،صلَّى اللَّه علَی ِهم مع اْختِ ِ
الف اللَّ ِیل
َّارَ ،و ْیر ُ
َ
ُ َ ْ ََ
تارَ ،ویثْاَ ُروا الث َ
ی ْد ِرکوا ْاأل َْو َ
ضوا َْ َ َ
ََ
ِ
ف مع ِرت ٍ
ٍ
ف ُم ٍ
سیئ اِىل نَ ْف ِس ِهِِ ،مَّا فَ َّر َط ىف
َوالنَّها ِر ،اَللّ ُه َّم فَبِ َح يق ِه ْم الَیک اَتَ َو َّس ُلَ ،واَ ْسئَ ُل ُسؤ َال ُم ْق َِرت ُ ْ َ
ِ
ٍ ِ ِِ
ِِ
ِ
ِِ ِ ِ
اح ُش ْرنا ىف ُزْمَرتِِه،
یسئَ لُک الْع ْ
ص يل َعلى ُحمَ َّمد َوعْت َرتهَ ،و ْ
ص َمةَ اىل َحمَ ِل َرْمسه اَللّ ُه َّم فَ َ
ْیومه َواَْمسهْ ،
ِ ( )
ِ
قامة) ،
دار الْکر َامة َوَحمَ َّل ا ِإل َ
َوبَ يوئْنا َم َعهُ َ
از این که بانگش در این دنیا بلند شود و به دنیا آید آمساهنا و هر که در آهنا است و زمنی
و هرکه بَر آن است برایش گریستند پیش از آنکه قدم در این جهان گذارد کشته اشک و آه و
آقاى طائفه بشر آن کس که در روز رجعت به یارى مدد شده و آنکه پاداش کشته شدنش این
بود که امامان از نسل اویند و درمان در تربت او است و پریوزى در زمان رجعت با او و اوصیاء
از عرتت او است پس از حضرت قائم و پس از دوران غیبتش تا اینکه انتقام گریند و خوهنا را باز
گریند و خداى جبار را خوشنود سازند و هبرتین یاران دین خدا باشند درود خدا بر ایشان در هر
زمان که رفت و آمد دارد شب و روز خدایا پس به حق ایشان به سوى تو دست نیاز دراز کنم و
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از تو خواهم ،خواسنت شخص گناهکار اعرتاف کننده بدکردار به نفس خویش از کوتاهیهاىي که
در امروز و دیروزش کرده و اکنون از تو پناه خواهد تا هنگام رفنت در گور خدایا پس درود فرست
بر حممد و عرتتش و ما را در زمره او حمشور گردان و جاى ده ما را با او در خانه کرامت
(هبشت) و جایگاه ماندن مهیشگى )
پنجم :به این که آنان بعنوان شیعه اهل بیت

معرفی شدند.

ابی بصری می گوید :از صادق جعفر ابن حممد  پرسیدم :ای فرزند رسول اهلل از پدرتان
شنیدم که فرمودند( :یكون بعد القائم اثنا عشر إماماً فقال الصادق  : إمنا قال :اثنا
عشر مهدیاً ،ومل یقل :اثين عشر إماماً ،ولكنهم قوم من شیعتنا یدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة
حقنا) ( ) .
(بعد از قائم دوازده امام می باشد پس امام صادق  فرمودند :پدرم فرمودند دوازده
مودت و معرفت حق
مهدی ونفرمودند  :دوازده امام ،ولی آنان از شیعیان ما هستند که مردم را به َّ
ما دعوت می کنند)
متام این تعابری به فرزندان امام حممد ابن حسن عسکری وخلفای ایشان  که بعد از
ایشان بر زمنی حکومت می کنند ودولت آنان دولت امام  می باشد وآنان  جانشینان
و أوصیای امام هستند،اشاره می کند.
فرزندم به این روایاتی که به وجود دوازده امام و دوازده مهدی داللت دارند  ،توجه کنید،
وائمه با امامت دوازدمهنی امام (حممد ابن حسن عسکری) منتهی می شود،و بعد از آنان 
می آیند که دورشان بعد از امام مهدی  خواهد بود و آنان حجج اهلی
دوازده مهدی
بر خلق هستند که بعد از امام مهدی ، حکومت می کنند.
امحد :اماپدر روایت آخری  ،آنان را بعنوان شیعیان تلقی کرده که مردم را به مودت معرفت
دعوت می کنند ،آیا مستلزم آن نیست که آنان انساهنای عادی باشند؟
حق اهل بیت

 -كمال الدین :ص9

 ،مختصر بصائر الدرجات :ص

 ،بحار األنوار :ج
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پدر :نه فرزندم مستلزم نیست بعد از آنکه دانستی که روایات آنان را بعنوان والیان حممد
معرفی کرده است ،واما به خصوص این
امام مهدی  و أئمه وقائمان بعد از ایشان
هستند که مردم را به والیت و
تعبریکه روایت یاد کرده ،که آنان قومی از شیعیان اهل بیت
معرفت حق آهنا دعوت می کنند ،و آن مانند جریان تعبری قرآن در مورد حضرتابراهیم است که
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
یم﴾ ( )  (،و از پریوان او ابراهیم بود؛) واین روایت را
در آن می فرمایدَ ﴿ :وإ َّن من ش َیعته َإلبْ َراه َ
برایتان نقل خواهم کرد تااین آیه مبارکه برایتان واضح شود(.ملا خلق اهلل تعاىل
ازرسول اهلل
إبراهیم اخللیل ،كشف عن بصره ،فرأى نوراً إىل جنب العرش ،فقال :إهلي ما هذا النور؟ قال :یا
إبراهیم هذا نور حممد صفوِت من خلقي  -إىل أن ذكر أنوار األئمة مث قال  -فقال إبراهیم:
إِّن أرى أنواراً قد أحدقوا هبم ال حيصي عددهم إالّ أنت ،فقال :یا إبراهیم هذه أنوار شیعتهم،
شیعة علي بن أيب طالب أمری املؤمننی  ، قال إبراهیم :فبما تعرف شیعة علي بن أيب طالب
 ؟ قال :بصالة إحدى ومخسنی ،واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحیم ،والقنوت قبل الركوع ،وتعفری
اجلبنی ،والتختم بالیمنی ،فقال إبراهیم :اللهم اجعلين من شیعة أمری املؤمننی علي بن أيب
﴿وإِ َّن من
طالب ، قال تبارك وتعاىل :قد جعلتك منهم ،فلهذا أنزل اهلل تعاىل فیه يف كتابهَ :
ِ ِِ ِ ِ
یم﴾( ) .
ش َیعته َإلبْ َراه َ
هنگامی که خداوند تبارک و تعالی ابراهیم خلیل را خلق کرد پرده را از مقابل چشمانش
برداشت،و نوری در کنار عرش دید و فرمود :خدایا این چه نوری است؟خداوند وحی کرد :ای
را ذکر کرد
ابراهیم این نور حممد بر گزیده ی من از خلقم است  -تا این که انوار أئمه
سپس فرمود -ابراهیم فرمود :انواری را دیدم که دورشان را احاطه کرده اندکه قابل مشارش
نیستند جز آنکه تو-خدایا-براین کار توانا هستی ؛خداوند فرمود :ای ابراهیم این انوار شیعیان
است  ،شیعه ی علی ابن ابی طالب ، ابراهیم فرمود :شیعه ی علی ابن ابیطالب
آنان
 با چه چیزهایی شناخته می شوند؟فرمود :با مناز پنجاه و یک،و بلند گفتنبسم اهلل الرمحن
الرحیم ،و قنوت قبل از رکوع و پیشانی را در سجده برخاك گذاشنت وانگشرت هنادن در دست
راست است ،پس ابراهیم فرمود :خدایا مرا از شیعیان علی ابن ابی طالب قرار بده.خداوند
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تبارک و تعالی فرمودند :مهانا تورا از آنان قرار دادم پس به این دلیل آیه شریفه در قرآن کرمی نازل
شد واز شیعیانش ابراهیم بود. ).
و امام صادق  ، در صددنفی مطلق امامت از نسل امام مهدی  نیست ،بلکه در
صدد تصحیح اشتباه گوینده بود ،واز جهت دیگرتوجه کردن به این که مهدینی ائمهای مانند
امامت آبایشان(دوازده امام) نیستند،بلکه در مرتبه ای پاینی تر از آنان  قرار دارند،وگرنه آهنا
ائمه ای هستند که مردم را بعد از پدرشان امام مهدی هدایت و رهربی می کنند،مهانطور
هستند مهان دوازده
که کمی قبل گفتیم  .پس این مهدیینی که تعدادشان به تعداد أئمه
مهدی ازنسل ی امام مهدی هستند.
واثق :پدر در کتاب حباراألنوار برخی از این روایات را مطالعه کردم و دیدم که شیخ جملسی
این روایات رابر رجعت محل می کند ،وآنچه که شیخ جملسی ذکر کرده را یاداشت منودم ،که بعد
از ذکر این روایت گفتند  ( :این اخبار خالف آنچه که مشهور است و تنها راه تأویل آهنا دو
جهت است:
و وبقیه أئمه غری ازقائم خواهد
اول :به این که منظور از دوازده مهدی ،پیامرب
بود ،به این که حکومتشان بعد از قائم  خواهد بود .وقبال گفته شده که حسن ابن سلیمان
آن را به متام ائمه تأویل منود،وبه رجعت قائم بعد از مرگش گفته است ،وبه کمک آن نیز می
توان بنی بعضی اخبار خمتلفی که در مدت زمان حکومتش  آمده اجتماع منود.
و دومِ :مکن است این مهدینی از اوصیاء قائم باشند که مایه ی هدایت خلق در زمان بقیه
باشندکسانی که بازگشتند تا اینکه زمان از حجت اهلی خالی نباشد ،واگر چه
أئمه
اوصیای انبیاء و أئمه نیزحجج اهلی هستند و خداوند متعال اعلم است؛ (حبار األنوار
ج ص. 8
پدر پس چگونه با مشهورات خمالف است وآیا تاویل آن صحیح است؟
پدر :زیرا آنچه که مشهوراست اینست که آنان به رجعت بعد امام مهدی اعتقاد
دارند ،در حالی که این روایات آن را ثابت منی کند ،بلکه ثابت می کند که بعد از امام
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مهدی دوازده مهدی خواهند بود.وبر این اساس شیخ جملسی خواست آهنا را بر اساس
موافقت چیزی که مشهوراست  ،تاویل کند ،ودر حقیقت تاویل آن هبرت از رد کردن وسقوط
آن(روایت) از حجیت است آنطوری که فقهای امروز اجنام می دهند؟؟
پس توجه به یک نکته مهم،حائز امهیت است .وآن  :این که شیخ جملسی وغریه تصور می
کردند که روایات مهدینی خمالف روایاتی که بر رجعت داللت می کنند،است در حالی که این
وروایات رجعت تعارضی وجود ندارد.
طور نیست ؛پسبنی روایات مهدینی
بلکه مهدینی

بعد از امام مهدی  می آیند وتا دوازدمهنی مهدی  بر زمنی

حکومت می کنندوهنگامی که دوازدمهنی مهدی  وفات منودامام حسنی  خروج می
کندومرحله رجعت شروع می شود .شاید سبب توهم و گمان در مورد این روایات،مهنی روایت
باشد :علی ابن ابی محزه از امام رضا  نقل می کند که به ایشان  گفت :مشا امام
هستید؟فرمودند آری،گفت :من از جدمشا جعفر ابن حممد شنیدم که فرمودند :هیچ امامی
نیست مگر اینکه برای ایشان فرزندی باشد.حضرت فرمود :فراموش کرده ای -ای شیخ -یا
خود را به فراموشی می زنی ؟ جدم امام جعفر  چننی نفر مودند ،بلکه ایشان فرمودند،هیچ
امامی نیست مگر اینکه برای او فرزندی باشد جبز آن امامی که حسنی ابن علی  بر او
خروج می کند ،زیرا فرزندی بعد از خود ندارد.گفت :راست گفتید فدایتان شوم اینچننی جدمشا
فرمودند).
مهان طور که حر عاملی به آن اشاره کرده ،زمانی که لفظ امام در روایت را بر امام مهدی
 محل منودوگفت ( ( :وقد تقدم يف احلدیث السادس والتسعنی من الباب السابق ما هو
صریح يف أ ّن املهدي  لیس له عقب)( ) ،.ودر حدیث  6از باب گذشته  ....اعالم کرده
که ،مهدی بعد از خود فرزند و بازمانده ای ندارد) .
وچیزی که سبب توهم وگمان شده  ،مهنی روایت است وگفته می شود :مقصود از مهدی
در این روایت امام حممد ابن حسن عسکری  نیست ،وچگونه ِمکن است که مقصود آن
امام حممد بن حسن  خواهد بودوآن روایت وجود نسل را برای امام مهدی  نفی می
 -اإلیقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة  :ص. 79
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کند ،در حالیکه روایات بسیار وجود دارد که وجود نسل رابرای امام مهدی ثابت می کنند،
پس حتماً بر حسبقواعدشان بنی این روایت که وجود بازمانده را نفی می کند وآن روایاتی که
وجود نسل وبازمانده را ثابت می کنند ،تعارض و تناقض حاصل می شود.
در این جا سوالی مطرح می شود :انسان در تعارض یکی را باید انتخاب کند - ،طبق مبانی
آهنا  -یا دو دلیل متعارض را ساقط می کند ،که بر اوست دلیل دیگری را نیاوردویا یک دلیل
رابر دیگری ترجیح دهد،صورت واقعی ترجیح در این روایت که وجود نسل را نفی می کندبر آن
روایاتی که وجود نسل را ثابت می کنند ،چه خواهد بود!!
بلکه ترجیح دادن روایاتی که وجود نسل را ثابت می کنند مشخص است وآن به خاطر زیاد
بودن آهناست .و در حقیقت هیچ تعارض بنی روایت نفی نسل امام مهدی و روایات
اثبات ذریه برای ایشان  وجود ندارد.پس روایت نفی کننده (نافی) وجود ذریه ای برای امام
مهدی حممد ابن حسن عسکری  رانفی منی کند بلکه وجود ذریه ی برای دوازدمهنی مهدی
از مهدینی که بعد از امام حممد ابن حسن عسکری می آیند را نفی می کند.بلکه هنایت چیزیکه
میشود گفت که شیخ جملسی (ره) وغریه به وجود مهدینی بعد از امام حممد ابن حسن عسکری
 اعتقاد نداشتند ،لذا هم هروایات مهدینی را سعی کردند ،یا از میان بردارندویا تأویل کنند،
ولذا جملسی (ره) آهنارا تأویل کرده است .وسید حممد صادق صدر(ره) وجه تأویل شیخ جملسی
را مورد بررسی قرار داده و بعد از ذکر کالم شیخ جملسی می گوید ( :دوست دارمی اول در مورد
کالم شیخ جملسی تعلیق کنیم  :او اعرتاف کرد که هر دو وجه در مورد تأویل فرق می کنند و
مهواره تأویل بر خالف ظاهر است،و منی توان برآن اصرار منود مگر در مواقع ضروری و منی توان
به جمرد امکان یا احتمال آنرا ثابت کرد.در هر حال وجه اول :جملسی سعی کرده بود که بگوید:
اولیای دوازده بعد از مهدی  مهان أئمه معصومنی هستند ،پس تعارض بنی روایات اولیاء
خواهد بود.
وروایات رجعت بر طرف می شود،ومقصود ازمهه آهنا خود ائمه معصوم
مگر این که این وجه به دلیل چند وجه دیگرقابل مناقشه است  ،که از آن ها دو تا را ذکر
می کنیم:
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وجه اول :تعدادی از روایات اولیاء  -منظورش مهدینی  -که آهنا را شنیدمی ،که بیان می
کنند که اولیا ء دوازده نفر از فرزندان امام مهدی  هستند ...تا اینکه گفتند :باوجود اینکه
خود پدران امام مهدی هستند.
أئمه معصومنی
وجه دوم  :ما در میان روایت هرگزبه روایتی بر خنوردمی که در مورد بازگشت دوباره ی دوازده
معصوم سخن بگوید.نه به شکل معکوس ونه به شکل مبهم،اما تنها به بازگشت امری
 و فرزندش امام حسنی  تاکید شده است .پس اگراملؤمننی - بعد ازرسول اهلل
رجعت متام أئمه معصومنی  ثابت نشده است پس چگونه این اخبار را اینگونه تفسری منود.
امام وجه دوم :که جملسی آن را ذکر کرده در حقیقت به وجود أئمه معصوم و اولیای صاحل
خواهد
در اجتماع بعد از امام مهدی خالصه می شود ،اما حکم عام برای معصومنی
بود .واما اولیای صاحل تنها هادیان مردم در مرتبه ی پاینی تر خواهند بود .وبه این شکل تناقض
بنی روایات رفع می شود.
و واضحتریین چیزی که سبب رد آن وجه شده مهان  :به این که روایات اولیاء -منظور
مهدینی – به صراحت بیان می کنند که آنان حکومت می کنند ،در حالی که کوتاه آمدن از این
حکومت می
دالیل تاویل باطل خواهد بود ،مانند فرموده اش ( :مردی از ما اهل بیت
کند ) ،وفرموده اش( :هنگامیکه وفات ایشان رسید آنرا -یعنی امامت وخالفت – به فرزندش
تسلیم کند ).و فرموده اش ( :خداوندا بر والیان عهد و أئمه بعد از او درود
اول مهدینی
فرست) .مانند دعای آخری  ....تا این که گفتند  :بعد ازاین مهه توضیحات وقبل ازاعطای فهم
کامل برای حکومت اولیای صاحلنی ،برماست که به این سؤال که در ذهن خواننده خطور می
کند ،پاسخ دهیم .وآن این که ما چگونه توانستیم به حساب بیاورمی که روایات اولیاء برای اثبات
تاریخ کافی هستنددر حالی که روایات رجعت برای اثبات کافی منی دانیم،در حالیکه تعداد آن
روایت (رجعت) بسیار است  ....تا جاییکه می گوید :اما از جهت کافی بودن روایات اولیاء
برای اثبات تارخيی ،وآن طبق منهج وراه ما در این تاریخ روشن است ؛ زیرا آن ها زیاد و پیوسته
ودارای راهنمای متشابه در حد دور است.
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اما از جهت تعارض آن با روایات رجعت  ،بعداز این شکستی که آن دو وجهی که جملسی
از اجتماع کردن بنی اخبارآهنا ذکرمنود ،روشن خواهد بود ؛ به این که اگرامر درمورداین که امر
حکومت بعداز امام مهدی  به معصومنی ویا به اولیای صاحنی عطا می شود ،بچرخد .و
ما در حالی که یافتیم اخبار رجعت غری قابل اثبات هستند– مهان طور که فهمیدمی  -و اخبار
اولیا را قابل اثبات می یابیم – مهان طور که شنیدمی  -به طور طبیعی راه گریزی ندارمی مگر اینکه
داللت اخبار اولیاء را قبول کنیم.
و عال رغمآن که قبول آن در سری برهانی کافی است ،مگر این که دوست داشته باشیم که
آن را به شکل گسرتده توضیح دهیم.
نکته اصلی و اساسی که در اخبار اولیاء است در اخبار رجعت گم شده ،وآن این ست که
اخبار اولیاء دارای مضمون مشرتک هستند ،و بشرت از اخبار رجعت  ،می توان بر آهنا اعتماد کرد
،حداقلبه ده دلیل  ،که برای هر دلیلی عدد کمی از اخبار که گاهی وقتها از یک خرب جتاوز منی
کند  ،وجود دارد .واز مهنی جا به کسی که اخبار مربوط به رجعت را بیشرت قبول دارد  ،می
گوییم  :آیا مشا اخباری که که دارای یک دلیل معنی هستند را برتر می دانی ،مانند رجعت امام
حسنی  ، ویا جمموع اخبار مربوط به رجعت را برتر می دانی.
واگر قسمت معینی از اخبار رجعت را برتر میبینی ،در آن شکی نیست که عدد آهنا کمرت
وسندشان از اخبار اولیاء ضعیف تر خواهد بود،بلکه شهرت و معروفیتشان نیز کمرت است ،وحتی
هر قسمت معنی از آهنا  ،به طور یقینی خارج از این قاعده نیست ،غریاز رجوع امام علی 
که به آن نیزاشاره خواهیم منود.
واگر جمموع اخبار رجعت را برتر از اخبار اولیاء می بینی ،که در این صورت اخبار رجعت با
این دیدگاه متعارض و دارای دلیل های خمتلفی خواهند بودمهانطور که فهمیدمی  ) ....کالمش
(ره) به پایان رسید . .وبر گفته هایش دو مالحظه وجود دارد:
اول :شهید صدر (ره) گمان می کرد که بنی روایت صاحلنی و روایات رجعت تعارض وجود
دارد ،مهان طور که آهنا را نام برد ،و عدم وجود تعارض قبال بیان شد  ،واین تعارض از تصور این
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که رجعت بعد از وفات امام مهدی حممد ابن احلسن صورت اتفاق می افتد نشات گرفته
است.واین چیزی است که روایات مهدینی برخالف آن را ثابت کردند.
دوم :گفته ایشان که أمر (حکومت) بعد از امام مهدی  به اولیای صاحلنی یا
معصومنی موکول می شود..
می گومی :حکم بعد از امام مهدی ؛مهچنان از آن معصومنی خواهد بود،واین در حالی
است که اولیای صاحلنی -مهان طور که آهنا را نام گذاری منود  -مهچننی حجج و اوصیای امام
مهدی خواهند بود وآن هامعصوم هستند ،و هیچ دلیلی بر این که این امر (معصومیت)
خمتص دوازده أئمه

باشد ،وجود نداردتا این که این امر از اولیای صاحلنی نفی شود.

فرزندان عزیزم جلسه امشب را تا اینجا به پایان می رسانیم و امیدوارم که فردا شب به
مشیت واراده ی اهلی دوباره باهم مالقات و به حبث و گفت گو بپردازمی .واحلمداهلل رب العاملنی
وافضل الصاله والسالم علی حبیب اله العاملنی حممد وآله الطاهرین األئمه واملهدینی و سلم تسلیما
***
حمرم
تدقیق ربیع الثانی
پایان
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