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  اًم تسليمو صلی اهللا علی حممد و آل حممد األئمة و املهديني و سل، احلمد هللا رب العاملنيو 
  

  
  آغاز ظهور، طلیعه هبار

  و الزمان  عصراينك آغاز ظهور امام ، اينك طليعه هبار مردمان

  راية اهلدی و اهدی الرايات، راية اليماني، اينك

  .پرچم است ترين پرچم هدايت و هدايت يافته، پرچم مياني

  ...انتظار هزاران ساله بشريت به سر آمد

  مان زمان امام اينك مياني؛ طليعه ظهور

.مان رسيد سفري امام زمان، نای مردما  

  .مان رسيد فرستاده امام زمان فرزند و، ای شيعيان
  ...ايم گرفته ما در دوره دعوت ميانی قراراينك ميانی رسيده و 

  ...ميانی آمده است... یبه مهني سادگ



   ٧...................................................................................................................................ادله جامع

  اما ميانی كيست؟ و دوره دعوت ميانی كدام است؟

و هدايت كننده ، )سوی حقه دعوت كننده ب( داعی اىل احلق، مياين، طبق روايات و احاديث
  .خواهد كرد) قيام(خروج ، زمان با سفيانی و خراساين است كه هم

ای كه طی آن مردم را به  يك دوره دعوت خواهد داشت؛ دوره، اما ميانی قبل از خروجش
ار نفره برای ر ده هزکو پيوسنت به لش  مهدیو به سوی امام ، سوی حق و صراط مستقيم

دستور  چم خواهد بود كه ائمه ترين پر پرچم او هدايت يافته. خواهد كرد دعوت، قيام
  : به او بپيوندند مهدی اند كه شيعيان و منتظران و ياران امام  داده

  

راية هدى ألنه يدعو إىل  يه، الرايات أهدى من راية اليماين وليس يف(: قال الباقر  
، عليه يال حيلُّ ملسلمٍ أن يلتوو، فإنّ رايته راية هدى، رج اليمانی فاض إليهإذا خو، ...صاحبكم

  )١(.)ىل طريقٍ مستقيمإالنار؛ ألنه يدعو إىل احلق وفمن فعل فهو من أهل 

  : و اما معنا و مضمون حديث 

چم تر از پر فتههيچ پری هدايت يا -شوند میافراشته كه قبل از ظهور بر - یئها پرچمدر  *
  .ميانی نيست

  .)گر بودن پرچم او تأكيد دوباره بر هدايت. (مهان پرچم هدايت است، و آن *
يعنی صاحب العصر و الزمان ، كند یچرا كه او مشا را به سوی صاحبتان دعوت م* 
....  
  .كه ميانی خروج كرد پس بپا خيز و بشتاب به سوی او گاه آنو  *
   .)یگر بودن پرچم ميان باره بر هدايت تأكيد سه( .پرچم هدايت است، زيرا كه پرچم او *
  !خيزدحالل نيست كه با او به خمالفت برو بر هيچ مسلمانی سزاوار و  *
  .از اهل آتش است، دهد اجنامو هر كس اين كار را  *

                                                
  .٢٣٢، ص٥٢و حبار ج٢٦٤غيبت نعمانی ص  .١
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  .كند كه او تنها به سوی حق و حقيقت و به سوی راه مستقيم خدا دعوت مي چرا *

آيا در امهيت و حقانيت و بزرگی شخصيت ، نيد و تعمق كنيديك بار ديگر حديث را خبوا
  اند؟ فرموده توان گفت كه حضرت امام باقر  یبيش از اين م، ميانی و پرچم مياين

چرا كه اين ميانی است كه نريوهای ، آمدن ميانی و شروع دعوت مبارك او يعنی آغاز ظهور
را  د و مقدمات ظهور امام زمان جوان و داوطلب را مجع كرده و با سفيانی خواهد جنگي

، دهند مثل عروسی كه به داماد حتويل مي، به طور كامل آماده كرده و حكومت را طبق احاديث
  .به حضرت حتويل خواهد داد

و  .كما تزف العروس اىل زوجها ان االمامة تزف اىل االمام املهدی (: و ورد عنهم 
  ) ٢(.)ورد تأتيه اخلالفة و هو جالس فی بيته

ثابه ه مگريد و ب ده و مستقيماً از ايشان دستور میو لذا ميانی در ارتباط مستقيم با حضرت بو
  .كند ستاده و سفري و وزير حضرت عمل میفر

در املعجم املوضوعی ألحاديث االمام ) حديث شناس برجسته در زمينه ظهور( یعلی كوران
ميانی اين ويژگی را ... رين پرچم استت ميانی هدايت يافته: گويد یچنني م ٦٠٤ص ، املهدی ع

پس ميانی ، شود میتوجيه و راهنمائی   واسطه توسط امام مهدی بدوندارد كه مستقيماً و 
  .گريد یرسد و از او دستور و راهنمائی م به مالقاتش می، فري خاص حضرت استس

 چند سالی است كه طبق دستور مستقيم حضرت مهدی   ميانی امحد احلسن کاين
سيد «به سران جهان و به بزرگان شيعه نامه نوشته و رمساً ، دعوت مباركش را شروع كرده

بودنش را اعالم كرده و مهه را به سوی حق و به سوی آمادگی برای ظهور حضرت » مياين
  .دعوت كرده است، صاحب العصر و الزمان ، مهدي

                                                
  ٢٠٨عصر الظهور للشيخ الكورانی ص – ٢٦٩ص  ٥٢حبار ج. ٢
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به سوی لشگر ، و مهگان را گر ميانی است كه به اهتزاز در آمده و اينك اين پرچم هدايت
  .خواند فرا مي صاحب الزمان 

های فكری و  یجوانانی كه هنوز به دارائ، ری كه بيشتر آن از جوانان خواهند بودکلش
توانند  یافكار بلندشان را در حبس نياورده؛ و م، های باطل اند و انديشه مادی خود نچسبيده

كه چون دين جديد به نظر خواهد ، شود یارائه م  اسالم نابی را كه توسط امام زمان
  .به راحتی بپذيرند، رسيد

ترين  مهم! سخت گران خواهد بود! ی دين جديدی است كه بر عرب آری سخن از ارائه
  .است  در خصوص مهديني مهان اعالن وصيت پيامرب ، جديدركن دين 

ىب جديد و قضاىي به امرى جديد و كتا، آن قائم(: فرمود امام باقر : ابو بصري گويد
ى  توبه، را كارى جز با مششري نيست او، بر عرب سخت گران است، جديد قيام خواهد منود

  )٣().گريى باك ندارد ر كار خدا از مالمت هيچ شخص خردهو د، پذيرد هيچ كس را منى

ها و احكامی كه در انطباق كامل و صد در صد با ثقلني بوده اما نسبت به دين  انديشه
  .آيد جديد و كفر آميز به نظر می، زمانده و آلوده حتريف ش

شهرت و مال دنيا نيستند و ظهور و آمدن امام ، مقام، جاه، جوانانی كه هنوز در بند پست
  .كنند شان تلقی منی ديدی عليه خود و دنيای شكل گرفتهرا  زمان 

هان و حتی در گرش در نقاط خمتلف ج اينك دعوت مبارك ميانی شروع شده و پرچم هدايت
های پاك  نابه روز با استقبال جوانان و انس اينترنت و دنيای جمازی در اهتزاز است و روز

و دور نيست كه با تكميل ، جو روبرو گشته و در حال رشد و گسترش و ارتقاء است حقيقت
چونان سيلی ، حلقه ده هزار نفره و خروج لشگر سفيانی از شام و لشگر خراسانی از ايران

، را با پريوزي) راية اهلدى(آيند و پرچم هدايت ناپذير به حركت در نی شكستوشان و شرياخر

                                                
  .٢٣٨غيبت نعماين، ص .٣
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صاحب العصر و الزمان و خليفة الرمحن حضرت حجة ابن احلسن املهدی ، تسليم صاحبشان
 منايند...  

  
  اما جناب سيد امحد احلسن اليمانی كيست؟

ده و مدتی مستقيماً حتت فرزند حضرت بو،  مهدیايشان طبق فرمايش حضرت امام 
حضرت دعوتشان را علنی  تزكيه و تعليم حضرت قرار گرفته و سپس طبق دستور آن، تربيت
  .اند كرده

درس خوانده و وارد ، ايشان در يكی از روستاهای اطراف بصره در عراق متولد شده
 .دانشگاه بصره شد

، سر به زير و گوشه گري ساكت و -مثل اكثر جوانان ساده دلِ با منشأ روستائي - جوانی 
  : فرمايد در خطبه حج مى ايشان 

  
گرفتم و با خداوند سبحان  داشتم و از مردم كناره مى ه و تا به حال تنهائى را دوست میمهيش  

مگر . كند دمن در بني مردم بر من سنگيىن مىداند كه چقدر آم و خداوند می. گرفتم اُنس مى
از منكر و يا ارشاد و توجه دادنشان بسوى خداوند و براى امر به معروف و ى که  اين

  .تفكرشان به خداوند سبحان و بشارتشان به شت و هشدارشان از آتش باشد

اهل امانت و تقوی و مملوء از عشق به خدا و  اما مثل دوران جوانی جدش رسول خدا 
ستحباتش اب و ترتيب و مكه مناز شبش را با مهه آد، با اميان و اهل مناز شب، اهل اُنس با خدا

جائی رسيده بود كه امام ه آورد و در صفای دل و نورانيت باطن و خلوص اميان ب به جا می
  : فرمايد ايشان در خطبه مالقات می، كرد زمانش را مرتب در خواب مالقات می
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برادر  نزديك ضريح سيد حممد  در شبی از شبها در عامل رؤيا ديدم كه امام مهدی 
. ايستاده بود و به من امر فرمود كه به مالقاتش بروم و از خواب بيدار شدم كری امام عس

چهار ركعت از مناز شب را خواندم و سپس خوابيدم و رؤيای ، ساعت دو نصف شب بود كه
  .مالقاتی را با من تعيني فرمود ديگری ديدم شبيه به مهان رؤيای اول و مهچنني امام مهدی 

  
مأموريت خاص و عظيمی را برای او در نظر ، خرب نداشت كه خداوندخود نيز  ايشانآری 

نقشه و برنامه ، و برای تولدش از حدود دويست سال پيش از طرف خداوند، گرفته است
  .رخيته شده و اجرا شده است

حدود ، شود به او اطالع داده مي طور كه بعداً از طرف حضرت مهدی  آن، آري
بصورت جوانی ، حضرت حجت ، پنج نسل قبل از ايشان يعنی، دويست سال پيش از اين

حممد از نسل او  آلدختری كه بناست ميانی ، كند با دختری از طائفه ايشان ازدواج مي، ناشناس
  : باشد مي آری او چهارمني نوه آن دختر و حضرت مهدی ، به دنيا بيايد

  .هدی امحد ابن امساعيل ابن صاحل ابن حسني ابن سلمان ابن االمام م

دار نشده بودند كه جد پنجمش كسی نيست جز موعود اُمم منجی ش هرگز خرباو و پدران
  .حضرت حجة ابن احلسن العسگری ، چشم و چراغ عامل و هسيت، عامل بشريت

حقيقت و اين نور آشكارا ديده  اين، اما در رفتار و اميان و تقوی و حركات و سكنات او
  .شد و مشهود بود می

  
اش با مواليش در رابطه بود و با او اُنس  ها كه در خواب و خلوتش و تنهائی از سالاو بعد 

شبی در عامل رؤيا بشارت عظيم و باور نكردنی را از مواليش ، گرفته بود و سر و سری داشت
بناست موال و حمبوبش را در بيداری ! قرار مالقات در بيداری و عامل واقع: كند دريافت مي
  !مری شگرف و تصور ناپذيرا! مالقات كند
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   مهدیمالقات با امام 

چونان موسائی كه عازم طور است ، شود و بعد از بيداری عازم حمل و ميعاد مالقات مي
  : فرمايد ی مالقات مي در خطبه ...برای لقاء حمبوب

 نزديك ضريح سيد حممد  ها در عامل رؤيا ديدم كه امام مهدی  در شبی از شب
ايستاده بود و به من امر فرمود كه به مالقاتش بروم و از خواب بيدار  كری برادر امام عس

چهار ركعت از مناز شب را خواندم و سپس خوابيدم و ، ساعت دو نصف شب بود كه. شدم
مالقاتی را با من تعيني  رؤيای اول و مهچنني امام مهدی رؤيای ديگری ديدم شبيه به مهان 

  .فرمود
ساعت چهار نصف شب بود مناز شب را كامل كردم و مناز صبح را ، از خواب بيدار شدم

را زيارت  خواندم و پس از دو روز به سامراء مسافرت كردم و امام عسكری و امام هادی 
را زيارت كردم و سپس به بغداد رفتم و  كردم سپس به شهر بلَد برگشتم و سيد حممد 

را در حرم امام  ر مهان شب امام مهدی را زيارت منودم و د واد امام كاظم و امام ج
كه در  در مقام امام مهدی (سپس صبح روز بعد نيز با ايشان  .مالقات كردم حسني 

و به تنهايی در آن مكان نشستيم كه خلوت بود . مالقات كردم) باشد میانتهای خيابان سدره 
در ) يی كه ما بودمي جدا بودجا نآكه تقريبا از (ی زنانه  زخانهو كسی به غري از خدمت گذار منا

  ...نبود جا آن

های علميه از حضرت امام  مأموريت خويش را برای اصالح حوزهآن جا بود كه اولني 
كه با مقاومت برخی از بزرگان  شوند میدريافت كرده و عازم حوزه علميه جنف  مهدی 

  .ميالدی بود ١٩٩٩و اين در اواخر سال  حوزه مواجه شدند

  
در ارتباط  امام مهدى ) جدشان( ميالدی با پدرشان ١٩٩٩ها قبل از سال  ن سالپس ايشا

رشد ، كرده و با راه و روش ايشان  بودند و از پدر خويش علوم اهلى را دريافت مي
  .يافتند می
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به جنف هجرت كرده و دريافتند روش  به امر امام مهدى  ١٩٩٩در اواخر سال 
جای توجه و  هب، چرا كه در حوزه علميه. لل بزرگى استتدريس در حوزه علميه داراى خ

؛ به تدريس و و ائمه معصومني  كرمي و سخنان رسول خدا  قرآنمتركز بر ثقلني يعنی 
، و زبان عرىب) احكام شرعي(و فقه ) عقائد(آموزش منطق و فلسفه و اصول فقه و علم كالم 

  .پرداختند مي
؛ يعنی وحی و باشد میهای اهلى استوار  الق و آموزهاميان يك مؤمن بر اخ اساسکه  اينگو 

اما در آن ، متاس بوده با حوزه در، های حضورشان در جنف ايشان در طی سال .حمافظان وحي
كردند ولی از  كه در بني علمای يهود زندگى می مهانند حضرت مرمي . كردند حتصيل منی

  .گرفتند ها چيزی ياد منی آن

ياهای صادقه بديشان امر در رؤ ام اموری كه امام مهدی با به حقيقت پيوسنت مت
ها و اصالح علمى و ماىل در  ايشان شروع به نقض هيكل باطل و ابطال بدعت، فرمودند می

 ٢٠٠٢ها خواستند كه خود را اصالح كنند؛ كه اين امر تا سال  حوزه علميه برخاستند و از آن
  .ادامه داشت

ها به دليل رؤياهای صادقه و بيعت  ن آوردن بسياری از طلبهنه و امياپس از نشر دعوت خمفيا
علناً به مردم  امحد احلسن دستور دادند كه سيد  امام مهدى ، با ايشان در اين مدت

 ٢٠٠٢است و اين اعالن در ماه هفتم سال  اعالم كند كه او فرستاده حضرت مهدى 
 پس امام مهدى ، آغاز شد هجرى در جنف اشرف١٤٢٣ول سال االموافق با ماه مجادى 

 به ايشان امر كردند كه به متامى مردم ابالغ كند كه ايشان وصى و فرستاده امام مهدى 
 .باشند در شب وفاتشان می هستند و ايشان مهان امحد مذكور در وصيت رسول اهللا 

  
  وصيت از آدم تا خامت: مبحث اول

های  ناداست در(، قَصصهِم عبرةٌ لِّأُولی اَأللْبابِ فیلَقَد كَانَ : فرمايد خداوند متعال می
مشا  مهه(: فرمود  و حضرت حممد ...)عقل است دالن با ن عربتی برای صاحبگذشتگا
 .)مهه در مقابل افراد حتت تکفل مسئول هستيد مسئول و
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 آوری شده تا يادآوری مجع  و روايات اهل بيت اين کالمی است گوهر بار از کتب
 .بينيم آخر الزمان را می فتنه و دروغ و نيرنگ، در اين زمانکه زيرا ، باشد برای مؤمنين

 بر دين حق ثابت مباند مانند گرفنت آهنکه کسی  هر: مودفر پيامرب که گونه  مهان(
 ).گداخته در دست است

 رد کردن شبهات مردم را از امانت گرانبهای رسولو نيز دمشنان دين ناب حممدی با وا
 باشد میکالم خداوند بدعت  و هر سنتی غير از عترت و اند دور ساخته) عترت و قرآن(اکرم 

 .گمراهی در آتشو هر بدعتی گمراهی است و هر 

پس با استفاده از عربت گذشتگان حجت خدا را بشناسيم تا در هنگام ظهور صاحب حق 
ای  هر گاه فرستاده(: فرمايد میخداوند که ار بگيريم و او را تکذيب نکنيم زيرا مسير وی قر در

تکذيب  بعضی را برای مشا فرستاديم و با هوای نفسانی مشا نيامد تکرب کرده بعضی را کشته و
 .)دکردي

ومحلنا  وعدنا الشفاعة يا من خصنا بالكرامة و(: قال وفی احد مناجاة اإلمام الصادق 
عبد در مناجاتی از ابی  و). جعلنا ورثة االنبياء وختم بنا االمم السالفة وخصنا بالوصيةالرسالة و

و به ما وعده شفاعت دادی و  کرامت را خمتص ما گرداندیکه  آنای (: فرمايد میکه   اهللا
ها را با ما ختم کردی و نيز  امت ما را وارث انبياء گرداندی و رسالت را بر دوش ما ادی و

  )٤(.)را خمتص ما ادیوصيت 

که  کنيم می و با کالم خداوند شروع باشد می حمور کالم ما وصيت از آدم تا خامت 
ا حضر أَحدكُم الْموت إِنترك خيراً الْوصيةُ للْوالدينِ واألقْربِني كُتب علَيكُم إِذَ: فرمايد می

لَى الْمقّاًعح وفرعبِالْمنيقت ،)ون يکی از مشا را مرگ فرا چکه ه مشا دستور داده شده ب( )٥
 برای پدر و مادر و خويشاوندان به چيزی شايسته عدل وصيت کند اين کار سزاوار مقام، رسد

 .)پرهيزکاران است

                                                
 . ۹۵ص ثواب األعمال ، ۲۳۱ص  ۱ج مستدرك الوسائل . ٤
 . ۱۸۰: البقرة .٥



   ١٥...................................................................................................................................ادله جامع

م الْموت حني الْوصية اثْنان يِا أَيها الَّذين آمنواْ شهادةُ بينِكُم إِذَاحضر أَحدكُ: و گفتار تعالی
 رِكُمغَي نم انرآخ أَونكُملٍ مدا عذَو.)چون يکی از مشا را مرگ رسد ، ای اهل ايمان( )٦
 .)نگواه گيرد يا غير از خودتا خودتانبرای وصيت خود دو شاهد عادل از 

رد وصيت در هنگام مرگ در مو  قول رسول خداکه  ايناز  بعد از امام صادق  و
 ال ميلكون: فرمايد میخداوند که  باشد میتصديقش در سوره مريم (: ذکر کرد فرمود را

رمحان  نزدکه ها نيست جز کسانی  شفاعتی برای آن(، عهداً الشفاعة إال من اختذ عند الرمحن
 )٧(.))و اين مهان عهد است( عهدی داشته باشند

خود  مشا آن را ياد بگير و به اهل بيت و شيعيان( :دفرمو به علی  و رسول خدا 
  )٨(.)جربئيل آن را به من ياد داد: فرمود گاه آنو  بياموز

َأإَالَّ و نوتمفَالَ ت ينالد طَفَى لَكُماص إِنَّ اللّه نِيا بي قُوبعيو نِيهب يماهرا إِبى بِهصوم ونت
نتم شهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبدونَ من بعدي قَالُواْ نعبد أَم كُ *مسلمونَ

و ابراهيم و (، إِلَهك وإِلَه آبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق إِلَها واحدا ونحن لَه مسلمونَ
برای مشا اين آيين پاک را  خدا، ای فرزندامن را به مهان آيين وصيت منودند فرزندان خود يعقوب

يعقوب که هنگامی  کجا بوديد مشا *سپردن فقط تسليم رضای خدا باشيد هنگام جان برگزيد و
کسی را  چه، از مرگ من مشا پس: به فرزندان خود گفتکه ؟ هنگامی را مرگ در رسيد

معبود که امساعيل و اسحاق را  خدای پدران تو ابراهيم و و، پرستيد؟ گفتند خدای تو را می
  )٩(.)هستيم ما مطيع او و، يگانه است

وصيت نکند مرگش مرگ جاهليت که هرکس مبيرد در حالی (:  حممد و از پيامرب
  .)است

  .)وصيت حقی بر هرمسلمان است(:  حممد از پيامرب و
                                                

 . ۱۶۰ :املائده .٦
 .۲۰۰ص  ۱۰۰حباراألنوار ج  .٧
 . ۲۰۰ص  ۱۰۰حباراألنوار ج . ٨
  .۱۳۲ -۱۳۳: البقرة .٩
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 ه عملش را با معصيت ختم منودهوصيت نکردکه حالی  کس مبيرد در هر(: و فرمود 
 )١٠(.)است

حقی  فرمودند، در مورد وصيت از او پرسيدم(: فرمود  عبد اهللاو از ابی صاحل از ابی 
  )١١(.)بر هر مسلمان است

  ).مهان منبع(.)کند میوصيت نقص زکات را کامل (:  و از امام علی

  )١٢(.)آيد ساب میشهيد به ح، ای مرد هرکس بر وصيت حسنه(:  اهللا و از رسول

 در وصيت خود گاه آنمردی هفتاد سال به کار شت عمل کرده  اگر(:  ايشانو از 
 مردی هفتاد سال به کار آتش عمل کرده کوتاهی کند پايان کار او با اهل آتش است و اگر

 گاه آن شود میعدالت را در وصيت خود پيشه کند پايان کار او با اهل شت ختم  گاه آن
 و فرمود وصيت مهان )اگر کسی حدود خداوند را بگذرد و، )و من يتعد حدود اهللا( دخداون

  .)حدود خداوند است

برضرورت نوشنت وصيت هنگام مرگ تأکيد که ت زيادی هستند او غير از آن رواي
، در آن وصيت نوشته شود بنا اده شده است چه آنشکل کيفيت وصيت و  به اين و.دارند

خانواده کوچک غافل منانده و بر بزرگ قوم يا پدر نوشنت وصيت را قبل از  از امر شرع حنيف
پايان  ترک وصيت قبل از وفات انسان بر مرگ جاهليت قرار داده وکه واجب کرده بل وفات

ای به امهيت وصيت دارد و خامته زمان دين و دنياست  و اين اشاره داند را معصيت می اعمالش
 و هيچگاه برای سنت خداوند باشد میداوند تعالی در خلقش هاى خ سنتآن هم سنتی از  و

  .نيز برای سنت خداوند تبديلی نيستکنی و  تأويلی پيدا منی

شناخت خليفه بر زمين است و از  جهت تشکيل خالفت و وصيت به عنوان سنگ اساس
                                                

 . ۱۴۳ص  ۱ج اثبات اهلداه . ١٠
 . ۹۹ص  ۱ج اثبات اهلداة . ١١
 .۲۰۰ص  ۱۰۰حباراألنوار ج . ١٢
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 بود و حجتی بر مردم جهت استدالل انبياء و اوصياء تا روز قيامت خواهد و زمان آدم 
بر آن داشتند و هيچ پيامربی به سوی خدا نشتافت مگر  و انبياء مهت و تأكيد زيادی باشد می
بعد از او که ليفه يا پيامربی در آن خکه باقی گذاشت  وصيت خود را هنگام وفاتشکه  اين
و درضمن اگر امور در وصيت رعايت شود مانع اختالفات و  کرده است مشخصآيد را  می

حتت تکفل به آسانی وظايف خود را در حمافظت بر  افرادکه  شود میعث مشکالت شده و با
و رعيت يا افراد حتت تکفل گاهی به منظور کل  بدانند وحدت و صالح بندگان و وطن خود

ای کوچک و  گاهی به عنوان خانواده و قبيلهبه عنوان  گاهی کشور و گاهی به منظور جهان و
که س امام يا رهرب جهان حتماً قبل از وفاتش نياز است پ.باشد میگاهی به منظور خود انسان 

در زمان که به مسير صحيح ارشاد کند و مشکالت و عقوبات  خليفه خود را معين و امتش را
و بر هر  جتاوزاتش را تعيين کند و راه خروج از آن و، مشخص حياتش با آن برخورد کرد را

تکفل خود غافل مناند و حتماً بايد مصاحل وفاتش از افراد حتت  بعد ازکه مومنی واجب است 
در دوران حياتش بدست آورده که مشخص کند و از چيزهايی  تعيين و ها را آندنيا و آخرت 
تا رعيتش يا افراد حتت تکفلش مسير او  ها واگذار کند جتارب را به آن و اخالق اعم از عقايد و

ها را از اول جتربه کنند در  مهه سنت شروع منوده و از صفرکه جمبور نشوند  را کامل کنند و
حاصل  در بار اول جتربه کند و در بار دومى نتيجهکه  کند مینانسان دوبار زندگی که حالی 
 .ها استفاده کند حتماً بايد از جتارب گذشتگان و اعتبار آن كند و

وصيت بر هر (، َأللْبابِا قَصصهِم عبرةٌ لِّأُولي فیلَقَد كَانَ : فرمايد میو خداوند متعال 
  .)باشد جاهليت مى مرگ، ى آن مرگش مانی واجب و حق بوده و ترك كنندهمسل

زمين چگونه  بر اولين خليفه کنيم میاوالً مشخص ، آييم حال به خالفت روی زمين می
، کنيم می سپس کيفيت استمرار اين خالفت از شخصی به شخص ديگر را مشخص، تعيين شده

 ؟شود میطريقی خليفه تعيين  به چهکه  اين

 متعال آدم خليفه خود در زمين را قرار داد با کسی مشورت نکرد و خداوندکه هنگامی 
عنوان  آنرا بهکه بل ها نه غير از آن برای استخالف آن کسی را وکيل قرار نداد؛ نه فرشتگان و

 منود و امر  مها را به سجود برای آد و آن فريضه يا امری واجب بر فرشتگان قرار داد
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خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها  ی جاعلٌ فی اَألرضِوإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِنِّ: فرمود
که  گاه آنو (، ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِنی أَعلَم ما الَتعلَمونَ ويسفك الدماء

را در  آيا کسی: گفتند.گماشت ای خواهم من در زمين خليفه: پروردگار تو فرشتگان را فرمود
ما خود تو را تسبيح و که  آنحال  و ريزدبخوا  کند و در زمين فسادکه آن خواهی گماشت 

  )١٣(.)دانيد مشا منیکه دامن  فرمود من چيزی می ؟کنيم میتقديس 

من يفِْسد فيها  أَتجعلُ فيها: گفتند و ستفهام اين تعيين اعتراض منودندبر حنوه اکه و مالئ
كدمبِح حبسن نحناء ومالد كفسيقَالَ  و لَك سقَدنونَ انیولَمعا الَ تم لَمأَع ،)را در  آيا کسی

 تسبيح و ما خود تو راکه  آن ريزد وحالبدر زمين فساد کند و خوا که آن خواهی گماشت 
 .)دانيد مشا منیکه دامن  ود من چيزی میفرم ؟کنيم میتقديس 

ٍاللْصن صراً مشب قالی خإِن كَةالَئلْمل كبإِذْ قَالَ رو وننسإٍ ممح نفَإِذَا * م تفَخنو هتيوس
إِالَّإِبليس أَبى أَن يكُونَ مع * فَسجد الْمآلئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ* ينيفَقَعواْ لَه ساجِد فيه من روحِ

يناجِدالس ،)از گل بد که به فرشتگان گفت من بشری از گل خشکيده  پروردگارت گاه آن
در او از روح ، پس چون کار آن را به پايان رساندم * خلق خواهم کرد، بوی گرفته شده

امتناع که مگر ابليس * مهه فرشتگان سجده کردند  * دمم مهگی براى او سجده کنيدخويش ب
   )١٤(.)از سجده کنان باشدکه ورزيد 

زمين را برای فرشتگان مشخص  برای خالفت بر  خداوند متعال علت او از اختيار آدم
 شتگان برو بعد از آن فر، ها امتام منود و آن فطرت وسيع و علم آدم است آن حجت را بر و

 اعتراض خود نسبت به تعيني و اختيار خداوند متعال توبه کرده و استغفار منودند و جهت
 )ضراح بيت املعمور و(کفاره اعتراض خود بر تنصيب خداوند متعال به طواف بيت احلرام 

متعال  ای تعيين و قرار دادن از جانب خداوند مسأله خالفت و امامت مسألهپس  .مشغول شدند
استفهام  تواند بر آن شريک باشد و امکان اعتراض بر آن نيست حتی به حنوه و کسی منیبوده 

 .از جانب فرشتگان مقربين
                                                

 .٣٠: البقرة .١٣
 .۲۸ -۳۱احلجر . ١٤
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  : ن روايت توجه کنيداي  هاينك ب

که حالی سؤال کرد در  امام مهدی اهللا قمی او از در حديثى طوالنی از سعد بن عبد
قوم برای  شود میمانع که من علتی موالی (: بود  شان در قيد حيات پدرش امام حسناي 

کنيد؟  ح يا مفسد را انتخاب میمصل: فرمودند ايشان  ؟د چيستخود امام انتخاب کنن
ها مفسد باشد آن هم به خاطر  آنانتخاب که  اين احتمال آيا: فرمودند، مصلح :عرض کردم

، آری: عرض کردم دانند انتخاب کنند؟ صاحل منی و يا فاسد ها نيت او را مبنی بر آنکه  اين
در ، کند میعقلت به آن اعتماد که مشا آوردم  با برهان برایکه اين مهان علتی است  :فرمود

ها را با وحی و  ها نازل و آن کتاب را بر آن انتخاب کرده و ها را خداوند آنکه مورد پيامربانی 
ر را به بعضی از ها سرکرده امت بوده خداوند اختيا اگر آن عصمت تأييد کرده است خربم کن

 آيا اين احتمال وجود دارد با وجود فراوانی عقل و. ها داد مهانند موسی و عيسی آن
ها  ها شخص منافق باشد و آن انتخاب آن گاه آناختيار کنند  ها کسی را آن، کماالت علمشان

کليم و هم   موسی حضرت: فرمودند. خير: عرض کردم است؟او مؤمن که کنند  فکر
هفتاد نفر از اعيان قوم ، نزول وحی بر او کمال علم و وند با وجود زيادی عقل وصحبت خدا

در ايمان و که هم از کسانی بودند  انکرد و آن و سران لشکر را برای ميقات خداوند انتخاب
 و و خداوند متعال عز اختيار او بر منافقين واقع شد ها شکی نداشت ولی انتخاب يا اخالص آن

ا ادامه ت... انتخاب کرد موسی هفتاد نفر از قوم خود را برای ميقات ماکه جل فرمودند 
 گاه آنخداوند را به چشم ببينيم که  اينآوريم تا  به مشا ايمان منی: گفتند ای موسیکه گفتارش 

 برایخداوند او را که اختيار کسی که پس هنگامی . ها را برد آنبه خاطر ظلمشان صاعقه 
ها را صاحل نه  خود آنکه حالی  فسد بدون مصلح واقع شده و درنبوت انتخاب کرده بر م

ها  در سينه چه آنکه نزد کسی  اختيار به جزکه مفسد می دانست اتفاق افتاد متوجه شديم 
 )١٥()....باشد می شود میشکار آاسرار در مقابل او  خمفی است آگاه است و

 کرد خليفه بعد از خود رادست خداوند است و بعد از آدم به وی امر ه پس اختيار ب
  !!انتخاب کنند
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ميراث نبوت و که منود  وحی پس خداوند متعال به آدم (: فرمودند  اهللا از ابی عبد
م داد قابيل از اين جا آنکار را  نای که  اينمنايد پس از   علم را گذاشته و آن را حتويل هابيل

پس  ؟تر نيستم برادرم بزرگتر و مستحق آيا من از: و با ناراحتی به پدرش گفتامر با خرب شد 
مرا باور  کار کرد و اگر به اينای فرزندم امر به دست خداوند است و خداوند مرا امر : گفت

و ، تر به فضالست یکدام از مشا نذرش قبول شد او اولکنی جهت تقرب نذری کنيد هر  منی
 ای هخوشکه ای بود  عهقابيل صاحب مزر. باشد میآن  بردننذر در آن زمان نزول آتش و 

گوسفند بزرگی  رسيده از گندم را به عنوان نذر جلو برد و هابيل صاحب گوسفندان بود پس
ای : گفت او آمد و ابليس به سوی گاه آنيا نذر هابيل را برد  یآتش قربان گاه آنرا جلو برد 

پدرت که  چيزی نسل او بر نسل تو بهقابيل اگر صاحب فرزندان شدی و نسل مشا زياد شد 
خواهند کرد اگر تو  کرد و برای قبول قربانی او توسط آتش و ترک قربانی تو تفاخر خمتص او

پس وسوسه . کند یپيدا من به هابيل داده بود چه آناو را بکشی پدرت غير از تو برای اختصاص 
  )١٦(.)...هابيل را کشت شد و

که بود و گمان کرد ) لع( بيلزمين اعتراض کرد قا به تنصيب خداوند برکه و اولين کسی 
که و هنگامی ، تعالی است نه به دست خداوند متعال سبحان و  اختيار دست مردم يا آدم

 بر اعتراض خود اصرار ورزيد تا، نه غيره به او گفت اختيار از جانب خداوند است و  آدم
جمرم  واقع شد وبه سبب خالفت و امامت  زمينبرادرش هابيل را کشت و اولين جرم بر که  اين

پس . کرد به تنصيب اهلی به سبب پيروی از هوا و نفس اماره به سوء اعتراضکه مهان قابيل 
ی مهان کس است  داد و او هبة اهللا خداوند متعال بعد از آن فرزند صاحلی را به آدم 

  .وصيت بعد از آدم به او رسيدکه 

ايان رسيد غذا خوردن او به پ نبوت آدم وکه هنگامی (: فرمودند  عبد اهللاز ابی 
چه از علم و  خوردن مشا به پايان رسيد پس هر ای آدم نبوت و غذا: خداوند به او وحی منود

اعظم داری در عقبه از نسل خود پيش هبة اهللا قرار  نبوت و آثار علم و اسم ميراث و ايمان و

                                                
 . ٥٥قصص االنبياء ص  .١٦
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با او شناخته شود رها  معرفت اطاعت از مندين و که عارف  من زمين را بدون عاملیکه بده 
پايان عمر پيامربی تا ظهور پيامربی ديگر  در مدت زمانکه تا باعث جنات کسی  خنواهم کرد

  )١٧().متولد شود گردد

 شود میپس وصيت از خداوند متعال است و وصی پيامرب يا امام توسط خداوند متعال تعيين 
 امام علی ابن احلسين و از .ليغ آن به مردمو پيامرب يا امام دخالتی در آن ندارد مگر در طريقه تب

 که عصمت در ظاهر خلقت نيست  امامی از ما خنواهد بود مگر معصوم باشد و: فرمودند
ای  عرض کردند ايشانپس به  .با آن شناخته شود و آن خنواهد بود مگر به او وصيت شده

خداوند و  ريسمان اوست معتصم به حبل يا: فرمودند فرزند رسول خدا معنی معصوم چيست؟
هدايت  به سوی قرآن تا روز قيامت و امام شوند یجدا منکه است  ريسمان خداوند مهان قرآن

يِهدی  قرآنالْ إنَّ هذَاو آن گفتار خداوند تعالی کند میبه سوی امام هدايت  قرآنو  کند می
 می أَقْوی هلَّتل(.)١٨(  

 تا روز قيامت است؛ کسی به خالف آن  داين عقيده شيعه امامی خصوصاً از حمم و
خداوند ( از واليت خدا خارج شده و وارد واليت شيطان شده باشدکه  آنمگر  کند مینعمل 

  ).پناه بدهد از او به ما

  .خبوانيدو شيعه در اين خصوص را  صحبت بعضی از علماء حال قول و 

ا جدا شود و يا به ه آنکسی از  هر ...(: گويد می در وصف ائمه  صدوق  شيخ 
 خداوند ها از طريق خداوند با زبان پيامرب ها ضرر خنواهد رساند چون آن پشت کند به آن ها آن

 )١٩(.)اند ها تأکيد و انتخاب شده بر آن

واجب  ديديم عصمت بر امامی معصوم باشد وکه  اينتواند مگر  امام منی(: هم گفت باز و
 خلقکه زيرا عصمت در ظاهر خلقت نيست  د کندبر او تأکي  پيامربکه  ايننشده مگر 
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برآن  عالم غيوب تبارک و تعالی بر زبان پيامربش که پس اين واجب است . آنرا بشناسد
 چه آنبه  منت بر او تأکيد شده باشد وکه  ايند مگر امام خنواهد بوکه  اينبه خاطر ، تأکيد کند

  )٢٠(.)يح روايت کرديمرا از اخبار صح حجج نشان داده صحت گذاشته و ما آن

خودش خواست وصيت کند؟ که  آيا ديديد کسی از ما به هر(: فرمود  عبد اهللاز ابی 
د ديگر است تا بر مردى تا مر  عهدی از خداوند و رسولشکه به خدا در صورتی  نه

  )٢١(.)امر با صاحبش به پايان خواهد رسيدکه  اين

جل  و امامت عهدی از خداوند عز(: دفرمو  اهللا و در حديث طوالنی از ابی عبد
، امامت را به نفر بعد از خود بدهدکه نه خود امام ، باشد میبرای مردانی با امسشان  معهود

اش  برای خود وصی از خانوادهکه کرد  وحی  تعالی به حضرت داود و خداوند تبارک
برای که  اينکنم مگر  یپيامربی را مبعوث منکه  اينه شد پس در علم من سبقت گرفت. کند اختاذ

 مادرشکه ها غالمی  آنبود و در  زيادیاش باشد و داود صاحب فرزندان  وصی از خانواده او
گفت  وحی رسيد بر او وارد شد و به اوکه نزد داود منزلت خاصی داشت و داود هنگامی 

انتخاب  ام برای خود وصی از خانوادهکه منود جل به من وحی کرد و به من امر  و خداوند عز
که حالی  خواهم و در من مهين را می: فرمود. پس مهسرش به او گفت فرزندم خواهد بود. کنم

از  قبلداود وحی منود  تعالی به پس خداوند تبارک و. در علم خداوند حتماً بايد سليمان باشد
 )٢٢(.)وحی به مشا بيايد عجله مکنکه  اين

جل  و عز خداوندکه  اينميرد مگر  ل بيت منیعاملی از ما اه(: فرمود  اهللا و از ابی عبد
  )٢٣(.)به چه کسی وصيت کندکه به او آموخت 

و با آن صاحب حق و خليفه  باشد می خالفتگذشت متوجه شديم وصيت اساس  چه آندر 
 تواند ادعای خالفت را داشته باشد اال با وصيت و بعد از آدم کسی منی و شود میشناخته  خدا
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 .ه وصی ديگر ادامه يافت تا به نوح رسيداين وصيت از وصی ب

زمين هبة اهللا  اولين وصی بر(: دنفرمو ا رسول خد: فرمودند  از ابی جعفر
 ۱۲۰مهه  برای او وصی باشد وکه  اينفرزندآدم بود و هيچ پيامربی کار خود را متام نکرد مگر 

و  حممد  عيسی و و موسی نوح و ابراهيم و: العزم وها پنج نفر از اول از آنکه امرب هزار پي
علم کسانی  برای حممد و وارث علم اوصياء و مهانند هبة اهللا علی ابن ابی طالب که  اين
  )٢٤()....است مرسلين قبل خود بوده انبياء و حممد وارث مهه و باشد میقبل از او بودند که 

داشت را که می گفت پدرم عل آمد و  قابيل نزد هبة اهللا(: فرمودند  اهللا و ابی عبد
فرزندش را کشتم از  تر از تو بودم ولی چون من از تو بزرگترم و مستحقکه  به مشا داد در حالی

قسم اگر روزی شنيدم  تر دانست و به خدا من خشمگين شده و تو را در دادن علم بر من مقدم
تم تو را نيز برادرت را کشکه  طور مهانبر من تکرب و تفاخر کنی که  اينيا از خود بگويی که 

دولت قابيل خمفی کرد و از مهان جا  خواهم کشت به مهين خاطر هبة اهللا علم خود را تا پايان
پس فرمودند هبة اهللا  .اسوه يا منونه است زيرا در اين آدم برای ما، تقيه در قوم ما آغاز شد
بة اهللا صحبت کرد پس به خدا سنت وصيت از ه در ميثاق در مورد آنبطور سری با فرزندش 

باشد پس هر ساله روزی وصيت را باز منوده و در  در فرزندانش عاملی بعد از عامل وارث آن
که وقتی قابيل آتشی : کنند فرمودند میصحبت  مورد بشارت پدرانش در مورد نوح 

دانست از  کرد و منی هابيل آتش را پرستش می را ديد به گمان خود قربانی هابيل را گرفت
 هابيل آنرا عبادت کرد را خواهم پرستيد و برکه آتشی : پس قابيل گفت. بودجانب خداوند 

  )٢٥(.)بنا اد ها را قربانی جلو خواهم برد پس آتشکده آن

 پانصد سال بعد از طوفان زندگی کرد؛ سپس وح ن(: فرمودند  عبد اهللابی 
 کامل شد پس اسم ای نوح نبوت مشا متام شد روزهای مشا: گفت به سوی او آمد و جربائيل
 من زمين را بدونکه داری به فرزندت سام بده که ميراث علم و آثار علم نبوت را  اکرب و
پيامربی و  کنم و در زمان پايان ايت من را با او بشناسند ترک منیاطاعت و پيروی هدکه عاملی 
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داعی به ه ککنم  مربی ديگر باشد و مردم را بدون حجت بر خودم ترک منیجنات در پيا، بعثت
برای هر قومی که  هادی به راهم و عارف به امر من باشد و من به امتام رساندم سوی من و

فرمودند که  اين هدايت و بر اشقياء حجت باشد تا سعادمتندانبا آن که هدايتگری قرار دهم 
امر کرد  چنين هماز او و  ها امر يا دستور داد به پيروی ها را به هود بشارت داد و به آن نوح آن

  )٢٦(.)ها عيد باشد برای آن در هر سال وصيت را باز کرده و در آن نگاه کنند تا آن روزکه 

روز  داند مهانند میعيد روز نوشنت وصيت را  نوح که هر عاقلی بايد توجه داشته باشد 
  .نزد شيعيانغدير 

ه فرزندان کرد و يوشع ب به يوشع بن نون وصيت موسی (: فرمودند  اهللا و ابی عبد
بشارت دادند و بعد از  و يوشع به مسيح  موسی: فرمودندکه  اينتا  ...هارون وصيت منود

پيامربی به نام امحد از فرزندان  بعد از منکه خداوند مسيح را مبعوث کرد مسيح گفت که  اين
ريون عذر مشا و بعد از او در بين حوا آيد و عذر من و به تصديق من و تصديق مشا میامساعيل 

که اعظم پرداختند و آن مهان کتابی است  به حفاظت از اسمکه  اين به خاطرمستحفظين ناميد 
از عاملی  وصيت: فرمودندکه  اينتا  ...شود میآموخته  با آن مهه چيز و يا توسط آن به پيامربان

را   خداوند حممدکه هنگامی  داده شد و  به حممدکه  اينبه عامل ديگر نازل شد تا 
  )٢٧(.)ايمان آورده و بنی اسرائيل او را تکذيب کردند بعوث کرد از مستحفظين به اوم

الَّذی يجِدونه مكْتوباً عندهم فی  اُألمي النبیالَّذين يتبِعونَ الرسولَ : فرمود متعال خداوند
او را در تورات و که ند پيامرب امی از اين رسول پيروی کنکه  ناآن(، )٢٨(التوراة واِإلنجِيل

  .)می يابند ....هاست آن در دستکه اجنيل 

تراهم ركَّعاً  بينهم اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء محمد رسولُ: و فرمود تعالی
اًسيماهم فی وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم فيالتوراة سجداً يبتغونَ فَضالً من اللَّه ورِضوان

زرهفَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ اكَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَ ومثَلُهم فی الْإِجنيلِ
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ا بِهِم اللَّه دعو مالْكُفَّارهنم اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينيماً لَّذظراً عأَجةً ورفغم)حممد ( ،)٢٩
مهربانند  با او هستند بر کافران بسيار سخت هستند و با يکديگرکه کسانی  رسول خداست و

، خدا هستند آيند و جويای فضل و خشنودی کنند و به سجده می رکوع میکه نی بي آنان را می
تورات و  ها در اين است وصف حال آن، ها پديدار است ر رخسارشان از اثر سجده نشانب

يابد تا  سر از خاک بر آرد و آن جوانه قوتکه ای هستند  مثل دانه. ها در اجنيل توصيف آن
کافران را به خشم که و دهقانان را به شگفتی آورد تا آن جا  بايستدبر ساق خود حمکم که  آن

اند به  شايسته کرده کارهای اند و مان آوردهاي که ها کسانی را  آنوند از ميان خدا. وا دارد
  .)آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده است

إِنی رسولُ اللَّه إِلَيكُم مصدقاً لِّما بين  ی إِسرائيلَوإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِ: فرمود تعالی
نی مدال يدمأَح همی اسدعن بی مأْتولٍ يسراً بِرشبمو اةروت  رحذَاسقَالُوا ه اتنيم بِالْباءها جفَلَم

بِنيم)مهانا من رسول خدا به سوی  ای بنی اسرائيل: مريم گفت عيسی پسرکه  هنگامی(، )٣٠
کنم و نيز مژده دهنده رسول  یمقابل من است تصديق مکه رات را تو مشا هستم و کتاب
: چون آيات و معجزات آورد گفتند. از من بيايد و نامش امحد است بعدکه بزرگواری هستم 

  .)اين سحری آشکار است

بشارت دادند  اوصياء بعد از او و امامت  به نبوت پيامرب حممد مهه انبياء و رسل 
امامت اوصياء  و  و به پيامربی حممداز اکه  اينخداوند پيامربی را مبعوث نکرد مگر که بل

از شدائد و   حممد بعد از او تا روز قيامت اقرار گرفت و انبياء را به فضل حممد وآل
ی طور مهانروح و رسل  مهه فرشتگان و(:  و در حديثی از امام علی. ها جنات داد حمنت
 )٣١()....اقرار کردند به من نيز اقرار کردند  به حممدکه 

 درکه در وسع جملدات نيست پس بعضی از روايات و اخباری   د و آل حممدفضل حمم
انتخاب کرديم تا عربت  کند میرا مشخص  آل بيتش  و  وصيت انبياء به رسول حممد
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   .ها باشند سرمشقی برای پيروان آن و

سپس ای ابن مريم  ...(:  به عيسی تعالم در مناجات طوالنی خداوند  ها و از آن
وصيت .. .و امحد صاحب شتر قرمز و صورت ماه بتول مشا را به سيد املرسلين و حبيبمدختر 

ها را به تصديق او امر کن  آنرا در مورد او خرب کن و  فرمودند بنی اسرائيلکه  اينتا ...کنم می
فرمودند ای که  اينتا ...او پيروی کنند و او را ياری کنند به او ايمان آورند و ازکه  اينو 

يمانی و او از حزب من است و من با او هستم پيروزی با اوست  شا هی دينش حنفی و قبلعيس
 )٣٢(.)سپس پيروزی با اوست

 نسل من سيد بشر در روز قيامت پيامربی از پيامربان از(: فرمود  آدمکه و روايت شده 
  )٣٣(.)شود میبه او امحد گفته که  است

 خداوندکه مسيح نازل شده  در مورد يهود واين آيه (: فرمودند  عبد اهللاو از ابی 
بر کسانی نازل کرديم را  کتاب(، الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه: فرمايد میتعالی و تبارک 

فرزندان که  طور مهان(، أَبناءهم كَمايعرِفُونَ ). شناسند؛ يعنی رسول خدا آن را میکه 
 و  اجنيل و زبور صفات حممد و يرا خداوند عزوجل در توراتز .)شناسند را می خود

 .مهاجرتش را نازل کرد مبعثش و صفات اصحابش و

الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعاً  لَّذين معه أَشداء علَىمحمد رسولُ اللَّه وا: گفتار تعالی و
ذَلك مثَلُهم فی التوراة  من اللَّه ورِضواناً سيماهم فی وجوههِم من أَثَرِ السجودسجداً يبتغونَ فَضالً
سخت  با او هستند بر کافران بسيارکه و کسانی  رسول خداست حممد(، ومثَلُهم فی الْإِجنيلِ

آيند و جويای  کنند و به سجده می رکوع میکه  بينی میبا يکديگر مهربانند آنان را  هستند و
ها پديدار است اين است  رخسارشان از اثر سجده نشان فضل و خشنودی خدا هستند بر

در   و اين صفات رسول خدا، )ها در اجنيل آن ها در تورات و توصيف وصف حال آن
ل جل او را مبعوث کرد اه و خداوند عزکه  هنگامی صفات اصحابش است و اجنيل و تورات و
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فَلَما : جل جالله فرمودندکه  طور مهان. شناختند تعالی فرمودند او را میکه  طور مهانکتاب 
اءهجواْبِهفُواْ كَفَررا عم م ،) ها آمد آن را نشناختند و به او کفر ورزيدند نزد آنکه هنگامی(.  

عرب پيامرب از ای قوم : هاى آن زمان می گفتند به عرب  آمدن پيامرب يهود قبل از و
هاست و در چشمش  آنشد و مهاجرتش به مدينه و او آخر انبياء و افضل  خارج خواهدکه م

لنگ است که خری ، ساده پوش و مهيشه شکسته نفس، هايش خامت نبوت کتف قرمزی وبين
 با مشا. از کسی هراس ندارد د و مششيرش را برگردنش می، مهيشه خندان و او شود میسوار 

پس وقتی خداوند پيامربش را با اين ... عرب عاد را خواهد کشت ای معشر .شود یمروبرو 
و (، ماعرفُواْكَفَرواْبِه اءهمفَلَماجاو حسادت ورزيدند و به او کفر کردند  بهفرستاد  صفات

  )٣٤().و به او کافرشدند ها آمد او را نشناختند وقتی نزد آن

داد  کرد پس به او جواب سؤال  از ائمه  از پيامربمردی از يهود (: و از ابن عباس
ما  به موسی بن عمران که اين را در کتاب قبلی پيدا كرده بودم : گفت و مسلمان شد و

از او  گويند خواهد آمد و بعد او امحد خامت انبياء میبه که زمان پيامربی ال عهد کرد در آخر
  )٣٥(.)دائمه ابرار از نسلش به عدد اسباط خواهند آم

وإِذَا لَقُواْ الَّذين آمنواْ قَالُواْ آمناوإِذَا خالَبعضهم إِلَى بعضٍ قَالُواْ : و در تفسير قولش تعالی
مان اي که  هايی را آناگر ) ومنافقان((، اللّه علَيكُم ليحآجوكُم بِه عندربكُم فَتح مباأَتحدثُونهم 

گويند آيا  مهديگر می گويند ايمان آورديم و اگر در تنهايی خويش باشند به د ببينند میآوردن
جه بر مشا نزد خدا بر مشا حما با آن و گويد میها  خداوند به مشا ياد داده است با آنکه چيزی را 

 .)کنند می

ديدند  میمسلمين را  قومی از يهود معاند و هم وطن بودند هرگاه(: فرمودند  امام باقر
کردند پس  ذکر شده صحبت می  در تورات از صفات حممد چه آنها در مورد  با آن

  حممد در تورات در مورد چه آنبه : گفتند ها را از اين کار ی کردند و آنبزرگانشان 
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 )٣٦().شد پس اين آيه نازل شوند میمشا حمتج  با آن برکه ها نگويند  آننوشته شده را به 

که  آنقبل از (، كَفَرواْ  وكَانواْ من قَبلُ يستفْتحونَ علَى الَّذين(: ل تعالیو در تفسير قو
يهود اين موضوع را (: گفت از ابی عباس ).گفتند برای نصرتش بر کفار آمدنش را می بيايد

قبل از بعثت او و پس  شوند می پيروز بر اوس و خزرج با رسول خدا که کردند  بيان می
 چه آنند و اسرائيل مبعوث کرد به او کفر ورزيد نه از بنی، خداوند او را از عربکه  ينااز 
گفتند ای معشر  ها بن الرباء بن معرور به آن بشر گفتند را کتمان منودند پس معاذ بن جبل و می

کرديد و ما اهل شرک بوديم و  بر ما از حممد صحبت می مشاکه يهود تقوا پيشه کنيد به خدا 
پس معاذ بن مشکم  .او مبعوث شده استکه  کرديد میياد  ا توصيف می کرديد و از اوراو 

پس . کرديم بر مشا آمده ياد میکه نيامده و نه به چيزی  شناختيم میکه به چيزی : گفت
  )٣٧(.)کرد خداوند تعالی اين آيه را نازل

و چون اين  أس جالوت آمده استبا جاثليق نصارا و ر احتجاجشدر   و از امام رضا
 .او را توصيف کن: جاثليق گفت ...(: كنيم ای از آن را نقل مى طوالنی است خالصه جهحما

 او صاحب شتر و عصا، خداوند او را وصف کردهکه  چه آنکنم مگر به  توصيف منی: فرمودند
معروف  بهکه های خودتان در تورات و اجنيل نوشته شده  در کتابکه مهان پيامرب امی (عبا و
 کند میحرام  ها خبائث را بر آن ها حالل و و طيبات را بر آن کند میو از منکر ی  کند میمر ا

ج يا روش تر و منه به راه، برد ه گردنشان بسته شده را از بين میبکه و اسارت و زجنيرهايی 
ش عيسی روح اهللا و کلمات مشا را ای جاثليق به حق... کند میتر هدايت  صراط قائم عدالت و
؟ پس جاثليق سکوت فراوان نکرديد دهم آيا اين صفات در اجنيل برای اين پيامرب را پيدا قسم می

ن ای هبل: اجنيل را تکذيب کرده پس گفت اگر انکار کندکه دانست  چون او می، اختيار کرد
در  چه آنرا ذکر منوده و من   پيامرب در اجنيل اين صفات در اجنيل است و عيسی 

پس امام . گذاشته است را قبول دارم اقرار کرده و صحت  صفات حممد ينبه ااجنيل 
 و ذکر حسن و و ذکر دخترش فاطمه  ذکر او و ذکر وصيشدر اين سفر جمبورم : فرمود
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پس وقتی جاثليق و رأس جالوت شنيدند و  .کنمدر کتاب يافته بودم را ياد که را   حسين
ما که به خدا اين حبثی است : داناست گفتند اجنيلبه تورات و   امام رضاکه متوجه شدند 

تکذيب اجنيل و تورات و زبور و داود و موسی و با که  اينکنيم مگر  را انکار و رد توانيم آن منی
 ن مهان حممد است وای که برای ما ثابت نشده  !!ولی، به او بشارت داده بودندکه   عيسی

 امام رضا .مشاست  او حممدکه  اينرار کنيم و اق ما برای مشا نبوت او راکه صحيح نيست 
 م و تا اين روز خداوند پيامربی به يا بعد از آد آيا قبل .با شک احتجاج کرديد: فرمودند

به مهه انبياء که  یدر کتبکه کنيد  در او پيدا می موردی مبعوث کرده بود و  اسم حممد
 )٣٨(.)ماندند در يشانبه اجواب دادن  غير از حممد نازل کرده است؟ پس در

  حممد پيامربیخداوند تعالی از قبل به که  شود میمشخص  از صحبت امام رضا 
  صفات نيامدند مگر در زمان پيامربی حضرت حممد به اينبشارت داده بود و اين بشارت 

 اين مسئله در حبث آتی هنگام مناقشه مسئله ماند و اعتراض بر او باقی منیپس امکان شک و 
کنيم وگرنه  مقدار کفايت می به اين. مفيد خواهد بود  ل مؤمنين از خانواده امام مهدیاو

دارد و  های قديمی وجود در کتاب  خواب صاحل و بشارات در مورد ذکر حممد صدها
امهيت  صحبت حول وصيت و نيست و اين مقدار گنجاندن آن در اين حبث کوتاه امکان پذير

شناخته  ترين داليل برای صاحب حق است و با آن حق از باطل ز مهماکه  به اينآن و با توجه 
 .کند میکفايت  شود می

هذا األمر؟  مبا يعرف صاحب: عبد اهللا  البیقلنا (: قال، احلارث بن املغرية النضریوعن  
  )٣٩( .)بالسكينة والوقار والعلم والوصيه: قال

 ال کرديم صاحب االمر را چگونهسؤ عبد اهللاز ابی (: ینقل از حارث ابن مغيره نضر 
 .)آيد علم و وصيت می با آرامش و وقار و: فرمود ؟بشناسيم

 يعرف صاحب هذا األمر بثالث ال تكون... (: خرب طويل قال فی عبد اهللا  ابیعن _ 
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  )٤٠( .)وهو وصيه وعنده سالح رسول اهللا و وصيته، ی هو قبلههو أوىل الناس بالذ: غريه فی

صاحب االمر را به سه (: فرمايد میکه در خربی طوالنی آمده است   عبد اهللاز ابی  
او اوالترين مردم به شخص قبل از خود . در غير او نيستکه توان شناخت  می خصلت

   ).آيد میوصيت  با سالح و، )به او وصيت شده( باشد میخليفه وی  او وصی و. باشد می

 اين اال کند مینرا ) خليفه خدا(مری ادعای چنين ا کسیکه  شود میاز اين جا مشخص 
و اگر اين سه مورد در شخصی . علم و سکينه و وقار، وصيت. سه امر در او مجع شده باشد

 گرنه با تکذيب وی رسول خدا و اوصيائش  و مجع گردد تصديق وی بر ما واجب است
 باشد میوصی مهان که صفات شناخت صاحب االمر  و ها موازين آنايم؛ زيرا  را تکذيب کرده
 و. باشد میآن ميزان شناخت وصی که است  کالم ما در مورد وصيت.اند را روشن کرده

با آن که قانونی  از و حتماً، کند میمعرفی  و خداوند با اين قانون حجت خود را مشخص
به دروغ و باطل ادعای آن را که بر کسی  و کند میحمافظت  دهد میيز حجت خويش را مت

 .ا گذاشته استبکند عقوبتی ر

غري صاحبه  إن هذا األمر ال يدعيه: مسعت أبا عبد اهللا يقول(: فقد روى الوليد بن صبيح قال
  )٤١( .)نقل از وليد بن صبيح .إالّ ترب اهللا عمره

 صاحبش کسی ادعا را جز) وصی بودن( اين امر(: فرمايد می  عبد اهللابا که شنيدم  
  .)کند میرا بکند خداوند او را هالک  اگر کسی به دروغ ادعای آن و کند منی

  در شب وفات  وصیت پیامرب: مبحث دوم
عبد اللّه احلسني بن علی بنسفيان البزوفری عن علی بن سنان املوصلی  ابیعن مجاعة عن 

حممد بن اخلليل عن جعفر بن أمحد املصری عن عمه  العدل عن علی بن احلسني عن أمحد بن
جعفر بن حممد عن أبيه الباقر عن أبيه ذی الثّفنات سيد  عبد اهللاأبی  احلسن بن علی عن أبيه عن
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فی اللّيلة  قال رسول اللّه : العابدين عن أبيهاحلسني الزكی الشهيد عن أبيه أمري املؤمنني قال
 فأملى رسول اللّه أحضر صحيفة و دواة  يا أبا احلسن(: الّتی كانت فيها وفاته لعلی 

و من بعدهم ، إنه سيكون بعدی إثنا عشر إماما علیيا : هذا املوضع فقال تهى إىله حتى انوصيت
؛ مساك فی مسائه عليا املرتضى وأمري املؤمنني و يا علی أول اإلثنی عشر اإلمامإثنا عشرمهديا و أنت 

ا علی ي، فال تصلحهذه األمساء ألحد غريك، الصديق األكرب و الفاروق األعظم و املأمون املهدی
و من طلّقتها فأنا ، ؛ فمن ثبتها لقيتنی غدانسائی بيتی حيهم و ميتهم و على أنت وصيی على أهل

فإذا ، و أنت خليفتی على أمتی من بعدی، ء مل ترنی و مل أرهافی عرصة يوم القيامة منها بري
 لّمها إىل ابنی احلسنيفإذا حضرته الوفاة فليس، حضرتك الوفاة فسلّمهاإىل ابنی احلسن الرب الوصول

الثّفنات علی فإذا  فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه سيد العابدين ذي، الزكی الشهيد املقتول
الوفاة فليسلّمها إىل ابنه جعفر  فإذا حضرته، حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد باقر العلم

فإذا حضرته الوفاة  ؛موسى بن جعفر الكاظم فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه، الصادق
فإذا حضرته الوفاة ، فإذاحضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد التقی، فليسلّمها إىل ابنه علی الرضا

فإذاحضرته ، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه احلسن الفاضل، فليسلّمها إلىابنه علی الناصح
مثّ يكون ، حممد املستحفظ من آل حممد عليهم السالم فذلكإثنا عشر إماماالوفاة فليسلّمها إىل ابنه 

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمهاإىل ابنه أول املقربني له ثالثة أسامی اسم  ؛من بعده إثنا عشر مهديا
  )٤٢( ).و هو عبد اللّه وأمحد و االسم الثّالث املهدی و هو أول املؤمنني، كامسی و اسم أبی

                                                
، ٣٠٠چاای جديد ص  و ۱۵۱ و ۱۵۰، صفحه ۱۳۸۳در كتاب غيبة الطوسی چاپ سوم اصل وصيت و اما  .٤٢

طبعة مؤسسة  ۱۵۱فصل روايات اخلاصة فی أنّ االئمة عليهم السالم اثناعشر، املصادر اوال الغيبة للطوسی صفحة 
، الشيخ ۳۷۶ح  ٥٤٩ص  ١ملی فی إثبات اهلداة ج ، الشيخ احلرالعا٤١ص  ٢املعارف االسالمية، النجم الثاقب ج 

، ۱۵۹، الشيخ حسن بن سليمان احللی فی کتابه خمتصرالبصائر ص ٣٩٣احلرالعاملی کتاب االيقاظ من اهلجعة ص 
 ۲۶۰ص  ۳۶باب سى وپنجم خمتصرا وفی ج  ١٣، حبار انوار ج ۱۴۷ص  ۵۳العالمه السی فی حباراألنوار ج 

، السيد هاشم البحرانی فی ۲۴۱ص  ۲، غاية املرام ج ۲۳۶ ص ۳البحرانی فی کتابه العوامل ج کامال، الشيخ عبد اهللا 
، ۲۹۴للسيد هاشم البحرانی، نوادراالخبارللفيض الکاشانی ص  ۲۲۲، االنصاف ص ۳۷۰ص  ۱کتابه غايةاملرام ج 

، ۳۰۱شيخ الکورانی صفحة ، خمتصرمعجم احاديث االمام املهدی لل٩٦ص  ٢كتاب مكاتيب الرسول للشيخ املياجنی ج
واشار بأن الوصية معتربة  ۱۷۱ص  ۲، الشيخ امليرزاالنوری فی کتابه النجم الثاقب ج ۱۴۷ص  ۵۳حبار األنوار ج 

خربا   بسند معترب عن االمام الصادق روى الشيخ الطوسی: السند وهذا نصماذكره الشيخ امليرزا النوری قال
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احلسين بن علی بن سفيان بزوفری از علی بن سنان موصلی عدل  عبد اهللااعتی از ابی مج از 
 علی بن احلسين از امحد بن حممد بن خليل از جعفر بن امحد مصری از عمويش حسن بن علی از

سيد  جعفر بن حممد از پدرش باقر از پدرش زين العابدين از پدرش عبد اهللاز پدرش از ابی 
روايت كرده كه آن حضرت در مهان  از رسول خدا  ش امريمؤمنان الشهداء از پدر

اى ابا احلسن كاغذ و دواتى بياور و حضرت (: فرمود شىب كه رحلتش واقع شد به على 
نوشت تا بدين جا رسيد كه  مى على  وصيت خود را امالء فرمود و  رسول اكرم

تو يا على پس  .ها دوازده مهدى عد از آنباشند و ب بعد از من دوازده امام مى !علىيا : فرمود
، صديق اكرب، امريمؤمنان، تو را در آمسان على مرتضى متعالخداى  .یباش اولني دوازده امام مى

اى على تو ، ها براى غري تو شايسته نيست مهدى ناميده و اين نام و مأمون و، و فاروق اعظم
هر يك را كه تو به ، وصى بر زنامن هسىت و نيز، شان هسىت زنده و مرده، وصى من برخاندامن

من باقى گذارى فرداى قيامت مرا ديدار كند و هر يك را تو طالق دادى من از وى  مهسرى
 و تو پس از من خليفه و، و مرا خنواهد ديد و من نيز او را در صحراى حمشر خنواهم ديد بيزارم

كه ، به فرزندم حسن واگذار كنرا ) خالفت(هرگاه وفاتت رسيد ، جانشني من بر امتم هسىت
) خويشان به معىن بسيار پيوندكننده بني، و وصول، بر به معىن نيكوكار(او بر وصول است 

چون هنگام ، را به فرزندم حسني زكى شهيد مقتول بسپارد) خالفت(چون او وفاتش رسيد آن 
ثفنه به معناى (على  را به فرزندش سيد العابدين ذى الثّفنات) فتخال(حسني رسيد آن   وفات

كه از كثرت سجده  بندد و آن حضرت را به واسطه پينه زيادى  پينه اى است كه سر زانو مى
وفات او رسد آن  چون هنگام، بسپارد) گفتند الثّفنات مىبست ذى  اش مى در اعضاى سجده

را به ) خالفت(آن  و چون وفات او رسد، بسپارد العلومرا به فرزندش حممد باقر ) خالفت(
را به فرزندش ) خالفت(آن ، فرزندش جعفر صادق واگذار كند و چون وفات او فرا رسد

فرزندش على  را به) خالفت(و چون وفات او فرا رسد آن ، موسى بن جعفر كاظم بسپارد
و چون ، واگذارد تقى را به فرزندش حممد) خالفت(؛ و چون وفات او فرا رسد آن بسپارد

                                                                                                                                                   
السيد حممد حممد صادق الصدر  .الليلة التی كانتفيها وفاته فی مرياملؤمنني إل ذكرت فيه بعض وصايا رسول اهللا 
  .٦٤١کتابه تاريخ مابعدالظهور ص  فقد حقق سند الوصية وذکرها فی

ذكر خلفاء حضرت : سى و چهارم باب ٥٥٢و  ۵۵۱صفحه  ۲ترمجه حديث از كتاب مهدى موعود ج : منبع فارسى
   .مى شوداز آن حضرت واقع  واوالد او و احواىل كه بعد مهدى 
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چون وفات او رسد آن  ؛ ورا به فرزندش على ناصح بسپارد) خالفت(هنگام وفات او رسد آن 
را به ) خالفت( و چون وفات او برسد آن، را به فرزندش حسن فاضل واگذارد) خالفت(

بعد از  .دوازده امامند و ايشان، تسليم كند، است حممد فرزندش حممد كه مستحفظ از آل 
فرزندش كه خنستين  را به) خالفت(آن  او رسيدپس وقىت كه وفات  .باشند آن دوازده مهدى مى

و نام ديگرش نام پدر ، يك نامش مانند نام من .است و براى او سه نام، سپارد است مى مهديين
  ).است او اولني مؤمنان است و مهدى و نام سومني، هستند امحد و عبد اهللا ها آنمن است و 

  
 .شود میقائم با وصیت شناخته : مبحث سوم

لأَبِی عبد اللَّه عبِما يعرف صاحب هذَا الْأَمرِ قَالَ (: ی قَالَ قُلْتالْحارِث بنِ الْمغرية النضرِ عنِ
عرض  به حضرت صادق (: نقل کردمغريه نضرى . بِالسكينة و الْوقَارِ والْعلْمِ و الْوصية

باسنگيىن و وقار و علم و : فرمود ؟شناختتوان صاحب اين امر را  چگونه ميكردم 
  )٤٣().وصيت

، ا احلجة السابق إىل من يليه صیيو بصورة وصية واستمر قانون النص اإلهلی بعد آدم 
 إىل اهللا أوحى مث…(: قال أبی عبد اهللا  فعن، وليست هذه الوصية نص من اهللا على احلجة

: ألبيه وقال غضب قابيل فلماعلم، ففعلذلك، بيلها إىل ويدفعه والعلم النبوة مرياث ضع أين آدم
 مل فإن، مبافعلت خصه وإناهللا بيداهللا األمر إن يابين: فقال فعلتبه؟ مبا وأحق أخي من أكرب ألست
النار  ذلك الوقت تنزل فیوكان القربان . فقربا قرباناً فأيكما قبل قربانه فهو أوىل بالفضل قينتصد

، وكان هابيل صاحب غنم فقربكبشاً مسيناً، فقرب قمحاً رديئاًوكان قابيل صاحب زرع . فتأكله
نسله على يا قابيل لو ولد لكماوكثر نسلكما افتخر : فأتاه إبليس فقال. فأكلت النار قربان هابيل

قربانك وإنك إن قتلته مل جيد أبوك بداً من أن  نسلك مبا خصه به أبوك ولقبول النار قربانه وتركها
   )٤٤( )....فقتلهفوثب قابيإلىل هابيل . إليهخيصك مبا دفعه 

نبوت و علم را به هابيل تفويض كند و  وحى كرد كه مرياث خداوند به آدم  گاه آن(
آيا من : فهميد خشمگني شد و به پدرش گفت اين مطلب را اما وقىت قابيل، او چنني كرد

                                                
 .۲۰۰ص  ۱اخلصال ج ، ۱۳۸ص  ۲۵حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ج  .٤٣
 . ۵۵قصص األنبياء ص  .٤٤
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 ايستگى بيشتر ندارم؟ آدم م دادى شجا آنبه او  نسبت چه آنبزرگتر از برادرم نيستم و به 
دست خداست و خداوند خود او را براى نبوت در  هامور ب امر نبوت و مهه، اى پسرم: فرمود

هر دو ، پس اگر حرف مرا باور ندارى، ادهبه او اختصاص د نظر گرفته و نبوت و وصايت مرا
تر و افضل است و  شايسته او، كدام از مشا كه قرباىن او پذيرفته شد هر، دهيدمشا قرباىن تدارك 

بلعيد  شد و قرباىن را مى قرباىن در آن وقت اين بود كه آتشى از آمسان نازل مى نشانه قبول
 وقابيل صاحب كشت و زرع بود و به عنوان قرباىن مقدارى گندم نامرغوب را به مهراه آورد

آتش از  در اين هنگام، وىل هابيل كه دامدار بود يك قوچ فربه را به عنوان قرباىن پيشكش منود
اى قابيل : گفت آن وقت ابليس به نزد قابيل رفت و، آمسان نازل شد و قرباىن هابيل را بلعيد

گويند پدر  كنند و مى مى ندان تو افتخاراگر از تو و هابيل نسلى متولّد شود فرزندان او بر فرز
قرباىن او را پذيرفت و قرباىن خداوند  ما بر پدر مشا برگزيده شد و آدم او را وصى خود منود و

تو را که  اينجز ، اى ندارد برساىن پدرت چاره وىل اگر تو او را به قتل، پدر مشا را نپذيرفت
  سوى هابيل رفت و او را به قتله شيطان قابيل ب در اثر وسوسه، وصى و جانشني خود كند

   ).رساند
القائم على منرب الكوفة وحوله  أنظر إىل نیكأ(: قال الصادق : قال، عن املفضل بن عمر

أصحاب األلوية وهم حكام اهللا على  وهم .أصحابه ثالمثائة وثالثة عشر رجال عدة أهل بدر
، عهد معهود من رسول اهللا ، كتابا خمتوما خبامت منذهب قبائهحىت يستخرج من  .خلقه

ا بقوا مع موسى بن كم، فاليبقى منهم إال الوزير وأحد عشر نقيبا. فيجفلون عنه إجفال الغنم
أعرف الكالم  و انی .فريجعون إليه، األرض فال جيدون عنه مذهبا فیفيجولون  .عمران 

  )٤٥().فيكفرون به، يقوله هلم الذي
باالى که كنم  نگاه مي گويا به قائم : فرمود  امام صادق مفضل بن عمر گويد

اطرافش هستند و آنان  و سيزده تن يارانش به مشاره اهل بدر منرب كوفه است و سيصد
يك نامه  از قباى خود روى زمني بر خلقش تا آن كه امام  داران و حكام خدايند در پرچم

و چون  )وصيت( آورد كه سفارشى است از طرف رسول خدا براى او طالئی بريون میبا مهر 

                                                
  .۶۷۲ص  ۲كمال الدين و متام النعمة ج ، )قد(للسيد الصدر  ٥١٠تاريخ ما بعد الظهور، ص . ٤٥
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 روند و جز يك وزير و مانند گوسفند وحشت زده گنگ از دورش مي دارد ميآن را اعالم 
ها در سراسر زمني  مهان اندازه كه با حضرت موسى ماندند اين، يازده نقيب كسى منى ماند

دامن براى  دا من ميه خب. گردند مي سوى او بره آورند و ب بدست منى گردند و جز او مرجعى مي
   .)شوند مي گويد كه كافر ها چه مي آن

آلل حممد وعلی راية  فان  حممد آل وشذاذمن وإياك …(: عن اإلمام الباقر  
معه عهد ، رجال منولد احلسني ولغريهم رايات فالزم األرض وال تتبع منهم رجال أبدا حىت ترى

، فان عهد نبی اهللا صار عند علی بن احلسني مث صار عند حممد بن علی، وسالحه ورايته نبی اهللا
 رجل منهم معه ثالثفإذا خرج ، وإياك ومن ذكرت لك، فالزم هؤالء أبدا .ويفعل اهللا مايشاء

   )٤٦( )....ةعامدا إىل املدين ومعه راية رسول اهللا ، مائة وبضعة عشر رجال
  حممد آل از) البيت اهل به دروغ به منتسبني( شذاذ باشيد برحذر و(: باقر  امام

يی است پس سرجای خود ها پرچمبرای ديگران  و است پری علی و حممد آل برایکه  زيرا
که  حسين  مردی از فرزندانکه  اينهيچ کس پيروی نکنيد تا  ان خنوريد و ازتک بنشينيد و

در نزد علی   پيامربعهدنامه  و، بيايد اش مهراه اوست و پرچم و اسلحه  عهدنامه پيامرب
م جا آنخبواهد که و خداوند هرچه ، سپس در نزد حممد بن علی  بود و بن احلسين 

، برايت ذکر کردمکه هايی  آناز  و بر حذر باش، باش) ائمه (شان اي  همهيشه مهرا .دهد می
نفر بودند و  مهراهش سيصد و اندیکه خروج کرد ) آل حممد ( ها پس اگر مردی از آن

   )....در دست داشت و به سوی مدينه حرکت کرد را پيامرب پرچم 
مانات اىل أهلها إناهللا يأمركم أن تؤدوا األ: قول اهللا عز وجل فی وعن أبی عبد اهللا 

الوصية يدفعها الرجل  هی: قال، وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل إناهللا نعما يعظكم به
  ) ٤٧( .)منا اىل الرجل

دهد  مشا دستور ميه مهانا كه خداوند ب(: در تفسري آيه كرميه ابی عبد اللَّه امام صادق  
اهيد ميان مردم حكم كنيد عادالنه باشد مهانا خو  اهلش برسانيد و چون مى ها را به كه امانت

آن امانت مهان وصيت است كه هر يك از : فرمود، )فرمايد مشا را نيكو موعظه مى كه خداوند

                                                
 .۲۲۳ص  ۵۲حبار األنوار ج  .٤٦
 . ۶۰نی ص غيبةالنعما .٤٧
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   ).بايست به ديگرى بسپارد ما
 فیيعرف صاحب هذا األمر بثالث ال تكون ... (: خرب طويل قال فی عن أبی عبد اهللا 

   )٤٨(.)و وصيته  وعنده سالح رسول اهللا وهو وصيه، هو قبله یهو أوىل الناس بالذ: غريه
در که توان شناخت  صاحب امر را با سه چيز می(: فرمايند میکه   عبد اهللانقل از ابی 
يعىن به ( باشد میاو وصی -۲ باشد میترين فرد به شخص قبل از خود اوال او-۱غير او نيست 

  ).....)باشد سالح مهان علم مى( را دارد سالح انبياء و اوصياء -۳) وصيت شدهاو 
وعدنا الشفاعة ومحلنا  يا من خصنا بالكرامةو(: قال احد مناجاة اإلمام الصادق  و فی 

   )٤٩( ).بالوصية الرسالة وجعلنا ورثة االنبياء وختم بنا االمم السالفة وخصنا
خمتص ما گرداندی کرامت را که  آنای (: فرمايد میکه  عبد اهللا مناجاتی از ابی  در و
ما را وارث انبياء گرداندی و  و ما ادیما وعده شفاعت دادی و رسالت را بر دوش  و به
   .)نيز وصيت را در اختصاص ما ادی را با ما ختم کردی و ها امت
حىت إذا بلغ الثعلبية قام إليه رجل منصلب أبيه وهو من اشد (: قال عن اإلمام الباقر  

فواهللا انك لتجفل  ؟تصنعياهذا ما : فيقول، عهم بقلبه ما خال صاحب هذا األمرالناس ببدنه وأشج
واهللا : ی ولی البيعةفيقول املوىل الذ ؟مباذا أم أفبعهد من رسول اهللا ، الناس إجفال النعم

ان معی عهدا من ، ی واهللاأ .اسكت يا فالن: فيقول له القائم .ی فيه عيناكلتسكنت أو ألضربن الذ
 فيأتيه ا فيقرؤه العهد من رسول اهللا ، هاتيا فالن العيبة أو الزنفليجة.  رسول اهللا

اهللا  جعلنی: مث يقول، فيعطيه رأسه فيقبل بني عينيه، اعطنی رأسك اقبله، اهللا فداك جعلنی: فيقول
    )٥٠( .)فيجدد هلم البيعة، فداك جدد لنا البيعة

  
وبروی مردى از نسل پدرش در ر) صاحب امر( دوقىت كه به ثعلبيه رس(: فرمودند باقر امام 
ايستد و  ر به جز از صاحب اين امر دارد میت هيکلی بزرگتر از مهه و قلبی شجاعکه او 
 آيا عهدی از رسول خدا، دهی تو مردم را هراس میکه به خدا  کنی ای مرد؟ چه می: گويد می

                                                
 .٤٢٨ص  ١ج كافی  .٤٨
 .٩٥ثواب األعمال ص ، ٢٣١ص  ١مستدرك الوسائل ج .٤٩
  ۴۳۶احلاج حسني الشاكری ص  ۲ج  ، كتاب املهدی املنتظر ۳۴۳ص ۵۲حبار األنوار ج .٥٠
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 نشوی گردنت را  به خدا قسم اگر ساکت: گويد میو موالی متولی بيعت  ؟داری
 من عهدی از رسول خداکه خبدا . ساکت شو ای فالن: گويد میاو و قائم به . خواهم زد

 دهند و عهد رسول خدا ای فالنی وصيت را به من بده و وصيت را به او می. دارم  
و سرش ، سرت را به من بده تا ببوسم، فدايت شوم گويد میو آن مرد در پاسخ ، خواند را می
، فدايت گردم جتديد بيعت کن: گويد میسپس ، بوسد و در بين چشمانش می کند میيک را نزد

   ).کند میها جتديد بيعت  آنو برای 
  

   آشكار شدن توطئه پس از وفات حضرت حممد : مبحث چهارم
مهين وقايع در که باشند  میع ذکر شده از کتب معترب حديث اهل تسنن يمتامی وقا: مالحظه

از منابع اهل سنت استفاده  جا اينوليکن در ، اند جزئيات بيشتری ذکر شدهشيعيان با کتب 
  .شده تا مورد هدايت برادران اهل تسنن نيز واقع شود

  

  باشد میم من خلیفه و جانشینبعد از   علی
جای زده بودند و بين   خود را ياران رسول خداکه حسد بيشتر و حقيقت کسانی 

رسول خدا اشاراتی به قوم خود داد که مال شد  ز آن روزی برمردم به اصحاب معروف بودند ا
 وصيت رسول اکرم. باشد میام  بعد از من جانشين و خليفه  علیکه مردم بدانيد  ای که 

 به علی  ها هم در کتب اهل تسنن تدوين  آنکه ی مشاهده شد در مواضع زياد
در   بيعت از مردم برای امام علیها گرفنت  ترين اين وصيت در واقع يکی از مهم. اند شده

دست  هزمام امور را ب  علیکه برای صحابه آن روز ثابت شد که روز غدير خم بود 
از ملک اين که  اينفتند تا لذا تصميم خود را گر، خواهيم شد نصيب بیخواهد گرفت و ما 

  . ندنشوند و فتنه و آشوبی را دانسته يا نداسته به پا کن نصيب بیدنيای فانی 
ها  ها و منابع آن به بعضی از روايتکه حديث غدير و غيره در کتب اهل تسنن ذکر شده 

  .اشاره خواهيم کرد
مسع : أن ساملاً حدثه، عن مجيل بن عامر، مسع إمساعيل، يونس(: حدثنا عبيد بن يونس لیقال  
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من که را  هر کس( )٥١().من كنت مواله فعلی مواله: يقول يوم غدير خم:  النبی، من مسع
  .)علی موالی اوست، موالی اويم

  زاذان أبی عمر    عن ،  عبد الرحيم الكندی ابی   عن  ،عبد امللك   : حدثنا،  إبن منري   : حدثنا 
  غدير خم    يوم      الناس من شهد رسول اهللا    ينشد    وهو    الرحبة     فی   علياً     مسعت: قال 
من  : وهو يقول     م ثالثة عشر رجالً فشهدوا أم مسعوا رسول اهللا فقا: ما قال: وهو يقول 

  ).علی موالی اوست، من موالی اويمکه هر کس را ( )٥٢(.)مواله   فعلی    مواله    كنت 
إذ جاء   النبیكنا عند (: قال) اهللا عنهما رضی(عن ابن عباس ، وعن سعيد بن جبري 

 ؟حبل اهللا الذی نعتصم به فما) واعتصموا حببل اهللا(قول يا رسول اهللا مسعتك ت: فقال اعرابی
  )٥٣( .)هو حبل اهللا املتني، متسكوا ذا: يد علی وقال فیيده  فضرب النبی 

که بوديم وقتی   نزد پيامرب خدا(: )رضی اهللا عنهما(بن جبير از ابن عباس  از سعيد 
به ريسمان خدا : ماييدفر ا میمشکه گفت ای رسول خدا شنيدم اعرابی بر ايشان وارد شد و 

دست خود را در  رسول اکرم  ؟اين ريسمان چيست تا به او چنگ زنيم. چنگ زنيد
   ).باشد میچنگ زنيد او مهان ريسمان حمکم اهلی  به اين: فرمود گذاشت و دست علی 

را در ذهن  در مدينه به وقوع پيوست اين پرسش   پس از رحلت رسول اكرم چه آن
حيات خود اطالع نداشت؟ در آن  از حوادث پس از  كند كه آيا رسول خدا تداعى مى

انديشيده و مردم را تا چه حد   آور چه تدابريى دادهاى تأسف  گريى از آن رخ صورت براى پيش
است   دادهاىي خوانيم پاسخ مهني پرسش و بيان روي در اين گفتار مى چه آنآگاه ساخته بود؟ 
  . ه وقوع پيوستب  كه با رحلت پيامرب

  

    هاى رسول خدا گريي پيش
بدان سفارش  بود كه پيامرب تا توانست   دارى على بيان مقام زمام، ترين موضوع مهم

طلبان آن روز را به تالش وا داشت كه از اين كار  ها فرصت كرد و چه بسا مهان سفارش
                                                

 ٣٧٥– ۱اجلزء  -التاريخ الكبري  - ی البخار .٥١
 ۶۰۶ رقم احلديث -) ر(بن أبی طالب  ومن مسند علی -مسند العشرة املبشرين باجلنة  -مسند أمحد . ٥٢
 . ۳۵۶ ص ۱ج : ينابيع املودة لذوی القرىب .٥٣
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به حق  مردم را نسبت ، بيش از اين  شود اى كاش پيامرب اهى گفته مىگ. جلوگريى كنند
وىل در مهان حد نيز رسول خدا حتت فشار قرار . ساخت آگاه مى  و على اهل بيت  

ه آيا اين گرفتند ك فرمود برخى خرده مى بيان مى  على داشت و معموالً هرگاه فضيلىت از
  ! گوىي يا فرماىن از جانب خداست؟ مهه را از جانب خود مى

اعتراف  و  دارى على پذيرش زمام، است كه از مهان ايام حاكى از آن گريى  اين خرده
ترين  مشكل. نبوده است چندان هم آسان به مقام معنوى و اجتماعى او براى برخى 

به روزگار پس از غدير   قرار دادن امام على براى جانشني   هاى پيامرب يشىاند هچار
  هفتاد روز بيشتر) صفر ٢٨(ت تا روز رحلت آن حضر) ذحيجه ١٨(غدير  از. گردد باز مى

اى را  زماىن كاىف بود تا عده بودند  اين زمان كوتاه براى آنان كه در تدارك توطئه. فاصله نبود
اين  دهد آن بود كه از اجنامتوانست  شايد ترين كارى كه پيامرب مى. عقيده خويش سازند هم

ساز   مشكل  حكومت على اى مردم كساىن را كه حضور آنان در مدينه پس از وفاتش بر
تر   دارى خالفت افزون را براى عهده  على  اين كار توفيق. ر دور سازداز شه، بود
، اطالعى آنان از اوضاع مدينه  به موجب ىب، شدن خمالفان ساخت و به عالوه با دور مى
 فرمان پيامربپس از  اما چه بايد كرد كه. منود ممكن مىهر توطئه و نقشه ديگر را نا  ازىاند هرا

 ند و بر سرپيچى از اين منافقان به نقشه حضرت پى برد، بر گسيل لشكر به سوى شام
  . فشارى كردندپا فرمان 

  اعزام لشكر اسامه
كه در بستر بيمارى افتد  پيش از آن  رسول گرامى اسالم، سال يازدهم در ماه حمرم

ين در ا )٥٤(.ز جانب شام آماده شوندمرزهاى روم ا مسلمانان را فرمان داد تا براى گسيل به 
تدارك محله به  در، مسلمانان نواحى جزيرة العرب و مدعيان پيغمربىاى از نا عده  حاىل بود كه

با اين مهه . چندان موافق احتياط نبود، بزرگى مدينه بودند و به ظاهر بريون رفنت سپاهى بدان 
بن   اسامه، پيامرب. شام نداشت كمترين ترديدى در گسيل نريوهايش به سوى  رسول خدا

سال داشت فرمانده اين لشكر قرار داد و برخى از صحابه چون  ٢٠زيد را كه كمتر از 
                                                

 .۳۱۷، ص ۲الكامل، ابن اثري، ج  .٥٤
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عبيده بن جراح و سعد بن اىب وقاص را فرمان اكيد داد تا هرچه  ابو، عمر بن خطاب، ابوبكر
جوان  فرمانده  خود پرچم  با دست  پيامرب )٥٥(.زيد جوان راهى شوند زودتر به فرماندهى 

طى كن كه پيش از آن كه  مسافت را آن چنان به سرعت : را بست و به او چنني دستور داد
  رسول اكرم. رسيده باشيد جا آنبه  رسد خود و سربازانت  جا آنخرب حركت تو به 
سن و سال به نربد   را به زير فرمان جواىن كم... اى چون ابوبكر و صحابيان ساخلورده

انه سرپيچى صحابه از فرمان ، كمى سن، سازد تا پس از اين ى بزرگ روم راهى مىامپراطور
  .نشود  فرد كاردان

را مهراه آنان نفرستاد؟ آيا ساخلوردگان لشكر اسامه جتربه   على،  راسىت چرا پيامرب
 نظامى و شجاعت ويژه داشتند؟ در آن صورت چرا به عنوان فرمانده برگزيده نشدند؟ اين سفر

   )٥٦(.است اجناميده زديك به دو ماه به طول مىن

با اين حال به تأكيد . كند داشت روزهاى آخر عمر را سپرى مى يقني   و رسول خدا 
اما . فرمان اسامه هرچه زودتر مدينه را ترك كنند  از برخى صحابه خواسته بود تا گوش به

برخى از  سبب اعتراض  به خنست   به رغم تاكيد فراوان رسول خدا، سپاه حركت اين 
 به سبب رسيدن سراجنامسپس به انه يه ساز و برگ سفر و ، به جواىن اسامه صحابه نسبت 

  از اردوگاه، و بازگشت ابوبكر و عمر و برخى ديگر  پيامرب  خرب شدت يافنت بيمارى
   )٥٧(.سر نگرفت، به مدينه»  جرف«

ج البالغه  ١٥٦قوب معتزىل در شرح خطبه يع احلديد به نقل گفتار شيخ خود ابو ابن اىب 
اسامه به سوى شام  شدت يافت دستور داد سپاه   اكرم چون بيمارى پيامرب: نويسد مى 

با . مهاجرين و انصار در آن شركت جويند  حركت كند و فرمان داد ابوبكر و ديگر بزرگان
به خالفت از   على  پيش آيد دستياىب  اى براى رسول خدا يت اگر حادثهاين كيف

                                                
، شرح ج البالغه ابن اىب احلديد. ۳۱۷-۳۲۱ ، ص۲ج ، تاريخ ابن اثري. ۱۲۴، ص ۸االصابه، ابن حجر، ج  .٥٥
 . ۱۵۹ ، ص۱، ج ۱۷۷، ص ۱۷ج 

 . اند آنان پس از چهل يا هفتاد روزبه مدينه باز گشتند پاه اسامه راهى شام شد و نوشتهايام خالفت ابوبكر س در .٥٦
 . ۱۵۹-۱۶۲ ، ص۱ج ، شرح ابن اىب احلديد. ۱۸۶، ص ۳تاريخ طربى، ج  .٥٧
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اسامه حال پيامرب را وخيم و افراد حتت امرش  چون  )٥٨(.اطمينان بيشترى برخوردار خواهد بود
يافنت   خواست كرد به او اجازه دهد تا بعد از سالمتدر  را سركش ديد از رسول خدا

اسامه  .مهني حاال: اکرم موافقت نكرد و فرمود پيامرب. سپاه را حركت دهد، از بيمارى پيامرب
 حركت كنم؟ پيامرب  است كند آيا در حاىل كه قلبم از بيمارى مشا اندوهگني دوباره عرض مى

 حاضر در پريامون بستر رسول خدااما افراد ! به پريوزى فكر كن: فرمايد مى   به
هاى وى را بنابر منافع و اهداف  نانداشتند و گاه فرم  چندان عنايىتهاى آن حضرت  نافرم

توان  مى: گويد احلديد در تأييد نظر شيعه مى ابن اىب )٥٩(.كردند سري و حتريف مىتف خويش 
توسط برخى از  سپاه وى  اردوگاه و جلوگريى از حركت  احتمال داد كه فرا خواندن اسامه از

   )٦٠(.گرفته باشد اجنامبرخى از اغراض  به قصد اعمال ، پيامرب مهني حاضران پريامون بستر

  
   مربآخرين وصيت پيا

خشم به مسجد آمد و   با حالت، برد با آن كه در تب شديدى به سر مى  خدا رسول 
براى  )٦١(.را ملعون خواند سپاه ، سريع متخلفان از حركت ، ضمن نكوهش عامالن كارشكىن

اند و براى اين  و انديشه قبض حكومت ايشانانتظار مرگ  پيامرب جاى ترديد نبود كه مجعى در
از مهني رو با آگاهى از حوادثى كه به انتظار مرگ حضرتش . اند شه و توطئهنق  هدف در پى

براى آخرين بار فرصت را  كمني كرده بود و با شناخىت كه از برخى اطرافيان خود داشت 
  ترين پيام دوران رسالت را ساده و روشن بيان و مسري آينده مشرد و بر آن شد تا مهم غنيمت 

عمر بن خطاب ماجراى رحلت پيامرب را براى ابن عباس چنني . ايدحركت اسالمى را ترسيم من
 - نيز در ميانشان بود كه فاطمه  - بني ما و زنان . ما نزد پيامرب حضور داشتيم... (: كند نقل مى

                                                
 . ۱۹۷، ص ۹شرح ج البالغه، ج  .٥٨
، ص ۳ج ، طربىتاريخ . ۲۴۵، ۲۴۲، ۲۱۷ ، ص۲ج ، طبقات ابن سعد.٣٥٦ ، ص۱مسند امحد ابن حنبل، ج  .٥٩
  .۱۹۳و  ۱۹۲ص 
 . ٨٢-٩٠ ، ص۱۲شرح ج البالغه، ج  .٦٠
ص ، مقدمه چهارم، ملل و حنل شهرستاىن. ۲۷۶و  ۲۷۵ص ، املراجعات. ۲۰، ص ۲احلديد، ج  شرح ابن اىب .٦١
۲۹ . 
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بياوريد تا براى  کاغذ و دواتی: فرمود، آمده در رسول خدا به سخن . اى آوخيته شده بود پرده
: گفتند  از پس پرده  زنان پيامرب. ا وجود آن هرگز گمراه نشويدكه ب  مشا چيزى بنويسم

   )٦٢().باشيد ساكت : من گفتم. خواسته پيامرب را برآوريد

، يكى از حاضران در جملس: نويسد آن كه نامى از عمر بربد مى  خبارى در صحيح خود ىب 
.. .گويد ند چه مىدا درد بر او غلبه كرده و منى سخن حضرت را در حضورش رد كرد و گفت 

حاضران  در ميان . كند نزد مشاست و مهان ما را كفايت مى قرآن: گفت و رو به حاضران 
كردند و برخى سخن  برخى سخن او را تأييد مى. اختالف شد و به يكديگر پرخاش كردند

   )٦٣(.نامه جلوگريى شد رسول خدا را و بدين ترتيب از نوشنت 

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم : فرمايند می قرآنخداوند متعال در که در صورتی 
ا فَوق صوت النبِی ولَا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ أَن تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لَ

ان را بلندتر از صداى پيامرب مكنيد و ايد صدايت اى كساىن كه اميان آورده( ،)٦٤(تشعرونَ
گوييد با او به صداى بلند سخن مگوييد  كه بعضى از مشا با بعضى ديگر بلند سخن مى چنان هم

  ).تباه شود اعمالتانآنكه بدانيد  مبادا ىب

  : خوانيم كه ين واقعه تلخ و قبيح و زشت را مىو در روايات اهل تسنن ا

وفی  ملا حضر رسول اهللا (: باس رضی اهللا عنهما قالعن ابن ع: أخرج البخاری بسنده
ان رسول : فقال بعضهم، هلموا اكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده: البيت رجال فقال النبی 

حسبنا كتاب اهللا فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم  قرآنقد غلبه الوجع وعندكم ال اهللا 
ه ومنهم من يقول غري ذلك فلما أكثروا اللغو من يقول قربوا يكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعد

فكان يقول ابن عباس ان الرزية كل الرزية : قال عبيد اهللا .قوموا واالختالف قال رسول اهللا 
ما حال بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني ان يكتب هلم ذلك الكتاب الختالفهم 

  .)ولغطهم
                                                

 . ، چاپ بريوت۲۴۴و  ۲۴۳، ص ۲الطبقات الكربى، ج . ٦٢
 ٢٤٤، ص ٢الطبقات الكربى، ج . ٤٢٥ ، ص١ج  مسند امحد،. ٨٥، ص ٤، و ج ٩، ص ٨صحيح خبارى، ج  .٦٣
 .٢: احلجرات .٦٤
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که هنگامی  ر هنگام رسيدن وفات رسول د(: ل از کتاب خباری نقل از ابن عباسبه نق
کاغذ و دواتی بياوريد تا چيزی برايتان بنويسم تا بعد از آن در منزل مجع شده بودند فرمود 

نزد مشاست و مهان  قرآنبعضی گفتند بيماری بر پيامرب غلبه کرده است ، هرگز گمراه نشويد
برخى سخن . كردند ديگر پرخاشحاضران اختالف شد و به يك در ميان . كند ما را كفايت مى

 .ها را خارج ساخت كردند و برخى سخن رسول خدا را و بعد از آن پيامرب آن او را تأييد مى
 پيامرب و بين مشا و چه آنگفت مصيبت کل مصيبت در  ابن عباس بيرون آمد و: اهللا گفت عبيد

  ).ها نشود اتفاق افتاد اختالف آن سبب گمراهی وکه آن نوشته 

مث ، يوم اخلميس وما يوم اخلميس(: أنه قال، عن ابن عباس أيضاً، البخاری بسندهوأخرج 
إئتونی بكتاب : فقال، اشتد برسول اهللا وجعه يوم اخلميس: فقال، بكى حىت خضب دمعه احلصباء

هجر رسول : فقالوا، وال ينبغی عند نبی تنازع، فتنازعوا، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا
أخرجوا : وأوصى عند موته بثالث، دعونی فالذی أنا فيه خري مما تدعونی إليه: قال ، اهللا

  ).ونسيت الثالثة: قال .وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، املشركني من جزيرة العرب
دانيد در آن روز چه  آيا می، گفت روز پنجشنبه(: روايتی ديگر از کتاب خباری از ابن عباس و

بيماری که گفت هنگامی  ايش خيس شد وکه تا حماسن او از اشسپس گريه کرد ، گذشت
که شدت گرفت فرمود به من کاغذ و دواتی بدهيد تا کتابتی برای مشا بنويسم  اهللا رسول 

نزد نبی هيچ که  گرفت در حالی اختالف بين حضار در هرگز بعد از آن گمراه خنواهيد شد و
پس پيامرب فرمود مرا ، هذيان است گويد میول رسکه مردم گفتند کالمی  نزاعی جايز نيست و

: هنگام وفات به سه چيز وصيت کرد از وجود مشا نزد من تر است و، زيرا درد من، رها کنيد
را به مشا برای آن گفته بودم آماده  چه آن -٢. مشرکين را از جزيره عرب خارج سازيد- ١

  ).سومی را فراموش کردم و، سازيد

تسيل  مث جعل، يوم اخلميس وما يوم اخلميس: قال، ن ابن عباسع: وأخرج مسلم بسنده
إئتونی بالكتف : قال رسول اهللا : قال، ها نظام اللؤلؤ نادموعه حىت رؤيت على خديه ك

  ).إن رسول اهللا يهجر: فقالوا، أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً، أو اللوح والدواة، والدواة
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روز پنجشنبه و چه روزی بود روز (: از ابن عباس دکن میمسلم با سند خود نقل  و 
، ريخت هايش می رگونهب چون مرواريد هم ايش جاری بود وکه اشکه  سپس در حالی، پنجشنبه

قلمی بدهيد تا کتابتی برای مشا بنويسم  دوات يا لوح و فرمود به من کاغذ و گفت پيامرب 
  .)گويد میهذيان  ا پيامرب خدکه شد ولی گفتند هرگز گمراه خنواهيد که 

  .باشد میمورد رزيه يا مصيبت پنجشنبه بسيار  غير از اين روايات در کتب عامه در و

. بود؛ گفتارى صريح در تعيني جانشني پيامرب به خوىب معلوم بود كه موضوع آن نوشته چه 
م غري كال  قرآنمنانده بود كه اصل نبوت حضرتش مورد ترديد قرار گريد و  بدين ترتيب چيزى 

برگرفته از وحى ياد كرده ، هرحال فرموده آن بزرگوار را در، قرآنزيرا . اهلى پنداشته شود
 را هذيان ناشى از تب بر و اين گروه سخن و فرمان پيامرب ) ٤و  ٣آيه ، سوره جنم.(بود

  .مشردند

ى تعيني جانشني پس از خود را نداشت؟ و آيا كسى را برا  حق  اسالم راسىت آيا پيامرب
نداشت؟ آيا عاقالنه  برنگزيد؟ چگونه است كه ديگران حق انتخاب داشتند و پيامرب  اين مقام

امت را به حال خود رها سازد تا هر كه ، است كه رسول خدا با تعيني نكردن جانشني
  اهلى است كه امر، مسلمانان تسلط يابد؟ آيا اصوالً جانشيىن پيامرب  بر جان و نواميس توانست 

مردم است تا هر كسى را  پذيرد يا آن كه بر عهده بعضى از ا تعيني پروردگار صورت مىتنها ب
ديدگاه كه از سوى برخى ابراز شده صحيح است كه  روا سازند؟ آيا اين  بر مسلمانان فرمان

  پيامرب در مسائل سياسى و اجتماعى بر اصحاب وى واجب نبوده است؟ پريوى از بيانات 

از ، حاشا، افزودند ها بر اامات وی می کرد آن نت وصيت اصرار میر پيامرب بر نوشو اگ
وی را از که  اينآن هم برای ، گويد میپيامرب خدا هذيان که  آن به پيامرب زده شد و چه آنمت 

پس پيامرب ، ترديد بيندازند شک و در متام گفتارش که  اينيا ، نوشنت وصيت باز دارند
بر وی موضع نگيرند امر کرد مهه خارج شوند آن هم با حلنی شديد بيشتر از اين که  اينبرای 
در من است تر است از  چه آنفرمود مرا رها کنيد زيرا  و، از پيامرب خدا نديده بودندکه 
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اين  و .مرافعه نکنيد در کنار من دعوا و، از کنارم بيرون رويد .به من متش را زديد چه آن
  .افتاد ياد آن به گريه می از ذکر و ابن عباسکه مهان مصيبتی است 

رأيت عمر بن اخلطاب وهو جيلس والناس معه وبيده (: قال، فقد روى الطربی عن قيس
إنه يقول إنی مل الكم  وهو يقول أيها الناس امسعوا وأطيعوا قول خليفة رسول اهللا ، جريدة

  .)ا استخالف عمرنصحاً قال ومعه موىل ألبی بكر يقال له شديد معه الصحيفة التی فيه

 مردم نزد او بودند و عمر ابن خطاب را ديدم نشسته و(: گفت، به نقل از طربی از قيس 
 ای مردم از خليفه رسول خدا گوش دهيد و: گفت یها م به آن ای بود و در دستش صحيفه

عمر که در آن صحيفه نوشته شده بود  و... من برای مشا نصيحت کننده هستم، اطاعت کنيد
  )....بعد از ابی بکر است خليفه

و حضار در آن وصيت ! گويد میهذيان که بکر نگفت  ابن خطاب در مورد ابی عمر
به مردم امر که بل، نيز زنان مداخله نکردند و، کسی مغالطه نکرد و، اختالف نظری نداشتند

قالب ها دليل بر کشف يک ان ناي همه، بکر گفته است ابی چه آناطاعت کنيد  کرد گوش دهيد و
وگرنه چگونه برای  نی عمر بعد از وفات رسول اکرم عمری بود بر خالفت و جانشي

 چنين قيمت و رسول اکرم که  قيمتی باشد در حالی بکر نزد عمر چنين قداستی و ابی
  !اين از عجائب زمان است و، قداستی نداشته باشد

خواهد بنويسد  میکه ی توجيهات بعد از اين هنگام وفات عمر کسی مانع نوشنت وصيت و و
يا ما را کتاب ، ها بيماری بر او غلبه گشته ی نگفت هذيان است يا به قول بعضیکس و، نشد

در ظاهر امر به  و، وصيت کرد خواست خود می چه آنعمر به که بل، کند میخداوند اکتفاء 
طاب آيا عمر ابن خ، کند میباشند وصيت  می، و عثمان ها علی  از بين آنکه شش نفر 

  دارد؟ قداستی بيشتر از رسول خدا  مقام و

در اين حبث وارد که واضح است اين فسادی  خليفه تر از رسول خدا باشد وکه  ايناال 
  .شويم منی
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 کسی بر وصيت کردن کسی ديگر ممانعتی داشته باشد وکه در تاريخ هرگز وارد نشده  و
غير  کسی حق دارد در بيماری و هر و باشد میها  نازيرا آن حق متام انس، بر آن اعتراضی کند

در بستر بيماری  اگر شخصی هنگام وفات و و، خبواهد وصيت کند چه آنذلک در مورد 
در  از بستگان يا نزديکان کسی خبواهد بر امر وصيتش اعتراض کند و و، خبواهد وصيت کند

و نوشنت وصيتش در مورد بين او  و، يا بيماری بر او غلبه گشته گويد میمورد او بگويد هذيان 
آيا اين شخص عمل قبيح و مستنکری را در حمضر مجع ، خواهد بگويد تفرقه بيندازد می چه آن

چنين عملی را که ؟ پس چگونه است حال کسی شود یها من باعث نارضايتی آن نداده؟ و اجنام
  ؟ ؟داده باشد اجنام  با پيامرب خدا

تاکنون از آن دفاع که هاست  صحابه و عمل آنتر از آن دفاع اهل سنت از اين  غريب و
اام رسول  اند و با عمر و ممانعتش از نوشنت وصيت و اشخاص قداستی داده به اين کنند و می

  .کنند غلبه کرده موافقت می اکرم بيماری بر رسول که به هذيان يا گفته او 

العياذ  کنند و هذيان می پيامرب خدا را متهم بهکه اين چگونه قداستی است برای آن افراد 
 و، اند ت عدم گمراهی در هنگام وفاتش شدهمانع نوشنت وصيت نامه برای امتش جه و !باهللا

خواست با  می شان اي که  امت را از شنيدن آخرين کلمات رسول خدا منع کردند در حالی
ها در  ت آناين خبشی از عدال!! قسمتی از عمل قبيح اين صحابه استاين  و، ها وداع کند آن

بر  چه آنآيا صحابه بر ، هرکس آن را قبول نکند کافر استکه کالم اهل سنت است 
آيا  و، اتفاق افتاده تا روز قيامت مسئول نيستندکه مسلمانان در آن روز پنجشنبه و آن مصيبتی 

  شدند؟ می  صحابه تسليم امر رسول خداتر نبود 

 ِولٍ كَرِميٍ إسلُ رلَقَو هن *نيٍذكشِ مري الْعذ ندع ةنيٍ * ي قُوأَم طَاعٍ ثَمكُم * مباحا صمو
وننجبِم،)پيش خداوند عرش و ] كه[نريومند * سخن فرشته بزرگوارى است] قرآن[كه ( )٦٥

 . )و رفيق مشا جمنون نيست* امني است ] و هم[مطاع ] هم[جا  در آن* بلند مرتبه است 

                                                
 .١٩-٢٢: التکوير .٦٥
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ولَا  *وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلًا ما تؤمنونَ * إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِميٍ  :ونديا فرموده خدا 
اى  قطعاً گفتار فرستاده] قرآن[كه () ٦٦(،تنزِيلٌ من رب الْعالَمني* بِقَولِ كَاهنٍ قَليلًا ما تذَكَّرونَ 

و نه گفتار * اميان داريد ] به آن[كمتر ] كه[ و آن گفتار شاعرى نيست* بزرگوار است 
اى است از جانب پروردگار  فرودآمده] پيام[بلکه * گرييد  پند مى] از آن[كمتر ] كه[كاهىن 

 ). جهانيان است

 

 

إِنْ هو إِلَّا وحي  *وما ينطق عنِ الْهوى * ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى  :فرموده خداوند و  
ى يى *وحالْقُو يددش هلَّمع،)از سر هوس * يار مشا نه گمراه شده و نه در ناداىن مانده( )٦٧

شديدالقوى به او فرا ] فرشته[آن را * شود بر وی نازل مىکه وحی است که بل* گويد سخن منى
  .)آموخت

و ، ادت دهندها مردم را بر اام پيامرب خدا ع آنکه و آن اين  باشد میحقيقت چيز ديگری 
از  چه آنهر : اهللا بن عمر بن عاص گفت از عبد: کند میاين را راوی حاکم در مستدرک نقل 

 و قريش مرا ی کردند و، خواستم آن را حفظ کنم نوشتم و می شنيدم را می رسول خدا می
 !؟گويد میغضب و رضا سخن  نويسی و رسول در شنوی می از رسول می چه آنهر : گفتند

پس با دست مبارک به من اشاره کرد و فرمود بنويس ، مجله را به رسول اکرم گفتم گفت اين
  . گويم  در دست اوست جز حق چيزی را منیجامنکه  آنبه نام 

رسول خدا خشم و رضايش در کالم که  به اينچگونه مؤمن مسلمانی اعتقاد داشته باشد 
ق را در رضا و خشم از قول حعدالت و  ادایکه و او مهان کسی است ، وی تاثير بگذارد

  .داند ها می جنات دهنده

                                                
 . ٤٠-٤٣: احلاقة .٦٦
 . ٢-٥: النجم .٦٧
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هالک سه چيز از (: فرمود رسول اکرم که  کند میل متقی هندی در کنز العمال نق
پرسيدند ای رسول . باشند ها و سه تا از کفارات می هستند و سه چيز از جنات دهنده ها کننده

پرسيدند ، عجب و خودبينی و، نفستبعيت از هوای ، خبل: فرمود خدا مهلکات کدام هستند؟
 حسابگری در فقر و، باطن تقوای خداوند در ظاهر و: فرمود ؟ها کدام هستند جنات دهنده

سير در طريق : فرمود ؟پرسيدند کفارات کدام هستند، عدالت در رضا و خشم، نيازی بی
  .)و وضو داشنت در روز سرد زمستان، انتظار مناز بعد از مناز، مساجد

  ؟تواند باشد یزد رسول اکرم نباشد نزد چه کسی مصفات اهل جنات يا منجيان ن اگر اين
  .و اهللا املستعان.......رسول خدا و حال اهل تسنن صحابهو آن بود حال 

سی خواهيم در آيات و روايات از کتب فريقين برر، اکنون بعد از ذکر متامی اين حوادث
  ؟؟...گمراه نشود وصيت کردند تا امتش  ا رسول خدااي که کرد 

  

  وصیت کرد؟) ص(رسول خدا آیا هبعد از توطئه صحاب: مبحث پنجم
ی و قرآن ناحيهى صحابه صحبت كرده و مسائل را از  در مورد بعد از توطئه در اين حبث

خواستند وصيت کنند؟ آيا وصيت واجب  چرا رسول خدا می :که، خواهيم کرد روايی بررسی
خواستند در وصيت امالء کنند؟  رسول خدا چه چيزی میوب آن چيست؟ وج دليل بر است؟

 کجاست؟  اند پس وصيت ايشان وصيتی کرده  واگر رسول خدا
کرديم و نياز به ذکر آن با جزئيات کامل  در مورد سؤال اول در حبث قبلی به آن اشاره

 و دواتی صحيفه: رسول خدا فرمودندکه گونه  مهان، سؤال به اختصار به اينو جواب  باشد یمن
دليل نوشنت  بنا بر اين. تا بعد از آن گمراه نشويد برايم بياوريد تا وصيتی برای مشا بنويسم

تا روز قيامت جهت عدم گمراهی عموماً مسلمانان و   وصيت تعيين اوصيايی بعد از خود
  .واقعی داشتند بود به رسول خدا ايمانکه خصوصاً کسانی 
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  وب آن چیست؟بر وج دلیل آیا وصیت واجب است؟
و اهل   های رسول خدا فرموده، ها ی و تفاسير آنقرآن های يهاين مسأله را ابتدا از آ

تا فرصتی بر وارد کردن  کنيم میبررسی ... وصيت و علمای فريقين در مورد،  بيت
 و رسول خدا قرآنبعضی متأسفانه حق که يک از مسلمانانی  ای يا اشکال از طرف هيچ شبهه
 عترت و  ناقصه و آراء باطله در و فرصتی نباشد تا با عقول ، نباشد را ضايع کردند

 ها را رد ايستادگی و آن  و اهل بيت  های رسول خدا فرموده، یقرآنهای  برابر آيه
  .منايند

  .پردازيم اکنون اين روايت را خوانده سپس به موضوع اصلی می

، كل شئ مردود إىل الكتاب والسنة: قولي أمسعت أبا عبد اهللا (: عن أيوب بن احلر قال 
اهللا جعفر  عبد آيا شنيدی ابا: ايوب بن احلراز  .وكل حديث ال يوافق كتاب اهللا فهو زخرف

با که و هر حديثی ، داده شود مهه چيز به کتاب خدا و سنت رجوع: فرمودند  الصادق
   )٦٨().کتاب خدا موافق نباشد پس آن سخن دروغ است

عن ، عن هشام بن احلكم وغريه، عن إبن أبی عمري، عن الفضل بن شاذان، لحممد بن إمساعي 
يوافق كتاب اهللا  أيها الناس ما جاء كم عين: مبىن فقال خطب النبی (: قال أبی عبد اهللا 

از ابن ، از فضل بن شاذان، امساعيل حممد بن .)أقله فأنا قلته وما جاء كم خيالف كتاب اهللا فلم
) منی(در   رسول خدا(: فرمود  هللا عبدا از ابی، م بن احلکم و غيرهاز هشا، ابی عمير

من نقل شده باشد و موافق با کتاب خدا باشد  ای مردم هر چه از: ای را خواند و فرمود خطبه
   )٦٩().ام خدا باشد من آن سخن را نگفته خمالف کتابکه را  چه آنرا گفته و  من آن

ترين قوانين عدم أخذ و  گذاشته است از مهم خدا رسول که مهين قانونی  بنا بر اين
که  ايناست لذا با استناد بر مهين قانون ابتداء بعضی از روايات دال بر  عمل به هر روايتی

را   و داليل وجوب وصيت از روايات اهل بيت شود میبا وصيت شناخته  صاحب اين امر
                                                

 . ۶۹ص  ۱كافی جزء . ٦٨
 . ۸۹ص  ۱كاىف جلد . ٦٩
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توانيد در  ها و روايات را می ر آنالبته مطلب کامل اين آيات وتفاسيکه نقل خواهيم کرد 
  .مطالعه کنيد) آيات و احاديث مربوط به وصيت( مبحث ديگری حتت عنوان

 
بِمايعرف صاحب هذَا الْأَمرِ قَالَ  قُلْت لأَبِی عبد اللَّه (عنِ الْحارِثبنِ الْمغرية النضرِی قَالَ  

قَارِ والْو و ةينكة بِالسيصالْو ولْمبه حضرت صادق : نقل کردمغريه نضرى  .الْع  عرض كردم
   )٧٠().سنگيىن و وقار و علم و وصيت با: فرمود ؟توان صاحب اين امر را شناخت چگونه مي

يعرف صاحب هذا األمر بثالث ال تكون فی ... (: فی خربطويل قال عن أبی عبد اهللا  
 نقل از ابی ...وهو وصيه وعنده سالح رسول اهللا و وصيته، قبله هو هو أوىل الناس بالذي: غريه
: نيست در غير اوکه توان شناخت  صاحب امر را با سه چيز می: فرمايند میکه  اهللا  عبد
 يعىن به او وصيت( باشد میاو وصی  -٢ باشد میاو اوالترين فرد به شخص قبل از خود  - ١

   )٧١().)باشد سالح مهان علم مى( ردسالح انبيا ء و اوصياء را دا - ٣).شده

 شود میصاحب اين امر باوصيت شناخته که کنند  و روايات زيادی در اين مورد اشاره می
  .در مباحث آينده به تفصيل بيان خواهد شدکه 

 ال واهللا ولكن عهد من اهللا و ؟أترون املوصی منا يوصی إىل من يريد(: عن أبی عبد اهللا 
  ) ٧٢( .) ينتهی األمر إىل صاحبهلرجل فرجل حىت رسوله 

 كنيد هر كس از ما مشا گمان مى: فرمود شنيدم امام صادق (: اشعث گويد عمرو بن 
، چنني نيست، خداه نه ب! كند؟ خواهد وصيت مي به هر كس كه مي، كند امامان كه وصيت مي

مردى  ىپس ازی براى مرد رسولش  امر امامت عهد و فرماىن است از جانب خدا و بلكه
   ).تا به صاحبش برسد) از خانواده ما(

  ) ٧٣( .)ما ينبغی المرئ مسلم أن يبيت ليلة إلّا و وصيته حتت رأسه(:  قال رسول اللَّه 
                                                

 ٢٠٠ص  ١، اخلصال ج ١٣٨ص  ٢٥حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ج  .٧٠
 . ۴۲۸ص  ۱ج كافی  .٧١
 ٢٨٧ص ١ايف جالك. ٧٢
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براى هيچ مسلماىن سزاوار نيست شب هنگام خبوابد مگر آنكه (: فرمود  رسول خدا 
   ).زير سرش باشد اش وصيت نامه

 ى عيحي نب دمحمدمحنِ مب دمأَح نِ  نب دمحم نزِينٍ عنِ رلَاِء بنِ الْعوبٍ عبحنِ منِ ابع
فَينبغی للْمسلمِ أَنْ   الْوصيةُ حق و قَد أَوصى رسولُ اللَّه: )قَالَ قَالَ أَبو جعفَرٍ  مسلمٍ
يوص٧٤( .)ي (  

 پيامرب خدا . وصيت حق است(: ودفرم شده كه امام باقر  بن مسلم نقلحممد  از 
   ).براين شايسته است مؤمن وصيت كندبنا. وصيت كرد نيز

 مسلم الوصية حق على كلّ: و قال. من مات و مل يوصِ مات ميتة جاهلية(: عن النبی  
  ) ٧٥( .)و من مات و مل يوص فقد ختم عمله مبعصية: و قال

هر كس مبريد در حاىل كه وصيت نكرده باشد به مرگ (: ل شده استنق  از پيامرب 
كه مبريد در  هر: و فرمود. هر مسلماىن وصيت الزم است بر: و فرمود. است جاهليت مرده

   ).كارش را با گناه خامته داده است وصيت نكرده باشد حاىل كه

ما را   رسول خدا چراکه  ايناما ، اند در اين مورد از اهل بيت نقل شده روايات کثيری
 های رسول خدا و فرموده ها ای وجود دارد تا ما اين روايت آيا آيه ؟امر به نوشنت وصيت کرد

 رسول خدا که  را به آن ارجاع دهيم و اثبات صحت کنيم؟ آيا اين ممکن است  ما
  را امر به نوشنت وصيت کند و خود وصيت نكند؟

و هرگز به ( )٧٦(،إِنْ هو إِلَّا وحی يوحى* ينطق عنِ الْهوىوما : خداوند متعال فرمودهو  
   .)سخن او هيچ غير وحی خدا نيست*گويد یهوای نفس سخن من

                                                                                                                                                   
 ١٩٤ص  ١٠٣البحار ج  ٤٨٢ص  ٢، روضة الواعظني ج ٣٦٢مكارم األخالق ص  .٧٣
 .۳۵۱ص  ۱۳، الوسائل ج ۷ص  ۳الكافی ج  .٧٤
 . ۱۴۳ص  ۱اثبات اهلداة ج  .٧٥
 ٣-٤: النجم. ٧٦
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وحی خدای حق که بل گويد یرا از هوای نفس خود من ای هيچ فرموده  و رسول خدا
 .ستاتعالی 

  : کنند روايات وصيت باال را تأييد و استناد میکه آياتی 

 ُنِکيداللْوةُ ليصراً الْويخ كرإِن ت توالْم كُمدأَحرضإِذَا ح كُملَيع بت رعبِالْم بِنياألقْرو وف
نيقتلَى الْمقّاً عح،)برای ، چون يکی از مشا را مرگ فرا رسدکه داده شده  به مشا دستور( )٧٧
اين کار سزاوار مقام ، يزی شايسته عدل وصيت کندچ خويشاوندان به پدر و مادر و

  ).پرهيزکاران است

يِا أَيها الَّذين آمنواْ شهادةُبينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حني الْوصية اثْنان : و گفتار تعالی 
رِكُمغَي نم انرآخ أَو نكُملٍ مداعذَو،)چون يکی از مشا را مرگ فرا رسد ، ايمان ای اهل( )٧٨

   ).خودتان گواه گيرد برای وصيت خود دو شاهد عادل از خودتان يا غير از

  

 خدا در عدم ترك وصيت انذار و هشدار
ةً تداحةً وحيونَ إِلَّا صنظُرايونَممصخي مهو مذُهلَا إِلَ *أْخةً ويصوونَ تيعطتسفَلَاي هِملى أَه

در که ها را فرا گيرد در حالی  آن) آمساىن( ى كشند تا صيحه ىمن جز اين انتظار( )٧٩(،يرجِعونَ
کنند يا به توانند وصيت  منیکه  شوند میگير  چنين غافل* هستند )در امور دنيا( حال جدال

   ).برگردند ی خود خانواده

وجوب  درجهو اين اعالترين  )تب علَيكُمكُ( فرمايند اول خداوند متعال می شريفه آيهدر 
 .های زير اين لفظ تکرار شده است در آيهکه گونه  مهان خدا به آن امر کردهکه است 

                                                
 .١٨٠ :البقرة .٧٧
 . ۱۰۶: املائده .٧٨
 . ۴۹-۵۰: يس .٧٩
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اصصالْق كُملَيع بواْ كُتنآم ينا الَّذهاأَيي.)٨٠(  
اميالص كُملَيع بواْ كُتنآم ينا الَّذهاأَيي.)٨١(  
ُكلَّكُم هكُروهالُ وتالْق كُملَيع بت.)٨٢( 

، روزه، قصاص(باشند  اند واجب می آمده )كُتب علَيكُم( قبل از لفظکه و متامی مواردی 
وصيت که شده آمده است  به آن اشارهکه ای  که مبار آيهو مهين لفظ در ...) قتال يا جهاد و

و اين کار سزاوار مقام پرهيزکاران  .الْمتقني حقّاً علَى( هدر آخر آي چنين هم، کند میرا واجب 
رسول خدا را امر ، چگونه خداوند بنا بر اين، باشد میپرهيزکاران  و رسول خدا موالی )است

 .موالی پرهيزکاران است عمل نکندکه کند و رسول خدا 

را قطعی منوده و خداوند حکم وصيت ، به آن اشاره شده استکه دومی  آيهدر  چنين هم
 آيهدر  چنين هم. در هنگام نوشنت وصيت دو شاهد عادل شهادت عدل دهندکه  کند میکامل 

که  دهد یتنها به کافران اين اجازه را منکه دهد  هشدار در عدم ترك وصيت مى آخر خداوند
 ن بهمت هذياکه زنيد مانند آن کسی  ا اين مت را به رسول خدا هم میبنويسند؛ آي وصيتی

  رسول خدا زد؟

در کتاب تفسير برهان که  کنيم میهای فوق را ذکر  رد آيهاکنون تفاسير اهل بيت در مو
  : اند نقل شده

 كُمدأَح رضإِذا ح كُملَيع بكُت بِنيالْأَقْرنِ ويدلْوالةُ ليصراً الْويخ كرإِنْ ت توالْم  وفرعبِالْم
برای  ،،چون يکی از مشا را مرگ فرا رسدکه داده شده  به مشا دستور( )٨٣(،الْمتقني حقا علَى

کار سزاوار مقام  اين، چيزی شايسته عدل وصيت کند خويشاوندان به پدر و مادر و
  ). پرهيزکاران است

                                                
 .١٧٨: البقرة .٨٠
 .١٨٣: البقرة .٨١
  .۲۱۶ :البقرة. ٨٢
 . ۱۸۰: البقرة. ٨٣
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مد عن حم، حممد بن عيسى عن، بإسناده عن حممد بن أمحد بن حيىي(: )الفقيه(ابن بابويه فی _ 
فی قول اهللا عز ، عبد اهللا  عن أيب، عن مساعة بن مهران، عن عمار بن مروان، ابن سنان

ء جعله اهللا عز  هو شي: قال .والْأَقْربِني بِالْمعروف حقا علَى الْمتقني الْوصيةُ للْوالدينِ :وجل
أدىن : وما هو؟ قال: قلت. منع: فهل لذلك حد؟ قال: قلت: قال. هذا األمر وجل لصاحب

 ). مايكون ثلث الثلث
از حممد بن ، از حممد بن عيسی، امحد بن يحيی به سندی از حممد بن(: )فقيه( ابن بابويه در 
 :جل و در قول خداوند عز،  اهللا از ابی عبد، مهران از مساعه بن، از عمار بن مروان، سنان

ِنيدلْوالةُ ليصالْو الْأَقْرونيقتلَى الْما عقح وفرعبِالْم بِني .)خويشاوندان به  و برای پدر و مادر
 چيزی است: فرمود .)چيزی شايسته عدل وصيت کند اين کار سزاوار مقام پرهيزکاران است

آن  آيا برای: عرض کردم .ای صاحب اين امر ذخيره کرده استجل آن را بر و خداوند عزکه 
  ).ششم کمتر از يک: و آن چيست؟ فرمود: عرض کردم.بله :حدی است؟ فرمود

كُتب علَيكُم إِذا حضر : فيقوله تعاىل،  عن أحدمها، عن أبی بصري، عن ابن مسكان 
كرإِنْ ت توالْم كُمدلَى أَحا عقح وفرعبِالْم بِنيالْأَقْرنِ ويدلْوالةُ ليصراً الْويخ تالْمنيق .هی : قال

 بدلَه بعد ما سمعه فَإِنما إِثْمه علَى الَّذين فَمن .نسختها آية الفرائض التی هی املواريث، منسوخة
هلُوندبي )از يکی از حضرات، از ابی بصير، از ابن مسکان ).يعنی بذلك الوصی  ،در قول 

خيراً الْوصيةُ للْوالدينِ والْأَقْربِني  إِذا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترككُتب علَيكُم  :خداوند تعالی
چون يکی از مشا را مرگ فرا که مشا دستور داده شده به ( ،الْمتقني بِالْمعروف حقا علَى

ار سزاوار مقام خويشاوندان به شايسته عدل وصيت کند اين ک پدر و مادر و برای، رسد
منسوخ آن مواريث است که ها  فريضه آيهرا  آن، آن منسوخ است :فرمود .)پرهيزکاران است

پس  کسی پس هرگاه(، يبدلُونه بدلَه بعد ما سمعه فَإِنما إِثْمه علَى الَّذين فَمن ،کرده است
  .)است منظور از آن وصی) هاست ر آنن کار باي  هاز شنيدن وصيت آن را تغيير دهد گنا

و اين است   است احاديث رسول اعظم هاى حق تعاىل و اين اين است تفاسري فرموده
از که  اينجای شکی وجود دارد بعد از  آيا. ها و اين است تفاسير آن  روايات اهل بيت

  .و احاديث دليل آورديم قرآن
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پس اين بدان معناست ، واجب است وصيتکه و احاديث ثابت شد  قرآن اينک از طريق
در کدام  پس وصيت رسول خدا در کجاست؟؟. ندخود را نوشت وصيت  رسول اکرمکه 

  وصيت چه چيزی نوشته شده است؟؟ و در ها ذکر شده است؟؟ کتاب

 

  در شب وفاتشان  وصيت رسول اكرم
سنان املوصلی  عبد اللّه احلسني بن علی بن سفيان البزوفری عن علی بن عن مجاعة عن أيب

علی بن احلسني عن أمحد بن حممد بن اخلليل عن جعفر بن أمحد املصری عن عمه  العدل عن
الثّفنات سيد  احلسننب علی عن أبيه عن أبی عبد اللّه جعفر بن حممد عن أبيه الباقر عن أبيه ذي

فی اللّيلة  رسول اللّه  قال(: العابدين عن أبيه احلسني الزكی الشهيد عن أبيه أمري املؤمنني قال
الّتی كانت فيها وفاته لعلي  : يا أبا احلسن أحضر صحيفة و دواة فأملى رسول  تهوصي

و من بعدهم إثنا عشر ، إماما يا علی إنه سيكون بعدی إثنا عشر: حتى انتهى إىل هذا املوضع فقال
عليا املرتضى و أمري املؤمنني و مساكفی مسائه  ؛مهديا و أنت يا علی أول اإلثنی عشر اإلمام

يا علی ، فال تصلح هذه األمساء ألحد غريك، الصديق األكرب و الفاروق األعظم واملأمون املهدی
و من طلّقتها ، فمن ثبتها لقيتنی غدا ؛أنت وصيی على أهلبيتی حيهم و ميتهم و على نسائی

فإذا ، و أنت خليفتی على أمتی منبعدی، يامةء مل ترنی و مل أرها فی عرصة يوم الق فأنامنها بري
فليسلّمها إىل ابنی احلسني  فإذا حضرته الوفاة، حضرتك الوفاة فسلّمها إىل ابنی احلسن الرب الوصول

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمهاإىل ابنه سيد العابدين ذی الثّفنات علی فإذا ، الزكی الشهيد املقتول
فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه جعفر ، حممد باقر العلم  ابنهحضرته الوفاة فليسلّمها إىل

 فإذا حضرته الوفاة ؛فإذاحضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه موسى بن جعفر الكاظم، الصادق
فإذا حضرته الوفاة ، فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممدالتقی، فليسلّمها إىل ابنه علی الرضا

فإذا حضرته ، فليسلّمها إىل ابنه احلسن الفاضل فإذا حضرته الوفاة، مها إىل ابنه علی الناصحفليسلّ
مثّ يكون من ، فذلك إثنا عشر إماما املستحفظ من آل حممد  الوفاة فليسلّمها إىل ابنه حممد
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اسم  ثة أساميفإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إىل ابنه أول املقربني له ثال ؛عشر مهديا بعده إثنا
  )٨٤( ).املؤمنني هو أولو يه و أمحد و االسم الثّالث املهدهو عبد اللّو، اسم أبیكامسی و

سفيان بزوفری از علی بن سنان موصلی عدل  اهللا احلسين بن علی بن از مجاعتی از ابی عبد
علی از جعفر بن امحد مصری از عمويش حسن بن  از علی بن احلسين از امحد بن حممد بن خليل

پدرش زين العابدين از پدرش سيد الشهداء از پدرش  اهللا جعفر بن حممد از از پدرش از ابی عبد
روايت كرده كه آن حضرت در مهان شىب كه رحلتش  خدا  از رسول امريمؤمنان 
  اى ابا احلسن كاغذ و دواتى بياور و حضرت رسول اكرم(: فرمود على  واقع شد به

من  بعد از! يا على: جا رسيد كه فرمود نوشت تا بدين مود و على مىصيت خود را امالء فرو
. باشى امام مى پس تو يا على اولني دوازده .ها دوازده مهدى باشند و بعد از آن دوازده امام مى

و مأمون ، فاروق اعظم و، صديق اكرب ،مؤمنان و امري، خداى تعاىل تو را در آمسان على مرتضى
من بر خاندامن زنده و تو وصى  اى على، ها براى غري تو شايسته نيست نام مهدى ناميده و اين و

هر يك راكه تو به مهسرى من باقى گذارى فرداى ، و نيز وصى بر زنامن هسىت، شان هسىت مرده
من از وى بيزارم و مرا خنواهد ديد و من نيز  قيامت مرا ديدار كند و هر يك را تو طالق دادى

                                                
های جديد  و چاپ١٥١و ١٥٠، صفحه ١٣٨٣در كتاب غيبة الطوسی چاپ سوم اصل وصيت و اما  .٨٤

طبعة مؤسسة  ١٥١اثناعشر، املصادر اول الغيبة للطوسی صفحة  ، فصل روايات اخلاصة فی أنّ االئمة ٣٠٠صفحه
، الشيخ احلر ٣٧٦ح  ٥٤٩ص ١ی إثبات اهلداةج، الشيخ احلرالعاملی ف٤١ص ٢املعارف االسالمية، النجم الثاقب ج
، العالمه ١٥٩، الشيخ حسن بن سليمان احللی فی کتابه خمتصر البصائر ص ٣٩٣العاملی کتاب االيقاظ من اهلجعة ص

کامال، الشيخ  ٢٦٠ص  ٣٦باب سى وپنجم خمتصرا وفی ج ١٣، حبار انوار ج١٤٧ص  ٥٣السی فی حباراألنوار ج 
، السيد هاشم البحرانی فی کتابه غايةاملرام ٢٤١ص  ٢، غاية املرام ج ٢٣٦ص  ٣فی کتابه العوامل ج عبد اهللا البحرانی 

، كتاب مكاتيب ٢٩٤للسيد هاشم البحرانی، نوادر االخبار للفيض الکاشانی ص  ٢٢٢، االنصاف ص ٣٧٠ص  ١ج 
، حبار األنوار ج ٣٠١ورانی صفحة ، خمتصر معجم احاديث االمام املهدی للشيخ الک٩٦ص ٢الرسول للشيخ املياجنی ج

واشار بأن الوصية معتربة السند وهذا نصم  ١٧١ص  ٢، الشيخ امليرزا النوری فی کتابه النجم الثاقب ج ١٤٧ص  ٥٣
خربا ذكرت فيه بعض  روى الشيخ الطوسی بسند معترب عن االمام الصادق : اذكره الشيخ امليرزا النوری قال

السيد حممد حممد صادق الصدر فقد حقق سند . فی الليلة التی كانتفيها وفاته ؤمنني إلمريامل وصايا رسول اهللا 
  .٦٤١الوصية وذکرها فی کتابه تاريخ مابعد الظهور ص

ذكر خلفاء : باب سى و چهارم ٥٥٢و  ٥٥١صفحه  ٢ترمجه حديث از كتاب مهدى موعود ج : مصدر فارسى
  .شود حضرت واقع مى آنو اوالد او و احواىل كه بعد از  حضرت مهدى 
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هر گاه ، پس از من خليفه و جانشني من بر امتم هسىت و تو، ر خنواهم ديداو را در صحراى حمش
بر به معىن (كه او بر وصول است ، كن حسن واگذار را به فرزندم )خالفت(مرگت رسيد 

 چون او وفاتش رسيد آن) كننده بني خويشان پيوند به معىن بسيار، و وصول، نيكوكار
 حسني رسيد آن  چون هنگام مرگ، مقتول بسپارد را به فرزندم حسني زكى شهيد) خالفت(
اى است كه سر زانو  ثفنه به معناى پينه(الثّفنات على  را به فرزندش سيد العابدين ذى) خالفت(

اش  ى كه از كثرت سجده در اعضاى سجدهواسطه پينه زياد د و آن حضرت را بهنبند  مى
را به فرزندش ) خالفت(فات او رسد آن چون هنگام و، بسپارد )گفتند بست ذى الثّفنات مى مى

را به فرزندش جعفر صادق واگذار ) خالفت( و چون مرگ او رسد آن، حممد باقر العلم بسپارد
و ، را به فرزندش موسى بن جعفر كاظم بسپارد) خالفت( آن، رسد كند و چون مرگ او فرا

 مرگ او فرا رسد آن ؛ و چونرا به فرزندش على بسپارد) خالفت( چون وفات او فرا رسد آن
را به ) خالفت(و چون هنگام وفات او رسد آن ، حممد تقى واگذارد را به فرزندش) خالفت(

را به فرزندش حسن فاضل ) خالفت( ؛ و چون مرگ او رسد آنبسپارد فرزندش على ناصح
حفظ شريعت و از را به فرزندش حممد كه مست) خالفت( او برسد آن و چون وفات، واگذارد

مهدى بعد از آن دوازده  .و ايشان دوازده امامند، تسليم مى كند، است آل حممد مجله 
فرزندش كه اولني مهديان است  را به )خالفت( امر گاه آن، رسيد وفاتش وقتیپس  .باشند مى
من است و  و نام ديگرش نام پدر، يك نامش مانند نام من .و براى او سه نام است، سپارد مى
  .)و نام سومني مهدى است و او اولني مؤمنان است، اندو امحدها عبد اهللا  آن

  

  رجال وصیت - اثبات وصيت رسول خدا : مبحث ششم
و   جهت امتناع از وصيت نوشنت رسول اهللاکه ای  در مورد توطئه، در مباحث قبلی

در مورد بعد از توطئه صحبت کرديم و در آخر  چنين همتعيين اوصياء جهت عدم گمراهی و 
  وصيت رسول اکرمحث وصيت رسول اکرم را ذکر کرديم و در اين مبحث ان شاء اهللامب

 را اثبات خواهيم کرد.  
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چنگ زده باشند با خواندن مباحث ) کتاب خدا و عترت ( به ثقلينکه مسلماً کسانی 
د اما بعضی از مردم نياز دارن. بينند هند کرد و نيازی به اثبات آن منیقبلی وصيت را قبول خوا

در آن متامی نقاط وصيت را که لذا اين مبحث تدارک داده شد ، اطمينان بيشتری حاصل کنند
  .نقد و بررسی خواهيم کرد و اهللا ولی التوفيق

  
  آیا سند وصیت و رجال آن قابل اعتماد می باشند یا خیر؟

ف بر خالکه کالً ما اين بدعت ساخته شده را قبول نداريم زيرا ، در ابتدا از نظر سند
الزموهم مبا ( وليکن از باب، باشد میروايات طاهرين  چنين همو  قرآنخداوند متعال در  فرموده

ما از و . بند به آن ساختند خود را پایکه بند کنيد به آن چيزی  ها را پای آن) الزموا به أنفسهم
  .اميد داريم باعث هدايت قرار گيردکه شويم  اين جهت وارد اين موضوع می

 فهطائ دانيد وصيت مبارک در کتاب غيبت شيخ طوسی معروف به شيخ میکه  گونه مهان
ابتدا در مورد صحت . بيش از هجده کتاب هستند نقل شده استکه ها  شيعه و ديگر کتاب

را از نظر اين  اند هدر حديث نقل شدکه حديث و سپس در مورد شيخ طوسی و سپس رجالی 
 .کنيم میبررسی ) بدعت( علم

  حديث صحيح 
و سعی کردند در ، در شب وفاتش اعتراض کردند  ها بر وصيت رسول اهللا بعضی

دليل ضعيف بودن سند جايز ه اعتماد بر آن بکه صحت آن از جهت سند طعنه بزنند و گفتند 
خواهند نور خدا را با دهان خود  و می، دانند ها از قواعد حديث هيچ منی اقع آنو در و نيست

صحت که  اند هو دچار توهم شد به هدف خود برسندکه هيهات  ،يهاتولی ه، خاموش کنند
ن جهل و نادانی و اي که و اين مصيبتی بزرگ است ، حديث فقط بر رجال آن اعتماد دارد

دادند  ولی اگر مقداری به خود زمحت می، ادعای علم کنندکه هايی سر بزند  ناخردی از انس بی
و ما را از ، کردند آبروريزی خود را درک می، کردند به قواعد حديث يا رجال مراجعه میو 

  .ساختند مسئله غنی می به اينانشغال 
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قصد از که در ابتدا بايد بدانيم ، قبل از استدالل بر صحت روايت وصيت و اعتبار آن
و به بعضی از قواعد درايت اشاره خواهيم ، شود میچيست و چگونه ثابت ) صحت حديث(

که  اين هن، )بند به آن ساختند خود را پایکه ند کنيد به آن چيزی ب ها را پای آن(از باب کرد 
علمای درايت که ، گيريم آن استدالل کردند را به عهده می بهکه را  چه آنخود مسئوليت 

ها اثبات  ها نفی و بعضی از آن بعضی از آنکه شديدترين اختالف در قواعد آن علم را داشتند 
  .کند می

آن حديث معترب و قابل که  شود میحت حديث بر حديثی اطالق در جاهايی ص: گوييم می
های موجب به علم به صحت  تر يا اقتران آن به يکی از قرينهدليل تواه ب، اعتماد و موثوق باشد

يا سنت  قرآنمؤلف صحت آن از احاديث يا موافقت با که در يکی از کتب معروف ، آن
که  اينکنند اال  رواياتی را نقل منیکه باشند علماء يد مورد تأيکه ثابت شده يا روايتی از راويانی 

 ها را به حر عاملی در خامتة الوسائل آنکه و غير از اين قرائن ، مورد اعتماد و موثوق باشند
صحت خرب فقط بر وثاقت رجال سند منحصر ، و با اين قواعد. قرينه رسانده است) ٢١(
امثال شيخ کلينی صاحب ، باشد میها از متأخرين  و اين مبنای متقدمين و پيروان آن، شود یمن

و شيخ طوسی صاحب ) من ال يحضره الفقيه( و شيخ صدوق صاحب کتاب) الکافی( کتاب
ها خداوند رمحتشان  و شيخ مفيد و سيد مرتضی و غير آن) اإلستبصار(و ) التهذيب( های کتاب
و فيض ) ئل الشيعةوسا( اباضافه بر آن بسياری از متأخرين امثال حر عاملی صاحب کت. کند

  .باشند ها خداوند رمحتشان کند می سترآبادی و حمقق کرکی و غير آناکاشانی و امين 

متامی راويان که  اينمراد از آن که  شود میو جاهايی ديگر صحت حديث بر حديثی اطالق 
ق موثو، صحيح( باشد میهای چهارگانه  آن يکی از قسمتکه ، ی عادل باشندامام شيعهآن 
بعضی از علمای شيعه در که  باشد می) اهل سنت( آن از مبانی ابناء عامهکه ) ضعيف، نيکو

قرن هفتم هجری يعنی بعد از غيبت کربی بعد از تقريباً پانصد سال اين مبنا را پيش گرفته و 
  .باشد میاين مبنای بسياری از متأخرين 

 شود میمستلزم رد حديث که  و اختالف شديد بين علماء حول تقسيم خرب واقع شد زيرا
يکی از راويان آن حديث ضعيف که حجت  به اين، حتی اگر در کتب معتمد ثابت شده باشد
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  به ائمهکه هايی  بسياری از کتابکه و بسياری از علماء تصريح کردند ، يا جمهول است
پس ، ودندحاوی راويانی ضعيف و جمهول بکه  اينها را جايز مشردند با  عمل به آن، عرض شده

؟ اند هبه صحت آن شهادت داد  ائمهکه در صورتی  شود میآيا آن قاعده مستلزم رد حديث 
از  -خرب چهارگانهتقسيم  - و اين مبنای متأخر، و خصومت در اين موضوع تا امروز حل نشد

  .اند هبر آن متفق نشدکه قوانين جديد است 

  
: تگف، م حديث بر چهار قسمت مشهورشيخ اء الدين در مشرق الشمسين بعد از ذکر تقسي

ها خرب دارد  از کالم آنکه برای آن کسی که گونه  و اين اصطالح در بين علمای قديم مهان(
به آن متفق که را  چه آنها اطالق صحيح به  متعارف بين آنکه بل، ظاهر است معروف نبود

   )٨٥()....نبر آ تکيهباعث اعتماد است يا اقتران به وجوب وثوق و که  شوند می

ای ه احاديث کتاب: گويد میو حر عاملی در سخنان شيخ طوسی در اين رابطه به اختصار 
ها مقترن به قرينه  و از بين آن، ها متواتر در بين آن(: باشند اصحاب مشهور بين ما سه خبش می

نه ( نه از آن و نه از اين داشته باشدکه ها  بين آن و از، موجب قطعی کردن مضمون خرب گردد
ها داللت بر وجوب به  و ليکن قرينه) ای جهت قطعی ساخنت خرب داشته باشد متواتر و نه قرينه

بر نقل آن اجتماع که خربی : شود میو اين خبش به سه خبش ديگر تقسيم  کند میعمل آن 
ها بر صحت حديث يا  امجاع آنکه  اينو دوم ، کرده و خرب خمالفی با آن نقل نشده باشد

به آن عمل شده در کتاب اخبار و غيره خالی از چهار که قد شده باشد و هر خربی روايت منع
   )٨٦(.)باشد یخبش من

در مواضعی از  چنين هم، کرد -شيخ طوسی -و ذکر: سپس حر عاملی ادامه می دهد
آن از اصول و کتب معتمد بر گرفته  بنا بر اين، به آن عمل شدهکه هر حديث که سخنانش 
  نبع سابقمهان م. شده است

                                                
 .۶۵ الوسائل ص خامتة .٨٥
 . ۶۴-۶۵ص  خامتة وسائل الشيعة .٨٦
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های  بر خرب ضعيف و غير معتمد در کتاب  شيخ طوسیکه  اينو اين سخن دال بر 
 ترين موثقاز ) غيبت(کتابش که ی مناند و خمف، کند یاش در فقه و عقائد استدالل من استداللی

در آن به روايت وصيت داللت کرده و اين مسئله که ، باشد میهای استداللی در عقائد  کتاب
به های مورد اعتماد و موثوق نقل کرده و  او اين وصيت را از کتابکه  کند میاللت بر اين د

سند که  به اينبا توجه ، باشد میبه دور از سندش کافی ) وصيت(جهت صحت و اعتماد به  اين
به آن هم اشاره خواهيم که  ها طعنه زده شده يا جمهول باشند نيست به آنکه آن حاوی راويانی 

  .کرد

ها  حلاظ تقسيمات احاديث و اينک ابتدا رجال وصيت را مشخص بعد يک به يک آناين از 
  : را بررسی خواهيم کرد

احلسين بن علی بن سفيان بزوفری از علی بن سنان موصلی عدل  عبد اهللاز مجاعتی از ابی 
از علی بن احلسين از امحد بن حممد بن خليل از جعفر بن امحد مصری از عمويش حسن بن علی 

  ...ز پدرشا

  : مجاعت

حسين ابن عبيداهللا ابن : بزوفری رسيد  ها به کتاب شيخ طوسی از راه آنکه مجاعتی 
توضيح که گونه  هر دو از اشخاص مورد اعتماد هستند مهانکه امحد ابن عبدون ، غضائری

  .خواهيم داد

ز ابی اکه  چه آن و(: در متنی از شيخ طوسی در کتاب استبصار در مهين موضوع گفتند و
اهللا  آن را امحد ابن عبدون و حسين ابن عبيد اهللا احلسين بن سفيان بزوفری ذکر کردم خرب عبد

   )٨٧(.)به من دادند

  

  )ابن عبدون(امحد ابن عبد الواحد معروف به نام 
                                                

 . ۳۴۲ص  ۴االستبصار ج  .٨٧
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م ابن امحد ابن عبدون معروف به نا: گفت ٥٩٨٨ ةبه مشار ٤١٤ و ٤١٣رجال طوسی ص 
گر از  و نيز روايت  معروف است به شنوايی روايات آل حممد، اهللا مکنا به ابا عبد، حاشر
پايان . فوت کرد ٤٢٣سال ، و نيز از او بسيار شنيديم و او به ما اجازه نقل را داده، اطهار
  .سخن

 ابن امحد بزاز ابو عبد: امحد ابن عبد الواحد(: گفت ۲۱۱مشاره به ، ۸۷ص  رجال جناشی
کتاب ، اخبار سيد ابن حممد: هايی دارد از مجله کتاب )نابن عبدو(اهللا شيخمان معروف به 

کتاب احلديثين ، کتاب عمل اجلمعه، خطبه فاطمه عليها سالم جتزيه شدهکتاب تفسير ، تارخ
های  ساير کتب برايمان تعريف کرد و انسان متمکنی در باب ادب بود و کتاب از و، املختلفين

احلسن علی ابن حممد قرشی معروف به نام شيخ ابن خواند و با اب ادب را بر شيوخ اهل ادب می
  .پايان سخن. )کرد ان زمانش بود مالقات میاز بلند مقامکه زبير 

 الواحد ابن امحد بزاز ابو عبد امحد ابن عبد: ١٧و  ١٦ ص ٢ج  -احلر العاملي -ملامل األ
، كتاب التاريخ ،أخبار السيد ابن حممد: صاحب کتبی مثل، شيخ ما معروف به ابن عبدون: اهللا

ديگر  و ديثني املختلفنيكتاب احل، كتاب عمل اجلمعة، جتزيه شده فاطمهكتاب تفسري خطبة 
خواند  های ادب را بر شيوخ اهل ادب می و انسان متمکنی در باب ادب بود و کتاب. ها کتاب

ز عالی وی اکه کرد  مالقات می و با اباحلسن علی ابن حممد قرشی معروف به نام شيخ ابن زبير
  .جناشی گفت .مقامان در آن وقت بود

اهللا معروف  عبد مکنای به ابو، امحد ابن عبدون معروف به ابن حاشر: و نيز شيخ گفت
از او بسيار  چنين همو ، گر از اطهار معروف بود است به شنوايی از آل حممد و نيز روايت

  .فوت کرد ٤٢٣شنيديم و او به ما اجازه نقل را داده در سال 

أمحد : ٣٦٠ - ٣٥٩ص  ١ج شيخ علی منازی شاهرودی  ستدرکات علم رجال حديث ازم
ها و از مشايخی  دارای کتاب: معروف به ابن عبدون، اهللا الواحد بن امحد بزاز ابو عبد ابن عبد
شدگان است و نيز  از ستايش: جملسی در کتاب وجيزه گفت و، داد اجازه نقل میکه است 

  متام .شوند میاحاديثش صحيح مشرده 
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امحد ابن : گويد می ٦٥٥ مشاره ١٥٢ص  ٢ج سيد خوئی ، )رجال حديث نامهواژه ( معجم
و ، وی از مشايخ جناشی استکه  چون، او از ثقات است و ...:ابن عبدون امحد: الواحد عبد

  متام .ترمجه ابان ابن تغلب: گر روايت کرديم از مجلهياز او در موارد د

  

  ائریاهللا غض حسين ابن عبيد

: اهللا ابن ابراهيم حسين ابن عبيد: گويد می ١٦٦ ةبه مشار ٦٩  ٦٨رجال جناشی ص 
کتاب کشف التمويه و  :هايی مانند دارای کتاب شيخمان ، اهللا عبد الغضائری ابو

تنبيه  کتاب تذکير العاقل و، بامرة امير املومنين  کتاب التسليم علی امير املومنين، الغمةکتاب
کتاب البيان عن ، ئمة و ما شذ علی املنصفين من ذلککتاب عدد اال، ل العلمالغافل فی فض
کتاب ، کتاب خمتصر مناسک احلج، اسک احلجکتاب من، کتاب النوادر فی الفقه، حبوة الرمحن

کتاب مواطن أمري املؤمنني ، کتاب سجدة الشکر، کتاب الرد علی الغالة واملفوضة، يوم الغدير
 ،كتاب فی قول أمري املؤمنني  ،كتاب فی فضل بغداد :به . أال أخربكم خبري هذه األمة

های خويش و نيز از مشايخش را داد و در منتصف ماه صفر در سال  ما اجازه نقل از کتاب
 متام .درگذشت ٤٢١

اهللا غضائری معروف به ابو  حسين بن عبيد: گويد می٦١١٧مشاره  ٤٢٥رجال طوسی ص 
، مدر فهرست ذکر کرديکه صاحب تصانيفی است  و، به رجالعارف ، بسيار شنوا، اهللا عبد

در  ٤١١در سال ، ه نقل و مجع روايات خويش را داداز او روايات شنيديم و به ما اجاز
  متام .گذشت

حسين ابن : گويد می ٣٤٩٠مشاره ، ٢٣–٢٢ص  ٧جال احلديث سيد خوئی ج معجم ر
نه ، مرد شک کرد به ايناعتماد  باشد نبايد درکه گونه  هر ...:گويد می... اهللا ابن ابراهيم عبيد

و نه از ، بعد از وی زندگی کردندکه شيخ ابن طاووس و غير از او که از جهت توثيق روائی 
، ها به دور است از اينکه او شيخ اجازه است که  اينکرد يا  او بسيار روايت میکه  اينجهت 
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گونه  باشند مهان جناشی مورد اعتماد می و کل مشايخاو شيخ جناشی است که  ايناز جهت که بل
  .پايان سخن ...ذکر شدکه 

 ابن خالد بن سفيان ابو: حسين ابن علی بن سفيان: ١٦٢مشاره  ٦٧ ٦٦رجال جناشی ص 
هايی  کتاب، از بزرگواران و دوستان ماست، از ثقات مورد اطمينان، شيخ، اهللا بزوفری عبد

اين کتاب را بر شيخ ، كتاب أحكام العبيد و، عمالكتاب ثواب األ و، كتاب احلج :دارد مانند
فی  النبی و االئمه  کتاب سيرة، کتاب الرد علی الواقفه، خواندم اهللا  ابی عبد
  پايان .اهللا بزاز به ما داد دبع الواحد ابو های وی را امحد ابن عبد خرب کتاب، املشرکين

حسين ابن علی بن سفيان : ٦٠٩٢مشاره  ٤٢٣ص : نيز شيخ طوسی در رجالش گفتند و
تلعکربی ، در فهرست ذکر کرديمکه تبی دارد ک، اهللا عبد مکنا به ابو، از خواص من، بزوفری

و ، حممد بن حممد النعمان: از او روايت کرده و مجاعتی ستايش او را نزد ما کردند از مجله
  پايان  .اهللا و امحد بن عبدون حسين بن عبيد

حسين : گويد می ١٥٥ة االقوال مورد اطمينان قرار داده صعالمه حلی او را در خالص و
  پايان .از ثقات و دوستان بزرگوار ماست، هللا بزوفریا عبد ابو، ابن سفيانابن علی 

بزوفری يکی از وکالى که سيد حممد صدر در دائرة املعارف از غيبت طوسی نقل کردند  و
اهللا  عبد بن خالد بن سفيان ابوحسين ابن علی بن سفيان (: سپس گفت ؛است امام مهدی 

شيخ طوسی در غيبت بعضی از علويين . بزوفری شيخی بزرگوار از دوستان است کتبی دارد
ميان برادرامنان که در شهر قم بودم هنگامی : گفت.ها را ناميد روايت کرد چندی از آنکه 

رد به پيش ن موکرد صورت گرفت پس در اي می انکارفرزندش را که مورد مردی صحبتی در 
پس از آن قضيه را به او ) ايده اهللا(مهجوار شيخ بودم  جا آنرفتيم و ) صانه اهللا(آن شيخ 

 اهللا بزوفری مکتوب را به ابی عبدکه امر فرمودند  و، رساندند ولی شيخ مکتوب را خنواند
، بودممهجوارشان  جا آنپس به سوی او رفتند و نيز ، برسانند تا قضيه را حل کند )اعزه اهللا(

پدر اين غالم در روز فالن در  فرزندش است و، آن فرزندکه اهللا بزوفری گفت  پس ابو عبد
به  پس از آن نامه بر مکتوب را، مکان فالن با مادرش نزديكى منود پس پسرش را حممد بنامد



   ٦٥...................................................................................................................................ادله جامع

و او را حممد ناميدند  ماجرا را برايشان تعريف منود و غالم به دنيا آمد و و .مجاعت برگرداند
ست بر دستيابی اين اخبار از  اين نشانه آشکاری در گذشته حمتوای اين خرب را نقل کرديم و

يا دليلی است بر وکيل بودن ايشان از جانب امام  ولو از راه واسطه و حضرت مهدی 
ظاهراً بزوفری از سفرای حضرت بوده : در اين رابطه جملسی در حبار ذکر کرد و، مهدی 

   )٨٨(....)ی منودهو اين امر را خمف

  

  علی ابن سنان املوصلی املعدل 

 ةبه مشار )مستدرکات علم رجال حديث(شيخ علی منازی شاهرودی وی را درکتاب 
که  طور مهان کند میعلی ابن سنان موصلی ابوحلسن املعدل از پدرش نقل : ذکر کرد ١٠٠٧١

اهللا از  ين بن عبداز امحد ابن احلس: ذکر کرد ١٥٢ص  ٢ج شيخ صدوق در کتاب االکمال 
که هنگامی : از پدرش گفت »علی ابن سنان« برده ناماهللا بغدادی از  حسين ابن زيد ابن عبد

  .اخل ...در گذشت حممد احلسن عسکری  مواليمان ابو

   )٨٩(.اخل...از پدرش برده ناماز : اهللا بغدادی در حبار نيز از وی نقل شده از زيد ابن عبد و
از امحد ابن حممد خليلی روايه شريفه ، برده ناماز ، ١٠حممد عياش ص  االثر امحد ابن مقتضب

و روايت مهم ديگری در مهان ، ١٢٥ص ٩ج کمبا و، کند میحسن و کمال ايشان را وصف 
  .٢٦٠و٢١٦ص ٣٦وجد ج، ١٣٥مورد ص

و در . از امحد بن حممد بن خليل، از حسين ابن علی از او: به اسنادش: ١٠٣غط ص
از  ١٢٣در قرب االسناد ص و ...برده نامن على بن سفيان بزوفری از از حسني ب: ١٠٤ص
  پايان سخن منازی .از مالک ابن اشيم، برده نام

                                                
 . ۵۲۴غيبت صغری ص . ٨٨
  .۴۹ص  ۵۲ج  وجد۱۱۶ ص۱۳ کمباج .٨٩
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 پايان ٣٨٣ – ٣٨٢ص  ٥مستدركات علم رجال احلديث شيخ علی منازی شاهرودی ج 
  .منازی كالم

شيخ که بودند  از کسانی چنين هموی ، شان از شيعيان هستنداي که  اينعالوه بر : گوييم می
اين تاييدی ديگر بر اعتمادى بودن بر ايشان  ورزيد و فری جليل بر احاديثشان اعتماد میبزو

اين صفت به کسانی داده  هستند و) العدل(ابن سنان موصلی معروف به  نيز علی، است
و اين روايىت است ، به ورع و استقامت و عدالت و معتمد بودنشان معروف هستندکه  شود می
ن على بن سنان او و پدرش از شيعياکه  اينبه آن منازى شاهرودى اشاره كرد و داللت بر  كه

شدند بعد از فتنه و  ثابت قدمان کم پيدا میکه زمانی  در  ثابت قدم بر امامت امام مهدی
  .اند هترس از سلطان بود

االبی عروضی بن حممد بن مهران  عبد اهللالعباس امحد ابن احلسين بن  از ابو: شيخ صدوق
 احلسن علی ابن  از ابو: اهللا بغدادی گفت احلسين ابن زيد ابن عبد از ابو: در مرو گفت

به  حممد احلسن بن علی العسکری  ابوکه هنگامی : از پدرم گفت: سنان موصلی گفت
خرب شهادت امام را که ، شهادت رسيد از قم مجاعتی در رسم معمول با اموال فراوان آمدند

، پرسيدند به سرمن رأی رسيدند از حال مواليمان حسن ابن علی که هنگامی  و، نداشتند
پس از   وارث آل حممدکه سپس پرسيدند ، در جواب خرب شهادت حضرت را دريافتند

به  گشتندپس به سراغ جعفر رفتند و دنبال او ، گفتند برادرش جعفر ابن علی ؟حضرت كيست
خوار سوار قايق به رود دجله رفته  خوان و شراب ای آوازه جعفر با عدهکه داده شد ها خرب  آن

يکی  و، است  اين خالف صفات ائمه: پس در ميان هم مشورت کردند و گفتند، است
العباس حممد ابن  سپس ابو، به ديگری گفت برگرديم و اين دار و مدار را به اهلش برگردانيم

پس ، ود احوالش را امتحان کنيمصرب کنيم تا جعفر بازگردد خ: جعفر محيری قمی گفت
ما از اهل ، موال ای که بازگشت به سويش رفتند و به او درود فرستادند و گفتند که هنگامی 

اند برای حتويل مال به مواليمان حسن  قم هستيم و مهراه ما مجاعتی از شيعه و غيره آمده
ال را به من اين م: گفت، گفتند مهرامهان ؟آن مال کجاست: سؤال کرد؛ العسکری 
گونه  گفتند اين مال بدين ؟چه داستانی: گفت، اين مال داستان جالىب دارد: گفتند، حتويل دهيد

کس دينار دينار نقد را در يک کيسه مجع کرده و مهر زده آن را به  شيعيان هرکه  شود میمجع 
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که  آند و رفتيم حضرت مقدار نق به سوی امام با مال میکه دهند و هر گاه  امام حتويل می
منود و خرب  را تعداد می هچقدر و از فالن کس فالن قدر و فالن دينار با فالن مهر در کيس

دروغ گفتند آن را : پس جعفر گفت .کرد ینام تک تک اشخاص را ذکر مکه  اينداد تا  می
نان حيرت آ گاه آندر ، کسی جز اهللا علمش را ندارد اين علم غيب است و، ندهد اجنامبرادرم 

ما وکيل : گفتند .اين مال را به من حتويل دهيد: کرد پس گفت ده يکی به يکی نگاه میز
که  اينتوانيم اين مال را به مشا بدهيم تا  و منی، ارباب اين مال هستيم و اين مال صاحب دارد

کسی بشناسيم پس اگر امام هستی اين را برايمان برهان  از امام معهود ديديم را درکه عاليمی 
که  گويد میسپس ، گردانيم و خود کفيل مالشان هستند گر نه مال را به اربابش بر میکن و

مطرح کردند در سر من رأی و خليفه خشمگين شد و  جا آنجعفر به خليفه پناه برد و امر را 
مجاعت ، مال را به جعفر حتويل دهيد: خليفه گفت، در حمضرش بيايندکه مجاعت را امر کرد 

ها در  تان منايد ما مجاعتی مستأجر هستيم وکالی ارباب اين مال و امانت آنخدا اصالح: گفتند
معهودمان با  گونه اينپردازيم تا عاليم ذکر شده را ببينيم  دست ماست پس مال را به کسی منی

مقدار نقد و از  مجاعت گفتند حضرت  ؟خليفه گفت عاليم چه بودند، بود حضرت 
منود و خرب  را تعداد می هر و فالن دينار با فالن مهر در کيسچقدر و از فالن کس فالن قدکه 
او توانايی اين امر را که پس هرگاه ، کرد نام تک تک اشخاص را ذکر میکه  اينداد تا  می
بارها و بارها اين عالمت و دليل ما بر شناخت  و، مناييم اشته باشد مال را به او تسليم مید

پس اگر اين مرد صاحب االمر است ، گذشتدر اکنون حضرت  و، بوده حضرت 
سپس ، گردد دهد وگرنه مال به اصحابش بر می را اجنامداد  می اجنام برادرش که مهانی 

گويند و  گو هستند و بر برادرم کذب و افترا می ای اميرمؤمنان اين مجاعت دروغ: جعفر گفت
طلب نقيب يا نگهبان اين مجاعت فرستاده هستند و : اين علم غيب است سپس خليفه گفت

پس امر کرد تا خروجشان از آن ديار نقيب يا  .کردند تا به سالمت به ديارشان باز گردند
هيأتش که خارج شدند رو به روی غالمی خوشرو شدند که هنگامی . سربازی مهراهشان باشد

جابت سپس ندا کرد ای فالن ابن فالن و ای فالن ابن فالن مواليتان را ا، هيأت خادمان بود
معاذاهللا من خادم مواليتان هستم به سوی : گفت ؟تو مواليمان هستی: پس گفتند: گفت، کنيد

فرزند  جا نامه، شديم وارد خانه امام حسن عسکری که  اينرفتيم تا : گفتند.او برويد
های سبز رنگی به  را ديديم بر روی ختتی نشسته رخش مانند قطعه ماه لباس مواليمان قائم 
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مقدار مال فالن چند : ده پس به او عرض سالم کرديم و جواب سالم داد سپس فرمودتن پوشي
 توصيف دقت به را مهه تا داد ادامه ...فالن کس فالن قدر و، فالن کس فالن قدر داده يست و

 و عز خدای به پس، ناميد بوديم آورده خود باکه  را حيواناتی و محلمان و پوش سپس، منود
 کرديم سؤال چه هر و رابوسيديم پايش خاک و کرديم شکر را اوخد کرديم سجود جل

اين پس مالی را به سر  ازکه : به ما فرمودند و، داد سپس مال را به حضرت حتويل داديم جواب
و  شود میهر نقدی به او حتويل داده که مردی را در بغداد تعيين کند که  چون، من رأی نياوريم

دست ابی العباس حممد ابن  سپس رفتيم و در .رسد سوی ما میهر يادداشتی از امام از وی به 
و کفن داد و به او ) ماده خوشبو جهت عدم بدبو شدن بدن ميت( جعفر قمی محيری حنوط

 جا آنالعباس به عقبه مهدان رسيد  ابوکه هنگامی  ،عظم اهللا لک االجر فی نفسک فرمود
نواب تعيين شده از حضرت به بغداد به  اموال راکه گونه شد  درگذشت و بعد از آن ماجرا آن

  )٩٠(.يافتيم های حضرت را از نواب در می داديم و يادداشت حتويل می

  
  علی بن احلسني

او علی ابن احلسين ابن موسی ابن بابويه قمی پدر شيخ صدوق رمحهم اهللا و مهواره او را 
يرزای نوری در کتاب نيز م و .کردند هاى حديث و رجال ذکر می در کتاب )علی ابن احلسين(

های احاديث و رجال علی ابن  نام پدر شيخ صدوق در کتاب...کهاملستدرک اشاره کردند 
   )٩١(…وی مهان علی ابن بابويه مى باشدکه احلسين است 

ابن قولويه ذکر شده از علی ابن که مهانا  ...:در حاشيه جزء سوم از خامته املستدرک و
   )٩٢(...است نقل مى كند  ظاهراً پدر شيخ صدوقکه ، احلسين

                                                
 ٤٧٩ ٤٧٦کمال الدين و متام النعمة ص. ٩٠
 .۳۱۶ص  ۱ج خامتة املستدرک  ميرزای نوری   .٩١
  ١٤١پاورقی ص. ١٤١ص ٣رزای نوری ج خامتة املستدرک  مي .٩٢
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يا به معنايی ، و بزوفری و علی ابن احلسين قمی و علی ابن سنان موصلی هم طبقه هستند
بزوفری معاصر حسين ابن که زيرا ، هستند دگر از معاصرين غيبت صغرای امام مهدی 

بود و تا زمان سفارت يا   روح بود و علی ابن احلسين قمی در زمان امام حسن عسکری
ها در  در سال پراکندگی ستاره، ق.ه ٣٢٩نيابت حممد مسری در قيد حيات بود و در سال 

و  اما علی ابن سنان موصلی عدل از پدرش داستانی كه براى امام مهدی  و، گذشت
  .واقع شد روايت كرد  عمويش جعفر بعد از شهادت امام حسن عسکری

شيعه در غيبت  علمایترين  تربترين و بزرگترين و مع و علی ابن احلسين بابويه قمی از عادل
  : کنم و در اين مقام ترمجه طوسی و جناشی را ذکر می شود میمشرده  صغرای امام مهدی 

ابن بابويه : علی ابن احلسين بن موسی: گويد می ٦٨٤مشاره  ٢٦٢  ٢٦١رجال جناشی ص 
به عراق ، ها بود ربترين آنو داناترين و معت ترين بزرگشيخ قميين در زمانش و ، قمی ابواحلسن

مالقات کرد و از وی در باره مسائلی  سفر کرد و با ابی القاسم حسين ابن روح 
و  فرستاد می، هايش را به دست علی ابن جعفر ابن االسود پرسيد و پس از بازگشت نيز نامه یم

ند برساند و از حضرت برای فرز ای به حضرت صاحب  از او درخواست كرد قطعه پارچه
خداوند متعال که مهانا : گونه دريافت از حضرت بدين ،در جوابشکه يا خلف طلب دعا منود 

پدر دو غالم که  درستیه ب را دعا کرديم و در آينده دارای دو غالم خوش كردار خواهی شد و
   .اهللا شد جعفر و ابوعبد به نام ابو

من با دعای صاحب : گويد میجعفر  شنيدم ابا: گفت اهللا می اهللا ابن احلسين ابن عبيد عبد و
  .متولد شدم و اين باعث افتخارشان بود الزمان 

كتاب ، كتاب الصالة، كتاب الوضوء، كتاب التوحيد: هايی براى اوست از مجله کتاب
، كتاب االخوان، كتاب املنطق، كتاب االمالء نوادر، كتاب اإلمامة والتبصرة من احلرية، اجلنائز

، كتاب النكاح، كتاب التفسري، - وهی الرسالة إىل ابنه -كتاب الشرائع، انكتاب النساء والولد
كتاب ، كتاب املواريث، كتاب الطب، كتاب التسليم، كتاب قرب اإلسناد، كتاب مناسك احلج

  . املعراج
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 امللک بن ابی مروان الکلوذانی  احلسن عباس ابن عمر بن العباس بن حممد بن عبد از ابو
به بغداد آمد اجازه نقل از مهه  ٣٢٨در سال که حلسين ابن بابويه هنگامی از علی بن ا: گفت

  .ها سقوط كردند فوت كرد ساىل كه ستاره ٣٢٩بن احلسني سال و على .کتبش را به من دادند

در نزد ابی احلسن علی بن حممد : گويند شنيديم اصحاب ما می، از مجاعتی از اصحاب ما و
علی ابن احلسين ابن بابويه را بيامرزد سپس به او گفتند خدا : گفتندکه بوديم  مسری 

وی امروز در گذشت پس امروز را يادداشت کرديم و که : اند در جواب گفتند ايشان زنده
  .پايان سخن .در مهان روز به ما رسيد برده نامخرب مرگ 

، علی بن احلسين بن موسی بن بابويه قمی: گفت، ٦١٩١ ةبه مشار، ٤٣٢رجال طوسی ص
، ايم در فهرست ذکر کردهکه صانيفی است تبرای او ، مورد اعتماد، مکنی به ابا احلسن

ها يکی بعد از ديگری سقوط  ارهتسکه از او در سالی : گفت، تلعکربی از او نقل کرده
روايت که را  چه آنای است جهت  برای او اجازهکه و ذکر کرد ، کردند وارد بغداد شد می
  .پايان سخن .کند می

  

  محد بن حممد بن خليلا

 ةبه مشار، )مستدرکات علم رجال احلديث(شيخ علی منازی شاهرودی در کتاب خود 
از طريق شيخ از علی ، اند هاو را ذکر نکرد: اهللا امحد بن حممد بن اخلليل ابو عبد: گفت ١٥٣٢

ين از عمويش حس، از جعفر بن حممد مصری، از او، از علی بن احلسين، بن موصلی مقام يافت
وجد ، ١٣٥ص ٩و متام آن در ج، ٢٣٧ص ١٣کمبا ج از امام صادق ، از پدرش، بن علی

که گونه  مهان، ليکن در آن از جعفر بن امحد مصری .مثل آن ٢٦٠ص ٣٦و ج، ١٤٧ص ٥٣ج
از عمويش حسن بن علی ، مثل آن از جعفر بن امحد مصری ١٠٤در مصدر در غيبت شيخ ص

هايشان است و  و اسامی و فضيلت) ها آن درود خدا بر( عشر و در اين روايت منت بر ائمه اثنا
  .آن به سود نيکويی و کمال اوست
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  جعفر بن امحد مصری

ذکر  ٢٥٣٣ةبه مشار) مستدرکات علم رجال حديث( شيخ علی منازی شاهرودی در کتاب
از عمويش حسن بن . کسی او را ذکر نکرده است: جعفر بن امحد مصری: گويد میو  کند می

روايت کرده است و امحد بن حممد اخلليل از او   از موالی ما امام صادق، از پدرش، علی
و   عشر ها بر ائمه اثنا روايتی شريف در منت ١٠٤در غط صکه گونه  روايت کرده مهان
   .پايان سخن )٩٣(.ها های آن اسامی و فضيلت

جعفر بن امحد : يدگو میاو را ذکر کرده ، ٨٢ص ٤و سيد حمسن االمين در اعيان شيعه ج
متوفی ، الفضل غافقی مصری و معروف به ابن ابی عالء بن علی بن بيان بن زيد بن سيابه ابو

  .٣٠٤حدود 

نوشتند و  ٣٠٤سال و  ٢٩٩گفت ابن عدی از او در مصر در سال: در ميزان االعتدال
بن يوسف و اهللا  حديث کرد از ابی صاحل و عبد ما را، کنم در مهان وقت وفات يافت گمان می

 به اينشده و او را  حممد دمشقی تنيسی و سعيد بن عفير و مجاعتی به احاديثی اده کالعی ابو
  .بود) عشری شيعی اثنا( و رافضی، شد يقين حاصل میکه کرديم بل کار متهم می

سپس گفت ابن ، ...رافضی بود حديث را می اد: و او را ابن يونس ذکر کرد و گفت
در جعل احاديث رکيک که حياء در دعاهايش بر قومی  يثش اده شده و بیاحاد عامهعدی و 

نبود و و در نزد او   ها شبيهی به کالم رسول اهللا رسيد و در روايات آن ها منی به آن
و يونس او را به  کند مینقل  ها را به باطل احاديثی مستقيم از يحيی بن بکير بود ليکن آن

  .کند میکننده وصف  پاک

تکذيب او و رواياتش مانند حيث حمب تو حمب من است اخل و حديث فرعونيان و : ويمگ می
که  ايندليل ه روايت را با ظن و گمان رد کند بکه و باعث تعجبم نيست کسی . امثال او

  .پايان سخنان سيد حمسن امين. شباهتی نداشته باشد  ضعيف باشد يا به کالم رسول خدا
                                                

 . ۱۴۳ص  ۲ج مستدرک علم رجال حديث . ٩٣
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امحد مصری را ضعيف دانستند که ن امين با تعجب بر اهل عامه سيد حمسکه و پنهان نباشد 
   )٩٤(.پاسخ داد

تا .. .،رافضی دروغگو: ابوالفضل الغافقی مصری .بن امحد بن علی بن بيان جعفر: گفت
و ، و عثمان بن صاحل کاتب ابن وهب، برای ما حديث گفت از ابی صاحل کاتب ليث(قولش 

اعتباری  ما او را به بیکه ، با احاديث افتاده و غري معترب اهللا بن يوسف و عبد، سعيد بن عفري
  پايان. و رافضی بود .گفتيم به يقني میکه بل، کردمي ها متهم می آن

 به تشيع اهل بيت که اهل عامه و سنت بر هر کسی که خمفی نيست : می گومي
به سقوط حديث و بندند و آن را  ها روايت کند دروغ می رامات آنيا از فضائل و ک، بپيوندد

آن در  تشيعش به خاطربناء عامه تضعيف شخصی اينک ا، کنند بدعت و احنراف متهمش می
بر واليتش و متسکش به اهل  کند میو آن داللت ، باشد میثقه  حقيقت برای آن توثيق است و

است چون وصف  بر آن مترتبکه هايی  ها و وحشت رغم متام دشواري است علی بيت 
 ...ماند م شود بر جان و مال خود سامل منیبه تشيع متهکه  داند يا اين میکه ی حال برای کس

  اخل

، ها جابر بن يزيد جعفی را تضعيف کردند از مجله آن بنابراين ابناء عامه متام ياران ائمه 
روايات در خصوص بيان علو مقامش و جايگاهش به تواتر آمده است و دنيا افراد نادرى که 

  . کم داشتهمانند ايشان 

در ، کنند يکی از روايات جعفر بن امحد ابناء عامه آن را تضعيف می جا آنسپس در 
آن شرفی است برای راوی آن و دليلی بر وثاقت و شدت حبش به امامانش در زمانی که  حايل
و روايات زير از مصادر ابناء ، كم بود اعالن برای تشيع و احاديث فضيلت آل حممد که 

  : و به شكل زير استعامه آمده 

جعفر بن امحد بن از به ما حديث گفت : ١٢٧ص  ٥اهللا بن عدى ج  الکامل براى عبد 
ابو خالد : سخن گفت، ابو ابراهيم امساعيل بن اسحاق کوفی انصاری از علی بن بيان غافقى

                                                
 . ۱۳۹ص  ۲۳ج  -ذهيب –تاريخ اسالم  .٩٤
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رسول : عمرو بن خالد واسطی از ابی هاشم رمانی از زاذان بن عمر از سلمان فارسی گفت
دوستدار من : فرمود میکه طالب زد و شنيدم  بر ران و سينه علی بن ايبکه را ديدم  خدا 
است و دمشن من  من دار توست و دوستدار من دوستدار خداوند است و دمشن تو دمشندوست

محد را به بيان اين حديث متهم و اين حديث با اين اسناد باطل است و بن ا. دمشن خداست
  پايان .کردمي می

 آن عني حق است و، با آن جعفر بن امحد مصری را مورد ستم قرار دادندکه روايت  و اين
شيخ که و روايتی  .ا يا صدها روايت به منت يا مضمون آن روايت کردنده از اهل بيت ده

سلمان به من : ،از زاذان.. .:٣٥٢امالی شيخ طوسی ص : صدوق در امالی روايت کردند
زد و  بر ران علی : را ديدم من رسول اهللا که ، ارای زاذان علی را دوست بد: گفت
دوستدار مشا دوستدار من است و دوستدار من دوستدار خداوند است و مبغض مشا : فرمود

  .جل است و مبغض من است و مبغض من مبغض خداوند عز

مذمت متومهني برای و ، رغم اندوهش از ثابتان بر تشيع علی بنابراين اين مرد شيعی است و 
  .شاعر گفتکه  يطور مهان، و آن برای او کمال است و وثاقتش تشيع به خاطراو 

  من کاملم که آن شهادتی است برای من *** اگر مذمتم از شخص ناقص آمد 

طعنه ابناء عامه به راويان شيعه آن دليل بر وثاقت که نص دادند  و مريزا نوری 
استفاده شده ) مستدرک الوسائل(ه است در مقدمه حتقيق کتاب آمدکه گونه  مهان، هاست آن

  : و اين منت تقدمي، مريزا نوری در اين کتابش به آن احتجاج کردکه در مناسبات زيادی 

 اهل طعن مريزانوری -ای عده- ٥حتقيق مقدمه ٧٢ص ١ج –مريزانوری–خامته مستدرک 
 امانتش و شيعی راوی باشکوه های نشانه از چون، هاست آن هثق بر دليلی شيعه راويان به سنت

ه کنند و از غير معتربين شيعه ب عامه او را تضعيف می متسک ايشان به اهل بيت  شدت و
  . و بيشتر از آن) ٤٧٩(در که يطور مهان، حساب می آورند
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: در ترمجه حبر السقا آمده استکه مريزا نوری در آن به اين معنا اشاره کردند که در جايی 
که تا جايی .. .:و برای حبر السقا: گفت ؛١٧٩-١٧٨ص ٤ج -مريزانوري- خامته مستدرک

  .و تضعيف عامه برای او.. .کند میچنني به وثاقت ايشان اشاره  هم: گويد می

خاطر   هبه خاطر ضعفش از طريق عامه بچنني حمقق داماد در دفاع از يکی  و هم 
که  اش با اين تشيعصحت حديثش ابناء عامه به خاطر و از مقرر بزرگواری مرد و  ...:اش تشيع

  ٢١١ – ٢١٠ص  ١کلباسی ج  - مساء املقال در علم رجال .کنند به جاللتش اعتراف می

از فضائل اهل بيت که  چه آنجز بعلت  شوند یو عامه بر علی بن جعفر بن امحد منتقم من
  و اال به غري ، ها و خمالف مذهبشان است خمالف آنکه روايتش  به خاطريا  کند میروايت
ابن حجر در لسان امليزان از ابن که گونه  ها به استقامت احاديثش اعتراف کردند مهان آن ،آن

  : عدی نقل کرده

و در نزد او از حييی .. .سپس ابن عدی گفت: ١٠٩ص  ٢لسان امليزان برای ابن حجر ج 
  پايان  .کند میخملوط  باطلبن بکري احاديث قويی است لکن آن را با 

در حق امري  آن روايت قول رسول اهللا ، ها با باوری بيش از حد و يکی از اباطيل آن
حمب مشا حمب من است و حمب من حمب خداوند است و مبغض مشا مبغض : است املومنني 

  .ال حول و ال قوة اال باهللا العلی العظيمو. جل است من است و مبغض من مبغض خداوند عز و

  بن علی  )احلسني(احلسن 

دليل احتاد پدری يا ه ب، خطاء است) احلسن(که  و اکيداً اين. حسن نه او حسني است و
 و او از معاصرين امام جواد ، چنني طبقه است و هم، است) املصری(نسبت و آن لقب يا 
از حمقق که گونه  است مهان ايشان با امام رضا و هادی  هم عصر بودنحتی که است بل

  . ٣٥١٢ ۀبه مشار ٧ج ، خوئی آمده است

علی بن قادم در سال که : از ابن حجر: گومي می.. .:اهللا مصری  بن علی ابو عبدحسني
است و  حسني بن علی معاصر امام جواد  و بر آن پس، يا قبل از آن وفات يافت ٢١٣
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ص  ٧معجم رجال حديث برای سيد خوئى ج  .بود شايد آن معاصر امام رضا و امام جواد 
٤١ – ٤٠.  

ات و نه در کتب رجال برای شخصی بنام حسن بن علی مصری و هيچ يادى نه در رواي
چنني سند وصيت در بعضی  او ساکن مصر بوده يا شبيه اين چيزها و همکه  نيامده يا اين

 ٥٣وار عالمه جملسی ج در حبار األنکه گونه  ياد شده مهان) احلسني بن علی(ها به لفظ  کتاب
  .آمده است ١٤٨ – ١٤٧ص 

صدور وصيت از که ) االمامه(بن علی صاحب کتاب معتمد در  حسنيکه  آناضافه بر 
جناشی و خوئی و که گونه  مهان، چون آن از موضوع امامت است، کند میکتابش را تأييد 

در تعدد که آن وقتی  کنيم میو حال کالم سيد هاشم حبرانی را ذکر ، غريه بر آن اشاره منودند
  : آمده است) قابل اعتماد( کتب معتمد

 ،کردند تصنيف آن در ما متأخر شيوخ و پيشني علمای  ا مسئله امامت داوزده امامو ام
 معلوم و مشهور ها آن نزد و بني درکه  رجال های فهرست در چه آن ها آن معاجز و دالئل در و

  .منودند تصنيف و مذکور است

ايت و در آن علمای پيشني و صاحب درکه ، کنم می ذکر را  آن از بعضی جا اين در من
ها از صدر اول از علمای ما تصنيف  ها و نزديک به آن و معاشرين آن روايت از ياران ائمه 

 ...اهللا احلسني بن علی مصری کتاب امامت برای شيخ ثقة املتکلم ابی عبد: تا قولش...:منودند
  .٣٣ – ٣١ص  ١سيد هاشم حبرانی ج ، مدينه معاجز

احلسن بن (است و نه ) لیاحلسني بن ع(نامش ه کدمي شد شکی در آن نيست تق چه آنو به 
ای هستند  ها خانواده و آن) جعفر بن امحد مصری(مؤيد آن اشتراکش با پسر برادرش و  )علی
  . شوند میبه املصری ملقب يا منتسب که 

  : و ترمجه آن به شرح زير است
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، قه استمتکلم و ث: مصری عبد اهللاحلسني بن علی ابو : ١٥٥رقم  ٦٦رجال جناشی ص 
برای او  .ها شنيد و از علی بن قادم و ابی داود طيالسی و ابی سلمه و نظائر آن، ساکن مصر

  .کتاب االمامه و الرد علی احلسني بن علی الکرابيسی: ها هايی است از آن کتاب

، سخنگويی با اعتماد: مصری عبد اهللاحسين بن علی ابو : ١٥٥مشاره  ٦٦رجال جناشی ص
برای او . ها شنيد علی بن قادم و ابی داود طيالسی و ابی سلمه و نظير آنو از ، ساکن مصر

 .پايان سخن .سخ به علی احلسين بن علی کرابيسیکتاب امامت و پا: امثال، هايی است کتاب

: ٤٤٨١ مشاره ١٥٦ص ٣مستدرکات علم رجال احلديث شيخ علی منازی شاهرودی ج
. و بر او اختالفی نيست .جناشی گفت، ا اعتمادسخنگويی ب: مصری عبد اهللاحسين بن علی ابو 

وفات يافت يا  ٢١٣و علی بن قادم سال. علی بن قادم و غيره شنيد، برای او کتاب امامت و
  .پايان سخن .گويد میابن حجر که گونه  قبل آن مهان

  )پدر حسني بن علی مصری(علی بن بيان بن زيد بن سيابه 

علی منازی  چه آنبر حسب  باشد میوصيت جاری در راويان که را  چه آنجاری است _ 
برتری از امور . پس تأمل فرماييد .هاست داللت بر نيکويی و کمال آنکه ذکر کرد  شاهرودی

  .مانند روايت سخت و غري آن ديگر

بعضی از علمای بزرگ وثاقت و که ، باشد میو يارانش   او از راويان امام صادق_ 
اصل در اصحاب امام که  يا اين، است ضعفش ثابت شدهکه  آناال  ها را ترجيح دادند اعتبار آن

مل حر عاملی در امل االکه گونه  مهان، با دليل خارج شودکه را  چه آنوثاقت اال   صادق
ه ب و موثق بودن اصحاب امام صادق ) خليد( اگر به موثق بودن و: گفت) خليد( ترمجهدر 

مفيد در ارشاد و که گفته شد بعيد نيست زيرا  استها ثابت شده  ضعيف بودن آنکه جز آنان 
هزار نفر از اصحاب امام  در اعالم الوری چهار ابن شهر آشوب در معامل العلماء وطربسی

و عالمه و  .باشند وحديث جز سه هزار نفر منی در کتب رجالکه را تأييد کردند  صادق 
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را در کتب رجال مجع آوری  اند هذکر شدکه را  ابن عقده چهار هزارکه کردند  غير او ذکر
  )٩٥(...کرده است

 ی توثيقات شيخ مفيد برای اصحاب امام صادق  علی منازی شاهرودی درباره شيخ و 
رجال کتابش يا قمی و رجال  کمتر از توثيقات ابن قولويه و) تاييدها(توثيقات  اين و: گفتند

) تاييد( اصل وثاقت: ه شودگفتکه پس ممکن است  .رجال کتابش نيست يا طربی و تفسريش
در رجال ابن قولويه که گونه  مهان. با دليل بيايدکه  آن است مگر  امام صادق در اصحاب

   )٩٦(...شود میقمی گفته  و

متامی راويان وصيت شيعه هستند که شود اين است  شيخ طوسی ثابت مي از کالم چه آن_
آنان ل راويان شيعه موثوق هستند مگر در اصکه رجال بر اين باورند  بعضی از بزرگان علم و

حمقق بزرگ شيخ خوئی آن را در بعضی جاها ذکر که  طور مهانبر ضعفشان تأکيدشده که 
بعضی را ذکر که ، به مجعی از بزرگان متقدم نسبت داد آن سخن راکه بل، کرده است

 : کنيم می
ی  بارهعلمای ما در و ...:فتگ عبد اهللابن که ترمجه امحد ابن امساعيل ابن مس عالمه جملسی در

. روايتش را با توجه به صحت آن قبول کنيمکه بدی را ذکر نکردند پس تر است  او مورد
  .٦٦االقوال ص خالصه

کالم صريح و  اين: گومي مي: حمقق خوئی در مورد کالم عالمه حلی بدين گونه گفت و
فجورش  و فسقکه عشری  واضح است در مورد اعتماد عالمه بر اصالت عدالت در هر اثنا

از تعدادی از  ای از فقهاء نسبت داد و آن را آن را به جمموعهکه گونه  مهان .ثابت نشده است
قبل از که  نيست بعد از اين اين از عالمه حلی بديهي بزرگان در ترمجه ابراهيم ابن سالم يافتيم و

   )٩٧(.اند هوی بزرگان آن را نقل کرد

                                                
 .٨٣ص ١امل االمل ج .٩٥
 .۶۴ص  ۱ج مستدرک علم رجال احلديث  .٩٦
 .۵۷-۵۸ص  ۲ج معجم رجال احلديث  .٩٧
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که بينم  اصحامبان را منی کسی از.. .:ه ابراهيم ابن هاشم گفتعالمه حلی در مورد ترمج و
هروايات به نقل از او بسيارند و  و نه بر در ديگر موارد بلک، سخن به رسوايی او گفته باشد

   )٩٨(.تر است ها ارجح قبول آن

 و آن را، کند كه هيچ کس به او طعنه نزده است عالمت آن اعتماد مى.. .:خوئى گفت و
   )٩٩(...بر آن تصريح کردکه و در ترمجه امحد بن امساعيل بن مس، دتصحيح کن

وثوقشان بر آن داللت نکند  برکه از اعتماد قدما بر حديث شخصى  ؛اوالً: و خوئى گفت
بر آن اصول مبنا قرار که ، بناء آن بر اصل عدالت دانستمکه  و آن بعد از اين، نشناختم

  )١٠٠(.دهيم منى

و بر او اعتماد ، کنند از او فراوان روايت مى، و الکشى...:محدجربئيل بن ا: و خوئى گفت
و ليکن مشا ، کنند روايت می با دست خط خودش يافت شود از اوکه روايىت  و هر، کنند مى

، کند ثقه بودن و نيکو بودنش داللت منىبر ، بر يك فرد قدمااعتماد که ، بيش از يک بار دانسىت
  )١٠١(.بر اصالت عدالت است ها ختار آنآن از جهت ساکه  به احتمال اين

راه صدوق بر آن با حممد بن که ىي جا آنتا ....:هامشى عبد اهللا عيسى بن: و خوئى گفت 
و ، راه را تصحيح منودکه لکن عالمت اين است ، و آن جمهول است، ضعيف است عبد اهللاىب 

   )١٠٢(.ساختارش بر اصالت عدالت است شايد آن از جهت

 و، است نشده وارد مذمىت و ضعف هيچ او در )پدر حسني بن على( و على بن بيان
و غري ممکن است کسى راى و اجتهاد ، علماى بزرگ حکم به وثاقت آن کردند از بسيارى

اگر خواستيم کالم علماى رجال را حکَم قرار دهيم بر که بل، ما واجب کند بر شيخ خوئى را

                                                
 . ۴۹ص خالصة االقوال  .٩٨
 .٢٧٨ص  ١معجم رجال احلديث ج  .٩٩

 . ۱۲۲ ص ۳ج جم رجال احلديث سيد خوئى مع. ١٠٠
 .٣٥٢-٣٥٣ص  ٤معجم رجال احلديث ج .١٠١
 . ۲۱۸-۲۱۹ص  ۱۴ج معجم رجال احلديث . ١٠٢
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 ها به زمان در نزديکى آن قدماشايد اختيار و ، هر کس را خبواهيم اختيار کنيمکه ماست 
بر که  اين ند تاها نسبت به شرايط راوى داناتر آنکه  يا اين، تعيني کننده است معصومني 

نزديک يا  ها کالم آنکه خصوص ه ب، روايتش اعتماد شود و نقل آن مورد قبول واقع شود
گرفنت توثيق يا  بدون در نظر، بر آن سفارش منودند معصومني که مطابق است با آن کسى 

  .ها ضعيف كردن آن

ی کند زيرا طعنه در راويان وصيت را قطع تواند ی منیبه آن اشاره شده کسکه را  چه آنو 
عموم ، وارد نشده؛ اضافه بر آن از برترين علماء ای اصالً از علمای قديم هيچ مذمتی يا طعنهکه 

که گونه  مهان  د مانند ميرزا نوریمعرفی کردن راويان حديث وصيت را مورد اعتماد
  .اشاره شد

تر از جناشی  شيخ علی منازی و امثالش از مشايخ متأخر توثيقشان يا تضعيفشان دقيقکه  اينو
حتی که شان بلو علی اخلصوص ضعيف کردن اجتهاد، شيخ طوسی است امر پنهانی نيست يا

و  از متقدمين و غيره داشتند  جناشیکه متأخرين علم بيشتر بر آنی که اين برای آن است ، نقلی
تشخيص  يا برتر را ارجحطوسی و امثالشان  و در ميان اقوال و رأی و نظر مقايسه کردند و 

های جناشی  کتاب بر خالفکه بل، دادند اجنامو نه تنها تنزيه يا تضعيف علمای رجال را ، دادند
اگر کوتاه آمديم و توثيق را به  که، بوده.. .و غيرهپر از تناقضات و اشتباهات که ی و طوس

شاهرودی و ميرزای  ،شيخ منازی قبول توثيقات، عنوان حجت بر قبول روايات وا گذارديم
به دقتشان و تأملشان در که  علی اخلصوص اگر، استتر  ارجحها اوالتر و  نوری و مانند آن

ستند اال بعد از تأمل و ها ني گفته دنبالکه  اينعدم زخم زدن به احاديث و تضعيفشان بنگريم و 
، کنند اعتماد می شود میروايت  از ائمه که  چه آنونيز از آنانی هستند بر ، جستجوتفکر و 

ن امر اي که يا بگوييم ، ترجيح دادند بر کالم ائمه  کالم کسی راکه و در هيچ جايی نديدم 
در عين  و، شود میو در چنين راه و روشی اطمينان حاصل ، غالب در منهج يا راهشان بوده

در که گونه  مهانکه ، حديثش مردود نيست اند همذموم دانست او را ائمه که کسی  حال هر
 .کنند را تأييد می اين امر قبل ذکر کرديم ائمه

  واحلمد هللا رب العاملني
  ، واملهديني وسلم تسليما وصلى اهللا على حممد وآله األئمة 
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  ، اياهم إىل يوم الدينولعنة اهللا على أعدائهم وناكری وص 
  .للمتقني وسيعلم الذين ظلموا آل حممد أی منقلب ينقلبون والعاقبة

 
  آيات و احاديث مربوط به وصيت: مبحث هفتم

كرإِن ت توالْم كُمدأَح رضإِذَا ح كُملَيع بةُ  كُتيصراً الْويخ وفرعبِالْم بِنياألقْرنِ ويداللْول
نيقتلَی الْمقّاً عح.)چون يکی از مشا را مرگ فرا رسدکه به مشا دستور داده شده ( )١٠٣،، 

خويشاوندان به چيزی شايسته عدل وصيت کند اين کار سزاوار مقام  برای پدر و مادر و
   .)پرهيزکاران است

الْوصية اثْنان  آمنواْ شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حني ها الَّذينيِا أَي: و گفتار تعالی
رِكُمغَي نم انرآخ أَو نكُملٍ مدا عذَو.)؛ چون يکی از مشا را مرگ رسد ای اهل ايمان( )١٠٤

  .)ر از خودتانوصيت خود دو شاهد عادل از خودتان گواه گيرد يا غي برای

در مورد وصيت در هنگام مرگ   قول رسول خداکه  ايناز  بعد از امام صادق  و
ال ميلكون الشفاعة : فرمايد میخداوند که  باشد میتصديقش در سوره مريم  :را ذکر کرد فرمود

 نزد رمحان عهدی داشتهکه ها نيست جز کسانی  شفاعتی برای آن، إال مناختذ عند الرمحن عهداً
   )١٠٥(.و اين مهان عهد است باشند

ال واهللا ولكن عهد من اهللا ! ؟أترون املوصی منا يوصی إىل من يريد(: عن أبی عبد اهللا 
  )١٠٦( ).لرجل فرجل حىت ينتهی األمر إىل صاحبه ورسوله 

كنيد هر كس از ما  مشا گمان مي :فرمود مي شنيدم امام صادق : عمرو بن اشعث گويد 
، چنني نيست، خداه نه ب! كند؟ خواهد وصيت مي به هر كس مي، كند يامامان كه وصيت م

                                                
 .١٨٠: البقرة .١٠٣
 .۱۶۰ :املائدة .١٠٤
 . ۲۰۰ص  ۱۰۰حبار األنوار ج  .١٠٥
 . ۲۸۷ص  ۱ج كافی  .١٠٦
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براى مردى پس از مردى  بلكه امر امامت عهد و فرماىن است از جانب خدا و رسولش 
  .)تا به صاحبش برسد) از ما خانواده(

  )١٠٧( ).ما ينبغی المرئ مسلم أن يبيت ليلة إلّا و وصيته حتت رأسه(: قال رسول اللَّه 

كه  هيچ مسلماىن سزاوار نيست شب هنگام خبوابد مگر آن بر: فرمود ول خدا رس 
   .)اش زير سرش باشد وصيت نامه

محمد بن يحيى عن أَحمد بنِ محمد عنِ ابنِ محبوبٍ عنِ الْعلَاِء بنِ رزِينٍ عن محمد بنِ  
فَينبغی للْمسلمِ أَنْ  الْوصيةُ حق و قَد أَوصى رسولُ اللَّه: )  مسلمٍ قَالَ قَالَ أَبو جعفَرٍ

يوص١٠٨().ي(  

 پيامرب خدا ، وصيت حق است :فرمود از حممد بن مسلم نقل شده كه امام باقر  
  .)اين شايسته است مؤمن وصيت كند بر بنا، نيز وصيت كرد

الوصية حق على كلّ مسلم : و قال. يوصِ مات ميتة جاهلية من مات و مل(: عن النبی  
  )١٠٩( .)و من مات و مل يوص فقد ختم عمله مبعصية: و قال

مبريد در حاىل كه وصيت نكرده باشد به مرگ  کسهر (: نقل شده است از پيامرب  
د در مبري کسهر : و فرمود. بر هر مسلماىن وصيت الزم است: و فرمود .جاهليت مرده است

   .)است کرده ختمگناه  بهحاىل كه وصيت نكرده باشد كارش را 

يعرف صاحب هذَا الْأَمرِ بِثَلَاث خصالٍ لَا تكُونُ فی غَيرِه هو أَولَى الناسِ : (عن الصادق 
 ولِ اللَّهسر لَاحس هدنع و هيصو وه و لَهی قَببِالَّذ صو هوت١١٠().ي(  

                                                
 . ۱۹۴ص  ۱۰۳البحار ج  ۴۸۲ص  ۲، روضة الواعظني ج ۳۶۲ص  مكارم األخالق. ١٠٧
 ص١١، روضة املتقني ج ٣٥١ص  ١٣، وسائل ج ٧ص  ٣كافی ج . ١٠٨
 . ۱۴۳ص  ۱اثبات اهلداة ج  .١٠٩
 . ۳۷۹ص  ۱كاىف ج . ١١٠
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: به سه خصلت شناخته شود كه در ديگرى نباشد صاحب اين امر(: فرمود امام صادق  
 .تر باشد و وصى او هم باشد تر و منسوب از مهه مردم نزديك قبل از خودنسبت به امام  - ١
  ).هم نزد او باشد نامه رسول خدا  وصيت -٣ .نزد او باشد سالح رسول خدا  - ٢

فرمودند حقی بر هر ، در مورد وصيت از او پرسيدم(:  عبد اهللاز ابی  از ابی صاحل و
  )١١١(.)مسلمان است

  مهان کتاب .)کند میوصيت نقص زکات را کامل : ( از امام علی و

   )١١٢(.)آيد ساب میشهيد به ح، ای مرد کس بر وصيت حسنه هر: (اکرم  رسول و از

خود  در وصيت گاه آنشت عمل کرده مردی هفتاد سال به کار  اگر(: ايشان از  و
کرده  مردی هفتاد سال به کار آتش عمل کوتاهی کند پايان کار او با اهل آتش است و اگر

 گاه آن شود میعدالت را در وصيت خود پيشه کند پايان کار او با اهل شت ختم  گاه آن
حدود  ت مهانو وصي) اگر کسی حدود خداوند را بگذرد و، اهللا حدود ومن يتعد( خداوند

  )١١٣().خداوند است

  

  يابد؟ كدام فرقه جنات مى...شد امت اسالم به هفتاد و سه فرقه تقسيم: مبحث هشتم
مشا بعد از که شان گفته شد اي هب اند هداشت  علمای يهود با امام علیکه ای  در حماجه

عالقه خاصی به که  دهد میجوابشان را  گونه اينامام  ه تقسيم شديد ووفات پيامرب به چند فرق
 ...حنو است به اينآن روايت  امسش در وصيت آمده است دارد وکه وصی سيزده 

 .على كذا وكذا فرقة: فقال ؟على كم افترقتم(: يقول لرأس اليهود عن أمري املؤمنني 
واهللا لو ثنيت لی الوسادة : الناس فقالمث أقبل على : كذبت يا أخا اليهود. فقال علی 

وبني أهل ، وبني أهل الزبور بزبورهم، وبني أهل اإلجنيل بإجنيلهم، لقضيت بني أهل التوراة بتورام
                                                

 . ۹۹ص  ۱ج اثبات اهلداه  .١١١
 .٢٠٠ص  ١٠٠حبار األنوار ج  .١١٢
 .۲۰۰ص  ۱۰۰حباراألنوار ج  .١١٣
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و ، سبعون منها فی النار، افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، أيها الناس .مقرآب قرآنال
وافترقت النصارى ! شع بن نون وصی موسى وهی التی اتبعت يو، واحدة ناجية فی اجلنة

وهی التی اتبعت مشعون ، و واحدة فی اجلنة، إحدى وسبعني فی النار، على اثنتني وسبعني فرقة
، اثنتان وسبعون فرقة فی النار، على ثالث وسبعني فرقة وستفترق هذه األمة، وصی عيسى 

ثالث : مث قال، على صدره وضرب بيده، وهی التی اتبعت وصی حممد ، وفرقة فی اجلنة
وهم النمط  واحدة منها فی اجلنة، عشرة فرقة من الثالث والسبعني كلها تنتحل مودتی وحبی

  )١١٤(.)واثنتا عشرة فی النار، األوسط

قدر و  به اينايد گفت  مشا به چند فرقه تقسيم شده( :فرمايد میامام به رئيس يهوديان  و 
و کرد و فرمود به خدا قسم اگر گويی سپس به مردم ر میدروغ  فرمودو امام به او  .قدر اين
ان و اهل زبور با زبورشان حکم خواستم با اهل تورات با توراتشان و اهل اجنيل با اجنيلش می
هفتاد ، يهود به هفتاد و يک فرقه تقسيم شدند، ای مردم .شانقرآنبا  قرآنکردم و بين اهل  می

از وصی او که ای است  فرقهآن  ز اهل شت است وفرقه در آتش و يک فرقه جنات يافت و ا
هفتاد و يک فرقه در ، يوشع بن نون پيروی کرد و مسيحيان به هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند

مشعون  از وصی عيسی که ای  يافت و وارد شت شد آن هم فرقه يک فرقه جنات آتش و
هفتاد و دو فرقه وارد جهنم  دشو میبه هفتاد و سه فرقه تقسيم   پيروی کرد و امت حممد

 از وصی حممد که ای است  و آن فرقه شود میو تنها يک فرقه وارد شت  شوند می
حمبت من را  ها مودت و سيزده فرقه از آن: پيروی کند سپس با دستش بر سينه خود زد و فرمود

بقيه به  شند وبا می ها امت وسط آن و شود میها وارد شت  يکی از آن) شيعه هستند(دارند 
   ).می روندجهنم 

إن االمة ستفترق على ثالث (: يقول مسعت علی بن أبی طالب : قال سليم: قال أبان
وثالث عشرة فرقة من الثالث  .وسبعني فرقة اثنتان وسبعون فرقة فی النار وفرقة فی اجلنة

نار وأما الفرقة الناجية والسبعني تنتحل حمبتنا أهل البيت واحدة منها فی اجلنة واثنتا عشرة فی ال

                                                
 ٢٨، حبار األنوار ج ٢٦٣ ص ١، االحتجاج ج ٢١٦بشارة املصطفى ص . ٥٢٤الشيخ الطوسی ص  -األمايل. ١١٤

 .ها شر فرقه ٢٦٣کتاب اسرار آل حممد حديث سی ودوم صفحه . ٥ص 
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املهدية املؤملة املؤمنة املسلمة املوافقة املرشدة فهی املؤمتنة بی املسلمة ألمری املطيعة لی املتربئة من 
عدوی احملبة لی واملبغضة لعدوی التی قد عرفت حقی وإمامتی وفرض طاعتی من كتاب اهللا وسنة 

هلمها وأخذها من معرفة حقنا وعرفها من فضلها وأ نبيه فلم ترتد ومل تشك ملا قد نور اهللا فی قلبها
  )١١٥().شيعتنا حىت اطمأنت قلوا واستيقنت يقينا ال خيالطه شك بنواصيها فأدخلها يف

امت بر هفتاد و سه فرقه ( :فرمودکه شنيدم  از علی بن ابی طالب : سليماز : ابان از
سيزده فرقه از بين . باشد میشت هفتاد و دو فرقه در آتش و يک فرقه در ، تقسم خواهد شد

يکی در شت و دوازده تای ديگر در ، هفتاد و سه فرقه حمبت و مواالت ما اهل بيت را دارند
آن که ، مرشد، موافق، تسليم شده، مؤمن، مأيوسنا، ی جنات يافته مهديه و اما فرقه .جهنم

مبغض ، حمبان من، نانمربا از دمش، مطيع من، ی امر من است تسليم شده، سپرده به من است
لش را شناخته و مرتد حق من و امامتم و فرض اطاعتم از کتاب خدا و سنت رسوکه ، دمشنامن

از معرفت حق ما حاصل شد و که  آنهايش ای شک نکردند به آن نور خدا در قلب نشده و حلظه
ها را در  و آن به بلندی بردها را  ها اهلام کرد و آن ها را به فضيلت ما شناساند و به آن آن

با آن که هايشان مطمئن شد و يقين حاصل کردند  قلبکه ی ما داخل ساخت تا زمانی  شيعه
  ).شکی وارد نشود

تند ها پيروز هس مهيشه حق با اهل وصيت است و آنکه شويم  ها متوجه می از اين روايت
تاد و دو فرقه و ها بصورت تدريجی از هفتاد و يک فرقه به هف ولی در اين روايت تقسيم فرقه

  علت آن چيست؟ اند هدر اسالم هفتاد و سه فرقه تقسيم شد

  
وصی بعد از او  مانند و در امتحان با ای با وصی قبل می هبيايد عدکه هر وصی  ها فرقهدر اين 

رسد ديگر افراد نيز در اين امتحان شرکت  خورند تا امر به وصی دوازدهم می شکست می
نند ولی در مذهب شيعه چرا امام فرمود سيزده فرقه حمبت من را دارند کنند و شايد باقی مبا می

آيند برای حل  ها بعد از امام می و آن باشد میو آن هم امت وسط  کند میيک فرقه جنات پيدا 
  .پردازيم های قبل از آن می فرقهاين روايت به تقسيم 

                                                
 . ۱۶۹ص حتقيق حممد باقر األنصاری  -كتاب سليم بن قيس .١١٥
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اوصيای  مان موسی کنند و در ز بعد از هر پيامرب شصت فرقه وصی اول را تکذيب می
ی بعد از او با ها فرقهاو دوازده نفر بودن ولی هارون وصی اول او قبل از موسی فوت کرد و 

هفتاد و يک فرقه يعنی  شوند میهر وصی ديگر به يازده فرقه تقسيم شدند و با شصت فرقه اول 
ز شد آن هفتاد فرقه در آتش و يک فرقه پيروکه بعد از وفاتش يازده وصی داشت   موسی
  .از وصی او يوشع تبعيت کردکه  ای ههم فرق

وصی او را تکذيب   شصت فرقه بعد از عيسیکه دوازده وصی داشت  اما عيسی 
ه جنات مانند و فقط يک فرق ای می هبا هر وصی قبلی عد. کردند و بعد از او دوازده وصی او

از وصيش مشعون که کسانی بودند ها  اند و يک فرقه پيروز شد و آن يافت و هفتاد فرقه در آتش
  .پيروی کردند

 بعد از شصت فرقه تکذيب کننده امام علی  ولی در اسالم بعد از فوت رسول 
ها حمبت ومودت امير مؤمنان را داشتند ولی فرقه سيزده  ی آن وازده فرقهدکه سيزده فرقه ماندند 

صاحب امت وسط  يمانی و مهانکه علت پيروی از وصی سيزدهم امحد ه پيروز است آن هم ب
 بعضی روايات او را از ائمه  و باشد می امحد بين مهديين و امامان که زيرا  باشد می
و اين فرقه . باشد میامت او امت وسط  و.  بعضی هم او را از مهديين خوانند و می

آن  که، مرشد، موافق، تسليم شده، مؤمن، مأيوسنا، مهديهکه سيزدهم مهان مردمانی هستند 
مبغض ، حمبان من، مربا از دمشنان، مطيع من، ی امر من است تسليم شده، سپرده به من است

حق من و امامتم و فرض اطاعتم از کتاب خدا و سنت رسولش را شناخته و مرتد که ، دمشنامن
از معرفت حق ما حاصل شد و که  آنهايش شک نکردند به آن نور خدا در قلب ای هنشده و حلظ

ها را در  به بلندی برد و آنها را  ها اهلام کرد و آن به فضيلت ما شناساند و به آنها را  آن
با آن که هايشان مطمئن شد و يقين حاصل کردند  قلبکه ی ما داخل ساخت تا زمانی  شيعه

  .شکی وارد نشود

عدم که کفر ورزيدند شدند از اهل جهنم زيرا  به وصی امام مهدی که  آناما شيعي
الناکر ...(و اين در روايات آمده است  ها مساوی با عدم قبول کل ائمه  آنقبول آخر 

حتی که را خوردند بل  نه تنها حق وصی امامکه و شيعيانی ). ...آلخرنا کأمنا ناکر ألولنا
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 .وسيله منعقد کردن جمدد سقيفه بنی ساعده يا مهان انتخابات را خوردنده ب  حق امام
کنند  ها را با دموکراسی و غيره تأييد می ها گذاشته و آن يگانهدست در دست بکه شيعيانی 

  .باشند منی  مطابق با توصيف امام علی

 حق رسول اهللاکه ی جنات يافته  ا ای انصار ای امت وسط و ای فرقهپس خوشا به حال مش
 و اهل بيت   اولو مهدی  اولين مهديين   را حفظ کرده و مانند ديگران

  . امحد،  ا ای مؤمنان به وصی امام مهدیخوشا به حال مش .ضايع نکرديد

  إنَ الَنصر معکُم يا آلِ أمحد فَيا طُوبی لَکُم

  و احلمدهللا رب العاملني

  

 مجکران چاپ - منت و ترمجه -تصاویری از وصیت: مبحث هنم
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  .کنيد صيت دقتبه روايت بعد از و
و علی بن ابی  مهگی حمدث بوده و از اوالد رسول خدا   دوازده امام از آل حممد(
  .)پدران آن ها هستند  و علی پس رسول خدا . هستند  طالب

با اين حال ، باشند می و علی  از اوالد يا فرزندان رسول اهللا  اهل بيت : توجه
چند تن خواهند شد؟  دوازده تن باشند با امام علی   اگر اهل بيت از اوالد رسول اهللا

  .اکنون اين روايت را با وصيت تطبيق دهيد
  
  

  مروری بر وصیت مبارک رسول ا : مبحث دهم
عدل  احلسين بن علی بن سفيان بزوفری از علی بن سنان موصلی عبد اهللاز مجاعتی از ابی 

بن علی  جعفر بن امحد مصری از عمويش حسناز علی بن احلسين از امحد بن حممد بن خليل از 
  .منوديم سند رجال را در مبحث ششم بررسی ...از پدرش

پدرش سيد الشهداء از پدرش  از العابدينجعفر بن حممد از پدرش زين  عبد اهللاز ابی _
روايت كرده كه آن حضرت در مهان شىب كه رحلتش  از رسول خدا  امريمؤمنان 

 در مبحث چهارم در مورد رزية يوم اخلميس و اام عمر به ...:ودفرم واقع شد به على 
  .مطالبی نوشتيم گويد میهذيان که   رسول اهللا

وصيت خود را امالء   و حضرت رسول اكرمور كاغذ و دواتى بيا اى ابا احلسن_
بعد از من دوازده امام  !يا على: نوشت تابدين جا رسيد كه فرمود مى  فرمود و على

 ها را آندر مبحث هفدهم اشاره و   به مهديين ...دوازده مهدى ها شند و بعد از آنبا مى
 )هدايت کنندگان( مراد از مهديينکه بايد بدانيم که و الزم به ذکر است . اثبات خواهيم منود

 شويم ی مهديين مهدی باشد و در آخر وصيت متوجه می هنام مهکه و شرط آن نيست  باشد می
  .باشد میامحد ول نام مهدی اکه 

به مهدی نامگذاری  ن خاطراي  همهدی ب ...(: آمده است  جعفر در روايتی از ابی و
   )١١٦(.)کند می خمفی هدايت به امورکه شده 

                                                
 . ۲۴۲- ۲۴۳ص غيبت نعمانی  .١١٦
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باشند و اين تنها خمتص به امام مهدی  هم مهديين و هم قائم می بيت  اهلکه  آنچن هم
 .نيست  عسکری حممدبن احلسن

وكيع عن الربيع بن سعد عن عبد الرمحن بن سليط  أبيه عن اهلروی عن اهلمدانی عن علی عن
 بن أيب يأمري املؤمنني علمنا اثنا عشر مهديا أوهلم ( : ل قال احلسني بن علی بن أبی طالبقا

  )١١٧(.)آخرهم التاسع من ولدی وهو القائم باحلقطالب و

: الرمحان بن سليط گفت عبدهروی از وکيع از ربيع بن سعد از  مهدانی از علی از پدرش از
ها على بن  باشند كه اول آن از ما دوازده مهدى می(: فرمود  حسني بن على بن ابی طالب

  ).كه به حق قيام خواهد كرد و آخر آنان مني نفر از فرزندان من خواهد بود اىب طالب
 

احلسن بن  وب عناهلمدانی عن ابن عقدة عن أبی عبد اهللا العاصمی عن احلسني بن القامسنب أي
منا اثنا ( :قال مسعته يقول  الصباح عن أبی بصري عن أبی عبد اهللا حممد بن مساعة عن ثابت

  )١١٨(.)السادس ما أحب يا مضى ستة و بقی ستة يضع اهللا يفعشر مهد
عاصمی از حسين بن قاسم بن ايوب از حسن بن حممد  عبد اهللاز ابن عقده از ابی  مهدانی
از ما دوازده مهدى (: فرمودند  عبد اهللابو بصري از ابی  بن صباح ازاز ثابت  بن مساعه

 چه آن، و خدا با ششمني ها رفتند و شش تا ديگر باقى ماندند باشند كه شش تا از آن می
  .)دوست دارد خواهد گذاشت

الْجعفَرِی عن  داود بنِ الْقَاسمِعدةٌ من أَصحابِنا عن أَحمدبنِ محمد الْبرقی عن أَبِی هاشمٍ ( 
وهو متكى علَى يد  ومعه الْحسن بن علی  أَمري الْمؤمنِني  قَالَ أَقْبلَ أَبِی جعفَرٍ الثَّانِی 

امرالْح جِدسلَ الْمخانَ فَدلْمس  ئَةيالْه نسلٌ حجلَ رإِذْ أَقْب لَسلَىفَجع لَّماسِ فَساللِّبو  نِنيمؤريِ الْمأَم
 دفَر َأَنَّ الْق تملع نِيبِهِنتربلَ إِنْ أَخائسم ثَالث نع أَلُكأَس نِنيمؤالْم رياأَمقَالَ ي ثُم لَسفَج مو

وا بِمسأَنْ لَيوهِملَيی عا قُضم رِكأَم نوا مبكر تملى عركُنِاالخإِنْ تو هِمترآخو ماهينی دف ونِنيأْم

                                                
، ٣٩٨ص  ٣٦الدين، حباراألنوار ج  ، كمال)ع(، عيون أخبار الرضا ٤٣باب  ٣٨٥ص  ٣٦حباراألنوار ج  .١١٧

، ٢٣١، كفاية األثر ص ٦٩ص  ٦ج ) ع(الرضا  أخبار  ، عيون١١١ص  ٢، الصراط املستقيم ج ٤٠٦الورى  عالم إ
 .٧٨األنواراملضيئة ص  ، منتخب٣١٧الدين ص  كمال
 . ۳۳۸الدين  ، كمال۴۶ باب ۱۴۵ص  ۵۱حبار األنوار  .١١٨
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 نِنيمؤالْمريأَم اٌء فَقَالَ لَهوس عرش مهو كأَن نِيبِرقَالَ أَخ ا لَكدا بملْنِی عس  املِ إِذَا نجنِ الرع
فلِ كَيجنِ الرعو هوحر بذْهت نأَي امماالع هلَدو بِهشي فلِ كَيجنِ الرعى وسنيو ذْكُرالَ  يواالخو

 نِنيمؤالْم ريأَم فَتفَالْت إِلَى نسالْح هابقَالَ فَأَج هأَجِب دمحا ما أَبنِ فَقَالَ يسالْح   َفَقَال
أَشهد   ولَمأَزلْ أَشهد بِها وأَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اهللا ولَم أَزلْالرجلُ أَشهد أَنْ ال إِلَه إِال اهللا

والْقَائم بِحجته وأَشار إِلَى أَمريِ الْمؤمنِني ولَمأَزلْ أَشهد  بِذَلك وأَشهد أَنك وصی رسولِ اهللا 
و كأَن دهأَشا وبِههتجبِح مالْقَائو هينِ  صسإِلَى الْح ارأَشو نب نيسأَنَّ الْح دهأَشی  وصی ولع

 أَشهد علَى هو علی بنِ الْحسينِ أَنه الْقَائم بِأَمرِ الْحسينِ بعد أَخيه والْقَائم بِحجته بعده وأَشهد علَى
بِأَمرِ  الْحسينِ وأَشهد علَى جعفَرِ بنِ محمد بِأَنه الْقَائم محمد بنِ علی أَنه الْقَائم بِأَمرِ علی بنِ

موسى أَنه الْقَائم  محمد وأَشهد علَى موسى أَنه الْقَائم بِأَمرِ جعفَرِبنِ محمد وأَشهد علَى علی بنِ
مالْقَائ هی أَنلنِ عب دمحلَى مع دهأَشفَرٍ وعنِ جى بوسرِمبِأَم دهأَشى ووسنِ می بلرِ عی  بِأَمللَى عع

علی بِأَنه الْقَائم بِأَمرِ علی بنِ  الْحسنِ بنِ يوأَشهد علَ يم بِأَمرِ محمد بنِ علهالْقَائ نابنِ محمد بِ
فَيمالها عدالً كَما  رجلٍ من ولْد الْحسنِ ال يكَنى وال يسمى حتى يظْهر أَمره محمد وأَشهد علَى

اهللا وبركَاته ثُم قَام فَمضى فَقَالَ أَمريالْمؤمنِني يا ملئَت جوراً والسالم علَيك يا أَمريالْمؤمنِني ورحمةُ 
جرفَخ دقْصي نأَي ظُرفَان هعبات دمحا مبن علی  أَب نسالْح عضا كَانَ إِال أَنْ وفَقَالَ م  لَهرِج

نذَ مأَخ نأَي تيرا دفَم جِدسالْم نارِجاً مضِ اهللا خأَر  نِنيمؤريِ الْمإِلَى أَم تعجفَر هتلَمفَأَع 
نِنيمؤالْمريأَمو ولُهسراهللا و قُلْت رِفُهعأَ ت دمحا ما أَبفَقَالَ ي  رضالْخ وقَالَ ه لَمأَع(.)١١٩(  

آمد و به دست  ىم حسن بن على  امريمؤمنان مهراه( :فرمود امام حممد تقى  ...
مردى خوش قيافه و خوش لباس ، شد و بنشست سلمان تكيه كرده بود تا وارد مسجد احلرام

عرض  گاه آنحضرت جوابش فرمود و او بنشست ، كرد سالم پيش آمد و به امريمؤمنان 
كه بعد از (ميدامن كه آن مردم ، اگر جواب گفىت، پرسم يا امريمؤمنان سه مسأله از مشا می: كرد

ساختند و  درباره تو مرتكب عملى شدند كه خود را حمكوم) شدند پيغمرب حكومت را متصرف
ها  تو هم با آن در امر دنيا و آخرت خويش آسوده و در امان نيستند و اگر جواب نگفىت ميدامن

 -١: به من بگو: او گفت، بپرس هر چه خواهى از من: به او فرمود امريمؤمنان . برابرى
شود كه انسان گاهى به ياد  مى و چگونه -٢ رود؟ خوابد روحش كجا مي ميوقىت انسان 

                                                
١١٩. لَيع صالنو رشی عی االثْناَء فا جم اباصول كاىف ب هِم . 
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بچه انسان مانند عموها و  شود كه و چگونه مى - ٣ كند؟ آورد و گاهى فراموش مي مى
، جوابش را بگو! اى ابا حممد: كرد و فرمود رو به حسن شود؟ امري املؤمنني  هايش مى دائی

گواهى دهم كه شايسته پرستشى جز : عرض کردد مر آن، جوابش را فرمود امام حسن 
رسول خداست و   و گواهى دهم كه حممد دهم خدا نيست و مهواره به او گواهى می

خدا هسىت و به حجت او قيام كه تو وصى رسول  و گواهى دهم مهواره بدان گواهى دهم
هم كه تو وصى او و گواهى د مهواره بدان گواهى دهم و -اشاره به امريمؤمنان كرد -اى  كرده

و گواهى دهم كه حسني بن على  )كرد اشاره به امام حسن.(به حجت او هسىت قائم و
و گواهى دهم كه على بن احلسني پس از  حجتش بعد از او است به قائم وصى برادرش و

احلسني  به امر امامت على بن قائم و گواهى دهم كه حممد على امر امامت اوست به قائم حسني
 و گواهى دهم كه موسى است به امر امامت حممد قائم واهى دهم كه جعفر بن حممدو گ است

به امر  قائم و گواهى دهم كه على بن موسى است به امر امامت جعفر بن حممد قائم بن جعفر
 به امر امامت على بن موسى قائم و گواهى دهم كه حممد بن على است امامت موسى بن جعفر

و گواهى دهم كه  است به امر امامت حممد بن على قائم بن حممد و گواهى دهم كه على است
گواهى دهم كه مردى از فرزندان حسن  و به امر امامت على بن حممد است قائم حسن بن على

كند  ظاهر شود و زمني را از عدالت پر تا امرش، است كه نبايد به كنيه و نام خوانده شود
 !اى امريمؤمنان، بركات خدا بر تو باد رمحت و و سالم و. چنان كه از ستم پر شده باشد

رود؟ حسن  دنبالش برو ببني كجا می! حممد اى ابا: فرمودامريمؤمنان ، سپس برخاست و رفت
را از مسجد بريون گذاشت نفهميدم كدام  مهني كه پايش: بريون آمد و فرمود  بن علی

بازگشتم و به او خرب  امريمؤمنان  سپس خدمت، جانب از زمني خدا را گرفت و برفت
، خدا و پيغمربش و امريمؤمنان داناتراند: شناسى؟ گفتم او را می! اى ابا حممد: فرمود. دادم

   ).است او خضر : فرمود

  منا أثناعشر مهدياً أوهلم أمري املؤمنني علی بن أبی طالب: (عن األمام احلسني 
ويظهر به دين احلق ، موا يی به األرض بعدحي، وآخرهم التاسع من ولدی وهو األمام القائم باحلق

وله غيبة يرتد فيهاأقوام ويثبت على الدين فيها آخرون ، على الدين كله ولو كره املشركون
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أما أن الصابر على األذى والتكذيب مبنزلة ، مىت هذا الوعد أن كنتم صادقني: فيؤذون و يقال
  )١٢٠().ااهد بالسيف بني يدی رسول اهللا 

امريمؤمنان على بن أىب ، ها باشند اول آن می از ما دوازده مهدى(: فرمودند سني امام ح
، باشد و اوست قائم به حق مني نفر از نسل من مى، است و آخرين نفر آنان طالب 
ه ب –على رغم ميل مشركني  -گرداند و دين حق را زمني مرده را توسط او زنده مى خداوند

او غيبىت دارد كه گروهى در طول آن مرتد  .دهد ن پريوزى و برترى مىبر ساير اديا دست او
ها  آن به .شوند نند و مورد اذيت و آزار واقع مىما ند و گروهى نيز ثابت قدم باقى مىشو مى

در زمان  كسى كه ؟شود مى اجنامكى ، اين وعده اهلى، گوئيد اگر راست مى: شود گفته مى
كاب رسول  حتمل كند و صرب منايد مانند كسى است كه درر اذيت و تكذيب مردم را، غيبت
   ).پيكار كند خدا 
و ، خداى تعاىل تو را در آمسان على مرتضى. باشى پس تو يا على اولني دوازده امام مى 

ها براى غري تو  مهدى ناميده و اين نام و مأمون و، اعظم و فاروق، صديق اكرب، امريمؤمنان
  ها خمتص امام علی ن ناماي  هچگونکه آيد  بعضی سؤال پيش می برای ...شايسته نيست

ناميدند؟ در ) مهدی( ها را به حممد بن احلسن عسکری يکی از اين نامکه در صورتی  است
توجه  ناميده است ها نام به اينخدای تعالی تو را در آمسان  تنها به لفظکه گوييم  پاسخ می

  .فرماييد
هر ، و نيز وصى بر زنامن هسىت، شان هسىت ندامن زنده و مردهوصى من بر خا تو اى على 

كه تو به مهسرى من باقى گذارى فرداى قيامت مرا ديدار كند و هر يك را تو طالق  يك را
در  ...ديد من از وى بيزارم و مرا خنواهد ديد و من نيز او را در صحراى حمشر خنواهم دادى

ممکن است  چگونهکه ن شبهه را وارد کنند يا که مورد طالق ممکن است کسانی باشند 
امر   متوفی شده است طالق دهد؟ و در روايت زير قائمکه شخصی زنان شخص ديگر را 

  .دهد میطالق را نشان 

                                                
  .١٩٩ص ١الزام الناصب ج .١٢٠
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يا موالنا وابن موالنا : قلت له: قال  رواية سعد بن عبد اهللا األشعری عن القائم يف( 
ىل أمري املؤمنني علی حىت أنه بعث يوم اجلمل جعل طالق نسائه إ لنا أن رسول اهللا  يرو

إنك أدخلتی اهلالك على االسالم وأهله بالغش الذی حصل منك ": رسوالإىل عائشة وقال
عن معىن  فأخربنا يا موالي. "لجهالة فإن امتنعت و إال طلقتكوأوردتی أوالدك فی موضع اهلالك ل

إن اهللا تقدس امسه : فقال ؟  إىل أمرياملؤمنني الطالق الذی فوض حكمه رسول اهللا 
يا أبا احلسن إن هذا شرف باق : فخصهن بشرف األمهات فقال رسول اهللا عظم شأن نساء النيب

طاعة فأيتهن عصت اهللا بعدی فی األزواج باخلروج عليك فطلقها وأسقطها من  ما دمن هللا على
   )١٢١().املؤمنني شرف أمهات

موالی ما و ابن  ای: عرض منودم ايشانبه ،  ائماشعری از ق عبد اهللادر روايت سعد بن 
 اميرمؤمنان علی طالق زنانش را به  رسول اهللاکه ما روايت شده است مواليمان برای 

 تو ": فرمود را برای عائشه فرستاد و ای هروز جنگ مجل فرستادکه  اينحتی ، سپرد
محاقت در  والدت را باهالکت را به اسالم و اهلش را با نيرنگ و فريب روی آوردی و ا

موالی من مرا از  ای". پس اگر منع ورزيدی و اال تو را طالق خواهم داد، هالکت قرار دادی
با خرب ساز؟  واگذار کرد  حکم آنرا به اميرمؤمنان  رسول اهللاکه ی معنای طالق

را ها  داد و آن را عالی مرتبه قرار  خدای متعال شأن زنان رسول اهللا: فرمود  حضرت
شرف برای  ای ابا احلسن اين: )فرمود(  به مادران مشرف و خمتص کرد پس رسول اهللا

بعد از من که  پس هر کس را، بر طاعت خدا پايدار باشندکه ها باقی خواهد ماند تا زمانی  آن
مؤمنين را از آن  در خروج بر تو از خدا اعراض کرد آن را طالق ده و مقام و شرف مادران

   ).بگير

را به ) خالفت(رسيد  وفاتتهر گاه ، امتم هسىت و پس از من خليفه و جانشني من برو ت
به معىن ، و وصول، بر به معىن نيكوكار( است كه او بر وصول، فرزندم حسن واگذار كن

را به فرزندم حسني زكى ) خالفت( وفاتش رسيد آن چون او) بسيار پيوندكننده بني خويشان
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سيد العابدين را به فرزندش ) خالفت( حسني رسيد آن  وفاتن هنگام چو، شهيد مقتول بسپارد
 بندد و آن حضرت را به واسطه   اى است كه سر زانو مى پينه ثفنه به معناى(ذى الثّفنات على

، بسپارد) گفتند الثّفنات مى بست ذى اش مى در اعضاى سجده پينه زيادى كه از كثرت سجده
 وفاتو چون ، را به فرزندش حممد باقر العلم بسپارد) فتخال( چون هنگام وفات او رسد آن

 آن، او فرا رسد وفاتفرزندش جعفر صادق واگذار كند و چون  را به) خالفت( او رسد آن
) خالفت(و چون وفات او فرا رسد آن ، جعفر كاظم بسپارد را به فرزندش موسى بن) خالفت(

را به فرزندش حممد تقى ) خالفت( آن او فرا رسد وفات؛ وچون را به فرزندش على بسپارد
؛ و چون بسپارد را به فرزندش على ناصح) خالفت( رسد آن و چون هنگام وفات او، واگذارد

 و چون وفات او برسد آن، فرزندش حسن فاضل واگذارد را به) خالفت( او رسد آن وفات
تسليم ، است مستحفظ شريعت و از مجله آل حممد  را به فرزندش حممد كه) خالفت(

را  پس وقىت كه قائم  .باشند بعد از آن دوازده مهدى مى .و ايشان دوازده امامند، كند می
 و براى او، سپارد است مى فرزندش كه اولني مهديان را به) خالفت(امر گاه آن، اجل دريافت
امحد  و عبد اهللا ها پدر من است و آن نام و نام ديگرش، يك نامش مانند نام من .سه نام است

  .است او اولني مؤمنان است و مهدى و نام سومني، اند

چون وفات  فرمايد میو  کند میجمدداً بر مهديين تأکيد   رسول اهللا در انتهای وصيت
اولين که برسد خالفت و جانشينی را به فرزندش   بن احلسن عسکری امام مهدی حممد

) بنده ی خدا( عبد اهللا) ام اصلی و صريحن( امحد برای او سه نام استکه  مهديين است بسپارد
  .است و او اولين مؤمنان) مردم را به امری خمفی هدايت کندکه کسی (و مهدی

 ولين شخص مؤمن به پدرش امام مهدیا شانايکه در معنی اولين مؤمنان بدان معناست 
 ی اين مسئله را به مباحث بعدکه  باشد میو زمينه ساز ظهور مقدس ايشان  باشد می

  .دارد حبث بسيار طوالنیکه زيرا  کنيم میواگذار 
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  مقدمه ساز ظهور كيست؟: مبحث یازدهم
شويم كه  متوجه مى، ات و احاديث وارد شده از حممد و آل حممد يآ  هبا توجه ب

خدا بر خلقش های  از حجتكه از خلفای خداوند و ، شخصی قبل از ظهور امام مهدی 
باشد كه اطاعت از ايشان و  طبيعتاً اين شخص بايد وصی امام مهدی . آيد می، باشد می

  .بيعت با او بر مهه مردم واجب است
اين شخصيت با القاب خمتلفی ذكر شده است كه ان شاء اهللا در اين قسمت به برخی از 

  .ها خواهيم پرداخت آن
ه مولی در عربی از دو جهت ب. را بدانيممولی  تی معنی كلمهقبل از خواندن مطالب بايس

  .رود كار می
  . و آن معروف است و به ولی خدا و كسی كه بايد از او اطاعت شود است: اول
شخصی كه به ولی خدا بسيار نزديك است و از دوستان و ياران بسيار نزديك ايشان : دوم

  .است كه مهواره با او در ارتباط و مهراه است
يكون لصاحب هذا األمر غيبة فی بعض هذه (: أنه قال عن اىب جعفر حممد بن علی  

 معه كان الذي املوىل أتى خروجه قبل كان إذا حىت –طوى  ذي ناحية إىل بيده وأومأ–الشعاب 
 كيف: فيقول، رجالً أربعين من حنو: فيقولون هنا؟ ها أنتم كم: فيقول، أصحابه بعض يلقى حىت
مث يأتيهم من القابلة و ، له لو ناوى بنا اجلبال لناويناها معهوال: فيقولون صاحبكم؟ مرأيت لو أنتم

فينطلق م حىت يلقوا ، فيشيرون له إليهم، أشيروا إىل رؤسائكم أو خياركم عشرة: يقول
  )١٢٢(.)تليها ويعدهم الليلة اليت، صاحبهم

و با دستش به جانب  -ها  صاحب اين امر در بعضی از اين درهبرای (: فرمود امام باقر 
آن مولی كه مهواره با كه قبل از خروجش  تا آن .غيبتی است -ذی طوی اشاره فرمود  سرزمين

چند نفر  جا اينمشا در  گويد میپس . آيد تا بعضی از اصحابش را ببيند میايشان مهراه است 
را ببينيد؟ د كرد اگر صاحبتان چه خواهي: گويد می. حدود چهل نفر: گويند هستيد؟ می

. ها را از جا بر كنيم در ركابش خواهيم كند سوگند اگر او بفرمايد اين كوه خدابه : گويند می
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. ده نفر از بزرگان و منتخبان خود را معرفی كنيد: گويد میآيد و  ها می آنسپس سال بعد نزد 
ا صاحبشان مالقات تا ب، دنگرد پس با ايشان روانه می. كنند ها ده نفر را به او معرفی می آنپس 
   ).دهد میی مالقات در شب آينده را  وعدهها  آن بهو ، كنند

شخصی ، در اين حديث به خوبی روشن است كه قبل از خروج و ظهور امام مهدی 
را قبل  م مهدی آيد تا مالقات با اما و مهواره با ايشان است می کنزدي خيلی به ايشانكه 

 .شيعيان آن حضرت فراهم سازد برای برخی از اصحاب و، از ظهورش
ن مولی مدت اي هاين است ك، برای ما امهيت دارد چنين همكه در اين حديث  ای هنكت

گونه كه خيلی  آن، كوتاهی مانند يك يا دو يا سه و يا شش ماه قبل از ظهور امام مهدی 
ی ديدن  وعده ن شخصاي  هبينيم ك بلكه در اين حديث حتی می. ِآيد منی، از مردم متصور هستند

خواهد  می گويد میها  كه به آن از آن يك سال بعد، برای يارانشان را امام مهدی 
  .سازد ها نشان دهد مهيا می ان را به آنصاحبش

و آن اين است كه بين ظهور ، بريم ی بسيار ظريف پی می در احاديث به يك نكته چنين هم
 يعنی ابتدا امر امام . است تفاوتی و ظهور امر امام مهدی  شخص امام مهدی 

  .كنند ود ايشان ظهور میسپس خ، شود میظاهر 

فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل اإلخالص (: قال عن حممد بن علی بن موسى  
  )١٢٣(.)أظهر اهللا أمره) ثالمثائة و ثالثة عشر رجال(

برای ) نفر سيصد و سيزده(پس زمانی كه آن تعداد از اهل اخالص ( :فرمود امام جواد 
   ).کند میامرش را ظاهر ، خداوند، او مجع شوند

سألت حممد بن عثمان العمری رمحه اهللا أن يوصل لی كتابا قد (: عن إسحاق بن يعقوب قال 
اخلمس أما و.. .:فورد التوقيع خبط موالنا صاحب الدار ، سئلت فيه عن مسائل أشكلت علی

  )١٢٤(.)ال ختبثقت ظهور أمرنا لتطيب والدم وو حل إىل يففقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه 
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را  ای هدر خواست كردم تا نام از حممد بن عثمان عمری (: اسحاق بن يعقوب گويد
 از مسائلی كه مورد اشكامل بود سؤال كرده بودم را به حضرت حجت ، كه در آن

.. .:ترتيب ناي  هوارد شد ب پس آن توقيع شريف به خط مواليمان صاحب الزمان . برساند
ام و آن تا وقت ظهور امر ما  آن را برای شيعيامنان مباح كرده پس بدرستی كه، و اما مخس

  .)ها پاك باشد و خبيث و ناپاك نباشد تا اين كه والدت آن، حالل قرار داده شده است

بايد توسط شخصی از مقربان امام  اين است كه امر امام مهدی  باشد میروشن  چه آن
  .شود اجنام، مثالً وصی ايشان، ی شخصی شبيه به خود امام  وسيلهه لكه بب، مهدی 

، إن لصاحب هذا األمر غيبتين(: يقول مسعت أبا عبد اهللا : عن املفضل بن العمر قال
حىت ال ، ذهب: و يقول بعضهم، قتل: و يقول بعضهم، مات: إحدامها تطول حىت يقول بعضهم

ال يطلع على موضعه أحد من ولده و ال غيره إال املوىل ، يسير يبقى على أمره من أصحابه إال نفر
  )١٢٥(.)الذی يلی أمره

برای صاحب اين امر دو غيبت ( :فرمود می شنيدم امام صادق : مفضل بن عمر گويد 
ها بگويند مرده است و بعضی گويند كشته  ها طوالنی شود تا بعضی از آن يكی از آن .است

از موضع و مكان ايشان اطالعی . د رفته و بازگشتی نداردشده است و بعضی ديگر بگوين
  ).گيرد آن مولی كه امر او را بر عهده میمگر ، چه از فرزندانش و چه ديگران، ندارد

مهواره با  بينيم كه اتفاقاً مهان مولی كه قبل از ظهور امام مهدی  طبق اين حديث می
پس آن مولی  .گيرد را بر عهده می  امر امام، كه در احاديث قبلی خوانديم، ايشان است

  .كند را ظاهر می و كسی است كه امر امام مهدی  باشد میصاحب اين امر 
، يا سلمان: فقال مث ضرب بيده على احلسين .. .: (عن سلمان عن رسول اهللا  

إمام ابن ، مهدی أمتی الذی يمأل األرض قسطاً و عدالً كما ملئت جوراً و ظلما من ولد هذا
،  يا نبی اهللا: قلت: قال، أبوه الذی يليه إمام وصی عامل، وصی بن وصی، عامل بن عامل، مامإ

   )١٢٦(.)أبوه أفضل منه: املهدی أفضل أم أبوه؟ قال
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 ای(: زد و فرمود ايشان با دستش به حسين : کند مینقل  سلمان از رسول خدا 
كه پر از ظلم و ستم شده  ر حالیكند د م كه دنيا را پر از عدل و داد میمهدی امت، سلمان

پدرش  .عامل فرزند عامل و وصی فرزند وصی است، امام فرزند امام .است از فرزندان اين است
مهدی ، ای پيامرب خدا: گفتم: سلمان گويد. گرداند وصی و عامل می، كسی است كه او را امام

  .)است) برتر(پدرش از او افضل : فرمود ؟است يا پدرش) برتر(افضل 
 كه از القاب شخصی كه قبل از امام مهدی  شود میدر اين حديث نيز برای ما روشن 

اين است  شود میی جالبی كه در اين حديث برای ما روشن  و نكته .باشد میمهدی نيز ، آيد می
  .گرداند ايشان را امام و وصی و عامل می كه امام مهدی 

. است مام مهدی حممد بن احلسن ن حديث مربوط به ااي  هشايد برخی گمان كنند ك
افضل ، در اين حديث اين است كه پدر مهدی ، از خود اين حديث روشن است چه آناما 

در بين ، امام حممد بن احلسن  كه طبق كالم اهل بيت  در حالی .باشد میو برتر از او 
  .ر استاز مهه افضل و برت، يعنی بعد از آل كساء، امامان از فرزندان امام حسين 

  
فقال .. .(: سليم بن قيس هاللی عن سلمان الفارسی فی حديث طويل عن رسول اهللا _ 

عد بدك وبعومحزة وجعفر هذان أفضل أمتی بعد علی و، أخی علی أفضل أميت: رسول اهللا 
 بيده  اهللا رسول وأشار–بعد األوصياء من ولد ابنی هذا ابنی و سبطی احلسن و احلسين و

 واآلخر امامهالنه  اآلخر من خير األول، منه أفضل قبله والذی، املهدي منهم -   احلسين إىل
   )١٢٧().األول وصي

 پس رسول اهللا .. .(: سليم بن قيس هاللی از سلمان در حديثی از رسول اهللا 
و محزه و جعفر افضل امتم بعد از تو و پسر  .امت من است) برترين(برادرم علی افضل : فرمود

با  و رسول اهللا  -و حسين و بعد از اوصيا از فرزندان اين پسرم هستند و سبطم حسن 
است ) مهدی(و كسی كه قبل از او  .هاست مهدی از آن -اشاره كرد  دستش به حسين 

و امامش است و دومی وصی اولی اولی از دومی برتر است زيرا كه ا .است) برتر(از او افضل 
  ).است
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يعنی يمانی موعود است چون پدرشان   امام مهدیپس اين حديث مربوط به فرزند 
  .از ايشان افضل هستند يعنی امام مهدی 

إن اهللا عز وجل اختار من كل : قال رسول اهللا (: قال عن أبی عبد اهللا عن آبائه 
و اختار منی و من ، و اختارنی و علياً من بنی هاشم، و اختار من الناس بنی هاشم.. .شئ شيئاً

، و هو ظاهرهم، و تكملة اثنی عشر إماماً من ولد احلسين تاسعهم باطنهم، و احلسينعلی احلسن 
  )١٢٨(.)و هو قائمهم، وهو أفضلهم

درستی كه خداوند ه ب: فرمود رسول اهللا (: فرمود از پدرانش  امام صادق  
هاشم  هاشم را برگزيد و از بنی ها بنی ناو از انس.. .چيزی را برگزيد، جل از هر چيزی و عز

حسن و حسين را برگزيد و متام دوازده امام از فرزندان ، و از من و علی .من و علی را برگزيد
   .)ها است و قائم آن) برترينشان(افضلشان ، ظاهرشان، ها باطنشان مين آن .حسين هستند

  
و هو ، تاسعهم قائمهم، يكون منا تسعة بعد احلسين بن علی(: قال، عن أبی جعفر  

  )١٢٩(.)أفضلهم

ها  ها قائم آن مين آن .از ما نه نفر بعد از حسين بن علی می باشند( :فرمود امام باقر 
  . )ها است آن) برترين(است و او افضل 

إذ ، على فخذه و احلسين بن علی  كنا مع رسول اهللا (: عن سلمان الفارسی قال 
أخو امام أبو أئمة ، نت امام بن امامو أ، يا أبا عبد اهللا أنت سيد من سادة :تفرس فی وجهه و قال
  )١٣٠().امامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهم، تسعة تاسعهم قائمهم

بر روی ران  بوديم و حسين بن علی  مهراه رسول اهللا (: سلمان فارسی گويد 
ای ابا عبد اهللا تو : نگاه كرد و فرمود به حسين  رسول خدا . نشسته بود پيامرب 

ها قائم  تو امام فرزند امام برادر امام پدر نه امام هستی كه مين آنو  .سرور سادات هستی
  ).ها است آن) برترين(ها و افضل  ترين آن ها و حكيم ترين آن ها است و امامشان و عامل آن

                                                
 .٧٣الغيبة النعمانی ص  .١٢٨
 .۴۵۳دالئل االمامة ص . ١٢٩
 . ٨مقتضب االثر ص  .١٣٠
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يا : فقلت له، فوجدته ينكت فی األرض أتيت أمير املؤمنين (: صبغ بن نباتة قالعن األ

ال واهللا ما رغبت فيها و : مفكراً تنكت فی االرض؟ أرغبة منك فيها؟ قال أمير املؤمنين ما لی أراك
هو املهدی ، و لكنی تفكرت فی مولود يكون من ظهر احلادی عشر من ولدي، ال فی الدنيا قط

  )١٣١(.)الذی يمألها عدالً و قسطاً كما ملئت ظلماً و جورا

شان را در حال خط كشيدن با و اي .رسيدم حمضر امير املؤمنين (: اصبغ بن نباته گويد 
ه يا امير املؤمنين چه شده كه مشا را متفكران: شان عرض کردماي  هپس ب .چوبی روی زمين ديدم

 نه :فرمود ا نسبت به آن ميل و آرزو داريد؟آيا مش. بينم و در حال خط كشيدن روی زمين می
وليكن به كسی كه از نسل  .ام  نه به دنيا آرزومند و مايل بودهبه خدا قسم كه هرگز نه به آن و 

او مهان مهدی است  .كردم فكر می شود میمتولد ) از نسل امام مهدی (فرزند يازدهم من 
   .)كند در حالی كه پر از ظلم و ستم شده است را پر از عدل و داد میكه دنيا 

 عجنضِ وی الْأَرفُوا فعضتاس ينلَى الَّذع نمأَن ن رِيدنوينارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ ملَه.)١٣٢( 
 ها را امامان قرار دهيم و اراده كرديم بر كسانی كه در زمين مستضعف هستند منت يم و آن(

  ).ها را وارثان زمين گردانيم و آن

أَرضِ ونجعلَهم و نرِيد أَن نمن علَى الَّذين استضعفُوا فی الْ: فی قوله تعاىل عن علی  
ينارِثالْو ملَهعجنةً ومأَئ. فيعزهم و يذل ، يبعث اهللا مهديهم بعد جهدهم، هم آل حممد: قال

   )١٣٣(.)عدوهم
و اراده كرديم بر كسانی كه در زمين (: درباره قول خداوند متعال امام علی 

: فرمود. گردانيمها را وارثان زمين  آن ها را امامان قرار دهيم و مستضعف هستند منت يم و آن
را ها  مهدی آن، شان ضعيف واقع شدنداي  هك خداوند بعد از آن .هستند آل حممد  ها آن

 .)گرداند را عزيز و دمشنانشان را خوار می پس ايشان. كند مبعوث می
                                                

 .١٦٤الغيبة الطوسی ص . ٣٣٨ص  ١الكافی ج  .١٣١
 .٥: القصص .١٣٢
ص  ٥١حبار األنوار ج . ٥٠٣ص  ٣إثبات اهلداة ج . ١٧منتخب األنوار املضيئة ص . ١٨٤الغيبة الطوسی ص  .١٣٣

  . ١٧١منتخب االثر ص . ٥٤
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اما  .افتد ن است كه در آخر الزمان اتفاق میی وارث شدن صاحلان در زمي اين آيه درباره
 اهل بيت ، روشن است تفسير امير املومنين  چنين همكه از خود آيه و  طور مهان

و در اين حديث از امام علی  .مبعوث شود تا زمانی كه مهدی  شوند میضعيف واقع 
 ،توانيم مهدی  منی  را به امام حممد بن احلسن زيرا بعثت امام مهدی  .ربط دهيم
 نشينی امام و  ها غيبت يا خانه مهراه با قرن، امامت مبعوث شدند كه در سن پنج سالگی به

كه بعد از ضعيف واقع شدن ، پس اين مهدی  .در ضعف است، واقع شدن خود ايشان نيز
، گرداند را عزيز می و دمشنانشان را خوار و آل حممد  شود میمبعوث  آل حممد 

  .باشد می امحد احلسن  سيدمهدی اول يعنی 
كند و  قيام می است كه قبل از امام مهدی   امحد سيديعنی ، ين مهدی اولزيرا ا

  .كه در ادامه توضيحات بيشتری خواهيم داد، برد را از بين می دمشنان آل حممد 

على  أميت يبعث يف، أبشركم باملهدي(: قال رسول اهللا : عن أبی سعيد اخلدری قال 
يرضى عنه ، قسطاً كما ملئت جورا و ظلماًالً ويمأل األرض عد، زلزالالناس و اختالف من

  )١٣٤(.)ساكن السماء و ساكن األرض

در . دهم مشا را به مهدی بشارت می(: فرمود رسول خدا : ابو سعيد خدری گويد
كند در حالی  و داد میزمين را پر از عدل . شود میها مبعوث  زمان اختالف بين مردم و زلزله
   ).شوند میساكنان آمسان و زمين از او راضی  .كه پر از ظلم و ستم شده است

لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهللا (: قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن مسعود قال 
يمأل األرض عدالً ، تعاىل ذلك اليوم حىت يبعث رجالً منی يواطئ امسه إمسی و اسم أبيه اسم أيب

   )١٣٥().كما ملئت ظلماً

                                                
 ٣٢٢املالحم والفنت ص . ٧١٣ص  ٢حلية االبرار ج . ٤٧١ص  ٢كشف الغمة ج . ١٧٨الغيبة الطوسی ص . ١٣٤
 .٧٤ص  ٥١حبار األنوار ج . ٥٠٢ص  ٣إثبات اهلداة ج . ٧٠٠ية املرام ص غا. ٢٥٢دالئل االمامة ص . ٢٤باب 
ص  ٢حلية االبرار ج . ٢٣٥ص  ٣كشف الغمة ج . ٦٧ص  ٤جممع البيان ج . ١٨٠الغيبة الطوسی ص  .١٣٥
 .٧٤ص  ٥١حبار األنوار ج . ٥٠٣ص  ٣إثبات اهلداة ج . ١١٧ح  ٧٠١غاية املرام ص . ٧٠٧



   ١٠٣...................................................................................................................................ادله جامع

حتی اگر از عمر دنيا فقط يك روز باقی (: فرمود رسول اهللا : دبن مسعود گوي عبد اهللا
كه نام او ، خداوند آن روز را طوالنی كند تا اين كه مردی را از نسل من مبعوث كند، مباند

 طور مهانكند  زمين را پر از عدل می .مانند نام من است و نام پدر او مانند نام پدر من است
  ).كه پر از ظلم شده است

  )١٣٦(.)أنا ابن الذبيحين يعنی امساعيل و عبد اهللا ابن عبد املطلب(: قال سول اهللا عن ر

من فرزند دو ذبيح هستم يعنی امساعيل و عبد اهللا فرزند عبد (: فرمود رسول اهللا 
  . )املطلب

عن معىن  سألت أبا احلسن علی بن موسى الرضا (: عن احلسين بن علی بن الفضال قال
و عبد اهللا بن عبد  بن إبراهيم اخلليل  يعنی امساعيل: ابن الذبيحين؟ قال انا: قول النبی 

  )١٣٧(.)املطلب

من فرزند دو : معنی سخن پيامرب  از امام رضا (: حسين بن علی بن فضال گويد
و عبد اهللا فرزند عبد  فرزند ابراهيم خليل  يعنی امساعيل: فرمود .را پرسيدم، ذبيح هستم

   ).املطلب
امحد مهان ، است و نام پدرش نام پدر پيامرب  خصی كه نام او نام پيامرب پس آن ش

  .باشد می  فرزند امساعيل يعنی يمانی موعود
، فرجاً أبداً مادام لولد بنی فالن ملك ليس ترى اُمة حممد (: قال عن أبی عبد اهللا  

ا أهل البيت يسير بالتقى و فإذا انقرض ملكهم أتاح اهللا ألمة حممد برجل من، حىت ينقرض ملكهم
مث يأتينا الغليظ ، واهللا إنی العرفه بامسه و اسم أبيه، يعمل باهلدى و ال يأخذ فی حكمه الرشا

يمألها عدالً و قسطاً كما مألها ، القائد العادل احلافظ ملا استودع، القصرة ذو اخلال و الشامتين
  )١٣٨(.)الفجار جوراً و ظلماً

فرزندان که فرج را ابداً خنواهند ديد تا زمانی  ت حممد ام(: فرمود امام صادق  
خداوند مردى از ما اهل بيت ، ها منقرض گرديد پس زمانی كه دولت آن. فالن حكومت کنند

                                                
 . ۲۲۶ص  ۲تفسير القمی ج  .١٣٦
 . ۱۸۹ص  ۲ج  عيون اخبار الرضا  .١٣٧
 . ۲۶۹ص  ۵۲حبار األنوار ج  .١٣٨
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كند و در  و به هدايت رفتار می دهد میظاهر گرداند كه دستور به تقوى را براى امت حممد 
. شناسم را به اسم خودش و اسم پدرش می اوخدا قسم من ه ب. گيرد صدور حكمش رشوه منی

او رهرب . سوى ما خواهد آمده سپس مردى كه گردىن قوى دارد و داراى دو خال سياه است ب
كند چنان  زمين را پر از عدل و داد می. باشد میبه وديعه اده شده است  چه آنعادل و حافظ 

   .)كه فاجران آن را پر از ظلم و ستم كرده باشند
لْعيلًا مقْتلُوا تقُت ذُوا وفُوا أُخا ثُقمأَين ونِين * ةنسل جِدلَن ت لُ ون قَبا ملَوخ ينی الَّذف ةَ اللَّهنس

گرفته و به سختی كشته خواهند ، ها ملعون هستند هر كجا يافت شوند آن( )١٣٩(.اللَّه تبديلًا
داوند تبديل و نيز بوده است و هرگز در سنت خ است كه در پيشينيان سنت خداوند* شد 

   ).تغيير خنواهی يافت
و إن استنصروكم ، فإن لبدوا فالبدوا، فانظروا أهل بيت نبيكم(: قال عن أمير املؤمنين  

بأبی ابن خيرة االماء ال يعطيهم إال السيف ، فليفرجن اهللا الفتنة برجل منا أهل البيت، فانصروهم
لو كان هذا من ولد فاطمة : حىت تقول قريش، على عاتقه مثانية أشهر موضوعاً، هرجا هرجا

* ملْعونِين أَينما ثُقفُوا أُخذُوا و قُتلُوا تقْتيلًا  ،يغريه اهللا ببنی أمية حىت يجعلهم حطاما و رفاتا، لرمحنا
ةنسل جِدلَن ت لُ ون قَبا ملَوخ ينی الَّذف ةَ اللَّهنيلًا سدبت ١٤٠(.)اللَّه(  

، اگر سكوت كردند .پس نظر كنيد به اهل بيت پيامربتان(: فرمود امير املومنين 
ط ها را توس پس خداوند فتنه .ها را ياری كنيد آن، و اگر از مشا ياری خواستند .سكوت كنيد

ها جز  به آنكسی كه . انپدرم فدای فرزند ترين كنيز. برد مردی از ما اهل بيت از ميان می
تا جايی كه قريش . كه به مدت هشت ماه مششير بر دوشش است. مالحظه ندهد مششير بی

كند  او را بر بنی اميه مسلط میخداوند . كرد فرزندان فاطمه بود به ما رحم می اگر از: گويند
و به گرفته ، ها ملعون هستند هر كجا يافت شوند آن. ها را دگرگون و نابود سازد تا اين كه آن

سنت خداوند است كه در پيشينيان نيز بوده است و هرگز در  *شد سختی كشته خواهند 
   ).سنت خداوند تبديل و تغيير خنواهی يافت

                                                
 . ۶۱-۶۲: االحزاب .١٣٩
ينابيع . ۵۸ص  ۷شرح ج البالغة ابن أبی احلديد ج . ۲۳۸منتخب االثر ص . ۱۲۱ص  ۵۱حبار األنوار ج  .١٤٠

 . ۹۶باب  ۴۹۸املودة ص 
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برد و  ها را از بين می شويم آن كسی كه فتنه متوجه می طبق اين آيه و تفسير امام علی 
كسی است كه مششير را هشت ماه ، كند ها مسلط می سازد و او را بر آن بنی اميه را نابود می

ن شخص امام حممد اي  هشويم ك و با توجه به حديث بعدی متوجه می. كند دوشش محل میبر 
، هستند امحد احلسن  سيديعنی  بلكه فرزند امام مهدی . نيستند بن احلسن 

م مهدی فرزند ترين کنيزان و نسبت ايشان به مادر اماکه در روايت آمده است که  چنين هم
  يعنی نرگس خاتون  مربوط به که در رواياتی که  آنچن هم، در اسارت بودندکه است

که دهند  نسبت می ايشان را به مادر خودشان يعنی فاطمه زهراء  شوند می امام مهدی 
  .شان ترين آزادگان دو عامل است و نه کنيزاناي 

، رجل من أهل بيته بأهل املشرق )املهدی(يخرج قبله و.. .(: قال عن االمام علی  
  )١٤١(.)يمثليقتل و، يحمل السيف على عاتقه مثانية أشهر

از فرزندانش به اهل مشرق خروج ) مهدی(و مردی قبل از او .. .(: فرمود امام علی  
   ).كند كشد و مثله می او می. كند یاو مششير را هشت ماه بر دوشش محل م. كند می

قيام  است كه قبل از ايشان  ن فرزند امام مهدی اي  هپس برايمان روشن شد ك
  .كنند ت ماه مششير را بر دوششان محل میكرده و به مدت هش

صاحب  امحد سيد كنيم اين است كه  رخورد میی مهمی كه در احاديث با آن ب و نكته
  .احاديث توجه كنيد به اين. اين امر هستند

، ال: قال ؟أنت صاحب هذا االمر:  يقلت للحسين بن عل(: عن عيسى اخلشاب قال 
يضع سيفه على عاتقه مثانية ، املكىن بعمه، املوتور بأبيه، ولكن صاحب األمر الطريد الشريد

   )١٤٢(.)أشهر

                                                
ص  ٢مجع اجلوامع ج . ١٢٩عقد الدرر ص . ٩٦الفنت ابن محاد ص . ١٣٣باب  ٦٦املالحم ابن طاووس ص  .١٤١
 .٥٨٩ص  ١٤كنز العمال ج . ١٠٣برهان املتقی ص  .١٠٣
  .١٣٣ص  ٥١حبار األنوار ج . ٣١٨ص  ١كمال الدين ج . ١١٥االمامة والتبصرة ص  .١٤٢
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آيا مشا صاحب اين امر هستيد؟ : گفتم به حسين بن علی (: عيسی خشاب گويد
كه خوخنواهی پدرش را  كسی. خامنان است صاحب اين امر فراری و بیوليكن ، خير: فرمود

  .)كند شيرش را هشت ماه بر دوشش محل میمش .و مکنی به عمويش است. كند می
مششير را هشت ماه بر فرمايند آن كسی كه  می در اين حديث ديديم كه امام حسين 

امحد  سيدكه مهان  يعنی فرزند امام مهدی : كند صاحب اين امر است دوشش محل می
  .هستند احلسن 

فی صاحب االمر سنة من موسى و سنة من : يقول مسعت أبا جعفر (: ی بصير قالعن أب
و أما من عيسى ، فأما من موسى فخائف يترقب، عيسى و سنة من يوسف و سنة من حممد 

و أما من حممد صلى اهللا عليه و ، و أما من يوسف فالسجن و التقية، فيقال فيه ما قيل فی عيسى
مث يضع سيفه على عاتقه مثانية أشهر و ال يزال يقتل أعداء اهللا ، يين آثارهآله فالقيام بسيرته و تب

يلقی اهللا عزوجل فی قلبه : قال، و كيف يعلم أن اهللا عزوجل قد رضی: قلت، حىت يرضى اهللا
  )١٤٣(.)الرمحة

در صاحب اين امر سنتی از موسی و : فرمود می شنيدم امام باقر (: ابی بصير گويد 
شان ترسان و اي  هاما از موسی ك. است سنتی از يوسف و سنتی از حممد سنتی از عيسی و 

ی او  درباره، گويند ی عيسی می را درباره چه آنو اما از عيسی كه . نگران و مراقب است
ی ايشان  كه قيام به سيره و اما از حممد  .و اما از يوسف كه زندان و تقيه است .گويند می

و آن كند  شت ماه بر دوشش محل میسپس مششيرش را ه .تو روشن كردن آثار ايشان اس
 شود میچگونه متوجه : عرض کردم .شودكشد تا خداوند راضی  قدر از دمشنان خداوند را می
   .)اندازد رمحت می جل در قلبش و خداوند عز: فرمود ؟كه خداوند راضی شده است

َابِ لتی الْكيلَ فائرنِی إِسا إِلَى بينقَض ا وا كَبِيرلُوع لُنعلَت ينِ وترضِ می اَألرنَّ ففِْسدفَإِذَا  *ت
دعكَانَ و يارِ والَلَ الدواْ خاسفَج يددأْسٍ شی بلا أُوا لَّنادبع لَيكُما عثْنعا بمأُواله دعاء وا ج

يم كه در زمين دو بار فساد خواهيد كرد و و بر بنی اسرائيل در كتاب مقرر داشت(. مفْعولًا
، ی اول آن دو فرا رسد زمانی كه وعده پس *خاست به سركشی بسيار بزرگی برخواهيد  قطعاً

                                                
  .٢١٨ص  ٥١حبار األنوار ج . ٤٦٨ص  ٣اثبات اهلداة ج . ٣٢٩كمال الدين ص  .١٤٣
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ها به جتسس در  كنيم پس در خانه ت نيرومند هستند بر مشا مبعوث میبندگانی از خود كه سخ
   )١٤٤().شدنی است اجنام ای هآيند و آن وعد

و قَضينا إِلَى بنِی إِسرائيلَ فی الْكتابِ لَتفِْسدنَّ فی (: فی قوله تعاىل  عن أبی عبد اهللا 
: ولَتعلُن علُوا كَبِيرا قال، و طعن احلسن  بن أبی طالب  يقتل عل: قال .اَألرضِ مرتينِ
بعثْنا علَيكُم عبادا لَّنا  سين فَإِذَا جاء وعد أُوالهما فإذا جاء نصر دم احل، قتل احلسين 

فال يدعون وترا ، أُولی بأْسٍ شديد فَجاسواْ خالَلَ الديارِ قوم يبعثهم اهللا قبل خروج القائم 
   )١٤٥(.)وكَانَ وعدا مفْعولًا خروج القائم ، آلل حممد إال قتلوه

نی اسرائيل در كتاب مقرر داشتيم كه و بر ب(: درباره قول خداوند متعال امام صادق 
و طعنه زدن به امام  كشنت علی بن ابی طالب  :فرمود، در زمين دو بار فساد خواهيد كرد

 كشنت امام حسين ، به سركشی بسيار بزرگی برخواهيد خاست و قطعاً .است حسن 
اهان حسين يعنی زمانی كه پيروزی خوخنو، ی اول آن دو فرا رسد پس زمانی كه وعده .است
 ها  پس در خانه، كنيم ت نيرومند هستند بر مشا مبعوث میبندگانی از خود كه سخ، برسد

مبعوث  ها را قبل از خروج قائم  ها گروهی هستند كه خداوند آن آن، به جتسس در آيند
و  .كه او را بكشند جای نگذارند مگر آنه از آل حممد ب) و مسئول خونی(پس خونی  .كند می

  ).يعنی خروج قائم ، شدنی است اجنام ای هدآن وع
 قبل از خروج قائم ، كنند قيام می به خوخنواهی امام حسين که پس كسانی 

قيامت صغری كه آن  يعنی قيام امام مهدی ، شدنی است اجنامكه  ای هو وعد. آيند می
بايستی ، دسيد الشهداء را بگير خواهد انتقام خون امام حسين  پس هر كسی كه می. است

يند و قيام آ می كه قبل از خروج امام مهدی ، امحد احلسن  سيدحتماً مهراه مهدی اول 
  .باشد، كنند می

  .ن آيه كريمه دقت كنيداي  هحال به حديث بعدی دربار
                                                

 . ۴-۵: االسراء .١٤٤
ص  ١تأويل اآليات ج . ٦٢كامل الزيارات ص . ٢٨١ص  ٢تفسير العياشی ج . ٢٠٦ص  ٨ی ج الكاف. ١٤٥
ص  ٢حلية االبرار ج . ٤٠٧و  ٤٠٦ص  ٢الربهان ج . ٥٥٢ص  ٣إثبات اهلداة ج . ١٧٩ص  ٣الصافی ج . ٢٧٧
  .٩٣ص  ٥٣و ج  ٥٦ص  ٥١و ج  ٢٩٧ص  ٤٥حبار األنوار ج . ٦٨٨و  ٦٤٦
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 مثبعثْنا علَيكُم عبادا لَّنا أُولی بأْسٍ شديد : كان يقرأ(: قال عن محران عن أىب جعفر  
   )١٤٦(.)وهو القائم وأصحابه أوىل بأس شديد: قال

بندگانی از خود كه : اين آيه را خواند ايشان (: کند مینقل  محران از امام باقر 
باشند  قائم و اصحابش می، و آن: كنيم و سپس فرمود ت نيرومند هستند بر مشا مبعوث میسخ

   .)كه سخت نيرومندند
الَّالَو فْسلُواْ النقْتت ا فَالَ  يتلْطَانس يهلوا للْنعج ا فَقَدظْلُوملَ من قُتمو إِالَّ بِاحلَق اللّه مرح

و نفسی را كه خداوند حرام كرده است جز به حق () ١٤٧(.يسرِف فِّی الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا
م پس اي هش قدرتی قرار داددرستی كه برای وليه مكشيد و هر كس كه مظلومانه كشته شود ب

   .)است) پيروز(كند زيرا او منصور  هرگز در كشنت اسراف منی
ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا فَالَ يسرِف فِّی الْقَتلِ (: فی قوله عن أىب جعفر 

و القائم منا إذا ، ل مظلوماً و حنن اولياؤههو احلسين بن على عليه السالم قت: قال إِنه كَانَ منصورا
  )١٤٨(.)فيقتل حىت يقال قد أسرف فی القتل، قام منا طلب بثار احلسين

درستی كه ه و هر كس كه مظلومانه كشته شود ب(: درباره قول خداوند امام باقر  
) وزپير(كند زيرا او منصور  م پس هرگز در كشنت اسراف منیاي هبرای وليش قدرتی قرار داد

پس  .است كه مظلومانه كشته شد و ما اوليای او هستيم او حسين بن علی : فرمود ،است
 كشد تا اين كه پس آن قدر می .كند را می خوخنواهی حسين ، زمانی كه قائم ما قيام كند

  .)روی كرد گفته شود در كشنت اسراف و زياده
كند  قيام می امام حسين بينيم كه كسی كه در طلب خون  باز هم می، و در اين حديث

  .باشند یم امحد احلسن  سيديعنی  قائم ، نيز
فَالَ ، احلسين: قالومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا (: قوله تعاىل يف جعفر  أيب

   )١٤٩(.)مسى اهللا املهدی املنصور: يسرِف فِّی الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا قال

                                                
 . ٥٧ص  ٥١حبار األنوار ج . ٤٠٧ص  ٢الربهان ج . ١٢٣احملجة ص . ٢٨١ص  ٢تفسير العياشی ج  .١٤٦
 .۳۳: اإلسراء .١٤٧
حلية . ٤١٩ص  ٢الربهان ج . ١٢٨احملجة ص . ٥٥٢ص  ٣إثبات اهلداة ج . ٢٩٠ص  ٢تفسير العياشی ج  .١٤٨

  .٧١باب  ٤٢٥ينابيع املودة ص . ٩٦ص  ١٧العوامل ج . ٢١٨ص  ٤٤حبار األنوار ج . ٦٧٧ص  ٢االبرار ج 
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درستی ه و هر كس كه مظلومانه كشته شود ب(: درباره قول خداوند متعال امام باقر 
پس هرگز در كشنت اسراف . است حسين : م فرموداي هاش قدرتی قرار داد كه برای ولی

   ).خداوند مهدی را منصور ناميده است: است فرمود) پيروز(كند زيرا او منصور  منی
يعنی ايشان به ياری خداوند . اند هاوند منصور ناميده شداز طرف خد امحد احلسن  سيد
  .باشند صر خداوند متعال میاروز هستند و نمهيشه پي

من قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا فَالَ يسرِف و(: فی قوله تعاىل عبد اهللا  عن أيب 
فلو قتل أهل األرض مل ، قتل بدم احلسين بن علیيخرج في، ذلك قائم آل حممد: قال فِّی الْقَتلِ

مث قال أبو عبد اهللا ، مل يكن ليصنع شيئا يكون سرفاالْقَتلِ  يفَالَ يسرِف فِّ :وقوله تعاىل، يكن سرفا
 :١٥٠(.)يقتل واهللا ذراری قتلة احلسين بفعال آبائها(  

درستی ه شود ب و هر كس كه مظلومانه كشته(: درباره قول خداوند متعال امام صادق 
آن قائم آل : كند فرمود م پس هرگز در كشنت اسراف منیاي هكه برای وليش قدرتی قرار داد

پس حتی اگر متام  .كُشد می كند و به خوخنواهی حسين بن علی  خروج می .حممد است
 پس هرگز در كشنت: و قول خداوند متعال .هرگز اسراف نكرده است، اهل زمين را بكشد

: فرمود سپس امام صادق  .باشدكه اسراف  دهد یمن اجنامكند يعنی هرگز عملی  اسراف منی
  . )كشد اعمال پدرانشان می به خاطررا  خدا سوگند فرزندان قاتالن حسين  به

يعنی كسانی كه به عمل پدرانشان ، را از فرزندان قاتالنشان و انتقام خون امام حسين 
 و به حاكميت مردم اقرار كردند و حاكميت اهللا عزيعنی كسانی كه . گيرد می، راضی شدند

  .جل را نقض منودند

                                                                                                                                                   
 .٣٠ص  ٥١حبار األنوار ج . ١٢٢تفسير فرات الكوفی ص  .١٤٩
 ٢حلية االبرار ج . ص ٢الربهان ج . ١٢٧احملجة ص . ٥٣٠ص  ٣إثبات اهلداة ج . ٦٣كامل الزيارات ص . ١٥٠
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و ، و منا السفاح و املنصور، و فينا القائم، حنن واهللا أصحاب األمر(: قال عن أىب جعفر  
لى و ع حنن أولياء احلسين بن علی ، و من قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا: قد قال اهللا

   )١٥١(.)دينه
و . و قائم از ماست. به خدا سوگند كه ما اصحاب امر هستيم(: فرمود امام باقر 

ه و هر كس كه مظلومانه كشته شود ب: فرمايد میخداوند  مهانا. سفاح و منصور از ما هستند
و بر دين او ، ما اوليای حسين بن علی . ماي هقدرتی قرار دادش درستی كه برای ولي

  ).هستيم
  .و منصور يعنی مهان يمانی  ر اين روايت قائم يعنی امام مهدی د
 يرلَقَد مرِهصلَى نع إِنَّ اللَّهوا ومظُل مهلُونَ بِأَنيقَات ينلَّذنَ لأُذ.)به كسانی كه با ( )١٥٢

ا و مهان اند هها جنگ شده است اذن جهاد داده شده است زيرا كه مورد ظلم قرار گرفت آن
   ).ها سخت نيرومند است بر پيروزی آنخداوند 

 أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَدير(: فی قوله عبد اهللا  عن أيب 
و إمنا هو القائم ، ملا أخرجته قريش من مكة نزلت فی رسول اهللا : إن العامة يقولون: قال

  )١٥٣(.)السالم إذا خرج يطلب بدم احلسين عليه السالمعليه 

ها جنگ شده است اذن جهاد  به كسانی كه با آن(: درباره قول خداوند امام صادق 
ها سخت  و مهانا خداوند بر پيروزی آن اند هداده شده است زيرا كه مورد ظلم قرار گرفت

زمانی كه قريش ، زل شده استنا درباره رسول اهللا  گويند عامه می: نيرومند است فرمود
زمانی كه به ، است درستی كه آن درباره قائم ه ايشان را از مكه بيرون كردند؛ اما ب

  ). خروج كند خوخنواهی حسين 
   

                                                
حلية االبرار . ٤١٩ص  ٢الربهان ج . ١٢٩احملجة ص . ٥٥٢ص  ٣إثبات اهلداة ج . ٢٩١ص  ٢العياشی ج  .١٥١

 .١٤٦ص  ٨حبار األنوار ج . ٦٧٨ص  ٢ج 
 . ۳۹: احلج .١٥٢
حبار . ٩٤ص  ٣الربهان ج . ٥٥٢ص  ٣إثبات اهلداة ج . ٣٨٠ص  ٣الصافی ج . ٨٤ص  ٢تفسير القمی ج  .١٥٣

  .٤٧ص  ٥١األنوار ج 
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أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى (: قول اهللا عز وجل يف جعفر  عن أيب
   )١٥٤(.)و أصحابه هی فی القائم : قال .قَديرنصرِهم لَ

ها جنگ شده است اذن  به كسانی كه با آن(: جل و درباره قول خداوند عز امام باقر 
ها سخت  و مهانا خداوند بر پيروزی آن اند هجهاد داده شده است زيرا كه مورد ظلم قرار گرفت

   .)باشد میو يارانش  درباره قائم : نيرومند است فرمود

أُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا وإِنَّ اللَّه علَى (: وجل قول اهللا عز يف عبد اهللا  عن أيب
يرلَقَد مرِهصهی فی القائم : قال ن وأصحابه(.  

ها جنگ شده است  به كسانی كه با آن(: جل و درباره قول خداوند عز امام صادق  
ها  و مهانا خداوند بر پيروزی آن اند هه است زيرا كه مورد ظلم قرار گرفتاذن جهاد داده شد

   .)باشد میو يارانش  درباره قائم : سخت نيرومند است فرمود
فإذا ظهر ، تنزل الرايات السود التی خترج من خراسان إىل الكوفة(: قال جعفر  عن أيب 

   )١٥٥(.)املهدی عليه السالم بعث إليه بالبيعة
پس زمانی كه  .كنند سياه از خراسان در كوفه نزول می یها پرچم(: فرمود قر امام با

   ).مست ايشان می فرستده ب، ظهور كرد جهت گرفنت بيعت مهدی 

  .فرستند می تنها بيعت خود را به مست ياران يمانی ، يعنی امام مهدی 

حىت يأتی قوم من ، يداًتطروتشريداً و، بالء يسيلقون بعد إن أهل بييت: (قال رسول اهللا 
فيعطون ما سألوا ، فيقاتلون و ينصرون، فيسألون احلق فال يعطونه، معهم رايات سودقبل املشرق 

فمن أدرك ذلك ، فيمألها قسطاً كما مألؤها جوراً، فال يقبلون حىت يدفعوه إىل رجل من أهل بيتی
  )١٥٦().على الثلج لو حبواًو نكم فليأمم

                                                
حبار . ۹۳ص  ۳ الربهان ج. ۵۶۳ص  ۳إثبات اهلداة ج . ۳۳۸ص  ۱تأويل اآليات ج . ۱۲۷كنز الفوائد ص  .١٥٤

 . ۲۲۷ص  ۲۴األنوار ج 
إثبات . ١١٥٨ص  ٣اخلرائج ج . ٥٥املالحم والفنت البن طاووس ص . ٤٥٧ح  ٤٥٢الغيبة الطوسی ص  .١٥٥

 .٢١٧ص  ٥٢حبار األنوار ج . ٧٢٩ص  ٣اهلداة ج 
  .۸۳ص  ۵۱حبار األنوار ج . ۹۴باب  ۱۱۸املالحم والفنت ص . ۸۳منتخب األنوار املضيئة ص  .١٥٦
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خامنان و  و بی. شوند میاهل بيت من بعد از من دچار بالهايی (: فرمود رسول اهللا  
 .يی سياه استها پرچمها  آيند كه با آن تا زمانی كه گروهی از مشرق می، گردند متواری می

 چه آنپس . شوند میجنگند و پيروز  پس می. شود یها داده من كنند اما به آن پس حق را طلب می
كه آن را به مردی از  كنند تا اين ها قبول منی اما آن، دهند میها  ا كه طلب كرده بودند به آنر

ها آن را پر از ستم  در حالی كه آن، كند پس او آن را پر از داد می. اهل بيت من تسليم كنند
حتی سينه خيز ، ها بشتابد پس هر كدام از مشا كه آن زمان را درك كرد به سوی آن. اند هكرد

   ).ها بر روی يخ
  

من نصرها ، بالء حىت يبعث اهللا راية من املشرق سوادء يلقی أهل بييت(: اهللا  قال رسول 
فيؤيده اهللا ، فيولونه أمرهم يحىت يأتوا رجالً امسه كأمس، من خذهلا خذله اهللانصره اهللا و

   )١٥٧(.)بنصره
د پری را از كه خداون تا آن شوند میاهل بيت من دچار بالهايی (: فرمود رسول اهللا 

خداوند او را ياری ، هر كس آن را ياری كند .كند كه سياه است شرق مبعوث میطرف م
ی تا به مرد .كند یمن ياریخداوند او را ، )ياری نكند(و هر كس آن را خذالن كند  .كند می

داوند او را با پس خ .سپارند رسند و امرشان را به او می كه اسم او مانند اسم من است می
   ).كند پيروزيش تاييد می

  .ی سياه از ناحيه خراسان استها پرچمباز هم سخن از 

إذا رأيتم الرايات السود خترج من خراسان فأتوها ولو حبوا (: قال عن اإلمام الصادق  
فيعطون ما سألوا فال ، فيقاتلون وينتصرون، فإن محلتها يطلبون احلق فال يعطونه، على الثلج

إال أم ، عواتقهم حىت يدفعوا رايام إىل القائم املهدیكأنی م قد وضعوا سيوفهم على ، يقبلون
فإذا رأيتم الرايات السود جتیء من قبل ، قلوم كزبر احلديد، أنصار املهدی يوطنون له سلطانه

   )١٥٨(.)املشرق فأكرموا الفرس فإن دولتنا فيهم

                                                
 . ۱۰۳تان ومخسون عالمة ص مئ .١٥٧
 .٥٧٢يوم اخلالص ص  .١٥٨
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دتان ی سياه از خراسان خروج كردند خوها پرچماگر ديديد كه (: فرمود امام صادق 
كنند ولی به  زيرا حامالن آن حق را طلب می .ها ها برسانيد حتی سينه خيز بر روی يخ را به آن

را كه طلب كرده  چه آنها  پس به آن. شوند میجنگند و پيروز  پس می. شود یها داده من آن
خود  بينم كه مششيرهايشان را بر دوش ها را می گويی آن.كنند اما قبول منی شود میبودند داده 

ها انصار مهدی  بدانيد كه آن .يشان را به قائم مهدی برسانندها پرچمتا آن كه  اند هقرار داد
پس . ی آهن استها های آنان مانند پاره قلب. كنند می ءند كه حكومت او را برايش مهياهست

لت آيند ايرانيان را گرامی بداريد زيرا كه دو ی سياه از طرف مشرق میها پرچماگر ديديد كه 
   ).ها است ما در آن

  

فإذا قامت على قطبها ، البد من وجود رحى تطحن(: على منرب الكوفة قال أمير املؤمنين 
أصحابه الطويلة ، يكون النصر معه، و ثبتت على ساقها بعث اهللا عليها عبداً عنيفاً خامالً أصله

  )١٥٩(.)همويل ملن ناوا، أصحاب رايات سود، سود ثيام، أصحاب السبال، شعورهم

و اگر بر . خش آسياب نيستگريزی از چر(: بر روی منرب كوفه فرمود امير املومنين  
بر آن ، بی باك كه نسب او نامشخص است ای هخداوند بند، های خود استوار و ثابت شد پايه

و ) شعور باال(اصحاب او دارای موهای بلند  .پيروزی با او خواهد بود .كند مبعوث می
ها صاحبان  آن. هايشان سياه است لباس .هستند) در نطق بسيار مستحكم(پشت های پر  سبيل
   .)ها خمالفت كند وای بر حال كسی كه با آن .باشند ی سياه میها پرچم

و اين شخص فرزند امام مهدی ، دانند را مهه می واضح است كه نسب امام مهدی 
 ن اطالع نداردهستند كه كسی تا زمان بعثت ايشان از وجود و نسب ايشا.  

إذا رأيتم الرايات السود قد أقبلت من خراسان فائتوها : قال رسول اهللا (: عن ثوبان قال 
  )١٦٠().یفان فيها خليفة اهللا املهد، و لو حبواً على الثلج

                                                
  .٢٣٢ص  ٥٢حبار األنوار ج . ٢٦٥الغيبة النعمانی ص  .١٥٩

  
ص  ٣إثبات اهلداة ج . ٢٧٢ص  ٣كشف الغمة ج . ١١٩ص  ٩٥املالحم والفنت السيد بن طاووس باب  .١٦٠
 . ٨٢ص  ٥١حبار األنوار ج . ٥٩٥
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ی سياه از مست خراسان ها پرچماگر ديديد كه ( :فرمود رسول اهللا : ثوبان گويد 
زيرا خليفة اهللا مهدی در آن  .ها سينه خيز بر روی يخحتی آيند خود را به آن برسانيد  می

   .)است
  

مث ال يصير ، يقتتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة(: قال رسول اهللا : عن ثوبان قال 
مث ذكر شيئا ، فيقتلونكم قتال مل يقتله قوم، مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق، إىل واحد منهم

فانه خليفة اهللا ، فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج: اهللا قال رسول ، ال أحفظه
   )١٦١(.)املهدی

و هيچ كدام به  شوند میسه فرزند خليفه كشته (: فرمود رسول اهللا : ثوبان گويد
پس جنگ سختی خواهد بود . آيند ی سياه از طرف مشرق میها پرچمسپس . رسند خالفت منی

پس اگر او را : فرمود رسول اهللا . چيزی را ذكر كردسپس . كه مانند آن نبوده است
  ).زيرا كه او خليفة اهللا مهدی است. ديديد با او بيعت كنيد حتی سينه خيز بر روی يخ ها

إذا مسعت الرايات السود مقبلة من خراسان فكنت فی صندوق (: قال امير املؤمنين  
حتتها فإن مل تستطع فتدحرج حىت مقفل عليك فاكسر ذلك القفل و ذلك الصندوق حىت تقتل 

   )١٦٢(.)تقتل حتتها
كه  در حالی، آيند ی سياه از خراسان میها پرچماگر شنيدی كه (: فرمود امير املؤمنين 

تا آن كه زير آن ، پس آن قفل و آن صندوق را بشكن، تو در صندوقی قفل شده بودی
ا از آن خارج كنی تا زير د رپس اگر نتوانستی خو). جهاد كنی(جبنگی ) ی سياهها پرچم(

كشته ) درب(قدر خود را به درب آن صندوق بكوب تا زير آن  نآ، ی سياه جهاد كنیها پرچم
  .)شوی
اثنا عشر ألفا ، إن هللا تعاىل كنزا بالطالقان ليس بذهب وال فضة(: قال عن الباقر  

، عليه عصابة محراء، يقودهم شاب من بنی هاشم على بغلة شهباء" أمحد أمحد": خبراسان شعارهم
  )١٦٣(.)فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبوا على الثلج، كأنی أنظر إليه عابر الفرات

                                                
 .٨٢ص  ٥١حبار األنوار ج . ٥٩٦ص  ٣إثبات اهلداة ج . ٢٧٨ص  ٣كشف الغمة ج  .١٦١
  .٧٩ص  ٣ج ) ع(معجم احاديث االمام املهدی . ١٦٢
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براى خداى تعاىل گنجى در طالقان است كه نه طال است و نه (: فرمود امام باقر  
ا ه است و رهرب آن" امحد امحد": بلكه دوازده هزار نفر در خراسان هستند كه شعارشان. نقره

پيشاىن بندی قرمز رنگ بر پيشانی . هاشم سوار بر قاطرى خاكستری رنگ است جواىن از بىن
سوى او ه اگر آن را شنيديد ب .گذرد نگرم كه از رود فرات هم مى گويی به او مى .بسته است

   .)ها بشتابيد حىت سينه خيز بر روی يخ
  . يعنی مهان امحد مذكور در وصيت پيامرب، پس خليفة اهللا مهدی

و راية مل تنشر منذ ، له كنز بالطالقان ما هو بذهب و ال فضة(: قال عن أبی عبد اهللا  
   )١٦٤(.)يا لثارات احلسين: شعارهم.. .و رجال كأن قلوم زبر احلديد، طويت

. برای خداوند گنجی در طالقان است كه نه طال و نه نقره است(: فرمود امام صادق 
و افرادی هستند كه . چيده شدنش هرگز برافراشته نشده استو پری است كه بعد از پي

) خواخنواهی حسين(يا لثارات احلسين : ها شعار آن .های آهن است هايشان مانند پاره قلب
   ).است
، حىت يكون تكملة احللقة ال يخرج القائم (: قال أبو عبد اهللا : عن أبی بصير قال 
مث يهز ، وميكائيل عن يساره، ف جربئيل عن يمينهعشرة آال: قال ؟وكم تكملة احللقة: قلت
 فلم تزل عند علی ، مث لفها ودفعها إىل علی ، يوم بدر نشرها رسول اهللا .. .الراية

مث لفها وهی عندنا هناك ال ، ففتح اهللا عليه حىت إذا كان يوم البصرة نشرها أمير املؤمنين 
، تورا غضبان أسفا لغضب اهللا على هذا اخللقإنه يخرج مو.. .ينشرها أحد حىت يقوم القائم 

ودرعه درع ، وعمامته السحاب، الذی كان عليه يوم أحد يكون عليه قميص رسول اهللا 
يجرد السيف على عاتقه مثانية ، ذو الفقار وسيفه سيف رسول اهللا ، السابغة رسول اهللا 

   )١٦٥().أشهر يقتل هرجا

                                                                                                                                                   
 . ۳۴۳منتخب األنوار املضيئه ص . ١٦٣
  . ٣٠٧ص  ٥٢حبار األنوار ج  .١٦٤

  
ص  ٥٢حبار األنوار ج . ٦٣٣ص  ٢حلية األبرار ج . ٥٤٥ص  ٣إثبات اهلداة ج . ٣٢٠الغيبة النعمانی ص . ١٦٥
٣٦٧. 
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، كند تا زمانی كه حلقه خروج منی ائم ق(: فرمود امام صادق : ابی بصير گويد
جربئيل از مست راست و ، ده هزار: فرمود ؟شود میحلقه با چه تعداد كامل : گفتم .كامل شود

آن  رسول اهللا .. .افرازد یسپس پرچم را برم .كنند كائيل از مست چپ او را مهراهی میمي
 پس آن پرچم نزد علی  .ددا سپس آن را پيچيد و به علی  .پرچم را در بدر برافراشت

و خداوند او را پيروز  .آن را بر افراشت كه امير املومنين ) جنگ مجل(بود تا روز بصره 
افرازد تا اين كه  كسی آن را برمنی .سپس آن را پيچيد و آن پرچم اكنون نزد ما است .گردانيد

كند و متاسفانه به  یخواهانه و و غضبناك خروج م و خوندرستی كه اه ب.. .قيام كند قائم 
روز احد بر تن داشت را بر  در پيراهنی كه رسول اهللا  .علت غضب خداوند بر اين مردم

و  .است و زره او زره كامل رسول خدا  .ی او سحاب نام دارد كند و عمامه تن می
مششير را هشت ماه بر دوشش محل آن  .ذو الفقار است مششير او مششير رسول اهللا 

   ).كشد مالحظه می بیكند و  می

 است كه امير املومنين  پس قائم مذكور در اين روايت مهان فرزند امام مهدی 
بر اهل مشرق خروج كرده و مششير را هشت ماه بر دوش خود  فرموده قبل از امام مهدی 

  .محل خواهد فرمود

ونةً مابد ما لَهنجرأَخ لَيهِملُ عالْقَو قَعا لَا  إِذَا ونوا بِآياتكَان اسأَنَّ الن مهكَلِّمضِ تالْأَر
ها  سازيم با آن د برايشان دابة االرض را خارج میو زمانی كه آن قول واقع شو( )١٦٦(.يوقنونَ
   .)ات ما يقين ندارنديآ  هدرستی كه مردم به اما ب کند میتكلم 

فتكتب فی وجه ، رض بين الركن و املقاممث تظهر دابة األ.. .(: قال عن أبی عبد اهللا  
و يخرب .. .مث يظهر السفيانی و يسير جبيشه اىل العراق، املؤمن مؤمن و فی وجه الكافر كافر

  )١٦٧().فتبتلعهم األرض.. .مث يخرج اىل البيداء.. .املدينةو يتركها محماً و يخرب الكوفة و الزوراء

پس بر . كند در بين ركن و مقام ور میسپس دابة االرض ظه.. .(: فرمود امام صادق  
كند و با  سپس سفيانی ظهور می. كافر، نويسد و بر وجه كافر مؤمن می، مؤمن) پيشانی(وجه 

                                                
 .٨٢: النمل .١٦٦
 . ۱۰۰الرجعة لألسترآبادی ص . ۱۸۵خمتصر بصائر الدرجات ص  .١٦٧
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زند و مهين طور  كند و آن را آتش می و زوراء را خراب می.. .رود سپاهش به سوی عراق می
پس زمين .. .رود داء میسپس به سوی بي.. .كند و كوفه و مدينه را خراب می. كند رها می

   ).بلعد ها را می آن
قبل از ظهور سفيانی  بينيم كه ظهور دابة االرض  می در اين حديث از امام صادق 

بعد از خروج سفيانی  ظهور امام مهدی ، و طبق احاديث فراوان از اهل بيت  .است
  .كند ر میظهو كسی است كه قبل از امام حممد بن احلسن  پس دابة االرض  .است
مىت يكون خروجه : قلت.. .دخلت على أبی عبد اهللا (: عن عباد بن حممد املداينی قال 

: قال ؟فله عالمة قبل ذلك: قلت، إذا شاء من له اخللق و األمر: قال ؟جعلنی اهللا فداك) املهدي(
  )١٦٨(.)خروج دابة من املشرق: قال ؟مثل ماذا: قلت، نعم عالمات شىت

خروج او : گفتم.. .وارد شدم حمضر امام صادق (: ينی گويدعباد بن حممد مدا 
كسی كه متام ، زمانی كه: فرمود ؟چه زمانی خواهد بود خداوند مرا فدای مشا كند) مهدی(

قبل از وقوعش ، آيا عالمتی برای آن: گفتم .خبواهد، باشد میخملوقات و اوامر برای او 
خروج دابة : چه چيز؟ فرمود مثالً: گفتم .های خمتلفی است عالمت، بله: فرمود ؟باشد می

   ).قاالرض از مشر
  .اشاره شده است قبل از امام مهدی  به خروج و قيام دابة االرض  جا ايندر 

فقلت ، فأخرج التقية إىل يوم يؤذن يل يا بن املازيار فأنا يف.. .(: قال  يعن االمام املهد 
واجتمع الشمس والقمر ، بين سبيل الكعبةبينكم و إذا حيل: مىت يكون هذا االمر؟ فقال ييا سيد

كذا خترج سنة كذا و يف: فقلت مىت يا بن رسول اهللا؟ فقال يل، النجومواستدار ما الكواكب و
يسوق الناس إىل ، خامت سليمانعصا موسى و معهو، املروةرض من بين الصفا ودابة األ

  )١٦٩().راحملش

در تقيه هستم تا زمانی كه خداوند به من  ای ابن مازيار من(: فرمود امام مهدی  
اگر بين مشا و : فرمود ؟افتد سرورم اين امر چه زمانی اتفاق می: معرض كرد .اجازه خروج دهد

دور آن دو ، و سيارگان و ستارگان. و خورشيد و ماه با هم مجع شوند، راه كعبه مسدود شود
                                                

  .٦٢ص  ٨٣حبار األنوار ج . ١٧٠ص  فالح السائل السيد ابن طاووس .١٦٨
دالئل . ٩ص  ٥٢حبار األنوار ج . ٦٥تبصرة الولی ح . ٢٦٦واملنت فی ص  ٢٢٨ح  ٢٦٣الغيبة الطوسی ص  .١٦٩

 . ٣٥٥االيقاظ من اهلجعة ص . ٢٩٦االمامة ص 
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چنين و  در سال اين: فرمودپس به من  ؟ای پسر رسول خدا چه وقت است: گفتم.بگردند
و مهراه او عصای موسی و خامت ، كند االرض از بين صفا و مروه خروج میدابة ، چنان آن

سوی حمشر سوق ه او مردم را ب .است) ستاره داود روی خامت سليمان نقش بسته است( سليمان
   ).دهد می

لَيلَ عزالَ نقَالُواْ لَو قُلْ اي  هو هبن رالَ ةٌ م مهأَكْثَر نلَك لٍ آيةً وزلَى أَن ينع رقَاد إِنَّ اللّه
بگو مهانا  شود یگفتند چرا از جانب پروردگارش آيتی برايش نازل من و( )١٧٠(.يعلَمونَ

   .)دانند ها منی كند وليكن اكثر آن آيتی نازل كه آن خداوند قادر است بر
وسيريكم فی آخر الزمان : قاللّه قَادر علَى أَن ينزلٍ آيةً إِنَّ ال(: فی قوله عن ابی جعفر  
  )١٧١(.)منها دابة االرض، آيات

نازل كند  آيتی هبگو مهانا خداوند قادر است بر آن ك(: درباره قول خداوند امام باقر 
   .)در آخر الزمان آياتی خواهيد ديد مانند دابة االرض: فرمود

 َونَ إِالَّ ألْ ينظُره ضعی بيأْت ميو كبر آيات ضعی بيأْت أَو كبی ريأْت كَةُ أَوآلئالْم ميهأْتن ت
ها خيرا قُلِ انتظرواْ  ها لَم تكُن آمنت من قَبلُ أَو كَسبت فی إِيمآن آيات ربك الَ ينفَع نفْسا إِيمآن

ها بيايند يا پروردگارت  سوی آنه يا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان بآ( )١٧٢(.إِنا منتظرونَ
بيايد يا بعضی از آيات پروردگارت بيايد؟ روزی كه بعضی از آيات پروردگارت بيايد ايمان 

مگر كسی كه از قبل ايمان آورده باشد يا در ايمانش ، آوردن كسی برايش نفع و فايده ندارد
   .)نتظر باشيد كه مهانا ما هم از منتظران هستيمخيری كسب كرده باشد بگو م

  

قَبلُ  ها لَم تكُن آمنت من ناذا جاءت مل ينفَع نفْسا إِيممخسا من اآليات إ(: قال  عن النيب
ی إِيمف تبكَس ا ناأَويرا: ها خو ، و يأجوج و مأجوج، والدجال، طلوع الشمس من مغر

   )١٧٣().و الدابة، الدخان
                                                

 . ٣٧: نعامألا .١٧٠
. ٣٤٠االيقاظ من اهلجعة ص . ٥٢٤ص  ١الربهان ج . ١١٨ص  ٢الصافی ج . ١٩٨ص  ١تفسير القمی ج  .١٧١

 .١٨١ص  ٥٢و ج  ٢٠٤ص  ١٧حبار األنوار ج 
 . ۱۵۸: االنعام .١٧٢
. ٦٦٦٥ص  ١٥ابن أبی شيبة ج . ١٨٣الفنت ابن محاد ص . ١٠١ص  ١ج  معجم احاديث االمام املهدی . ١٧٣

  . ٥٩ص  ٣الدر املنثور ج . ٥٤٥ص  ٤املستدرك احلاكم ج . ٧٤ص  ٨ربی ج تفسير الط
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پنج آيت و نشانه است كه زمانی كه بيايند ايمان آوردن كسی (: فرمود پيامرب خدا 
هرگز برايش نفع و فايده ندارد مگر كسی كه از قبل ايمان آورده باشد يا در ايمانش خيری 

و ياجوج و ، و دجال، طلوع خورشيد از مغربش: ها عبارتند از كسب كرده باشد و آن
   .)و دابة، و دخان يا دود، ماجوج

  

بك الَ ينفَع نفْسا يوم يأْتی بعض آيات ر: وجل قول اهللا عز يف(: أنه قال عبد اهللا  عن أيب 
لُ ناإِيمن قَبم تنآم كُنت و اآلية املنتظرة هو القائم ، اآليات هم االئمة: قال ها لَم ، َفيومئذ ال

ا إِيمفْسن ناينفَع كُنت ل قيامه بالسيف وإن آمنت مبن تقدمه من آبائه  ها لَمن قَبم تنآم(.)١٧٤(  

روزی كه بعضی از آيات پروردگارت بيايد (: جل و درباره قول اهللا عز امام صادق  
: ايمان آوردن كسی برايش نفع و فايده ندارد مگر كسی كه از قبل ايمان آورده باشد فرمود

پس در آن روز ايمان آوردن كسی  .است ظره مهان قائم ی منت و آيه .امامان هستند، آيات
برايش نفع و فايده ندارد مگر كسی كه از قبل ايمان آورده باشد يعنی قبل قيامش با مششير و 

   .)كه قبل از او بودند ايمان داشته باشد حتی اگر به پدرانش 
  

  .باشد می سن امحد احل سيدو يعنی  مهان دابة االرض و مهان يمانی ، پس قائم 

  و نیز امر مهدیین   اعرتاف علمای شیعه به وصیت رسول ا: مبحث دوازدهم
: قيل، اذا فسدا فسدت اميتو اذا صلحا صلحت اميت صنفان من اميت(: قال رسول اهللا  
  )١٧٥(.)و االمراء، ءالفقها من مها؟ قال سول اهللا ويا ر

امتم نيز صاحل ، اگر صاحل شوندکه تند دو گروه از امتم هس(: فرمودند  رسول اهللا 
يا رسول اهللا آنان کدام : گفته شد .شود میامتم نيز دچار فساد ، گردد و اگر فاسد گردند می

   ).)رهربان(و اميران  ءفقها: فرمودند ؟گروه هستند

                                                
ص  ٢حلية االبرار ج . ١٧٣ص  ٢الصافی ج . ٣٣٦و ص  ٣٠و ص  ١٨كمال الدين ومتام النعمة ص  .١٧٤
ينابيع املودة . ٣٠٢منتخب االثر ص . ٣٣ص  ٦٧و ج  ٥١ص  ٥١حبار األنوار ج . ٥٦٤ص  ١الربهان ج . ٦٨٦

 . ٧١باب  ٤٢٢ص 
 . ۵۰حتف العقول ص . ۱۲االثنين ح باب  ۳۷ص  ۱اخلصال، ج : ک. ر .١٧٥
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والذی هو ) اتمع الفرعونی(ل عنه فی کتاب فقد نق الشهيد السيد حممد باقر الصدر 
سوف يدمر کل أسباب   يفاملهد… (: تقرير حماضرات ألقاها الشهيد الصدر قال عبارة عن

الفساد واالحنراف وعلى رأسها الظلم واجلور ويؤسس جمتمع القسط والعدل ويرسم له مناهجه فی 
مجيع جماالت احلياة اإلنسانية مث يأتی بعده أثنی عشر خليفة يسيرون فی الناس وفق تلک املناهج 

وخالل فترة والية األثنی عشر خليفة يکون اتمع  ت اشراف احلجة املهدی التی وضعت حت
فی سير حثيث حنو التکامل والرقی ويکون اإلنسان مبستوى من العلم واألخالق ما ال يحتاج إىل 

ولَقَد کَتبنا فی رقيب غير اهللا تعاىل وعند ذلک يتحقق البالغ بوراثة الصاحلين األرض قال تعاىل 
  )١٧٦(.)ينلزبورِ من بعد الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادی الصالحونَ إِنَّ فی هذَا لَبلَاغاً لِّقَومٍ عابِدا

هايی  عبارتند از کنفرانسکه ) ع فرعونیجمتم( در کتاب  از شهيد سيد حممد باقر صدر
زودی متام اسباب ه ب  مهدی(: ته استگفکه  نقل کردند، شهيد صدر ارائه داده استکه 

 پايهبر  ای هدر رأس آن ظلم و ستم بوده را ريشه کَن خواهد کرد و جامعکه فساد و احنراف 
گذاری خواهد  منهاج را پايه، های زندگی انسانی و در متام جمال کند میقسط و عدالت برپا 

حتت سرپرستی امام که ن مناهجی مردم را طبق آکه آيند  د سپس بعد از او دوازده خليفه میکر
دهند و در خالل حکومتداری اين دوازده  می سير، اند هگذاری شد بنيان  حجت بن احلسن

م و يابد و انسان به حد اعاليی از عل سوی رشد و کمال ارتقاء میه انسانی ب جامعه، خليفه
دارد و در آن يابد و به هيچ رقيبی جز خداوند نيازی ن معرفت و اخالق و بينش دست می

و در (: يابد و خداوند فرمود وراثت زمين توسط صاحلان حتقق می ابالغيهکه مرحله است 
به *  حقيقت در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمني را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد

 .)است] حقيقى[پيشه ابالغى   براى مردم عبادت] امور[راسىت در اين 
 

.. .(: کالماً طويالً فی هذا املوضوع ننقل جزءاً منه لالختصار قال لصدر وقد ذکر السيد ا 
، العام األخير ده أو خليفته خالل حياته ورمبا يفعه بتعيين ويل ومن هنا سيقوم اإلمام املهدی 

 .ليکون هو الرئيس األعلى للدولة العاملية العادلة بعده واحلاکم األول لفترة حکم األولياء الصاحلين
بالرغم من أن هذا احلاکم األول قد يکون هو أفضل من األحد عشر اآلتين بعده بإعتبار انه و

شخصياً واملعاصر ألقواله وأفعاله وأساليبه خبالف من يأتی بعده من  نتيجة تربية اإلمام املهدی 

                                                
  . الباب الرابع الفصل الثالث ۱۷۵اتمع الفرعونی ص .١٧٦
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ال إنه (نفسه إىل حد يصدق  بالرغم من ذلک فإنه سيفرق فرقاً کبيراً عن املهدی  .احلاکمين
قبل وفاته قد أکد  نعم الشک أن اإلمام املهدی … :إىل أن يقول… )خير فی احلياة بعده

) حکم اإلولياء الصاحلين(وشدد بإعالنات عاملية متکررة على ضرورة إطاعة خليفته وعلى ترسيخ 
ها  فی األذهان ترسيخاً عميقاً إال أن البشرية حيث ال تکون بالغة درجة الکمال املطلوب فآن

  ). …عصيان والتمرد فی أکثر من جمالتکون مظنة الس
 خمتصری از آن راکه  کند میکالمی طوالنی عرضه  درباره اين موردسيد حممد صادق صدر 

در خالل  ای هبه تعيين ولی امر يا خليف  امام مهدیکه ست جا اينو از … (: کنيم مینقل 
يس و حاکم دولت عدل اهلی ئر اوکه اقدام خواهد کرد ، عمر خويش چه بسا در سال اخير

اين ، و عالوه بر آن باشد میبعد از ايشان و اولين حاکم در حکومتداری اولياء و صاحلان 
او دست پرورده که  اينبه اعتبار  باشد می، تر و برتر از يازده حاکم بعد از خود حاکم اول فاضل

خلق و خوی و منش و و برگرفته از   و پرورش يافته در دامان خود شخصيت امام مهدی
علی  .آيند از او میکه بر خالف حاکمانی  باشد میاقوال و افعال و اسلوب تربيتی حضرتش 

در ( شود میمصداق اين کالم که دارد به حدی   او تفاوت چشم گيری با مهدی، رغم آن
امام که آری شکی نيست  …گويد میکه  جا آنتا ) …زندگانی بعد از او خيری خنواهد بود

 خليفهبر وجوب اطاعت از  فات خويش بر ضرورت اعالنات جهانیقبل از و  هدیم
که  اينجز  .کردند سفارش می تأکيد و، خويش و ترسيخ حکم اوليای صاحلين در اذهان عموم

و عدم  سرپيچیدر معرض  ای هپس چنين جامع. بشريت به حدی از کمال و بينش نرسيده باشد
  ).چی از دستورات را خواهد داشتاطاعت و در بيشتر موارد سرپي

پیروان مکتب سید علی سیستانی به ازدواج ،  امام مهدی قضیهمرکز جامع ختصصی در 
 .کند میاعرتاف ، برای ایشان است ای هذریکه  ایندر عصر غیبت و   امام مهدی

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  اهللا و برکاتهة سالم عليکم و رمح

در خالل غيبت صغری يا کربی ازدواج کردند و   حلسنآيا امام حجت بن ا: ۱سؤال
روايات که  چه آنمأثوره و بر حسب  ادعيهبرخی اشخاص از خالل  که جائیخانواده دارند؟ 

ل اقامت خود و اهل خويش قرار حم، مسجد سهله را بعد از ظهور خويشکه ذکر کردند 
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 ؟ازدواج کردندکه  شود میمستفاد ، دهند می
 : پاسخ

   الرمحن الرحيمبسم اهللا
 اهللا و برکاته ةمی و حمترم و عليکم السالم و رمحبرادر گرا

که مأثور  ادعيهشواهد بسياری موجود است از مجله : به پاسخ سؤال اول مشا بايد گفت
احتمال عدم ازدواج قائم که  اينإال  باشد میدر عصر غيبت   ازدواج امام مهدی ۀدهند نشان

قطعی بر انقطاع نيابت و سفارت در غيبت  ادلهين مسئله با وجود در هر حال ا .باقی مباند
تنها ، مستقيم خود باشند ذريهفرزندان از   حتی اگر برای امام باشد یکربی مثمر به مثر من

آری حجت و نيابت حمدود ، ها منی دهد فرزند ايشان هستند و حجيت در زمان غيبت را به آن
  .باشد میاکنون حجيت تنها خاص فقيه و مرجع  اما باشد میبه زمان ظهور خواهد 

پيروان مکتب سيد علی   گويی از مرکز ختصصی در مورد امام مهدی لينک پاسخ
  .سيستانی

mahdi.com/question/show.php?L=63-http://www.m 
  

بعد از وفات که   مهدیین از فرزندان امام مهدی قضیهرد تأکید شیخ علی کورانی در مو
  : کنند حکومتداری می  پدر خویش

داری  گويای حکومتکه روايتی داريم : گويد می، نوشتهکه  چه آنشيخ علی کورانی طبق 
و گشايش حکومت جهانی بر زمين و در مناطق  باشد میدوازده مهدی از فرزند حضرت 

   .گردد آغاز می، دهو حرکت حال و آين، ديگر

  
 داری آنان بعد از امام مهدی ومتمرجع دینی سید کاظم حائری به وجود دوازده مهدی و حک

  کند میاعرتاف:  
در شب   وصيت رسول اهللا کاظم حائری بر، تأکيد فراونی از سوی مرجع دينی 
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کومتداری ح  بعد از امام مهدیکه تأکيد زيادی بر وجود دوازده مهدی  چنين هموفات و 
اوضاع جهان “ سخنان او در کنفرانسش حتت عنواناين امر از خالل  .موجود است، کنند می

و اين کنفرانس  باشد میقابل برداشت  “چگونه خواهد بود؟  بعد از حضرت حجت
  .صوتی در سايت رمسی سيد حائری موجود است

  .کنيد ک مراجعهلين به اينو برای کسب اطالعات بيشتر و شنيدن القاهای کامل او 
http://www.alhaeri.org/main.php?p=lessons&cid=5#lessons  

  :در اين لينک چنين همو 
JNJK5hTX0Yhttp://www.youtube.com/watch?v=C  

  
را  در مورد ائمه و مهدیین دوازده گانه   وصیت رسول ا، فرات ای هماهوارکه شب

  : دهد میمنایش قرار در معرض 
 برنامهدر  باشد میبا نظارت جملس اسالمی شيعه اعلی در عراق که فرات  ای هماهوارکه شب

در آن ذکر که ذاشته منايش گ در شب وفات را به  وصيت رسول اهللا“ از سفر تاريخ“
 .باشند دوازده مهدی می، بعد از ائمه دوازده گانه  اوصيای رسول اهللا کند می

   :فرات ای هماهوارکه شب/ از سفر تاريخ صوتی برنامهلينک 
https://www.youtube.com/watch?v=lMB5rOCSgGk   

  
 امام مهدی ذریهوجود  مسألهبر   اهل بیت مؤسسهفرهنگی رافد تابع  توسعهکه شب سایت

  کند میتأکید.  
، و اگر ازدواج کردند در طول غيبت خويش ازدواج کردند؟  آيا امام مهدی: سؤال

 آيا آنان از حقيقت امر امام مهدی، برای ايشان فرزندانی است؟ و اگر مهسر و فرزند دارند
 ند؟ آگاه هست 

 از سوی سيد جعفر علم اهلدی: پاسخ
دارای فرزند و ذريه   امام مهدیکه  شود میاز برخی روايات و ادعيه و زيارات بيان 
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کنند  منی را ترک  کنند و سنت جد خويش رسول اهللا باشند و طبيعتاً ايشان ازدواج می می
از من ، گردان شود یرو، از سنت منکه سنت من است پس هر کس ، ازدواج: فرمودندکه 

از حال ايشان و که گونه  اما از جايگاه و حمل سکنی و وطن ايشان اطالعی نداريم مهان، نيست
 .اطالع هستيم ايشان بی ذريهفرزندان و 

  

 : کنند تأکید می  بر وجود ذریه برای امام مهدیکه  باشد می ای هو این جمموعه ادعی

اَللّهم اَعطه فی نفِْسه : )رة الرابعة فی مفاتيح اجلنانالزيا(، زيارة اإلمام احلجة  يف_ ۱
هتاُمو هتيذُرو هلَدوو هلاَهو ،هنيع بِه رقما ت هتيعميعِ رجو ،هفْسن بِه رستلِّ : وفی آخرها، وص ماَللّه

هدهع الةلى واالْ، عوعب نم ةمئهد ،مآمالَه مهلِّغبو ،هِمفی آجال زِدو. 
يا اَبا الْقاسمِ  ياَلسالم علَيک يا موال: تها يوم عرفةئزيارة اجلامعة التی يستحب قرا يف_ ۲

مانالز بنِ صاحسالْح نب دمحم ،الطَّي ةرالطّاه کترتلى ععو کلَيلَّى اُهللا عصةب. 
: عن صاحب الزمان  احلسن الضراب اإلصبهاين خرج إىل أيب) دعاء(صلوات  يف_ ۳

کيللى ولِّ عصو ،کدهع الةوو ،هلْدو نم ةماالَْئو ،ممارِهفی اَع دمو ،هِمفی آجال زِدو. 
ئمة من واالْ، عهده ووالة، ليکاَللّهم صلِّ على و: مصباح الکفعمی ومجال األسبوع يف_ ۴
هلْديف، و دمو ممارِهيف، اَع زِدو هِمآجال .  
  

آگاه   ايشان از حقيقت امر امام مهدی هو خاص ذريهفرزندان و که  شود میو آشکار 
از  طول عمر ءدعا اين که جائیباشند  چون پدر خويش می بوده و صاحبان عمر طوالنی هم

وزِد ، اَعمارِهم ومد يف: فرمايند میکه هنگامی ، مستجاب است  جانب مؤمنين در حق آنان
 .آجالهِم يف

  

  . اهل بيت سهپيرو مؤس، فرهنگی رافد توسعهکه شبگويی  لينک سايت پاسخ
//www.rafed.net/research/index%E2%80%A6.07&Itemid=1332http:  

  
پس با چه کسی . و اگر پاسخ آری باشد ؟ازدواج کردند  آيا امام مهدی: سؤال

  ؟ازدواج کردند و آيا فرزندانی دارند؟ تعدادشان چقدر است
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 :از جانب شيخ حممد سند: پاسخ

ها را شيخ  آن بعضی ازکه _ شان شيخ طوسی و سيد بن طاووس و غيرکه در برخی ادعيه 
برای فرزندان ايشان که  شود میمستفاد  _مفاتيج اجلنان خود نقل کردهعباس قمی در کتاب 

 امامکه سيد بن طاووس در کتاب املهجه و ديگر کتب ذکر کرده که گونه  مهان .اند هدعا کرد
 که ذکر کرده ، تابعالمه طريحی صاحب جممع البحرين در ک چنين همو  اند هازدواج کرد

و بسياری از اشراف و بزرگان شهرهای  .ازدواج کرده و نسل و فرزند دارند  امام مهدی
باشند و بسياری از آنان اطبای مشهور مصر  حضرت می ذريهاز نسل و که کنند  ادعا می، مصر
از اشراف و بزرگان ، نسب و نسل آنان، گويند تند و برخی از علمای صاحب نسب میهس
برادر امام حسن   به عموی حضرت حجتکه  اينجز ، تواند صحيح باشد و منی باشد می

 .وقوع پيوسته استه شت اسم بامنتِسب باشند و اشتباه از جانب نسخ و يادد  عسکری
  

   اهل بيت سهتابع مؤس، فرهنگی رافد توسعهکه شبهای  گويی سايت لينک پاسخ
http://rafed.net/research/index.php?%E2%80%A607&Itemid=1332  

  
  
  
  

  معنى اول مؤمنان در وصيت، آيد د امام قبل او جهت زمينه سازى میفرزن: مبحث سیزدهم
  

.. .:فرمودند علی  به وفاتش درشب رسول خدا (: فرمودند امير مؤمنان از 
دوازده مهدی خواهد بود و تو ای علی اول  ها آن از بعد و امام دوازده من از بعد علی ای

 آن –مهدی  امام –اگر وفات به سراغش آمد : فرمودندکه  اينتا .. .دوازده امام هستی
برای او سه اسم است امسی مهانند اسم من و اسم پدرم  )مهديين(مقربين  اول فرزندش راحتويل
   )١٧٧().و او اول مؤمنين است تسليم منايد مهدی است و امحد و اسم سوم عبد اهللاو آن 

                                                
  .غايه املرام ١٣جلد  نوارحبار األ ٣٠٠غيبه طوسی ص  .١٧٧
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  ...است الزمتوجه به دو نکته  جا اينو در 

اين است  به امام علی  اول مهديين از ذريه امام مهدی  تشابه: نکته اول
وصيت که بود و اولين کسی  وصی اول برای رسول خدا  علی  امامکه طوری  مهان

طور مهدی اول به عنوان  ياب شد مهين شرف خدا تربيت رسول  رفت و بهرا حتويل گ
 گيرد طور مستقيم حتويل میه وصيت را بکه و مهان کسی  مهدی  اولين وصی برای امام

 باشد می مهدی  امام توسطی و تربيت مستقيم طور به و )تأکيد کرد روايتکه طور مهان(
وند مهدی خداکه و اين شرف عظيمی است ، ی مهديين از ذريه امام مهد بقيه خالف بر

هم به  و آن  ؤمنينامل به خاطر تشابه او با امير صاحب شرف و جاه منوده اول را با آن
  .است وصی اول برای امام مهدی که  اينخاطر 
  

رسول ، بوده مؤمنين به دعوت امام مهدی  اولکه  اينمهدی اول به خاطر : نکته دوم
ؤمنين امل در اين صفت نيز با اميرمؤمنين ياد کرده و  را به عنوان اول در وصيت او  خدا

ايمان آورد و  به رسول خدا که اولين نفری است  ؤمنينامل اميرکه  طور مهان، مشابه است
به عنوان اولين که نيز خداوند اين شرافت را به او داده  ايشان را ياری داد و مهدی اول 

  .دهدايمان بياورد و ياريش  به ايشانباشد و  وصادقين به امام مهدی 
 

را روشن  هدف از فرموده رسول خدا ) و او اول مؤمنين است(مالحظه در عبارت  و
 آورد و اين هنگام قيامش ايمان می به امام مهدی که او اول کسانی است که  اينبه  کند می

 اهللا ود باشد تا فرموده رسولموج مهدی اول قبل از قيام امام مهدی که دارد  به ايننياز 
 اگر او قبل از قيام قائم حضور نداشت وکه ، اول مؤمنين است صدق کندکه  اين به 

وصف بر  ناي که بل، کند میننيا بيايد اول مؤمنين بر او صدق به د بعد از قيام قائم که  اين
از  مهدی  امامو مهه ياران  کند میسيزده نفر صدق  و از سيصد امام مهدی  يار يناول

تر خواهند سزاوار ها در اين وصف به او و آن، گيرند او پيشی می فرزند و وصيش در ايمان به
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قبل از قيامش به دنيا آمده باشد  برای امام مهدی  اول اوصياءکه پس حتماً نياز است  .بود
  .باشدايشان و از ذريه 

 

مستقيم بر فرزند  به طورکه طور  مهان کند میصدق  و معنی فرزند از ذريه امام مهدی 
ها فرزندان  آنکه آمده  ها روايات در وصف ائمه از ذريه امام علی  در دهکه  کند میصدق 

ها از ذريه  چون آنکه بل، ها فرزندان مستقيم او هستند آنکه  اين  نه، هستند رسول خدا 
تر نياز ندارد و هر بيش به توضيحکه هستند و اين امر واضحی است  دخترش فاطمه زهرا 

مراجعه ) سامری عصر ظهور( الرد احلاسم کس جزئيات بيشتری در اين مورد خواست به کتاب
  .ها با جزئيات بيان شده است آنمسأله در  اينکه کند 

موجود باشد حتماً   امام مهدی قياماز قبل –مهديين اول_و اگر وصی امام مهدی 
گرترين پرچم  او دارای هدايتکه  اين هد بود وبر مردم حجت خوا بعد از امام مهدی 

گاه  خنواهد بود و هيچ مهدی  امام از و هيچ حجتی باالتر از او به غير باشد میزمينه ساز 
اين امری واضح . باشد میناز او بوده  قبلکه برای کسی به غير از امامی ، وصی تابع و پيرو

مهان  وصی امام مهدی که  اين  به است مطلع است و البد هر کس از عقيده اهل بيت 
را واجب کردند  ياری رساندن به او و اتباعش بر مردم، رواياتکه يمانی موعود خواهد بود 

کالم را از موضوعش عوض منايد و که و اما هر کس سعی منود  –آمد خواهدکه  طور مهان–
 آورد از قيامش ايمان میبه امام قبل که به اولين نفری ) و او اول مؤمنين است( بگويد عبارت

اين خالف ظاهر : گوييم به او می گاه آن، و شايد برای آن معنی ديگری باشد کند میناشاره 
اين  باکه هدف معصومين بوده به هنگامی  چه آناست و خالف  کالم رسول خدا 

 قرآنخالف هدف و مراد بعضی از آيات که کردند بلعبارت در بسياری از روايات صحبت 
ولَما : فرمايد می  خداوند تعالی حکايتی از پيامربش موسی: و برای مشا اين بياناست 

أَرِن بقَالَر هبر هكَلَّما ونيقَاتمى لوساء مج لِ فَإِنبإِلَىالْج نِ انظُرلَكانِی ورقَالَ لَن ت كإِلَي ی أَنظُر
ربه للْجبلِ جعلَه دكّاً وخر موسى صعقاً فَلَما أَفَاق  ی فَلَما تجلَّىاستقَر مكَانه فَسوف ترانِ

نِنيمؤلُ الْماْ أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبقَالَس.)پروردگارش بر کوه جتلی کردکه  گاه آن پس( )١٧٨ ،

                                                
 . ۱۴۳ :االعراف .١٧٨
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تو منزهی به : ش آمد عرض کردبه هوکه افتاد سپس  هوش کوه را متالشی ساخت و موسی بی
   ).دارم ايمانکه هستم  درگاه تو توبه کردم و من اول کسی

  .به تفسير آن آمده استکه هايی  از طريق آيه شريفه و اين هم و اين آيه

: فرمودند) هستم مؤمنينو من اول ( در تفسير قول پيامرب خدا موسی  امام علی  از
تو در منظر اعلی قرار  شوی و بينی و ديده منی تو میکه  ناي بهو من اول مقربين هستم .. .(

   )١٧٩().داری

و من اول ( در حديث طوالنی در تفسير گفتار پيامرب خدا موسی   و از امام رضا
و من اول (به مشا از نادانی قوم خودم برگشتم به معرفت خودم ...(: فرمود )مؤمنين هستم

   )١٨٠()...شوی ديده منیمشا که  ها به مشا آناز ) هستم مؤمنين

چه چيزی فهميديد به غير از ) اول مؤمنين( پس مشا را به خدا از اين دو روايت در تفسير
و خصوصاً در روايت دوم  و رجوع به سوی او متعال به خداوند ايمان به) پيشی گرفنت(سباق 

؛ يا اول شوی مشا ديده منیکه ها به مشا  آناول مؤمنين از : فرمودند امام رضا که  هنگامی
  .شويد مشا ديده منیکه دانستند  ول میخواستار ديدن مشا و از اکه مؤمنين از قوم خودم 

تبت الَيک و أَنا أَولُ  سبحانک فَلَما أَفاق قَالَ(: جل و و از ابی عباس در قول خداوند عز
نيناز مشا در مورد چيزی که  اين منزهی به مشا توبه کردم از پاک و: گويد می: فرمودند .املُؤم

   )١٨١().شوی ده منیديکه  اينبه مسؤال کنم و من اول مؤمنين

که  است هنگامی مفصل آمدهطور  هب) اول مؤمنين(در معنی اين عبارت  از رسول خدا 
حنوی ديگر تأويل  را به حسادت کنندگان آنکه  اينامير مؤمنين را با آن توصيف منود و تا 

عنوان اول  او بهکه  به طور کامل معنی وصف امير مؤمنين   خدا نکنند رسول
اقرار کرد و   در ايمان و اسالم پيشی گرفت و به پيامربی حممدکه مؤمنين يا اولين کسی 

                                                
 . للخزاز القمی ۲۶۲کفاية االثر ص  .١٧٩
  .للطربسی ۲۲۱ص  ۲ج االحتجاج  .١٨٠
 . ۱۱۸ص  التوحيد ۶۰۱االمالی للصدوق ص  .١٨١
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قول که سعی کردند   امحد احلسندمشنان سيد که طور  مهان، غير آن معنی ديگری ندارد
او اول مؤمنين است را به که  اينن به عنوا در حق وصی امام مهدی  رسول خدا 

در ايمان پيشی گرفته و به دعوت امام مهدی که  اينتأويل ديگری در معنی آن کنند غير از 
 اقرار منوده است!!  

مؤمنين در ايمان و اسالم  تو اول(: فرمودند به امام علی  رسول خدا 
   )١٨٢().هستی

کسی  تو اولين: فرمود می  به علی شنيدم رسول خدا (: فرمود و از ابوذر 
   )١٨٣().به من ايمان آورد و تصديق منودکه هستی 

تو اول مؤمنين در ايمان و اول مسلمين در (: فرمودند علی به امام   رسول خدا
   )١٨٤(.)منزلت و جايگاه تو نزد من مهانند جايگاه هارون از موسی است اسالم و

ای (: فرمودند بن ابی طالب  علیبه  رسول خدا : بن عباس گفت عبد اهللاو از 
تو اول مؤمنين با  ؟کنند میدمشنی  شوی و به خاطر هفت خصلت با تو علی تو دارای دمشن می

  )١٨٥()....ات خداونديآ  هها ب داناترين آن من در ايمان هستی و عظيم تر از مهه در جهاد و

که  کند میؤمنين تأکيد م بر معنی اول ها و غير از آن رسول خدا  ن روايتاي  هو در مه
اول (مهين دليل مهيشه بعد از  او پيشی گيرنده در ايمان و تصديق و اقرار به آن منود و به

 بهکه اولين کسی (و يا ) با من در ايمان(ويا ) ايماناً اسالماً(و يا ) ايماناً(: فرمايد می) مؤمنين
مؤمنين را اول  رسول خدا خصوصاً در روايت اخير  و) من ايمان آورد و مرا تصديق منود

  .منود مطرح کرده است با آن احتجاج می ؤمنين امل اميرکه هايی  به عنوان حجتی از حجت

در  گفته رسول خدا که  بگويد کسی به امير مؤمنين که حال آيا درست است 
                                                

 . ۲ هامش ۵۱۱ص  ۲مصباح الفقاهة للمحقق اخلوئی ج  .١٨٢
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ق منودی ايمان آورد و او را تصدي به اوکه اولين کسی که  اينمورد مشا به عنوان اول مؤمنين بر 
بنا بر و اگر اين کار درست نيست  اشد؟ب نيست و شايد اين کالم معنی ديگری داشتهجايز 

او را وصی اول امام مهدی  رسول خدا که  اينبر   احلسن امحداعتراض بر سيد  اين
  و سنت واضح  قرآنرا در  اينکه ، باشد منیکرده است جايز  ذکر) اول مؤمنين(و

 .کرديم

کند و تأويالت باطل را ابداع منايد رسول خدا  سعی در انکار کالمکه  و اما هر کس
را در  صفات و ذکر رسول خدا که خواهد بود  از اتباع و پيروان يهود و مسيحيانی

که مهانند ابناء عامه ، بودن آن بر او اعتراف نکردند هايشان انکار کردند و به منطبق کتاب
را ) هر کس موالی اويم علی موالی اوست( ز غديررو در به علی  کالم رسول خدا 

بر که بل، کند مینکالم بر امامت و خالفت داللت  اينکه گفتند  شکل تأويل کرده و اين به
منشأ آن که ز تأويالت باطل و غير از آن ا کند میدوست و حمب و موالی دردين داللت 

در  رسول خدا  ر از کالممنظوکه  شود میبا اين حال ثابت  و .های شيطان است وسوسه
 ايمانکه او اول مؤمنين يا اولين کسی که  اين به مهدی  وصف اولين وصی برای امام

منايد و با اين وجود حتماً قبل از  زمان را تصديق میالدر آخر   آورد و قيام امام مهدی می
 .دداوصاف بر او منطبق گر اينکه  اينبه دنيا آمده باشد تا   قيام امام مهدی

و مهدی ...فرمايد می رسول خدا که شنيدم (: بن يمان گفت از حذيفه: روايت دوم
و مهدی و اين سه اسم  عبد اهللاگيرد امسش امحد و  و مقام بيعت می او بين رکن: را ياد کرد

   )١٨٦().اوست

 .منطبق شد ايشان ذريهاول مهديين از  و اين حديث بر وصی امام مهدی  

 امام مهدی  در وصف وصی ن با حديث وصيت رسول خدا انطباق آ چنين همو 
 عبد اهللابرای او سه اسم است امسی مهانند اسم من واسم پدرم و آن ... (: فرمودندکه هنگامی 

امحد و حممد يک اسم که  اين و. )باشد میو امحد و اسم سوم مهدی است و او اول مؤمنين 
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است و ) و امحد عبد اهللاو (قولش  مهانندکه  اين او اسم سوم مهدی ي عبد اهللاهستند و اسم دوم 
و تطابق بين دو ) اسم من و اسم پدرم امسی مهانند(: شرح و جزئيات برای گفتار قبل از آن

صورت ه و ب دهد میرا نشان   روايت فوق حمکم و هدف مشخص از جانب رسول خدا
های اسالم نيست ت و کاردستورا صورت تصادفی واقع شدن ازه بکه  اين  بهتصادفی نبوده 

  .از کارهای کذابين و معاندين و دنيا پرستان استکه بل

جابر برای بنی عباس اجازه  ای(: به من فرمودند از جابر جعفی گفت حممد بن علی _ 
مواظب باش و  گاه آناست  يیها پرچمها  باال بردن يک پرچم داده شده و برای غير از آن

بين رکن و مقام که بينی  را می مردی از فرزندان حسين  که اينمواظب باش سه بار تا 
 )١٨٧().با اوست گيرد و سالح و مغفر و سپر رسول خدا  بيعت می

باشد و اگر هدف و   امام مهدیکه و اين مرد حسينی در اين روايات امکان ندارد 
 ن از قيام حجت ابن احلس قبل پریهر  تبعيتو  پيرویبود  مقصود به امام مهدی 

کنند  میياری رساندن به او امر  به اتباع يمانی وکه شد و اين مفهوم با روايات  حرام می
بيعت بگيرد در روايت قبل مهان  مرد حسينی بين رکن و مقامکه متناقض است و واجب است 

عبد امحد و : اسماوست صاحب سه  و، باشد می امحد يمانی موعود و وصی امام مهدی 
  .و مهدی اهللا

بين که مرد حسينی مذکور در روايت سابق فقط به اطاعت مأمور است و مهانی  اينو 
او را فقط که گيرد مهان مرد حسينی در روايت آتی  بيعت می  ايشانبرای  رکن و مقام

را حرام منوده و  اتباع آنکه ی گمراهی ها پرچمبه غير از  کند میوصف  مأمور به اطاعت
 ايشانيا وصيت  حامل عهد رسول خدا که  کند میوصف اين شکل  طور او را به مهين
  .توصيه منوده است هنگام وفاتش به آنکه 

مبادا بين تو و آل حممد که  مواظب باش... (: در خربی طوالنی فرمودند از ابی جعفر 
يی است پس به زمين ها پرچمها  آنفاصله واقع شود زيرا برای آل حممد يک پرچم و برای غير از
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بينی و با  را می از فرزندان حسين  مردیکه  اينها نرو تا  وده و دنبال مردی از آنمتسک من
عهد پيامرب خدا پيش علی بن  گاه آن است و پرش و سالحش او عهد رسول خدا 

ها پرهيز کن و  آنقرار گرفت پس از دنبال رفنت  پيش حممد بن علی  گاه آن احلسين 
   )١٨٨(.)ذکر منودمبرايت  چه آندقت کن در مورد 

بين رکن و مقام که  آندارد  تأکيدکه روايت با روايات زيادی  اينکه  ممکن است بگويد
  .تعارض دارد) وصی( است نه اول مهديين از نسل او گيرد امام مهدی  بيعت می

تصويری که  اينندارد بعد از  های ديگر وجود تعارضی بين دو روايت و روايت: گوييم می
ها هيچ  آنو مهه  دمقام نشان دادن در بين رکن و بيعت گرفنت وصی امام مهدی معين را از 

  : ها وارد نيست و اشکالی بر آن

ر طو مهين گيرد ين رکن و مقام از يارانش بيعت میب امام مهدی که  اينبعد از : اوالً
، است ای هرا از يارانش خواهد گرفت و اين سنت ديرين اش بيعت را برای مهدی اول از ذريه

مهدی  و بين مهدی اول وصی امام وصی رسول خدا  متشابه آن بين امام علی که 
  است و به مهين شکل قبالً رسول خدا برای  از مسلمانان در حادثه دار بيعت را

پخت  ها غذا آناش را دعوت و برای  طايفهکه گرفت هنگامی  بن ابی طالب وصيش علی 
 ماند باقی منی و با اين مورد ديگر تعارضی بين روايات .غدير خم طور در حادثه مشهور و مهين

گرفنت وصی باعث لغو بيعت گرفنت امام  خصوص اگر خوب دقت کنيم حديث بيعته و ب
بين رکن و که خواهد بود  یوصی تنها بيعت گرفنت بيعتکه گاه نگفته  نشده و هيچ مهدی 

  .گيرد پس اندکی تأمل کنيد می اجناممقام 

گرفنت بيعت از يارانش وصی خود را وکيل و نايب خود قرار  برای امام مهدی : اًثاني
 او بيعت بگيرد و با اين حالت بيعت منتسب به امام مهدی  داده تا بين رکن و مقام برای

طور مستقيم ه ب ايشانطور منتسب به وصی زيرا  تدبير او بوده و مهين زيرا با امر وخواهد بود 
  .گيرد می  ام مهدیرا برای ام آن
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را منتسب به خداوند  يک بار قبض ارواحکه کريم وجود دارد  قرآنو اين معنی حتی در 
ا منتسب به ملک ديگر قبض ارواح ر و بار اهللا يتوفَّی اَألنفُس حين موتهاداند  تعالی می

قبض ارواح را به و گاهی ادات  وکلَ بِکُم يالذَّ قُل يتوفَّاکُم ملَّک املَوت کند میوت امل
و اگر قبض ، و در کالم خدا تعارضی وجود ندارد توفَّتهم املُالَئکَةُ منايد منتسب میکه مالئ

او مدبر و مسلط بر کار است و  به او تعالی نسبت دهد زيرا او صاحب امر است و ارواح را
و به امر او  گيرند از او سبقت منی در گفتارکه ستند سربازانی نزد او هکه و مالئ وتاململک 
 ها از او به عنوان وکيل گرفنت ارواح ها مهان عمل خدا است و آن کنند پس عمل آن می عمل

 اجنام ها کار مهم را طور مستقيم آنه زيرا ب شود میها هم منتسب  طور کار بر آن هستند و مهين
  .دهند می

مستقيم توسط وصی امام  طوره و ب بيعت بين رکن و مقام يکی باشدکه پس ممکن است 
 ايشاناست زيرا   باشد و آن هم بيعتی برای امام مهدی ايشانبه نيابت از  مهدی 

گيرد به  را می طور مستقيم آنه بکه صاحب امر است و بيعت برای وصی به علت اوست 
 .اين مورد تأکيد داشتند بعضی از روايات برکه متوجه شديم خصوص اگر 

 امام مهدی که  کند میداللت  يت آتی بر ولی عهدی برای امام مهدی روا گاه آن
 : کند میاو را مسئول بيعت گرفنت از مردم 

و  کند مینسل پدرش به امرش قيام  مردی از... (: در حديثی طوالنی فرمود امام باقر  
 گاه آنر است شبيه صاحب ام چه آنبه  ها با قلبش ترين آن او شديدترين مردم به بدنش و شجاع

آيا اين عهدی از . گيری ها می مانند گرفنت دام مشا جان مردم راکه  گويد میيکی از ياران به او 
مسئول گرفنت بيعت است که ولی عهدی  گاه آن يا چيز ديگری است؟ رسول خدا 

هايت درون اوست را از بين  چشمکه  آننشدی با يک ضربه  اگر ساکت به خدا قسم گويد می
آری به خدا با من عهدی از رسول ، ای فالنی ساکت باش گويد می  قائم گاه آنم بر می

 گاه آنخواند  را می بدهيد و پس از آن عهد رسول  است به من جعبه را خدا 
و او را بين چشمهايش  دهد میرا سرش  گاه آنسرتان را ببوسم  فدايت شوم اجازه بده گويد می
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   )١٨٩()....را فدای مشا قرار دهد بيعت را برای ما جتديد کنخداوند م گويد میبوسد سپس  می

  .وقت ديگری موکول منود را به در اين روايت از گفنت يک امر مهم صرف نظر منوده و آن

را ذکر  از امام مهدی  مسئول گرفنت بيعت به نيابتکه ولی عهدی که گوييم   حال می
خص معترض در آورد مهان وصيت برای ش مهدی  امامکه عهدی که  اينمنود و ظاهر 

هد وصف شده است و زيرا در بسياری از روايات به ع در شب وفاتش است رسول خدا 
غيبت امام که مهانند روايت آتی آمده است  ز رواياتا ای عدهعهد در  موال يا ولی طور مهين

  .اطالع دارد و تنها آن موال از امر و جای امام مهدی  کند میرا مشخص   مهدی

ها طوالنی  است يکی از آن برای صاحب اين امر دو غيبت(: فرمودند  عبد اهللاز ابی  
 گويند و بعضی می کشته شدهگويند  میگويند مرده و بعضی ديگر  ده حتی بعضی در آن میش

از جا و مکانش اطالعی ندارد نه  رفته و کسی از يارانش بر امرش منانده مگر يک نفر و کسی
   )١٩٠(.)مسئول اجرای امرش استکه عهدش  نه غيره مگر ولی از فرزندانش و

او جمری امر که  اين مشخص است و آن خالفت است يا) امرش اجناممسئول (معنی عبارت 
و گرفنت بيعت است  طور مسئول اجرای امرش در امامت است و او و وصيش و مهيناو بعد از 

آن را وصی او به امرش مسئوليت که گرفنت بيعت از مردم است  و از مهمترين امور امام 
  .باشد میاش  نوان خادم و بندهع به) مسئول امرش(گيرد و اما تفسير عبارت  بر عهده می

ها است و هر چه دارند  مترفين و صاحبان خدم و کنيز و قصرها و لذت اين از تأويالت
اک است و فرش او خکه بعيد است مهان کسی  اين از امام مهدی  متصل به دنيا است و

است سالم خدا بر ) علف(پوشد و غذای او جشب  لباس خشن می و) سنگ(بالشت او حجر 
  .کرد با دست خود درست می دمپايی خود راکه مهانی   فرزند امير مؤمنين ايشانو  ايشان

عنوان سفيری بين امام  ن موال يا ولی عهد بهاي که  شود میو از طريق روايت آتی مشخص 
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  :يانش استو شيع مهدی 

  
و با دستش به جانب  - ها  صاحب اين امر در بعضی از اين درهبرای (: فرمود امام باقر 

قبل از خروجش آن مولی كه مهواره  تا آن كه .غيبتی است - سرزمين ذی طوی اشاره فرمود 
ر چند نف جا اينمشا در  گويد میپس . آيد تا بعضی از اصحابش را ببيند میبا ايشان مهراه است 

د كرد اگر صاحبتان را ببينيد؟ چه خواهي: گويد می. حدود چهل نفر: گويند هستيد؟ می
. ها را از جا بر كنيم در ركابش خواهيم كند دا سوگند اگر او بفرمايد اين كوهبه خ: گويند می

. ده نفر از بزرگان و منتخبان خود را معرفی كنيد: گويد میآيد و  ها می آنسپس سال بعد نزد 
تا با صاحبشان مالقات ، گردد پس با ايشان روانه می. كنند ها ده نفر را به او معرفی می نآپس 
   )١٩١().دهد میی مالقات در شب آينده را  ها وعده آنو به ، كنند

بين رکن و : شود میبيشتر از گذشته واضح  رسول خدا  های فرمودهاز روايات فوق 
اوست و مقصود  ن سه اسم برایاي که و مهدی است  عبد اهللاگيرد امسش امحد و  مقام بيعت می

طور بود حتماً بايد  اين اش امحد است و اگر و اول مهديين از ذريه از آن وصی امام مهدی 
 .به دنيا آمده و يا موجود باشد قبل از قيام امام مهدی 

خروج مهدی : معرض کرد به علی بن احلسين (: گفت از حذمل بن بشير: روايت سوم
قبل از خروجش : فرمودند گاه آنرا به من ياد بده  برای من وصف کن و داليل و عالماتش را

گاه او تکريت و قتلش  پناهکه گويند  سرزمين جزيره می به او عوف سلمی درکه خروج مردی 
 گاه آن .شعيب بن صاحل از مسرقند اتفاق خواهد افتاد خروج گاه آن. در مسجد دمشق است

و او فرزند عتبه فرزند ابی سفيان است پس اگر  شود می وادی خشک خارجسفيانی ملعون از 
   )١٩٢(.)شود میخارج  سپسگردد  سفيانی ظهور کند مهدی خمفی می

اگر سفيانی ظهور کند مهدی خمفی (: در پايان و آخر روايت قول امام سجاد  و
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اندند زيرا بر امام تفسير آن م بسياری از علماء و پژوهشگران در )شود میخارج  سپس شود می
امام مهدی که  کند میروايت مشخص  اينکه  اينو آن هم به خاطر  شود منیمنطبق  مهدی 

  بسياری از روايات متواتر و زيادی است  دارد و اين خمالفقبل از ظهور سفيانی حضور
است و حداقل هشت ماه و يا  مهدی  بر خروج سفيانی پانزده ماه قبل از قيام امامکه 

است پس   ايشانيا قبل از قيام   سفيانی عالماتی از عالئم قيام امام مهدیکه  ينا
به هنگام  گاه آن شود میهر ظا قبل از خروج سفيانی چطور ممکن است امام مهدی 

های  روايت به علت وجود وجه در تأمل اينکه  شود میو سپس ظاهر  شود میخروجش خمفی 
 .بعد از واقع ماندند

در کالمشان و امتام آن  ائمه سعی در خمفی منودن آنکه ت اين از اموری است و در حقيق
های شبيه آن  ين روايت و روايتدرا) مهدی(مقصود از که  ايندليلی باشد بر که  اينبر مردم تا 

نه قبل از او و مقصود و  کند میظهور  نيست زيرا او بعد از سفيانی امام حجت بن احلسن 
در  رسول خدا که است  مهدی  ی اول از نسل و ذريه امامهدف اين روايت مهد

امام  وصيت را ازکه منود و اوست  وصيت او را به عنوان اول مؤمنين و اول مهديين ذکر
در بين که شد گفته  ايشاندر مورد  طور گيرد و مهين در هنگام وفات حتويل می مهدی 

و تعارض بين اين  شود میکشف  وعگيرد و با اين خمفی بودن موض رکن و مقام بيعت می
از آن مهان وصی امام  و مقصود شود میروايات حل  ايشانروايت و ساير روايات نيست و با 

به هنگام  گاه آن شود میقبل از سفيانی ظاهر که از ذريه اوست و اول مهديين  مهدی 
و  شود میپيروز  بر او جنگد و و با سفيانی می شود میسپس ظاهر  شود میخروج سفيانی خمفی 

  .کند میسازی  مقدمه برای قيام پدرش امام مهدی 

امام که  اينخبواند و  و هر کس به طور مفصل خبواهد در مورد ذريه و نسل امام مهدی 
به منکران فرزندان امام  یپاسخ قطع(در عصر غيبتش ازدواج کرده يا خير به کتاب  مهدی 

ها را در  مراجعه کند تا بتواند ندانسته مهدی  امام انصار انتشارات يکی از)  یمهد
 .شاء اهللا بداند ان جا آن

  .بزرگان علماء در تأويل روايت آتی ماندند
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ی سياه را از مست خراسان ديديد پس به ها پرچماگر (: فرمودند از پيامرب  از ثوبان
ی بشتابيد حتی اگر خود را روی برف بکشيد چون در آن خليفه خدا مهد سوی آن

  )١٩٣().است

 مکرمهکه قيامش را از م امام مهدی که  اينها روايت است بر  اين حديث معارض ده
ی ها پرچممهدی با که منوده  اعالمبه صراحت که روايتی است  جا آندر که بل. کند میآغاز 

  .آيد مهان خليفه مهدی است سياه می

ها  از گنجکه ان رگپيش مشا سه تن از بز(: فرمودند رسول خدا : نقل کردثوبان 
اه ی سيها پرچم گاه آن شود یها ميسر من آنبرای هيچ کدام از که  در حالی شوند میهستند کشته 

 اجنامجنگ را  هيچ قومی آنکه کنند  ها جنگی می با آن گاه آنآيند  از جانب شرق بيرون می
او خليفه مهدی که  جوانی را ياد کرد و گفت اگر او را ديديد با او بيعت کنيد گاه آننداده 
   )١٩٤().است

امام مهدی  اين لفظ بر، آمده است در هر دو )خليفه خدا مهدی(و اين روايت با اين لفظ 
  کند میبر وصی او مهدی اول از ذريه او صدق که بل کند منیصدق. 

 کشيدن خود صورته حتی اگر ب) مهدی(به شدت بر بيعت با اين  و رسول خدا 
می گيرد  بين رکن و مقام بيعتکه  آنکه طور خرب داد  ود و مهينروی برف باشد تأکيد من

گرفنت  بيعتپس مأمور .منود نقل قبلی روايتکه طور مهان، و مهدی است عبد اهللامسش امحد و 
که و او اول اوصياء است  مهديين از نسل امام مهدی  مهان اول قبل از قيام قائم 

ذکر شده است و او مهان يمانی  خدا حممد  رسول در وصيتکه  طور مهان، امسش امحد
  .پرچم وصف شده و خمالف با او اهل آتش است پرچم او به هدايتگرترينکه موعود 

تابع وصی امام که مشرقی  یها پرچمبر ياری اين که وارد شده  و از امير مؤمنين 

                                                
 . ۲۴املهدي املنتظر املوعود باب  .١٩٣
  . ۳۰ – ۳۱بشارة االسالم ص  .١٩٤
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ايگاه هيچ عذر و جکه هستند به شدت تأکيد منوده و در حالی  اول مهديين و مهدی 
  .منصبی برای عدم شتافنت به سوی او مورد قبول نيست

ی سياه از ها پرچماگر به حرکت  ای عامر(: به او فرموده است علی که از ابی طفيل 
بايد قفل آن که مشاست  در صندوق قفل شده بودی بر گاه آنجانب خراسان پی بردی و 

توانی اين قدر سعی  گر منیا و) ی سياهاه پرچم( ها کشته شوی با آنکه  اينصندوق را بشکنی تا 
  )١٩٥(.)زير آن کشته شویکه  اينکن تا 

آيد را  بيرون می) وصی امام( از جانب شرق به رهربی مهدیکه يی ها پرچمروايات زيادی 
ها پرچم را به  آنکه  ايناست و  در مقدمه لشکر مهدی شعيب بن صاحلکه  اينکنند و  میذکر 

 .کنند میاو بيعت  حتويل و با امام مهدی 

که  از بنی هاشم آمدند جوانانیکه بوديم  رسول خدا  نزد(: نقل کرداز ابی مسعود 
 گاه آن عوض شد؛ ايشان چهرههم رفت و هايش در ها را ديد چشم آن پيامرب که  اينپس از 

بينم  چنان در قيافه و صورت مشا چيزی ناپسند و نامطلوب می رسول خدا هم يا: عرض کردم
من بيتم بعد از  و اهل .ما اهل بيت خداوند آخرت را بر دنيا برای ما ترجيح داد: س فرمودندپ

ها  آيند و با آن قومی از جانب مشرق میکه  اينبا بال و فرار و طرد مواجه خواهند شد تا 
بار يا سه بار اين کار  دو شود یها داده من خواهند ولی به آن ی سياه است پس حق را میها پرچم

 ها خواهند به آن میکه را  چه آن گاه آن شوند میکنند و پيروز  جنگ می گاه آندهند  می اجنامرا 
را  دهند آن را حتويل يکی از اهل بيتم می آنکه  اينکنند تا  را قبول منی ولی ديگر آن شود میداده 

ک کند به را در پر از ظلم وستم کرده بودند پس هر کس آنکه گونه  مهان کند میپر از قسط 
  )١٩٦(.)او مهدی استکه بکشاند  سوی او بشتابد حتی اگر خود را روی برف

آيند  آيند در کوفه فرود می از خراسان بيرون میکه ی سياه ها پرچم(: فرمود جعفر  ابی

                                                
 . ۷۷ص  ۲۴باب  ملوعوداملهدی املنتظر ا .١٩٥
 . ۹۲املالحم و الفنت باب  .١٩٦
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   )١٩٧(.)شود میظاهر شد برای بيعت به او داده که در م اگر مهدی  پس

 به کوفه برسندکه  اينآيند تا  ی سياه میها چمپرکه  کند میروايت به صراحت اعالم  و اين
 ها قبل آنو اين يعنی  شود میو برای او بيعت فرستاده  شود میظاهر که در م مهدی  گاه آن

 یها پرچممهدی با که  اينبر  کند میو اين تأکيد  شوند میخارج  از خروج امام مهدی 
 .و نه خود امام مهدی  است آيد مهان مهدی اول از ذريه امام مهدی  سياه می

   )١٩٨(.)بن صاحل است مهدی و هم پيمانش شعيب(: و از عمار بن ياسر گفت

آيد توسط  از خراسان میکه ) وصی امام(لشکر مهدی که  اينبر  کند میداللت  و اين
  )فرزند مهدی و وصيش( .شود میرهربی ) وصی امام( صاحل به امر مهدی اول شعيب بن

 گاه آن شود میعباس خارج  از خراسان پری سياه برای بنی(: فتو از حممد بن حنفيه گ
که هايشان سفيد  لباس ها سياه و آنهای  کاپشن شود میپرچم سياه ديگری از خراسان خارج 

ز متيم ياران سفيانی ا گويند يا صاحل بن شعيب به او شعيب بن صاحل میکه ا مردی ه جلوی آن
سيصد  دهد میمهدی ملکش را  و به شوند میت املقدس پياده در بيکه  ايندهند تا  را فراری می

امر را به مهدی حتويل دهد هفتاد و که  اينکنند بين خروج او و بين  نفر از شام با او بيعت می
   )١٩٩(.)دو ماه است

 استشعيب بن صاحل  به رهربی) وصی(ی مهدی اول ها پرچمکه و معنی آن اين است 
رسد و حتويل دادن  می به بيت املقدسکه  اينيانی از عراق تا باعث فراری دادن سفکه مهانی 

  .است پرچم به امام مهدی 

 تر تر و اعظم تر، کريم جليلخداوند (: فرمود  عبد اهللابی  از ابی بصير از: روايت ششم
 فدايت شوم: عرض کردم ايشانبه  امام عادل ترک کند خبواهد زمين را بدونکه  ايناست تا 

                                                
  .۱۰۴املالحم و الفنت باب  .۴۶۱ ص ۲املهدی املوعود املنتظرباب  .١٩٧

 
 . ۹۶املالحم و الفنت باب  .١٩٨
 . ۹۲املالحم و الفنت باب  .١٩٩
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که ای ابا حممد هيچ فرجی خنواهد بود تا زمانی : فرمود گيرم خرب کن ا آن آرام میب چه آنبه 
ملک که  اينها منقرض شود و پس از  آنملک که  اينبنشيند تا  فرزندی از ابی فالن به ملک

با که برای امت حممدی مردی از ما اهل بيت را خواهد فرستاد  ها متام شد خداوند متعال آن
به خدا  .کند یو در حکمش رشوه و کم کاری من کند میعمل  و با هدايت کند میتقوا سير 

آن صاحب هيکل کوتاه قد و دو خال رهرب  گاه آنشناسم  می من او را به امسش و اسم پدرش
را پر از عدل و قسط خواهد کرد  به او سپرده شده آن چه آنبرکه عادل حافظ خواهد آمد 

 )٢٠٠(.)پر از جور و ستم منودند را آن فجار و ستمگرانکه گونه  مهان

 بينم گويا می(: فرمودند :در ارشاد از امام رضا  شيخ مفيد : روايت هفتم
 آمده و به) شام(به شامات که  اينتا ، از مصر در حال آمدن هستندکه ی سبز رنگ ها پرچم

 )٢٠١(.)فرزند صاحب وصيات حتويل دهند

و موی  کند میبا چشمانی گود رو  مهدی(: فرمودند  از امير مؤمنين: روايت هشتم
تش از طرف شرق خواهد بود و اگر اين ابتدای حرککه ، در صورتش خال سر تا خورده و

حکومت خواهد ) نه ماه(اندازه وقت محل يک زن  و به کند میچنين شد سفيانی خروج 
  )٢٠٢(.)کرد

  .باشد می سفيانی قبل از امام و موهايش نرم وکه از م  مهدی حرکت امام: يادآوری 

مست مشرق  مردی قبل از مهدی از اهل بيتش از(: فرمودند امير املؤمنين : روايت م
متوجه  گاه آنکشد  کشد و می می کند میمحل  دوششمششيرش را هشت ماه بر  کند میخروج 

 )٢٠٣(.)ميرد را آزاد نکند منی تا آن شود میبيت املقدس 

 بودن نزديک يا–اگر آن بود (: والنی فرمودندط ای خطبهدر   امير املؤمنين: روايت دهم

                                                
 . ۲۶۹ص  ۲۵حبار األنوار ج  .٢٠٠
 . ۲۵۰ارشاد ص  .٢٠١
 .۳۱۶غيبة النعمانی ص . ٢٠٢
 . ۱۱۰انی ص املمهدون للکور .٢٠٣
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 از مشرقکه کسی (به خود را جتديد کنيد و بدانيد اگر مشا از طالع مشرق  و پست–قيام قائم 
و از حالت کوری  ايد رفتهپيش  تبعيت و پيروی کرديد در راه و روش رسول اهللا  )آيد می
مرهون  ها را از و گردن ايد منودهاداء  از مشا خواسته شده را چه آناللی در خواهيد آمد و  و

 )٢٠٤(.)شدن خالص منوديد

 و حضرت کند میاز طرف شرق اشاره  و اين روايت به ظهور زمينه ساز امام مهدی 
رسول  زيرا او در مسير و سيرت کند میبه تبعيت و پيروی از اين زمينه ساز تأکيد  علی 
 باشد و ها پرچمترين گرصاحب هدايت طور است پس حتماً بايد  است و اگر مهين خدا 

طالع (مرد  امر به اتباع آن به غير از آن تر باشد امام علی  هدايتاگر پری از پرش با 
ندارد کسی  گرترين پرچم است پس امکان منود و اگر اين مرد مهان صاحب هدايت می) مشرق

باشد و ، شده ها پرچمن گرتري در معدودی روايات موصوف به صاحب هدايتکه غير از يمانی 
اول مهديين از  و مهان وصی امام مهدی  يمانیخمالف او از اهل آتش است و حتماً بايد 

وصی امام که  ايندال برکه خوانديم و از روايات خواهيم فهميد که  طور مهان او باشدذريه 
) مهدی(به  معدودی روايات و در کند میساز خروج  قبل از قيام او به عنوان زمينه مهدی 

قبل از او () خليفه مهدی( يا) در آن خليفه خدا مهدی(ی خراسان ها پرچموصف شده است و 
شروع حرکت او از مشرق  مهدی با موی تا خورده) (کند میمردی از اهل بيتش خروج 

از مشا خواسته  چه آن... ( امام علی  فرمودهها روايت ديگر و  و غير از آن ده) خواهد بود
هر که  ايناست يا  امام مهدی  و ظاهراً چيز خواسته شده مهان )...ايد منودهاداء شده را 

جستجو کردن در مورد امام مهدی  کس از طالع مشرق يمانی تبعيت و پيروی کند نيازی به
 مهدی  ندارد زيرا يمانی او را به ياری رساندن به امام  خواهد رساند و اين سعی و

  .يسر خواهد منودتالش مشکل را برای او م

 إِلَی بنی إسرائيلَ فی الکتاب قَضيناو(: در قول تعالی  عبد اهللاز ابی: روايت يازدهم
. )کنيد بر بنی اسرائيل حکم کرديم دوبار در زمين فساد می. (لَتفِسدنَّ فی األرضِ مرتينِ

و . (علواً کَبيراً نلَتعلُو است و طعن امام حسن  قتل علی بن ابی طالب : فرمودند

                                                
 . ۲۲ج  روضة الکايف .٢٠٤
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جاَء وعد فَإذَا است   قتل امام حسين: فرمودند) تکرب فراوان خواهيد کرد آنبعد از 
ا بعثنرسيد  خون امام حسين  اگر وقت پيروی) گر وعده اول ما آمدا و. (أُوالهما

ا أواً لَّنبادلَيکُم علیع ديدأَسٍ شاللَ ا بوا خاسيارِفَجلد) . برای مشا بندگانی با قدرت فروان
مبعوث  ها را قبل از خروج قائم  آنخداوند که قومی : فرمودند) از شهرها کنيم میمبعوث 

وکانَ وعداً کنند مگر او را بکشند  دمشنی را برای آل حممد ترک منی هيچکه  کند می
 )٢٠٥(.)است م خروج قائ :ندفرمود) اين وعده حتمی است و. (مفعوالً

تا  بايد باشدحتماً آسيابی (: بر منرب کوفه فرمودند  امير املؤمنين: روايت دوازدهم
کوش  سخت ای بندههايش استوار شد خداوند  کار کرد و بر ساقه آسياب کند و اگر شروع به

پيروزی با او خواهد بود؛ که خواهد فرستاد  مشخص است اصل و هويت اوناکه و جدی 
ی سياه هستند ها پرچمها مشکی و صاحب  های آن هستند لباس صاحبان شعور و درکياران او 

به خداى بزرگ . مهابا خواهند کشت بیکه الفت کند خم ها با آنکه وای بر حال کسی 
 بدکاران وکه را  چه آن ها و کارهاى آن نگرم و ها را مى گوئى من هم اکنون آنکه سوگند 

خداوند آنان را . بينند در پيش چشم من است آنان مى جفاجو از دست هاى ستمگر و عرب
، بياباىن در شهرهاى ساحلى و و، سازد يشان رمحى آورند بر آنان مسلط مىبراکه  بدون اين

را به  آنان گذرانند و از دم مششري مى کشند و حمابا مى ىب اند کردهکه  چه آنايشان را به جزاى 
ردگار تو به بندگانش ستم روا پرو و. الم للعبيدوما ربک بظ(رسانند  کيفر اعمالشان مى

  )٢٠٦().دارد یمن

که نگاه کنيد در اين روايت  علی  ن گفتار اماماي  هخداوند مشا را هدايت کند؛ ب
نا علَيکُم عباداًلَّنا بعث(بق و بين قول خداوند تعالی در روايت سا، )...فرستاد خواهد.. .خداوند(
امام صادق که ، )گمارمي د را كه سخت نريومندند بر مشا میندگاىن از خوب .بأسٍ شديد لیأَو

 خروج قائم  خداوند قبل ازکه ها قومی هستند  آنکه  اين  به: را تفسير منود آن ها  آن
برای که خروج قومی  کنند و آن مهان میپس دو روايت در يک مورد حبث . کند میرا مبعوث 

                                                
 . ۸۲۵۰الکافی  .٢٠٥
 . ۲۶۵غيبة النعمانی ص  .٢٠٦



   ١٤٣...................................................................................................................................ادله جامع

را بر عهده  حممد  کنند و کشنت دمشنان آل میسازی  ينهقبل از قيامش زم امام مهدی 
هويت او نامشخص  اصالت وکه جدی و سخت کوش  ای  بنده(:  ايشان گيرند و قول می

مهان رهرب  اينمعلوم است که طور  و مهين )...پيروزی با او خواهد بودکه است خواهد فرستاد 
 و در مالحظه وصف امام علی  يمانی باشدطور بايد  ساز است و مهين و امير اين قوم زمينه

ها خمالفت  با آنکه وای بر کسی  يشان سياهها پرچمها مشکی و  آنهای  لباس(برای اصحابش 
 و -خواهد آمدکه  طور مهان- است يمانی وصی امام مهدی  و اين صفات ياران) کند
يمانی منقطع که  اين به واضح ای اشاره در و) است نامشخص او نسب و صلا( انشاي قول

به امام  ايشاننسب  از تشکيک در رجوع ای محلهخاطر در مقابل او  النسب است و به مهين
نيست و فعالً  ها مشخص آناست زيرا اين امر جديد بر مردم خمفی است و برای  مهدی 

مواجه شده است  موعود با آن يمانیو   وصی و رسول امام مهدیامحد احلسن هم سيد 
 .شود میمنتهی  نسب او به امام مهدی که اعالم منود  کههنگامی 

در زمان  بعد از دعای عهد برای امام مهدی   و از امام رضا: روايت سيزدهم
، و ذريه او و امتش و مهه رعيت او و فرزندش خداوندا به او و اهل او(: غيبت دعايی فرمودند

   )٢٠٧(.)عطا بفرما شود میبه آن اقرار کند و نفسش به آن مسرور  چشمش چه آن

اش  را از باقی ذريه و خانواده مهدی  يکی از اوالد امام و در اين دعاء امام رضا 
  .مفرد و نه مجع اختصاص منود طورجدا و دعاء را به ) و فرزندش(به قولش 

از ساير ذريه اشاره به امهيت اين  از فرزندان امام مهدی  و اين ختصيص برای يکی
در وصيت  رسول خدا که  طور مهاندر دولت عدل اهلی دارد  وران اوفرزند و عظمت د

باقی روايات که  طور مهانمنود و ) اول مؤمنين(و ) مهديين(مقربين  اول خود او را توصيف به
  .معرفی کردند ساز اصلی برای امام مهدی  زمينه او را به عنوان

: است قول امير مؤمنين  کند یمساز از مشرق تأکيد  بر خروج زمينهکه هايی  از روايت
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و مششير را  کند میمهدی خروج  مردی از خاندان و اهل بيت امام از جانب مشرق قبل از
ی سياه از جانب ها پرچم گاه آن...:و قول رسول  .کند میهشت ماه بر دوش خود محل 

گيده است طور جنن به حال قومی اين تاکه جنگند  ها طوری می آنآيند و با  مشرق بيرون می
او خليفه مهدی است که با او بيعت کنيد  جوانی را ياد کرد و فرمودند اگر او را ديديد گاه آن

اگر قائم در خراسان قيام ...(: مؤمنين  و از امير )خليفه خدا مهدی(: و با لفظ ديگر
 .)...کرد

 که شوند میيی از مست مشرق ظاهر ها پرچم... (: در حديث طوالنی  ايشانو از 
با مهر و خامت سيد  ها آندر رأس که بدون آمرزش بوده و از پنبه و کتان و حرير نيست؛ 

و  شود میدر مشرق ظاهر که  کند میرا رهربی  آن بزرگ مهر شده و مردی از آل حممد 
در که  اينتا  شود میايجاد  ترس در مقابل آن. پيچد آن در غرب مهانند عنرب يا مشک میبوی 

  )٢٠٨()....پردازد ه خوخنواهی پدران خود میياده و بکوفه پ

امکان ندارد کسی غير  وصف شده است از آل حممد که ی مشرقی ها پرچمرهرب اين 
  .يمانی موعود باشد وصی امام مهدی از 

 ...اندک تأملی در روايات سابق داشته باشيد

خال يا نشانه  اش در گونه مهدی دارای موی سر تا شده و(: فرمودند و از امير مؤمنين 
شد سفيانی خروج  طور و اگر اين باشد میمبدأ حرکت او از جانب مشرق که است 

  )٢٠٩().کند می

که  شود میظاهر  ی سياه کوچکیها پرچممردی از مشرق با (: و از کعب احبار گفت
  )٢١٠().کند میاداء  اطاعت را برای مهدی که کشد و اوست  صاحب شام را می

که  کند میمشرق خروج  مردی از فرزندان حسين از جانب(: ر گفتبن عم عبد اهللاو از 
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   )٢١١().راه اختاذ خواهد منود ها را گشوده و به عنوان ها در مقابل او قرار گيرند آن اگر کوه

از : قرار گيرد  امام صادق فرمودهن روايت با اي  هو اگر نزديکی و مقاربت و تشاب
عهد که را ببينی  مردی از فرزندان حسين که  اينها اصالً پيروی مکن تا  کسی از آن
مأمور به ، مرد حسينی صاحب عهدکه  شود میواضح  .اوست مهراه رسول خدا 

اول  مهدی، و او مهان يمانی کند میاز مشرق خروج که مهان شخص حسينی است ، اطاعتش
  .باشد می) عهد رسول خدا (با او که است  و وصی امام مهدی 

تا  ...مهاجرين و انصار بود ای از عدهدر ميان  رسول خدا (: کرد نقلو ابن عمر 
 نسل اين از(: دست عباس و دست علی را باال برد و فرمودند پيامرب خدا : گفتکه  اين

 )امام علی (زمين را پر از جور و ستم منوده و از اين که آيد  مردی بيرون می )عباس(
 پس اگر او را ديديد بر مشاست کند میعدل و قسط زمين را پر از که آيد  مردی بيرون می

   )٢١٢().و او صاحب پرچم مهدی است شود میاو از مشرق ظاهر  گاه آنجوان يمنی  تبعيت

  

   مهدی دلیل در اثبات ذریه ی امام ۱۳: مبحث چهاردهم
خواهيم در مورد اين موضوع نيز  میيم اما کرد روايات بسياری در مورد مهديين ذکر

  .کند میداللت  بر وجود مهديين و ذريه برای امام مهدی که رواياتی را ذکر کنيم 

خرب مجاعتی به ما ، گفته است) غيبه الطوسی(شيخ طوسی در کتاب خود : دليل اول
از علی بن ، عدلعلی بن سنان املوصلی ال از، سفيان البزوفریاز حسين بن علی بن ، اند داده

 از، عمويش حسن بن علی از، بن امحد مصری جعفر از، امحد بن حممد بن خليل از، احلسين
، از امام حسين ، از امام سجاد ، از امام باقر ، از امام جعفر صادق ، پدرش

ای ابو : به من فرمودند شب وفات رسول خدا در (: فرمودند منان علی ؤاز امير م
                                                

 .۷۵املالحم و الفنت باب  .٢١١
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 شروع به إمال کردن وصيت و امام علی ) ص(رسول خدا  بياور و ای صحيفهاحلسن قلم و 
خداوند در آمسان  :موضوع از وصيت رسيد و فرمودند به ايننوشت تا  آن را با دست خود می

مأمون و مهدی ، فاروق أعظم، صديق بزرگ، منانؤم و امير، ؛ علی مرتضیها تو را با اين نام
ای علی  .خمصوص توست و کسی جز تو إدعای آن را خنواهد کرد و اين أمساء .قرار داده است

ها از  هر يک از آنکه ، ها هستی و نيز بر زنامن آنی  ی من بر اهل بيتم هم زنده و مردهتو وص
ی  ها از تو پيروی نکرد مرا در عرصه تو پيروی کرد مرا در آخرت خواهد ديد و هر يک از آن

 .و تو خليفه و جانشين بعد از من بر اُمتم هستی .خنواهم ديد قيامت خنواهد ديد و من او را نيز
و اگر وفاتش رسيد آن را به فرزندم حسين شهيد  و اگر وفاتت رسيد آن را به فرزندم حسن

علی و اگر وفاتش رسيد آن را به  عابدانمقتول و اگر وفاتش رسيد آن را به فرزندش سيد 
ا به فرزندش جعفر صادق و اگر وفاتش رسيد آن را فرزندش حممد باقر و اگر وفاتش رسيد آن ر

اگر وفاتش رسيد آن  به فرزندش موسی کاظم و اگر وفاتش رسيد آن را به فرزندش علی رضا و
را به فرزندش حممد تقی و اگر وفاتش رسيد آن را به فرزندش علی نقی و اگر وفاتش رسيد آن 

 ه فرزندش حممد مستحفظ از آل حممدرا به فرزندش حسن عسکری و اگر وفاتش رسيد آن را ب
و اگر وفاتش ( باشد میها دوازده مهدی  باشند و بعد از آن ها دوازده امام می آنو  .تسليم کند

سم من و پدرم و او امحد و سه اسم دارد امسی مهانند اکه آن را به فرزندش اولين مقربين ) رسيد
   )٢١٣(.)است مؤمنانو اولين و ا تسليم کند باشد میو اسم سوم او مهدی  عبد اهللا

حضرت که  کند مینقل ، احلسن أبیاز ، از معمر بن خالد، الفضل بن شاذان: دليل دوم
سوی شامات ه شده و ب بر افراشتههای سبز رنگی از سوی مصر  بينم درفش گويا می(: فرمودند
  )٢١٤(.)شوند میبه فرزند صاحبِ وصايا هدايت  رفته و

، قبل از قيام قائمکه شکار است آ ل اين روايت بسيار واضح ودلي: تعليق شيخ ناظم عقيلی
 و صاحب وصايا مهان وارث ائمه معصومين شوند میها به فرزند صاحب وصايا هدايت  درفش

                                                
 .۱۵۰-۱۵۱ص  الغيبة الشيخ الطوسی. ٢١٣
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  وصيت به دست ايشان که و خامت اوصياست  رسيده و او حممد بن حسن عسگری
  مستحفظ از آل حممد که است فرزند درفش ها به که  گويد میباشند و روايت  می

يعنی  شوند میهدايت  مهدی  فرزند امام  امحداحلسن صاحب وصيت يعنی بسوی سيد
  .کنند ايشان بيعت می با

  

، از نصر بن السندي، از منذر بن حممد بن قابوس، عبد اهللا بن حممد بن خالد الكويف: دليل سوم
از احلارث بن ، از مالك اجلهين، موناز ثعلبة بن مي، از أبی داود سليمان بن سفيان املسترق

از احلسن بن ، از حممد بن احلسني بن أبی اخلطاب، بن عبد اهللا و سعد .از األصبغ بن نباتة، املغرية
اصبغ که کنند  از األصبغ بن نباتة روايت می، از مالك اجلهين، از ثعلبة بن ميمون، علی بن فضال

به خاک زمين خيره که مدم ايشان را ديدم آ  املومنين سوی اميره روزی ب(: گفته است
بينم آيا به زمين مشتاق  نين چه شده مشا را مشغول تفکر میمؤامل يا امير: گفتم، شده بود

آن مشتاق نيستم اما به مولودی به  ای حلظهکه خير به خدا سوگند : فرمودند ؟ايد شده
او مهان مهدی ، باشد می من از نسل فرزند يازدهماو ، آيد یالزمان م در آخرکه انديشم  می

پراز ظلم وستم گشته برای او حيرت که  طور مهان کند میاز قسط و عدل  زمين را پرکه است 
گفتم ای موالی من . شوند میاندکی هدايت  اقوام بسيار در آن گمراه وکه غيبتی است  و

 .ساليا شش  شش ماه و، روز شش: فرمودند ؟کشد چه قدر طول می ايشانحيرت  غيبت و
، گويا صاحب آنکه آری آنقدر حتمی است : فرمودند ؟آيا اين امر از حتميات است: گفتم

: گفتم.مهراه نيکان اين عترت هستند ای اصبغ آنان برگزيدگان اين امت و .اکنون آفريده شده
زيرا متام غايات  دهد می اجنام، چه خداوند اراده کند هر: فرمودند ؟خواهد شد چه آناز  بعد
   )٢١٥(.)ها ازآن اوست يات و ارادهوا

منطبق ساخت زيرا خمصوص فرزند يازدهم از   توان به امام مهدی اين روايت را منی و
است پس آن  مهان امام مهدی  و فرزند يازدهم امام علی  باشد می  نسل امام علی

برای او  چنين هم و باشد می يعنی امام مهدی  از نسل فرزند يازدهم امام علی موارد 
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تواند غيبت  اين غيبت منی کشد و يا شش سال طول می شش روز يا شش ماه وکه غيبتی است 
و  سال ۶۹غيبت اول که تنها دو غيبت دارند  زيرا امام مهدی باشد،   مهدیامام 

ی  به کلمه "ی"ها با اضافه کردن حرف  برخی، استصد سال  دومين غيبت بيش از هزار و
حضرت فرمودند از نسلم فرزند يازدهم که خواستند اين معنی را القا کنند  يعنی نسل می" رظه"

اين کار معاندان اين زمان  اختصاص دهند و روايت را به امام مهدی  اينکه  اينمن تا 
به آن دست نزدند زيرا  کردند و است اما برخی از علما روايت رابه حال خود ترک

و امکان فهميدن آن برايشان  باشد میمستصعب ، صعب کالم اهل بيت که دانستند  می
ايشان سخن فرمودند در  از امام علی که وجود نداشته پس آن را رها کردند اما آن مهدی 

 شوند میآن گمراه  اقوام بسيار درکه غيبتی است  برای او حيرت و آيد و الزمان می آخر
  .در روايت ديگر آمده استکه  طور مهان

علی  أبیاز أبو عبد اهللا أخو ، از جعفر بن سهيل، نصر بن الصباح از، حممد بن مسعود 
از ، از علی بن احلسني الفزاري، از اخلليل بن عمرو، از نصر بن السندي، از القابوسي، الكابلي

 رفتم و مواليم حممد بن علی الباقر  به سوی(: گويد می، از أم هانئ الثقفية، إبراهيم بن عطية
من  بر ﴾الْجوارِ الْكُنسِ* بِالْخنسِ أُقِْسم فَلَا﴿از قول پروردگار آيه ایای موالی من : گفتم

در ، ای ام هانی بپرس: فرمودند .خوابی من شده است بی باعث پريشان حالی وکه عرضه شد 
غيبتی  برای او حيرت وکه  باشد میين عترت مورد مولودی در آخرالزمان است او مهدی از ا

 آن راکه حال تو ه پس خوشا ب، يابند اندکی هدايت می ر آن گمراه شده واقوام دکه است 
  )٢١٦(.)درک کند آن راکه به حال کسی  خوشا درک کردی و

   

از ، از عبد اهللا بن جبلة، از الفضل بن شاذان، از علی بن حممد، أمحد بن إدريس: دليل چهارم
برای (: فرمودندکه شنيدم  ا عبد اهللا از أب: گويد می از املفضل بن عمر، عبد اهللا بن املستنري

مرده : گويند برخی میکه کشد  قدر طول می ها آن آن يکی از، صاحب اين امر دو غيبت است
کسی از اصحابش باقی که  جا آنتا  ...رفته: گويند برخی می کشته شده و: گويند میو برخی 

دار امر او  عهدهکه واليی م هيچ کس از موضع ايشان اطالعی ندارد جز فرزند و ماند و منی
                                                

 . ۳۳۰ص الشيخ الصدوق  -كمال الدين ومتام النعمة . ٢١٦
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   )٢١٧(.)شود می

از ما دو (: فرمودندحضرت که  کند مینقل  از علی ، بإسناد، ابن غسان: دليل پنجم
به يکی از آنان مهدی و به ديگری مرضی گفته ، يکی از ديگری استکه  کند میج ومرد خر

   )٢١٨(.)شود می

و نيز خيرات و ، ر مهدی در ذك، از النبی، متون روايت آمده در چه آن: دليل ششم
ی اين  مهه  يا رسول اهللا(: گفته شدکه نقل شده ، دهد می خداوند به دست اوکه فتوحاتی 

ايام ايشان  کس در حيات و هر آری و: ؟ فرمودندکند میامور را خداوند برای ايشان مهيا 
   )٢١٩(.)کائن است ی ايشان از ايشان از ذريه بعدنباشد در ايام ائمه 

  

از احلسني بن حممد بن ، از أبی احلسني حممد بن جعفر األسدي، أمحد بن علی الرازي: هفتمدليل 
حديثی  در -در أصفهان  - از يعقوب بن يوسف الضراب الغسانی ، عامر األشعری القمي

 هنگامیسوی حج رفتم پس ه مهراه قومی خمالف از بالدمان ب ۱۸۱در سال (: گويد میطوالنی 
در کوچه بين بازار شب کرايه ) ای خانه(برخی از آنان برايمان اتاق ، رسيديمکه به مکه 

آن  در، نام گذاشته شده بود  ی رضا خانهکه بود   خديجه) خانه(آن اتاق  گرفتند و
است از   رضای  خانه، نام اين خانهکه  جا آناز : گونه بود پس از او پرسيدم پيرزنی گندم

من از : رضا نام گذاشتی؟ گفت ی اين خانه را به خانه چرا باشی؟ و اين خانه می بيتاهل 
آن  حسن بن علی که است   رضای علی بن موسی  اين خانه دوستداران آنان هستم و

 - گشت طوالنی داستان–بود   ی بين شيعه و امام عصر اين خانه واسطه را به من دادند و
گاه  هر، نوشته آن درکه  فرستادند او برای ای نامه حضرت که  کرد ذکر آخر در و

بسم اهللا : بفرست گونه اينصلوات بفرستی  و باقی ائمه   خواستی بر رسول اهللا
املنتجب ، وحجة رب العاملني، وخامت النبيني، اللهم صل على حممد سيد املرسلني، الرمحن الرحيم

املرجتى ، مل للنجاةاملؤ، الربيء من كل عيب، املطهر من كل آفة، املصطفى فی الظالل، امليثاق فی

                                                
 . ۱۶۱ – ۱۶۲ص  الطوسیالشيخ  -الغيبة . ٢١٧
 . ۳۹۳ص  ۳ج النعمان املغربی  القاضی -شرح األخبار .٢١٨
 .٤٢ص  ٢النعمان املغربی ج  القاضی -شرح األخبار .٢١٩
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نفسه وذريته وشيعته ورعيته  فیاللهم أعطه ) إىل قوله (...املفوض إليه دين اهللا ، للشفاعة
وبلغه أفضل أمله فی ، وتسر به نفسه، وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه

و ، حممد املصطفى اللهم صل على)  قولهإىل (... إنك على كل شيء قدير ، الدنيا واآلخرة
ومجيع األوصياء مصابيح ، واحلسني املصطفى، احلسن الرضا) و(، وفاطمة الزهراء، املرتضى علی

وصل على ، والصراط املستقيم، واحلبل املتني، والعروة الوثقى، ومنار التقى، وأعالم اهلدى، الدجى
وبلغهم أقصى آماهلم ، موأزد فی آجاهل، ومد فی أعمارهم، واألئمة من ولده، ووالة عهدهوليك 

   )٢٢٠(.)دنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير، ]ديناً[

الرمحن  يونس بن عبد: برای صاحب امر  دعای روايت شده از امام رضا: دليل هشتم
اللهم ادفع عن : برای صاحب امر بگوييد ءدر هنگام دعا(: فرمودند امام رضا : گويد می

اللهم  ):فرمودندکه  جا آن تا(... املعرب عنك  حجتك على خلقك ولسانكوليك وخليفتك و
 جا آنتا (...وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه  أعطه فی نفسه وأهله وولَده وذريته

وأعز ، آجاهلم فیوزد ، اللهم صل على والة عهده واألئمة من بعده وبلغهم آماهلم) :فرمودندکه 
وعلى ، واجعلنا هلم أعواناً، وثبت دعائمهم، من أمرك هلم ومتم هلم ما أسندت إليهم، نصرهم

ووالة ، ودعائم دينك، وأركان توحيدك، وخزان علمك، فإم معادن كلماتك، دينك أنصاراً
وصفوة أوالد ، وأولياؤك وسالئل أوليائك، وصفوتك من خلقك، وخالصتك من عبادك، أمرك
  .)والسالم عليه وعليهم ورمحة اهللا وبركاته، نبيك

حممد هارون بن موسى التلعكربی مجاعتی از أبی  از أبی عمرو بن سعيد العمری  
شيخ أبا عمرو ( :که کند میذکر  و دهد میاز اين دعا خرب  أبا علی حممد بن مهامکه گويند  می

اين دعا بر  وآن را خبواند که او امال کرده و او را امر کرده  آن را بر) قدس اهللا روحه(ی العمر

                                                
، ۴۰۶ -  ٤٠٩ص  وسیللشيخ الط - مصباح املتهجد  و فی، ۲۷۳ - ٢٨٠ص  الشيخ الطوسی - الغيبة  .٢٢٠

 للشيخ علی -إثبات احلجة الغائب  وإلزام الناصب فی، ۳۰۴ - ٣٠٦للسيد ابن طاووس ص  - ومجال األسبوع 
أعمال يوم اجلمعة -مفاتيح اجلنان، ٨٣ص  ٩١و ج  ٢٢ص  ٥٢البحار ج ، ۳۳۱ - ٣٣٣ص  ١اليزدی احلائری ج 

 .۸۳- .٨٥ص 
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   )٢٢١(.)کند میاز ايشان داللت  ی بعد هنيز ذري و د امام مهدی فرزن
  

خبوان  مناز زيارت را: فرمايند می  عالمة جملسی در يکی از زيارات امام مهدي: دليل م
اهلاديين ، اللهم صلِّ على حممد وأهل بيته(: فارغ شدی برای تکميل آن بگوکه  هنگامی و

، وترامجة وحيك، وأركان توحيدك، دينکدعائم ، ياء املرضينيالعلماء الصادقني األوص، املهديني
واصطفيتهم على ، فهم الذين اخترم لنفسك، وخلفائك فی أرضك، وحججك على خلقك

، وغذيتهم حبكمتك، وجللتهم بكرامتك، وخصصتهم مبعرفتك، وارتضيتهم لدينك، عبادك
وحففتهم ، م فی ملكوتكوألبستهم من نورك ورفعته، وزينتهم بنعمتك، وغشيتهم برمحتك

ال ، كثرية طيبة دائمة، اللهم صلِّ على حممد وعليهم صالة زاكية نامية. وشرفتهم بنبيك، مبالئكتك
 اللهم صلِّ على وليك احملي.وال حيصيها أحد غريك، وال يسعها إال علمك، حييط ا إال أنت

، وخليفتك فی أرضك، كوحجتك على خلق، الدليل عليك، الداعی إليك، القائم بأمرك، لسنتك
اللهم اكفه ، وزين األرض بطول بقائه، عمره فیوامدد ، اللهم أعز نصره. وشاهدك على عبادك

، وخلصه من أيدی اجلبارين، وازجر عنه إرادة الظاملني، وأعذه من شر الكائدين، بغی احلاسدين
هل الدنيا ما تقر به ومن مجيع أ، وخاصته وعامته، وشيعته ورعيته، اللهم أعطه فی نفسه وذريته

مث ادع اهللا مبا . وبلغه أفضل أمله فی الدنيا واآلخرة إنك على كل شئ قدير، وتسر به نفسه، عينه
   )٢٢٢(.)أحببت

  

رضيت باهللا : بگو از مناز فارغ شدیکه هنگامی (: فرمايند می امام جواد : دليل دهم
وعلی بن ، واحلسن واحلسني، ولياً و بعلی، ومبحمد نبياً، كتاباً و بالقرآن، وباإلسالم ديناً، رباً

، وحممد بن علي، وعلی ابن موسى، وموسى بن جعفر، وجعفر بن حممد، وحممد بن علي، احلسني
اللهم وليك احلجة فاحفظه ، واحلجة بن احلسن بن علی أئمة، واحلسن بن علي، وعلی بن حممد

واجعله ، وامدد له فی عمره، تهمن بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله ومن فوقه ومن حت

                                                
مفاتيح اجلنان ، ۵۴۸ -  ۵۵۰ص للكفعمی  -املصباح ، ۴۰۹ - ۴۱۱ص  الطوسیالشيخ  -مصباح املتهجد  .٢٢١

 ۱۷۲ – ۱۷۳ص  ۴ج  نیالشيخ الكورا - ، معجم أحاديث اإلمام املهدی ۶۱۶ - ۶۱۸ص 
 . ۱۰۰ – ۱۰۱ص  ۹۹ج العالمة السی  البحار .٢٢٢
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وماله وفی  وفی ذريته وأهلهاملنتصر لدينك وأره ما حيب وتقر به عينه فی نفسه ، القائم بأمرك
واشف به صدورنا ، وأره فيهم ما حيب وتقر به عينه، وأرهم منه ما حيذرون، شيعته وفی عدوه

   )٢٢٣(.)وصدور قوم مؤمنني
  

السالم ، السالم عليك يا عني اهللا فی خلقه، اهللا فی أرضه السالم عليك يا حجة(: دليل يازدهم
السالم عليك أيها املهذب ، عليك يا نور اهللا الذی يهتدى به املهتدون ويفرج به عن املؤمنني

السالم عليك يا عني ، السالم عليك يا سفينة النجاة، السالم عليك أيها الولی الناصح، اخلائف
السالم عليك عجل اهللا ، عليك وعلى آل بيتك الطيبني الطاهرين السالم عليك صلى اهللا، احلياة

، السالم عليك يا موالی أنا موالك عارف بأولك وأخراك، لك ما وعدك من النصر وظهور األمر
واسأل اهللا أن يصلى ، وانتظر ظهورك وظهور احلق على يديك، أتقرب إىل اهللا بك وبآل بيتك

ملنتظرين لك والتابعني والناصرين لك على أعدائك على حممد وآل حممد وأن جيعلنی من ا
يا موالی يا صاحب الزمان صلوات اهللا عليك وعلى ، واملستشهدين بني يديك فی مجلة أوليائك

هذا يوم اجلمعة وهو يومك املتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنني على يديك وقتل ، آل بيتك
وأنت يا موالی كرمي من أوالد الكرام ، ركوأنا يا موالی فيه ضيفك وجا، الكافرين بسيفك

  )٢٢٤(.)على أهل بيتك الطاهرينصلوات اهللا عليك و، فأضفنی وأجرين، ومأمور بالضيافة واإلجارة

  

با استناد از أىب حممد هارون بن موسى که  از مجله دعاهای روز عرفه: دليل دوازدهم
، صادق ی عبد اهللا جعفر بن حممد از أب، از پدرش، إستناد از إياس بن األكوع با، التلعكربي

آن دعا  در، خواند پس آن را نوشتم در روز عرفه دعايی میکه  از حضرت شنيدم(: گويد می
 جا آنتا (... : بگوييد، عصر در هنگام زوال خورشيد روزِ عرفه بعداز مناز ظهر وکه ذکر شده 

صلى اهللا ، حلسن صاحب الزمانی يا أبا القاسم حممد بن االسالم عليك يا موال: )فرمودندکه 
آمنت ، يا موالی كونوا شفعائی فی حط وزری وخطاياي .عليك وعلى عترتك الطاهرة الطيبة

                                                
  .٥٤٨ص  ٢الشيخ الكلينی ج  -الكايف، ٣٢٧ص  ١الشيخ الصدوق ج  - من ال حيضره الفقيه  .٢٢٣

  
در روز  زيارة اإلمام املهدی  ۹۲ص مفاتيح اجلنان ، ۴۱ - ۴۲ص السيد ابن طاووس  -األسبوع  مجال .٢٢٤
 . ۳۵۸ص ضياء الصاحلني ، اجلمعة
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وبرئت من اجلبت والطاغوت والالت ، وأتواىل آخركم مبا أتواىل به أولكم، باهللا ومبا أنزل إليكم
ووىل ملن ، داكمن عاوعدو مل، وحرب ملن حاربكم، أنا سلم ملن ساملكم، يا موالي. والعزى

، ولعن اهللا أشياعهم وأتباعهم وأهل مذهبهم، ولعن اهللا ظامليكم وغاصبيكم، واالكم إىل يوم القيامة
   )٢٢٥(.)وأبرأ إىل اهللا واليكم منهم

  

از حممد بن حسين ، حممد بن عباس: کنز جامع الفوائد و تاويل آيات ظاهره: دليل سيزدهم
در مورد قول   کثير بن عياش از ابی جارودی از ابی جعفر از عبد اهللابن محيد از جعفر بن 

اين آيه در مورد آل حممد : فرمودند ﴾الصلَاةَ أَقَاموا الْأَرضِ في مكَّناهم إِن الَّذين﴿پروردگار 
ودين  کند میخداوند آنان را مالک شرق وغرب زمين که  باشد میو اصحاب ايشان  )مهدی(

ميراند  ها و باطل را می ی ايشان و اصحابش متام بدعت وسيلهه خداوند ب ودهند  را ظهور می
 و شود یديگر هيچ اثری از ظلم و ستم ديده منکه  جا آنباطل حق را کشته بود تا که گونه  مهان

  )٢٢٦().آن پروردگار است عاقبت امور از کنند و ی از منکر می آنان امر به معروف و

  ها داری آن و حکومت  هدیامام م ذریهاقوال علماء در مورد : مبحث پانزدهم
 

إنا النقطع : قال )…القائم والقوام من بعده … (تعليقاً على رواية  قال السيد املرتضى  
يجوز أن يبقى بعده أئمة يقومون حبفظ الدين ومصاحل  بل بزوال التکليف عند موت املهدی 

مامتهم وقد بينا ذلک بياناً أهله واليخرجنا ذلک عن التسمية باإلثنی عشری ألنا کلفنا أن نعلم إ
  )٢٢٧(. شافياً فانفردنا بذلک عن غيرنا

: گويد می )...قائم و قوام بعد از او... ( در توضيح و تعليق روايت سيد مرتضی
ای بعد از او  جايز است ائمهکه يابد بل و زوال منی منقطع مهدی تکليف با وفات امام 

ی  تسميهداری کنند و اين امر ما را از  ، حکومتحضور يابند تا به حفظ دين و مصاحل اهل آن

                                                
 - ٦٢٨الزيارة اجلامعة ص  -مفاتيح اجلنان ، ۱۱۷ - ١٣٦ص  ٢السيد ابن طاووس ج  -إقبال األعمال  .٢٢٥
 . ی خالل أدعية عرفةوهذه الزيارة ف ۶۲۹
 . ١٩١ص  ١السيد ابن طاووس ج  -ألعمال إقبال ا .٢٢٦
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ما مکلف به شناخت امامت ايشان هستيم و آن را با تبيانی که سازد بل اثنی عشری خارج منی
  . شافی بيان کرديم پس به مهين سبب از غيرمان منفرد گشتيم

 دکن میو در حشمت او مهين کفايت  باشد میو سيد مرتضی از بزرگان علمای معاصر ما 
بوده و شيعه بر علم و فضليت او شاهد و  ی دامان شيخ مفيد  يافتهشاگرد و تربيت که 

 . گواه است
الشيخ الکفعمی فی املصباح حسب ما نقله عنه امليرزا النوری والعالمة السی واليک ما نقله 

 لرضا روى يونس بن عبد الرمحن عن ا: قال الشيخ الکفعمی فی مصباحه: امليرزا النوری قال
وانه  "اىل آخره ...اللهم ادفع عن وليک" : ذا الدعاء انه کان يأمر بالدعاء لصاحب األمر 

. اىل آخر ما تقدم قريب منه "...اللهم صلِ على والة عهده واألئمة من بعده": ذکر فی آخره
يه ويريد أی صل عليه أوال مث صل عليهم ثانيا من بعد أن تصلی عل: فی احلاشية) الکفعمی(وقال 

واألئمة من : باالئمة من بعده أوالده الم علماء أشراف والعامل إمام من اقتدى به ويدل عليه قوله
  )٢٢٨(. ولده فی الدعاء املروی عن املهدی 

اند، اين  ميرزا نوری و عالمه جملسی نقل کردهکه چه  شيخ کفعمی در مصباح بر حسب آن
يونس بن : گويد میخ کفعمی در مصباح خود شي: ميرزا نوری نقل کردهکه چه  نصوص آن

مهواره در باب دعا برای صاحب امر  امام که روايت کرده  رضا عبد الرمحن از امام 
و در مقطع  " ...بار اهلا دفع کن از ولّی خويش: "کردند بر اثر اين دعا سفارش وتأکيد می

ذکر که جا  تا آن "...او درود فرستی بعد از  ائمهبار اهلا بر واليان عهد او و ": ديگر فرمودند
ی بعد از او  ائمهابتدا بر او درود فرست سپس بر  ؛يعنی: گويد میو کفعمی در حاشيه  کند می

باشند و  میزيرا آنان علما و اشراف  باشند؛ می حضرتش و مقصود ايشان، ائمه از فرزندان 
 کند میحضرت بر اين امر داللت ی  فرمودهو اين  کند میبه او اقتدا که عامل امام کسی است 

  ). و ائمه از فرزندش: (در دعای روايت شده، فرمودندکه 
 

                                                                                                                                                   
 . ۱۴۸ص ۵۳حبار األنوار ج. ٢٢٧
 . ۱۲۵ص۹۹حبار األنوار ج. ۷۲ص ۲النجم الثاقب ج. ٢٢٨
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مجال األسبوع قال معلقاً على ذکر الصالة على ذرية اإلمام  فی السيد علی بن طاووس 
اللهم صل على والة عهده ": وقد تضمن هذا الدعاء قوله : بعض األدعية فی املهدی 

لعل املراد بذلک أن الصلوة على األئمة يرتبهم فی أيامه للصلوة بالعباد فی و" واألئمة من بعده
البالد واألئمة فی األحکام فی تلک األيام وان الصلوة عليهم تکون بعد ذکر الصلوة عليه صلوات 

اللهم صل بعد : "ألن والة العهود يکونون فی احليوة فکأن املراد" والة عهده: "اهللا عليه بدليل قوله
: وقد تقدم فی الرواية عن موالنا الرضا ". لوة عليه على والة عهده واألئمة من بعدهالص

فقد وجدت " صل على والة عهده واألئمة من ولده: "ولعل هذه قد کانت" واألئمة من ولده"
ذلک کما ذکرناه فی نسخة غير ما رويناه وقد روى إم من أبرار العباد فی حياته ووجدت 

سناد بأن للمهدی صلوات اهللا عليه أوالد مجاعة والة فی أطراف بالد البحار على رواية متصلة اإل
  )٢٢٩(. األبرار غاية عظيمة من صفات

 در مهدی ی امام  ذريهدر مجال االسبوع در ذکر صلوات بر  سيد بن طاووس
خداوندا درود : "اين دعا را ضامن شده ی حضرت  و اين فرموده(: گويد میبرخی ادعيه، 

که اين باشد   بر ائمه صلواتو شايد مقصود از "ائمه بعد از اوت بر واليان عهد او و فرس
بندی کرده باشند و صاحبان حکومت  در ميان بندگان بالد رتبه صلواتحضرت آنان را برای 

که پذيرد  صورت می حضرت بر خود  صلواتبر آنان بعد از  صلواتدر آن ايام باشند و 
خداوندا بعد از : "باشند پس مقصود در حيات می عهد؛ زيرا واليان "او واليان عهد: "فرمودند

و در روايت ". ی بعد از او درود و رمحت فرست ائمهدرود و رمحت بر او، بر واليان عهد او و 
و شايد در حقيقت  "و ائمه از فرزندش: "فرمودندکه تقديم شد  رضا از مواليمان امام 

اين امر را در که ". واليان عهد او و ائمه از فرزندش، درود فرستخداوندا بر : "گونه باشد اين
از ) واليان عهد( آنانکه در آن روايت شده، يافتيم و روايت شده که ای غير از اين  نسخه

باشند و روايتی دارای اسناد متصل يافتم مبتنی بر  بندگان نيک سرشت در حيات حضرتش می
های  اوالد و فرزندان در اطراف بالد و سرزمين صاحب مجاعتی از مهدی امام که  اين

   ).در غايت صفات نيکان و صاحبان کمال هستندکه باشند  می خيزدريا

                                                
 . ۳۱۰مجال االسبوع ص . ٢٢٩
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ی امام  ذريهميرزا نوری صاحب مستدرک الوسائل در جنم الثاقب، دوازده دليل بر اثبات 
آن  کهته ها روايت وصيت و در مورد آن گف ی آن ارائه داده است و از مجله  مهدی

شکن  پاسخ دندان(و کالم در باب طوالنی است و در کتاب  باشد میصاحب معتربترين سند 
  . به آن پرداخته شده استبه تفصيل ) به منکرين ديدار با صاحب الزمان 

والذی هو ) اتمع الفرعونی(نقل عنه فی کتاب  فقد الشهيد السيد حممد باقر الصدر 
سوف يدمر کل أسباب  فاملهدی  ...:ا الشهيد الصدر قالعبارة عن تقرير حماضرات ألقاه

الفساد واالحنراف وعلى رأسها الظلم واجلور ويؤسس جمتمع القسط والعدل ويرسم له مناهجه فی 
مجيع جماالت احلياة اإلنسانية مث يأتی بعده أثنی عشر خليفة يسيرون فی الناس وفق تلک املناهج 

وخالل فترة والية األثنی عشر خليفة يکون اتمع  ی التی وضعت حتت اشراف احلجة املهد
فی سير حثيث حنو التکامل والرقی ويکون اإلنسان مبستوى من العلم واألخالق ما ال يحتاج إىل 

ولَقَد کَتبنا : رقيب غير اهللا تعاىل وعند ذلک يتحقق البالغ بوراثة الصاحلين األرض قال تعاىل
دعن بورِ مبی الزف ينابِدمٍ علَاغاً لِّقَوذَا لَبی هونَ إِنَّ فحالالص یادبا عرِثُهي ضالذِّکْرِ أَنَّ الْأَر .

)٢٣٠(  

ها و  از سخنرانی ای جمموعهکه ) جمتمع فرعونی(در کتاب  صدر  شهيد سيد حممد باقر
فساد و احنراف  زودی متام اسبابه ب مهدی : کند میهای شهيد صدر بوده ذکر  کنفرانس

پايه ی قسط و عدالت ای بر  خواهد کرد و جامعه کن ريشهدر رأس آن ظلم و ستم بوده را که 
گذاری خواهد کرد سپس بعد از  های زندگی انسانی، منهاج را پايه و در متام جمال کند میبرپا 

احلسن بن حتت سرپرستی امام حجت که مردم را طبق آن مناهجی که آيند  او دوازده خليفه می
 ی  جامعهداری اين دوازده خليفه،  دهند و در خالل حکومت گذاری شده، سيرمی بنيان

يابد و انسان به حد اعاليی از علم و معرفت و اخالق  انسانی به سوی رشد و کمال ارتقاء می
که يابد و به هيچ رقيبی جز خداوند نيازی ندارد و در آن مرحله است  و بينش دست می

ولَقَد کَتبنا فی الزبورِ من  :يابد و خداوند فرمود زمين توسط صاحلان حتقق می وراثت ی ابالغيه
  . بعد الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادی الصالحونَ إِنَّ فی هذَا لَبلَاغاً لِّقَومٍ عابِدين

                                                
 . الباب الرابع الفصل الثالث ۱۷۵اتمع الفرعونی ص. ٢٣٠
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 ...:ضوع ننقل جزءاً منه لالختصار قالکالماً طويالً فی هذا املووقد ذکر السيد الصدر 

بتعيين ولی عهده أو خليفته خالل حياته ورمبا فی العام  ومن هنا سيقوم اإلمام املهدی 
األخير، ليکون هو الرئيس األعلى للدولة العاملية العادلة بعده واحلاکم األول لفترة حکم األولياء 

کون هو أفضل من األحد عشر اآلتين بعده وبالرغم من أن هذا احلاکم األول قد ي. الصاحلين
شخصياً واملعاصر ألقواله وأفعاله وأساليبه خبالف من  بإعتبار انه نتيجة تربية اإلمام املهدی 

نفسه إىل حد  بالرغم من ذلک فإنه سيفرق فرقاً کبيراً عن املهدی . يأتی بعده من احلاکمين
قبل  نعم الشک أن اإلمام املهدی … : ولإىل أن يق… ) إنه ال خير فی احلياة بعده(يصدق 

حکم (وفاته قد أکد وشدد بإعالنات عاملية متکررة على ضرورة إطاعة خليفته وعلى ترسيخ 
فی األذهان ترسيخاً عميقاً إال أن البشرية حيث ال تکون بالغة درجة الکمال ) اإلولياء الصاحلين

  )٢٣١( ...ر من جمالها ستکون مظنة العصيان والتمرد فی أکث نااملطلوب ف

ی امام  ذريهبر ثبوت حکم ) در تاريخ ما بعد ظهور(شهيد سيد حممد حممد صادق صدر 
را  مهدی ی امام  بعد از خويش استدالل کرد و روايات حکم مهديين از ذريه مهدی 

گوييم؛  عارض بين اين دو دسته از روايات سخن میبر روايات رجعت برتری داد اما ما از عدم ت
داری آخرين  بعد از پدرشان و آغاز رجعت بعد از حکومت مهديين ا مانعی بين حکم زير

و مهديين يازده گانه بعد از ) مهدی فرزند امام ( او حول مهدی اول. شود مهدی، ديده منی
و از ... (: کنيم جزيی از آن را برای اختصار نقل میکه  کند میايشان کالمی طوالنی عرضه 

ای در خالل عمر خويش چه بسا در  تعيين ولی امر يا خليفه به مهدی م اماکه ست جا اين
او رييس و حاکم دولت عدل اهلی بعد از ايشان و اولين که سال اخير، اقدام خواهد کرد 

و عالوه بر آن، اين حاکم اول برتر از يازده  باشد میداری اولياء و صاحلان  حاکم در حکومت
يافته در دامان خود  پرورده و پرورش او دستکه  ايناعتبار  به باشد میحاکم بعد از خود، 

و برگرفته از خلق و خوی و منش و اقوال و افعال و اسلوب تربيتی  مهدی شخصيت امام 
گيری با  علی رغم آن، او تفاوت چشم. آيند از او میکه بر خالف حاکمانی  باشد میحضرتش 

در زندگانی بعد از او خيری خنواهد ( شود مصداق اين کالم میکه دارد به حدی  مهدی 

                                                
 . ۶۴۶تاريخ مابعد ظهور ص. ٢٣١
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قبل از وفات خويش  مهدی امام که آری شکی نيست … گويد میکه جا  تا آن) …بود
ی خويش و ترسيخ حکم اوليای  خليفهبر ضرورت اعالنات جهانی بر وجوب اطاعت از 

مال و بشريت به حدی از ککه  اينجز . کردند صاحلين در اذهان عموم، تأکيد و سفارش می
و در بيشتر موارد مترد  ای در معرض عصيان و عدم اطاعت بينش نرسيده باشد پس چنين جامعه

 ). ...و سرپيچی از دستورات را خواهد داشت

الشيخ علی النمازی صاحب کتاب مستدرک سفينة البحار قال معلقاً على أحد الروايات التی 
من رواية أبی محزة ورواية منتخب البصائر  هذا مبين للمراد(: املهدی تنص على ذرية اإلمام 

عشر مهدياً وإم املهديون من  اثنی وال إشکال فيه وغيرها مما دل على ان بعد اإلمام القائم 
  )٢٣٢(. )أوصياء القائم والقوام بأمره کی ال يخلو الزمان من حجة

بر که  شيخ علی منازی صاحب کتاب مستدرک سفينة البحار، در تعليق يکی از رواياتی
اين بيانگر مقصود از روايت ابی محزه و (: گويد می، کند میداللت  مهدی ی امام  ذريه

بر وجود دوازده مهدی که چه  و هيچ اشکالی در آن و غير آن باشد میروايت منتخب البصائر 
اوصيای ايشان و قائم به امر ايشان هستند، تا زمين و زمان خالی که  قائم بعد از حضرت 

  ). دشو ديده منی ت خدا نباشداز حج
  

واالعتقاد بالرجعة وأن مل يکن من : الشيخ علی الکورانی قال فی کتابه عصر الظهور 
ضروريات اإلسالم وال من ضروريات مذهب التشيع مبعىن إن عدم االعتقاد ا ال يخرج اإلنسان 

الوثاقة ما يوجب ولکن أحاديثها تبلغ من الکثرة . عن اإلسالم وال من مذهب أهل البيت 
أحد عشر مهدياً بعده  و حکم االعتقاد ا و يذکر بعضها ان الرجعة تبدأ بعد حکم املهدی 

إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من : قال عن اإلمام الصادق  ۲۹۹ففی غيبة الطوسی ص
  )٢٣٣( .ولد احلسين 

به رجعت و در  و اعتقاد(: گويد می» عصر ظهور«شيخ علی کورانی در کتاب خود 
از ضروريات اسالم و مذهب تشيع نباشد به معنای عدم اعتقاد به آن است، انسان که صورتی 

                                                
 . ۵۱۷ص  ۱۰مستدرک سفينة البحارج. ٢٣٢
 . ۳۳۲ظهور ص عصر. ٢٣٣
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سازد اما احاديث در اين باب به حد وثاقت و  و اسالم، خارج منی بيت را از مذهب اهل 
 رجعت بعد ازکه کنند  و برخی ذکر می باشد میو مستلزم اعتقاد به آن  شوند میوفور ديده 

 گردد در غيبه طوسی آغاز می ايشانداری يازده مهدی بعد از  و حکومت مهدی ت موحک
مهانا از ما بعد از قائم يازده مهدی از  :فرمودندکه روايت شده  صادق از امام  ۲۹۹ص

  ).باشند یم حسين فرزند 

نی، عن احلسين وعن سعد بن عبد اهللا، عن أبی عبد اهللا حممد بن أبی عبد اهللا الرازی اجلامورا 
: قلت له(: قال، بن سيف بن عميرة، عن أبيه سيف، عن أبی بکر احلضرمی عن أبی جعفر 

الکوفة يا ابا بکر هی : فقال، أی بقاع األرض افضل بعد حرم اهللا عز وجل وحرم رسوله 
سجد سهيل الزکية الطاهرة، فيها قبور النبيين املرسلين وغير املرسلين واألوصياء الصادقين، وفيها م

الذی مل يبعث اهللا نبيا إال وقد صلى فيه، ومنها يظهر عدل اهللا، وفيها يکون قائمه والقوام من 
  )٢٣٤( ).بعده، وهی منازل النبيين واألوصياء والصاحلين

و سعد بن عبد اهللا از ابی عبد اهللا حممد بن ابی عبد اهللا رازی جامورانی از حسين بن سيف 
: عرض کردم(: کند مینقل  امام صادق ابی بکر حضرمی از بن عميره از پدرش سيف از 

تر است؟  با فضليت رسولش جل و حرم  و کدامين بقعه از زمين بعد از حرم خدای عز
در آن قبور انبياء و مرسلين و غير . ای ابابکر؛ آن مکان زکی و طاهر است کوفه: فرمودند

خداوند هيچ پيامربی را که ست ، در آن مسجد سهله اباشد میمرسلين و اوصيای صادق 
و در آن قائم وقوام  کند میدر آن مناز گزارد و از آن عدل اهلی ظهور که  اينمبعوث نکرد جز 

 . )باشد میيابند و آن منازل انبياء و اوصيای صاحل  بعد از او حضور می

ت املهديين و علق الشريف املرتضى على الرواية أعاله على عبارة القوام من بعده وعلى روايا 
أن : اموعة الثالثة من رسائله فی قال الشريف املرتضى  :املهدی الذين يخلفون اإلمام 

قلنا بوجود إمام بعده خرجنا من القول باالثنی عشرية، وان مل نقل بوجود إمام بعده أبطلنا األصل 
مل بعده زماناً يجوز أن يبقى العا… الذی هو عماد املذهب، وهو قبح خلو الزمان من اإلمام 

کثيراً، واليجوز خلو الزمان بعده من األئمة ويجوز أن يکون بعده عدة أئمة يقومون حبفظ الدين 
                                                

 . ۷۶کامل الزيارات ص. ٢٣٤
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ومصاحل أهله، وليس يضرنا ذلک فيما سلکناه من طرق اإلمامة ألن الذی کلفنا إياه وتعبدنا منه 
هذا القول عن التسمی باإلثنی وال يخرجنا … أن نعلم إمامة هؤالء اإلثىن عشر، ونبينه بياناً شافياً 

عشرية ألن هذا االسم عندنا يطلق على من يثبت إمامة اثنی عشر إماماً، وقد أثبتنا حنن وال موافق 
  )٢٣٥(. لنا فی هذا املذهب، فانفردنا حنن ذا االسم دون غيرنا

 بعدکه و بر روايات مهديين ) قوام بعد از او( و شريف مرتضی بر عبارت موجود در روايت
 در شريف مرتضی. ، تعليق کرده استکند میداری  خالفت وحکومت مهدی از امام 

 حجت اگر از وجود امام وخليفه بعد از حضرت : گويد میسه جمموعه از رسائل خود 
گوييم، از قول اثنی عشريه خارج شديم و اگر از وجود امام بعد از حضرت نگوييم،  سخن

… باشد میل کرديم و آن قُبح خالی بودن زمان از امام ستون مذهب است را باطکه اصل دين 
عامل بعد از ايشان زمان بسيار طوالنی امتداد يابد و خالی بودن زمين و زمان از که جايز است 

ای از ائمه در اين برهه از زمان حضور يابند تا به  بايد عدهکه ائمه بعد از ايشان جايز نيست بل
اين امر در مسلک و طريقت امامت، به ما ضرری  ند وحفظ دين و مصاحل اهل آن بپرداز

زيرا ما مکلف به شناخت آن و تعبدمان نسبت به شناخت امامت دوازده امام هستيم  رساند؛ منی
سازد؛  ی اثنی عشريه خارج منی تسميهو اين گفته ما را از … و آن را با بيان شافی بيان کرديم 

امامت اين دوازده امام را ثابت کند و ما ثابت که ود ش زيرا اين اسم نزد ما بر کسی اطالق می
  . ا موافق نيستند، منفرد گشتيمدر اين مذهب با مکه کرديم و از کسانی 

  
 داللت مهدی داری مستقيم مهديين بعد از امام  بر حکومتکه و از مجله رواياتی 

 : کنند می

ا به فرزندش اولين فرا رسد آن ر ايشانوفات که پس هنگامی : اهللا وصيت رسول  
برای او سه نام است نامی مانند نام من و نام پدرم می باشند او که تسليم کند ) مهديين(مقربين

پس اين نص . (باشد میاو اولين ايمان آورندگان  عبد اهللا و امحد و نام سومش مهدی است و
طور ه ی و با را به فرزندش امحد بدون هيچ واسطه امامت مهدی امام که  کند میداللت 

  ). کنند مستقيم، تسليم می
                                                

 . ۹۹حاشيه کتاب رجعه حممد مؤمن استرآبادی . ٢٣٥
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  )٢٣٦(). احلسني ولد من مهدياً عشر اثنا القائم بعد منا إن(: صادق امام  

مهانا از ما بعد از قائم دوازده مهدی از (: فرمودندکه شده  روايت صادق از امام 
 ). باشند می حسين فرزند 

. گزارد در آن مناز میی قائم  خليفهکه وصف مسجدی پرداختند  به منين امير املؤو  
جانشين شخص قبل از خود که به ذکر آن پرداختيم خليفه يعنی مردی که گونه  مهان(

  ). باشد می

  . و در آن قائم و قوام بعد از او می باشند: ذکر کوفه فرمودند در صادق و امام  
  . کند میداللت  حضرت داری مستقيم قائمان بعد از  پس روايت بر حکومت

 

و اوصياء از عترتش بعد از قائمشان و : در آن فرمودندکه  عسکری دعای امام حسن  
  . غيبت او

  . ی بعد از او درود فرست ائمهبار اهلی بر واليان عهد او و : رضا دعای امام  
  . و درود فرست بر ولّيت و واليان عهد او و ائمه از فرزندش: دعا در حق امام مهدی

 مهدی داری مستقيم مهديين بعد از امام  بر حکومتکه يات ديگر و بسياری از روا
بر آغاز مستقيم رجعت بعد از وفات امام که شود  کنند و هيچ روايتی يافت منی می داللت

پس هيچ راه گريزی از تقدم حکم مهديين بر رجعت . داللت کند احلسن حجت بن 
ص شده و هرگز در رد و رفض ها خال از تعارضکه وجود ندارد و در اين صورت است 

 . شويم نه روايات مهديين و نه رجعت گرفتار منی بيت روايات اهل 

: بقوله املهدی  مباشرة املهديين للحکم بعد اإلمام علی وقد استدل الشهيد الصدر  
وأوضح ما يرد على هذا الوجه هو ان روايات األولياء صريحة مبباشرم للحکم على أعلى 

" ليملکن منا أهل البيت رجل: "کقوله. يکون التنازل عن هذه الداللة تأويالً باطالً مستوى حبيث

                                                
 . ۳۸۵غيبت طوسی ص. ۳۱۰ص ۳الربهان ج. ۱۴۸ص  ۵۳حبار األنوار ج. ٢٣٦
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اللهم : "وقوله" اإلمامة أو اخلالفة إىل إبنه أول املهديين "فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها يعنی : وقوله
  )٢٣٧(. وحنوه فی الدعاء اآلخر" صل على والة عهده واألئمة من بعده

ی  گفتهبا اين  مهدی داری مستقيم مهديين بعد از امام  ومتبر حک و شهيد صدر 
روايات اولياء که اين است  وجه به اينگويی  ترين امر در پاسخ و واضح: کند میخود، استدالل 

تنازل بر اين که داری مستقيمشان بسيار واضح و روشن است به طوری  در مورد حکومت
و "ممکن است مردی از ما اهل بيت باشد": ی همهچون فرمود. باشد میداللت، تأويل باطلی 

وفات او فرا رسد امامت يا خالفت را به فرزندش اول که پس هنگامی ": ی ايشان فرموده
 . و ديگر ادعيه"ی بعد از او درود فرست ائمهخداوندا بر واليان عهد او و "و" مهديين تسليم کند

ی امام  ذريهداری  ده و حکومتشهيد صدر کالم در باب اين موضوع را به اطناب کشان
خويش را ثابت کرده و از جانب ديگر به نفی رجعت پرداخته و در  بعد از پدر مهدی 

و طبيعتاً پوشيده بودن  باشد میچون رجعت  تنگنا قرار گرفته و آن نفی امری عقيدتی ثابت هم
ار اقتضا، مشيت و حکمت پروردگکه تقصير او نيست بل صدر امر در مقابل سيد 

بر مهگان پوشيده مباند و کسی جز صاحبش آن را که امر نه تنها بر او بلکه چنين بوده  اين
  . نشناسد

   امتحان شدن مردم براى قائم: مبحث شانزدهم
مؤمنان در  معىن اول. آيد سازى مى فرزند امام قبل او جهت زمينه(در مبحث سيزدهم 

 جهت فهميدن و درک بسياری ازمبحث بسيار مفصل و مفيد که صحبت کرديم ) وصيت
پدران وحتی ما ، اجدادکه  ايناما سؤال . برای مردم تا اين وقت مبهم بودندکه  قضايايی بود

پس به چه  قائم را نداشتيم از منتظر تنها امام بوديم و توقع آمدن هيچ کس نه قبل و نه بعد
 افتد و چرا؟ صورت اين مسأله اتفاق می

به اسم، خود را عامل که دنبال کسانی رفتند ه تأسفانه مردم بمکه در جواب بايد دانست 
                                                

 . ۶۴۲تاريخ ما بعد ظهور ص. ٢٣٧
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خود  نفسهوای  شد آن را بر طبق ها وارد می بر آنکه ناميدند و هر روايت و حديثی را  می
دانند ثابت  هيچ از دين منیکه دادند تا خود را در برابر مردم  تأويل و تفسير و به خورد مردم می

ها  جايگاه آنکه بوده و هست  ها بر اين آنلذا سعی . ياورندکنند و به عبارتی ديگر کم ن
فرزند امام که قبلی گفتيم  در مباحث. ها بازى در دين مهم نيست تر شود و براى آن رفيع

نداشت و اين مهان  آيد و هيچ کس توقع اين را سازی می ايشان جهت زمينهاز  قبل مهدی 
ذکر چند روايت درمورد امتحان و غربال شيعيان  در ابتدا به. باشد میامتحان بزرگ شيعيان 
  . دهيم مى را ادامه) امتحان شدن مردم برای قائم(پرداخته و سپس مبحث 

 

أَحِسب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا : يقول مسعت ابااحلسن : عن معمر بن خالد قال
. الدين فتنة؟ فقلت جعلت فداك، الذی عندنا أن الفتنة يفمث قال يل، ما ال، )٢٣٨(. وهم لَا يفْتنونَ

  )٢٣٩(. )خيلصون كما يخلُص الذَهب: مث قال. يفتنون كما يفنت الذهب: مث قال
: فرمايد میآيه شريفه را تالوت اين   حضرت رضاکه شنيدم : گويد میمعمر بن خالد 

نقُولُوا آمكُوا أَن يرتأَن ي اسالن ِسبونَأَحنفْتلَا ي مها و .)اند، مهني كه آيا مردم گمان كرده 
به من  گاه آن )؟و آنان مورد آزمايش قرار منى گريند شوند میرها ، اميان آوردمي: بگويند

فتنه و آزمايش ، مقصودکه ما بر اين باوريم ! جامن فدای مشا: فتنه چيست؟ من گفتم: فرمودند
و پاک و شود،  میطال گداخته که گونه  مهان، شوند میداخته گ: سپس فرمودند. در دين است

  ).گردد ها جدا می طال از ناخالصیکه گونه  مهان، گردند خالص می
  

: فالتفت الينا فقال. مجاعة نتحدث عبد اهللا کنا عند ايب: عن ابيه قال، منصور عن حممد بن
دون إليه أعينكم حىت تغربلوا، ال واهللا ال يهات ال واهللا ال يكون ما تمه يهاتهشئ أنتم؟ ي أ يف(

يكون ما تمدون إليه أعينكم حىت تميزوا، ال واهللا ال يكون ما تمدونإليه أعينكم إال بعد إياسٍ، ال 
  ). و يسعد من سعد يشق واهللا ال يكون ما تمدون إليه أعينكم حىت يشقى من

ا مهراه با گروهی از مردم در حمضر حضرت امام مکه  کند میحممد بن منصور از پدرش نقل 
: آن حضرت رو به ما کردند و فرمودندکه گفتيم  می و با يکديگر سخن بوديم صادق 

به آن  چشم چه آن! نه سوگند به خدا! دور است! گوييد؟ دور است در مورد چه سخن می(
                                                

 . ٢: العنکبوت. ٢٣٨
 به نقل از غيبت نعمانی ٣٥ح ١١٥ص ٥٢حباراألنوار ج . ٢٣٩
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چشم به آن  چه آن! انه سوگند به خد. غربال شويدکه  آنايد واقع خنواهد شد مگر  دوخته
! نه به خدا سوگند. خوب و بد مشا از هم جدا شوندکه  آنخنواهد شد مگر  اجنامايد  دوخته

، هر کس اهل شقاوت استکه واقع خنواهد شد مگر زمانی ايد  دهچشم به انتظار آن مان چه آن
  )٢٤٠(). است، رستگار گردد د، و هر کس اهل سعادتبد عاقبت شو

مل يستدر يکونُ ذلک و أنی(: فقال، القائم اهللا عبد ذُکر عند ابی : عن عبدالکريم قال
ومااستدارة الفلک؟ فقال اختالف : فقلت. أی واد سلک فیالفلک؟ حتی يقال مات أو هلک 

  )٢٤١(. )الشيعة بينهم

پس ، به ميان آمد سخن قائم امام  از صادق  نزد حضرت: عبدالکريم گويد
هنوز گردش روزگار کامل که  در حالی، ظهور فرا رسد نچگونه زما(: فرمودند حضرت 

پس . برگشتی نداردکه ام بيابانی رفته هالکت رسيده يا به کد تا بگويند مرده يا به. نشده است
: پاسخ فرمودند در حضرت مراد از گردش روزگار چيست؟ : پرسيدم امام من از 

  ). اختالف در ميان شيعيان
الذی  األمرال يكون (: يقول علی مسعت احلسن بن : تقال، نفَيل عن عمرية بنت

ينتظرون حىت يربأبعضكم من بعضٍ، و يتفل بعضكم فی وجوه بعض، و حىت يلعن بعضكم بعضاً، 
ميسكُم بعضاً كذابني و حىت ي٢٤٢(. )بعض(  

چيزی ( :فرمود میکه  شنيدم جمتبی ازحضرت امام حسن : گويد میعميره دختر نفيل 
، از برخی ديگر بيزاری جويند، و برخی از مشاکه  آنمگر  شود منیظار آن هستيد واقع در انتکه 

برخی ديگر بياندازند، و گروهی از مشا، گروه ديگر را لعنت کنند،  برخی آب دهان به صورت
  ). و بعضی از مشا، بعضی را دروغگو بنامند

امام کرده است، روايت  صادق امام  ابان بن تغلب از حضرتکه در حديث ديگری 
 ابان از آن حضرت  بعد، از عبارات فوق را بيان فرمودند برخی چه خيری : پرسيد

  در آن روزگار است؟
                                                

 . به نقل از غيبت نعمانی ٢٣ح ۵۲|۱۱۲حبار األنوار. ٢٤٠
 . به نقل از غيبت نعمانی  ۹۱ح  ۲۲۸ص  ۵۲ج  حبار األنوار. ٢٤١
 . به نقل از غيبت نعمانی  ٣٣ح ١١٤ص ۵۲حبار األنوار ج . ٢٤٢
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  )٢٤٣(. )...و قد قَرب الفرج، يقوله ثالثاً. اخلير کله عند ذلک: (اهللا  عبدقال ابو 

کردند،  تکرار سه بار اين سخن را. خير در مهان زمان است متامی(: فرمودند امام باقر 
 . )شود میفرج و گشايش نزديک که است  اين در حالی: سپس فرمودند

باشند تا خوب  می اين بيشتر از مهه شيعيان در معرض امتحاىن بسيار سخت و دشوار بر بنا
در مورد امامشان  شيعيان منتظرکه رسد  می جا اين  به کارو بد تشخيص داده شوند و حتی 

برگشتی ندارد و حال که به هالکت رسيده يا به کدام بيابانی رفته  گويند مرده است يا می
بريد تا خود را  می در چه حالی به سرکه ببينيد  بيت ای پيروان اهل  ،خود ای شيعيان
 . خوب بشناسيد

 اسم، صفت، کنيه با امام مهدی حممد بن احلسن عسکری  بيت روايات اهل  در
امتحان  است وليکن مراد از آشکار مهدی امام  ذکر شده و برای شيعيان امر ...و

 شويم؟ چيست؟ و توسط چه کسی و چگونه امتحان می

 يمانی  امحداحلسن سيد مهدی آری، امتحان شيعيان توسط وصی و فرستاده امام 
هستيم و نيازی نه به  منتظر امام مهدی ماکه گيرد تا مردم او را رد کنند و بگويند  می صورت

  . خبوانيد اکنون اين روايت را با تأمل. ات است سازی ينهتو و نه زم
 

را  ايشان صادق امام : آمده ۱۸۰الدرجات ص  طبق روايتی كه در كتاب خمتصر بصائر
باال  ذكرش و شود تا آشكار گردد با شبهه ظاهر می مفضل ای(: كند كه گونه معرفی می اين
اهل حق و  خوانند و اين ياد بر زبان ا میاش ر شود و نامش و كنيه رود و امرش آشكار می می

او را در اقوال  ماکه  اينها متام گردد به  گردد تا حجت معرفتش بر آن باطل و موافقني زياد می
و كنيه جدش رسول  نام او نامکه  اينخود معرفی كردمي و نامش ونسب و كنيه او را گفتيم و 

به . كنيه و نسبی نيست برای او اسم و تا كسی نگويد او را نشناختيم يا باشد می اكرم 
بر زبان خواهند آورد  خدا قسم تا زمانی كه آشكار شود و نامش معلوم گردد مهه نامش را

گونه كه جدش گفته  مهان شود ها و بعد از آن ظاهر می آنحتی دمشنانش تا حجتی باشد بر 

                                                
 . به نقل از غيبت نعمانی ٣٨ح ١٣٤ص ۵۲حبار األنوار ج . ٢٤٣
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با هدايت و دين حق  را كه رسول خود: است و خداوند متعال فرموده كه او مهان كسی است
  ). سازد حتی اگر مشركني خنواهند بر اديان ديگر ظاهر می

دانست ميانی چه  كه هيچ كس منی است چون آيد امر ميانی از متشاات ه میهبا شبکه  اين
مهراه دارد؟ چون فقط تبعيت نكردن از  چرا تبعيت نكردن از او جهنم را به كسی است و

كند و ميانی در اين  انسان را وارد شت منی كه است  فاطمهمعصومني از فرزندان علی و 
و حتی . باشد می فرزندان فاطمه و سر فاطمه  ها شريك است و او نيز از آنامر با 

أی وبعضی از روايات او را از مشرق و بعضی از علماء به ر شود میدانستند از كجا ظاهر  منی
ی  و فرستاده وصی احلسن  امحدخود سيد که  اينتا باشد مین كردند كه او ازمي خود فكر می

 ی مهم تارخيی را حل كردند و بعد از آن امرش معروف شد و نام و مسئله اين امام زمان 
  . جاری شد ها سر زبانكنيه ونسب ايشان بر 

ای مفضل مشا را بر حذر باشيد از (: فرمايند به مفضل مي از كالمی بعد امام صادق 
كه مردم  تا جايی شود تا امتحان شويد؛ ها از مشا غايب می سوگند كه امامتان سالتنويه؛ به خدا 

در سرزمينی رفته است كه برگشتی ندارد چشم که  اينهالكت رسيده يا  بگويند امام مرده يا به
ياهای امواج قرار چون كشتی سرگشته در در هم و. شود مؤمنني به راه اوگريان می

ابد مگر كسانی كه در عامل ذر اول با او بيعت كرده باشند و ي كسی جنات منی.گرييد می
دوازده پرچم و . تأييد شده باشد القدساستوار كرده باشد وبا روح  قلبش خداوند اميان را در

مفضل گفت من گريه ، توان حق را از باطل تشخيص داد كنند ومنی مي درفش مشتبه قد علم
گفتم قربانت گردم فرموديد دوازده پرچم مشتبه باال  كنی؟ چه گريه مي و امام فرمود از. مكرد
كنيم؟ امام به طرف پنجره  چه زماندر آن . توان حق را از باطل تشخيص داد روند كه منی می

به مفضل دستور داد تا آن پرده را باال بزند كه  كشيده شده بود نگاه كرد و كه در آن پرده
خدا قسم  به: فرمود، نور روشن است؟ گفتم بلهامام فرمود اين . ارد اطاق شدو نوری از آن

  )٢٤٤(). تر است ما از اين نور روشن نور

                                                
. ٢٨١ص ٥٢حباراألنوار ج . ١٤٧ص ٥١ حباراألنوار ج. ٣٣٨ص ١الكافی ج . ٣٣٦ص  ١الكافی ج . ٢٤٤
 . غيبة نعماين. ٣٣٧غيبة طوسی ص . ٢٩١اإلمامة ص  دالئل
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در حقيقت برای طالب حق اين . داند رشيد میتر از نور خو آن را روشنصادق  امام و
يعنی از خدا و نور ، تر از نور خورشيد است چون حق را از اصل آن طلب كرده نورانی پرچم
  . ر خلق استحجت بکه در زمني  خدا

واهللا لتکسرن کسر الزجاج وان ( :عبد اهللا  ابو لیقال : املسلمی قال عن الربيع بن حممد
لتکسرن کسر الفخار و ان الفخار ال يعود کماکان واهللا  الزجاج يعاد فيعود کماکان واهللا

  )٢٤٥(). لتمحصن واهللا لتغربلن کمايغربل الزء وان من القمح

شيشه را بعد  شويد و چون شيشه شکسته مى )شيعيان(مشا به خدا قسم (: صادق امام 
سفال  خدا قسم مشا ماننده توان ذوب کرد و به صورت خنست برگرداند ب از شکسنت مى

قسم مشا  به خدا. گردد شويد و سفال بعد از شکسته شدن ديگر بصورت اول بر منى مى شکسته
  . )از ميان گندم جدا شوددانه تلخ که  آنشويد و غربال خواهيد شد چن امتحان مى

 
 نب دمحنِ  يحيیمارِبمع نع انمعنِ النی بلع و انننِ سب دمحم نی عيسنِعب دمحنِ مب دمأَح نع

 اللَّه دبأَبِی ع نامِ عحالش ديز نانَ عورم قال):منِع ظُ ليةُ الْغعرالْج يمظا فَإِنَّ عهلَيع ربص نم
نرِ لَمالْأَج ملَاهتماً إِلَّا ابقَو اللَّه با أَحم لَاِء ويمِ الْبظ٢٤٦(. )ع(  

، صرب برآن کندکه اى است خشمرباى کسى  چه خوب جرعه(: فرمايند مى امام صادق 
هيچ قومى را دوست ندارد مگر  ی بالء عظيم است و خداوندبرا، پاداش عظيمکه  درسيته ب

  ). ها را امتحان و آزمايش كند آنکه  آن
  

متحصوا  و اهللا ال يكون ما متدون إليه أعينكم حىت: (علی بن موسى الرضا عن أبو احلسن 
  )٢٤٧(. )و متحصوا حىت ال يبقى منكم إال األندر فاألندر

منتظر و چشم به راه (يد دار  سويش مى مشا چشمان خود را به چه آن(: فرمود امام رضا 
مناند از مشا مگر که  اين جداسازى شويد و تا پاكسازى وکه  اينواقع خنواهد شد تا ) آن هستيد

                                                
 . ۱۰۱ص ۵۲األنوار ج حبار، ۳۴۰غيبت طوسی ص . ٢٤٥
 . ۱۰۹ص ۲ کافی ج. ٢٤٦
 . ۱۶۰ص ۱ج بشارة اإلسالم . ٢٤٧
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  ). هر چه كمتر و كمتر
 

ی من كتابه فی احلمد حدثنا أبو عبد اهللا جعفر بن عبد اهللا(: قال، أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد
 ابیدخلت على : قال، عنأبيه، حممد بن منصور الصقيل حدثنا: سنة مثان وستني ومائتني، قال

وهو على بعض أصحابه مقبل إذ التفت إلينا  وعنده مجاعة، فبينما حنن نتحدث جعفر الباقر 
متدون إليه أعناقكم حىت متحصوا، هيهات  يالذ شئ أنتم؟ هيهات هيهات ال يكون يأ يف: وقال

وا، وال يكون الذی متدون إليه أعناقكم حىت تغربلوا، متيز وال يكون الذی متدون إليه أعناقكم حىت
وال يكون الذی متدون إليهأعناقكم إال بعد إياس، وال يكون الذی متدون إليه أعناقكم حىت يشقى 

  )٢٤٨(. )من سعد من شقی، ويسعد
ما در خدمت حضرت صادق (: نقل کردروايت منوده كه  حممد بن منصور و او از پدرش

 نه  ؟كنيد در چه موضوعى گفتگو مى: حضرت متوجه ما شدو فرمود، كردمي مى گفتگو
. ايد پديد خنواهد آمد مگر بعد از نوميدى  را بدان معطوف داشته مشا ديدگان خود چه آنخدا ه ب

، غربال شويدکه  اينگردد مگر  آشكار مني، ايد  چشمان خود را بدان دوخته چه مشا آنخدا ه نه ب
كه از هم امتياز داده  آيد مگر بعد از آن چشم به وى داريد منى را كه مشا خدا كسىه ب، نه

 آن كس كهکه  اينتا ، پيوندد وقوع منىه ب، ايد دوخته آنخدا امرى كه مشا چشم به ه ب، شويد
  . )كه سعادمتند است شناخته گردد کسیشقى است معلوم شود و 

س شئ من الطري إالوهو لي. الطري فیكونوا كالنحل (: قال أنه أمري املؤمنني  عن
الناس بألسنتكم  خالطوا. أجوافها من الربكة مل تفعل ا ذلك فیولو علمت الطري ما ، يستضعفها
وأعمالكم فوالذی نفسی بيده ما ترون ماحتبون حىت يتفل بعضكم وزايلوهم بقلوبكم ، وأبدانكم

–شيعيتل من اأوق–فی وجوه بعض، وحىت يسمی بعضكم بعضا كذابني، وحىت ال يبقىمنكم 
وهو مثل رجل كان له طعام فنقاه  مثال لكم وسأضرب الطعام وامللحفي، العني إالكالكحلفي

د إليه، فإذا هو قد أصابه السوس فأخرجه ونقاه مثعا، مث أدخله بيتا وتركه فيه ما شاء اهللا، وطيبه
بته طائفة من السوس ما شاء اهللا، مث عاد إليه فإذا هو قد أصا وطيبه، مث أعاده إىل البيت فتركه

فأخرجه ونقاه وطيبهوأعاده ومل يزل كذلك حىت بقيت منه رزمة كرزمة األندر ال يضره السوس 
                                                

 . ۲۱۶الغيبة الطوسی ص . ٢٤٨
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  )٢٤٩(. )أنتم متيزون حىت ال يبقى منكم إال عصابة ال تضرها الفتنة شيئا شيئا، وكذلك

بسان زنبور عسل در ميان (: فرمود روايت شده كه آن حضرت امري املؤمنني  از
زنبور عسل را ناتوان و كوچك که  اين اى نيست مگر در ميان پرندگان پرنده، ان باشيدپرندگ

با او چنان  هرگز، بركىت فته است چه آندانستند در اندرون  اگر پرندگان مى، مشارد مى
هاى خويش و  وىل با دل درآميزيدهاى خويش  وجسم ها زبانكردند، با مردم به  رفتارى منى

داريد را  یچه دوست م ن دورى كنيد، قسم به آنكه جان من به دست اوست آنرفتارتان از آنا
اى از مشا در روى ديگرى آب دهان اندازد و تا جاىي كه بعضى از  پارهکه  اينخنواهيد ديد تا 
–يا شايد فرموده باشد از شيعه من  -جا كه از مشا  دروغگويان بنامد و تا آن مشا عده ديگر را

 اكنون براى، مقدارى سرمه در چشم و منك در غذا چون ىب هم، اى ناچيز عدهمناند مگر  باقى
منوده و  پاكزمن و آن عبارت از مثل مردى است كه داراى گندمى باشد پس آن را  مشا مثاىل مى

به سر گندم خود باز  جا رها كرده باشد، بعد اى رخيته باشد و آن را به اميد خدا در آن در خانه
آورده پاك منايد، سپس آن را بدان  ببيند در آن كرم افتاده است، پس آن را بريونگردد و ناگاه 

جا مباند باز نزد آن برگشته و ببيند كه ديگر  آن خانه باز گردانيده و آن را رها منوده، مدتى در
) به حملّ اول(آن را خارج ساخته و متيز و پاك منوده  بار تعدادى كرم به آن رسيده است، پس

چون گندم  از آن مشىت همکه  اينچنان تكرار شود تا  اين كار هم گردانيده باشد و پيوسته باز
مباند، مشا نيز  باقیكه كرم نتوانسته هيچ آسيىب به آن برساند  خالص يك بته از خوشه گندم

 آنبه  ها از مشا باقى مناند مگر مجاعىت كه فتنهکه  اينگرييد تا  گونه موردجداسازى قرار مى مهني
  ). رساند زياىن منى

، كيف أنت إذا وقعت البطشة بني املسجدين(:  قال أبو عبد اهللا: عن ابان بن تغلب قال
واختلفت الشيعة ومسى بعضهم بعضا كذابني وتفل بعضهم  احلية فی جحرها فيأزر العلم كما تأزر

. )د ذلك ثالثااخلري كله عن: لیفقال . ما عند ذلك من خري، جعلت فداك: فی وجوه بعض؟ قلت
)٢٥٠(  
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چگونه باشى زماىن كه محله سخىت ميان دو : فرمود امام صادق (: ابان بن تغلب گويد
رود، نور ديده شود، و  به سوراخ خود مي نند مارى كهمسجد واقع شود و علم و دانش ما

صورت هم آب دهان اندازند، ه دروغگو خوانند و ب ميان شيعيان اختالف افتد و يكديگر را
متام خري در آن : حضرت سه مرتبه فرمود، نيست در چنان وضعى خريى، قربانت: كردم عرض

  . )کند میظهور  قائم  شوند و زيرا مردم امتحان مي، وضع است
  

مشابا  ألنه يرجع إليه، ألنكره الناس لو قد قام القائم (: أنه قال عبد اهللا  أبیعن 
  )٢٥١(). الذر األول يفميثاقه  ال يثبت عليه إال مؤمن قد أخذ اهللا، موفقا

قائم قيام  اگر(: روايت كرده كه آن حضرت فرمود على بن أىب محزه از امام صادق 
گردد،  او به صورت جواىن برومند به سوى ايشان باز مى كنند، زيرا كند مردم او را انكار مى

امل ذر اول از او ماند مگر آن كس كه خداوند در ع كسى بر عقيده خود نسبت به اوپايدار منى
  ). پيمان گرفته باشد

ی امام صادق  آيد، بنا بر اين مراد از فرموده منیجوان  مهدی دانيد امام  میکه گونه  مهان
  در ابتدای دعوتش جوانی سی که اند  منوده ذکر او راکه کيست؟ بله او مهان يمانی است
  . بود ساله
ويلٌ لطغاة العرب من أمر قد اقترب (: يقول  مسعت أبا عبد اهللا: يعفور قال عن ابن أيب 
واهللا ان ما يصف هذااألمر : قلت، نفر يسري: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: قلت

. )البد للناس من ان ميحصوا ومييزوا ويغربلوا ويستخرج فيالغربال خلق كثري: قال، منهم لكثري
)٢٥٢(  

واى بر (: فرمود مي شنيدم حضرت صادق از ابن اىب يعفور روايت شده كه گفت از  
 مقدار چهشوم  فدايت: ؛ عرض كردمسركشان عرب از جهت امرى كه نزديك به وقوع است

خدا ه ب: عرض كردم. عده كمى هستند: فرمود ؟هست از مجاعت عرب با حضرت قائم 
رند مردم از ناگزي: فرمود. كنند از ايشان بسيارند سوگند مهانا كساىن كه اين امر را وصف مي

  . )بريون روند بسياريخلق ، غربال امتحان شوند و متيز داده شوند و غربال شوند و ازکه  اين
  

                                                
 . ٢١٩غيبةنعمانی ص. ٢٥١
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ان هذا األمر ال يأتيكم إال بعد إياس ، يا منصور: (عبد اهللا  أبو يلقال : عن منصور قال 
يسعد من وال واهللا حىت يشقى من يشقى و، وال واهللا حىت متحصوا، متيزوا وال واهللا حىت

  )٢٥٣(.)يسعد

كه به كلى  صاحب االمر خنواهد آمد مگر بعد از آن اى منصور(: فرمود امام صادق 
آيد  خدا منىه نه ب، كه خوب و بد مشا جداىي يابند بعد از آن آيد مگر خدا منىه نه ب. مأيوس شويد

، ستآيد مگر هنگامى كه آن كس كه شقى ا خدا او منىه نه ب، مگر موقعى كه پاك شويد
  ). شود شناختهسعادمتند است  شقاوتش آشكار گردد و آن كس كه

  

وأن الزجاج ليعاد فيعود كما ، و اهللا لتكسرن تكسر الزجاج(: أنه قال عبد اهللا  يبعن أ 
وواهللا ، وواهللا لتغربلن، وإن الفخار ليتكسر فال يعود كما كان، لتكسرن تكسر الفخار واهللا، كان

  )٢٥٤(. )إال األقل، و صعر كفهحىت ال يبقى منكم وواهللا لتمحصن ، لتميزن

و مهانا شيشه را كه ، چون شيشه بايد بشكنيد هم خدا قسمه ب(: فرمود امام صادق 
و ، خدا قسم مهچون سفال بايد شكسته شويده ب. گردد مي خبواهند به حالت اول بازگردانند بر

ه خدا قسم بايد غربال شويد و به گردد و ب یاول باز من سفال كه شكسته شود ديگر به حالت
كه به جز اندكى از مشا  خدا قسم بايد پاك شويد تا آنه و ب ا قسم بايد از يكديگر جدا يابيدخد

  . )اعتنائى به مردم برگرداند  عنوان ىبه حضرت كف دست خود را ب باقى مناند و در اين موقع آن

الكحلفی شيعه آل حممد كمخض  لتمخضن يا معشر الشيعة(: انه قال عن امام الباقر  
العني الن صاحب الكحل يعلم مىت يقع فی العني وال يعلم مىت يذهب فيصبح أحدكم وهويرى انه 

وقد خرج  على شريعة من امرنا فيمسی وقد خرج منها وميسی وهو على شريعة من امرنا فيصبح
  )٢٥٥(. )منها

اى كه به  ن سرمهچو مشا هم، شيعه آل حممد، شيعه اى گروه(: فرمود امام حممد باقر 
داند سرمه كى وارد  كشد مي كه سرمه به چشم مي زيرا كسى. شويد كشند خالص مي چشم مي
كه يك ) روزگارى خواهيد داشت(مشا نيز . رود مي داند چه وقت از بني شود وىل مني چشم مى

                                                
 . ۴١٧ص ١أصول كافی ج. ٢٥٣
 . ۲۰۷الغيبةللنعمانی ص . ٢٥٤
 . ۲۲۱ص  غيبة الطوسی، ۱۱۰ص  غيبة النعمانی، ۱۰ص  ۵۲حبار األنوار ج . ٢٥٥
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 و در وقت، استوىل شب از دين بريون رفته ، بيند حق مى خود را در راه دين، نفر از مشا صبح
  . )صبح از دين خارج شده است باشد وىل شب در راه دين حق مي

  

ی مائة و بضعة عشر كان الذ أما لوكملت العدة املوصوفة ثالث: (عبد اهللا  يبعن أ
تريدون، و لكن شيعتنا من اليعدو صوته مسعه، وال شحناؤه بدنه، وال ميدح بنا معلنا، وال خياصم 

: لنا عايبا، وال حيدث لنا ثالبا، وال حيب لنا مبغضا، وال يبغض لنا حمبا، فقلت بنا قاليا، وال جيالس
وفيهم ، التمييز فيهم: فقال ؟فكيف أصنع ذه الشيعة املختلفة الذين يقولون إم يتشيعون

إمنا . ی عليهم سنون تفنيهم، وسيف يقتلهم، واختالف يبددهميأت، وفيهم التبديل، التمحيص
وال يسأاللناس بكفه وإن مات جوعا ، هر هرير الكلب وال يطمع طمع الغرابشيعتنا من ال ي

أطراف األرض،  فیأطلبهم : فقال ؟جعلت فداك فأين أطلب هؤالء املوصوفني ذه الصفة: قلت
أولئك اخلفيض عيشهم، املنتقلة دارهم، الذين إنشهدوا مل يعرفوا، وإن غابوا مل يفتقدوا، وإن 

خطبوا مليزوجوا، وإن ماتوا مل يشهدوا، أولئك الذين فی أمواهلم يتواسون،  مرضوا مل يعادوا، وإن
  )٢٥٦(.)يتزاورون، و ال ختتلف أهواؤهم و إن اختلفت م البلدان وفی قبورهم

: صحاب به آن جناب گفتندا كند كه يكى از روايت مى مردى از حضرت صادق  
، دارم دوستان مشا را هم دوست مى وقربانت گردم به خداوند سوگند من مشا را دوست دارم (

: زياد هستند فرمود: ها را برب گفت آننام : فرمود، اند شدهاى موالى من شيعيان مشا بسيار زياد 
نفر رسيده  ها به سيصد و چند اگر عده آن: فرمود امام صادق  ها را بشماريد؟ آنتوانيد  مى

ها از گوششان  هستند كه صداى آن اىن، شيعيان ما كسبود بود حرف مشا مورد قبول واقع شده
كنند، و دوستان ما را  اش هم از خودش تعدى ندارد، درباره ما غلو منى كند و كينه جتاوز منى
حديثى كه مورد . كنند جمالست ندارد جوئى مى دارند، و با كساىن كه از ما عيب دمشن منى

و با دوستان ما دمشىن ، گريند دمشنان ما را دوست منى، كنند مالمت باشد از ما روايت منى
كردم پس ما با اين شيعيان گوناگون كه مدعى تشيع هستند چه  عرض: راوى گويد، كنند منى

بايد از يك ديگر متيز دهيد و آنان را مورد آزمايش قرار دهيد، آنان تغيري  ها را آن: فرمود، كنيم
. آورند شريها آنان را از پا در مىكند و مش ها را فاىن مى كنند، گذشت زمان آن پيدا مى و تبديل

و مانند  كشند زوزه منى ها سگشيعيان ما مانند ، سازد اختالفات شيعيان را از هم پراكنده مى
                                                

 . ۲۰۳ص غيبة النعمانی  .٢٥٦
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: مبريند، گفتم چه از گرسنگى كنند اگر و با دست خود از مردم سؤال منى، كالغ طمع ندارند
ها را در  آن: فرمود  امام. نمقربانت گردم من اين شيعيان را با اين صفت از كجا پيدا ك

باشند، مهواره از  مى سختیداراى زندگى  اطراف زمني جستجو كنيد، آنان كساىن هستند كه
شوند و  گردند، اگر در جاىي حضور پيدا كنند شناخته منى اين منزل به منزل ديگرى منتقل مى
كند، و  ها عيادت منى آن اگر بيمار شوند كسى از. گريند اگر پنهان شدند مورد تفقد قرار منى

ها  رود، آن ها منى دهند و اگر مبريند كسى به تشييع جنازه آن زن منى اگر خبواهد زن بگريد به او
كنند و اختالف آراء ندارند اگر چه  مواسات دارند، و در قربها از هم ديدن مى در مال خود

  . )ها از هم دور باشند آن شهرهاى
   

  )٢٥٧(.)تستوحشوا طريق احلق لقلة سالكيهال: (قول أمري املؤمنني 

پويند  واسطه كم بودن كساىن كه راه مىه در راه حق ب(: فرمايد مى املؤمنني  امري 
  . )راسيد

أالن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث اهللا نبيه (: أحد خطبه فی قال أمري املؤمنني  و 
 حىت يعود أسفلكم أعالكم وأعالكم أسفلكم ولتغربلن غربلة  ی بعثه باحلق لتبلبلن بلبلةوالذ

وليقصرن سباقون كانوا سبقوا واهللا ما كتمت ومسة وال كذبت  وليسبقن سباقون كانوا قصروا
   )٢٥٨(.)املقام وهذا اليوم كذبة ولقد نبئت ذا

 مهانا بالها و گرفتارى مشا مانند روزى كه خدا پيغمربش (: فرمودند  امري املؤمنني
مشا با  سوگند به آن كه او را به حق برانگيخت كه، ت رجوع كرده استرا مبعوث ساخ

مشا فراز گريند و  كه افراد پائني از جا آنتا ، ها و آراء خمتلف پيدا كنيد و غربال شويد وسوسه
كردند، به پيش تازند، و پيشى  گرايند، و پيشى گريندگاىن كه كوتاهى مي ها به زير الئيبا

از من پوشيده نگشته و  اى خدا كه هيچ نشانهه تاختند كوتاهى كنند، ب گريندگاىن كه پيش مي
  . )اند داده خرببه من  دروغى به من گفته نشده، و به حتقيق كه اين مقام و اين روز را

فيأَديانِكُم لَا فُقد الْخامس من ولْد السابِعِ فَاللَّه اللَّه و علَيكُم  إِذَا( :قَالَ موسى بنِ جعفَرٍ  

                                                
 . ۳۴الغيبة ص  .٢٥٧
 . ۴۱۷ص  ۱ج أصول الكافی  .٢٥٨
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من كَانَ  صاحبِ هذَا الْأَمرِ من غَيبة حتى يرجِع عن هذَا الْأَمرِ إِنه لَا بدلِ أخیيزِيلُكُم أَحد عنها يا 
لَو و لْقَها خبِه نحتلَّامج و زع اللَّه نةٌ منحی ما همإِن قُولُ بِهيناً يد كُماددأَج و كُماؤآب ملع  حأَص

ع رغصت قُولُكُمی عا أَخابِعِ فَقَالَ يالس لْدونم سامنِ الْخی مديا سي فَقُلْت وهعبذَا لَاته نذَا مه ن
 فووا فَسيشعإِنْ ت نلَك و كذَل نع يقضت كُملَامأَحرِكُوهود٢٥٩(.)ت(  

از ميان مشا رفت در اين  از اوالد هفتم نفر پنجم هر گاه(: فرمود موسى بن جعفر   
: خدا بترسيد و متوجه دين خود باشيد كه مشا را از راه راست منحرف نكنند، فرمود هنگام از

به اى غيبتش طول خواهد كشيد كه گروهى از معتقدين  ازهاند  بهبرادرم صاحب اين امر  اى
وسيله ه ب ست كه خداوند بندگان خود را یگردند و اين امتحان مي هم از او بر بيت  اهل

او متابعت  از دانستند دين ترى از اين هست یو اگر پدران و اجداد مشا م، كند یآن آزمايش م
اى موالى من پنجمني از اوالد هفتم كدام : عرض كردم: كردند، على بن جعفر فرمود مي

مانديد او را خواهيد   كند و اگر زنده یمن کرا در اى برادر عقل مشا اين موضوع: ودفرم ؟است
  . )ديد

با ) بيت  دوازده مهدى و مهدى اول در روايات اهل( مبحث نوزدهم اين روايت در
  . جزئيات توضيح داده خواهد شد

ى يربابعضكم كيف انتم إذا بقيتم بال إمام هدى وال علم ير(: حني قال اإلمام الصادق  
  )٢٦٠(.)بعض فعند ذلك متيزون ومتحصون وتغربلون

داريد كه مشا را هدايت  چگونه خواهيد بود هنگامى كه نه امامى(: فرمود صادق  امام
در آن موقع از هم متيز داده  كند و نه علمى كه بعضى از مردم را از بعضى ديگر جدا سازد؟

  .)دغربال خواهيد ش شويد و شويد و امتحان مى مى
  

إِنَّ اللَّه : الذی قال اهللا تعاىل صحاب طالوت ابتلوا بالنهرإن أ(: قال عن أىب عبد اهللا  
نم سفَلَي هنمرِبش نرٍ فَمهبِن يكُملتبيمنم هفَإِن همطْعي لَم نمی و القائم  وإن أصحاب  يبتلون

  ).مبثل ذلك
و امتحان شدند و اين  گرفتار شدهياران موسی به جويباری ( :فرمايند می  امام صادق 

                                                
 .۴۳۳إعالم الورى بأعالم اهلدى ص ، ۲۰۲ص  ۱الناصب ج  إلزام .٢٥٩
 . ۲۱۲ص  ۵۲ج حبار األنوار  .٢٦٠
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ومن  منیمبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب منه فَلَيس  إِنَّ اللَّه : فرمايند میکه قول خداوند کريم است 
از من نيست و  نوشيد خدا مشا را به رى مبتال ساخته پس هر کس از آن(.لَميطْعمه فَإِنه مني

چنين آزمايشی قرار خواهند  البته ياران قائم نيز در معرض) من استهر کس از آن خنورد از 
   .)گرفت

يکون فرجکم فقال هيهات هيهات  متی: (البی جعفر  قال قلت ياجلعفعن اجلابر  
يبقی اليکون فرجنا حتی تغر بلوا مث تغربلوا مث تغر بلوا يقوهلا ثالثا حتی يذهب الکدر و 

  )٢٦١(.)الصفو

فرج مشا كى خواهد (: عرض كرد به امام حممد باقر  :كند كه جابر جعفى روايت مي 
باز هم ، مشا آزمايش شويد پذيرد مگر اين كه فرج ما حتقق منى .هيهات هيهات: فرمود ؟بود

، شود برطرفكه آلودگى  جا آنتا  اين را سه بار فرمود .باز هم آزمايش شويد، آزمايش شويد
   .)و پاكى مباند

مياىن بيان  در سه روايت زير امر را بسيار واضح و آشكار در مورد امتحان شيعيان توسط
 .كنند مى

  امام است ووقت  چه )ظهور امام(امر اين که کرد  سؤال شخصی از امام باقر
 )٢٦٢(.)آمد او را انکار نکنيد از مستی ديگر هرگاه منتظرش باشيد از مستی بيايد و(: فرمود

مشا بشارت کسی  من بهکه خداوند به آل عمران وحی کرد (: فرمايند می  امام صادق 
رسول بنی اسراييل  و او را دهد مین مرده را زنده و مريض را شفا به اذن مکه دهم  را می

فرزندش دختر بود در حالی  گردامن و آن به مادر مريم اين را گفت و وقتی وضع محل کرد می
دختر مانند  و.. .دختر استکه خدايا اين : د پسر بودند و او به خداوند گفتمنتظر فرزنکه 
وضع محل کردی و  چه آندامن به  من می: و خداوند فرمود شود منیيعنی او رسول  شود منیپسر 
پس اگر به مشا . عمران و وعده خدا بود مريم عيسی را به دنيا آورد او مهان بشارت آل وقتی

گرفت او را انکار  اجنامامری است و در فرزند يا فرزند فرزندش  ز مادر مردی اکه گفتيم 

                                                
 .۳۳۹ص  غيبت شيخ طوسی، ۱۱۳ص  ۵۲حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ج  .٢٦١
 .٧٦٧املعجم املوضوعی ص  .٢٦٢
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  )٢٦٣().نکنيد

اين امر را به اوصافی صاحب : عرض کردم  به ابی جعفر(: گويد میمالک جهنی 
که به خدا سوگند ، نه: فرمودند ايشان . باشد یهيچ يک از مردم من شبيهکه توصيف مناييد 

  )٢٦٤(.)ودش بر مشا بدان احتجاج کند و مشا را به آن دعوت کندخکه  اينتا  باشد میآن هرگز ن

كند و اين  كرده و ما را به امر خود دعوت مىاحتجاج  اين صاحب امر خود بر ما بر بنا
و طبق هواى نفسى خود امر و ى كنيم كه در آن  احتجاج كنيم ايشان نيست كه ما بر 

 . ماند حال ديگر معنايی برای حجت خنواهد

  
 و فاطمه الزهراء  امیر املؤمنینو   دوازده امام از فرزند رسول ا: ث هفدهممبح

  
 

هرگاه که بودند  اهل قريش قومی(: گفته استکه  کند میروايت ، از سلمان، از سليم، أبان 
ديدند  می از سوی اهل بيت ردی که گفتند هنگامی  سخن می نشستند و در جملس می

در اهل  حممد مثل: آنان گفت ها مردی از جلسهدر يکی از . کردند سخنان خود را قطع می
گوش  پس اين سخن به .از چوب جارو روييده استکه بيتش مهانند مثَل درخت خنلی است 

 رسيد حضرت بسيار خشمگين شدند پس به مسجد رفته و بر منرب نشستند  رسول اهللا
 پروردگار خويش ثنای پس از محد و  رسول اهللا، مجع شدند جا آنمردم درکه نگامی ه

اهللا  من رسول: فرمودند .مشا رسول اهللا هستيد: گفتند ؟م من چه کسی هستمای مرد: فرمودند
ذکر  قدر نسب خويش را آن رسول اهللا  .بن عبداملطلب بن هاشم عبد اهللاو حممد بن 

پروردگار  من و اهل بيتم مهانند نوری در پيشگاه: سپس فرمودند. دکردند تا به نزار رسيدن
به که مالئ کرد تسبيح میکه ديم و آن نور هنگامی بو هزاران سال قبل از خلقت آدم 

قرار  خلق شد آن نور در صلب او  آدمکه کردند پس هنگامی  تسبيح می، تسبيح ما خاطر

                                                
 .۱الكافی ج  .۱۲۰ص  ٥٢حباراألنوار ج  .٢٦٣
 . ۳۷۷ص الغيبه نعمانی  .٢٦٤
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آن  پس در کشتی محل شد و سپس دربر زمين فرود آمد س  گرفت سپس در صلب آدم
ترين اصالب  در گرامیکه نور هرگز زايل نشد بلقرار گرفت آن  صلب ابراهيم  آتش در
 های منعقد شده از پدران و مادران ترين نطفه گرامی ترين معادن و ما از فاضلکه  اينتا  محل شد

 ؛لب سروران اهل شتيماملط ما فرزندان عبد هرگز به سفاهت نظر نداشتند خارج شديم وکه 
ائمه  علی و خداوند حممد و! مهدی فاطمه و حسين و حسن و محزه و جعفر و علی و من و
  اهل زمين نظر کرد و از آنان دو مرد را  ديگر بر برانگيخت و سپس بار خويشرا حجج

که  بطال ابیپيامرب و رسول برانگيخته شدم و ديگری علی بن که کرد يکی از آنان من  انتخاب
او که خليل و خليفه خود قرار دهم آگاه باشيد  را برادر و وزير و وصی و وحی شد او به من

را دوست داشته و هرکس  را دوست بدارد خدا است هرکس او مؤمنانازمن وصی متام  بعد
او  دارد مگر مومن وکسی با را دوست منی کسی او، کند با خدا دمشنی کرده او دمشنی با

آن است و کلمه ی  او بعد از من سير کننده در زمين و ساکن در. مگر کافر کند یدمشنی من
بِأَفْواههِم ويأْبى اللّه إِالَّ أَن يتم  راللّهيطْفؤواْنو أَن يرِيدونَ﴿، دستاويز حمکم است تقوای اهلی و

دوازده وصی از  زمين نظر کرد و رخداوند بار دوم ب وآگاه باشيد  الْكَافرونَ ره ولَو كَرِهنو
برگزيدگان امتم يکی پس از ديگری مهانند  آنان را انتخاب کرد و بعد از ما اهل بيتم را
گردد آنان  ی ديگر روشن می ستاره، خاموش شود ای ستارههرگاه  .آمسان قرار داد ستارگان در

، هرگز خاذالن رساند و ان ضرری منیآنماران به  کيد هرگز فريب وکه ائمه هدايتگر هستند 
 خازنان علم و زمين و شاهدان او برخلق و اهلی بر گردانند آنان حجج آنان را خمذول منی

خدا را اطاعت کرده و ، را اطاعت کندآنان  کس معادن حکمت او هستند هر مترمجان وحی و
آنان است مهراه  قرآن و قرآنو آنان مهراه  را عصيان کرده خدا، کس آنان را عصيان کند هر

پس حاضران  شوند میمن وارد  قيامت بر حوض بر در روزکه  اينتا  شوند یهرگز از هم جدا من
من ابالغ که ا گواه باش خداوند. گواه باش خداوندا .به غايبان ابالغ کنند خداوندا گواه باش

   )٢٦٥(.)رسالت کردم
 

از ، احلسني د اهللا وحممد بنعب أبیاز ، از مسعدة بن زياد، حممد بن حيىي از حممد بن احلسني 

                                                
  . ۳۷۹ – ٣٨٠حتقيق حممد باقراألنصاری ص ، كتاب سليم بن قيس .٢٦٥
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من هنگام (: گويد می، از أبی سعيداخلدري، از أبی هارون العبدي، از أبی حيىي املدائين، إبراهيم
بزرگان يهود اهل يثرب  خالفت عمر حضور داشتم پس يک يهودی از هالکت ابوبکر و

سوی ه پس ب) اشدب میخود  ترين شخص در زمان کردند عمر عامل يهوديان اهل مدينه گمان می(
از تو پرسيدم پاسخ  چه آنام تا اسالم را به من عرضه کنی پس  من آمده: گفت آمد و عمر

که متام چيزهايی  و سنت به کتاب و  ب حممداتو داناترين اصحکه يامب  در می، بشنوم
داناترين که کسی  را به آن حد نيستم اما تو من در: پس عمر گفت .خواهم بپرسم هستی می
کنم؛ پس  يی میراهنما، خواهی بپرسی است میکه متام چيزهايی  سنت و امت به کتاب و اهل

تو که باشد  گونه اين ای عمر اگر او: گفت به عمر يهودیاشاره کرد  سوی علی ه ب
پس مرد  دفع کرد را از پيش خود عمر او!! ؟مردم کار با حکومت بره را چ گويی پس تو می

: فرمودند ؟عمر گفتکه هستيد  گونه اينمشا : گفت رفت و سوی امام علی ه يهودی ب
مشا  از من: گفت پس سخنان عمر را برای حضرت تکرار کرد سپس ؟عمر به تو چه گفته

ترين و صادقترين  در ادعايتان مشاکه يامب  ها پاسخ دهيد در می آناگر به که پرسم  چيزهايی می
که گونه هستم  مهان آری: حضرت فرمودند .ومگر من به دين اسالم می ترين هستيد و عامل و

 سهاز سه و  مرا: يهودی گفت .اهللا شاء کن تا به تو خرب دهم ان سؤال، عمر برايت ذکر کرده
يهودی  ؟باخربم ساز در مورد هفت گويی منیای يهودی چرا : و يک چيز خرب دهيد؟ فرمودند

متام شد در که هنگامی  و پرسم یماگر از سه برايم بگوييد در مورد بقيه هم از مشا : گفت
ترين آنان و  اهل زمين و فاضل پس اگر مرا پاسخ داديد مشا داناترين مرد از پرسم میمورد هفت 

مرا از اولين : عرض کرد: بپرس ای يهودی: حضرت فرمودند .مردم به مردم هستيد ترين اولی
پس حضرت او را  ؟رب سازيدباخ زمين رشد کرد برکه  زمين افتاد و اولين درختی برکه سنگی 

و  ؟گر دارد چند امام هدايت امت اينکه به من بگوييد : باخرب ساخت سپس يهودی گفت
 ؟شان در شت استاي  همهرا کجاست و چه کسانی شتی پيامربتان در  خانهکه يد بگوي

اما  و ندآنان فرزندان من هستکه ی پيامربش است  امام از ذريه برای اين امت دوازده: فرمودند
ی شت در عدن است اما مهراهان ايشان در شت  ترين طبقه و اشرف تريندر  منزل پيامربش

مادربزرگشان و  مادر گشان ورمادربز ی ايشان به مهراه مادرشان و از ذريهدوازده تن  مهان
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   )٢٦٦(.)ين مقام شريک آنان نيستاهيچ کس در که آنان هستند  ذراری

از  ، أبی جعفر از، اجلارود أبیاز ، از ابن حمبوب، مد بن احلسنيحم از، حممد بن حيىي 
هايش ديدم  شدم و لوحی در دست وارد  فاطمه بر(: گويد میی جابر بن عبد اهللا األنصار

که  تعدادشان دوازده نفر بود را برمشردم ها بودند پس آن فرزندانش نام اوصيا از آن لوح درکه 
  )٢٦٧().ام سه تن از آنان علی استنام سه تن از آنان حممد و ن

از أبی ، از أبی محزة، از حممد بن الفضيل، عبيد از حممد بن عيسى بن، بن إبراهيم علی 
 .جن فرستاد را رسولی برای انس و  حممد، خداوند(: فرمايند میکه کنند  نقل می، جعفر

هر وصی سنتی  ماندند و برخی باقی ها رفتند و آن برخی ازکه از او دوازده وصی قرار داد  بعد
هستند  عيسی  من هستند بر سنت اوصيای از حممد و بعدکه او جاری شد و اوصيايی  بر

  )٢٦٨().است بر سنت مسيح   امير املؤمنين و باشند نفر می دهدوازدکه 

، از علی بن مساعة، از احلسن بن موسى اخلشاب، اهللا از احلسن بن عبيد، األشعري علیبو أ
که شنيدم  امام صادق از (: گويد می، از زرارة، أذينة از ابن، احلسن بن رباطاز علی بن 

 و فرزند علی  مهه حمدث از فرزند رسول اهللا   آل حممد دوازده امام از: فرمودند
  )٢٦٩(.)ها هستند آنپدران   امير املؤمنين و  رسول اهللا هستند و

از عمرو بن ، العصفوري سعيد أبیاز ، سنياز حممد بن احل، از حممد بن أمحد، حممد بن حيىي
رسول اهللا (: فرمودند حضرتکه کنند  روايت می از أبی جعفر ، از أبی اجلاورد، ثابت
 و کنيم میحکومت  من و دوازده تن از فرزندامن و ای علی در زمين سير و: فرمودند 

دوازده تن از که  گونه هالک مصون داشته پس هنگامی ما زمين را از هر خداوند با وجود

                                                
 .۵۳۱ – ٥٣٢ص  ١الشيخ الكلينی ج  - الكايف .٢٦٦
 . ۵۳۲ص  ۱ج  الکلينیالشيخ  - الكافی  .٢٦٧
 . ۵۳۲ص  ۱ج الكافی الشيخ الكلينی . ٢٦٨
 . ۵۳۳ص  ۱ج الكافی الشيخ الكلينی  .٢٦٩
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   )٢٧٠().دهد یهرگز به آنان مهلت من و کند میاهلش نابود  را با خداوند زمين فرزندم بروند

: فرمودند رسول اهللا (: حضرت فرمودندکه  کند مینقل   جعفر أبیسعيد از  یأب
 آخرشان قائم که آيند  وجود میه فهيم ب، حمدث، جنيب، دوازده امام نقيب، از فرزندم

   )٢٧١().است گشته ستم از ظلم و پرکه گونه  مهان کند میاز عدل و قسط  زمين را پرکه است 

از أمحد بن مطرق بن سواد بن احلسني ، بن عبد اهللا بن املطلب الشيباين أبو املفضل حممد
از عبد الغفار بن كثري ، از أبو حامت املهلبی املغرية بن حممد بن مهلب، مكة در البسيت القاضی
روزی مرد (: گويد می، از ابن عباس، از جماهد، از أبی هاشم، از إبراهيم بن محيد ،الكويف
که ی چيزهايی  ای حممد درباره: گفت آمد و سوی رسول اهللا ه ب" نعث"به نام  يهودی
را بدهی من در حضور مشا شهادت و اگر پاسخ م پرسم میبه خود مشغول کرده از تو  ذهنم را

که دهم  ی خداوند هستيد و شهادت می دهاهللا نيست و مشا فرستا هيچ خدايی جزکه  دهم می
 به ما اين مطلب را در کتب گذشته يافتم و در آن موسی . از مشا هستند اوصيای بعد آنان

 باشد میخامت انبيا  نامش امحد است وکه  کند میالزمان پيامربی خروج  در آخرکه عهد کرده 
. شوند میخارج  ی ابرار به تعداد اسباط و ائمهاز صلب ا ود واز او هيچ پيامربی خنواهد ب و بعد

آری يا رسول اهللا : گفت ؟دانی اسباط چند نفر بودند عماره می ای ابو: فرمودند حضرت 
 گفتم .بن ارحيا بود در ميانشان الویکه : حضرت فرمودند .آنان دوازده نفر بودند :

اسرائيل  بنیطوالنی از  به مدت ساهلایکه د شناسم او کسی بو آری يا رسول اهللا او را می
او را  فريطيا مبارزه کرد و با و شريعت را دوباره بازگرداند و غايب گشته و سپس ظهور کرد

داده در مورد امت من نيز رخ  چه در بنی اسرائيل رخ هر: فرمودند کشت پس رسول اهللا 
و ديگر ديده  کند میفرزندم غيبت  يندوازدمهمهانا  خواهد داد پس قدم در قدم آنان بگذاريد و

جز خطش باقی منانده است  قرآناز  و از اسالم جز نامشکه گردد  زمانی بازکه  اين تا شود یمن
دين را جتديد  و کند میرا ظاهر  پس اسالم دهد میهنگام خداوند به او اذن خروج  آن در
به آنان  ست بدارد ورا دو آنانکه به حال کسی  خوشا: فرمودند سپس حضرت  کند می

                                                
 .۵٣۴ص  ١الكافی الشيخ الكلينی ج  .٢٧٠
  . ۵٣۴ص  ١لشيخ الكلينی ج الكافی ا .٢٧١
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   )٢٧٢().آنان دمشنی کند باکه حال کسی  وای بر متمسک شود و

از حممد بن ، الكاتب نیرجا بن حيىي أبو احلسني املعربا از، أبو املفضل حممد بن عبد اهللا 
از أنس ابن ، از هشام بن زيد، از ابن عون، از معاد ابن معاد، أبو بكر الباهلي جالد بسر من رأى

از : فرمودند حضرت، در مورد حواريون عيسى پرسيدم  از رسول اهللا(: گويد یم، مالك
ريا در خدمت نصرت خدا و  و آنان دوازده تن خالص و بی او بودند  برگزيده های ترين

 بصيرت و هوشياری و باکه بل شود یو ريا ديده من ها ضعف و شک آنهرگز در و رسولش بوده
حواريون مشا چه  رسول اهللا  يا: عرض کردم .کردند را ياری می  فشانی حضرت جان

انصار  و حواريون من از من از صلب علی و فاطمه دوازده ائمه بعد: فرمودند ؟کسانی هستند
  )٢٧٣().آنان باد حتيت اهلی بر سالم و، دين من هستند

علی  از عبد اهللا الكرخی عن القمیعن حممد بن مجهور  از حممد بن حيىي الفارسي، اخلصييب
 صدقة از حممد بن سنان الزاهری از املفضل بن عمر اجلعفی از بن مهران األهوازی از حممد بن

سلمان (: فرمودندکه  کند میروايت  ،امام باقر  بزرگوارش از پدر، امام صادق 
حذيفه بن يمان  ياسر و بن جندب غفاری وعمار مقداد بن اسود الکندی و ابوذر و فارسی 

در  وارد شدند و پيامرب  ابو طفيل عامر برو و خزيمه بن ثابت  تيهانالک بن هيثم م ابو و
هنگامی  )حضرت فرمودندکه  جا آنتا (آنان بود  ی اندوهی در چهره نشستند وغم و حمضرشان

نور علی از صلب ، من از صلب پدرم نور، بودند عمويم در مالء عام مردم نشسته پدرم وکه 
منان و شکم مادرامنان خارج شديم پس جربئيل به زمان پدرا از صلبکه  نايپدرش را جنوا داد تا 

اعالن وحی تو و  اين اولين ظهور نبوت تو و: من خرب داد به آگاه بود و والدت علی 
حول فاطمه بنت  سوی فاطمه رفتم وه شتاب برخاستم ب پس من با باشد میکشف رسالتت 

ميان  از: حبيبم جربئيل فرمودهايی مجع شده بودند پس  قابله زنان و  امير املؤمنيناسد مادر 
 چه آنرا بر دست راست خود قرار ده پس من به  نوزاد را گرفتی اوکه هنگامی  آنان بگذر و

را به  علی  پس من دست راستم را بسوی مادرش دراز کردم و عمل کردم، امر شدمکه 

                                                
 . ۱۱ –۱۵ص كفاية األثر اخلزاز القمی . ٢٧٢
 . ۶۸ – ۶۹ص كفاية األثر اخلزاز القمی  .٢٧٣
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خواند  اقامه در دين حنفی می اذان وعلی که قرار دادم شنيدم م دست راستم گرفتم و در گوش
يا : سپس به من اشاره کرد و فرمود دهد میو رسالتم شهادت  خدا به وحدانيت و يگانگی و

جامن در دست اوست با خواندن صحفی که به کسی !! خبوان: عرض کردم، رسول اهللا خبوامن
مجله ، ه به کلمهآغاز کرد پس آن را حرف به حرف کلم، نازل شد آدم و فرزندش شيث برکه 

، خواندش بود تر ازکه کرد  اگر شيث حضور داشت اقرار میکه  یبه مجله تالوت کرد طور
که اقرار می کرد ، اگر نوح حضور داشتکه طوری  هکرد ب را تالوت سپس صحف نوح 

اگر ابراهيم حضور که ابراهيم را تالوت کرد بطوری  سپس صحف، از اوبه آن اولی تر است
طوری  هزبور داوود را تالوت کرد ب سپس تر است و اولی از او به آنکه ار می کرد داشت اقر

تر است سپس تورات  ن کتاب اولیاي  هاو بکه کرد  اقرار می، اگر داوود حضور داشتکه 
ن کتاب اي  هاو بکه کرد  اقرار می، حضور داشت اگر موسیکه طوری  هموسی را تالوت کرد ب

ار اقر، حضور داشت اگر عيسی که  یورط هب يسی را تالوت کردتر است پس اجنيل ع اولی
که  طور مهانمن نيز  مورد خطاب قرار داد و تر است سپس ن کتاب اولیاي  هاو بکه کرد  می

کودکی خود  قرار دادم سپس به حالت نوزادی و دهند او را مورد خطاب انبيا مورد خطاب می
 گونه ايننيز در زمان والدتشان  مام از فرزندشدوازده اشيوه  و چنين روش اين و بازگشت

  )٢٧٤(.)است

دوازده فرزند  يعقوب نبی نيز( :و أمري املؤمنني  اهللا يعقوب  نبیوجه شباهت 
دوازده فرزند دارند  علی  ماما، برخی ديگر عاصی هستند آنان مطيع و برخی ازکه داشت 

   )٢٧٥().پاک هستند مهگی معصوم وکه 

:  املؤمنني أمري و نبی اهللا موسى  بني شباهتدر وجه ، ۴۵ص  ٣ج در  چنين هم و
  .دوازده امام  امير املؤمنين داشت و دوازده سبط موسی 

 امام صادق(: گويد می، از أبی بصري، إمساعيل األبرص أبیاز ، و حنان بن سدير: گويد می

                                                
 .۹۸ – ۱۰۱اهلداية الكربى للحسني بن محدان اخلصيبی ص  .٢٧٤
 . ۴۲ص  ۳ج مناقب آل أبی طالب ابن شهر آشوب  .٢٧٥
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 ٢٧٦().يدپی هفتمين فرزند از ما انتظار فرج را داشته باش در: فرمايند می(   

: فرمايند ی از ايشان باشد زيرا در ظاهر میهفتمکه رود  تمال میاح: گويد میشيخ طوسی 
که در خرب نيامده ) به امر(قائم " او"از  نگوييم هفتمي می و کند میخود اشاره  به" از ما"
 .دشو میارزش  مورد آن بیاگر اين احتمال را بدهيم معارضت در  و" هفتمين فرزند از اول ما"

  شيخ طوسیکه گونه  مهان نيست امام مهدی  هفتمين فرزند از امام صادق 
که  حالی در باشد می ششمين فرزند امام صادق  مهدی زيرا امام  ؛دهد میاحتمال 

  .است) امحد( مهدی اول(هفتمين فرزندش امام مهدی 

از إمساعيل ، بن احلسن از علی، از أبی عبيد اهللا بن موسى العلوي، بن أمحد البندنيجي علی_
روايت  عبد اهللا جعفر بن حممد  از أيب، از معاذ بن كثري، از املفضل بن صاحل، بن مهران

آمسان بر رسول اهللا  طوماری سربسته از صورته وصيت ب(: حضرت فرمودندکه کنند  می
 اهللا هيچ کتابی خمتوم جز وصيت بر رسول نازل شد و  پس جربيئل  شود یل منناز
 رسول اهللا  .در امت توست ای حممد اين وصيت تو: فرمود ای جربئيل : فرمودند

اش قبل از ابراهيم برانگيخت تا وارثان علم  آنان را از ذريه خداوند: فرمودند ؟کدام اهل بيتم
اوامر  متامبه  خامت اول را گشود و امام علی ، هايی بود خامت آن نبوت تو شوند پس بر

آن  در چه آنبه  خامت دوم را گشود و سپس امام حسن ، و رفت کردموجود در آن عمل 
آن يافت  خامت سوم را گشود سپس در  امام حسين و موجود بود عمل کرده و رفت

برای آنان که شوی و برای شهادت با قوم خارج شو  می مبارزه کن و به قتل برسان و کشته"
حسين به فرزندش علی بن  سپس آن راداد  اجنامحضرت  پس نيستشهادتی جز در رکاب تو 

 سكوت كن و چون علم در پرده شده سر : يافت آن در داد پس حضرت آن را گشود و
 به فرزندش حممد داد؛ سپس آنان را ،)نسبت بعلمى كه پوشيده شده سر بزير انداز(بزير انداز 

 ر ورا تفسي کتاب خدا: آن يافت خامت پنجم را گشود و در  حضرت حممد بن علی
امنيت حق  در خوف و، امت را بساز ن ووارث علم گردا پدرانت را تصديق کن و فرزندت را

                                                
  .۵۳-۵۴ الغيبة الشيخ الطوسی ص .٢٧٦
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و او مشا : باش سپس آن را به صاحبش داد گفتم کسی جز خدا هراسی نداشته از را بگو و
را روايت کن آری من او هستم سپس حضرت  آن تو را چه شده برو و: فرمودند ؟هستيد

کافی برايت : فرمودند ؟ايشان کيست از بعد: گفتم .خاموش شد ودوازده نام را برمشرد 
  )٢٧٧(.)است

را کفايت  تو(عکس به معنای  برکه ی برايت کافی است به معنی نفی نيست بل مجله
پس امام از خالل اين مجله به وجود حجج اهلی ) دانستیکه مهين قدر کافی است ( يا) کند می
 به ابن کثير بگويند خواستند به صراحت موضوع را منیکه  اين و. کند میاشاره  ائمه  از بعد

چون ابی بصير  به صراحت برای اشخاصی غير معاذ در روايت ديگر هم امام صادق  و
وجود حجج بعد  برکه دوازده مهدی است و ديگر رواياتی  از قائم  بعدکه  فرمودند...و
  .کند میداللت  ائمه  از

إمساعيل بن  از، يعقوباز أمحد بن يوسف بن ، دة الكويفأمحد بن حممد بن سعيد بن عق 
از أبا عبد (: گويد می، از يعقوب بن شعيب، از پدرش، حسني بن علی بن أبی محزةاز ، مهران

مگر  کند مینرا رها  خداوند اين امرکه خير به خدا سوگند : فرمودند میکه شنيدم   اهللا
  )٢٧٨().شود می پا از او قيامت بر بعدکه از قيام کسی  بعد

 کند میداللت  از وفات امام مهدی  عدم خالی بودن زمين از حجج اهلی بعد بر روايت
است و سپس  از امام مهدی  از پايان يافنت حکومت مهديين بعد ساعت بعد زيرا قيام

از آن  بعد و کند میآخرين مهدی از مهديين خروج  بر امام حسين  و شود میرجعت آغاز 
  .شود می پا قيامت بر

از ، الكويف از فرات بن إبراهيم ابن فرات، از احلسن بن حممد بن سعيد اهلامشي: شيخ صدوق 
أبو الفضل العباس بن  از، )اهلمداين علیحممد بن أمحد بن (بن أمحد بن اهلمدانی  علیحممد بن 

از ، بكر أبید بن ابن القاسم بن حمم از حممد بن القاسم بن إبراهيم بن عبد اهللا، عبد اهللا البخاري

                                                
 . ۶۰ – ۶۱ص نعمانی كتاب الغيبة ال .٢٧٧
 . ۶۲ص كتاب الغيبة النعماين  .٢٧٨
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از پدرش ، از پدرش موسى بن جعفر، الرضا از علی ابن موسى، عبد السالم بن صاحل اهلروي
، از پدرش احلسني بن علي، پدرش علی بن احلسني از، از پدرش حممد ابن علي، جعفر بن حممد

که هنگامی (...: فرمودند رسول اهللا (: فرمايد می،  از پدرش علی بن أبی طالب
قدم به قدم پشت سر من  اقامه گفت و تکبير و بار جربئيل دو وند مرا به آمسان عروج دادخدا
: ای جربئيل چگونه از تو پيشی گيرم؟ فرمود: گفتم .ای حممد پيش برو: آمد سپس فرمود می

خصوص ه خويش مقدم داشت و بکه و مالئء انبيا تعالی اسم خود را به متام خداوند تبارک و
آنان درود فرستادم پس  بر فخر فروشیبدون  و پس من جلو رفتم، فضليت خبشيد آنان تو را بر

 .ای حممد از من پيشی گير: به من فرمود به انتهای حجب نور رسيديم جربئيلکه هنگامی 
ای حممد اين حد و حدود من : فرمود ؟گذاری اين مرحله تنها می ای جربئيل مرا در: گفتم

 پرم را وايزدی بال  خود جتاوز کنم نور حد اگر از رده وخداوند برايم تعيين ککه است 
خداوند در ملکوت  چه آنبه که  اينرفتم تا  پس من از جربيئل جدا شدم و پيش. خواهد سوزاند

ه لبيک خدای من ب: گفتم! ای حممد: قرار گرفتم پس مورد ندا .رسيدم، برايم مقرر ساخته
من پروردگار تو هستم پس مرا عبادت کن و  ن وی م بنده ای حممد تو: فرمود .سوی تو آمدم

سوی خلق و حجت من در مردم هستی ه بندگامن و رسومل ب تو نور من در توکل کن ومن  بر
و کرامتم را بر  را برای خمالفان و دمشنان تو آفريدم جهنم پس شت را برای پيروان تو و

ندا  ؟خدايا اوصيای من کيستند: مگفت .شيعيان تو واجب گرداندم اوصيای تو و ثوامب را برای
 پروردگارم پيشگاه درکه  درحالی پس ؛تو بر ساق عرش حک شده اوصيای ای حممد نام: آمد
آن نام هر  برکه دوازده نور ديدم در هر نور خطی سبز بود ، عرش نظر کردم ساق بر بودم

 .دی امتم بودو آخرشان مه  طالب ابی؛ اول آنان علی بن اوصيای من نوشته شده وصی از
 ای حممد اين اوليای من و دوستداران: آمدندا  ؟از من هستند خداوندا اين اوصيای بعد: گفتم

 خلفای تو و ترين و ءحجج من بعد از تو بر خلقم هستند و آنان اوصيا من و برگزيدگان و
خود را  ی کنم و کلمه مل قسم با آنان دينم را ظاهر میبه عزت و جال! از تو هستند خلقم بعد

را مغارب زمين  گردامن و مشارق و میزمينم را از شر دمشنم پاک ، با آخرين آنان برم و باال می
ها را در مقابل آنان  گردامن و گردن دشواری دهم و بادها را مسخر آنان می ملک آنان قرار می

دهم و با  اری میلشکرم آنان را ي دهم و با اسباب را در اختيار آنان قرار میگردامن و  ذليل می
بر توحيدم مجع کند  دهد و خلق را دهم تا دعومت را بر زمين گسترش ام نصرت می که مالئ
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روز قيامت در حال گردش قرار  تا دست اوليايمه سپس ملکش را پايان داده و ايام را ب
   )٢٧٩().دهم می

از وفات  باب عدم خالی بودن زمين از حجت اهلی بعد در قبالًکه اين حديث با حديثی 
  .شباهت دارد امام مهدی 

 از ۲۹۳از إبراهيم بن إسحاق النهاوندی در سال ، الباهلي بن هوذة أبی هراسةأبو سليمان 
از احلسن ، از املبارك بن فضالة، عمرو بن مشر ۲۲۹األنصاری در سال  أبو حممد عبد اهللا بن محاد

جربئيل فرود آمد و به رسول : فرمايند می رسول اهللا (: گويد می، البصري بن أبی احلسن
را به مهسری برادرت علی  فاطمه که  کند میخداوند تو را امر ! حممدای : فرمود اهللا 
  درآوری پس رسول اهللا  به دنبال علی  ای علی من : فرمود و به ايشانفرستاد

از  عزيز است و تو نزد من از بعد آورم و می عامل را به نکاح تو در فاطمه سرور زنان دو دخترم
 از من و جنيبان و و مظلومان در زمين بعد شهيداندو سرور جوانان اهل شت مهان  مشا

زنده و  برد و حق را با آنان آنان تاريکی و ظلمت را از بين میخداوند با که هايی  روشنايی
در پشت سر آخرين  عيسی که های سال است  تعدادشان به تعداد ماه .کشد باطل را می

  )٢٨٠().خواند نان مناز میآ

از ، احلسني بن أبی اخلطاب از حممد بن، الواحد بن عبد اهللا از حممد بن جعفر القرشيعبد 
 أبو عبد اهللا جعفر بن حممد : گويد می، از أبی السائب، از ابن سنان، عمر بن أبان الكليب

 امام ئمه دوازده ا ها دوازده ماه و ماه دوازده ساعت و روز دوازده ساعت و شب: فرمودند
ی خداوند  و او فرموده باشد میعلی ساعتی از دوازده ساعت  نقيب هستند و و نقبا دوازده

 )٢٨١(.كَذَّبوا بِالساعة وأَعتدنا لمن كَذَّب بِالساعة سعرياً بلْ :فرمايد میکه است 

از  هستند بعد) ۲۴(وز کننده ساعت يک شبانه ر تکميل امروز مهديين مهان نقباء و و
 باشد میساعتی از اين دوازده ساعت  پس علی  تنها دوازده ساعت بودند ائمه که  اين

                                                
 .۲۵۴ – ٢۵۶كمال الدين ومتام النعمة ص . ٢٧٩
 .٦٥كتاب الغيبة النعمانی ص  .٢٨٠
 . ۸۷ص كتاب الغيبة النعمانی  .٢٨١
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در دولت ظلم و ستم که  کند میدوازده امامی اشاره  بهکه يعنی ساعتی از ساعات شبانه روز 
که ل اهلی در دولت عدکه  کند می) مهديين(به نقبا  زندگی کردند و دوازده ساعت روز اشاره

 .زندگی خواهند کرد، مهانند روز درخشان خواهد بود

از أمحد بن ، حممد بن رباح الزهري از أمحد بن، عبد الواحد بن عبد اهللا بن يونس املوصلي 
، از املفضل بن عمر، عمرو اخلثعمي از عبد الكرمي بن، از احلسن بن أيوب، احلمريي علی
 ﴿بلْ ؟در کتاب خداوند چيست آيه مقصود از اين: عرض کردم  عبد اهللابه ابا(: گويد می

 شب، ماه دوازده را خداوندسال: فرمودند. كَذَّب بِالساعة سعرياً﴾ لمن وأَعتدنا بِالساعة كَذَّبوا
 امير املؤمنينما دوازده حمدث است و  از دوازده ساعت و روز را دوازده ساعت قرار داد و را

 ٢٨٢(.)ن ساعات استساعتی از اي(  

از حممد بن علی ، از حممد بن حسان الرازي، از حممد بن حيىي العطار درقم، بن احلسني علی
از ، از زيد الشحام، الرزاق از عبد، از حممد بن عيسى، از إبراهيم بن حممد بن يوسف، الكويف

از زيد ، سناناز حممد بن ، الكويف ی از حممد بن عليحممد بن حسان الراز. أبی عبد اهللا 
حضرت  ؟تر است يا حسين فاضل حسن: عرض کردم به أبی عبد اهللا (: گويد می، الشحام
فضل آخر ما به فضل اول ما ملحق  مهانا فضل اول ما به فضل آخر ما ملحق است و: فرمودند

، يتان شومفدا  اهللا ای فرزند رسول: عرض کردم .است پس مهه صاحب فضل هستيم
ما از يک درخت هستيم : فرمودند .کنم من آن را درک منی، رايم توضيح دهيدپاسخ را بيشتر ب

 ما امينان پروردگار بر خداوند است و فضل و علم ما نزد، و خداوند ما را از يک گل آفريد
خواهی بر تو زيادت  هستيم ای زيد می خلق و داعيان به دين او و حجاب بين خداوند و خلق

فضل و علم ما نزد ، خلقت: فرمودند .آری موالی من: عرض کردم) را بيفزايم علم تو(؟ کنم
تان خرب داز خو مرا به بعد: عرض کردم .ی ما نزد خدا يکی هستيم مهه پروردگار يکی است و

اوملان حممد و وسط ، گرديم عرش اهلی می ما دوازده تن از ابتدای خلقت حول: فرمودند ؟دهيد
 )٢٨٣().است حممدما حممد و آخرمان 

                                                
 . ۸۶ – ۸۷ص الغيبة النعمانی  .٢٨٢
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: فرمايند می ممکن نيست زيرا امام   روايت تنها بر ائمه معصومين انطباق اين و
اگر  و شوند میسيزدمهين تن ، را ذکر کنيم اگر خبواهيم رسول اهللا  و" است اوملان حممد"

و . است نه اسم حممد امام جعفر صادق   وسط آنان"را ذکر کنيم و  اهللا  رسول
دو قسم  روايت برکه  اينر گم .نه در وسط باشد میولشان حممد نه در ا رسول اهللا  بدون
  : باشد

حالت ائمه  در اين ".ما دوازده تن از ابتدای خلقت حول عرش اهلی بوديم": يک قسمت
  با وجود امام علی  شوند میدوازده تن.  

 در اين قسم رسول" ما حممد و آخرمان حممد است حممد و وسط اوملان"اما قسمت دوم  و
رسول : شود میپس حساب درست  شود میبه مهديين اشاره  چنين هم و ائمه و  اهللا 
 سرکه  شوند میو عالوه برآن مهديين نيز اضافه  شوند میسيزده تن ، امام مهراه دوازده اهللا 

ل آنان و وسطشان امام حممد بن حسن او پس رسول اهللا  شوند میپنج نفر  مجع بيست و
خداوند تبارک  و باشد می ی امام مهدی  ام آخرين مهدی از ذريهحممد ن و عسگری 

  .داناتر است

حضرت حسن بن علی  بر(: گويد می، أمية أبی از جنادة بن: ٢٢٦ص در كفاية األثر _ 
  از  پرکه ظرفی بود وارد شدم در کنارشان  ايشان بر، آن وفات يافتند درکه در بيماری

قطعه قطعه گشته ذره ذره  کبد ايشان، خورانده يه به حضرتمعاوکه اثر مسی  خون گشته و بر
 عبد اهللای : فرمودند ؟کنيد خود را درمان منی ای موالی من چرا: عرض کردم .شد خارج می

سپس حضرت به من  .انا اليه راجعون اناهللا و: عرض کردم!! ؟برای مرگ عالجی است آيا
، است اين کردهبه ما عهد  ول اهللا رسکه  چه آنبه خدا قسم : ند و فرمودندتوجه کرد

آنان را ، گيرند ست میده آن را ب فاطمه  و از فرزند علی  دوازده امامکه امری 
  )٢٨٤(.)سپس من ظرف را برداشتم .اند هيا مقتول گشت مسمومکه  اينيابی جز  منی
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  وصی رسول اهللا سيزدمهني،  ه سر فاطمهاحاديث مربوط ب: مبحث هجدهم
  

دوازده امام و دوازده   رسول خدااز اوصياء بعد که در وصيت رسول اکرم خوانديم 
اولين ائمه امام علی، که در وصيت شده  سيزده نفرچنين ذکر نام تنها  مهدی می باشند و هم
که اينک رواياتی . محدحسن عسکری، امام مهدی حممد بن احلسن و ا ...حسن، حسين، سجاد

 . کنيم کنند را بيان می اين تعداد را تصديق می 

السر املستودع اللهم بفاطمة و أبيها و بعلها و بنيها و " :کهخوانيم  چنين در دعاها می هم
داند کيست، آيا کس  هيچ کس منیکه شده در حضرت فاطمه اين سر به وديعه گذاشته " فيها

 . کنند صورتی رمزی و سری ذکر میه يات زير او را برواکه ديگری جزء امحد است 

و بين  دخلْت علَى فَاطمةَ ( :عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه الْأَنصارِی قَالَ جعفَرٍ  يعن أَبِ 
رآخ رشی عاثْن تددا فَعهلْدو ناِء ميصاُء الْأَومأَس يهف حا لَوهيدي مالْقَائ مه  دمحم مهنثَلَاثَةٌ م

  )٢٨٥().و ثَلَاثَةٌ منهم علی

لوحی در که داخل شدم در حالي بر حضرت فاطمه  :گويد جابر بن عبد اهللا انصاری می 
 از فرزندان حضرت فاطمه که  در آن، نام اوصياء پيامربکه دست آن حضرت بود 

، بود آخرينشان قائم که نفرند  ١٢که ها را مشردم ديدم  نبودند نوشته شده بود پس من آ
  .سه تن از ايشان حممد و سه تن ديگر علی نام داشتند

كه اسم علی  است بعد از اين انصاری امحد فرزند امام مهدی  پس قائم در روايت جابر
  كه شوهر حضرت زهرا شدگان از فرزندان  فرزندش را جدا كنيم زيرا مشرده ونه

كه امامان  داللت بر آن روايت جابر كه بر بودن سه نام علی است درحايل و. بودند فاطمه 
كه جابر در مشارش  كند بر اين پس اين داللت می نفرندچهار  مؤمنان علی  با اسم امري

 : هستند عبارتند از  از فرزندان حضرت فاطمه كه بنام حممد و ای هاشتباه نكرده زيرا ائم
 نام علی ازه كه ب ای هائم و. حممد مهدی  - ٣ حممد جواد  - ٢  اقرحممد ب - ١

 -٢ علی بن احلسني سجاد  -١: عبارتند از تن هستند كهسه  فرزندان حضرت فاطمه 
  . علی بن حممد هادی  -٣ علی بن موسى الرضا 

                                                
 . ۵۳۲ص  ۱كاىف ج  .٢٨٥



 ى هدممام انصار اانتشارات  ......................................................................................................١٩٠

 

، ا شاء اهللاحديث طويل قال فيه بعد أن عدد األئمة من أهل بيته مث يغيب عنهم إمامهم م يف 
: فقال رافعا صوته مث التفت إلينا رسول اهللا . ويكون له غيبتان إحدامها أطول من األخرى
  )٢٨٦()....ياحلذر إذا فقد اخلامس من ولد السابع من ولد

هرگاه (: كه امامان اهل بيت خود را مشرد، فرمود و در يك حديث طوالىن پس از آن 
 زا تر غايب خواهدشد و او دو غيبت دارد كه يكى طوالىن ها از ايشان خداوند خبواهد، امام آن

بر حذر : با صداى بلند فرمود متوجه ما شد و گاه حضرت رسول  آن. ديگرى خواهد بود
  )....پنهان شود فرزند پنجم از فرزند هفتم از فرزندامن باشيد زمانی كه

فرزندان رسول خدا ام على جزء ام(در ابتدا فرزند امام هفتم از فرزندان رسول خدا 
را   باشد و اينك بعد از امام رضا مى  مشارمي كه ايشان امام رضا را مى) باشد منى

  بشماريد، پنجمين امام چه کسی است؟؟؟

حدثنی داود بن (: حدثنی حممد بن وهبان البصری قال: جنادة بن أبی أمية حممد بن علی قال
حدثنی أبو البهلول بن : ی إسحاق بن لول قالحدثنی جد: اهليثم بن إسحاق النحوی قال

حدثنی طلحة بن زيد الرقّی عن الزبري بن عطا عن عمر بن عطا عن عمر بن هانی : حسان قال
فی مرضه  دخلت على احلسن بن علی بن أبی طالب : العبسی عن جنادة بن أبی أمية قال

كبده قطعة قطعة من السم الّذی أسقاه معاوية  الّذی توفّی فيه و بني يديه طشت عليه الدم و خيرج
يا أبا عبد اللّه مباذا أعاجل : يا موالی ما لك ال تعاجل نفسك؟ فقال: بن أبی سفيان لعنه اللّه، فقلت

و اللّه إنه لعهد عهده إلی رسول اللّه : إنا للّه و إنا إليه راجعون، مثّ التفت إىلّ فقال: املوت، فقلت
 ا إلّا مسموم أو مقتول إثنا عشر إماما من ولد علی و فاطمةمر ميلكه إنّ هذا األ٢٨٧().ما من(  

در آن مرضى  وارد شدم بر حسن بن على (: جنادة بن أىب اميه حديث كند كه گفت 
كه به آن ارحتال فرمود، و در پيش روى او طشىت بود كه در آن خون رخيته بود، و جگر 

به آن حضرت خورانده بود  -لعنتش كند  خدا -أىب سفيان حضرت در اثر زهرى كه معاوية بن
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اى : كىن؟ فرمود چرا خود را معاجله منى! اى موالى من: آمد، عرض كردم قطعه قطعه بريون مى
انا للَّه و انا اليه راجعون سپس حضرت به : گفتم. ابا عبد اللَّه مرگ را به چه چيز عالج كنم

به من  سوگند اين پيماىن است كه رسول خدا  به خدا: جانب من توجه كرده فرمود
  . )مالك شوند دوازده نفر پيشوا و امام از فرزندان على و فاطمهرا ) امامت(فرموده كه اين امر 

  

باشند، بنا بر اين دوازدمهين امام چه کسی  تنها يازده نفر می فرزندان علی و فاطمه 
  است؟؟؟

اىل اجلن  هللا تبارك وتعاىل ارسل حممد ان ا(: قال محزه عن ابی جعفر  عن ايب 
واالنس وجعل من بعده اثىن عشر وصيا منهم من مضى ومنهم من بقى وكل وصی من االوصياء 

وكانوا اثىن عشر وصيا وكان  الذين بعد حممد ص جرت فيه سنة على سنة اوصياء عيسى 
  )٢٨٨(.)امري املومنني على سنة املسيح

را برای جن و  خداوند متعال حممد (: فرمود ابی محزه از حضرت ابی جعفر  
 اند و ها رفتند و بعضی ديگر مانده انس فرستاد و بعد از او دوازده وصی قرار داد بعضی از آن

ها  ها گذشت و آن آمدند سنت اوصيای عيسى بر آن ايشانهر كدام از اوصيايی كه بعد از 
   ).ودبر سنت عيسى ب املؤمنني  دوازده تا بودند و امري

  
ساء العاملني وأحبهن سيدة ن مزوجك فاطمة ابنيت إين ييا عل( : يلعل قال رسول اهللا  

األرض من  و الشهداء املضرجون املقهورون يف سيدا شباب أهل اجلنة منكماكائن إلی بعدك و
عدة  عدمم احلق و مييت م الباطل  يو النجباء الزهر الذين يطفئ اهللا م الظلم و حيي يبعد

   )٢٨٩(.)خلفه أخرهم يصلی عيسى ابن مرمي  أشهر السنة
خواهم دخترم فاطمه را كه  اى على من مى( :فرمود  به حضرت على  پيغمرب

تر است مهسر تو سازم و از مشا دو  بانوى زنان جهانيان است و پس از تو از مهه نزد من حمبوب
آيند كه پس از من به آنان ستم خواهد  می سرور جوانان شىت و شهيدان به خون آغشته به دنيا
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ها را از ميان بردارد و حق را با آنان زنده  وسيله آنان تاريكىه شد و جنيبان تابان كه خداوند ب
و عيسى بن مرمي پشت سر  هاى سال است مشاره آنان مشاره ماهسازد و باطل را با آنان مبرياند 
  ).آخرينشان به مناز خواهد ايستاد

ی  ها مشاره تعداد آنکه  فرمايد مينان خطاب به اميرمؤم  ن روايت رسول خداو در اي
رسول که شوند  می مؤمنان سيزده نفر ی امير و به اضافهدوازده نفر هستند که های سال  ماه

  . فرمايند عيسی بن مريم پشت سر آخرينشان به مناز خواهد ايستاد خدا می
 ياوحى اهللا الی انی اخرج من صلب عل(: انه قال حديث ليلة املعراج عن النبی حممد  يف

وميأل االرض قسطا وعدال بعدما  آخرهم من يصلی خلفه عيسى بن مرمي  عشر اماماً يناث
  )٢٩٠(.)ملئت ظلما وجورا

خدا به من وحی (: روايت شده كه فرمودند حديث شب معراج از حضرت حممد  در 
عيسى ها كسی است كه  كنم و آخر آن میخارج  دوازده امام از صلب علی كرد كه من 

كه از ظلم  كند بعد از اين ند و زمني را پر از عدل و داد میخوا فرزند مرمي پشت سرش مناز می
   ).شود رپ ستمو 

حدثنا أبو حممد هارون بن : حدثنا علی بن احلسني قال(: يونس بن ظبيان حممد بن علی قال 
حدثنی عمر بن : دثنی عبد اللّه بن جعفر احلمريی قال: قالحدثنی حممد بن مهام : موسى قال

دخلت على الصادق جعفر بن : علی العبدی عن داود بن كثري الرقّی عن يونس بن ظبيان قال
يابن رسول اللّه إنی دخلت على مالك و أصحابه فسمعت بعضهم : فقلت  حممد عليه السالم

العلم الصحيح فعندنا أهل البيت فإنا ورثناه و أوتينا شرح يا يونس إذا أردت : مثّ قال ....:يقول
يابن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و كلّ من كان من أهل : احلكمة و فصل اخلطاب، فقلت

  )٢٩١().ما ورثه إلّا األئمة اإلثنا عشر: ورثتم من ولد علی و فاطمة فقالالبيت ورث ما 

: و عرض كردم صادق   وارد شدم بر حضرت: يونس بن ظبيان روايت كند كه گفت 
 ...:گويند فتم از بعضى از آنان شنيدم كه مىمن نزد مالك و پريوانش ر! اى فرزند رسول خدا

اى يونس هر گاه علم صحيح خواسىت نزد ما اهل بيت است زيرا آن به ارث به ما رسيده، و 
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اى فرزند : عرض كردمبه ما داده شده است، ) يعىن داورى(طاب اخلشرح حكمت و فصل 
چه را مشا دارا  داراست آن است از اهل بيت و فرزندان على و فاطمه رسول خدا هر كه 

  . گانه داراى آن نيست مگر امامان دوازده: ايد؟ فرمود شده

إنی واثنی عشر من ولدی وأنت يا علی زر (:  قال رسول اهللا: قال جعفر  عن أيب 
بنا أوتاد األرض أن تسيخ بأهلها فإذا ذهب االثىن عشر من ولدی  ، يعنی أوتادها وجباهلا،األرض

  )٢٩٢(.)ساخت األرض بأهلها ومل ينظروا

بند و قفل زمني هستيم  من و دوازده تن از فرزندامن و تو اى على(: فرمود رسول خدا 
چون  سبب ما خدا زمني را ميخ كوبيده تا اهلش را فرو نربد،ه ب). هاى زمني ها و كوه يعىن ميخ(

ها  دوازدمهني فرزندم از دنيا برود، زمني اهلش را فرو برد و مهلت داده نشوند به سوى آن
  . )ننگرند

: أال وإن اهللا نظر إىل أهل األرض نظرة فاختار منهم رجلني(: قال عن رسول اهللا  
ليال ، واآلخر علی بن أبی طالب، وأوحى إلی أن أختذه أخا وخأحدمها أنا فبعثنی رسوال ونبياً

. أال وإنه ولی كل مؤمن بعدی، من وااله، وااله اهللا ومن عاداه، عاداه اهللا. وخليفة ووصياً ووزيراً
هو زر األرض بعدی وسكنها، وهو كلمة اهللا التقوى . ال حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال كافر

أال  )٢٩٣(.لَّه متم نورِه ولَو كَرِه الْكَافرونَيرِيدونَ ليطْفئُوا نور اللَّه بِأَفْواههِم وال .وعروته الوثقى
وصيا من أهل بيتی، فجعلهم خيار أمتی واحدا بعد عشر  فاختار بعدنا اثين وإن اهللا نظر نظرة ثانية
هم أئمة هداة مهتدون ال يضرهم كيد . السماء، كلما غاب جنم طلع جنم واحد، مثل النجوم يف

هم حجج اهللا فی أرضه، وشهداؤه على خلقه، وخزان علمه، . ذهلممن كادهم وال خذالن من خ
هم مع القرآن . من أطاعهم أطاع اهللا ومن عصاهم عصى اهللا. وترامجة وحيه، ومعادن حكمته

اللهم اشهد، اللهم . فليبلغ الشاهد الغائب. والقرآن معهم، ال يفارقونه حىت يردوا علی احلوض
  . )مرات ثالث –اشهد 

بدانيد كه خداوند نظرى به اهل زمني منود و از بني آنان دو نفر را : (فرمود رسول اهللا 
. عنوان فرستاده و پيامرب مبعومث منود، و ديگرى على بن اىب طالبه يكى من كه ب: انتخاب كرد
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  على. ام قرار دهم ام و خليفه و به من وحى كرد كه او را برادر و دوست و وزير و وصی
كون زمني و كلمه تقوى است بدانيد كه او صاحب اختيار هر مؤمىن بعد از وىلّ هر مؤمن و س

هر كس او را دوست بدارد خدا او را دوست دارد، و هر كس با او دمشىن كند خدا . من است
او قوام زمني . دارد دارد و جز كافر مبغوض منى او را جز مؤمن دوست منى. كند با او دمشىن مى

. او كلمه تقواى خداوند و ريسمان حمكم اوست. آن استبعد از من و باعث آرامش 
رساند  خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش كنند وىل خداوند نور خود را به كمال مى مى

و بعد از ما، دوازده وصى از بدانيد كه خداوند نظر دومى منود . اگر چه كافران را خوش نيايد
آنان يكى پس از ديگرى مثل . شدگان امتم قرار داد ، و آنان را انتخاباهل بيتم انتخاب منود

آنان امامان . كند اى غايب شود ستاره ديگرى طلوع مى ستارگان در آمسان هستند كه هر ستاره
اند كه حيله كساىن كه بر آنان حيله كنند، و خوارى كساىن كه  كننده هدايت شده هدايت

هاى خداوند در زمني، و شاهدان او بر  جتآنان ح. زند ايشان را خوار كنند به آنان ضرر منى
هر كس از . هاى حكمتش هستند كنندگان وحيش و معدن داران علمش، و بيان خلقش، و خزانه

آنان اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است و هر كس از آنان سرپيچى كند معصيت خدا 
تا در حوض كوثر بر  شوند از قرآن جدا منى. آنان با قرآن، و قرآن با آنان است. كرده است

پروردگارا شاهد باش، پروردگارا شاهد باش، . پس شاهدان به غائبان برسانند. من وارد شوند
   )٢٩٤(.)و اين را سه مرتبه فرمودند

من ولدی اثىن عشر نقيبا جنباء حمدثون : (قال رسول اهللا : قال  عن أبی جعفر الباقر 
   )٢٩٥(.)جورا ، آخرهم القائم ميألها عدال كما ملئتمفهمون

و ) شناسنده و سرپرست(كه نقيب از فرزندان من دوازده نفرند(: فرمود رسول خدا 
حق است، كه ه ها قائم ب باشند، آخرين آن و حمدث و مفهم مي) اصيل و خوش گوهر(جنيب 

   .)زمني را از عدالت پر كند چنان كه از ستم پر شده باشد

                                                
 .٣٨٠كتاب السقيفة لسليم بن قيس ص  .٢٩٤
، وسائل ٣، كشف الغمة ج١٨٠ص ٤، من ال حيضره الفقيه ج٣٧٣ص ٧شرح أصول الكافی للمازندرانی ج .٢٩٥

 ٢٤٤ص ١٦، ج٤٩٠ص ١١الشيعة بسندين ج
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 باقر  -٤ سجاد  -٣  حسني -٢  حسن -١: و از فرزندان پيامرب 
عسكری - ١٠) ع(هادی  - ٩)  جواد  - ٨  رضا - ٧ كاظم  -٦ صادق - ٥

 مهدی  - ١١ او كيست؟؟؟ وجواب او وصی امام مهدی  -١٢  امحدكه امسش 
  است زيرا علی برادر پيامرب است نه فرزندش!  
  

كانوا (: فقال، عن حواری عيسى -  -قال سئلت رسول اهللا ، ورد عن أنس بن مالك
: فمن حواريك يا رسول اهللا؟ فقال: فقلت -إىل أن قال  - من صفوته وخريته، وكانوا أثىن عشر 

، وهم حواری وأنصاری، عليهم من اهللا التحية األئمة بعدی اثنا عشر من صلب علی و فاطمة
  )٢٩٦(.)والسالم

يدم؟ حواريون عيسى پرس راجع به انس بن مالك روايت كند كه از رسول خدا  
اند كه كوشا در يارى خداوند و  ها منتخب و برگزيدگان وى و دوازده نفر بوده آن( :فرمود

امامان : اى رسول خدا حواريون مشا چه کسانی هستند؟ فرمود: عرض كردم. رسول او بودند
اند، حتيت  اينان حواريون و ياوران دين من. بعد از من دوازده نفر از صلب على و فاطمه هستند

   .)ها باد الم خداوند بر آنو س
ها دوازده نفرند و علی بر  هستند وآن پس اوصياء رسول خدا بر سنت اوصيای عيسى 

دوازدمهني   امحدپس شود،  یدر دوازه تن وارد من بنابراين علی ، سنت عيسى 
  . باشد می

لد من وكلهم حمدثون  الثنا عشر اإلمام من آل حممد ا(: يقول مسعت أبا جعفر  
   )٢٩٧(.)مها الوالدانرسول اهللا ومن ولد علی، ورسول اهللا وعلی 

ها كساىن هستند كه فرشتگان با  از آل حممد متامى آن دوازده امام(: فرمود  مى باقر  امام
رسول خدا و على ، و هستند و على  و از فرزندان رسول خدا ها حديث كنند،  آن

  هستندآنان پدران(.   

                                                
  .٢٢٠للشيخ الصاىف ص -ك، وكتاب حملاتكفاية األثر عن ما جاء عن انس بن مال .٢٩٦

 
 ١، مناقب آل أبی طالب ج١٥٢، غيبة الطوسی ص١٧كتاب الكافی باب احلجة ص، االستنصار للكراجكی ص .٢٩٧

 .، وغري ذلك من مصادر احلديث كأعالم الورى للطربسی، وكشف الغمة٧٢ص ٢٦، حبار األنوار ج٢٥٦ص
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أخربنی عن هذه األمة كم هلا من إمام هدى؟ وأخربنی عن : (مري املؤمنني أل يقال يهود 
إن هلذه : نبيكم حممد أين منزلته فی اجلنة؟ وأخربنی من معه فی اجلنة؟ فقال له أمري املؤمنني 

وأما منزل نبينا فی اجلنة ففی أفضلها وأشرفها اثنی عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم منی األمة 
وأما من معه فی منزله فيها فهؤالء االثنا عشر من ذريته وأمهم وجدم وأم أمهم جنة عدن 
  )٢٩٨(.)، ال يشركهم فيها أحدوذراريهم

کن امت اسالم چند رهرب و امام  آگاه مرا(:  عرض كرد يهودى به حضرت على  فردی
ه ويژه بر حق دارد؟ جايگاه و منزلت پيغمرب مشا در كجاى شت است؟ چه كساىن در جايگا

براى اين امت اسالمى دوازده رهرب و امام بر : فرمود او در شت مهراه او باشند؟ على 
و جايگاه پيغمرب ما در شت در ترين و  اند ذريه پيغمرب خودشان كه مهه از منحق است از 

اى به  شرافتمندترين خبش آن است كه شت عدن است، و اما كساىن كه در آن جايگاه ويژه
با مادرشان و مادر مادرشان و فرزندانشان كسى در  اند كه از ذريه اويند دوازده امامراه اويند مه
   ). ها شريك نيست جا با آن آن

  )٢٩٩(.)إن هلذه األمة اثنی عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم مين: (قال له أمري املؤمنني  

نده از نسل پيامربشان كنبرای اين امت دوازده امام هدايت ( : علي مؤمنان امري
   .)ها از من هستند باشند و آن می

  

يا عم ميلك من ولدی اثنا عشر (: قال له روى بسنده عن عباس بن عبد املطلب انّ النبی  
خليفة مث يكون اموركثرية وشدة عظيمة مث خيرج املهدی من ولده يصلح اهللا امره فی ليلة فيمأل 

  )٣٠٠(.)االرض ماشاءاهللا مث خيرج الدجال األرض عدال كما ملئت جورا فيمكث فی

                                                
أشار احملقق إىل صحة السند فراجع حتقيق عبد  ١٣٥للطوسی ص، الغيبة ٥٣٢ص  ١الكافی للشيخ الكلينی ج . ٢٩٨

، معجم أحاديث اإلمام ٣٨١ص ٣٦، ج١٠٨ص ٢٠، حبار األنوار ج٢٥٦ص ١اهللا الطهرانی وامحد ناصح، املناقب ج
  .١٥٨ص ٣املهدی ج

 
 .۵۳۲ ص ۱ج کافی  .٢٩٩
 . ۳۹۲ص  ۲فرائد السمطني ج  .٣٠٠
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ای ( :فرمودندکه روايت شده  به سندی از عباس ابن عبد املطلب از حضرت رسول  
سخت پيش آيد سپس  شوند پس مسائلی بس زياد و می حاكم از فرزندامن دوازده خليفهعمو 

زمني را پر از كند و  کند، خدا امر او را در يك شب اصالح می مهدی از فرزندانش خروج می
كه پر از ظلم و ستم شده پس در آن هر چقدر كه خدا خبواهد زندگی  كند بعد از اين عدل می

  . )كند تا اينكه دجال خروج کند می
  

ألبن كثري وهو من علماء اهل السنة فيما    ١٩٩ ص ٦ج  ذكر صاحب كتاب البداية والنهاية  
وقد وجدت البشارات به صلَّى اهللا (: ما كتبه وهذا نص يؤيد ان اخلالفة فی ذرية رسول اهللا 

ففی السفر األول  ...عليه وسلَّم فی الكتب املتقدمة وهی أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن حتصر
إنَّ اهللا أوحى إىل   :  من التوراة التی بأيديهم فی قصة إبراهيم اخلليل عليه السالم ما مضمونه وتعريبه

م بعد ما سلَّمه من نار النمرود أن قُم فاسلك األرض مشارقها ومغارا لولدك، إبراهيم عليه السال
فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكون ذلك لولدها منه، وحرصت على إبعاد هاجر و ولدها 
حتى ذهب ما اخلليل إىل برية احلجاز وجبال فاران، وظن إبراهيم عليه السالم أنَّ هذه البشارة 

أما ولدك إسحاق فإنه يرزق ذرية عظيمة،   :  ون لولده إسحاق، حىت أوحى اهللا إليه ما مضمونهتك
حممداً   :  وأما ولدك إمساعيل فإنی باركته وعظَّمته وكثَّرت ذريته، وجعلت من ذريته ماذ ماذ يعين

  .  )ة عظيمةصلَّى اهللا عليه واله سلَّم وجعلت فی ذريته اثنا عشر إماما، وتكون له أم
ابن كثري كه او يكى از علماى اهل تسنن است  ١٩٩ص  ٦صاحب كتاب بدايه وايه ج  

است،  ى حضرت رسول  كه خالفت در نسل و ذريه كند در اين د مىدر حاليكه تايي
ها  آن هاى پيشينيان و در كتاب ها درباره حضرت رسول  و ديدم كه بشارت( :گويد مى

توراتى كه  در سفر اول از. ست كه ثبت شودا از آن بيشترشود و  ست كه ذكرا بيش از آن
گونه آمده  مضموىن و ترمجه اين با ى حضرت ابراهيم خليل  در دستشان است در قصه

را از آتش منرود جنات داد وحى كرد كه  ايشانكه  بعد از اين خداوند به ابراهيم : است كه
پس وقتی كه حضرت ابراهيم موضوع . ندانت بپيمامغرب زمني را برای فرز بپا خيز و مشرق و

را با سارا در ميان گذاشت طمع او را گرفت و اين مقام را براى پسر خود خواست و سعی بر 
ها را به بيابان حجاز و كوه  آن كه حضرت خليل  دور كردن هاجر و پسرش كرد تا آن

كه خدا به او  اق است تا آنفاران برد و ابراهيم گمان كرد كه اين بشارت براى پسرش اسح
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و اما پسرت امساعيل پس او را . ای عظيم اما پسرت اسحاق، پس باشد برای او ذريه(وحى كرد 
يعىن حممد ( ماذماذی او قرار دادم  در نسل او زياده دادم و در ذريه مبارك و عظيم كردم و

 (و برای او امتی عظيم باشد و قرار دادم در نسل او دوازده امام(.   
  

 ، أن اهللا رسول إلينا عهده لعهد إنه واهللا( :قال وفاته ساعة يف  علي بن احلسن عن
  )٣٠١(.)، ما منا إال مسموم أو مقتولوفاطمة  ميلكه اثنا عشر إماما من ولد علی  األمر هذا

به   به خدا قسم اين قولی بود كه پيامرب(: وفاتشان فرمودند هنگامدر  امام حسن  
ها يا  شوند، و آن مالك می فاطمه و  علي دوازده امام از فرزندان ه اين امر را ك ،ما داده

  . )شوند با سم يا با مششري كشته می
ما انتهى  من اخلطبة ألتطنجية خطبها بني الكوفة واملدينة بعد بعد ان انتهى امري املؤمنني  

وامتنعت بذی  ،اجلربوت واعتصمت بذی العز و، نزل وهو يقول حتصنت بذی امللك وامللكوت
ما ذكر أحدكم هذا الكلمات عند نازلة  ،أيها الناس. من كل ما أخاف وأحذر ،القدرة وامللكوت

وحدها يا أمري املؤمنني فقال نعم وأضيفوا إليها الثالثة : إال وأزاحها اهللا عنه فقال له جابر, أو شدة
   )٣٠٢(.عشر إمسا

خويش را كه بني كوفه ومدينه خواند، به امتام  ى تطنجيه خطبه  كه امام علی بعد از اين
ملكوت پناه بردم، و به صاحب  به صاحب ملك و: فرمود كه می رساند و پايني آمد درحايل

منع جستم از هر چيزی كه از ملكوت  جربوت عصمت جستم، و به صاحب قدرت و عزت و
اينكه  خواند مگر منیكس اين كلمات را در مشكلی  ای مردم هيچ. كنم ترسم وحذر می آن می

مؤمنان؟  تنها آنرا خبوانيم ای امري: كند، پس جابر به او عرض کرد می رفعخداوند آن را از او 
   .را اضافه كنيد سيزده اسمبه آن  بله و: فرمود

                                                
  ٣٨٠-٣٧٩بن قيس حتقيق حممد باقر انصاری ص و کتاب سليم ٢٢٧-٢٢٦کفاية االثرخزاز قميص. ٣٠١

 
 . ۲۱۹ص  ۲الزام الناصب يزدی ج  .٣٠٢
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خيرج منا رجالن، أحدمها من (: أنه قال، عن علی ، باسناده، ومن رواية ابن غسان 
   )٣٠٣().ولآلخر املرضي اآلخر، يقال ألحدمها املهدی،

شوند؛  از من دو مرد خارج می(: فرمودکه ، و روايت ابن غسان، به سندش، از علی 
  . )شود و ديگری مرضی گفته می ها مهدی؛ يکی از ديگری است؛ به يکی از آن

  

أنه  روى ابن اخلشاب فی كتابه مواليد أهل البيت يرفعه بسنده إىل علی بن موسى الرضا 
  )٣٠٤(.)ف الصاحل من ولد أبی حممد احلسن بن علی وهو صاحب الزمان القائم املهدیاخلل(: قال

 :فرمود  ابن خشاب در کتاب خود مواليد اهل بيت به سندی به علی بن موسی الرضا 
  . )جانشين نيکوکار از فرزند ابی حممد احلسن بن علی و اوست صاحب الزمان قائم مهدی(

 خدا اميانايات فوق برای طالب حق وجود دارد تا به حجت تر از رو تر و صريح و آيا واضح
  . آورد

  

 مهدى اول در روایات اهل بیت  دوازده مهدى و: مبحث نوزدهم
را نقل   واجب است و وصيت رسول اهللا صيتودر مباحث قبلى اشاره به اين شد كه 

وجود دوازده كه داللت بر را   كرده رجال آن را بررسى كردمي و اينك روايات اهل بيت
 .كنيم كنند را تقدمي طالب حق مى مهدى مى

احلسن احضر صحيفة و  يا أبا الليلة التی كانت فيها وفاته لعلی  يف قال رسول اهللا (
اثنا  يانه سيكون بعد يعل وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال يا دواة فأملى رسول اهللا 

وساق احلديث إىل آن ، عشر إمام اإلثين نت يا علی أولعشر إماما ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً فأ
فذلك اثنا عشر إماما مث يكون من  من آل حممد ص قال وليسلمها احلسن إىل ابنه حممد املستحفظ

فليسلمها إىل ابنه أول املهديني له ثالثة أسامی اسم كامسی  بعده اثنا عشر مهديا فإذا حضرته الوفاة

                                                
 )١٢٦٩( ٣٩٣ص  ٣شرح األخبار القاضی النعمان املغربی ج . ٣٠٣
 . ۸۷ص  ۱۳إحقاق احلق للتستری ج  .٣٠٤
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  ) ٣٠٥( .)أول املؤمنني وهو يد واالسم الثالث املهدوامح عبد اهللاوهو  واسم أيب
پيامرب ( :فرمودکه نقل شده است   از امري مؤمنان  از پدرانش  صادق از امام

فرمود كه يا ابا احلسن صحيفه و دواتى   بود به على ايشانشىب كه وفات  در  خدا
يا : جا رسيد كه فرمود ينبه اکه  اينوصيتش را امالء فرمود تا   پيامرب خدا و. حاضر كن

و تو يا على خنستني . ها دوازده مهدى آناز من دوازده امام خواهند بود و پس از  على پس
 يا علی تو خليفه و جانشين من: فرمودکه  اينو حديث به درازا كشيد تا  .باشى امام مى دوازده

 فرزندم حسن تسليموفات تو رسيد خالفت را به که پس زمانی  .باشی میبر امتم پس از من 
مستحفظ از ، و اگر وقت وفات حسن عسكری رسيد خالفت را به فرزندش م ح م د... کن

او از  دوازده مهدى بعد باشند و سپس سليم كند و ايشان دوازده امام مىت  آل حممد
خنستني ، آمد خالفت را به فرزندش) حجة ابن احلسن(پس اگر مرگ به سويش . باشند مى

و امحد و نام سوم  عبد اهللا: نامى مانند نام من و نام پدرم، كند كه سه نام دارد مهديين تسليم
  ).است) به پدرش(و او اولني اميان آورنده  .مهدى است

  
  
ی مل يبعث اهللا نبيا فيها مسجد سهيل الذ ...الزكية الطاهرة هیالكوفة (: جعفر  قال أيب 

  )٣٠٦( .)ها يكون قائمه والقوام من بعدهوفي، ومنها يظهر عدل اهللا، إال وقد صلى فيه
سهيل است كه  در آن مسجد.. .طاهر است كوفه پاك و(: كه فرمودند از ابی جعفر 

عدل خدا  جا آن از و ،در آن مسجد مناز خواندکه  اينی را مبعوث نكرد مگر خداوند پيامرب
   )٣٠٧(.)قائمني بعد از او قائمش ودر آن است  و، شود میپديدار 

قائمين بعد از او يعنی بعد از امام حممد  مهديين را به لفظ  روايت امام ابی جعفردر اين 
  .برد مینام  ی فرزند امام حسن عسكر

                                                
ص  ۲غاية املرام ج  .۲۶۰ص  ۳۶حبار األنوار ج  .۱۴۷ص  ۵۳حبار األنوار ج  .١٥٠الغيبة طوسي ص  .٣٠٥
 .و چندين کتاب معروف ديگر ۳۰۰ص ) فارسى(کتاب الغيبه شيخ طوسى  .۲۴۱
 .۷۶كتاب كامل الزيارات جعفر ابن قولويه ص  .٣٠٦
 .۷۶كتاب كامل الزيارات جعفر ابن قولويه ص  .٣٠٧
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ی فيه خليفة القائم مائة بابيصل وليبنني باحلرية مسجد له مخس...(: قال أمري املؤمنني  
  )٣٠٨(.)يه إثنا عشر إماماً عدالًف وليصلني، عجل اهللا تعاىل فرجه ألن مسجد الكوفة ليضيق عنهم

كه پانصد بنا کند  مسجدی پس در حريه(: روايت است كه فرمودند ني منؤاز امري امل 
 مسجد كوفه كوچكشان زيرا كه قائم ) جانشني(در داشته باشد در آن مناز گذارد خليفه 

  .)مناز گذارند در آن دوازده امام عادل باشد و
  

اثىن عشر مهديا من ولد احلسني  إن منا بعد القائم (: قال اإلمام الصادق  عن 
(.)٣٠٩(   

 ی از فرزندان حسني دوازده مهد از ما بعد از قائم (: فرمودند امام صادق 
   .)خواهند بود

  

جاء فيه بعد الصالة على االمام  حق اإلمام املهدی  يف  ورد دعاء عن اهل البيت 
وبلغهم آماهلم وزد ) والة عهد االمام املهدی  يأ(والة عهده  اللهم وصل على :املهدی 

واجعلنا هلم أعوانا وعلى دينك ، ومتم هلم ما أسندت إليهم من أمر دينك، آجاهلم وانصرهم فی
وخريتك ، ووالة أمرك وخالصتك من عبادك، وخزان علمك، اللهم فإم معادن كلماتك .أنصارا

صلواتكورمحتك وبركاتك ، وأوالد أصفيائك وصفوتك، وسالئل أوليائك، وأوليائك، من خلقك
  )٣١٠(.عليهم أمجعني

بعد از صلوات بر  روايت شده حضرت مهدی  درباره در دعائی از اهل بيت 
ها  آنو )مهدی  ولی عهدهای امام يعنی(عهدهای او درود بفرست  ولیبر  خداوندا :ايشان
ها از  را كه به آن چه آن ان كن وعمرشان بلند و پريوزی را نصيبش اميدهايشان برسان و را به

حال و در دين از انصار  ها كمك به ما را برای آن امتام برسان و امر دين واگذار كردی به
خالصني از  و واليان امرت و داران علمت خزانه و، ها معادن كلماتت آنخداوندا  .قرارمان ده
، هستند فرزندان برگزيدگانت ات و برگزيده و، زجنريه أوليايت و ،ترين خلقت و ،بندگانت
   .ها باد آن ی بر مههبركتت  رمحت و درود و

                                                
 .۲۵۳ص  ۳ذيب األحكام للطوسی ج  .٣٠٨
 .۴۸ خمتصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان احللی ص .٣٠٩
 . ۷۳مريزا حممد تقی األصفهانی ص  ۲مكيال املكارم ج  .٣١٠
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  )٣١١(.)يقوم القائم منا مث يكون بعده اثنا عشر مهديا(: قال  عن اإلمام السجاد 

كند سپس بعد از او دوازده مهدی خواهند  می قائم ما قيام(: فرمايند می امام سجاد 
   ).بود

  

 :طويلة قال املفضل لألمام الصادق  رواية يف ١١ص  ۵٣ج البحار للمجلسی  فیجاء 
، يدعوهم باحلكمة واملوعظة احلسنة: الصادق  فأجابه االمام ؟بأهل مكة) املهدي(يصنع  فما

  .وخيرج يريد املدينة، بيته فيطيعونه ويستخلف فيهم رجال من أهل
از امام صادق در روايتی طوالنی از مفضل  ۱۱ ص ۵۳ جملسی ج عالمه حبار االنواردر  
 ها را با حكمت و آن: دهند پس امام جواب می ؟مكه كند مهدی با اهل پس چه می :آمده 

ها وا  واده خود مردی را بر آناز خان كنند و اطاعت می پس از او، كند پند نيک موعظه می
  .)شود میخارج  جا آن به قصد مدينه از گذارد و می

   
: املفضل لألمام الصادق  فی رواية طويلة قال ١١ص  ٥٣ج البحار للمجلسی ايضا  يفو

فإذا سار منها وثبوا عليه ، رجال من أهله ال يا مفضل بل يستخلف منها: قال ؟ی يقيم مبكةيا سيد
ی آل يا مهد: ويقولون، رؤسهم يبكون ويتضرعون مقنعی فريجع إليهم فيأتونه مهطعني، فيقتلونه

  .حممد التوبة التوبة
مفضل به امام  در روايتی طوالنی از ۱۱ص  ۵۳ج جملسی  عالمه نواراألچنان در حبار  هم و

ولی ، مفضل ای كند؟ فرمود خري ی سرور من؛ در مكه اقامت میا: كند عرض می صادق 
بر جانشينش  را ترك كرد مردم جا آنگذارد پس اگر  ها می انواده خود كسی را برای آناز خ
 آيند و گريه كنان می به زير و سر گردد و ها باز می نكشند پس به آ او را می كنند و میمحله 

  .)گويند ای مهدی آل حممد توبه توبه می

للشيخ  فی مصباح املتهجد حق االمام املهدی  فی الدعاء الوارد عن اهل البيت  
ورعيته  نفسه وذريته وشيعته فی )ی على االمام املهدی أ(اللهم أعطه  :۴۰۵الطوسی ص 

                                                
  .۴٠٠ص  ٣شرح األخبار للقاضی النعمان املغربی ج  .٣١١
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أفضل ما أمله فی  و عدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه وبلغهوخاصته وعامته 
ی على االمام املهد أي(وليك  على وصل - –الدنيا واآلخرة إنك على كل شئ قدير مث يقول 

 آجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم  أعمارهم وزد يف يفووالة عهدك واألئمة من ولده ومد  )ايضا
  .)إنك على كل شيء قديرديناً ودنيا وآخرة 

 در مصباح املتهجد شيخ در حق حضرت مهدی  كه از اهل بيت  در دعائي
 ی او ذريه در نفس و )يعنی حضرت مهدی (خداوندا به او : آمده ۴۰۵ص  طوسی

 مرمحت فرما كه عطائیی اهل دنيا  مهه اش و دمشن اش و عامه اش و خاصه اش و رعيت وشيعيان و
چيز  آخرتش برسان كه تو بر مهه او را به ترين اميدهای دنيا و شاد ودلش  چشمش روشن و

و واليان عهد ) امام مهدی ( درود بفرست بر ولی خود و: فرمايند می سپس . توانايي
 به مقاصد و هايشان زياده گردان و اجل بر ها بيفزا و برعمرهای آن و او و امامان از پسرانش

  .)یتواناي ساز كه تو بر مهه چيز آمال دنيوی و اخرويشان نائل
  

مث ، املشرق فيسألون احلق فال يعطونه حىت ترتفع رايات سود من: (ورد عن رسول اهللا 
أو من ، فمن أدركه منكم. فيقاتلون فينصرون، مث يسألونه فال يعطونه، يسألونه فال يعطونه

يدفعوا اىل رجل من أهل ، هدى رايات فاا، على الثلج ولو حبواً، أعقابكم فليأت إمام أهل بييت
فيملك األرض فيملؤها قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً ، أبيه اسم أيب واسم، بيتی يواطئ امسه امسي

  .)وظلما
طرف شرق باال رود پس حق را  ی سياه ازها پرچمکه  اينتا : (از حضرت رسول  
پريوز  جنگند و پس می ،شود یا داده منه آنطلبند به  را می باز آن ،شود یها داده من آنطلبند به  می
 بپيوندداز فرزندان مشا او را درك كند به امامی از اهل بيت من  مشا يا كس از پس هر ،شوند می

آن را به مردی از  ی هدايت است وها پرچمزيرا آن  ،سينه خيز شود روی برف بر حىت اگر
ا تصرف مني رپس ز .م پدرم استنا نام پدرش هم نام من و هم كه كنند یم اهل بيتم واگذار

   .)ظلم شده باشد و جور از پرکه  اين كند بعد از داد می عدل و كند و آن را پر از می

 كند و اه را به امام اهل بيتم معرفی میی سيها پرچمرهرب  نام  در اين روايت پيامرب
ني روايت است مه درزيرا ، باشد مني ی حممد ابن احلسن مهد بديهی است كه اين رهرب امام
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از عدل  دهند كه زمني را پر می را به امام مهدی  ها پرچمآن  ی سياهها پرچمكه اصحاب 
از کتب عامه نقل است اما مهانند آن از خواص با اختالفی اندك در  چند اين روايت هر كند و
 .است هم رسيده است كه مضمون يكی حايل

يطلبون احلق فال يعطونه، مث يطلبونه  باملشرقبقوم قد خرجوا  کأنی(: عن اإلمام الباقر  
عواتقهم فيعطون ما سألوه فال يقبلونه حىت  فال يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على

يقوموا، وال يدفعوا إال اىل صاحبكم، قتالهم شهداء، أما إنی لو أدركت صاحب ذلك 
  ) ٣١٢( .)الستبقيت نفسی لصاحب هذا األمر

طلبند  مشرق خارج شدند حق را می بينم كه از گويی قومی را می: (دندفرمو  باقر امام
اگر اين را ديدند مششريهای خود را بر  شود پس طلبند داده منی شود سپس می ها داده منی آنبه 

که  ايندهند پس قبول خنواهند كرد تا  بودند می چه خواسته ها آن گردن خود گذارند سپس به آن
هايشان شهداء، اما اگر صاحب آن را درك  دهند، كشته گر به صاحبتان منیآن را م قيام كنند، و

  .)گذارم امر می كنم خودم را برای صاحب اين
 كند و اه را به امام اهل بيتم معرفی میی سيها پرچمرهرب  نام  در اين روايت پيامرب _

مهني روايت است  درزيرا ، باشد منی ی حممد ابن احلسن مهد بديهی است كه اين رهرب امام
از عدل  دهند كه زمني را پر می را به امام مهدی  ها پرچمآن  ی سياهها پرچمكه اصحاب 

از کتب عامه نقل است اما مهانند آن از خواص با اختالفی اندك در  چند اين روايت هر كند و
 .است هم رسيده است كه مضمون يكی یحال

يطلبون احلق فال يعطونه، مث يطلبونه  باملشرق بقوم قد خرجوا کأين(: عن اإلمام الباقر  
عواتقهم فيعطون ما سألوه فال يقبلونه حىت  فال يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على

يقوموا، وال يدفعوا إال اىل صاحبكم، قتالهم شهداء، أما إنی لو أدركت صاحب ذلك 
  ) ٣١٣( .)الستبقيت نفسی لصاحب هذا األمر

طلبند  مشرق خارج شدند حق را می بينم كه از گويی قومی را می: (ودندفرم  باقر امام
اگر اين را ديدند مششريهای خود را بر  شود پس طلبند داده منی شود سپس می ها داده منی آنبه 

                                                
 . ۲۸۱ص  غيبة النعماين .٣١٢
 . ۲۸۱ص  غيبة النعماين .٣١٣
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که  ايندهند پس قبول خنواهند كرد تا  بودند می چه خواسته ها آن گردن خود گذارند سپس به آن
هايشان شهداء، اما اگر صاحب آن را درك  دهند، كشته مگر به صاحبتان منیآن را  قيام كنند، و

  .)گذارم امر می كنم خودم را برای صاحب اين
  

) القائم اي(حىت إذا بلغ (: خرب طويل احوال ومسريالقائم اىل ان قال يفذکر  عن الباقر 
بقلبه، ما خال صاحب  جعهملناس ببدنه وأشإىل الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من أشد ا

  )٣١٤(.)هذا االمر

پس ( :فرمايند كه می تا آن.. .و مسير قائم احوالطوالنی در ذكر  در خربی از امام باقر 
 او شديدترين مردم در بدنش و صلب پدرش و مردی از) حضرت مهدی(برسد  اگر به ثعلبه
   .)قلبش است مگر صاحب اين امر بايستد ها به آنشجاعترين 

، مات: إن لصاحب هذا االمر غيبتني إحدامها تطول حىت يقول بعضهم(: الصادق  قال 
حىت ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري ، ذهب: ويقول بعضهم، قتل: بعضهم ويقول

   )٣١٥(.)ی يلی أمرهاليطلع على موضعه أحد من ولده وال غريه إال املوىل الذ
ها به طول  آناست كه يكى از  غيبتبراى صاحب اين امر دو : ( حضرت صادق

ها گويند رفت  بعضي كشته شده و ها بگويند بعضي مرده و: ها بگويند بعضيکه  تا اين اجنامد می
 شود منیبر موضعش کسی مطلع  يارانش؛ و او كسی مناند مگر اندكی از) باور(بر امرکه  اينتا 

   .)گيرد هده میمواليی كه امرش را به ع مگرها،  آن غيرحتی فرزندانش و 
   

الدولة االمحدية والقائم  فيظهر عند ذلك صاحب الراية احملمدية و(:  لیقال االمام ع
املقال ميهد االرض وحيی السنة والفرض وسيكون ذلك بعد الف ومئة  فی بالسيف احلال الصادق

  )٣١٦(.)من سنی الفترة بعد اهلجرة واربع ومثانون سنة

 قائم با مششري دولت امحدی و حممدی و احب پرچمپس ص( :می فرمايد امام علی  

                                                
  .۵۸ ص ۲تفسري العياشی حممد بن مسعود العياشی ج  .٣١٤

 
 . ۱۶۲الغيبة للشيخ الطوسي ص .٣١٥
 ه ۱۱۸۴سال ی مقصود پرچم حممد ۳۴۷ص  ۲بيان االئمة ج  .٣١٦
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آن  و کند میسنت را زنده  و سازد زمني را آماده میشود،  میراستگو در گفتگوهايش ظاهر 
   .)باشد های بعد از هجرت چهار از سال هشتاد و بعد از هزار وصد و

  

 أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ الْأَرضِ فیإِن مكَّناهم  الَّذين(: قال جعفر الباقر  يبعن أ 
وأصحابه  ی هذه آلل حممد املهد .الْأُمورِ وأَمروا بِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ

 مييت اهللا عز وجل به وأصحابه البدع و الدين و ميلكهم اهللا مشارق األرض ومغارا ويظهر
السفهة احلق حىت ال يرىأثر من الظلم، ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر الباطل كما أمات 

   .)وهللا عاقبة األمور
 الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا یمكَّناهم ف الَّذين إِن :فرمودند  امام باقر 

و يارانش  اين آيه برای آل حممد املهدی  .الْأُمورِ ه عاقبةُبِالْمعروف ونهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّ
 کند و دين را ظاهر می دهد و مغرب زمني متكني می مشرق و ها را بر آناست كه خداوند 

خردان حق را مبريانند تا  چنان كه بی مرياند هم باطل را می و ها خداوند به دست آنان بدعت
دست  در امور كنند و عاقبت مهه ی از منكر می امر به معروف و اثری از ظلم مناند، وکه  اين

   )٣١٧(.)خداست

 
فة و حوله أصحابه ثالث لکوعلى منرب ا) مكن( القائم أنظر إىل ينكأ: (قال االمام الصادق   

أرضه على خلقه  هم حكام اهللا يفوهم أصحاب الوالية و بدر ثالثة عشر رجال عدة أهلمائة و
فيجفلون عنه   خمتوما خبامت من ذهب عهد معهود من رسول اهللا بائه كتاباحىت يستخرج من ق

  سى بن عمرانإجفال الغنم فال يبقىمنهم إال الوزير و أحد عشر نقيبا كما بقوا مع مو
فال جيدون عنه مذهبا فريجعون إليه و اهللا إنی ألعرف الكالم الذی يقول هلم  األرض فیفيجولون 
   )٣١٨(.)به فيكفرون

او را  دور كوفه است و منرب نگرم كه بر قائم می گويی به( :فرمودند  م صادقاما
حاكمان  ها، و ها صاحبان پرچم آنو اند، تهفرا گرف بدر سيزده نفر يارش به تعداد اهل سيصد و

                                                
 .۷۱ص ۱إلزام الناصب للشيخ اليزدی ج. ٣١٧
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قبايش خارج كند، عهدی است  طال مهر خورده از كه با مهر كتابیکه  خدا برمردم اند، تا اين
 ماند مگر وزير و ها منی آنو از شوند،  می مانند گوسفند از دور او پراكنده پس  از پيامرب

ند و به جز او گرد یپس در زمني م. ماندند باموسى بن عمران  يازده نقيب مهانگونه كه
ها چه سخن  آندامن با  به خدا قسم كه می. گردند می پس پيش او باز .كنند را پيدا منی کسی

   .)شوند می گويد و به او كافر مي
چيزی نيامده  )امام اهلبيتم( ها پرچمهرچند در وصف رهرب   اين روايت از امام باقر و

مدح شده  ها پرچماين  شود میچنان كه معلوم  هم، ندك ضمون آن اشاره به اين معىن مىاما در م
مام تر از آن ا و پيش ،شهيدند هايشان كشته رسانند و می است زيرا آن را به امام مهدی 

خود را برای صاحب اين امر  اگر خودش آن زمان را درك كندکه  اين(: فرمايند یم  باقر
منزلتی بس  جاه و اين رهربکه  اين بيانگر آن است و )ها پرچم برای رهرب يعنی(دارد  نگه مي

  .)ديگر خدا است های چون حجت هم حجت بودن او باال دارد بلكه بيانگر عصمت و
زيرا اگر  باشد منی ه صاحب اين امر امام مهدی حممد ابن احلسن جا منظور ب اين و

صاحب اين  خود مردم را جهت پيروی و ياری فرمودهدر   امام باقر، بود ايشانمنظور 
 اين بر و ،نيستند ی سياه خالی از احنرافها پرچماين که  اينو. کرد منیی سياه دعوت ها پرچم

 مدح امام  بسيار مورد ها پرچمر آن است كه اين گ جا بيان خالف روايت است زيرا اين
حتويل  امام  ها هستند كه پرچم را به آن شان را شهيد دانسته و كشتگان و اند تهگرف قرار
 شوند، میفرماندهی   او به امر و  ها ياران او آناين به معنی آن است كه  و ،دهند می
در حقيقت ياری امام  كنند پس ياری آنان برای او برای كسی ديگر دعوت منی جزه ها ب آنو 

 باشد مي.  

ی من أهل بيته من املشرق حيمل خيرج رجل قبل املهد ...(: إنه قال عن أمري املؤمنني  
   )٣١٩(.)أشهر السيف على عاتقه مثانية

مردی قبل از مهدی از خاندانش  ...( :روايت است كه فرمودند منني علی ؤاز امري امل
  .)کند ماه روی دوشش محل می ح را هشتشود سال خارج می
خيزند مششري خود  ی سياه كه از مشرق به پا میها پرچماز اين حديث درباره رهرب  ای هگزيد
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به هيچ  از پسرانش و است يعنی گذارد از اهل بيت امام مهدی  را هشت ماه بر دوشش می
 كلمه اهل بيت تعبريش بر زيرا توان گفت از هامشيني يا سادات باشند منیکه  اينوجه آن را بر 

 هامشيني را معصومني  یها پرچمچنان كه  هم، حسب ظاهر غري از فرزندان آن جناب نيست
  .اند دهمذمت كر

 ينليس ترى امة حممد فرجاً أبداً مادام لولد ب. ..(: قال  عبد اهللا بصري عن أيب يبعن أ 
هللا ألمة حممد برجل منا أهل البيت يسري ينقرض ملكهم فإذا انقرض ملكهم أتاح ا فالن ملك حىت

الغليظ  واهللا إنی العرفه بامسه واسم أبيه مث يأتينا ؛ويعمل باهلدى وال يأخذ فی حكمه الرشا بالتقى
قسطاً كما مألها  و القصرة ذو اخلال والشامتني القائد العادل احلافظ ملا استودع ميالها عدالً

  )٣٢٠(.)ظلماً الفجار جوراً و
تا وقتی كه ، هرگز، نبيند هيچ وقت امت حممد فرجی( :از ابی عبد اهللا  صرياز ابی ب 

نابود شود پس هرگاه ملكشان  ملك در دست فرزندان بنی فالن است تا آن وقت كه ملكشان
ما اهل بيت به تقوى راه  كند كه مردی از می خداوند برای امت حممد راه بازمنقرض شد 

 كه او را به امسش و خدا قسمه ب .ای نگيرد حكمش رشوه در به هدايت عمل كند و بپيمايد و
 آن امانت، عادل رهرب، عالمت دو رشانه صاحب خال وهاچ  آن سپس. شناسم یم اسم پدرش

ظلم  آن را پر از بدكاران كه فاجرين و چنان آيد هم میکند،  میكه زمني را پر از عدل  نگهدار
   .)اند داد كردهبيو 

  

وزير املهدي، فيهزم  من أهل املشرق ينفيخرج اهللا على السفيا... (:  قال االمام الصادق 
  )٣٢١(.)امالسفيانی اىل الش

خارج  پس خدا برای سفيانی از مشرق وزير مهدی را(: فرمودند  امام جعفر صادق 
   .)گردد می نی شكست خورده به شام برسفياسازد پس  می

فرمانده اهل ر و اين وزي کند میغلبه سفيانی  بر برحسب اين روايت وزير امام مهدی 
امري  و بديهی است كه وزيری خمتص اوصياء است زيرا هارون وزير موسى مشرق است و
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 و فرزندش بر )امحد(وزيرش  امام مهدی  وبودند   اهللاوزير رسول  منني علی ؤامل
  .است اساس وصيت حضرت رسول اکرم 

 بأهل، أهلبيته من رجل –املهدي اإلمام أي–وخيرج قبله .. .: ( عن أمري املؤمنني 
  .)على عاتقه مثانية أشهر السيف وحيمل، املشرق

مردی از اهل بيتش، از اهل  _يعنی امام مهدی _ قبل از او  و(:  از اميرمؤمنان 
  )٣٢٢(.)گريد مششري را مدت هشت ماه بردوش می کند و مشرق خروج می

اين  انش است ومردی از خاند رت مهدی كه وزير حض شود میروايت معلوم  از اين 
  ).امحد( است برای فرزندش واضح ای هاشار
قالوا  إىل املهدی جيشا فخسف م بالبيداء وبلغ ذلك أهل الشام نیإذا بعث السفيا( 

بالبيعة ويسري املهدی  ی فبايعه وادخل فی طاعته وإال قتلناك، فريسل إليهقد خرج املهد :خلليفتهم
العجم وأهل احلرب والروم وغريهم  و املقدس، وتنقل إليه اخلزائن، وتدخل العربحىت ينزل بيت 

بالقسطنطينية وما دوا، وخيرج قبله رجل من أهل بيته  فی طاعته من غري قتال، حىت تبىن املساجد
مثانية أشهر يقتل وميثل ويتوجه إىل بيت املقدس، فال يبلغه حىت  باملشرق وحيمل السيف على عاتقه

   )٣٢٣(.)تميو
در  بفرستد و سفيانی ارتش خود را برای مهدی  گاه هر(: ندفرمود امام علی  

مهدی خارج : گويند خود می خليفهاهل شام به  خربش به اهل شام رسد صحرا فرو روند و
يا تو را خواهيم کشت پس بيعت را برايش  شده پس با او بيعت كن و از او اطاعت كن

ها را برايش  آيد پس خزانه میاملقدس فرود  تا دربيت کند یمحركت  مهدی  فرستد و می
مساجد را در که  كنند تا اين با او بيعت می فرستند پس عرب وعجم و روميان بدون جنگ می

 مششري را بر مردی از اهل بيتش در مشرق بريون آيد و قبل از او غري آن بنا كنند و قسطنطنيه و
قبل  آيد و می به طرف بيت املقدس به حركت در و دكش می گذارد و دوش خود هشت ماه می

  .)مريد جا می از رسيدن به آن
  

                                                
ص  ۲مجع اجلوامع ج . ۱۲۹عقد الدرر ص . ۹۶الفنت ابن محاد ص . ۱۳۳باب  ۶۶املالحم ابن طاووس ص . ٣٢٢
 .۵۸۹ص  ۱۴كنز العمال ج . ۱۰۳ان املتقی ص بره. ۱۰۳
 . ۵۸۹ص  ۱۴كنز العمال متقی هندی ج .٣٢٣



 ى هدممام انصار اانتشارات  ......................................................................................................٢١٠

 

أصحاب الكهف، وهو الوزير  خلفه شیويقبض أموال القائم ومي(: قال االمام الصادق   
  )٣٢٤(). من كرامة احلجة بن احلسنال األمين للقائم وحاجبه ونائبه ويبسط فی املشرق واملغربا

كهف به  گريد و پشت سر او اصحاب قائم را میاموال  و(: رمايندمی ف امام صادق  
مغرب به بركت حجت  در مشرق و نايبش است و او وزير راست قائم و وزير و افتند و راه می

   .)دهد گسترش می امن را ابن احلسن 
  

ال تصري اىل واحد منهم  مث، يقتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة: (عن رسول اهللا  
إذا رأيتموه : مث ذكر شاباً فقال،  تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوم قتاالً اليقاتله قوممث

  .)فبايعوه فإنه خليفة املهدي
شوند مهه فرزندان خليفه  میكشته  تان سه نفر در كنار گنجينه( :از حضرت رسول  

سياه از طرف مشرق بريون آيد و های  پرچم ها خنواهد بود، پس كدام از آن هستند و برای هيچ
فرمود  جوانی صحبت كرد و جننگيده پس ازآن از ها جبنگند جنگی كه تا آن وقت قومی با آن

   )٣٢٥(.)خليفه مهدی است اگر او را ديديد با او بيعت كنيد زيرا او

 یإنا قد روينا أن املهد(: االمام الكاظم  عن عبد الرمحان األقرع القريوانی املغربی سأل 
إن مثل من سألت عنه مثل عمود سقط من :  منكم، فمىت يكون قيامه؟ وأين يقوم؟ فقال

من قبل : املشرق، فمن أين ترى العمود يقوم إذا أقيم؟ قلت فیالسماء رأسه من املغرب وأصله 
  )٣٢٦(.)ی قيامه ويتم أمرهيقوم وأصله من املشرق وهناك يستو فحسبك من املغرب: قال. رأسه

ما روايت (: كردم سؤال كاظم  از امام کند نقل می اقرع قريوانی مغربی عبد الرمحان 
 سؤال چه آن: فرمودند ؟كجا و ؟کند میپس چه وقت قيام ، كنيم كه مهدى از مشاست مى

است و اصلش در مشرق، پس  فتد سرش از مغربياكردی مهانند عمودی است كه از آمسان ب
اصلش  و شود میمغرب بلند  از: فرمودند .ز سرشا: عرض کردمايستد؟  از كجا اين عمود می

   ).رسد امرش به امتام می و شود میاستوار  جا آناز مشرق و
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يا سيدی آية فی كتاب ( :فقلت له ی الباقر الثقفية قالت غدوت على سيد عن أم هانئ 
 عز و عرضت بقلبی أقلقتنی و أسهرتنی قال فاسألی يا أم هانئ قالت قلت قول اهللا اهللا عز و جل

هانئ هذا مولود فی آخر  قال نعم املسألة سألتنی يا أم فَال أُقِْسم بِالْخنسِ الْجوارِ الْكُنسِ :جل
الزمان هو املهدی من هذه العترة تكون له حرية و غيبة يضلفيها أقوام و يهتدی فيها أقوام فيا 

  )٣٢٧(.)طوىب لك إن أدركته و يا طوىب من أدركه

عرض  ايشانرفتم پس به  امام باقر  آقايمديدار  گاهی به صبح(: نقل کرده ام هانی ثقفي 
: فرمودند! داشته وشب بيدار نگه کرده مرا پريشان در كتاب خدا ای يهای سيد من آ: کردم

الْجوارِ  فَال أُقِْسم بِالْخنسِ خداوند درسوره تكوير آيهقول : عرض کردمبپرس ای ام هانی 
 ).كه به گردش آيند و رخ پنهان کنند* ردنده گستارگان باز چنين نيست قسم به( .الْكُنسِ

اين عترت  از، هانی آن مولود در آخر الزمان مهدی است خوب سؤالی كردی ای ام: فرمودند
پس  شوند گروهی هدايت می وهی گمراه وگردر آن که غيبتی است  برای او حريت و و

  .)او را درک كندخوشا به حالت و به حال هر كس كه 

من معه حىت ال يكون له مهة إال و ينيظهر السفيا(: قال عن أبی جعفر  فیاجلع عن جابر 
منها  املنصوری ويهرب املهدثا إىل املدينة فيقتل ا رجال وو يبعث بع ...شيعتهمو  آل حممد

الرجلني  خيرج اجليش فی طلب حبس وكبريهم ال يترك منهم أحد إالويؤخذ آل حممد صغريهم و
ی منها على سنة موسى خائفاً يترقَّب حىت يقدم مكة ويقبل اجليش حىت إذا نزلوا خيرج املهدو

فيقوم القائم بني الركن و املقام  البيداء و هو جيش اهلمالت خسف م فال يفلت منهم إال خمرب
الثالمثائة و بضعة مث خيرمجن مكة هو و من معه  - مث خيطب فيهم –فيصلی و ينصرف و معه وزيره 

و رايته و سالحه و وزيره معه فينادی  اهللا ص عشر يبايعونه بني الركن و املقام معه عهد نيب
املنادی مبكة بامسه و أمره من السماءحىت يسمعه أهل األرض كلهم امسه اسم نبی ما أشكل عليكم 

د احلسني فإن أشكل و رايته و سالحه و النفس الزكية من ول فلم يشكل عليكم عهد نبی اهللا
  .)الصوت عليكم هذا فال يشكل عليكم
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برايش که  اينتا  کند می سفيانی با پيروانش ظهور(: نقل کرد مام باقر جعفی از ا جابر 
 جا آنو در ، فرستد می به مدينه پس گروهی را .شان ناراحتی نباشد شيعيان آل حممد و غري از

 آل حممد از كوچک كنند پس بزرگ و می راراز او ف منصور مهدی و كشند و مردی را می
 كند و مرد حركت می رتش برای رسيدن به آن دوبرند و ا گريند و به زندان می می را 

به مكه که  اينترسيده باشد تا ) سنتی از موسى دارد( كه یحال رود در بريون می جا آن مهدی از
برد  می ها را فرو آنصحرا زمني  رنرسيده د جا آنبه  هنوز ،رود ارتش به سويش می و .رسد می

 مناز و ايستد ومقام می کنسپس قائم بني ر ماند، جز خربرسان كسی زنده منیه ها ب پس از آن
 و سيصد از مكه مهراه با خواند و ها خطبه می و برای آن شود با وزيرش بريون می خواند و می

خدا و  پيامرب و با اوست عهدشود  اند خارج می مقام بيعت كرده اندی كه با او بني ركن و
که  اينتا  دهد میامرش از آمسان ندا  مكه به اسم او و پس منادی در. سالح و وزيرش پرچم و

 از ،مشا شبهه شود پس اگر برای، امسش اسم پيامرب است .شنوند ی اهل زمني صدايش را می مهه
 ،شبهه نباشد  حسني نفس زكيه از پسران و سالح، پرچم، و و  عهدی كه از پيامرب

  .)نباشد کش صيحهپس اگر آن هم شبهه شد پس در 
  
ی فقال إنه يبايع بني الركن و املقام و ذكر املهد: (قال مسعت رسول اهللا  عن حذيفة 

   )٣٢٨(.)امسه أمحد وعبد اهللا و املهدی فهذه أمساؤه ثالثتها
 :فرمودندکه کند  نقل می بردند كه از مهدی نام می در حايل حذيفه از حضرت رسول  

   .)اوست اين سه نام مهدی و و عبد اهللا بيعت می كنند امسش امحد و مقام با او بني ركن و(
  

فأمحد وأما  ی خيفىللقائم امسان اسم خيفى واسم يعلن فأما الذ(: انه قال اإلمام الباقر  
   )٣٢٩(.)الذی يعلن فمحمد

اما  امسی آشکار و امسی خمفی و اسم است برای قائم دو(: فرمودند امام حممد باقر  
   .)اسم آشکار حممد است امحد و شود میامسی كه خمفی 

  

                                                
 .چاپ كتاخبانه الفني ۳۸غيبت شيخ طوسی ص  .٣٢٨
 .۶۵۳ص ۲كتاب كمال الدين ج .۴۷۰كتاب ص وباز درمهان  ۴۵۴غيبت طوسی ص . ٣٢٩
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 ملا قادهم امحد وصدق ...(: يتحدث فيه عن اخر الزمان خرب طويل عن امري املؤمنني  يف 
  )٣٣٠(.)...حممد

: كرد كه از آخر الزمان صحبت می یدر حال  مؤمنان طوالنی از امري در خربی 
   ).حممد باور ها را رهربی كند و آن امحد هنگامی كه(

ی وامسه مبكة فإنه املهد فاحلقوا...(: قال رسول اهللا : مسعت حذيفة بن اليمان يقول 
  )٣٣١(.)امحد بن عبد اهللا

پس به مكه ملحق : فرمايند می حضرت رسول (: گفت ميانی كه می شنيدم از حذيفه
   .)است اهللا عبدامسش امحد ابن  و است شويد كه در آن مهدی

  

 فی، يقول  مسعت رسول اهللا: قال أمري املؤمنني (: قال، حممد بن احلنفيةعن  
فيها كل وليجة  ی فتنة صماء صيلم يسقطوسيكون بعد: حديث طويل فی فضل أهل البيت 

  )٣٣٢(.)وبطانة، وذلك عند فقدان شيعتك اخلامس من السابع من ولدك

 ثیحدي در: فرمودند رسول از حضرت :  انمؤمنامري  از( :حنفيهاز حممد ابن  
 شديد و و امتحانی بسيار سخت و اینهمن فت پس از و: طوالنی در ذکر فضيلت اهل بيت 

ها  آنو از  شود  میداخل قو را گويند كه کسیدر اصل : وليجه(بطانه  وليجه و در آن هر
چه در  هر راز او باشد و اسرار و ی انسان كسی است كه حمرم وليجه نباشد مهانند بطانه، و

 فرزند پنجم از فرزندآن در هنگام فقدان  و کنند می سقوط )چيز ديگری در آيد و از آن نباشد
   .)برای شيعيانت خواهد بود تينهفتم

  

اىل ... بيت أم سلمة يف  بیكنت عند الن: (قال علی ، عن عبدالرمحان بن أبی ليلى 
احلذر إذا فقد اخلامس من ولد : فقال رافعاً صوته  مث التفت إلينا رسول اهللا: أن قال 

الصمت حىت يأذن : قال هذه الغيبة؟ فما تكون، يارسول اهللا: فقلت: قال علي. السابع من ولدي

                                                
 . ۶ماذا قال علی فی اخر الزمان ص  .٣٣٠
 . ۶۹ص  ۲جنم الثاقب نوری ج  .٣٣١
 . ۶۹ص  ۲جنم الثاقب نوری ج . ٣٣٢
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   )٣٣٣(.)اهللا له باخلروج
 تا آنكه ...پيامرب در منزل ام سلمه بودم نزد( :از عبدالرمحان بن ابی ليلى از علی  

آن وقتی  بر حذر باشيد از: و به ما كرده با صدای بلند فرمودندر حضرت رسول : فرموند
: عرض کردم: فرمودند پس علی  .مفقود شود فرزند هفتم از فرزندامن فرزند پنجم ازكه 

او اذن  كه خدا به تا زماين کند می سكوت: فرمودند ؟ای رسول خدا چگونه باشد اين غيبت
   .)خروج دهد

از دست  كه هنگام)یامتحان( ای فتنهدرباره   علیم اما با  حضرت رسول اکرم
: فرمود می آيد صحبت می كرد و پيش می هفتم امام علی  فرزند فرزند پنجم ازدادن 

  امام برحسب تسلسل صحبت شده؟ پس بنگريم درباره كدام فرزند! فرزندت

 امام . ۵امام باقر  . ۴ امام سجاد . ۳امام حسني  . ۲امام حسن  .۱
  هفتمني فرزند امام علی يشانا و امام رضا  . ۷امام كاظم  . ۶دق صا

  ؟كيست) بعد از امام رضا(هفتم  ببينيم فرزند پنجم از حال .است

امام حممد ابن  . ۴امام حسن عسكری  . ۳هادی  امام . ۲امام جواد  .۱
  ؟او كيست . ۵احلسن املهدی 

او مهان وصی امام ، بنابراين پنجم ...است كالمشان  مالحظه كنيد سری كه در
شب وفاتشان امسش را در  كه حضرت رسول  او كسی است و باشد می مهدی 

 .است امحد سيداو . اند دهوصيت نام بر

پنجم از فرزند  است و او فرزند فرزند امام مهدی  امحدجا منظور مهان  اين اين بر بنا
ها در آن  خيلی كه شوند میشدنش مردم امتحان در مفقود که اوست  مؤمنان است و هفتم امري

  .خورند امتحان شکست می

اخلامس من ولد السابع فاهللا اهللا  إذا فقد(: قال ألوالده وأرحامه قال إن اإلمام الكاظم  

                                                
  .۳۳۵ص ۳۶سی جحبار جمل .٣٣٣
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لصاحب هذا األمر من غيبة حىت يرجع عن هذا  إنه البد نیيا ب. أديانكم، اليزيلنكم عنها أحد فی
حمنة مناهللا عز وجل امتحن ا خلقه، لو علم أباؤكم وأجدادكم  هی؟ إمنا !بهاألمر من كان يقول 

عقولكم  نیيا ب: ی من اخلامس من ولد السابع؟ فقاليا سيد: فقلت .ديناً أصح من هذا التبعوه
  )٣٣٤(.)كمتضيق عن محله، ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه تصغر عن هذا، وأحالم

اگر ( :كرد فرمودند نزديکان صحبت می و زندانبا فرکه هنگامی  از امام كاظم  
دينتان چنگ بزنيد و كسی مشا را از آن بركنار  ناپديد شد پس به فرزند پنجم از فرزند هفتم

 كس كه به وجود او آن هر باشد تا بر تیامر غيب ای فرزندامن بايد برای صاحب اين .نكند
اوند برای امتحان خدرف است از ط آن حمنتی و!! پشت دهد )اميان داشت( گفت می
پس  .كردند از آن پريوی می كردند دين پيدا می اجدادتان تر از اين هايش، اگر پدرانتان و بنده

ای فرزندم عقلتان : هفتم کيست؟ فرمود فرزند پنجم از فرزند، موالی من ای: عرض کردم
ديد او را درك ولی اگر زنده مان، هايتان قادر به محلش نيستند خواب و برايش كوچک است

 .)كرد هيدخوا
يعىن گويد،  میصاحب اين امر سخن  دربارهنزديکان خود  برای فرزندان و كاظم  امام

 بر باشد می فرزند هفتم ام ناپديد شدن فرزند پنجم ازكه هنگ ای فتنهها را از  آنو قائم 
جا منظور  اينآيا  پس مؤمنان  گويد از فرزند امري ولی در اين روايت منی کند، میحذر 

آن چيست كه عقل  !!!می آيد حال سؤالی پيش ؟است حضرت مهدی حممد ابن احلسن 
محلش نيستند؟ هايشان قادر به  خواب نزديکانش برای آن كوچک و و فرزندان امام كاظم 

 .پرسند از فرزند هفتم می فرزند پنجم رهها دربا آن

در روايات  و شناسند را می ايشانمهه كه  آيا شناخنت اسم امام مهدی حممد ابن احلسن 
امام سخت است  فاميل اش گفته شده برای فرزندان و ها روايت درباره غيبتی كه ده ذكر شده و

ديگری است كه خدا  توانند حتمل كنند؟ بی شك اين امر متعلق به شخص آن را منی ها آنكه 
اين امتحان برگشت كسانی  و نتيجهمردم را مبتال به امتحان كند که  اينآن را كنار گذاشته تا 

  .مؤمنان  از واليت امري ها ها بگويد وخارج شدن آن آن )غريه عمر و ابو بكر و(كه به امر

                                                
 .۳۳۶ص ۱كافی شيخ كلينی ج . ٣٣٤
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: األرض، فقلت فیفوجدته متفكراً ينكت  املؤمنني  أتيت أمري(: تة قالعن األصبغ بن نبا 
 فی واهللا ما رغبت فيها وال ال(: األرض، أرغبة منك فيها؟ فقال أراك متفكراً تنكت يف لیما 

هو املهدی الذی  يعشر من ولد يالدنيا يوماً قط، ولكنی فكرت فی مولود يكون من ظهر احلاد
عدالً وقسطاً، كما ملئت جوراً وظلماً، تكون له غيبة وحرية، يضل فيها أقوام  ميأل األرض

م أو ستة أشهر أو ست ستة أيا: وكم تكون احلرية والغيبة؟ قال: فقلت. فيها آخرون ويهتدي
 أولئك، وأىن لك ذا األمر ياأصبغ، كما أنه خملوق، نعم: وإن هذا لكائن؟ فقال: فقلت !سنني

، ما يشاء مث يفعل اهللا: مث ما يكون بعد ذلك؟ فقال: فقلت. ةلعترخيار هذه األمة مع أبرار هذه ا
   .)فإن له بداءات وإرادات وغايات وايات

که ديدم  آمدم و او را درحالت تفكر نزد امري مؤمنان (: کند ینقل م اصبغ بن نباته 
به آن پيدا  بينم؟ آيا رغبتی میچه شده مشا را متفكر : عرض کردم. كرد مى رو و زمني را زير

از مولودی هستم كه  فكر در ولی .وقت رغبتی به دنيا نداشتم نه خبدا هيچ: فرمودند کردی؟
 پرکه گونه  کند مهان عدل می وست مهدی كه زمني را پر ازبود، ا خواهد نسل فرزند يازدمهم

قومی  قومی گمراه و كه در آن، برای او غيبتی وحريتی است جور شده باشد، ظلم و از
روز يا شش  شش: غيبتش باشد؟ فرمودند چه مدت حريت و: عرض کردم. شوند می يتهدا

او خلق شده  كه ه مهچنانبل: فرمودند ؟آيا اين شدنی است: عرض کردم. ماه يا شش سال
. ترين اين عترت اند با ها ترين اين امت آن. برای تو ای اصبغ چگونه است اين امر است و

برای اوست  م دهد و اجنا ؟ فرمودند پس خداوند هر چه خواهدبعد از اوچه خواهد شد: گفتم
   .)ها ناپاي ها و غايت ها و ارادت تغيريها و

انی اخرج من صلب  لیاوحى اهللا ا(: انه قال حممد  بین النحديث ليلة املعراج ع يف 
 وميأل االرض قسطا وعدال بعد ی عشر اماما اخرهم من يصلی خلفه عيسى بن مرمي ناث علي

   )٣٣٥(.)ماملئت ظلما وجورا
خدا به من وحی ( :روايت شده كه فرمودند معراج از حضرت حممد  حديث شب در 

عيسى كه  ها كسی است آن آخر و كنم خارج مي ده امامدواز از صلب علی  من كرد كه
از ظلم که  اين کند بعد از خواند و زمني را پر از عدل و داد می فرزند مرمي پشت سرش مناز می

                                                
 . ۱۳۶ص ۱بيان ائمه ج  .٣٣٥
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   .)شود و جور پر
  

وبني يديها لوح فيه أمساء  دخلت على فاطمة (: قال، األنصاري عبد اهللا عن جابر بن 
وثالثة منهم ، ؛ ثالثة منهم حممدعشر آخرهم القائم  نیأثفعددت ، ولدها األوصياء من

   )٣٣٦(.)علي
در بني دستانش لوحی را ديدم  فاطمه وارد شدم و بر(: نقل کردجابر ابن عبد اهللا انصاری 

 ها را مشردم دوازده نفر بودند كه آخر آن بود پس آن در كه در آن اسامی اوصياء از فرزندانش
   .)ها علی نام داشتند سه نفر آن و ها حممد ها قائم بود سه نفر آن آن

اسم علی که  اين است بعد از انصاری امحد فرزند امام مهدی  پس قائم در روايت جابر
 حضرت زهرا  كه شوهر فرزندان  از جدا كنيم زيرا مشرده شدگان نه فرزندش را و

حاليكه امامان  در استداللت بر آن روايت جابر كه بر بودن سه نام علی  و .بودند فاطمه 
جابر در مشارش که  اين بر کند میچهار نفراند پس اين داللت  با اسم امريمؤمنان علی 

  : هستند عبارتند از  فاطمه كه بنام حممد واز فرزندان حضرت ای هاشتباه نكرده زيرا ائم

 نام علی ازه كه ب یا ئمها و مهدی  مدحم . ۳حممد جواد  . ۲حممد باقر .۱
علی بن  . ۲علی بن احلسني سجاد  .۱: اند عبارتند از سه تن رزندان حضرت فاطمه ف

  .علی بن حممد هادی  . ۳الرضا  موسى

إذا (: قال عن أمري املؤمنني عن رسول اهللا ، عن عمه احلسن، احلسني عن أبيه عن جده 
   )٣٣٧().راملنتظ ی فرابعهم القائم املؤملتوالت أربعة أمساء من األئمة من ولد

از  از عمويش حسن  از پدرش از جدش حسني   از حضرت صادق
 ائمه از فرزندامن هرگاه چهار اسم از(: فرمودند  از حضرت رسول اكرم امريمؤمنان 

   .)است قائم مؤمل منتظر ها هم بيايند پس چهارم آن سر پشت

 .۱: يشان حممد بودها اسم آمدند و هايی كه پشت سر هم از فرزندان امام علی  اسم و
                                                

 . ۱۸۰ص  ۴من الحيضره الفقيه ج  .٣٣٦
 .۱۵۶ص  ۱معجم احاديث امام مهدی ج . ٣٣٧
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هايی كه امسشان علی  آن و ،هستند  حممد مهدی . ۳حممد جواد  . ۲حممد باقر 
 .علی هادی  . ۳علی رضا  . ۲علی سجاد  .۱بود عبارتند از 

گونه كه  مهان و  نام پيامرب باشد يا هم مؤمنان علی  نام امري پس بايد چهارمين يا هم
م برده شده نا پيامرب  پيامرب است وآن امسی است كه در وصيتنام  دانيم اسم امحد هم می

ات با  گفته: گوييم می !شوند میچهار اسم  نام علی  اگر كسی بگويد كه با و است،
متناقض ، از فرزندامن: اند دهفرمو امريمؤمنان را حساب نكردند وکه  پيامرب  فرموده

 .باشد می
  

وإثنی عشر من ولدی و أنت يا علی  نیإ(: اهللا  قال رسول: قال جعفر  بیعن أ 
أوتد األرض ان تسيخ بأهلها فإذا ذهب اإلثنا عشر من  زر األرض، يعنی أوتادها وجباهلا، بنا

  )٣٣٨(.)ولدی ساخت بأهلها ومل ينظروا

 من و دوازده تن از فرزندامن و:  از حضرت رسول(: روايت شده ابی جعفر  از 
اهلش  يننگه داشته تا زم خدا با ما زمني را. ايش هستيمه كوه وهای اين زمني  ميخ علیتو ای 

ها  گاه به آن هيچ برد و خود فرو می زمني اهلش را در دوازده فرزندم بروندرا فرو نربد پس اگر 
  .)شوند مهلت داده منی

ای : فرمايند امام جدا كرده چون پيامرب می را از دوازده در روايت ديگر امام علی  و
كالم  در اين بر بنافرزندش نه  پيامرب است و برادر حال علی  به هر ۱۳=۱۲+علی تو

  .شود یمن پيامرب كه دوازده تن از فرزندامن است مشرده

كأنی برايات، من مصر مقبالت، خضر مصبغات، حىت تأتی (: قال عن اإلمام الرضا  
   )٣٣٩(.)الشامات، فتؤدى اىل ابن صاحب الوصيات

ا آورند ر از مصر رو می يی كه سبز رنگ هستند وها پرچميا گو( :از امام رضا  
   .)داده شود وصايافرزند صاحب رسد و به  به شام میکه  بينم، تا اين می

چنان كه در وصيت  هم ايشان است و ابن احلسن مهدی  امام حممد وصاياصاحب  و
                                                

 . ۵۳۴ص ۱كافی ج. ٣٣٨
 . ۴۵۱معجم موضوعی  .٣٣٩
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است كه در  امحددش فرزن و، از آل حممد است) مانده باقی(نام برده شده مستحفظ   پيامرب
يی كه برايش از ها پرچمدر  و ستها صاحب وصيت فرزند اوست و ،وصيت امسش آمده است

  .مقصود است آيند دليلی است كه او مهان قائم می مصر

سيدة نساء العاملني وأحبهن إلی  إنی مزوجك فاطمة ابنيت لیع يا: (قال رسول اهللا  
املضرجون املقهورون فی األرض من بعدی  والشهداء بعدك وكائن منكما سيدا شباب أهل اجلنة
حييی م احلق ومييت م الباطل عدم عدة أشهر السنة  والنجباء الزهر الذين يطفئ اهللا م الظلمو

   )٣٤٠(.)خلفه  آخرهم يصلی عيسى بن مرمي
دخترم فاطمه بانوی  مهسریعلی من تو را به  ای( :می فرمايند حضرت رسول اكرم  
 شهدای به سروران اهل شت و از صلب مشا و، آورم تو در می عامل و عزيزترين بعد اززنان 

كسانی كه . جنيبان نورانی خواهند بود زمني بعد از من و حقشان پاميال شده در و خون آغشته
های  عددشان به عدد ماه .دكش باطل را می ها ظلم را خاموش، وحق را زنده، و آن خداوند با
   .)فرزند مرمي پشت سر آخرينشان مناز می خواند سى عي .سال است

اين دوازده  يعنی دوازده نفرند و )های سال است عددشان عدد ماه(: پيامرب  ی دهفرمو
متام كننده عددشان  امحدست كه ا پس نتيجه اين ،هستند علی  فاطمه و مهه از فرزندان نفر

ر او مناز می خواند و او قائم به حق پشت س عيسى  دوازدهم است و نفر ايشاناست يعنی 
  .است

ما معىن قول اهللا عزو جل بلْ كَذَّبوا ( :عبد اهللا  بیعن املفضل بن عمر قال قلت أل 
ةاعبِالس كَذَّب نمنا لدتأَع و ةاعرياً قال لی إن اهللا خلق السنة اثنی عشر شهرا و جعل  بِالسعس

كان أمري املؤمنني و عشر حمدثاً منا اثينعشرة ساعة و عل النهار اثنيتعشرة ساعة وج الليل اثنيت
 ٣٤١(.)الساعات من تلك(   

: معنی كالم خداوند(: پرسيدم حضرت اباعبد اهللا  از( :کند نقل میمفضل فرزند عمر 
ًرياعس ةاعبِالس كَذَّبنمنا لدتأَع و ةاعوا بِالسلْ كَذَّبب. خداوند سال را دوازده ماه : فرمودند

                                                
  .۵۸غيبة نعمانی ص  .٣٤٠

  

 . ۸۴غيبت نعمانی ص. ٣٤١
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ده حمدث است از ما دواز و ،و روز را دوازده ساعت ،داد شب را دوازده ساعت قرار و ،آفريد
  . )است از آن ساعات امريمؤمنان  و

  

ة ساعة و عشرة ساعة و النهار اثنتا عشر الليل اثنتا( :قال أبو عبد اهللا جعفر بن حممد  
عشرة  يتساعة من اثن إن علياًعشر نقيبا و ماما والنقباء اثناإ اثنا عشر األئمةو عشر شهراً اثنا الشهور
  )٣٤٢(.سعرياً أَعتدنا لمن كَذَّب بِالساعةبلْ كَذَّبوا بِالساعة و جلعز و هو قول اهللاساعة و

شب دوازده ساعت است و روز دوازده ( :روايت شده حممد  از ابا عبد اهللا جعفر بن 
از دوازده  تیيك ساع  لیع امامان دوازده تا ونقبا دوازده و و اند هعت وماه ها دوازدسا

بلْ كَذَّبوا بِالساعة و أَعتدنا لمن كَذَّببِالساعة  :خداوند است اين قول ساعت است و
   ).سعرياً
ن آخرهم القائم باحلق ی إثنا عشر نقيباً جنباء مفهمون حمدثوولد من(: قال رسول اهللا  

  )٣٤٣(.)ليمألها عدالً كماملئت جوراً

فهميده وسخن گفته  جنيب از فرزندامن دوازده نقيب و(: فرمودند حضرت رسول  
و ستم  چنان كه پر از جور پس آن را پر از عدل كند هم حق است ها قائم بر است كه آخر آن

   .)شد
 . ۵باقر  . ۴سجاد  . ۳حسني  . ۲حسن  .۱پيامرب  از فرزندان و

 سكری ع . ۱۰هادی  . ۹جواد  . ۸رضا  . ۷كاظم  . ۶صادق 
  امحدكه امسش  او وصی امام مهدی  :جواب ؟؟او كيست . ۱۲مهدی  .۱۱

  .است نه فرزندش  برادر پيامرب زيرا علی  است

ی لبيت فبأإذا مضى اإلمام القائم من أهل ا(: ألبی جعفر  اجلارود قال قلت بیعن أ 
ء  باهلدى واإلطراق وإقرار آل حممد له بالفضل واليسأل عن شي: قال ء بعده؟ ء يعرف من جيي شي

   )٣٤٤(.)بني صدفيهاإال أجاب
                                                

  .۸۵غيبت نعماىن ص .٣٤٢
  . ۶۰۸ص  ۱كافی ج  .٣٤٣

 

  . ۲۴۲غيبت نعماىن ص. ٣٤٤
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هرگاه قائم اهل بيت رود پس به : عرض کردم  به اباجعفر(: کند نقل میابا جارود    
اقرار آل حممد  نشانی و هدايت و با: او بيايد؟ فرمودند كه بعد از آن شود میشناخته  چه چيز

  كه جواب دهد شود مگر آن قرآن سؤال منی چيزی درباره به فضيلت او و ازبرای او(.   
   

ی اىل مرافقة سلفه، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤد(: لالمام املهدی  دعاء الندبة يف
   .)ممن يأخذ حبجزم، وميكث فی ظلهم وجتعلنا
ما را که پيوندی  .خداوندا بني ما و او را پيوند ده: (مهدی  امامدر دعای ندبه برای   

ها  آنما را از كسانی قرار ده كه جنگ به دامان  و، کند مهراه) ايشان از بعد( با سلفش
  .)كند شان زندگی در سايه بگذارد، و

السيد املرعشی  يقول ۳۶۹هامش ص  - ۱۳ج  -  شیالسيد املرع - شرح إحقاق احلق  
على نفسه من القتل فيفر  وقد ذكر العلماء أن أول ظهوره شابا من املدينة، مث خياف( :رمحه اهللا

باملطاف عند الركن فيقهرونه على املبايعة  إىل مكة خمتفيا، مث إىل الطائف، مث يرجع إىل مكة فريونه
 م املؤمنون فيبعث إليه السفيانی جيشا عظيما فيخسف اهللا باإلمامة، مث يتوجه للمدينة ومعه

زمامن جيش السفيانی، مث خيرج اهللا على السفيانی  الكوفة مث يعود منه األرض، مث يسري إىل جهة
   ).وزير املهدی فيستخلص من السفيانی ما أخذ من أهل املشرق

علماء  و(: گويد می ۳۶۹حاشيه ص۱۳در كتاب شرح احقاق احلق ج  مرحوم سيد مرعشی
 ،ترسد میجان خود از كشنت  پس بر از مدينه است، نیاو جوا ظهور كه اول اند دهذكر كر

و  ،گردد مكه باز میپس به  ،رود طائف میوبعد از آن به  ،گريزد خمفيانه می سپس به طرف مكه
به طرف مدينه مهراه  ،كنند بيعت امامت جمبور می بر و ،بينند ركن می کطواف نزدي او را در

بني  ها را در آنخداوند  و فرستد، را می خودپس سفيانی ارتش بزرگ کند،  میمؤمنني رو  با
 حالی كه از گردد در می آن باز از و شود میبه طرف كوفه رهسپار  برد، راهبه زمني فرو می

را از اهل مشرق  سفيانی وزير مهدی  پس خداوند بر ،سفيانی شكست خورده باشد
  .)كه گرفته بود را چه آن گيرد كند و از سفيانی می خارج می

فبينما هم  .حىت أن الرجل ليأخذ من اجلوهرما يعجز عن محله(:  ياملرعشل السيد يقو 
واجتماع الناس عليه، فيتركون تلك  ی خبروج الدجالكذلك إذ يأتيهم اخلرب من خليفة املهد
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  )٣٤٥(.)الدجال الغنائم وينصرفون إىل بالدهم مسرعني حملاربة

محل  قادر بر دارد كه بر قدر جواهر نكه مردی آ ئيجا  آنتا ( :گويد می سيد مرعشی  
فه مهدی درباره خارج شدن دجال و ها در آن حالند خربی از خلي آنكه  حايل در و .آن نباشد

و به ، باشندبه غنيمت برده  چه آنپس كنار گذارند  مجع شدن مردم به دور او بر ايشان برسد،
   .)تا با دجال جبنگند روند میطرف شهرهايشان ه سرعت ب

  

مث ، اجلبارين أن تنقطع ابشروا فيوشك أيام(: أنه قال ن عبد اهللا بن عمر عن رسول اهللا ع
  )٣٤٦(.)املنصور، مث عدد أئمة مهديني ی جيرب اهللا به امة حممد ص، املهدی مثيكون بعدهم اجلابر الذ

بشارت باشد مشا را، باشد ( :کند روايت می  عبد اهللا بن عمر از حضرت رسول خدا 
بند خواهد بود كه خداوند با او  ها شكسته ای ستمگران به پايان برسد، و بعد از آنكه روزه
   .)سپس امامانی هدايت كننده، مهدی سپس منصور، را اصالح خواهد كرد  امت حممد

احلسن املهدی حممد بن ، اللهم كن لوليك القائم بأمرك: (الوارد عن اهل البيت  الدعاء 
صالة والسالم فی هذه الساعة وفی كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا هوعلى آبائه أفضل ال علي

من  وناصرا ودليال ومؤيدا، حىت تسكنه أرضك طوعا ومتتعه فيها طوال وعرضا، وجتعله وذريته
  )٣٤٧(.)األئمة الوارثني

به امرت حممد بن  قائم، خداوندا برای ولی خود( :نقل شده كه از اهل بيت  یدعائ در 
، هر ساعت در اين ساعت و پدرانش باد در بر او و ه درود خداوند برك  مهدی احلسن

و او را در زمينت به سلطنت بنشانی و به  ،و ياری دهنده و راهنما و مؤيد ولی و حافظ و رهرب
ی او را از ائمه  ذريه عرض قرار داده او را و ره دهی او را در آن به طول و و رغبت مردم

   .)قرار دهی رثنيوا
  

وأستشفع ...أتوجه إليك، وأتوسل إليك نیإ(: احد ادعيته قال فی السجاد  اإلمام ان 
بن أبی طالب، وفاطمة الزهراء، واحلسن  لیوبأمري املؤمنني ع .الرمحة حممد  بین إليك بنبيك

                                                
 . ۳۷۴ص  ۱۳احقاق احلق تستری ج. ٣٤٥
  .۴۰۰ص ۳شرح اخبار قاضی نعمان مغربی ج .٣٤٦

  

 . ۳۴۹ص  ۴۹حبار األنوار ج  .٣٤٧
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يا حممد يا أبا ... - اإلمام املهدی  يعد األئمة إىل أن يصل مث -... واحلسني عبديك وأمينيك
   )٣٤٨(.)أنت وأمی، إىل اهللا أتشفع بك، و باألئمة من ولدك بیبأ، القاسم
به تو التماس  آورم و میخداوندا به تو روی (: يكی از دعاهای امام سجاد  در

منني علی ابن ؤممير به ا و پيامرب رمحت حممد ، جومي به پيامربت شفاعت می و ...كنم می
مشارد  سپس ائمه را می.. .وامانت دارانت حسني بنده هايت حسن و فاطمه زهرا و و ابی طالب

 لهوسيه ای حممد ای ابو القاسم پدر ومادرم به فدايت، ب ...رسد می به امام مهدی که  اينتا 
   .)به ائمه از فرزندانت و کنم، خدا از تو شفاعت می

  
  

 ولد يوم اخلميس انّ موالنا احلسني (: قال ی الدعاء الوارد عن االمام العسكر 
بِحق الْمولُود فی هذَا  اَساَلُك نیاَللّهم ا: ث خلون من شعبان فصمه وادع فيه ذا الدعاءلثال

والشفاَء ، من نسله الْمعوضِ من قَتله اَنَّ االْئمةَ.. ..اْستهالله ووِالدته الْيومِ، الْموعود بِشهادته قَبلَ
االْوتار،  ته، والْفَوز معه فی اَوبته، واالْوصياِء من عترته بعد قائمهِم وغَيبته حتى يدرِكُواترب فی

ريوا خكُونيو ،اربوا الْجضريو ،وا الثّارثْأَريو الناللَّيلِ و الفاْخت عم هِملَيلَّى اُهللا عصار، صهارِ، اَن
معترف مسيئ اىل نفِْسه، مما فَرطَ فی يومه  اَللّهم فَبِحقِّهِم الَيك اَتوسلُ واَسأَلُ سؤالَ مقْترف

أَلُكسي ِسهاَمو ِسهملِّ رحىل مةَ امص٣٤٩(.)الْع(  

شعبان  سومنبه ش روز پنج  حسين امام(: دعای وارد شده از امام حسن عسكری  
حق ه كنم ب ای خدا از تو درخواست مى: متولد شد پس روزه بگري آن را و اين دعا را خبوان

به  و...شود وعده شهادت داده شده كه متولد از آن پيشمولود اين روز حضرت حسني كه 
ر پريوزی را با او د تربتش قرار دادی و انتقام خون پاكش امامان را از نسل او و شفا را در

كه به خوخنواهی  غيبتش قرار دادی تا آن شان و قائم بعد از، رجعت امامان و اوصياء از عترتش
شب صلوات  كه با تغيري روز و، ترين ياران خدا باشند خدا را خشنود كنند و او برخيزند و

كه به كاری  كنم مانند گنه می از تو سؤال ها به تو توسل و آن خداوندا به حق ها باد؛ ا بر آنخد
   .)کند گناه خود اعتراف می

  

                                                
 . ۹۰ص صحيفه سجاديه امام سجاد  .٣٤٨
 . مصباح كفعمي ۳۱ودرضياء الصاحلني ص  ۲۲۲مفاتيح اجلنان ص .٣٤٩
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 زِيارتهم  يينبغ) :زِيارةٌجامعةٌ مروِيةٌ عنِ الصادقِ ، بن طَاوسٍ فی الْإِقْبالِ یالسيد عل 
الزمان صلَّى اللَّه علَيك و  الْحسنِ صاحب السلَام علَيك يا ابن: بِها فيكُلِّ يومٍ لَا سيما يومِ عرفَةَ

كترتلَى عا  عي ةبالطَّي ةرا  موالیالطَّاهبِم و بِاللَّه تنطَای آمخرِی وطِّ وِزی حی فائفَعوا شكُون
كُمرالَى آخوأَت و كُمزِلَ إِلَيأُن  نم رِئْتب و لَكُمالَى أَووا أَتا بِمى يزالْع و اللَّاتو الطَّاغُوت و تالْجِب

برح و كُمالَمس نمل لْما سی أَنالوم الَاكُمو نمی للو و اكُمادع نمل ودع و كُمبارح نمإِلَى  ل
عن اللَّه أَشياعهم و أَتباعهم و أَهلَ مذْهبِهِم و يومِ الْقيامة و لَعن اللَّه ظَالميكُم و غَاصبِيكُم ولَ

مهنم كُمإِلَي و أُإِلَى اللَّهرأَب( .  
 با اين، هر روز(:  صادقحضرت  از جامعه زيارت ، دراقبال طَاوسٍ در بن یسيد عل

 حلسن صاحب الزمان كهتو ای ابن ا سالم بر...خصوصا در روز عرفه زيارتشان بايد كرد و
 شفيعم اشتباهامت و ای سروران من در رخينت گناهامن، عترت مطهرت باد درود خداوند بر تو و

آخرتان  كنم از بر مشا فرود آمده واليت میبه آن چيزی كه  وردم وبه خدا اميان آ، باشيد
عزى،  ت وال طاغوت و بتها جبت و جومي از برائت می مهچنان كه از اولتان واليت كردم و

دمشن با هر كه با مشا دمشن است تا  مشا صلح است و كه با هر ای سروران من، من صلحم با
 و شيعيانشان و پريوانشان خدا بر عنتل غاصبان مشا و لعنت خدا بر ظاملان و و ،قيامت روز

  .)...اهل مذهبشان و دوستانشان و
  

مسعت من  ن رسول اهللا يا اب( :بصري قال قلت للصادق جعفر بن حممد  بیأ عن 
 مل يقل اثناو فقال إمنا قال اثنا عشر مهدياً .يكون بعد القائم اثنا عشر اماما أنه قال أبيك 

  )٣٥٠(.)معرفة حقناوس إىل مواالتنا لنالكنهم قوم من شيعتنا يدعون او عشر إماماً

دم از پدرت شني ای فرزند پيامرب (: عرض کردم به امام صادق  گويد ابی بصري 
ايشان فرمودند دوازده مهدی : فرمودند امام  .باشند بعد از قائم دوازده امام می: كه فرمود

شناخت  از شيعيامنان هستند كه مردم را به واليت و ها گروهی آننفرمودند دوازده امام ولی  و
   .)ما دعوت می كنند

  

قائم أحدعشر مهديا من إن منا بعد ال(: عن أبی عبد اهللا الصادق  سیالغيبة للشيخ الطو 

                                                
 . ۱۴۵ص  ۵۳حبارأنوار ج  .٣٥٠
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  .)ولد احلسني 
از ما بعد از قائم يازده مهدی از ( :غيبت شيخ طوسی از ابی عبد اهللا صادق  در 

  .)بود خواهند فرزندان حسني 
  

و احلسني  یاللهم صل على حممد املصطفى وعلی املرتضى وفاطمة الزهراء واحلسن الرض( 
التقى و العروة الوثقى و احلبل املتني  م اهلدى و منارمجيع أوصياء مصابيح الدجى و أعالاملصفى و

و األئمة من ولده و مد فی أعمارهم و زد  و الصراط املستقيم و صل على وليك و والة عهدك
يلى كُلِّ شع كفی آجاهلم و بلغهم أقصى آماهلم دينا و دنياو آخرة إِن ير٣٥١(.)ٍء قَد(   

حسن صاحب مقام  بر بر فاطمه زهراء و مرتضى وعلی  بر خداوندا بر حممد مصطفى و(
شام تار عامل اند  كه مهه چراغ مجيع اوصيای پيامرب بر حسني صاحب مقام برگزيده و بر رضا و

 راست خدايند تقوى وحلقه حمكم و زجنري مستحكم حق و راه مظاهر های هدايت و نانش و
 فرست و درود از فرزندان اوپيشوايان  ولی خودت و ولی عهدان تو ودرود بفرست، و بر 

دنيا  و آنان را به باالترين آرزوی دين عمرشان مرمحت فرما و عمرشان را زياد كن و طول در
   .)یتواناي آخرت برسان به درستی كه تو بر مهه چيز قادر و و

ی وسبعة من بعده من ولده كلهم صاحل مل ير يكون املهد(: أنه قال رسول اهللا  عن
  )٣٥٢(.)مثلهم

هفت فرزند بعد از او مهگان  مهدی و(: فرمودندکه روايت شده   حضرت رسول از 
   .)نشود ها ديده آنمثل  صاحل و

  

تيه أ، فأما القائم فتيومنا املهد، ومنا السفاح، املنصور ومنا، منا القائم(: قال رسول اهللا  
   )٣٥٣().ما السفاح فهو يسفححمجمة من دم، وأما املنصور فال ترد له راية، وأ اخلالفة مل يهرق فيها

اما  مهدی و و) خونريز بسيار( منصور وسفاح از ماست قائم و(: از حضرت رسول  
شود به دستش می  به مقدار كاسه خون حجامت، خونی رخيتهکه  قائم، پس خالفت بدون اين

                                                
  . ۱۱۴ص ۹۹تيح اجلنان آخرين عمل روزمجعه ودرحباراألنوار ج مفا. ٣٥١

   

 . ص۳شرح االخبار قاضی نعمان مغربی ج  .٣٥٢
  .۱۸۶ص  ۱كورانی ج  شيخ علی معجم أحاديث اإلمام املهدی  .٣٥٣
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  .)كشد اما سفاح او می اما منصور پس هيچ پری برايش برمنی گردد و و ،رسد
  

ی ملك املهد(: قال اجلعد انه ی فی كتاب املالحم عن سامل بن أيباحلسني بن املناد أخرج أبو 
صاحل أربعة عشر سنة، مث يكون  إحدى وعشرين سنة، مث يكون آخر من بعده، وهو دونه وهو

   )٣٥٤(.)آخر من بعده، وهو دونه وهو صاحل تسع سنني
مهدی  حكومت( :کند نقل میسامل بن ابی جعد  كتاب مالحم از در ياحلسني بن مناد ابو 

سال  او صاحل باشد چهارده از او كمتر باشد وکه بعد از او كسی ، يك سال است بيست و
  .)كند نيز صاحل باشد نه سال حكم او باشد و او او آنكه كمتر از پس بعد از حكم كند،

  

األرض واهللا ليملكن رجل منا أهل البيت (: يقول الباقر  مسعت أبا جعفر: عن جابر قال
وكم : قلت .بعد موت القائم: قال  ؟فمىت ذلك: قلت. ثالمثائة سنة، ويزداد تسعابعد موته 

فيكون : قلت. من يوم قيامه إىل موته، تسع عشرة سنة: قال  عامله حىت ميوت؟ فیالقائم  يقوم
   )٣٥٥(.)نعم مخسني سنة: قال ؟بعد موته هرج

بيت ما بعد از  ز اهلبه خدا كه مردی ا(: شنيدم فرمودند  امام باقر از: نقل کرد جابر
 چه: عرض کردم. نه سال بر آن اضافه شود و کند، می حکومتزمني  سال بر مرگش سيصد
وفات  تا کند میعاملش قيام  چقدر قائم در و: عرض کردم .قائم وفاتبعد از : وقت؟ فرمودند

 شورش وفاتشيا بعد از آ، عرض کردم .وفاتشنوزده سال از روز قيامش تا : فرمودند ؟يابد
   .)پنجاه سالفرمودند بله  ؟است
  

و اهللا ليملكن منا أهل البيت رجل بعد ( :يقول جعفر  قال مسعت أبا فیعن جابر اجلع 
قلت و كم يقوم القائم . قال بعد القائم قلت مىت يكون ذلك؟ .مائة سنة و يزداد تسعا موته ثالث

دماء فيطلب بدمه و  ينهو احلس نتصر إىل الدنيا وقالتسع عشرة سنة مث خيرج امل. عامله فی
  )٣٥٦(.)طالب  هو أمري املؤمنني علی بن أيبحىت خيرج السفاح و يسيبفيقتل و أصحابه

اهل  به خدا كه مردی از( :فرمودندکه شنيدم   از ابا جعفر نقل کرد کهجعفی  جابر 
                                                

 .۳۲۰املهدی املوعود للشيخ جنم الدين العسكری ص .٣٥٤
 .۱۴۶ص ۳۵ج: حبار انوار .٣٥٥
 . ۲۲۰منتخب انوار مضيئه ص .٣٥٦
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. ال بر آن اضافه شودنه س و کند، می حکومتزمني  سال بر بيت ما بعد از مرگش سيصد
عاملش قيام  چقدر قائم در و: عرض کردم .بعد از قائم: فرمودند چه وقت باشد؟: کردم عرض

است پس  او حسني  کند و میسپس منتصر به دنيا خروج  ،نوزده سال: كند؟ فرمودند می
 امريكه سفاح و او  به اسارت گيرد تا آن بكشد و يارانش مطالبه كند و خوخنواهی خود و به

   .)کنداست خروج  طالب  بیاملومنني علی ابن ا
  

يليها اثنا عشر خليفة كلهم  لن لك هذه األمة حىت(: أنه قال  بیبالل بن فروة عن الن 
رجالن، ميلك أحدمها أربعني سنة، واآلخر  ، كلهم يعمل باحلق، ودين اهلدى، منهمبیمن أهل الن
   )٣٥٧(.)ثالثني سنة

دوازده رسد مگر آن وقت كه  هالكت منی اين امت به: (خدا  بالل بن فروه از رسول
هاست  دين هدايت، دو مرد از آن و ها عمل به حق كنند آنمهه  بيايند، اهل پيامرب خليفه مهه از

   .)كند حکومتديگری سی سال  يكی چهل سال وکه 

إن  :قال عن أبی عبد اهللا الصادق (: ۱۷۶كتاب الغيبة حممد بن إبراهيم النعمانی ص 
قتل، : مات، وبعضهم يقول: مها تطول حتی يقول بعضهم إحدا: لصاحب هذا األمر غيبتني

ذهب، فال يبقی علی أمره من أصحابه إال نفر يسري، ال يطلع علی موضعه أحد : وبعضهم يقول
أمره املولی الذی يلی أمره، أی يتولی أمره، و: و قوله. من ولی وال غريه، إال املولی الذی يلی أمره

   )٣٥٨(.)هو القيام وتطهري األرض من الظاملني
برای : فرمودند  از ابی عبد اهللا صادق( :شده نقل۱۷۶ص نعماين شيخ غيبت كتاب در

: ها بگويند مد تا اين كه بعضي اجنا یها به طول م صاحب اين امر دو غيبت است كه يكی از آن
او كسی ) باور(تا اين كه بر امر  هها گويند رفت ها بگويند كشته شده و بعضي مرده و بعضي

ها،  شود حتی فرزندانش و غري آن بر موضعش كسی مطلع مني مناند مگر اندكی از يارانش؛ و
  .)مواليی كه امرش بعد از اوست مگر

  

و امر او شود،  میامرش را متولی که  اين ،)اوست مواليی كه امرش بعد از( : و فرمود 
                                                

 . ۴۰۰ص ۳شرح األخبار ج  .٣٥٧
 .۶۹ - ۶۸ص -خزاز قمی -و كتاب كفايت اثر ۵۳۴ص  ۱ج - شيخ كليين -كتاب كايف .٣٥٨
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  .است ظاملين مهان قيام و پاک کردن زمين از
كانوا من : ی عيسى، فقالعن حوار سألت رسول اهللا (: قال، عن أنس ابن مالك

ال رهو فيهم وال ضعف  رسوله اثنی عشر جمردين مكنسني فی نصرة اهللا و وكانوا، صفوته وخريته
: فقال فمن حواريك يا رسول اهللا؟: قلت .وال شك، كانوا ينصرونه على بصرية ونفاد وجد وعنا

حواری وأنصار دينی، عليهم من اهللا التحية  ی اثنا عشر من صلب علی وفاطمة، هممة بعداألئ
  .)والسالم

پرسيدم  درباره حواريون حضرت عيسى   از حضرت رسولکند  نقل می انس 
در ياری خدا  پاك و ها خالی و آندوازده تن مهه  ،اخيار بودند و ها از برگزيدگان آن(: فرمودند

كوشش ياری  سعی و ها را با بصريت و آن شكی نداشتند، و ضعف سستی و پيامربش هيچ و
 امامان بعد از: فرمودند ؟حواريون مشا چه کسانی هستند يا رسول اهللا: عرض کردم .كردند می

 درود سالم و ياران دينم هستند، ها حواريون من و آن، فاطمه من دوازده تن از صلب علی و
   .)ها باد آنخداوند بر 

اند  ها دوازده نفر آن هستند و اوصيای عيسى  سنت بر اوصياء رسول خدا  پس  
 امحدپس  شود، منیوارد  در دوازه تن بنابراين علی  ،سنت عيسى  بر علی  و

  باشد میدوازدمهني.  

أن ، واهللا إنه لعهد عهده إلينا رسول اهللا (: قال وفاته ساعة يف  علي بن احلسن عن 
  )٣٥٩(.)مقتول ما منا إال مسموم أو، فاطمة  اثنا عشر إماما من ولد علی و كههذا األمر ميل

  قسم اين قولی بود كه پيامرب به خدا(: در ساعت وفاتشان فرمودند امام حسن  
ها يا با  آنو شوند میمالك  فاطمه  وعلی  دوازده امام از فرزندانرا  كه اين امر ،به ما داده

   .)شوند میسم يا با مششري كشته 
  

 حنن اثنا عشر إماما منهم حسن وحسني مث: يقول مسعت أبا جعفر (: زرارة قال عن 
  )٣٦٠().األئمة من ولد احلسني 

هستند حسن وحسني  ها آنما دوازده اماميم و از : (کند مینقل   جعفر از ابا زراره 
                                                

 .۳۷۹- ٣٨٠و کتاب سليم بن قيس حتقيق حممد باقر انصاری ص  ۲۲۶- ٢٢٧کفاية االثرخزاز قمی ص  .٣٥٩
 . ۵۳۳ص  ۱ج کافی  .٣٦٠
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  ). فرزندان حسني سپس امامان از

كلهم حمدث من  اإلثنا عشر اإلمام من آل حممد(: يقول مسعت أبا جعفر : عن زرارة قال
  )٣٦١(.)مها الوالدان  و علیفرسول اهللا ،  بن أبی طالب علیوولد  ولد رسول اهللا 

 و، پيامرب دوازده امام از آل حممد مهه حمدث هستند از فرزندان( : اباجعفر زراره از از 
     . )اند پدران علی  و  حضرت رسول

: قال أمري املؤمنني عليه السالم: قال اخلدري سعيد أيب عن: ۱۵۲ – ۱۵۴ص  الغيبة أيضاً يفو
وأما منزل نبينا صلى اهللا عليه وآله  .وهم منی، عشر إمام هدى من ذرية نبيها اثنیإن هلذه األمة (

منزله منها فهؤالء االثنا عشر من  فیوأما من معه  .جنة عدن اجلنة فهو أفضلها وأشرفها فیوسلم 
  ).ال يشركهم فيها أحد، وذراريهم - أمأمهم  - وأمهم وجدم  ذريته

برای : فرمودند  مؤمنان امري: از ابو سعيد خدری: ۱۵۲-١٥٤ص  در غيبت چنين هم
اما  و .ها از من هستند آن باشند و می هدايت كننده از نسل پيامربش دوازده اماماين امت 

كسانی كه با او  و. آن شت عدن است ترين و شريفدرشت ترين   جايگاه پيامربمان
 ،گشان هستندمادربز مادرشان و او و ذريههستند اين دوازده تن از نسل و  در اين جايگاه

  ).دكسی در آن شريكشان خنواهد بو و ها،   آنی  وذريه
اين قائم مهان ميانی است و  است و فرزند امام مهدی  قائم مهان امحد :که اينخالصه  و

  .تولدش در بصره عراق است ی سياه و حملها رچمپاو صاحب 
انه  :٤٢٠ص  ١٢ج  نیحممد صاحل املازندرا للموىل –شرح أصول الكافی  فیوقد ورد  

مكة رجل معصوم امسه أمحد وكنيته  فیيولد   مذكور فی الكتب املنزلة على األنبياء املتقدمني
ر إمام ومذكور الليلة التی يولد فيها أحد من العراق أحدمها نبی واآلخ أبو القاسم وكذلك فی قرية

  .األمحدين
در : شده ذكر ٤٢٠ص  ١٢ج مولی حممد صاحل مازندرانی  - شرح اصول كافی در 

 امحد و نامه در مكه مردی معصوم ب: پيشني نازل شده نوشته شده هايی كه بر انبيای كتاب
پيغمرب و ديگری  ها عراق يكی از آنچنني در روستايی از  هم آيد و القاسم به دنيا می اش ابو كنيه

                                                
 . ۵۳۱ص  ۱ج کتاب کافی شيخ کلينی  .٣٦١
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  .تولد يكی از دو امحد ذکر شده است امام است و روز
  

هللا عز وجل  إنا: قال عبد اهللا الصادق  أبیعن ، عن جابر: كتاب كشف الغمة يفجاء 
أجرى من ليث وأمضى  وظهر مهدينا كان الرجل، فإذا قام قائمنا، فی قلوب شيعتنا الرعب يلقی

  .من سنان
های شيعيان  خداوند در دل(: صادق  عبد اهللاز ابا ، جابر از: كتاب كشف الغمهدر  

 چنان شري مردهاميان هم کندمهدی ما ظهور  و، قائم ما قيام كند پس هرگاه ،اندازد ترس می ما
  ).باشند تيزتر از نيزه و، قوی
 علی  فیقال نزلت هذه االية  أفمن كان مؤمنا :قوله عزوجل فیعن ابن عباس  
 ،الوليد بن عقبه بن ابی معيط يعنی كمن كان فاسقا كان علی مصدقا بوحدانيتی يعين

هارون  اهللا لبنی اسرائيل بعد موت قال جعل مرناأوجعلنا منهم ائمة يهدون بوفيقوله تعاىل 
مث اختار  ،سبعة من االئمة علیكذلك جعل من ولد ، هارون سبعة من االئمة من ولد ،وموسى

السبعة مخسة فجعل  كما اختار بعد ،نقيبا السبعة من ولد هارون مخسة فجعلهم االثىن عشربعد 
  )٣٦٢(.عشر هم متام االثين

نازل شده   اين آيه درباره علی: گويد می مناًافمن كان مؤ آيهابن عباس در تفسري  
قبه بن ابی وليد ابن ع يعنی كمن كان فاسقا به يگانگی خدا اميان آورده بود  يعنی علی

خداوند بعد از فوت : گفت وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا در قول خداوند و ،معيط
چنان از  هم و ،قرار داد ائيلموسى از فرزندان هارون هفت امام برای قوم بنی اسر هارون و

فرزندان هارون پنج امام  سپس بعد از هفت تا از ،هفت امام اختيار كرد فرزندان علی 
بعداز هفت تا پنج تا اختيار كرد و که  چنين هم ،ها را دوازده نقيب قرار داد آنكرد و  اختيار

   .ها را متام دوازده قرار داد آن
  

اىل ان يقول و يظهر خبراسان  محاد بن نعيم اخرج: ط القاهره ۶۷ص  ٢ج للفتاوی  ياحلاو 
من ال حممد حىت يؤديهم الكوفة مث فياخذ قوما  ی مث يبعث السفيانی اىل املدينةقوم تذعن اىل املهد

السفيانی فی طلبهما فأذا بلغ املهدی ومنصور الكوفة نزل  خيرج املهدی ومنصور هاربني ويبعث
                                                

 . ۴۵۵ص  ۱ج شواهد التنزيل حسكانی . ۱۸ طالب تربيزی ص يخ ابوش -من هو املهدی. ٣٦٢
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م مث خيرج املهدی حىت مير باملدسنة فيستنقذ من كان فيها من  خسف جيش السفيانی اليهما يف
  .اىل املهديوتبعث الرايات السود بالبيعة . .اىل انيقول... بنی هاشم

سان گروهی كه برای مهدی اذعان خرا در و(: چاپ قاهره ٦٧ص  ٢ج للفتاوی  حاوی 
گريد تا  مد كه در مدينه هستند را میکنند پس سفيانی گروهی از آل حم ظهور می كنند می
سفيانی پشت  روند و منصور ترسان بريون می برد بعد از آن مهدی و كوفه می ها را به آنکه  اين

منصور به كوفه رسيدند  ها را بگريند پس هرگاه مهدی و فرستد تا آن می كسانی را سرشان
به طرف مدينه بريون برد سپس مهدی  ها را فرو می آيد و زمني آن می ارتش سفيانی بريون

ی سياه ها پرچمو ... فرمايند میکه تا جايی ...هاشم را جنات دهد بعضی از بنیکه  اينرود تا  می
  .)روند مهدی به طرف او میبيعت با  جهت
  
: عن جماهد عن عباس قال/ مع بعض التغيريات  ۱۱االثر ص  كفاية ۴۴۰املودة ص  ينابيع 

اىل ان قال .. .صدری فیيا حممد اسالك عن اشياء تلجلج : فقال ی يقال له نعثلقدم رجل يهود
اىل ان قال وان . .ابن ابی طالب وبعده سبطای احلسن واحلسني علی ان وصي له رسول اهللا 

يغيب حىت اليرى وياتی على امتی بزمن ال يبقى من االسالم اال امسه وال  عشر من ولدي الثانی
  .وجيدده اال رمسه فحينئذ ياذن اهللا تبارك وتعاىل له باخلروج فيظهر اهللا االسالم به قرآنيبقى منال

جماهد از ابن عباس از : تغييراتی با اندک ۱۱ص  و کفاية االثر ۴۴۰ ينابيع املودة ص 
هايی از تو  ای حممد سؤال: کرد مردی يهودی بنام نعثل نزد پيامرب آمد و عرض: گفت

بعد از او دو سبطم حسن  ابن ابی طالب است و وصيم علی: پيامرب فرمودندکه  اينتا ...كنم می
ديده نشود که  يناتا  كند مهني فرزند از فرزندامن غيبتی میدوازد و: فرمودندکه  اينتا .. .حسني و
چيزی مناند پس در ) نوشته(رسم  جزه ب قرآناز  جز اسم وه بر امتم زمانی رسدكه از اسالم ب و

  .كند جتديد می و و خدا به دست او اسالم را ظاهر دهد میبه او اجازه  آن وقت است كه خدا
  

ی اثنا ديا عم ميلك من ول(: له قال  روى بسنده عن عباس بن عبد املطلب انّ النيب 
وشدة عظيمة مث خيرج املهدی من ولده يصلح اهللا امره فی ليلة  كثرية عشر خليفة مث يكون امور

  )٣٦٣(.)اهللا مث خيرج الدجال شاء فيمأل األرض عدال كماملئت جورا فيمكث فی االرض ما
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 ای(: فرمودندکه روايت شده  به سندی از عباس ابن عبد املطلب از حضرت رسول  
سخت پيش آيد سپس  زياد و پس مسائلی بس شوند میامن دوازده خليفه حاكم عمو از فرزند

كند و زمني را پراز  می خدا امراو را دريك شب اصالح، کند میمهدی از فرزندانش خروج 
كه خدا خبواهد زندگی  قدره چ هر از ظلم و ستم شده پس در آن پرکه  اينكند بعد از  عدل می

   .)کنددجال خروج که  اينتا  کند می
  

ىارسل حممد ص اىل اجلن  ان اهللا تبارك وتعال(: قال محزه عن ابی جعفر  ابیعن 
من االوصياء  وصیواالنس وجعل من بعده اثىن عشر وصيا منهم من مضى ومنهم من بقىوكل 

وكانوا اثىن عشر وصيا وكان  جرت فيه سنة على سنة اوصياء عيسى  الذين بعد حممد 
   )٣٦٤(.)سنة املسيحامري املومنني على 

را  خداوند متعال حممد (: ندفرمودکه  کند میروايت  از امام صادق  محزه ابی
بعضی  ها رفتند و آنبعضی از  دوازده وصی قرار داد ايشان انس فرستاد و بعد از برای جن و

بر   اوصيای عيسى آمدند سنت ايشانكدام از اوصيايی كه بعد از  هر و اند هماند ديگر
  .)بود عيسى  برسنت  امير املؤمنين وها دوازده تا بودند  ا گذشت و آنه آن

  

بعض  يف ةمر غيبيكون لصاحب هذا األ(: قال ابو جعفر  )احللبی( اجلبلي علىاأل عبد عن
 املوىل انتهى بليلتني خروجه قبل كان اذا حىت–ی طوى بيده اىل ناحية ذ اومأ مث–هذه الشعاب 

 اذا حىت–اىل ان يقول . .؟كم انتم ههنا: فيقول ،يلقى بعض اصحابه يديه حىت بني يكون الذي
واشجعهم بقلبه ما خالصاحب  ،صلب ابيه وهو من اشد الناس ببدنهالثعلبية قام اليه رجل من  بلغ

افبعهد من رسول اهللا  فواهللا انك لتجفل الناس اجفال النعم ؟يا هذا ماذا تصنع: فيقول، هذا االمر
 الذ واهللا لتسكنت اول: ول املوىل الذی ولّى البيعةفيق ؟ام مباذا فيقول له  .ی فيه عيناكأضربن

الطيبة  وأالعيبة ، فالن] يا[ی واهللا انّ معی عهدامن رسول اهللا هات لی فالن ا] يا[القائم اسكت 
ه اهللا فداك اعطنی راسك اقبل لنیجع: العهد من رسول اهللا فيقول تيه ا فيقرؤهأزنفليجة فياو ال
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  )٣٦٥(.)جدد لنا بيعة فيجدد هلم بيعة، اهللا فداك جعلنی: عينيه مث يقول فيعطيه راسه فيقبل بني

برای صاحب ( :فرمودندکه  کند میروايت  از امام صادق ) حلبی( جبلی االعلی عبد از
 دوکه  اين تا، اشاره كرد و با دست خود به طرف ذی طوى، ها غيبتی است اين دره اين امر در

پس ، کند میيارانش ديدار  از پيش اوست با بعضی كه مواليی آن ظهورش به ندهما روز
رسد مردی از صلب پدرش  به ثعلبيه میکه  اينتا : فرمودندکه  اينتا ...؟گويد مشا چند نفريد مي

 و، دارد كه صاحب اين امر چنان هم قلبی شجاع و، خيزد و او بدنی سخت دارد به پا می
 کشنتگوسفند به  چون گاو و هم را به خدا قسم تو مردم ؟كنی می ای فالنی چه: گويد می

: گويد مواليی كه بيعت را گرفته می پس آن ؟است يا امری ديگر آيا به عهدی از پيامرب ،دادی
فرمايد ساكت باش  می پس قائم  .سرت را خواهم زدکه  اينشوی يا  به خدا يا ساكت می

ای فالن عهد پيامرب را بياور ، مهراه دارم  ز پيامرببه خدا قسم كه عهدی ا، بله، ای فالن
ت را بياور تا ببوسم خدا مرا فدای مشا كند سر: گويد می )قائم(ايشان خواند و به  آن را می پس

با ما بيعت را جتديد كن و بيعت را جتديد  فدايتان شوم بيا و گويد می بوسد و و سرش را می
  ).کند می

  
   از آل حممد ) مجع قائم(مهدیین و قوام : مبحث بیستم

  یدر توضیح لفظ مهد
بندی در مسابقه خارج  مهدی مهانند اسبان شرط سفيانی و(: از ابو هريره نقل شده 
   )٣٦٦(.)آيند مهدی بر حريفانش فائق می پس سفيانی بر حريفانش و شوند می

در حالی  اند همسابق های چون اسب هم آيد سفيانی با مهدی  پيش می سؤالجا  در اين
بعضی از روايات که در حالی ، است مهدی  سفيانی خود يکی از عالئم ظهور امامکه 
تا  شود یمهدی خارج من(سفيانی خروج کند که تا زمانی  کند یگويند مهدی خروج من می

                                                
  .٥٦ص  ٢تفسير عياشی ج  .٣٦٥
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   )٣٦٧().سفيانی برخيزدکه زمانی 
سفيانی خروج کند و بر قدرت تکيه که تا زمانی  کند مینفی  خروج مهدی را روايتاين 

چون اسبان مسابقه خواهد  سفيانی هم خروج مهدی و گويد روايت قبلی میکه بزند در حالی 
 .بود

 و کند میچون اسبان مسابقه رقابت  ها با سفيانی هم يکی از آن ؟مهدی داريم دوآيا ما 
  ؟آمدديگری بعد از سفيانی خواهد 

ت منظور از آن شخص امام اگر لفظ مهدی در بعضی روايات آمده گاهی اوقا: جواب
بعد که است  )اثنا عشری(اول مهديين دوازده  آن مهدی اول وگاهی منظور از  و مهدی 

ن موضوع اي  هبکه است  او وصی امام زمان  کنند و حکومت می از امام مهدی 
 در مورد دو حبث ماحال . گاهی منظور از لفظ مهدی غير از آن دو است خواهيم پرداخت و

پس از ايشان که مهدی اول  و سن عسکری احل نی اول است يعنی امام مهدی حممد بمهد
است  اشاره به مهدی اول  کند میمهدی با سفيانی رقابت  گويد میکه آيد اما روايتی  می

و او با سفيانی به جنگ پرداخته و او را  بود در زمان ظهور حاضر خواهدکه و او کسی است 
 .مهدی مذکور در روايات ذيل شخص مهدی اول است خواهد کشت و

عبد اهللا ابن مروان نقل منود از سعيد بن يزيد التنوخی (: املروزی… نعيم ابن از: روايت اول
مهدی برای جنگ رو در رو شوند آن روز صدايی از  اگر سفيانی و: کند میاز زهری نقل 
يعنی مهدی  اولياء خدا ياران فالنکه راستی ه ب: گويد میکه  شود میآمسان شنيده 

  )٣٦٨(.)هستند

است و  نربد مهدی اول  برای جنگ و شود میرو در رو با سفيانی که و کسی  
  .نيست مقصود روايت شخص امام مهدی حممد ابن حسن عسکری 

خروج (: عرض کردم به امام سجاد که  کند میحذمل ابن بشير نقل : روايت دوم
                                                

 . ۲۰۵کتاب الفنت نعيم ابن عماد املروزی ص  .٣٦٧
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قبل از خروجش شخصی به : عالماتش را وصف و شرح منا؟ ايشان فرمودند داليل و مهدی و
 مسکن و ماوايش شهر تکريت خواهد بود و و کند میسلمی در شبه جزيره خروج  نام عوف

هالکش در مسجد دمشق خواهد بود سپس خروج شعيب بن صاحل از مسرقند سپس خروج 
از فرزندان عتبه ابن ابی سفيان خواهد که علف  آب و بی سفيانی ملعون از سرزمين خشک و

خواهد شد پس از آن مهدی خروج خواهد پس اگر سفيانی خروج کرد مهدی خمفی بود 
 )٣٦٩().کرد

 پس اگر سفيانی خروج کرد مهدی خمفی شده و: ن قسمت از روايت فوق توجه کنيداي  هب
است پس چگونه  سفيانی از عالمات ظهور امام که دانيد  مهه مشا می.منايد سپس خروج می

ا مهدی قبل از سفيانی پس آي شود میاگر سفيانی ظهور کرد مهدی خمفی : گويد میروايت 
  خمفی شود؟که ظهور کرده 

غيبت  غيبت کربی و .به طور قطع امام مهدی دو غيبت قبل از ظهور دارد. خير: جواب
عالئم  عالئم ظهور ايشان پس از غيبت کربی را باز گو منودند و اهل بيت  صغری و

از آن عالئم حتميه يکی  در مباحث قبل بيان شد ذکر منودند وکه  طور مهانحتميه آن را 
خواهد  خروج سفيانی قبل از ظهور امام حممد بن حسن عسکری  خروج سفيانی است و

 شود میاگر سفيانی ظهور کرد مهدی خمفی : فرمايد می امام زين العابدين که بود در حالی 
 جا به صراحت بيان منوده كه مهدی قبل از سفيانی ظهور کرده و اين است و در اين دال بر

به طور حتم مهدی مذکور  و شود میخروج کند آن مهدی خمفی  سفيانی ظهور وکه نگامی ه
که گفته شد  قبالًکه طور  مهان. خنواهد بود ايت امام حممد ابن حسن عسکری در اين رو

که اضافه بر اين اگر فرض کنيم  خواهد بود و خروج سفيانی قبل از ظهور امام مهدی 
سه غيبت ياد  برای امام مهدی  جا اينايت امام زمان است در اين رو مقصود از مهدی در

 )کربی صغری و(دارای دو غيبت  عسکری امام حممد ابن حسن که در حالی  شود می
 امام زمان قبل از ظهور سفيانی ظهور کرده باشد وکه اين امکان ندارد  است نه سه غيبت و
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 وصيت شخص امام عصر  رضيه کالم ورد اين ف پس از ظهور سفيانی خمفی شود و دليل بر
ادعای مشاهده مرا قبل که هر کس : شان فرمودنداي  هبکه به نائب چهارمش حممد مسری است 

  )٣٧٠().ال قوة اال باهللا العلی العظيمو ال حول و . (است... از ظهور سفيانی بکند دروغگو و

يات شخص امام حممد مقصود از لفظ مهدی در برخی از رواکه بريم  پی میپس از اين جا 
کسی است  ايشان واست  مقصود از آن مهدی اول که نيست بل ابن حسن عسکری 

  .حاضر خواهد بود در زمان ظهور امام حممد ابن حسن عسکری که 

 

  ؟شود میآیا نزد ما دو قائم یافت 

مسجد ) کوفه(در آن (: در ذکر کوفه آمده است  امام صادق از امام حممد باقر و 
 آن مسجد مناز خوانده باشد و درکه  آناست هيچ پيامربی را خداوند مبعوث نکرد اال  سهيل

های  آن خانه آن خواهند بود و قائمين پس از او در و قائمش و شود میآن عدل خدا ظاهر  از
   )٣٧١().صاحلين خواهد بود اوصياء و پيامربان و

ها  آن و مد ابن حسن عسکری قائمين بعد از قائم امام حم قوام و کيد دارد برأروايت ت
هستند و هر امام در زمان خودش قائم به امر خواهد بود  قائمين به امر پدرشان امام مهدی 

اين معنی را امام  داد خواهد کرد و زمين را سرشار از عدل وکه قائمی است  جا اينليکن در 
 .کند میبيان  برای ما کاظم 

شان اي  هب وارد شدم و امام موسی بن جعفر  بر( :هک کند میيونس بن عبد الرمحن نقل  
من قائم بر حق هستم و : حقيد؟ ايشان فرمودند ای پسر رسول خدا مشا قائم بر: عرض کردم
 آن را سرشار از عدل و و کند می پاکجل  و زمين را از دمشنان خداوند عزکه ليکن قائمی 

برای او  نجمين نفر از فرزندامن است واو پ، از ظلم وجور پر استکه  آنپس از  کند میداد 
و اقوامی  شوند میاقوام در امر او مرتد . کشد از ترس جانش مدت آن طول میکه غيبتی است 
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متمسکين به ريسمان ما در زمان  خوشا به حال شيعيان و: مانند سپس فرمود در آن ثابت می
ها  آنکه راستی ه ی از دمشنامنان بمواالمتان و در برائت و دور غيبت قائمان وثابتين در پيروی و

ها را به عنوان  ما آن ما را به عنوان امامان خود قبول منودند و ما از ايشان و از ما هستند و
ها در قيامت در يک  شيعيامنان قبول داريم خوشا به حالشان خوشا به حالشان و به خدا قسم آن

 .)درجه خواهند بود

 کند میسرشار از عدل  زمين را مملو وکه وست ليکن قائمی و هر امامی قائم به امر قبل از ا
پس از امام مهدی قائمينی هستند که : گويد میروايت  است و شخص خمصوصی از قائمين 

گاهی  و شخص امام حممد بن حسن عسکری  گاهی مقصود از لفظ قائم جا ايندر  و
  .مقصود شخص ديگری است

مقصود از لفظ قائم دو که کنند  يقت را بيان مین حقايکه رواياتی ، پس از اين مقدمه
 .منايم خصيت هستند را برايتان باز گو میش

 فرمايد میکه شنيدم  از امام صادق  :که گويد میبن علی حلبی  محد: روايت اول
پس  .است حتمیاست و خروج قائم  حتمیندای آمسانی  است و حتمیاختالف بنی عباس 

راستی علی ه ب دهد میدر اول روز ندا  ای هندا دهند: د؟ فرمودندندا چگونه خواهد بوکه گفتم 
راستی ه ب دهد میدر آخر روز ندا  ای هشيعيانش پيروز و رستگارند پس فرمودند و ندا دهند و

 .عثمان و پيروانش پيروز و رستگارندکه 

ندا که است گفتم  حتمیخروج قائم : نقل شده فرمودند از امام صادق : روايت دوم
راستی حق ه بکه  دهد میاز آمسان در اول روز ندا  ای هندا دهند: گونه خواهد بود؟ فرمودندچ
ه ب دهد میاو باد در آخر روز ندا  لعنت خدا برکه پس ابليس  .باشد میشيعيانش  علی و با

  .افتند به ترديد می باطلين جا آندر  شيعيانش است و عثمان و باحق که راستی 

شخص  جا آنمقصود از لفظ قائم در که اين است  شود میيت فهميده از اين رواکه چيزی 
عالئم قبل از ظهور  روايات بيانگرکه  اينپس برای . نيست امام حممد ابن حسن عسکری 

 از عالئم ظهور امام مهدی  ايشانقائم را ذکر کردند و  هستند و امام مهدی 
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در واقع مقصود از قائم  .خنواهد بود بن حسن عسکری  پس مقصود از قائم حممد اند همشرد
چنين نبود خود قائم از عالئم ظهور قائم خواهد  اگر اين در اين روايات شخص ديگری است و

 .را قبول خنواهد کرد آنهيچ عقلی  شد و

پدرتان ابا که عرض کردم  به امام صادق که  کند نقل میابی محزه مثالی : روايت سوم
طلوع خورشيد از مغرب حمتوم  قطعی و خروج سفيانی حمتوم و: فرمودند  حممد باقر جعفر

اختالف : فرمود پس امام صادق  .است از حتمياتکه منودند  چيزهايی را بيان می است و
ندا چگونه که خروج قائم حمتوم است پس گفتم  قتل نفس زکيه حمتوم و بنی فالن حمتوم و

آن را با  ای هشنوند هرکه از آمسان  دهد میندا در اول روز  ای هندا دهند: فرمودند خواهد بود
شيعيانش است سپس ابليس  حق در علی وکه راستی ه شنود ب لغت و هلجه خودش می زبان و

 جا آندر  شيعيانش است و حق در عثمان وکه راستی ه ب دهد میآخر روز از زمين ندا  در
  .افتند ترديد می مبطالن به شک و

 پنج عالمت قبل از قيام قائم از: فرمايند میکه نقل شده  ق صادمام از ا: روايت چهارم
 رفنت زمين در سرزمين بيداء و سفيانی و فرو و) مسانیآندای ( صيحه: هستند حتمیعالمات 

  . قتل نفس زکيه خروج يمانی و

عالمات مذکور قبل  است و مهدی مفهوم از لفظ قائم در اين روايت شخص امام  و
  .ست و اشکال قبلی در اين روايت وارد خنواهد بوداز ظهور مبارکشان ا

و  شود می برای ما به وضوح آشکار جا اينقائم است  چگونه قائم از عالمات ظهورکه  اين 
در زمان ظهور ما که متوجه شديد که  ايناز  و بعد ما چگونه دو قائم خواهيم داشت؟که  اين

  .حبث ما حول آن خواهد بود، دو قائم خواهيم داشت

از پدر بزرگوارش   حممد ابن علی باقر اجلارود زياد ابن املنذر به نقل از ابی جعفر از ابی
مردی از فرزندامن : فرمايند بودند می منرب برکه در حالی  امام علی : روايت فرموداز جدش 

 های بزرگ و شانه های ن و ناسرخ گون با ر روی و سفيدکه  کند میزمان خروج ال آخر در
 و  خالی شبيه خال جدش رسول خدا خالی به رنگ پوستش و، خال در کمرش دون 
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خمفی است که ها ظاهر و ديگری خمفی است امسی  يکی از آنکه دو اسم است  ايشانبرای 
  ...است حممد است ظاهرکه امسی  امحد و

 

  شويد؟ اين روايت چه چيزی را متوجه می از

را وصف  کند میزمان ظهور الدر آخر که  مردی از فرزندانش را امام علی : جواب
زمان الدر آخر که  کند میپس اوصاف جسمی و بدنی متعلق به آن شخص را بيان سفرمايند  می

برای او دو  فرمايد میدر روايت امسش را در روايت نياورده که پس به آن مرد  کند میخروج 
. اما اسم خمفی امحد واسم ظاهر حممد است  ديگری خمفی است و و آشکاراسم است يکی 

قائم است ليکن  گونه امحد نيز قائم است مهان توجه فرماييد امام حممد ابن حسن عسکری 
و آن  اند هحفظ نام آن را ذکر ننمودبرای  اهل بيت که امحد مهان قائم خمفی است امسی 

را اهل چکه شويد  جا متوجه می اينبيانگر امهيت اين شخص در زمان ظهور مقدس است و از 
آوردند  نام قائم را میکه بعضی که حالی  در اند همردم را از آوردن نام قائم ی منود بيت 

 را در روايات زيادی ذکر ايشان اهل بيت که خوانند و اين در حالی است  را کافر می
 و کس خبواهد بين اين روايات امجاع کند متحير و مات هر و او را به نام خواندند و اند همنود

در جاهای زيادی غير از  ها حاشيه روی زيادی صورت گرفت و ماند و در آن مبهوت می
 قائم به دو نفر و لفظ مهدی وکه زيرا مردم ملتفت نيستند  اند همحل منود خواسته اهل بيت 

که  آنن حقيقت را ندارند جز اي  هدر حقيقت امکان رسيدن ب و شود میدو شخصيت اطالق 
برای صاحبش نگه داشته که کنزی است  ا بيابند و اين حقيقت گنج وصاحب آن حقيقت ر

 خداوند برای آن دو کودک يتيم در قصه موسی وکه آن مهانند آن گنجی است  شده و
اين معنی در  جز صاحبش و رسد کنز منی ن گنج واي  ههيچ کس ب است و عبدصاحل 

برای او که شده است بيان  از رسول خدا  .است روايت شده روايات اهل بيت 
  .کند می اگر وقت آن برسد او آن علم را بين مردم منتشرکه علمی است 

حب اين امر را ما صا: (عرض کردم به امام حممد باقر : کند روايت میو مالک جهنی  
 گونه اين خدا سوگند ابداًه در هيچ يک از مردم نيست فرمود خير بکه شناسيم  به صفاتی می
 .)دخوان سوی خود میه و مشا را ب کند میمشا امتام حجت  برکه اوست خنواهد بود و 
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ها بود در حيرت و سر در  نکس متعرض آ هرکه کنم  ر اين جا رواياتی برايتان نقل مید
 .ماند گمی می

: قائم فرمودند ايشان در ذکر  جعفر بنحممد ابن زياد ازدی از موسی  از: روايت اول
خداوند متعال او که  اينتا  باشد یها جايز من گذاری او بر آن اند و نامم مردم خمفی می والدتش بر

  .مملوء از ظلم و ستم بودکه  آنپس از  کند میمنوده و زمين را سرشار از عدل و داد  را ظاهر

حتی که نه تنها مردم بلکه  باشد یمن ها جايز برآن ايشانگذاری  نام فرمايد میپس چگونه امام 
  .اند هبرای شيعيان امتناع منود ايشانر نام از ذک اهل بيت 

  : پس اين روايت را خبوانيد 

 به شهادت رسيد بر ن حسين بامام علی که هنگامی : دکن روايت میابی خالد کابلی 
و  حمبتاخالص و از فدايتان شوم مشا  عرض کردمشان اي  هوارد شدم و ب  باقر امام حممد

راست : دانيد فرمود خرب داريد و وحشتم از مردم را میرا  با پدر بزرگوارتان داشتمکه انسی 
فدايتان شوم پدرتان صاحب اين امر را به  :عرض کردم خواهی؟ خالد بگو چه می گفتی ای ابا

راحتی او را از ه بکه طوری ه شناسم ب ينم میاگر او را در راه ببکه وصف منودند  ای هگون
عرض  خواهی ای ابا خالد؟ پس چه می: فرمود. کنم گيرم و از ساير مردم جدايش می دستش می

ای ابا خالد به خدا : خواهم نامش را برايم بيان کنيد تا ايشان را به نام بشناسم فرمود می: کردم
تا که منودی  سؤالاز من درباره امری . منودی سؤالجمهد  قسم از من در مورد مسأله مهم و

 سؤالبت نکرده بودم و درباره امری از من کنون با هيچ کس قبل از تو در اين مورد صح
کردن او که تکه دانستند طمع در قتل و ت آن را می )سادات(اگر فرزندان فاطمه که منودی 

  .داشتند می

 داند و جمهد می او را امری مهم و سؤال و فرمودامام از ذکر نام برای ابو خالد ممانعت  و
وصيت خود را تسليم يکديگر  ديگری سر و دانند يکی پس از حقيقت امر را می اهل بيت 

منود ليکن از ذکر نام  به امام بعد از خودش تسليم می سر خود را هر امام وصيت و کردند و می
 ايشانليکن از ذکر اسم  ها ايشان را وصف منودند و آری آن .کردند صاحب اين امر امتناع می
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 .منايد ا در اين روايت وصف میايشان ر امام باقر که منودند مهان گونه  عت میممان

فدايتان شوم من وارد  :عرض کردم  امام حممد باقربه (: نقل استاز محران ابن اعين  
 ها را آنکه در آن هزار دينار بود و با خدای خود عهد کردم که داشتم  ای هکيس مدينه شدم و

فرمود ای . مرا بدهيد کنم جواب سؤالهر چه که در خانه مشا دينار دينار انفاق کنم يا اين 
به قرابتتان با  را مشا: عرض کردم. دينارهايت را انفاق مکن شنوی و جواب می .محران بپرس
عرض . خير: فرمودند ؟قائم به آن هستيد دهم مشا صاحب اين امر و قسم می رسول خدا 

 باگون  ن مرد گندماو مها: ؟ فرمودندشودمادرم فدايتان  کيست پدر و ايشانپس : کردم
هم؛ بين  جدا از ابروانی زخيم و و )داری شب زنده از کثرت عبادت و(چشمانی فرو رفته 

خدا موسی را  .در صورتش اثر زخم است در سرش عالمت بريدگی و، هايش ن است شانه
  ).هيکل مبارکش مهانند هيکل حضرت موسی است(بيامرزد 

قائم  اوصاف جسمی صاحب امر وکه به محران ابن اعين نام را نگفت بل  امام باقر و 
 در مورد امام مهدی سؤال، و اگر مرادبيان منود  را   بود چرا امام باقر  گفنتاز 

 .ائمه اطهار نام ايشان را بارها ذکر کردند رسول خدا وکه منود در حالی  نام ايشان ممانعت می

صاحب  کسی: ايدفرم میکه کند  روايت می علی ابن رئاب از امام صادق : روايت دوم
  .خواند مگر کافر اين امر را با نامش منی

محل بر امام که و ممکن نيست  باشد ین روايت به زمان معينی مقيد مناي که ناگفته مناند 
در زمان آن حضرت و پس از  و  زيرا ايشان قبل از زمان امام صادق، باشد مهدی 

. مطابقت ندارد وايت بر امام مهدی اين ر !آری .اند هايشان به اسم و اوصاف خوانده شد
ذکر اسم سبب کشف آن که  بعد از آن دمشنان به دنبال ايشان بودند زيرا در ابتدای غيبتش و

در روايات  تأكيد داشتند ليکن امام مهدی  روايات برآنکه گونه  شد مهان شخصيت می
از اهل  ور مطلق ی نشده وشان به طاي  هاز تسمي کنيه مبارکشان را ذکر منودند و کثيری نام و

اين  گويند و بر هفتاد وجه سخن میکه ها بر وجوه فراوانی بل آنکه روايت شده  بيت 
 وصی ايشان مهدی اول خواهد بود ليکن انطباق آن بر امثال آن شامل امام مهدی و روايت و
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ن در حقيقت مقصود در آ منحصر به زمان معينی است و به طور جزئی و امام مهدی 
نامعين است و  ی در آن منحصر به زمان غير حمدود وکه است زيرا  )امحد( مهدی اول 

هيچ مصداقی برای اين روايات جز امام که  اند هعلما متوهم شد، به خاطر عدم وضوح اين امر
به مهين خاطر برخی از علماء متقدم فتوی به حرام بودن تسميه امام  وجود ندارد و مهدی 

بر اسم امام که برخی نيز هنگام نوشنت رواياتی  دادند و بن حسن عسکری مهدی حممد 
نويسند  دارند احتياط منوده و اسم امام را به صورت حروف مقطعه می مهدی 

   )٣٧٢().د.م.ح.م(

را به  ايشانهر کس که به شدت اين ی از تسميه صاحب اين امر توجه فرماييد طوری 
را به نام تسميه کردند و گفتند نامش  ايشان اهل بيت  ودش میگفته .اسم خبواند کافر است

  .استامحد 
 

  را ذکر ننمودند؟ ايشاننام  ائمه  شود میچگونه گفته 
 در امحد  قائم و اگر در امر تأمل ودقت منودی تصريح به اسم مهدی اول و: جواب

مام حممد بن فرزندی وی از ا ذکر منوده و صورت گرفته اسم ايشان را زمان رسول خدا 
مقداری از که  انرا ثابت منوده وآن در وصيت رسول خدا در شب وفاتش حسن عسکری 

اگر هنگام وفاتش فرا رسيد آن را به فرزندش (...  .کنيم آن را برای بيان موضوعمان نقل می
ها دوازده امام خواهند بود و بعد از ايشان دوازده  آن تسليم منايد و مستحفظ از آل حممد 

برای که هدی خواهند بود و هرگاه وفاتش فرا رسيد آن را به فرزندش اول مقربين تسليم منايد م
امحد و اسم سوم  عبد اهللانام اسم پدرم و آن  امسی هم امسی مهانند اسم من و .او سه نام است
  ....)اول مومنين خواهد بود مهدی است و

حبيبم رسول که راستی ه ما نامش را با و(: فرمايد می  امير املؤمنينبه مهين خاطر حتی 
خداوند ايشان را که  آناش با کسی صحبت نکنم تا  دربارهکه به من عهد منود  خدا 

  .)مبعوث کند

                                                
  .۶۴۸کمال الدين  ۱۸االمه و البقره ص. ۳۳۳ص ۱کافی ج. ٣٧٢
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عمر بن خطاب از : فرمود می حممد باقر  امامشنيدم : گويد میاز جابر جهنی نقل شده  
: فرمود ؟خرب کن نامش چيست مرا از نام مهدی با: عرض کرد منود و سؤال امير املومنين 

که  آندرباره آن با کسی صحبت نکنم تا که من عهد گرفت  اما نامش را حبيبم رسول خدا از
او جوانی است : مرا از صفاتش با خرب کن فرمود :عرض کردخداوند او را مبعوث کند عمر 

سياهی  نور صورتش موهايش بر کتفش سرازير شده وکه زيبا مو  ميان اندام زيبا روی و
 .پوشاند پدرم به فدای پسر ترين زنان ريشش را می

از سوی امحد  داند آری ذکر ذکر نامش را عهدی از رسول خدا میعدم  امام علی 
که  نان عنواي  هبکه يا يمانی يا صاحب االمر بل، آمده نه به عنوان مهدی اول يا قائم ائمه 

يا با  )...امحد.. .از بصره و(مده آخنانشان در سکه  گونه مهان يکی از انصار امام مهدی 
  همه است و مقصود امام مهدی که ، شنونده نيز خواننده متوهم شده وکه عنوانی ديگر 

 .اين سر عظيم است از حمافظتها به خاطر  ناي

دارند مانند  نام امام مهدی  ذکراشاره به حرمت که  شود میرواياتی يافت : اشکال
شناسم  او را میکه توقيعی به خط کسی (: گويد میکه د بن عثمان العمری مهين روايت از حمم

هر کس اسم مرا در ميان مجعی از مردم بياورد لعنت : در آن نوشته شده بودکه خارج شد 
  .)خدا بر او باد

ها خمتص  ليکن آن اند هی منود امام مهدی  نام از تسميهکه آری رواياتی آمده : جواب
بر ، باشد میآن زمان از حين والدتش تا ابتدای غيبت کربی  معين هستند و و به زمانی حمدود

که تا زمانی ايشان حرمت تسميه  تاکيد برکه مهدی اول  خالف آن روايات مربوط به قائم و
غير امام حممد بن حسن  لفظ مهدی بر :که اين  هخالص. دارند، را مبعوث منايد ايشانخداوند 

گونه  ث قبل شناختيم لفظ قائم نيز مهيندر مباحکه مهان گونه  شود میاطالق  عسکری 
  .است

  

  قرآن در مهدیین : مبحث بیست و یکم
 



 ى هدممام انصار اانتشارات  ......................................................................................................٢۴۴

 

ی قَالُودعن بونَ مدبعا تم نِيهبإِذْ قَالَ ل توالْم قُوبعي رضاء إِذْ حدهش مكُنت أَم كإِلَه دبعاْ ن
 )٣٧٣(.وإِلَه آبائك إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاق إِلَها واحدا ونحن لَه مسلمونَ

آيا وقىت كه يعقوب را مرگ فرا رسيد حاضر بوديد هنگامى كه به پسران خود گفت پس ( 
انت ابراهيم و امساعيل و اسحاق از من چه را خواهيد پرستيد گفتند معبود تو و معبود پدر

  .)پرستيم و در برابر او تسليم هستيم معبودى يگانه را می
إِذْ قَالَ لبنِيه : سألته عن تفسري هذه االية من قول اهللا: (قال عن جابر عن عن أىب جعفر 

اهرإِب كائآب إِلَهو كإِلَه دبعی قَالُواْ ندعن بونَ مدبعا تا قالمداحا وإِلَه اقحإِسيلَ واعمإِسو يم :
   )٣٧٤().القائم  جرت يف

آيا وقىت كه : تفسري اين آيه از کالم خداوند را پرسيدم از امام باقر ( :جابر گويد
يعقوب را مرگ فرا رسيد حاضر بوديد هنگامى كه به پسران خود گفت پس از من چه را 

و و معبود پدرانت ابراهيم و امساعيل و اسحاق معبودى يگانه را خواهيد پرستيد گفتند معبود ت
  .)شود واقع می در قائم : می پرستيم فرمود

، بعد از ايشان که در فرزندانش، نشان از اين دارد ، واقع شدن اين آيه در قائم 
حجت بر مردم شود و که دنيا ادامه خواهد داشت و از فرزندان ايشان کسی بايد باشد 

که طور  و مهان. های ديگر، اطاعت کنند بايد از آن حجت، به مهراه انسانکه ندانی فرز
پس بايد . بودند هايی مانند يوسف  نيز حجت دانيم، در فرزندان حضرت يعقوب  می

بعد از قائم که  دهد میو اين امر نشان . حجت پس از ايشان باشد يکی از فرزندان قائم 
 ،يابد ا، ادامه میخالفت اهلی در اين دني.  

ٍرن كُلِّ أَمهِم مبر ا بِإِذْنيهف وحالركَةُ ولَائلُ الْمزنت.)فرشتگان و روح در آن شب ( )٣٧٥
  .)شوند به اذن پروردگارشان برای هر كار نازل می

 فی بعض مؤلفاته عن ابن عباس عن السيد الثقة اجلليل الفقيه السيد نعمة اهللا اجلزائری  
ومعه تابوت  فإنه ملا بعث اهللا حممد  تنزلُ الْملَائكَةُوأما قوله : (قال أمري املؤمنني : قال

 عشر فعرضه على رسول اهللا  االثين يمن در أبيض له اثنا عشر بابا، فيه رق أبيض فيه أسام
                                                

 .۱۳۳ :ةالبقر. ٣٧٣
  .۱۴۲ص  ۱الصاىف ج . ۹۳ص  ۷اثبات اهلداة ج . ۱۵۵ص  ۱الربهان ج . ۶۱ص  ۱تفسير العياشی ج  .٣٧٤
 . ۴:القدر .٣٧٥
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احلسن  يا وأوالدأن: ومن هم يا أمري املؤمنني؟ قال: قال. وأمره عن ربه أن احلق هلم وهم أنوار
بن موسى  يوجعفر بن حممد وموسى بن جعفر وعل يبن احلسني وحممد بن عل يواحلسني وعل
وحممد بن احلسن صاحب الزمان صلوات اهللا  يبن حممد واحلسن بن عل يوعل يوحممد بن عل

  .)عليهم أمجعني، وبعدهم أتباعنا وشيعتنا املقرون بواليتنا املنكرون لوالية أعدائنا
در بعضی از مؤلفات خود از ابن  يد ثقه و بزرگوار سيد نعمت اهللا جزائری از س 

فرشتگان نازل : و اما قول خدای عز و جل: (فرمود امير املومنين : کهکند  عباس نقل می
را مبعوث کرد و مهراه او تابوتی از در  خداوند حضرت حممد که شوند، آن هنگامی  می

در آن نام دوازده نفر که ی سفيدی است  است، و در آن رقعهبرای آن دوازده درب که سفيد 
حق برای که عرضه منود و از طرف پروردگارش به او امر شد  است بر رسول خدا 

ها چه کسانی هستند؟  ای امير مؤمنان آن: ابن عباس عرض كرد. ها نور هستند هاست و آن آن
حممد بن علی و جعفر بن حممد و  من و فرزندامن حسن و حسين و علی بن احلسين و: فرمود

موسی بن جعفر و علی بن موسی و حممد بن علی و علی بن حممد و حسن بن علی و حممد بن 
ها پيروان و شيعيان ما  ها باد هستيم، و بعد از آن درود خداوند بر آنکه  احلسن صاحب الزمان

   )٣٧٦(.)بوداقرار کننده به واليت ما و انکار کننده واليت دمشنان ما خواهند 
نازل شدن فرشتگان در شب قدر را، پس از  امام علی که بينيم  در اين حديث می

بر هيچ که جا  و از آن. کند معرفی می بر افرادی ديگر، به غير از دوازده امام ، امامان 
ی خداوند و حجت بر مردم نازل  کس پوشيده نيست، فرشتگان در شب قدر فقط بر خليفه

  .شوند می
از اين افراد به عنوان پيروان و شيعيان ما اقرار کننده به واليت ما و انکار  منين ؤاملامير 

از خلفای خداوند که  اين شيعيان حقيقی اهل بيت که . برد کننده واليت دمشنان ما نام می
افراد مورد نظر که دارد  در حديثی ديگر کامالً بر ما روشن می .و حجت بر مردم هستند

  .حديث توجه کنيد به اين. ستنده مهديين 
مسعت من  يا ابن رسول اهللا : (قلت للصادق جعفر بن حممد : بصري قال عن أيب

                                                
 .۱۰۰ص  ۱الزام الناصب ج  .٣٧٦
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عشر مهديا ومل يقل اثنا  اثين: إمنا قال: إماما فقال عشر يكون بعد القائم اثين: أنه قال أبيك 
  . )حقنا عشر إماما، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا، ومعرفة

از پدرتان امام  ای پسر رسول خدا : (عرض كردم به امام صادق : ابی بصري گويد
که بل: فرمود امام صادق . باشند پس از قائم دوازده امام می: فرمودکه شنيدم   باقر

وليکن ايشان گروهی از شيعيان ما . ايشان فرمود دوازده مهدی و نفرمود دوازده امام
  )٣٧٧(.)کنند را به واليت ما و شناساندن حق ما دعوت میمردم که باشند می

خلفای خداوند و  مهديين ، پس از امامان ، چنين طبق وصيت رسول اهللا  و هم
و پس  بدين ترتيب فرشتگان در شب قدر بر دوازده امام  .باشند حجت خدا بر خلقش می

از خلفای  (مهديين که  کند شوند و اين اثبات می نازل می ها بر دوازده مهدی  از آن
  .باشند خداوند عز و جل می

الَّذ لَفختا اسضِ كَمی الْأَرم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُموا منآم ينالَّذ اللَّه دعو ين
لَيو مى لَهضتی ارالَّذ مهيند ملَه نكِّنملَيو هِملن قَبنِی لَا موندبعا ينأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندب

خداوند به کسانی از مشا ( )٣٧٨(.يشرِكُونَ بِی شيئًا ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
ن خليفه ها را حتماً در زمي آنکه اند وعده داده است  ايمان آورده و عمل صاحل اجنام دادهکه 

که و دينشان را . ها بودند را خليفه کرده است قبل از آنکه کسانی که گونه  کند، مهان
مرا بپرستند و هيچ . برايشان پسنديده است را متکين خبشد و ترس آنان را به امنيت تبديل کند
   .)چيز را شريک من قرار ندهند و هر کس بعد از آن کفر ورزد فاسق است

كل ذلك لتتم النظرة التی أوحاها اهللا تعاىل لعدوه إبليس، إىل ...: (قال  عن أمري املؤمنني 
: أن يبلغ الكتاب أجله، وحيق القول على الكافرين ويقترب الوعد احلق، الذی بينه فی كتابه بقوله

ْی الم فهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو نكُموا منآم ينالَّذ اللَّه دعن وم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمأَر
هِملقَب  وذلك إذا مل يبق من االسالم إال امسه، ومن القرآن إال رمسه، وغاب صاحب االمر بإيضاح

. الغدر له فی ذلك، الشتمال الفتنة على القلوب، حىت يكون أقرب الناس إليه أشدهم عداوة له
على يديه علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه  هر دين نبيه وعند ذلك يؤيده اهللا جبنود مل تروها، ويظ

                                                
 . ۱۴۵ص  ۵۳حبار األنوار ج . ۲۱۱ خمتصر بصائر الدرجات ص. ۳۵۸ص  ۲الدين ج  كمال. ٣٧٧
 .۵۵: النور .٣٧٨
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  .)الْمشرِكُونَ
خداوند متعال آن را به که متام آن به خاطر آن مهلتی است  ...: (فرمود امير املومنين 

آن دوران به پايان خود برسد و آن کالم بر کافران حمقق که دمشنش ابليس وحی فرمود، تا اين 
خداوند آن را در کتابش با اين کالم روشن که ای  آن وعده. ی حق نزديک شود شود، و وعده

که اند وعده داده است  ايمان آورده و عمل صاحل اجنام دادهکه خداوند به کسانی از مشا : (منود
ها بودند را خليفه کرده  قبل از آنکه کسانی که گونه  ها را حتماً در زمين خليفه کند، مهان آن

نوشته (ماند، و از قرآن جز رمسش  از اسالم جز امسش باقی منیکه در زمانی است و آن ) است
به او در آن که ماند و صاحب االمر غايب شود، به خاطر خيانت آشکاری  باقی منی) هايش

ترين مردم به او، از بزرگترين  نزديککه ها، تا اين  ها بر قلب به خاطر چيره شدن فتنه. شود می
کند،  بينيد ياری می ها را منی آنکه در آن زمان خداوند او را با سربازانی . شوددمشنان برای او 
سازد حتی اگر مورد پسند  را به دست او بر متام اديان چيره و پيروز می و دين پيامربش 
  )٣٧٩(.)مشرکان نباشد

ی ا عدهکه  ی خود قرار دهد، بعد از آن افرادی را خليفهکه خداوند متعال وعده داده است 
اين اتفاق در آخر الزمان  و طبق اين حديث از امير املومنين . ديگر را خليفه قرار داده بود

امامان که  ، بعد از آندهد میی خود قرار  را خليفه يعنی خداوند متعال مهديين . افتد می
 ی خود قرار داد را خليفه.  

  .شود تر می چنين در روايت بعدی اين امر روشن هم
اش  تواند از خود او و تفاسير شخصی با توجه به منت آن، منیکه کعب االحبار  روايتی از 
به وی رسيده باشد و او ناقل حديثی از پيامرب  بايد اين حديث از رسول اهللا که بل. باشد
 باشد، حتی اگر نامی از ايشان ذکر نکرده است.  
يجعل مکان اثنا عشر اثنا هم اثنا عشر فاذا کان عند انقضائهم ف :عن کعب االحبار قال 

وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات  :عشر مثلهم، وکذلک وعد اهللا هذه االمة فقرا
هِملن قَبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمی الْأَرم فهفَنلختسلَي.)٣٨٠(   

                                                
 .۲۵۶ص  ۱االحتجاج ج . ٣٧٩
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ها به انتها  آنکه پس زمانی . نفر هستندها دوازده  آن :کعب االحبار نقل كرده است
و اين چنين . دهد میها را قرار  رسيدند، به جای آن دوازده نفر، دوازده نفر ديگر مانند آن

ايمان  که خداوند به کسانی از مشا : امت وعده داده است و اين آيه را خواند به اينخداوند 
ها را حتما در زمين خليفه کند،  آن کهاند وعده داده است  آورده و عمل صاحل اجنام داده

  .ها بودند را خليفه کرده است قبل از آنکه کسانی که گونه  مهان
هستند  ها را داده است مهان دوازده مهدی  ی خالفت آن خداوند وعدهکه پس خلفايی 

  .شوند می در آخر الزمان جايگزين دوازده امام که 
  ااهحضسِ ومالشرِ* والْقَما  ولَاها* إِذَا تلَّاهارِ إِذَا جهالنو.)قسم به خورشيد و ( )٣٨١

   .)روشنش سازدکه  و روز در آن زمان* بعد از او در آيد که و ماه در آن هنگام * اش  تابندگی
يعنی  والْقَمرِ إِذَا تلَاها، يعنی رسول اهللا  والشمسِ وضحاها: (قال عبد اهللا  عن ايب 

يعنی االئمة منا أهل البيت، ميلكون  والنهارِ إِذَا جلَّاها، ري املؤمنني علی بن أبی طالب أم
املعني هلم كمعني موسى على فرعون، واملعني . االرض فی آخر الزمان، فيملؤوا قسطا وعدال

  .)عليهم كمعني فرعون على موسى
و ماه در  نی رسول اهللا قسم به خورشيد و تابندگی اش يع: (فرمود امام صادق 

که  و روز در آن زمان بعد از او در آيد يعنی امير املومنين علی بن ابی طالب که آن هنگام 
در آخر الزمان مالک زمين خواهند شد و زمين که ، امامان از ما اهل بيتروشنش سازد يعنی 

موسی را در برابر که ها مانند کسی است  ی آن ياری کننده. را پر از عدل و داد خواهند کرد
فرعون را در برابر موسی که ی دمشن آنان، مانند کسی است  فرعون ياری کند و ياری کننده

  .)ياری کند
در آخر الزمان مالک زمين که روشنش سازد، اشاره به افرادی دارد که  و روز آن زمان

اين  امام صادق ه کاين است  ی قابل توجه نکته. کنند شوند و آن را پر از عدل و داد می می
 اگر امام صادق . فرمايد معرفی می ی مجع، يعنی امامانی از اهل بيت  افراد را با صيغه

 فرمود امامی از ما اهل بيت، در آن زمان مربوط به يک شخص واحد يعنی قائم  می

                                                
 . ۱-۳: الشمس .٣٨١
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نفر  ها چندين فرمايد امامانی از ما اهل بيت يعنی آن می امام صادق که اما زمانی . بود می
  .هستند

. منظور از اين آيه در زمان رجعت استکه ممکن است برای برخی اين شبهه به وجود آيد 
آخر الزمان غير از زمان فرمود در آخر الزمان و   امام صادقکه اوالً : گوييم در جواب می
 امام صادق که شوند، نشان از آن دارد  در ثانی استعمال فعل مالک می. رجعت است

چنين صفت دنيا  هم.شويم يعنی نفرمودند مالک می. اند جزء اين افراد به حساب نياوردهخود را 
  .باشد و نه زمان رجعت کنند، مربوط به عامل دنيا می را پر از عدل و داد می

کنند  در آخر الزمان دنيا را پر از عدل و داد میکه است  پس اين آيه مربوط به امامانی 
  .باشند مي از فرزندان ايشان  امامان و  ها امام مهدی  آنکه 
 ِبيالن ضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحلُو الْأَرأُوو مهاتهأُم هاجوأَزو أَنفُِسهِم نم نِنيمؤلَى بِالْميأَو 

أَوليائكُم معروفًا كَانَ ذَلك فی الْكتابِ  كتابِ اللَّه من الْمؤمنِني والْمهاجِرِين إِلَّا أَن تفْعلُوا إِلَى
تر است و مهسرانش مادران ايشان هستند و  از خودشان اولی مؤمنانپيامرب به ( )٣٨٢(.مسطُورا

و  مؤمنانتر هستند و نيز از  بعضی از خويشاوندان در کتاب خدا نسبت به بعضی ديگر اولی
واهيد به دوستان خود احسان کنيد و اين در کتاب خدا خبکه  مگر آن. مهاجرين مقدم هستند

  .)نگاشته شده است
ها  ، آنأبداً ال تعود االمامة فی أخوين بعد احلسن واحلسني : (قال عبد اهللا  عن أيب

وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ فی : وجل كما قال عز بن احلسني  يجرت من عل
عقاب األ إال يف بن احلسني  يفال تكون بعد عل. ه من الْمؤمنِني والْمهاجِرِينكتابِ اللَّ

   )٣٨٣(.)عقابوأعقاب األ
  

. گردد امامت هرگز به دو برادر بر منی پس از حسن و حسين : (فرمود امام صادق 
رموده خداوند تبارک و تعالی فکه گونه جريان پيدا کرد  آن از علی بن احلسين که بل

                                                
 . ۶ :األحزاب .٣٨٢
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تر هستند و نيز از  و بعضی از خويشاوندان در کتاب خدا نسبت به بعضی ديگر اويل: است
خنواهد بود مگر در اعقاب،  پس بعد از علی بن احلسين . و مهاجرين مقدم هستند مؤمنان

   ).های نسل ها ها و اعقاب اعقاب، يعنی نسل يعنی نسل
و  مؤمنانبر که  دان رسول اهللا خويشاونکه بينيم  در اين آيه و حديث نيز می

و امام حسين  تر هستند، بعد از امام حسن  مهاجرين، از خودشان نسبت به خودشان، اولی
  در امام زين العابدين  است و ديگر به برادر منتقل خنواهد شد و اگر خوب دقت

فقط  ق اگر منظور امام صاد. در اعقاب و اعقاب اعقاب: فرمايد می کنيم امام صادق 
ی اعقاب يعنی نسل ها کفايت  بود، کلمه می از فرزندان امام حسين  به امامان 

ی افرادی جز امامان  دهنده ها نشان های نسل اما به کار بردن اعقاب اعقاب يعنی نسل. کرد می
 ها مهان مهديين  آنکه باشد  می هستند.  
  

  
 صاحب األمر کیست؟: مبحث بیست و دوم

  مر است؟چه کسی صاحب األ. گفتندسخن  در بعضی از روايات در مورد صاحب االمر
صاحب االمر مهان فراری که آمده است   در روايات از اهل بيت عصمت و طهارت

و اوصاف آن را بعضی از ، ملقب به عمويش موتور به پدرش و، )توسط جهال زمانش(
 .کنيد لذا به روايات زير توجه، ا ياد کردنده روايت

را در حج  امام باقر (: نقل کرداز عبد االعلی بن حصين ثعلبی از پدرش : روايت اول
که دانستم  منی عمرم زياد شد و استخوامن بر جا نشست و: عرض کردم ايشانعمره يافتم و به 

؟ باشد میزمانی  من بگو فرج چهپس عهدی را با من عهد کن و به ، آيم يا نه به ديدارت می
ملقب به ، به پدرش موتور، اش دور از خانواده، تنها و منفرد، خامنان فراری آن بی: فرمودپس 

   )٣٨٤(.)است و نام او نام پيامرب ، هاست عمويش صاحب پرچم

                                                
 . ۱۷۸النعماين ص  غيبة. ٣٨٤
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: فرمودندکه کند  روايت می ابی جعفر حممد بن علی  ابی اجلارود از: روايت دوم
، اش منفرد از خانواده، ملقب به عمويش، موتور به پدرش خامنان فراری ن بیمها صاحب اين امر(

   )٣٨٥().نامش نام پيامرب است

  : ن دو روايتاي  هاستفاد و مورد

به عمويش و موتور به  روايات فوق آن را توصيف کردند ملقبکه  االمرصاحب : اوالً
 شود یذهن منصرف من و، ستی سياه مشرقی اها پرچممهان ، ستها پرچماو صاحب ، پدرش

  .روايت اشاره داردکه گونه  مهان باشد میاال برآن  ها پرچمعدم اطالق لفظ که بل، اال بر آن

توضيح  مباحث قبلدر که  اينکما .باشد میقائم  مراد از صاحب االمر در روايات فوق: ثانياً
مر و از صاحب األ و مراد .نه يک شخص شود می واژه قائم بر دو شخص اطالقکه داده شد 

که شخص ديگری است  مرادکه بل، نيست  قائم مهيشه امام مهدی حممد بن احلسن
 .باشد می  و او از اهل بيت امام مهدی، باشند ساز حرکت مقدس ايشان می زمينه

  ملقب به عمویش یعنی چه؟که  شود میگفته 
در  ی و آن را نيز امام عل باشد می مهان حضرت عباس  مقصود از عمويش

، اهللا الرمحن الرحيم بسم(: فرمايد می باشد مینقل از اهل سنت و شيعيان که در کوفه  ای هخطب
ى کتاب  خبواهم از تفسير فاحته اگر: سپس فرمود ...ها آمسانى  سپاس خدا آفريننده و شکافنده

ای خواند  کتاب را باز و جواب را می، سبحان قديم، جميد قرآنق و  * کردم هفتاد شتر بار می
ها  و حکمرانی کند میزمين را بعد از مرگ احياء که کسی  سبحان، ابا العباس تو امام مردمی
آن است تقدير . قدم بردار جهت بنای صور) پيروز( ای منصور .گرداند را به مسکن ها باز می
   )٣٨٦(.)و سرنوشت عزيز دانا

                                                
 . ۱۷۹النعماين ص  غيبة .٣٨٥
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عمويش است چون   سالفضل العبا و ابو باشد میمر ابا العباس األ پس کنيه صاحب
و عباس نيز عمويش و ملقب به عمويش صلوات خدا بر  حسين  مر از ذريه امامصاحب األ

  .باشد می ها باد آن

  

 

  ؟باشد میچگونه صاحب االمر نامش نام پیامرب که  شود میگفته 

وصيت رسول خدا  درکه است کسی  امحدبله نامش نام پيامرب است و نام پيامرب : گوييم می
 کنيد کر شده است در شب وفاتش و آن نام رسول خدا است و به روايت زير توجهذ. 

 اگر از دنيا يک روز باقی: فرمودند رسول خدا (: نقل استبن مسعود  عبد اهللاز  
نام  نامش مانند نام من و نام پدرش مانندکه مباند خداوند آن روز را طوالنی کرده تا مردی 

  )٣٨٧(.)پر از ظلم گشته استکه گونه  مهان کند میدل و داد پدرم است زمين را پر از ع

نام پدرش که چون  نيست و در روايت فوق مراد از آن امام مهدی حممد بن احلسن 
 .است  امحد احلسن سيدمقصود که مانند نام پدر رسول خدا نيست بل

 موتور به پدرش یعنی چه؟: شود میگفته 
و ، بستگانش کشته شود و نتواند خون آن را باز ستاند ازکه املوتور يعنی کسی : گوييم می
  .باشد می مهان حسين  پدرش از مقصود

   :کهمورد دقت کنيم اين است  تا بيشتر در اين کند میکمک که و چيزی 

در زيارت عاشورا خوانده که  اينهست کما  الوتر املوتور خود امام حسين : اوالً
  .)وابن ثاره والوتر املوتور السالم عليك يا ثار اهللا( :شود می
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و قرينه دوم  باشد می  مراد به پدرش امام حسينکه قرينه آن در روايت پيداست : دوماً
توضيح فوق اشاره کرديم و به قرينه تفسير  و در) ملقب به عمويش( ی امام  فرموده

مر از چون صاحب األ و مراد از پدرش امام حسين  باشد می عمويش حضرت عباس 
  .باشد می ريه امام حسين ذ

ی ها پرچم صاحبکه مر گفته است روايت در مورد صاحب األکه  طور مهان: سوماً
شده است به  و حتی در کتب اهل سنت نيز اشاره باشد می مشرقی از فرزندان حسين 

  .روايت زير دقت کنيد

رق خروج از مست مش مردی از فرزندان امام حسين (: استنقل بن عمر  عبد اهللاز  
هايی اختاذ  ها را ويران کرده و در آن راه بايستند آن اه در راه ها کوهو اگر  کند می
   )٣٨٨(.)کند می

نه که دهم  شهادت می و بر مردی از فرزندان حسين (: فرمودند از ابی جعفر 
 کند میامرش را ظاهر و دنيا را پر از عدل و داد که  اينتا ، و نه ملقب شود میگذاری  نام

   )٣٨٩(.)پر از ظلم و ستم شده استکه گونه  مهان
نيست  امام مهدی حممد بن احلسن  گفته شده در روايت فوق منظورکه  اينو کما 

حال به روايت . باشد مشرق و صاحب االمر می یها پرچممهدی اول و قائم و صاحب که بل
  .زير دقت کنيد

آل حممد نسبت  را به دروغ به خودکه بر حذر باشيد از کسانی (: فرمود امام باقر  
 .ستها ديگران پرچم و براي) يک پرچم(پری  مهانا برای آل حممد و علی که  .دهند یم

 پس در جای خودت ثابت باش و از هيچ کس ابداً تبعيت نکن تا مردی از فرزندان حسني 
   )٣٩٠().باشد ايشانو سالح  و پرچم با او وصيت رسول خدا که را ببينی 
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  .توجه کنيد عدود اموری مشخص شده است لطفاًحال م

ی سياه و مششير را به مدت هشت ماه بر ها پرچمدر مشرق و او صاحب  مردی: اول
  .کند میدوشش محل 

و در  مهدی بيت امام  از اهلکه بل، باشد می اين مرد از فرزندان امام حسين : دوم
  .آيد اوايل ظهورش جوان می

 امام مهدی حممد بن احلسن ، و مراد از مهدی، باشد می مهدی  امسش: سوم
  قبل از ظهور امام مهدی حممد بن احلسن، ها پرچممفهوم شد که گونه  مهان، نيست

 ذکرش در وصيت رسولکه  اينکما ، باشد می باشند و مراد از لفظ مهدی مهان مهدی  می
  .در شب وفاتش آمده است خدا 

و بر مهه تعابير مراد از  باشد می ا خليفه خدا مهدی امام ي )جانشين(او خليفه : چهارم
  .مهان يمانی موعود مهدی اول است آن و مقصودش

و با وصيت رسول خدا و به عهدی  باشد می مشرقی یها پرچممهدی اول صاحب : پنجم
  .شود میاز رسول خدا مانده است شناخته که 

يا از فرزندان ، يا وزير مهدی، یيا خليفه خدا مهد، جانشين مهدی: مهه الفاظ يعنی: ششم
ها در شخصی مجع  و ملقب به عمويش و مهه آن يا از اهل بيت امام مهدی ، حسين

ناميده و ) املشرقطالع (را  ايشان پدرش امام علی که  اينکما ، باشد میيمانی که  شوند می
از شرق که را  میاگر مشا آن جنکه بدانيد (: فرمايد میکه بينيم  هايشان می در يکی از خطبه

سلوک خواهد فرمود پس از مرض  اهللا  نهج رسولماطاعت منائيد با مشا بر  شود میطالع 
زبانی شفا خواهيد يافت و بار سنگين را  بی کری و ناشنوائی مداوا خواهيد شد و از گنگی و

ند و از از ترحم ابا ککه خداوند مگر نفسی را  فرمايد خواهيد اد پس دور منی از گردن فرو
  )٣٩١(.)عصمت و پاکدامنی دوری جويد

ابی سفيان جنگ  چون با مردی از فرزندان باشد میيمانی  ها پرچممهانا صاحب : هفتم
ابی سفيان  آيند و با مردی از فرزندان ی سياه کوچک از مشرق میها پرچمسپس ( کند می

                                                
 . ٦٦ص ٨كافی ج. ٣٩١
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معلوم است در  که گونه و مهان) کنند می کنند و طاعت را تسليم امام مهدی  جنگ می
  .کند میيمانی با سفيانی جنگ  های آل حممد  روايت

ها را واجب  ی مشرقی کردند و بيعت با آنها پرچمامر به تبعيت از  ها روايت: هشتم
ها مانند آهن  آيند و دل حامالن آن یی سياه از مست مشرق مها پرچم: گويند میکه  اند هکرد

ها  خيز بر يخ ها برود حتی اگر جمبور باشد سينه سوی آنه شنيد بکه هر کسی  سخت است و
  .کند حرکت
مشرقی را واجب  یها پرچمو روايات شتاب و بيعت با صاحب  باشد میتعليقی  جا ايندر 

روايت اشاره که  طور مهان، ها باشد حجتی از خداوند بين آنکه  اينکردند و آن نيست جز 
ها  سوی آنه ب امر به بيعت و شتابکه  اين و اال، خليفه و حجت مهان يمانی است، کرده است
  : کنيد حال به روايت زير دقت، ها و با مشقت قلب باشد و بر حذر کردند حتی در يخ

   )٣٩٢(.)باشد میقبل قائم خارج شود صاحب آن طاغوت که هر پری (
ها  چون روايت باشد می مهان يمانی  ها پرچماين  صاحبکه  شود میمعين  جا اينو در 

ها بيعت کنيد حتی اگر  با آن(: گويند میکه  اند هها را کرد با آن پيوسنتها و  ر به سوی آنام
که ها را به طالبان حق توصيف کرده است  و روايت آن) ها برويد بر يخ جمبور باشيد سينه خيز

 نگج ها آن با و –سه بار تکرار کرد که  اينتا  -کنند  گيرند و تسليم منی حق را می(: گويد می
 و روايات در، )امر را به مردی از اهل بيتم تسليم کنندکه  اينو تا  شوند میپيروز  و کنند می

دعوت   کنند و مهانا برای آل حممد برای خودشان دعوت منیکه گويند  ها می آن مورد
امر را دفع  و به سوی امام مهدی برای مردی از اهل بيت رسول خدا که کنند بل می
سوی حق  به(: گويد میکه در مورد يمانی ذکر شده که مهان معنی است  و آن، کنند می

 صاحبکه  شود میو از آن معلوم ). کند میبه سوی صاحبتان دعوت ( ،)کند میدعوت 
  .است  ی سياه مهان يمانی موعود و قائمها پرچم

                                                
، الفصول املهمة ٥٢ص  ١٥، وسائل الشيعة طبعة آل البيتج ١١٥، غيبة النعمانی ص ٢٩٥ص  ٨كافی ج ال .٣٩٢

  ٤٣١ص  ٣، معجم أحاديث اإلمام املهدی ج ١٤٣ص ٥٢، حبار األنوار ج ٤٥١ص  ١فيأصول األئمة ج 
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انتصاب دهيم حتی پرچم  گويد میقائم که  اگر روايت فوق را به امام مهدی : توجه
 يمانی منظور از قائم مهان  و اين با روايات اهل بيت منافات دارد و شود میيمانی طاغوت 

  .چون پرش پرچم هدايت است باشد می

 

  مقصود از مشرق چیست؟ شود میگفته 
ها  سوی آن ی سياهی از سوی خراسان ديديد بهها پرچماگر (: فرمود خدا  از رسول

   )٣٩٣(.)ستدر آن خليفه خدا مهدی ا.. .برويد

ها خراسان و بعضی ها  در بعضی از آنکه عزيزان اين روايت مشترکاتی دارد  دقت کنيد
  مشرق گفته استدليل چيست؟

  .های زير خوب دقت کنيد به روايت

اگر (: نقل شده فرمود حنبل از رسول خدا  در کتاب مسند امحد بن: روايت اول
در آن خليفه خدا مهدی .. .ها برويد سوی آن ی سياهی از سوی خراسان ديديد بهها پرچم

  )٣٩٤(.)باشد می

ی ها پرچم(: فرمودکه است  نقل در کتاب کنز العمال از رسول خدا : روايت دوم
ليا منصوب اي  هبکه  اينها نيست تا  و چيزی جلو دار آن شوند میسياه از خراسان خارج 

   )٣٩٥(.)شود
:  نقل کرد از رسول خداسيد بن طاووس در کتابش مالحم و الفنت : روايت سوم

ها برويد چون در آن  آن از مست خراسان آمدند به سویکه ی سياه را ديديد ها پرچماگر (
  )٣٩٦(.)باشد می خليفه خدا مهدی 

                                                
 .٤٧٢ص  ٢کشف الغمة ج  .٣٩٣
  .۱۰۰ص  ١، اجلامع الصغري للسيوطی ج ٢٧٧ص  ٥مسند أمحد بن حنبل ج  .٣٩٤
 . ٢٦١ص ١٤، کنز العمال ج ٢٩٧ص  ١٢إمتاع األمساع للمقريزی ج  .٣٩٥
 . ٨٢ص  ٥١، حبار األنوار ج ١١٩املالحم والفنت للسيدابن طاووس ص  .٣٩٦
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برای خداوند متعال گنجی در طالقان است نه (: فرمودند  از امام باقر: روايت چهارم
جوانی از بنی هاشم بر روی ، است) د امحدامح(شعارشان که دوازده هزار نفر ، طال و نه نقره

از که کنم  ها نگاه می انگار به آن کند میها را رهربی  با پيشانی بندی قرمز آن قاطری سپيد و
گذرند و اگر آن را شنيديد به سوی او بشتابيد حتی اگر سينه خيز بر  میفرات  رود
   )٣٩٧(.)ها يخ

در بعضی از که بينيد  می کنيد مقايسهبق روايات سا در اين روايت دقت کنيد و آن را با
را ذکر کرده است و  باشد می از اهل بيت امام مهدی که و جوانی ، نکات مطابقت دارند

 ها را واجب روايت پيوسنت به آن چنين همتعبير کرده است و  از آن به جوانی از اهل بيت 
ی اگر جمبور باشيد سينه خير بر آن را شنيديد به سوی او بشتابيد حت اگر(: فرمودکرده است و 

و ) دوازده هزار نفر در خراسان(مست مشرق را ذکر کرد و آن خراسان است  و) ها برويد يخ
و آن نيز ، ن نکات در روايات سابق اشاره شده استاي  هو مه، را ذکر کرد) مهدی خليفه خدا(
از رود فرات که م بين انگار می(رود فرات و به مست عراق حرکت کرده ذکر شده است  از

  ).گذرند می
جهت شرق را نشان  و کند میو از روايات سابق منفرد  کند میسپس بعضی نکات را تببين 

و آن خراسان است  باشد می از اهل بيت امام مهدی که آيد  می جا آنآن جوان از که داده 
خص مشرق مش و روايت کلمه خراسان را به جای مشرق اخذ کرده است و از اين جهت

 ازکه  اين  هناست خراسان مکان اشاره شده به مست مشرق که  شود میو معلوم  شود می
 و مدينهکه در م اگر توجه کنيد رسول خدا (. در ايران موجود استکه  نای خراس منطقه

 اين روايات را ذکر کرده و اگر فرمودند مست خراسان يا مشرق مهان خراسان مطلق ايران
 چيزی مورد مورد اين مبحث در( کند میمورد توجه است بيان که  یا هحمدودکه نيست بل

 روايت کسیکه گونه  هستند مهان ذريه امام مهدی  جا آنکه  شود میاستفاده قرار گرفته 
  . )توصيف کرده است از اهل بيت امام مهدی  کند میاز مشرق خروج که 

                                                
  .٣٤٣منتخب األنوار املضيئة ص .٣٩٧
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ی سياه و يمانی ها پرچماحب به طالع مشرق و صکه خاطر نشان کنيم را بايد  ای هو نکت
  .نسبش نامعلوم است لذا به روايت زير دقت کنيد وی اصل وکه  اينکما  باشد میمربوط 

که  ای هبايد آسيابی باشد و اگر بر قطبش ايستاد خداوند بند(: فرمودند  امام باقر 
 باال شعوریو اصحابش با فهم و  باشد میو نصرت با آن  کند میرا مبعوث  دارد نسبی نامعلوم

اعمالشان  ها و به آن گويیبه خدا قسم .. .ی سياه هستندها پرچماصحاب .. .،باشند می
   )٣٩٨()....نگرم می

توانند  و مردم منی باشد میو برای مردم جمهول  باشد میصل يعنی نسبش نامعلوم و خامل األ
بر  هدی نسبش به امام مکه اقدامی بکنند و علت آن اين است  برای کشف سلسله نسبش

که  طور مهانو ) کند میمردی قبل از مهدی از اهل بيتش خروج (: گردد لذا روايت گفته می
 لوم است به دليل غيبت امام مهدی و نسبش نا مع  امام مهدی معلوم است آن از ذريه

 .گردد باز می به امام مهدی که  ناخمفی شدن نسب ايش به شود میو امر مقتضی 
  

  توضیح دو لفظ قائم و یمانی : مبحث بیست و سوم
  .کنيم میمهدی را معرفی  ابتدا لفظ قائم و )يمانی و قائم(برای شناخت تر از اين دو لفظ 

و آن  هستنديک شخصيت  اين دوکه است   اينانسان از اين دو لفظ دارد که برداشتی 
است و اين درک و برداشت صحيح  شخص امام حممد بن حسن عسکری امام مهدی 

نيست  مهدی منحصر به شخصيت امام ) مهدی و قائم(ن دو لفظ ايکه منتهی اين  .است
و دليل بر اين  باشد مینيز  حممد بن حسن عسکری يگری غير از امام شامل فرد دکه بل

ن دو لفظ اي که پردازيم تا ببينيم   ها می به بيان برخی از آنکه است  مدعا روايات اهل بيت 
 ها شخص ديگری است؟ يا مقصود از آن شود میمنحصر  فقط به شخصيت امام مهدی 

                                                
، ١٤١ص  ٢، إلزام الناصب فی إثبات احلجة الغائب ج ٢٣٢ص  ٥٢، حبار األنوار ج ٢٦٥غيبة النعمانی ص  .٣٩٨

 .٢٥٥ص ٣معجم أحاديث اإلمام املهدی ج 
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سفيانی و قائم هر (: فرمايد می  حممد باقراز امام از حممد بن مسلم به نقل : روايت اول
   )٣٩٩(.)دو در يک سال خروج خواهند کرد

 

  : در اين روايت دو احتمال وجود دارد

  .است مقصود از لفظ قائم در اين روايت امام حممد بن حسن عسکری : احتمال اول
شخص  و او  مهدیمقصود از لفظ قائم شخص ديگری غير از امام : احتمال دوم

آن در يک سال که  اينيمانی است و دليل احتمال دوم ذکر لفظ سفيانی و قائم است و 
خروج سفيانی مقارن با خروج يمانی در آن واحد و که در روايات آمده که  اينو  .خواهند بود

خروج يمانی و سفيانی و (: فرمايد می در روايتی امام باقر . در يک سال خواهد بود
های  در يک نظام مهچون دانه باشد میسال و يک ماه و در يک روز واحد خراسانی در يک 

   )٤٠٠(.)تسبيح يکی پس از ديگری و شدت و سختی از هر سو خواهد بود

مهراه سفيانی در يک سال و يک زمان خروج خواهد که بينيم کسی  و در اين روايت می
قائم در اين روايت و در اين جا مراد از لفظ   مهدیکرد شخص يمانی است نه امام 
منظور از لفظ قائم در که و دليل بر آن رواياتی است  شخص يمانی است نه امام مهدی 

  .ها مهان شخص يمانی است آن

: فرمايد میکه شنيدم  از امام صادق (: دگوي میحممد بن علی حلبی : روايت اول
ج قائم از حمتوم است پس اختالف بنی عباس از حمتوم است و نداء آمسانی از حمتوم است و خرو

از آمسان در اول  ای هنداء دهند: نداء آمسانی چگونه خواهد بود؟ ايشان فرمودند: عرض کردم

                                                
حدثنا القاسم بن حممد : حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد، قال: ، ذا السند۲۷۵رواها الشيخ النعمانی فی الغيبة ص .٣٩٩

حدثنا عبيس بن هشام، عن عبد اهللا بن جبلة، عن حممد بن سليمان، عن العالء، عن حممد بن : بن احلسن ابن حازم، قال
 . ۲۷۳ص ۳ج معجم أحاديث اإلمام املهدی . ۲۳۹ص ۵۲حبار األنوار ج. سلم، اخلم

 . ۲۳۲ص  ۵۲حباراألنوار ج . ۲۶۴غيبت نعمانی ص . ٤٠٠
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در آخر روز فرياد  ای هو نداء دهند. علی و شيعيان او رستگار هستند :که دهد میروز نداء 
 )٤٠١(.)عثمان و شيعيان او رستگار هستندکه کشد  می

نداء : عرض کردمخروج قائم از حمتوم است پس (: فرمايد می  امام صادق: روايت دوم
حق در علی که  دهد میاز آمسان در اول روز نداء  ای هنداء دهند: فرمودند ؟چگونه خواهد بود

حق در عثمان و شيعيان او که  دهد میاء پس ابليس در آخر روز ند باشد میو شيعيان او 
  .)افتند می وحشتمبطالن به  جا آنو در  باشد می

ابی جعفر که  :عرض کردم به امام صادق (: نقل استاز ابی محزه مثالی : روايت سوم
خروج سفيانی حمتوم است و نداء آمسانی حمتوم است و طلوع : فرمودند می امام حممد باقر 

از حمتوم بودند که  کرد است و چيزهايی در اين باب ذکر میخورشيد از مغرب به مشرق حمتوم 
از حمتوم  زکيه نفسو اختالف بنی عباس از حمتوم است و قتل : فرمودند م صادق پس اما

نداء آمسانی چگونه خواهد بود ايشان : عرض کردمپس  .است و خروج قائم از حمتوم است
را به زبان و هلجه  هر قومی آنکه  دهد مینداء  از آمسان در اول روز ای هنداء دهند: فرمودند

بليس در آخر روز پس ا باشد میحق در علی و شيعيان او که راستی ه بکه شنوند  خودشان می
مبطالن به وحشت  جا آنو در  باشد میحق در عثمان و شيعيان او که  دهد میاز زمين نداء 

 )٤٠٢(.)افتند می

مد بن حسن عسکری در حقيقت اين روايات برای بيان عالئم ظهور قائم آل حممد امام حم
 ؟روج قائم را از عالئم ظهور آن حضرت بيان کردندپس چگونه خ .اند هآمد  

اين تفسير کنيم معنی روايات   را از اين روايات شخص امام مهدی اگر لفظ قائم
معنی و تفسير  از عالئم ظهور ايشان است آيا اين  خروج امام مهدیکه خواهد بود 

  .دآي نظريه و تفسير با عقل جور در منیآيد و اين  عاقالنه به نظر می

                                                
  .۲۷۳ص  ۳ج  معجم االحاديث امام مهدی . ۳۰۵ص  ۵۲حبارالنوار ج . ۳۱۰ص  ۸کافی ج . ٤٠١
 . ۲۸۸ص  ۵۲حباراألنوار ج . ۴۳۵غيبت طوسی ص  .٤٠٢
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منظور از لفظ قائم در روايات فوق الذکر شخص امام حممد بن که فهميم  می جا اينپس در 
  .شخص ديگری غير از ايشان استکه نيست بل حسن عسکری امام زمان 

مقصود از قائم در بعضی از روايات که  اينتر است و آن  در اين جا احتمال دوم صحيح
شخص قائم در بعضی از روايات که آيد  می سؤال پيشاين و  .نيست شخص امام مهدی 

  کيست؟

 و دليل بر اين مدعا شود میلفظ قائم در بعضی از روايات به شخص يمانی اطالق : جواب
  .پردازيم در اين روايت دقت کنيد ها می به ذکر آنکه رواياتی است 

، انیپنج چيز قبل از قيام قائم از عالمات است نداء آمس(: فرمايد می امام صادق  
  )٤٠٣(.)زکيه نفسخروج يمانی و قتل ، زمين در بيابان فرو رفنت، سفيانی

و قطعاً منظور از قائم در اين روايت  کند میرا بيان  اين روايت عالمات ظهور قائم 
چگونه که  ايناشکال سابق مبنی بر  جا ايندر  است حممد بن حسن عسکری شخص امام 
آيد چون در روايت لفظ يمانی آمده و معنی آن  پيش منیاز عالئم خروج قائم است  خروج قائم
وجود  ای هو در آن هيچ اشکال و شبه .از عالئم خروج قائم خروج يمانی استکه اين است 

  .خروج يمانی است از عالئم ظهور امام که دانيم  ندارد چون مهه می

لفظ قائم به که هميم ف می جا ايناما در اين روايت به جای لفظ قائم لفظ يمانی آمده و از 
  .شود میيمانی اطالق 

يمانی خود قائم است بعضی روايات وارده از که  اينبر  کند میتأکيد که و از مواردی 
: در غيبت نعمانی آمدهکه کلينی در کافی و نعمانی در غيبت و اين روايت و نص است : مجله

که هر پرچم و بيرقی : رمودفکه شنيدم  از امام باقر (: نقل استاز مالک بن اعين جهنی 
  ).صاحب آن طاغوت است  از قيام قائم برافراشته شود قبل

                                                
  .۳۰۳اخلصال ص . ۱۲۸االعامه و التبصره ص . ۴۳۶ غيبت طوسی ص .٤٠٣
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برافراشته شود قبل از ظهور قائم صاحب آن که هر پرچم و بيرقی : گويد میاين روايت 
   .طاغوت است

، شود میهر پری قبل از قيام قائم برافراشته (: گويد میمازندرانی در شرح اين روايت 
صاحب آن طاغوت است چون غير خدا را (حامل آن پرچم مردم را به حق خبواند حتی اگر 
غير از خدا عبادت شود و که ها و هر چيزی  مهان شيطان و بت: طاغوت. )کنند عبادت می

و عبادت طاغوت مبنی بر اطاعت و پيروی از  شود میطاغوت به فرد يا مجع اطالق 
  )٤٠٤(.)اوست

ای مفضل هر بيعتی (: شان به مفضل فرمودنداي که  کند مینقل  صفار از امام صادق  
قبل از ظهور قائم بيعت کفر و نفاق و خدعه است پس لعنت خدا بر بيعت کننده و بيعت 

  )٤٠٥(.)گيرنده باد

را معين  اگر به لفظ قائم در اين دو روايت فوق توجه و تأمل کنيم و مراد و مقصود آن
است يا مراد از آن شخص  حممد بن حسن عسکری کنيم آيا مراد از لفظ قائم شخص امام 

  ديگری است؟

تفسير کنيم پس هر پری   اگر لفظ قائم را در اين دو روايت فوق شخص امام زمان
در  .کند میقبل از قيام ايشان برافراشته شود صاحب آن طاغوت است و غير خدا را عبادت 

امام که ها خواهد بود در صورتی  و بيرق ها پرچماين صورت پرچم و روايت يمانی جزء مهين 
وصف منوده است و سرپيچی کننده و خمالف  ها پرچمترين گر هدايت را پرچم يمانی باقر 

منظور از لفظ قائم در اين دو شخص که  شود میداند پس معلوم  یآن پرچم را از اهل آتش م
 .يمانی است

بيعت او بيعت کفر و نفاق خنواهد  دکن میبا يمانی بيعت که در روايت دوم کسی  چنين هم
بود و صاحب آن نيز ملعون خنواهد شد پس چطور چنين چيزی ممکن است و روايت سرپيچی 

                                                
 .۴۱۱ص  ۱۲شرح اصول کافی ج  .٤٠٤
 . ۱۸۳خمتصر بصائر الدرجات ص  .٤٠٥
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او صرف نظر کند را از با وی بيعت نکند و از ياری که کننده از روايت يمانی و کسی را 
و غير . کند یمسپس روايت بيعت کننده و بيعت دهنده را لعن و نفرين  .داند اهل آتش می
بر يمانی قائم که تطبيق شود بل ن روايت بر امام حممد بن حسن عسکری اي که ممکن است 
  .يکی از اين دو احتمال استناد کنيمبر پس بايد  شود میتطبيق   امحد احلسن

کسی  بر حسب روايت امام باقر که هر دو ملعونند  ايشانيمانی و پرچم که  اينيا 
  . زی را بگويدتواند چنين چي منی

ن دو روايت فوق را انکار کنيم يا روايت يمانی را انکار کنيم و اين امر نيز غير اي که  اينيا 
از تکذيب در رواياتشان؛ پس بايد بين روايات امجاع  به خاطر ی اهل بيت  .ممکن است

 .صورت گيرد و روايات فوق مجع شوند

مراد از لفظ قائم که  اينبا متام وضوح مبنی بر  شود میحقيقت برای مشا آشکار  جا اينو در 
 .شخص يمانی است

لفظ قائم فقط بر اوصياء و که  اينحال  شود میچگونه لفظ قائم به يمانی اطالق : اشکال
  .خودش استچون هر امامی قائم بر امر امام قبل از  ؟شود میاطالق  ائمه اطهار 

يمانی قائم بر که اگر پی برده باشيم  شود میلفظ قائم بر يمانی اطالق که  برای اين: جواب
و اگر  و آن امام شخص امام حممد بن حسن عسکری  باشد میامر امام قبل از خويش 

است پس به طور طبيعی لفظ قائم بر وی اطالق  يمانی وصی امام مهدی که دانستيم 
 .شود می

  يمانی از اوصياء است؟که چگونه ثابت کنيم : سؤال

سرپيچی کننده و روی ( :که مبنی بر اين س روايت امام حممد باقر بر اسا: جواب
يمانی از اوصياء است و که توانيم ثابت کنيم  می) گرداندن از پرچم يمانی از اهل آتش است

و هيچ (که  کند میيمانی معصوم است به مهين خاطر روايت چنين تعبير که  شود میمعين 
او را ندارد و هر کس اين کار را بکند از اهل  مسلمانی حق سرپيچی و روی گرداندن از
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پس سرپيچی از وی موجب هدايت شخص سرپيچی کننده به سوی دوزخ ). دوزخ است
های خدا و صاحبان واليت اهلی خنواهد بود و  شايسته کسی جز حجتخواهد بود و اين مقام 

چه مناز خبواند  از ايشان سرپيچی کند و روی بگرداند از اهل دوزخ خواهد بود گرکه کسی 
 .و روزه بگيرد

  وصی کيست؟، يمانی: سؤال
 .است صی امام مهدی حممد بن حسن عسکری و ايشان: جواب
  کنيد؟ را ثابت می چگونه آن: سؤال

هر وصی بايد نص و وصيتی داشته باشد و چون يمانی وصی است پس البد نص و : جواب
که ايشان را ياد منوده و بيان کرده  و پيامرب در وصيت خود استوصيتی در حق وی ذکر شده 

  .خواهد رسيد به خالفت بعد از امام مهدی 

منظور و مراد از آن شخص که در بعضی از روايات لفظ قائم ذکر شده  :که اين  هنتيج
  .يمانی است

  
  توضیح لفظ یمانی و سفیانی : مبحث بیست و چهارم

خواهيم لفظ يمانی و  کنند می ر و عالئم آن را بيان میزمان ظهوکه در روايات و احاديثی 
 .شود میصه سفيانی را تر و بيشتر بشناسيم پس مبحث در اين چند نکته خال

حبث در اين نکته شامل که  لفظ يمانی و سفيانی را بيان منودندکه ذکر رواياتی : نکته اول
  .قسمت يا دو فرع است ٢

  

  در بیان روایات: فرع اول
ندای (صيحه : باشد میقبل از قيام قائم پنج عالمت (:  امام صادقاز : روايت اول
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قتل نفس ، خروج يمانی، )بيابان بيداء زمين در فرو رفنت(خسوف ، سفيانی، )آمسانی
  )٤٠٦(.)زکيه

نداء آمسانی از حتميات است و سفيانی از (: فرمودند  عبد اهللابی : روايت دوم
و نيز  است نيز از حتميات شوددر آمسان منايان که حتميات و يمانی از حتميات و کف دستی 

و دختر حمجبه  کند میدار و آشفته انسان خفته را بيکه  ناضجه يا صدايی در ماه رمض: فرمودند
  )٤٠٧(.)سازد اش خارج می را از حجله

قبل از اين امر يعنی قبل از ظهور (: فرمودند از ابی احلسن امام رضا : روايت سوم
  )٤٠٨(.)سفيانی و يمانی خواهند بود، مقدس

ت منايد و آن پنج عالم را بيان می  مهدیپس روايت اول پنج عالمت قبل از ظهور امام 
  : عبارتند از

  صيحه يا ندای آمسانی –۱
  سفيانی –۲
  خسوف يا رانش زمين در بيابان –۳
  خروج يمانی –۴
  …قتل النفس الزکيه –۵

خروج يمانی و سفيانی ذکر  از عالئم ظهور امام مهدی که بينم  و در روايت دوم می
م زمان ذکر در روايت سوم يمانی و سفيانی را از عالئم ظهور اما چنين همو  شده است

عالئم حتميه قبل از سفيانی و يمانی از که در بيان اين  زيادیها روايات  و غير از اين .کند می
                                                

مر بن با اين اسناد، از ابن فضال، از محاد، از إبراهيم بن عمر، از ع: روای الشيخ الطوسی در کتاب الغيبة .٤٠٦
 .۴۳۶غيبة الطوسی ص . حنظلة
حدثنا عبيد اهللا بن موسى : أخربنا علی بن أمحد البندنيجی، قال: نی فی الغيبة ذا السندرواها الشيخ النعما .٤٠٧

  .۲۶۱راجع ص . العلوی، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان، عن عبد اهللا بن سنان
: الک، قالحدثنی جعفر بن حممد بن م: أخربنا حممد بن مهام، قال: رواها الشيخ النعمانی فی الغيبة ذا السند. ٤٠٨

 .۲۶۲ص راجع . حدثنی علی بن عاصم، عن أمحد بن حممد بن أبی نصر
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  .باشند ظهور امام می

قطعی  خروج يمانی قبل از ظهور امام مهدی که  کنيم میجا يقين پيدا  و از اين
  .باشد می

  فرق بين حمتوم و غير حمتوم: فرع دوم

  آمده معنی حمتوم در روايات فوق چيست؟ در روايات لفظ حمتوم

در آن تغيير صورت منی گيرد و غير حمتوم در نقطه که حمتوم امر و اتفاقی است : جواب
از آن  در روايات اهل بيت که مقابل آن است يعنی در آن ممکن است تغيير صورت گيرد 

عالمات پنج گانه حمتومه بر  و اين، پس بداء مهان تغيير است .شود میياد ) البداء(تغيير با لفظ 
چ تغيير ها هي آمده در آن در روايات اهل بيت که خالف برخی عالمات ديگر قبل از ظهور 

در بيان عالئم  بيت روايات زيادی از اهل که ؛ هر چند پذيرد صورت منی) بداء(يا مهان 
فوق الذکر است و ظهور امام زمان ذکر شده عالئم حمتومه حتم الوقوع مهان عالئم پنج گانه 

  .مهه علماء شيعه در آن امجاع دارند

عدم تغيير در اصل : کهبايد نکته مهمی را ياد آوری مناييم و آن اين است : يادآوری مهم
  ؟عالمت است يا در فرعيات آن

اصل خروج يمانی و اصل خروج سفيانی از حتميات است اما سفيانی کيست و از : مثالً
و غير از آن آيا اين جزئيات حمتوم و الزم الوقوع هستند يا  کند میکجا و در چه زمانی خروج 

  خير؟

اصل خروج يمانی و سفيانی حتمی و الزم الوقوع است و اما تفاصيل و جزئيات : جواب
  .ها تغيير صورت گيرد و ممکن است در آن باشد یها از حتميات من خروج آن

 .کنيم میها را ذکر  برخی از آن که باشد می و دليل بر اين مدعی روايات اهل بيت 

قائم ما بدون .. .(: فرمايد میايشان  کند مینقل  زيد العمی از امام سجاد : روايت اول
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امر قائم حتمی از طرف پروردگار است؛ و حتی امر سفيانی که راستی ه ب! کند میسفيانی قيام 
آن . ان شومفدايت کردمعرض پس . از طرف پروردگار است و قائمی بدون سفيانی خنواهد بود

پس قائم مشا سال بعد از  عرض کردمسپس ) ما شاء اهللا(: باشند فرمودند دو در مهان سال می
  )٤٠٩(.))هر کاری است اجنامخدا قادر به (: فرمودند کند میقيام 

 عبد اهللامحد بن حممد بن سعيد نقل منود از علی بن حسن از عباس بن عامر از : روايت دوم
بودم و ذکر  خدمت امام صادق (: نقل کردزراة بن اعين از عبد امللک بن اعين بن بکير از 

که آيا امکانش هست ، به زودی باشدکه ان شاء اهللا : عرض کردمشان اي  هقائم به ميان آمد ب
  )٤١٠().خير به خدا سوگند سفيانی بايد باشد: قائم بدون سفيانی ظهور کند پس فرمودند

خالبفی به نقل از ابو هاشم داود بن القاسم  عبد اهللام از حممد بن حممد بن مها: روايت سوم
ديم و ذکر سفيانی به بو ابی جعفر بن علی بن موسی الرضا  در حمضر(: نقل منود جعفری

آيا خداوند در امر : شان عرض کردماي هامر او حمتوم و الزم الوقوع است بکه ميان آمد و اين 
در امر که ترسيم  می: شان عرض کرديماي ه؛ بآری: فرمودند شود میل ئتغيير و استثنائی قاحمتوم 

و خداوند بر  قائم از ميعاد است: فرمودند گاه آنصورت گيرد ) بداء(قائم نيز تغيير و استثنائی 
   )٤١١(.)منايد خالف ميعاد عمل منی

  .منايند ان میلرا بي پس روايات فوق اموری از اين قبی
  .قائم از ميعاد است+ الوقوع است  قائم از حتميات و الزم – ۱
  .سفيانی از حتميات است – ۲
  .گيرد يا تغيير و استثنايی صورت منی) ءبدا(امری حتمی و الزم الوقوع در آن  – ۳
در روايت سوم وارد که گيرد مهانگونه  و استثناء صورت می) بداء(تغيير  در امر حمتوم – ۴

  .شد
  .گيرد ثناء صورت منیيا تغيير و است) اءبد(در ميعاد  – ۵

                                                
 . ۳۷۴سناد محيری فيمی ص رب األق .٤٠٩
 .۳۱۲غيبت نعمانی ص  .٤١٠
 . ۳۱۵_۳۱۲غيبت نعمانی ص  .٤١١
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پذيرد البته در فرعيات و تفاصيل  امر حمتوم تغيير و بداء صورت می درکه ن اي  هپس نتيج
اما اصل و حقيقت سفيانی حتمی است ليکن ممکن است فالن يا فالن و خروج او از . است

پذيرد چون  و در آن تغيير و ابداء صورت منی فالن جا يا فالن جا باشد ولی قائم از ميعاد است
  .او امام است و در معصوم تغيير و استثناء جايی ندارد

  نکته دوم معنی يمانی چيست؟

 و آل حممد  نام چون از آل حممد  به اينيمانی شخصيتی است ملقب : جواب
در صحرای که جزئی از يمن و تابعه يمن است نه حجاز و مکه چون م، مجيعاً يمانی هستند

و  در معجم البلدان ياقوت محوی آمده .جزئی از سرزمين يمن است امه واقع شده و امه
آب و علف  های خشک و بی و امه به قسمتی از سرزمين امه از يمن است(: گويد میمدائنی 

 )٤١٢(.)از امه استکه و م شود میو صحرايی يمن اطالق 

به که است  يمن نامی(: آمده ۳۴۲صفحه  ۲و در کتاب اعانة الطالبين بکری دمياطی ج
و در مقابل آن جند به معنی سرزمينی مرتفع  شود میسرزمين کم ارتفاع از سطح دريا اطالق 

  .)است و يمن اقليمی است معروف مشتمل بر جند و امه

و امه از نام مه يا تاء و هاء مفتوح ، از امه استکه م(: و در کتاب کشف القناع آمده
به معنی شدت گرما و رکودت ٤١٣(.)است گرفته شده باد ه(   

: در کتاب اهل تسنن آمدهکه به مهين خاطر است  .از امه و امه از يمن استکه پس م
ابر که بنده و فرستاده خدا مبعوث از امه پيامربی  سيد ما حممد که دهيم  و شهادت می(

   )٤١٤(.)برای او سايبان شد و اخل

 .دقت کنيد نقل منوده است شيخ کلينی در کتاب کافیکه ن حکايت اي  هب
روزی پيامرب برای متاشای اسبان خارج شدند و (: فرمودند ابی جعفر امام حممد باقر  

                                                
 . ۲۳ص  ۲معجم البلدان ج  .٤١٢
 . ۱۵۴ص  ۳شاف الفتاح مجوتی ج . ٤١٣
 . ۲۶۰ص  ۱ج : جواهر العقول منهاجی سيوطی .٤١٤
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لعنت خدا بر صاحب اين قرب باد : ابوبکر گفت گاه آندر راه از کنار قرب ابی احيحه گذر کرد 
خالد پسر ابی  گاه آن. کرد از امر خدا و رسول او سرپيچی می به خدا قسم اگر زنده بود

سوگند مهمان به خانه اش  لعنت خدا بر ابی قحافه باد به خداکه بل: احيحه بر آشفت و گفت
که ترين مرد عشيره  د پس لعنت خدا بر ذليلبر در برابر دمشن دست به مششير منی داد و راه منی

: فرمودند گاه آنافسار مرکب خود را بر گردن مرکب انداخت  سپس رسول خدا  .رفت
فرزندش که اگر مشا مشرکين را لعنت و نفرين منوديد لعنت مشا عام باشد و نام کسی را نربيد 

ها در معرضش قرار گرفتند از کنار اسبی عبور کرد عيينه  پس ايستاد و اسب شود میخشمگين 
تنهايمان : سپس رسول خدا فرمود .امر اين اسب چنان و چنين استکه : عرض کردبن حصن 

و من تر از مشا به : عرض کردپس عيينه  .تر از مشا به امور اسبان وارد هستيمما که بگذار 
خون در چهره که خشمگين شد به طوری  امور مردان وارد هستم پس رسول خدا 
: عيينه بن حصن گفت ؟کدام مردان افضل و ترند: مبارک ايشان منايان بود پس به او فرمود

های خودشان  هايشان را بر پشت اسب و نيزه دوشرا بر مششيرهايشان که مردانی در جند 
مردانی که دروغ گفتی بل: فرمودند پس رسول خدا  .روند ند و قدم به قدم پيش می می

هجرت نبود مردی از اهل يمن  مان يمانی و حکمت يمانی است و اگراي که از يمن ترند زيرا 
 ). بودم

پس در  کند میياد ) حکمت يمانيه(را به  ت به مهين خاطر عالمه جملسی کالم اهل بي
های حکمت يمانيه مسطح منود  های مؤمنين را برای باغ و زمين دل(: گويد میحبار األنوار 

   )٤١٥()....و

در حديث ايمان يمان (: گويد میجزری : که کند میو عالمه جملسی در حبار از جزری نقل 
آغاز شد و که را فرمودند چون ايمان از من خاطر اين اي  هو حکمت يمانی است رسول خدا ب

از امه است و امه جزئی از سرزمين يمن است و به مهين خاطر از کعبه به عنوان کعبه که م
پروردگار کعبه يمانيه و : فرمود ابو طالب در دعای خود آن را کعبه يمانيه نام ادند و(يمانيه 

                                                
 .۱ص  ۱حبار األنوار ج  .٤١٥
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  )٤١٦(.)شود میياد ) ۳۱۰ص۱۵حبار ج ( …ای سر به فلکه زمين مدور و کوه

ترين مردان اهالی يمن و ايمان يمانی و (: فرمودندکه منقول است  و از رسول خدا  
 )٤١٧(.)من نيز يمانی هستم

 به اينمهه يمانی هستند   ايشانرسول خدا و اهل بيت که شويم  توجه میم جا اينو از 
ها از يمن  ردد و اصل آنگ ها به يمن باز می و اصل و نسب آنمرجع و بازگشت که معنی 

در جاهای ديگری غير از يمن متولد شدند پس امام مهدی حممد بن احلسن که است هر چند 
  .در عراق و در شهر سامراء متولد شدندکه يمانی است هر چند  العسکری 

ن نام اي  هشان اين لقب را دادند و او را باي  هاست ب مهين اهل بيت  و چون يمانی از
از يمن است و اين لقب با شخصيت او منافاتی ندارد  ايشاندند چون اصل و نسب ملقب منو

هر چند در منطقه ديگری غير از يمن متولد شده باشد و اين لقب به خاطر اصل و نسب او 
ها و کلمات عاميانه ما موجود است  و اين در صحبت .آمده و اصل و نسب او از يمن است

ازدواج کرد و خداوند فرزندانی به وی عطا منود  جا آنو در اگر کسی به اروپا سفر کند که 
  .فرزندان او در اصل ايرانی هستند هر چند در بالد غرب متولد شدند

در جنف به دنيا آمدند تابع لقب پدران که القاب فرزندان علمائی که بينيم  به مهين خاطر می
خودشان را به خوئی ملقب شدند  در جنف متولدکه خود هستند مثالً فرزندان سيد خوئی 

  .منايند می

مهدی ( :گفتهکه و در کتاب فنت نعيم بن محاد مروزی از شريع بن عبيد از کعب نقل شده 
هاست و بايد اصل و نسب او از يمن  کسی نيست جز از قريش و خالفت فقط در آن

   )٤١٨(.)باشد

يمانی از يمن که آيد آن است  از لفظ و مفهوم يمانی بر میکه چه  آن: ۱اشکال مشاره 
                                                

 .۳۱۰ص  ۵حباراألنوار ج . ۱۳۷ص  ۲۲حباراألنوار ج  .٤١٦
 .۲۳۲ص  ۵۷حباراألنوار ج . ۸۱اصول سته عشر ص  .٤١٧
 .۲۳۱الفنت نعيم بن محاد املروزی ص .٤١٨
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يمانی از   امحد احلسنسيد که گوييد  کند و مشا می است پس چگونه از بصره خروج می
شيخ حممد که گونه  بصره است؟ و مفهوم از لفظ عرفی يمانی خروج وی از يمن است مهان

باشد و آن  خروج يمانی از يمن میکه اشاره به آن دارد که و در آن عالمتی است : (سند گفته
  )٤١٩().اين اسم است  گذاری وی به ه ناموج

  : جواب
  .اند زيرا اصلی در يمن دارد گذاری کرده نام نام به اينرا  رسول اکرم  -۱  

گردد و يا به معنی يمن يا خير  به يمن بازکه آيد ممکن است  چه از لفظ يمانی بر می آن_ ۲
شخص يمانی دست  باشد و -دست راست –به معنی يمين که و برکت و يا ممکن است 

بوده  دست راست رسول اهللا  امام علی که گونه  باشد مهان می راست امام زمان 
و ممکن است به معنی صاحب يد بيضاء و کريمه باشد انسان سخاومتند و کريم صاحب دستان 

گيرد و چه  نامند و بذل و خبشش معموالً با دست راست صورت می می) ايادی البيضاء(سفيد 
از گرفنت چيزی از کسی با دست چپ و يا دادن چيزی به کسی با که ها هستند  لیبسا خي

آيد و شايد معنی يمانی وجه تسميه آن بر ما خمفی باشد و ما حقيقت آن  مهان دست بدشان می
  .درباره لفظ يمانی است جهتپس احتماالت زيادی از اين . را ندانيم

از يمن خروج خواهد کرد ليکن اگر ه کمفهوم يمانی اين است که اگر فرض کنيم  –۳
بايد تابع نص و روايات باشيم چون نص و . نص روايات بر خالف مفهوم عربی آمده باشد

بين شيعه و اهل تسنن اختالف : مثال. تر و معتربتر از لفظ عربی و لغوی آن است روايات مهم
علَمواْ أَنما غَنِمتم من شیٍء وا: فرمايد زيادی در تفسيرغنيمت آمده، خداوند متعال در قرآن می

منتآم مبِيلِ إِن کُنتنِ السابينِ واکسالْمى وامتالْيى وبی الْقُرذلولِ وسلرلو هسمخ لّها فَأَنَّ لمو بِاللّه 
که و بدانيد ( )٤٢٠(.ن واللّه علَى کُلِّ شیٍء قَديرأَنزلْنا علَى عبدنا يوم الْفُرقَان يوم الْتقَى الْجمعا

هر چيزى را به غنيمت گرفتيد يک پنجم آن براى خدا و پيامرب و براى خويشاوندان او و 
چه بر بنده خود در روز جدايى حق  ماندگان است اگر به خدا و آن يتيمان و بينوايان و در راه

                                                
 . ۲۸فقه عالئم ظهور ص. ٤١٩
 . ۴۱: األنفال .٤٢٠
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ايد و خدا بر هر  وبرو شدند نازل کرديم ايمان آوردهآن دو گروه با هم رکه از باطل روزى 
   ).چيزى تواناست

سپاه از دمشن تصرف که منظور از غنيمت مهان چيزی است که گويند  اهل تسنن می
ليکن شيعه آن را چيز . ها مهان مفهوم لفظی و عربی آن است و دليل و حجت آن. کند می

ر دست انسان و حتت مالکيت او باشد و از آن چه د کنند يعنی آن دانند و تفسير می ديگر می
  .اند سود بربد و در کنار آن يکی از مصاديق غنيمت را اموال حاصله از جنگ قرار داده

  گونه تفسير منودند؟ ليکن چرا شيعه لفظ غنيمت را اين

در دست و متلک انسان است و از آن که غنيمت را به چيزی  خود اهل بيت : جواب
و به مهين دليل غنيمت را بر خالف لفظ عرفی و عربی آن تفسير . ير کردندبرد تفس سود می

  .منودند به خاطر روايات و نص تأکيد اهل بيت 

از يمن خروج که شود  مفهوم لفظ يمانی عرفاً به کسی اطالق میکه حاال اگر فرض کنيم 
به خاطر داشنت مفهوم و وجه تسميه يمانی که کنند  کند ولی نص و روايات اين را ثابت می

هاست مگر  مهدی کسی نيست مگر از قريش و خالفت در آن(اصل و نسب در يمن است 
که ، پس نص و روايت اين را برای ما تفسير کرد )اصل و نسبی از يمن داشته باشدکه  آن

از قريش است ليکن اصل و نسب ايشان از يمن است پس بايد به نص و روايت  مهدی 
  .ماکتفاء و اقتداء کني

ساکن يمن است که يمانی از يمن باشد اين به آن معنی نيست که و حتی اگر فرض کنيم 
  .چه در روايات آمده است کند چنان جا خروج می و از آن

از که گوييد  يمانی از يمن است پس مشا چگونه میکه گويند  روايات می: ۲اشکال مشاره 
  باشد؟ بصره می

نقل نقل کرد حممد بن حممد بن عصام : دوق آمدهدر کمال الدين و متام النعمه شيخ ص
به نقل از قاسم بن عالء به نقل از امساعيل بن علی : گويد حممد بن يعقوب کلينی می: كرد
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به نقل از علی بن امساعيل از عاصم بن حناط از حممد بن مسلم شفقی نقل : قزوينی نقل كرد
قائم از ماست پيروز شده با ترس، : ندايشان فرمود که شنيدم  از امام حممد باقر : (منود

شود و  های زمين برايش ظاهر می شود و گنج مؤيد با نصر، زمين برايش چون طومار پيچيده می
قلمرو و حکومت او از مشرق تا مغرب است و خداوند عز و جل دين را به واسطه او ظاهر 

قائم مشا  ل اهللا ای پسر رسو: پس گفتم. مشرکين اکراه داشته باشندکه سازد هر چند 
اگر مردان خود را شبيه زنان زينت دهند و زنان خود را : کی ظهور خواهد کرد؟ فرمودند

و مردان شهوت خود را از مردان ارضا کنند و زنان از زنان و صاحبان فرج . شبيه مردان
و ها شوند و شهادت زور پذيرفته شوند و شهادت عدول پذيرفته نشوند  سوار بر مرکب) زنان(

و اشرار امت به خاطر ترس از زبانشان . مردم خونريزی و زنا و رباخواری را سبک بشمارند
حمترم مشرده شوند و خروج سفيانی از شام و يمانی از يمن و رانش زمين و قتل جوانی از آل 

   )٤٢١().بين رکن و كه مقام نام او حممد بن احلسن است حممد 

ايشان از که شود  يمن است پس چگونه گفته می يمانی ازکه پس نص روايت بر اين است 
  بصره است؟

که بايد به آن توجه داشت و آن اين است که در اين جا مطلب مهمی است : جواب
قبل از اين روايت و با مهان سند آمده و در آن لفظ از  ۳۲۷_۳۲۸روايتی در کمال الدين ص 

  ).از يمن(يمن در پرانتز آمده 

به نقل از حممد بن يعقوب کلينی، به نقل از قاسم بن  صام بن ع: شيخ صدوق نقل منود
عالء به نقل از امساعيل بن علی قزوينی به نقل از علی بن امساعيل از عصام بن محيد حناط از 

خواستم درباره قائم آل  و من می وارد شدم بر امام باقر : (حممد بن مسلم ثقفی الطحان
ای حممد بن مسلم در قائم آل : قدم شده فرمودند از ايشان سؤال کنم ايشان پيش حممد 
يونس بن متی و يوسف بن يعقوب و موسی و : شباهتی از پنج پيامرب موجود است حممد 

بازگشت او از غيبت به صورت  و اما شباهت او به يونس بن متی . عيسی و حممد 
غيبت از  وب جوان بعد از غيبت طوالنی و کرب سن و اما شباهت او به يوسف بن يعق

                                                
 . ۳۳۰-۳۳۱کمال الدين و متام النعمه ص  .٤٢١
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خاص و عام مردم و نزديکان خود و پنهان شدن او از برادران خود و اام کار بر پدر خود 
اش و اما شباهتش به  با وجود کمی مسافت بين او و پدرش و خانواده و شيعه يعقوب 

دوام ترس و طوالنی بودن غيبت و پنهان بودن والدت و درد و رنج و  موسی بن عمران 
ايشان رسيد تا  از ظلم و استبداد بهکه هايی  اش بعد از او و از سختی و دشواری عهخستگی شي

خداوند اذن ظهور و نصرتش داد و بر دمشنان خود پيروز گرداند و اما شباهت او به که  اين
افتند حتی گروهی از مردم گفتند  امت او در وی به اختالف و شبهه می عيسی بن مريم 

مرده و گروهی گفتند  عيسی که نشده و گروهی ديگر گفتند  هنوز زاده عيسی که 
 کشته شده و به دار آويخته شد و اما شباهت او به جد بزرگوارش حممد بن عبد اهللا که 

خروج و ظهورش با مششير و قتل دمشنان خدا و رسول او و قتل متکربان و طواغيت و او با 
و از . رچم و بيرقی ضد او باقی خنواهد ماندمششير و رعب پيروز و منصور خواهد شد و هيچ پ

و ندا و صيحه آمسانی در ) از يمن(خروج سفيانی از شام و خروج يمانی عالئم خروج او 
  )٤٢٢().خواند از آمسان او را به نامش و نام پدرش میکه ماه رمضان و کسی 

ن عبارت از اصل اي که  و اين عبارت به خاطر اين در پرانتز اده شد تا داللت کند بر اين
منظور از لفظ که ها را اده و او گمان منوده  حمقق کتاب يا خود حمدث آنکه روايت نيست بل
از اهل يمن و يا خروج او از يمن خواهد بود و هيچ روايت ديگری دال بر که يمانی اين است 

لفظ يمانی ه کيمانی از يمن خروج خواهد منود وجود ندارد و دليل بر اين مدعا و اين که اين 
اين رواياتی  از يمن بر اساس تصور روايت کننده است و خود او اين عبارت را اضافه منوده 

  : برخی از مؤلفان آن را نقل منودند بدون اين عبارتکه است 

ابن ابی الفتح اربلی نقل منود از کمال الدين صاحب کشف النعمه از حممد بن مسلم  –۱
خواستم در باره قائم از آل حممد از شيعيان  و می حممد باقر وارد شدم بر امام : (نقل كرد

ای حممد بن مسلم در قائم آل حممد شباهتی : سؤال کنم پس ايشان پيش دستی منود و فرمودند
از يونس بن متی و يوسف بن يعقوب و موسی بن عمران و . به پنج تن از انبياء موجود است

                                                
  .۳۲۸ص ةالنعم کمال الدين و متام. ٤٢٢
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 ها باد و اما شباهتش به يونس  لوات خداوند بر آنصکه عيسی بن مريم و حممد بن عبد اهللا 
 بازگشنت از غيبت طوالنی و به صورت جوان يا وجود کرب سن و اما شباهتش به يوسف 

پنهان بودن امر بر خاص و عام و غيبت او از برادران خودش و اام امر او بر پدر خود يعقوب 
دوام ترس و رعب  به موسی  با وجود کمی مسافت بين ايشان و اما شباهتش نبی 

چه  وی و طول غيبتش و پنهان بودن تولد او بر دمشنان و حيرت مريدان وی بعد از او و آن آن
خداوند اذن ظهور به وی عنايت که  در زمان غيبتش ديدند تا آنکه از درد و رنج زيادی که 

امت او در  بن مريم فرمودند و او را بر دمشن خود پيروز گرداند و اما شباهت او به عيسی 
هنوز زاده نشده و گروهی که گروهی گفتند که جا  افتند تا آن وی به اختالف و شبهه می

او کشته شده و به دار آويخته شد و اما شباهت او که عيسی مرد و گروهی گفتند که گفتند 
مششير از غالف بر کشيده و دمشنان خدا و رسول خدا و جبارين و  به حممد مصطفی 

يانگران را خواهد کشت و او به وسيله مششير و رعب پيروز خواهد شد و هيچ بيرق و طغ
خروج سفيانی از شام و خروج يمانی : پری بر وی باز خنواهد گشت و از عالئم خروج وی
وی را به نامش و نام پدرش می که ای  و صيحه و ندای آمسانی در ماه رمضان و ندا دهنده

   )٤٢٣().خواند

  .در اين روايت وجود ندارد) از يمن( نیپس هيچ نشا

بر : (و نيز شيخ طربسی در عالم الوری با عالم اهلدی، حممد بن مسلم ثقفی نقل كرد –۲
از ايشان  وارد شدم و من خواستم درباره قائم آل حممد  ابی جعفر امام حممد باقر 

 ائم آل حممد ای حممد بن مسلم در ق: سؤال کنم پس ايشان پيش دستی منوده فرمودند
شباهتی به پنج تن از انبياء وجود شباهتی به يونس بن متی و يوسف بن يعقوب وموسی بن 

ها باد دارد و اما شباهت  عمران و عيسی بن مريم و جدش حممد بن عبد اهللا صلوات خدا بر آن
ولت سن و اما که بازگشت وی از غيبت به صورت جوان با وجود  وی به يونس 
غيبت وی از خاص و عام مردم پنهان بودن وی از برادران و اام  يوسف  شباهت وی به

ها و شيعيان و مريدان وی و اما  با وجود کمی مسافت بين آن امر او بر پدرش يعقوب نبی 

                                                
 . ۳۳۰_۳۲۹ص  ۳کشف النعمه ج  .٤٢٣
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دوام ترس و طوالنی بودن غيبت وی و پنهان بودن امر والدتش و  شباهت وی به موسی 
خداوند به وی اذن ظهور داد و بر دمشنان وی پيروز که  درد و رنج مريدان وی بعد از اين

گروهی که جا  اختالف امت او در وی بود تا آن گرداند و اما شباهت وی به عيسی 
کشته که مرده و گروهی گفتند که هنوز زاده نشده و گروهی گفتند  عيسی که گفتند 

مششير خواهد که  اين شده و به دار آويخته شد و اما شباهت وی به جدش حممد مصطفی 
کشيد و دمشنان خدا و رسول خدا و ستمگران و طغيانگران را خواهد کشت و او به وسيله 
مششير و رعب پيروز خواهد شد و هيچ بيرق و پری بر وی وارد خنواهد شد و از عالئم 

 خروج سفيانی از شام و خروج يمانی و صيحه و نداء آمسانی در ماه رمضان و ندا: ظهور وی
   )٤٢٤().وی را به نامش و نام پدرش می خواندکه ای  دهنده

  .بينيم منی) از يمن(در اين روايت نيز نشانی از 

در کمال الدين : گويد میکه عالمه جملسی نيز در حبار األنوار از کمال الدين نقل منوده  –۳
بن عصام به نقل  مهدانی از علی بن ابراهيم از حممد بن عيسی از سليمان بن داود از ابی بصير و

از کلينی از قاسم مب عالء از امساعيل بن علی از علی بن امساعيل از عاصم بن محيد از حممد بن 
خواستم از ايشان  و می وارد شدم بر ابی جعفر امام حممد بن علی باقر : (كند مسلم نقل مي

حممد بن مسلم ای : ايشان پيش دستی منوده فرمودند که سؤال کنم  درباره قائم آل حممد 
هايی به پنج تن از انبياء مانند يونس بن متی و يوسف بن يعقوب  شباهت در قائم آل حممد 

وجود دارد و اما شباهت وی به  و موسی بن عمران و عيسی بن مريم و حممد بن عبد اهللا 
ولت سن جوان بود و اما که او با وجود که بازگشت وي از غيبت در حالی  يونس 

پنهان بودن امر او بر عام و خاص و برادران وی و نيز اام امرش بر  ه يوسف شباهتش ب
دوام ترس و  ها و اما شباهتش به موسی  با وجود کمی مسافت بين آن پدرش يعقوب 

طوالنی بودن غيبت وی و خمفی بودن امر والدت وی و سختی و درد و رنج مريدان و 
خداوند اذن ظهور را به وی داد و بر که  ديدند تا آن کهشيعيانش بعد از وی و سختی و آزاری 

امت او در امر وی به اختالف و که  اين دمشنانش پيروز گرداند و اما شباهتش به عيسی 

                                                
 . ۲۳۳ص  ۲عالم اهلدی ج أاعالم الوری ب .٤٢٤
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او که عيسی هنوز زاده نشده و گروهی گفتند که گروهی گفتند که جا  تفرقه افتادند تا آن
شد و اما شباهتش به جدش حممد مصطفی  کشته شد و به دار آويختهکه مرده و گروهی گفتند 

 گران خواهد بود  گران و طغيان خروجش با مششير و قتل دمشنان خدا و رسول خدا و ستم
و او به وسيله مششير و رعب پيروز خواهد بود و هيچ پرچم و بيرقی بر او فائق و پيروز خنواهد 

و صيحه آمسانی در ماه  خروج سفيانی از شام و خروج يمانی شد و از عالئم ظهور وي 
   )٤٢٥().او را با نامش و نام پدرش می خواندکه ای  رمضان و نداء دهنده

  .شود ديده منی) از يمن(جا نيز نشانی از روايت  در اين

جا ديده  در آن) از يمن(اند عبارت  پس اين مصادر در قديمه هر سه از کمال الدين نقل شده
فقط در يکی از روايات ذکر شده به نقل کمال الدين ) از يمن(شود پس ترجيحاً عبارت  منی

آمده و در زمان بعد از نقل اين روايات آمده و ناقل آن را به حسب مفهومش از لفظ يمانی آن 
  .را به روايت اضافه منوده است

لفظ سفيانی و خروجش از که و شايد دليل وی برای اضافه کردن اين عبارت اين است 
 .آورده است) از يمن(آمده بنا بر اين اين عبارت را بعد از لفظ يمانی شام قبل از ذکر يمانی 

اضافه شده و نبايد آن را مالک بدانيم و ) از يمن(عبارت که کنيم  پس اطمينان حاصل می
  .از معصوم نقل شده استکه بگوييم 

  : يمانی از يمن نيستکه بر اين  دهد مینشان که دو قرينه وجود دارد 

خروج  يمانی قبل از امام مهدی که معروف است اين است که چه  آن: قرينه اول
آورد و او امير سپاه غضب  فراهم می کند و او سپاه و جتهيزات آن را برای امام مهدی  می

  .چه در روايات نقل منودند يا سپاه اصحاب چنان

امير سپاه غضب کسی نيست جز ( :کهکند  سيد بن طاوس در کتاب مالحم خود نقل می
با فالن کس بيعت : (قبل از آن هيچ جن و انسی آن را نگفتهکه شنوند  ها صدايی می آنکه  آن

                                                
 . ۲۱۸_۲۱۷ص  ۱حبار األنوار ج  .٤٢٥
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   )٤٢٦().پس امير سپاه غضب خليفه يمانی است) کنيد و او کسی نيست جز خليفه يمانی

سپاه غضب اصحاب و انصار امام که کنيد  چگونه ثابت می :کهاگر کسی سؤال منود 
  هستند؟ مهدی 

فردی از وی درباره که کنيم هنگامی  آن را ثابت می له قول امام علی به وسي: جواب
که يزی ئپا یچون ابرها ها گروهی در آخر الزمان هستند كه هم آن…(سپاه غضب سؤال منود 

من اميرشان که به خدا سوگند . تا و الی آخر مجع خواهند شد تا سه يکی يکی و دوتا دوتا و سه
فرمود  میکه سپس بلند شد در حالی . خيزند آن مجع شده به پا میدر که شناسم و حملی  را می

   )٤٢٧().علم را خواهد شکافتکه شکافنده، شکافنده و او مردی است از ذريه و نسل من 

شوند اصحاب وياران امام مهدي  يز مجع میئچون برگان پا همکه ها مهان کسانی هستند  آن
 امام صادق که گونه  هستند مهان هر گاه خداوند به امام اذن خروج دهد : دفرماي می

چون ابر  سيزده نفرند هم و سيصدکه خواند پس اصحاب وی  او را با نام عربانی خودش می
  .شوند پاييزی يکی يکی به وی ملحق می

ها بيعت  کند و از آن دعوت خود را اعالم منوده و انصار مجع می و اکنون اگر يمانی 
 بينيم؟ ها افرادی از يمن می او دقت کنيم آيا بين آن گيرد اگر در هويت انصار می

کند و مسکن و حرکتش نيز از  اگر ايشان از يمن خروج میکه به وضوح معلوم است 
جا نيز ياران و انصاری دارد و اگر ما اين روايت وارده به نقل از جابر  جا باشد حتماً در آن آن

 .واهيم يافتحجفی را مشاهده کينم هيچ ذکری از مردم يمن خن

سيصد و اندی نفر بين رکن و مقام : فرمايد می امام صادق ( :کهکند  ايشان نقل می 
ها جنبائی از مصر و ابدال از  کنند بين آن بيعت می به عدد اصحاب بدر با قائم آل حممد 

خنواهد که هايی  ها چه قيام ها وبه وسيله آن اهل شام و برگزيدگان از اهل عراق در بين آن

                                                
 . ۸۰مالحم و فنت ابن طاوس ص  .٤٢٦
 . ۳۲۵غيبت نعمانی ص  .٤٢٧
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  )٤٢٨().کرد

پس ياران امام جنبائی از مصر، ابدال از شام و برگزيدگانی از عراق خواهند بود پس نقش 
  ها در اين ميان چيست؟ يمنی

امير سپاه غضب کسی از اين و آن : کند سيد بن طاوس در مالحم نقل می: قرينه دوم
با : گويد میکه هيچ انسان و جنی آن را نگفته که شنوند  ها صدايی می آنکه  نيست جز آن

  )٤٢٩().خواند و او کسی نيست جز خليفه يمانی فالن کس بيعت کنيد و آن را با اسم می

وليد بن مسلم از جراح بن ارطاة  –کند  نعيم بن محاد مروزی نقل می –و در کتاب فنت  
قبل از آن هيچ جن و که صدايی بشنوند که  امير غضب کسی نيست جز آن: (کند نقل می

خواند و او کسی  با فالن کسی بيعت کنيد و او را به اسم میکه نگفته است انسی آن را 
  )٤٣٠().نيست جز خليفه خدا يمانی

امير سپاه غضب کسی نيست جز خليفه يمانی پس نتيجه که کند  اين روايت تأکيد می
و به مهين خاطر اين منظور در . يمانی از اهل يمن و از ساکنان يمن خنواهد بودکه گيريم  می
در وصف مهدی قريشی يمانی و نه از آن و نه از اين يعنی نسب : گويد تاب لسان العرب میک

ها ذو يزن و ذو رعين هستند خنواهد بود و منظورش  از مجله آنکه او از ازواء يمن حکام محير 
و نظير مهين روايت در کتاب حبار عالمه جملسی ) يعنی قريشی نسب يمانی االصل .قريشی يمان

نيز  ۴۰۷ص  ۱و در کتاب الفايق فی غريب احلديث جار اهللا زحمشری ج  ۳۷۴ص  ۲۱ج 
  .آمده است

  

                                                
 . ۴۷۷غيبت طوسی ص  .٤٢٨
 . ۸۰مالحم و الفنت ص  .٤٢٩
 . ۶۶الفنت نعيم بن محاد مروزی ص  .٤٣٠



 ى هدممام انصار اانتشارات  ......................................................................................................٢٨٠

 

 امام مقدس ظهور ساز زمينه و  بیت اهل دار پرچم یمانی تنها: چهارم و بیست مبحث
  .است مهدى
  

از قرار معلوم از سنت اهلی وحدانيت مصادر موجود و وحدانيت حجت بر خلق است، پس 
اگر در آمسان و زمني ( ﴾،لَو کانَ فيهِما آلهةٌ إِالَّ اُهللا لَفَسدتا﴿: له فرمودخداوند احد جل جال

ولَعلَاَ بعضهم علَی ...﴿: و تعالی فرمود) شد ترديد آن دو تباه مى معبوداىن جز خدا بود بی
اِهللا  و لَو کانَ من عند غَيرِ﴿: و تعالی فرمودند) جستند و بر يكديگر برترى مى( ،﴾بعضٍ

مهانا در آن اختالف و نامهگوىن ، چه از سوى غري خدا بود چنان( ،﴾لَوجدوا فيه اختالفاًکَثيراً
  ).يافتند مى بسيارى

طور برای هر مکان و زمانی يک پيامرب است و امکان ندارد بيشتر از يکی باشد،  و مهين
ها بر خلق حجت  مهه آن خداوند در يک مکان و يک زمان دو پيامرب را مبعوث ننموده و

  .ها واجب است هستند و اطاعت از آن
ها صحبت  آنامام آينده از  طور ائمه اطهار از ذريه و نسل رسول خدا حممد  و مهين

دو تا  و حسين  گاه حسن به شهادت برسد، آنکه  امام سابق فوت و يا اينکه  کند تا اين منی
صحبت ننمود  ر زمان حيات امام حسن د امام در يک زمان هستند ولی امام حسين 

در ذريه و نسل ايشان استمرار  بود و مهين طور امامت بعد از حسين  و با ايشان حمجوب
 به حجت حممد بن حسن که  اينکرد تا  پدر آن را تسليم فرزند خود می، و ادامه پيدا کرد

و حتی در زمان  .فتاستمرار خواهد يا و بعد از ايشان در ذريه و نسل مهديين ، رسيد
از يک سفير بين خود و شيعه خود تعيني  امام بيشتر غيبت صغری برای امام مهدی 

های خمتلف، و اولين سفير  ها در سرزمين کرد با توجه به زياد بودن شيعه و متفرقه بودن آن منی
ور بعد ط گاه مهين بود و برای او وکالء در ساير سرزمين بوده آن عثمان بن سعيد العمری 

گاه  گاه بعد از او حسين ابن روح آن را تعيني منود آن از وفاتش فرزند او حممد بن عثمان 
  .علی بن حممدمسری 

و اما امت شيعه در آخر الزمان به خصوص از اين سنت اهلی ثابت، منحرف شدند و هر 
جت بر خود دانستند و به آن اقتدا کند و قول او را به عنوان حکه ای امامی را اختاذ منود  طايفه
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  !دانند خمالفت با او را خمالفت با خداوند تعالی می
و نائب در تصرف بر سرزمين و ، و هر کدام از اين رهربان مدعی نيابت از امام مهدی 

هر کدام ديگری را لعنت که شيعه به بيشتر از هفتاد فرقه در آمد که  اينبندگان شدند تا 
آوری عدد بيشتر بندگان و ياران برای پيشی گرفنت منودند  به مجع کند و اين رهربان هر کدام می

ها دلتنگ  ها خسته و برق و الکتريسيته در گرفنت عکس از آن های آن ديوارها از عکسکه  تا اين
  !ها به نادانی و کشت و کشتار رسيد امر بين آنکه  شده تا اين
وکالء امام مهدی که مکان دارد آيا ا، ها مورد تعمق و تعقل قرار گيرد کاش صحبت و ای

 ؟ها کشت و کشتار باشد آنمهديگر جبنگند و بين  با!  
ها به  امر بين آنکه دادند  بشارت به شت میکه شبيه منايش ده نفری است  و اين منايش

 از آنکه اين مهان چيزی است : ها جواب دادند آنبه ) اهل تسنن(فرزندان عامه ، جنگ رسيد
  !خندد ر آن میتعجب منوده و ب

 
و خنداندن او  مهدی باعث تعجب امام  و آيا امروز از جنگ نواب امام مهدی 

  !خنواهد شد؟
و از  اند هقرار داده شدکه شده است؟ آيا اين قوم تا اين درجه مورد مضح دانيم مشا را چه منی

کار مهچون آتش روی علم شده و آن را انکه اين کار زشت وناپسند خود غافل ماندند 
 !کنند؟ می

يک پرچم تنها واجب  جا آندر  و آيا، و امر مهم مهان صحبت در مورد عصر ظهور است
پس ، تنها يک پرچم باشد جا آن و اگر در ؟ی متعددی وجود داردها پرچماطاعت است و يا 

يا حسنی يا عباسی يا جعفری  و آيا اين پرچم حسينی ؟امکان شناخت اين پرچم چگونه است
  ؟است

در عصر ظهور برای که وجود دارد  اهل بيت  يک پرچم برای جا آنون شک در و بد
يکی است و طبق سنت اهلی متعدد  اهل بيت  زيرا پرچم .ها برافراشته خواهد شد آن
در  ؤمنين امل از امير: صحبت منوده است  ها آن ها روايت از در مورد آن دهکه  شود منی

از آن گمراه شد درمانده است و هر که هر که پری است  برای ما...(: آمده حديث طوالنی
سبقت بگيرد پيروز و هر کس از آن ختلف کند به هالکت رسيده و هر کس به آن  کس از آن
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  )٤٣١(.)جنات خواهد يافت متسک جويد

 

خداوند پری برای ما از جانب که  اينتا (: آمده  و در حديثی طوالنی از رسول خدا
و هر کس به آن استهزاء منود مورد ، به ياری آن شتافت پيروز شد بفرستد هر کس مشرق

مردی از اهل بيت من اسم او مهانند اسم من و خلق او مهانند  گاه آن، گيرد قرار می استهزاء
   )٤٣٢(.)آيد میمن بيرون  خلق

پرچم ما پری برای آل جعفر و از قبل (: کند نقل میبن بشر از حممد بن حنفيه  حممد
   )٤٣٣(.)..مرداس رای آلديگری ب

 
هر کس با آن باشد خواهد که است  تنها پری برای اهل بيت که يی جا آن و در ايت تا

حال ، و هر کس از آن جا مانده گمراه شد هالک خواهد شداز آن جلو زد  رسيد و هر کس
 را پرچم را برای امت آورده و حدود معامل آنصفات اين  بيت  اهل آياکه پرسيم  می

ها اين موضوع  آنکه  اينيا ، طور خالصه به آن اشاره كرده باشند مشخص منودند حتی اگر به
امت که  اينتا ، ن موضوع فراموش کردنداي  هزمان را در هدايت بالآخر  را ترک منوده و مردم

کنند  میخروج  قبل از قيام امام مهدی که ی گمراهی ها پرچمبرای  ای هبه صورت الش
  !؟گيرند قرار

أرسلناک  وما(: و پاک هستند ها مربا ن وصلهاز اي ايشانو عترت  رسول خدا  :جواب
الَمينلعةً لمحرسول خدا حممد  ).نفرستادمي و تو را جز رمحىت براى جهانيان .إالَّ ر  و آل

ی ضاللت به اسم و ها پرچمن از صاحبا حامل آن پرچم را مشخص کرده و او را ايشانبيت 
منحرف بوده و که باشد بر کسانی  تا حجتی اند هو نسب و سرزمين متيز و جدا کرد صفت

  .کنند خود و هوای خود را به غير از خداوند تعالی عبادت می
  

  : خواهيم پرداخت و حال به بيان اين اوصاف يکی پس از ديگری

                                                
 . ۸۹ص  ۱۰ج األنوار  ارحب .٤٣١
 . ۴۴۵للطربی الشيعی ص  ةدالئل اإلمام. ٤٣٢
 . ۳۰۲الغيبة النعمانی ص . ٤٣٣
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 تأکيد ها بعضی از روايت: است در عصر ظهور حسينی نسب حممد  حامل پرچم آل
ياری آن  بهکه بر مردم واجب است  قبل از قيام امام مهدی که تنها پری که منوده 

  : باشد میبشتابند تنها يک پرچم است و نه غيره و آن هم پرچم حسينی 
فاصله قرار گيرد زيرا برای  آل حممد  بين مشا وکه حذر باشيد  بر(: )ع(از امام باقر  
در جای خودت يی است پس ها پرچمها  آن غير ازيک پرچم و برای   و علی حممدآل 

که  مردی از فرزندان حسين که  اينها تبعيت و پيروی مکن تا  باش و از کسی از آن ثابت
عهد پيامرب خدا که در حالی . ببينی و پرچم و سالحش است را با او عهد پيامرب خدا 

  پيش علی فرزند حسين  پيش حممد بن علی گاه آن گرفتقرار   چه آنو خداوند 
   )٤٣٤().به تو گفتم چه آن مرو و مواظب باش از ها آنپس هرگز دنبال  دهد می اجنامخواهد  را می

در عصر ظهور   برای آل حممد و علیکه  کند میتأکيد  در اين روايت امام باقر 
امام فرزندان  حامل اين پرچم ازکه  اينو ، يی استها پرچمها  آنيک پرچم و برای غير از 

  .است حسين 
 

 خداوند عز(: چه زمانی خواهد بود پس فرمودکه در مورد فرج سؤال شد  از ابی جعفر  
هم با مشا از  منتظر باشيد مهانا كه من( .معکُم من املُنتظرين يانفَانتظروا : فرمودند جل و

 گاه آن شود میبرافراشته  تبرای آل جعفر فرزند ابی طالب پرچم ضالل: فرمود گاه آن )منتظرامن
برای آل حسن بن علی  گاه آن تر و شرورتری برافراشته خواهد شد برای آل عباس پرى گمراه

 برای فرزندان حسين  گاه آنندارد  ها امری وجود آندر که  شود میيی برافراشته ها پرچم
  ی برافراشته٤٣٥(.)امر در آن استکه خواهد شد پر(  

 

اين  برای آل جعفر يا آل عباس يا آل حسن که نفی منود  باقر  امامو در اين روايت 
در آن امر است که و وصف منود ، منحصر منود برای ذريه امام حسين  را پرچم باشد و آن

خواهد  اجنامباره  امر ما به يککه : رد شدهوا  ها آناز ، باشد می مهدی  يعىن امر امام
  .کنند میتعبير  ها از قيام قائم  روايتغير از آن در بسياری از  شد و

                                                
 . ۲۹۶ الزام الناصب .٤٣٤
 . ۹۷ص  ۳شرح االخبار ج . ٤٣٥
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از جانب مشرق خروج  حسين  مردی از فرزندان(: کند نقل میبن عمر  عبد اهللاو از   
ها را  به عنوان راه آن تسخير منوده و ها را ها در مقابل او قرار گيرند آن اگر کوهکه  کند می

  )٤٣٦(.)منايد می کسب

 
  : ایشان استو یکی از اوصیاء  مهدی  فرزند امام حامل پرچم آل حممد   

در جای خودت ثابت ... (: فرمايد میدر آن که  باقر  و از طريق روايت وارده از امام
با که  مردی از فرزندان حسين که  اينمکن تا  ها تبعيت و پيروی آنولی از کسی از  باش

مشخص . )... خداعهد پيامربکه است را ببيىن  و پرچم و سالحش او عهد پيامرب خدا 
  ايشانآن هم به دليل قول ، اوصياء است يکی از صاحب پرچم اهل بيت که  شود می

مهان  عهد رسول خدا که شد  در سابق مشخصکه ، )با او عهد پيامرب خدا است(
 و امام صادق ، تأکيد منود در آن بر ائمه و مهديين که وصيت در هنگام وفات است 

إالَّ من أتخذَ ( :در قول تعالیکه وصيت هنگام وفات مهان عهد است (: به صراحت فرمودند
، كه از نزد رمحان] و اوليا فرشتگان، امامان، مانندپيامربان[مگر كساىن  .عند الرمحنِ عهداً

زمينه ساز  اينکه  زمانیو تا ، کسی خنواهد بود مگر اوصياء نزدوصيت  و، )پيماىن گرفته باشند
حتماً بايد يکی از اوصياء ، است نزد او عهد رسول خدا که  اين او به حسينی و وصف

در که  طور مهان شود میظاهر  وصی قبل از امام مهدی  اينکه  باشد و به طور معلوم
، باشد  ايشانپس حتماً بايد از ذريه ، حبث را مشخص منودمي بيشتر از يک موضوع اين
يا از پدر به ، مگر در اعقاب و اعقاب و اعقاب خنواهد بود  زيرا امامت بعد از حسين

  .فرزند خواهد بود
ر به خاط)عهد( بر آن تأکيد منود وصيت رسول خدا که و اين مهان چيزی است 

بعد از او  گاه آن(: وفات به سراغش آمدکه هنگامی : فرمودند در مورد امام مهدی که  اين
مقربين فرزند خود اولني  را تسليم و آمد آناگر وفات به سراغ اکه دوازده مهدی خواهد بود 

و امحد و  عبد اهللابرای او سه اسم است امسی مهانند اسم من واسم پدرم و او که كند ) مهديين(

                                                
 . ۷۵املالحم و الفنت باب . ٤٣٦
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فرزند امام که وصيت مشخص منود  گاه آن).باشد میسوم مهدی است و او اول مؤمنين  اسم
ورد و گرنه چگونه بر او آ ايمان می  ايشانبه که مهان اولين کسی است  مهدی 
و نيازی به ، اين حبث را مشخص منودميچندين بار که ، او اول مؤمنين استکه  کند میصدق 

  .تکرار آن نيست
مردی (: شويم متوجه می مهين طور اين معنی را از طريق روايت آتی از امير مؤمنين  و

بر  شير را هشت ماهمشکه  کند میاز اهل بيت او از جانب مشرق خروج  قبل از مهدی 
ايشان غير از ذريه  امام مهدی  بيت اهلکه و امکان ندارد  )...کند میدوش خود محل 

  .باشد
 

از جانب که يی ها پرچم گويی(: کند میبرآن داللت  طور روايت آتی از امام رضا  و مهين
وصايا رزند صاحب فبه شام بيايند و به که  اينبينم تا  را می باشند سبز رنگ میآيند و  مصر می

  )٤٣٧(.)اهداء کنند

مهان  است زيرا امام مهدی  فرزند امام مهدی  مهان وصاياو فرزند صاحب 
 جا آنو در  اند شدهمجع  ايشان نزد پيامربان و ائمه  های وصيتکه  باشد می وصاياصاحب 

  .دکنن میبيعت  ايشانيا با  شوند میاهداء  وصايا به فرزند صاحبکه يی است ها پرچم
در عصر ظهور  حامل پرچم اهل بيت که  شود میاز طريق نکته اول و دوم واضح  و

  .است ايشانو فرزند  نسب و وصی امام مهدی  حسينی
   

  : از مشرق است حامل پرچم آل حممد 
در عصر ظهور يکی است و امکان  پرچم اهل بيت که متوجه شديم که  اينبعد از 

آن پرچم که  جهتیحال به مکان و ، هم حسينی و مهدوی استو آن ، متعدد باشندکه ندارد 
  .پردازيم می شود میخارج 

، کنند میو پيروی از آن  ايشان امر به طاعت پرچم اهل بيت که  اينروايات زيادی بر 
  : کنند تأکيد می آيد میاز مشرق بيرون 

                                                
 . ۲۵۰رشاد ص اإل .٤٣٧
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ها  آنبا ، دآين مشرق بيرون می ی سياهى از جانبها پرچم گاه آن: (از رسول خدا  
 اگر: فرمودند جوانی را ياد کرد و گاه آن، نداده است اجنامرا  هيچ قومی آنکه کنند  جنگی می

  .)خليفه خدا مهدی است اوکه ديديد با او بيعت کنيد  را او
  

حيمل ، املشرق رجل من أهل بيته بأهل) املهدی(وخيرج قبله .. .(: قال عن االمام علی  
   )٤٣٨(.)يقتل وميثل، ية أشهرالسيف على عاتقه مثان

از فرزندانش به اهل مشرق خروج ) مهدی(و مردی قبل از او  ...(: فرمود امام علی 
  .)کند میکشد و مثله  او می .کند میهشت ماه بر دوشش محل  او مششير را .کند می

او از جانب که يابيد  جوان يمن را در اگر اين چيزها را ديديد: ( از رسول خدا 
   )٤٣٩(.)آيد و صاحب پرچم مهدی است می مشرق

های  اگر مشا از طالع مشرق پيروی و تبعيت کنيد در مناهج و راه( : ؤمنينامل و از امير 
  .)يدا  دهسلوک منو  رسول

صاحب آيد  های سياه کوچک می ز مشرق با پرچممردی ا(: نقل استو از کعب االحبار  
را اداء  عت و فرمان امام مهدی اطاکه است  کشد و او مهان کسی شام را می

   )٤٤٠(.)کند می

آيد  از جانب شرق بيرون می مردی ازفرزندان حسين (: کند نقل میبن عمر  عبد اهللاو  
ها استفاده  ها را تسخير منوده و به عنوان راه از آن آن ها در مقابل او قرار گيرند اگر کوهکه 

   )٤٤١(.)منود خواهد

از که آيد  هايی می از قسمت شرقی زمين پرچم(: ديث طوالنیدر ح ؤمنين املو از امير  

                                                
ص  ۲مجع اجلوامع ج  .۱۲۹عقد الدرر ص  .۹۶الفنت ابن محاد ص  .۱۳۳ باب ۶۶املالحم ابن طاووس ص  .٤٣٨
 .۵۸۹ص  ۱۴كنز العمال ج  .۱۰۳برهان املتقی ص  .۱۰۳
 . ۱۰۷ص ۲املهدی املوعود املنتظر باب . ٤٣٩
 .۳۲۸ص  ۳۰املهدی املوعود املنتظر باب .٤٤٠
 . ۷۵املالحم و الفنت باب  .٤٤١
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مهر و خامت سيد بزرگ مهر شده هستند مردی از  ها با رأس آنکه پنبه و کتان و حرير نيست 
بوی حرکت که شود و در حالی  مشرق ظاهر می درکه کند  ها را رهربی می آن آل حممد 

   )٤٤٢(.)پيچد ک و عنرب در غرب میشاو مهچون م

از جانب خراسان در حال آمدن ديديد به  ها را اگر پرچم(: فرمودند رسول خدا  و 
   )٤٤٣(.)است  ها خليفه خدا مهدی با آنکه سوی آن بشتابيد 

 خداوند برای ما اهل بيت آخرت را بر دنيا ترجيح داد و بعد از من: ( رسول خدا 
مشرق  قومی از جانبکه  تا اين گيرند بالها و فرارها و طردها قرار می اهل بيتم در مقابل

ها داده  به آن کنند اما می طلبهای سياه است دو يا سه بار حق را  ها پرچم آنبا که .آيند می
شود اما  اده مید ها چه را خواستند به آن شوند پس آن جنگند و پيروز می گاه می شود آن منی

را پر از  کنند پس آن می اهل بيت من امر را تسليم مردی ازکه  کنند تا اين را قبول منی ديگر آن
کس از مشا اين امر را درک  گاه هر پر از جور و ستم بود آنکه طور  کند مهان عدل و قسط می

او مهدی که حركت كند  ها خيز بر روى برف ها بشتابد حتی اگر سينه ه سوی آنمنود ب
   )٤٤٤(.)است

کنند و  تأکيد می آيد يرون میمشرق بپرچم حق زمينه ساز از که  ها بر اين اين روايت  و مهه
  .مشرق مهان عراق و ايران استکه است   از قرار معلوم اين

 
  :از بصره است حامل پرچم آل حممد   

  امام مهدی تنها پرچم حق قبل از قيامکه واضح شد که  طور يقين بعد از اينه ب 
اهل  سرزمين پرچم آيد به سوی مشخص كردن و از مشرق بيرون میاست حسينی و مهدوی 

                                                
 . ۲۷۴ص ۵۲حبار األنوار ج  .٤٤٢
 .۵۸ص  ۲۴املهدی املوعود املنتظر باب  .٤٤٣
  .۹۲نت باب املالحم و الف .٤٤٤
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  و از کدام منطقه از مشرق ابتدای ظهورش خواهد بود؟؟، آييم می بيت 
 

در ياری در عصر ظهور دارای سبقت  مهدی  بدون شک حامل پرچم امام: گوييم حال می
و پيشى ( ،﴾أُولَئک املُقَربونَ * اَلسابِقونَ السابِقونَو﴿: است و در قول تعالی امام مهدی 

و از قرار معلوم حامل پرچم امام مهدی  )اند اينان مقربان*اند  دگانگرين یريندگان كه پيشگ
 ًترين  ايشانترين مردم به  بايد از نزديک حتما ها بعد از امام مهدی  آنو  باشد و اگر
او که طور يقين خواهيم دانست ه ب، سيزده نفر را شناختيم مؤمنين و اول ياران سيصد و اول
  .است پرچم امام مهدی  لحام

 

اول مؤمنين به امام که شويم  متوجه می  طريق تأمل در وصيت رسول خدا حممدو از 
شان  در آخر وصيت از رسول خدا  و، است امحدمهان فرزند و وصی او  مهدی 

 مقربين خود، اول فرزند تسليم را آن –مهدی  امام–و اگر وفات به سراغش آمد (: آمده
اسم من و اسم پدرم و او عبد اهللا و امحد و اسم سوم  مهانند امسی است اسم سه ارایدکه  كند

  .)مهدی و او اول مؤمنين است
 

در سبقت که  اين و اول مؤمنين خنواهد بود مگر مقربينقبالً گفتيم او اول که طور  و مهان
مل پرچم امام حاکه شديم  متوجهکه  اينو بعد از  .پيروز شود تصديق و ياری امام مهدی 

او اول مؤمنين در سبقت  زيرا( و از بقيه ياران متمايزتر است ايشان استاز ذريه  مهدی 
امام مهدی  يار يناولکه  اينحال به روايتی در مورد ، )است گرفنت در ياری امام مهدی 

 کنيم توجه می از بصره است مشخصو به طور  ،سيزده نفر از عراق و سيصد از :  

... (: فرمودند،  در خربی طوالنی در مورد تعداد ياران امام مهدی علی  از امام 
  )٤٤٥(.)...و آخرشان از ابدال خواهد بود ها از بصره اول آنمهانا 

و امسش  ايشاناز ذريه و وصی  اول ياران امام مهدی که شود  اين صورت واضح می  به
                                                

 . ۱۴۸بشارة االسالم ص  .٤٤٥
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  .باشد می بصرهو علی اخلصوص از اهل  امحد

و اين باشد،  میاز عراق  پرچم امام مهدی  ابتدای ظهور حاملکه  داشت توجهو بايد 
به که کنند نيست و شايد ضرورت شود  میاشاره  از خراسان را ویآمدن که معارض رواياتی 

و يا  هستند ايشانآيند در بيعت  از خراسان میکه  هايی پرچمکه  خراسان مهاجرت کند و يا اين
که شود  حتديد اين مورد به صاحبان آن واگذار می باشد و ايشان به رهربی يکی از سرلشکران

  ان شاء اهللا تعالی .خواهند کرد را کشف روزها عن قريب و به زودی آن

 
  : جمهول استش اصالت  بیت حممد اهل حامل پرچم 

 ايشان گاه ، آنايشان استاز ذريه يا نوادگان  حامل پرچم امام مهدی که و تا هنگامی 
زيرا مردم در نتيجه طوالنی ، گيرد قرار میاز تشکيک از جانب مردم  بزرگ ای محلهل در مقاب

ذريه در  ايشانازدواج منوده و برای  حضرتکه دانند  بعيد می  شدن غيبت امام مهدی
علت  گاه اصالت و نسب اين زمينه ساز و د داشته باشد و آنوجو های متعاقب خالل اين نسل

  : تی به آن اشاره خواهد کردآ روايتکه  است اين مهان چيزی و جمهول او وصف خواهد شد

کند نياز هست و  ب میآسياکه حتماً آسيابی (: بر منرب کوفه فرمودند امير مؤمنين    
اصالت او جمهول است بر که ای سرکش  بندهاستوار و ثابت شد خداوند  های خود اگر بر پايه

موهای  دارایها  شعور بوده و آن باکه خواهد بود  پيروزی با ياران او و کند آن مبعوث می
با که باشند وای بر حال کسی  های مشکی می مشکی و صاحبان پرچم هايشان لباسکه بلند 

ها و به کارهايشان  گوىي به آنکنند به خدا  ها جنگ سختی می کند با آن ها خمالفت آن
ها بدون رمحت  شوند و خداوند بر آن ها روبرو می اعراب مرتد و خمالف با آن نگرم، فجار و مى

ها را به صورت هرج در شهرستان بر ساحل فرات و بر خشکی و دريا  پس آن کند مسلط می
  )٤٤٦(.)دهند و خداوند نسبت به بندگان خود ظامل نيست می اجنامچه  آن خواهند کشت به جز

                                                
 .۲۶۵غيبة النعمانی ص  .٤٤٦
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  :است از آل حممد  حامل پرچم آل حممد   
آل حممد  مردی از ساز برای امام مهدی  حامل پرچم زمينهه ک اين  های زيادی به روايت

 باشند مى است.  

از که  آيند يی میها  پرچماز قسمت شرقی زمين ...(: مؤمنين  در حديث طوالنی از امير
مردی  .ها با مهر و خامت سيد بزرگ مهر شده هستند آندر رأس که  پنبه و کتان و حرير نيست

بوی که شود و در حالی  در مشرق ظاهر میکه کند  رهربی میرا  ها آن از آل حممد 
پيچد به مدت يک ماه ترس وحشتناکی جلوی  در غرب می ک و عنربشچون م حرکت او هم
   )٤٤٧(.)شوند جهت طلب خون پدران خود پياده می در کوفهکه  کند تا اين آن حرکت می

که تر از آن است  بزرگرم و خداوند اجل و اک(: فرمود  عبد اهللاو از ابی بصير از ابی 
مرا راحت که  چه آنفدايت شوم به : عرض کردم ايشانبه : زمين را بدون امام عادل ترک کند

که بينی تا زمانی  اصالً فرجی منی  حممد ای ابا حممد برای امت: فرمود .کند خرب کن می
ود و اگر حکومت ها منقرض ش  آنحکومت که  اين برای فرزندان بنی فالن حکومتی باشد و تا

با تقوا که از ما اهل بيت خواهد فرستاد  مردی ها منقرض شد خداوند برای امت حممد   آن
من او را به امسش  به خدا. گيرد کند و در حکومت رشوه منی عمل می هدايت کند و با سير می

آيد و  میی دو خال و اثر حافظ امانتدار کوتاه قد دارا شناسم سپس رهرب عادل و اسم پدرش می
  )٤٤٨(.)را پر از جور و ستم منودند فجار آنکه طور  مهان کند میرا پر از عدل و قسط  آن

مهدی از اهل بيت او از مشرق خروج  مردی قبل از...(: فرمودند امير مؤمنين 
  .)کند می

از اهل بيت ( و)  از آل حممد( و) به مردی از ما اهل بيت(:  ايشانقول از و 
و او از نوادگان  کنددر سابق گفتيم بر غير از او صدق  چه نآکه ندارد  کانامکه )  ايشان

 وصيت رسول خدا که و وصی اوست و اين مهان چيزی است  مهدی  و ذريه امام
                                                

 .۹۸ – ۹۹ص  ۲الزام الناصب ج. ٤٤٧
 .۲۶۹ص  ۲۵حبار األنوار ج  .٤٤٨
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بر کسی صدق ) از ما اهل بيت( کلمهکه به خصوص اگر متوجه شويم  بر آن تأکيد کرد و
ها را پاک و منزه منوده و  ها دور کرده و آن ز آنرا ا پليدیخداوند که مگر از کسانی  کند منی
صاحب ده مرتبه از ايمان که بوده و يا کسانی  ايشانعترت طاهر  و ها رسول خدا  آن

إِنما يريد اُهللا ليذهب عنکُم ﴿: خداوند تعالی فرمودند، فارسی شدند مهانند سلمان حممدی
جسکُم  الرطَهِري و يتطهيراًأَهلَ الب٤٤٩(.﴾ت(  

 
  : است امحد اسم حامل پرچم آل حممد   

اول  ايشانو  امحدش امس صاحب پرچم امام مهدی که در نکته دوم مشخص شد 
اسم  اين  بهکه ديگری هست  ياتروا جا نآدر، است ى امام مهدی  مؤمنين و ياری دهنده

  : ها از آنکه کنند  اشاره می

نقره، دوازده است نه از طال و نه  گنجی در طالقان برای خداوند: ( از امام باقر_ 
هاشم  ها را جوانی از بنی آناست رهربی  )امحد امحد( ها اند كه شعار آن هزار نفر در خراسان

از فرات که نگرم  است گوىي به او مى قاطر و بر سر او پيشانی بند قرمز رنگ سوار بر
خيز  بشتابيد حتی اگر جمبور شويد سينهاو  گذرد اگر در مورد او شنيديد به سرعت به سوی می

   )٤٥٠(.)سوى او برويده ها ب بر روى برف

کنند حتماً بايد اسم  می استفادهرا به عنوان شعار  آن های طالقان گنجکه و اسم امحد 
های  زيرا گنج، برد را باال می امام مهدی  پرچمکه باشد ها   گرترين پرچم صاحب هدايت

سازى به سوی امام مهدی  و به عنوان زمينه، آيند می  برای امام مهدیاز قيام  طالقان قبل
 گرترين پرچم جز اسم صاحب هدايته خود شعاری ب برایکه آيند پس امکان ندارد  می 

رساندن به آن شده حتی اگر  زيرا به هدايت وصف شده است و امر به ياری، داشته باشند
کنند  ایعدهامر به ياری   ائمهکه د کان دارپس چطور ام، خود را روی برف و يخ بکشيم

                                                
 .٣٣: االحزاب .٤٤٩
 .۳۴۳منتخب األنوار املضيئه ص  .٤٥٠
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به ياری صاحب امر  تنها ائمه  و !اند؟ ده شعار گمراهی برای خود اختاذ منوکه 
از آن را  کننده سرپيچیکه و آن پرچم حسينی مهدی يمانی است  انددهگرترين پرچم منو هدايت

غير تابع برای شخص  یامس) امحد(پس اگر شعار اهل طالقان  اند دهاز اهل آتش وصف منو
برگرداننده از امر يمانی  آن شخص به عنوان روی گاه آنباشد  صاحب پرچم امام مهدی 

را تصور کند و به  عاقلی آنکه و او از اهل آتش است و اين امکان ندارد  شود میحمسوب 
  .کنند به ياری کسی غير از معصوم امر منی ائمه که  اينخصوص 

  پرچمگر ترين  مهان اسم صاحب هدايت )امحد امحد(های طالقان  حال حتماً شعار گنج
برای .. .(: وارد شده  ائمهاز  و. است ست يمانی امحد وصی و نائب امام مهدی ها

که  آنامحد و  شود میخمفی که  آن دو اسم است امسی خمفی و امسی آشكار و اما قائم 
  )٤٥١(.)حممد است شود میآشكار 

امسی آشكار و : گويد گفته شود، زيرا روايت می عنی حقيقی دو اسممکه و امکان ندارد 
  ؟را در روايت معلوم منوده پس امر خمفی چيست و در حقيقت هر دو اسمشود،  میامسی خمفی 

دو تا ظهور است، ظهور  برای قائم در حقيقت معنی دو اسم مهان ظهور است، پس  و
به اسم امحد که حممد است، و ظهوری  شاناياسم شخصی که او امحد و ظهوری  به اسم وصی

به صورت خمفی بر مردم بوده و با توجه به ذکر آن در روايات  ائمه  در برنامه است
  .باشد میحمافظت از او تا هنگام رسيدن زمان او و حضور صاحب او  و برای، زيادی

ابی جعفر : کند میبر عامه مردم خمفی است دعوت که به امری  قائم که و روايت شده 
 خمفی هدايت  به امرکه گذاری شده  خاطر مهدی نام به اينمهدی ...(: فرمودند
   )٤٥٢(.)کند می

که امری  قيام کرد مردم را به اسالمی جديد و اگر قائم (: فرمودند عبد اهللا ابی   
مهدی  خاطر به به اينکند و قائم  اند دعوت می منحرف شده و مردم از آن گمراه شده

به  گذاری شده کند و به قائم نام به امری گمراه شده از آن هدايت میکه ری شده گذا نام
   )٤٥٣(.)باشد خاطر قيام او برای حق می

                                                
 . ۵۷باب ۶۵۳ص ۲کمال الدين ج  .٤٥١
 .۲۴۳لنعمانی ص غيبةا .٤٥٢
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  :مهدی است  اسم حامل پرچم آل حممد
قبل از قيام امام که سازى  به صراحت در مورد وجود زمينهکه تعداد زيادی از روايات  

که اين روايات تأکيد منود  کنند ذکر شد و یمو قبل از خروج سفيانی صحبت  مهدی 
مقصود از آن که  اين  شوند به بعضی از مردم دچار توهم میکه اسم او مهدی است در حالی 

وجود ندارد زيرا آن   ايشاناين امکان بر  است و مهان امام مهدی حجت ابن احلسن 
چه از  کنند و آن میف و قبل از خروج سفيانی توصي را از مشرق یخروج اين مهد روايات

و  مکرمه مکهقيام مقدس خود را از  امام مهدی که  متواتر قطعی است اين خالل روايات
که  یکند حال پس حتماً اين مهد شروع می بيشترپانزده ماه و يا  حدودسفيانی  بعد از خروج

و او صاحب پرچم ، باشد توصيف شده غير از امام مهدی حجت ابن احلسن  به مهدی
را  او رسول خدا حممد که در عصر ظهور وصی حسينی يمانی و مهانی مام مهدی ا

اسم من و برای او سه اسم است امسی مهانند ...(: گذاری منود مهدی نام در وصيت خود به
  .)عبد اهللا و امحد و اسم سوم مهدی و او اول مؤمنين است اسم پدرم و او

  : كنيم کنند را نقل مى يد مین موضوع تأکبر ايکه مشا رواياتی  و برای
ی سياه را از جانب خراسان درحال آمدن ها پرچماگر (: فرمودند از رسول خدا 

   )٤٥٤(.)ها خليفه خدا مهدی است در آنکه ها بشتابيد  آنديديد به سوی 
گاه بعد از آن بيرون  شود آن یاگر سفيانی ظهور کرد مهدی خمفی م(:  امام سجاد

  )٤٥٥(.)آيد می

اسب بدون افسار رها چون  سفيانی و مهدی هم(: کرد بن محاد از ابی هريرة نقلو نعيم 
کند و مهدی بر حريف خود نيز غلبه  میسفيانی بر حريف خود غلبه گاه  نآآيند  شده بيرون می

کشد و بر روی  بود پس سفيانی و ياران او را می خواهد با مهدی  پيروزی گاه نکند آ می
   )٤٥٦(.)ماند باقی منی مد حم زمين دمشنی برای آل

ها بعد از  ماه  ايشانزيرا  مهدی  و مهدی مذکور در اين روايت قطعاً غير از امام

                                                
 .۵۸ص  ۲۴املهدی املوعود املنتظر باب  .٤٥٤
 . ۱۹۴الطوسی ص  غيبة .٤٥٥
 . ۳۳۱ص  ۳۰باب  املهدی املوعود املنتظر .٤٥٦



 ى هدممام انصار اانتشارات  ......................................................................................................٢٩۴

 

مهدی (کند مهان يمانی  سفيانی در کوفه سباق می کند و با میقيام که  آنو  کند میسفيانی قيام 
ه کتاب غيبت شيخ ب. کنند میمورد تأکيد  روايات زير در اينکه  طور مهان باشد می) اول

ها مراجعه کنيد و اين معنی واضح  آنغيره  طور به کتاب غيبت شيخ نعمانی و طوسی و مهين
  : کنيم يک روايت را ذکر می است و نياز به توضيح بيشتر ندارد و تنها

يمانی و سفيانی مهانند اسب بدون عنان رها شده (: فرمودند  اهللا  عبدابی   
   )٤٥٧(.)هستند
سرتا خورده و در صورت او خال ابتدای  مهدی با موی(: فرمودند ر مؤمنين و از امي  

   )٤٥٨(.)کند افتاد سفيانی خروج می طور اتفاق اگر اينکه حرکت او از جانب مشرق است 

   
  : یمانی است حامل پرچم آل حممد 

عيت و ها در عصر ظهور و امر شده به تب  ترين پرچم با هدايتکه ثابت شد که  از اين بعد  
اين که از آن مهان پرچم وصی امحد حسينی مهدوی مشرقی است، پس امکان ندارد  پيروی

او صاحب که  اينبر او تأکيد شده بر  در روايات اهل بيت که يمانی موعود  مرد غير از
ظهور و روی برگرداننده از او از اهل آتش است حتماً بايد گرترين پرچم در عصر  هدايت
ی ديگر ها پرچممردم را از اتباع و پيروی از غير او و  ائمه که ی است مهان حسين يمانی

نياز  برحذر داشتند و حتماً بايد مهان امحد وصی باشد زيرا او اول مؤمنين از ياران است و اين
، بود خواهد ترين شخص به امام مهدی  و نزديکترين گر وی هدايتکه  اين به بر اين دارد 

که  کند منیا خداوند به اطاعت بيشتر از يک شخص در يک مرحله امر زير.. .و او.. .و او
  .بيشتر از يک بار اين موضوع را مشخص منودمي

  
  

                                                
   .۳۰۵الغيبة الطوسي ص .٤٥٧
  .۳۱۶غيبة النعمانی ص  .٤٥٨
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  :است صاحب دعوت برای امام مهدی  حامل پرچم آل حممد  
در عصر  حممد  طور مفصل صفات حامل پرچم آله بکه حبث روايات که  بعد از اين 

صاحب دعوت بوده و  ساز حتماً زمينه اينکه شخص خواهد شد برای ما م، ظهور را شنيديم
و .. .سياسی و نه است و نه برای مرجعيت و يا احزاب دعوت فقط برای امام مهدی 

  .خواهد بود.. .نه
تر از گر تپری هداي ها  پرچمدر مهه .. .(: طوالنی آمده است در حديثی از امام باقر 

کند و اگر يمانی  میيت است زيرا كه به صاحبتان دعوت پرچم هدا آنکه پرچم يمانی نيست 
مردم و هر مسلمانی حرام خواهد بود و اگر يمانی خروج کرد به  خروج كرد فروش اسلحه بر
از او که او پرچم هدايت است و برای هيچ مسلمانی جايز نيست  سوی او بشتاب زيرا پرچم

اهل آتش خواهد بود چون او به حق  م دهد ازاجنااين کار را  روی برگرداند زيرا هر کس
   )٤٥٩(.)کند مستقيم دعوت می

و  )کند میزيرا او به سوی صاحب مشا دعوت (: کنيد توجه و اگر به قول امام باقر 
يمانی صاحب دعوتی برای که  شود میواضح ) کند می زيرا او به حق و راه مستقيم دعوت(

ست و ها  پرچمحب هدايتگرترين او صاکه است  و اين مهان علتی، است امام مهدی 
ی ديگر غير ها پرچم شود میمشخص  نينمهچو  روی برگرداننده از او از اهل آتش خواهد بود

  .راه مستقيم و نه به امام مهدی  کنند و نه به میاز پرچم يمانی نه به حق دعوت 
که ت خداوندا اگر بين من و او مرگ فاصله گذاش(: آمده امام صادق  و در دعا از  

 گاه مرا از قربم بيرون بياور و کفن را برداشته و ای، آن را حتمی کرده بندگان تو آن بر عباد و
 لبيک بگويم در حال حاضر و در بدايت اش دعوت دعوت کنندهمششيرم را بيرون آورده تا به 

   )٤٦٠(.)...امر
بيرون  اهل مغرب به سوی اهل مصر... (: در حديثی طوالنی از عمار بن ياسر  و  
حممد  برای آلکه و قبل از آن کسی  باشد میآن امارت سفيانی که و اگر وارد شدند ، آيند می

                                                
 . ۲۵۶للنعمانی ص  غيبة .٤٥٩
 . ۷۴ص ۵مستدرک الوسائل للميرزا النوری ج  .٤٦٠
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  ٤٦١(.)...آيد کند بيرون می میدعوت(   
 )الزمانوصی و واليت در آخر (عنوان  و اين روايت حتت ءتوضيح در مورد اين دعاکه 

  .آيد می
در  به طور مفصل اين موضوع را که :کند میبرائت را اعالم  حامل پرچم آل حممد 

  .بررسى خواهيم كرد )زمانالوصی و واليت آخر (حتت عنوان  حبث آتی
 راه برای طالبان هدايت به سوی حامل پرچم امام مهدی   شکل اهل بيت و با اين

 و برای، در عصرظهور را روشن منودند و حجت را بر کل بشريت به طور واضح بيان منودند
بين به جز عار و خفت در دنيا و خواری و پستی در آخرت چيز ديگری معاندين و مکذ

 ضاللت آن بيان شدکه های ضاللت  پيروی از پرچمکه کند  ها کفايت می آنبرای ، خنواهدبود
  .ما را هدايت کردکه مهانند آتش بر علم است و محد و سپاس خداوندی 

  

  

  گر مشرق در روایات  انقالب: مبحث بیست و پنجم

ما را امر به آن که و بل، گر مشرق را واجب کردند ياری و پيروی از انقالب اهل بيت 
  .منودند

ذلک فاکسر ذلک القفل و، يا عامر إذا مسعت الرايات السود مقبلة: (منين أمير املؤ
  )٤٦٢( ).فإن مل تسطع فتدحرج حىت تقتل حتتها، حىت تقتل حتتها، الصندوق

ى سياه روى آورده و تو در ها پرچمشنيدى که هنگامى (: فرمود امير مؤمنان علی  
قرار گيرى  ها پرچما بگشا تا حتت آن آن ر، به هر صورت ممکن، صندوقى در بسته قرار داشىت

گونه خود را بغلطان تا به  مهان، پاى خود بروى باو اگر نتوانسىت در صندوق را بگشايى و 
  .)هدف برسى

                                                
  ۳۰۲ – ۳۰۳الغيبة للطوسی ص  .٤٦١
 .۷۹ص ۳الشيخ علی الکورانی العاملی ج  معجم أحاديث اإلمام املهدی  .٤٦٢
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از خراسان قيام که های سياه  صاحب اين پرچم، در روايات آمده استکه  طور مهانو 
  …باشد میامحد ، کنند می

اثنا عشر ألفا خبراسان ، زاً بالطالقان ليس بذهب و ال فضةإن هللا تعاىل کن: (عن الباقر 
کأنی ، عليه عصابة محراء، يقودهم شاب من بنی هاشم على بغلة شهباء" أمحد أمحد" شعارهم

   )٤٦٣( .)فإذا مسعتم بذلک فسارعوا إليه و لو حبواً على الثلج. أنظر إليه عابر الفرات
که در طالقان است نه طالست و نه نقره بل براى خداى تعاىل گنجى(: فرمود  امام باقر

ها جواىن از  است و رهرب آن "امحد امحد"شعارشان که دوازده هزار نفر در خراسان اند 
گويی ، بندی قرمز رنگ بر سر بسته است قاطرى سپيد رنگ است و پيشاىنهاشم سوار بر  بىن

شتابيد حىت سوى او به ديد بگذرد اگر دعوت او را شني از رود فرات هم مىکه نگرم  به او مى
  .)ها حرکت کنيد خيز بر روی يخ اگر جمبور باشيد سينه

  

يکُونُ مبدوه من قبلِ ، بِخدّه خالٌ، جعد، املهدیّ أَقْبلُ(: أنه قال عن أمير املومنين  
يخرج ، مل امرأَة تِسعةَ أَشهرٍو إِذَا کانَ ذَلک خرج السّفيانیّ فَيملک قَدر ح، املَشرِقِ
   )٤٦٤(.)بِالشّامِ

مهدی خممور العين پيچيده موی است و در گونه آن حضرت خالی (: فرمود امام علی 
چنان شد سفيانی خروج کرده و  و اگر آن، است و مبداء ظهور مبارکش از طرف شرق است

  .)کند میج در شام خرو، کند میبه مقدار محل زن نه ماه حکومت 
 

و روايت فوق مست  باشد میکه از م امام مهدی حممد بن احلسن مبدأ ظهور ، اوالً: مالحظه
پس چگونه ، باشد می سفيانی از عالمات ظهور امام مهدی ، دوماً. کند میمشرق را بيان 

 ؟ آيد می سفيانی بعد از امام مهدی 

                                                
 . ۳۴۳منتخب األنوار املضيئه ص  .٤٦٣
. عن احملجة و ينابيع املودة ۴۵۴از غيبة النعمانی منتخب االَثر ص.۲۵۲ص ۵۲حباراألنوار ج. ۳۰۴غيبة نعمانی. ٤٦٤

  .۳۵۴ص ۳الربهان ج
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گر مشرق  ها به صراحت به انقالب نآ از بعضیکه  اند هرواياتی ايراد شد از اهل بيت 
اشاره ، باشد میمبدأ قيامش از جهت مشرق که  ها به قائم  اشاره دارند و بعضی از آن

  .کردند

عن احلسن ، عن حممد بن خالد، بن حممد عبد اهللاعن ، اهللا بن موسى عن عبيد، علی بن أمحد 
، جعد، أقبل ياملهد(: نه قالأ عن احلارث عن علی ، عن أبی إسحاق اهلمدانی، بن املبارک
و إذا کان ذلک خرج السفيانی فيملک قدر محل امرأة ، يکون مبدأه من قبل املشرق، خبده خال

يعصمهم اهللا من ، تسعة أشهر يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام إال طوائف من املقيمين على احلق
يداء املدينة خسف اهللا به و ذلک قول حىت إذا انتهى إىل ب، و يأتی املدينة جبيش جرار، اخلروج معه

  )٤٦٥(.)و لَو ترى إِذْ فَزِعوا فَلَا فَوت و أُخذُوا من مکَان قَرِيبٍ: اهللا عز و جل فی کتابه
پيچيده موی است و در گونه آن حضرت خالی ، مهدی خممور العين(: فرمود امام علی 

چنان شد سفياىن خروج خواهد  اگر آنو . است و مبداء ظهور مبارکش از طرف شرق است
کند و اهاىل  از شام قيام مى. باشد دت باردارى يک زن يعىن نه ماه مىمنود و سلطنت او به م

استوارند و خداوند ايشان را از خروج با  بر حقکه پيوندند مگر گروهى  مهگى به او مى جا آن
تا  کند میبه سوى مدينه حرکت سفياىن با لشكرى بسيار عظيم  گاه آن، کند میسفياىن حفظ 

ايجاد  رسد در اين موقع زمين به دستور خدا با اطراف مدينه مى یبه دشت و صحراکه  اين
و اى کاش (: است قرآنی خدای تعالی در  و آن فرموده، بلعد شکاف بزرگى لشکر او را مى

ست و از انده اگريزى من] راهکه  جا آن[اند   زده وحشت ] کافران[که ديدى هنگامى را   مى
  .)دان جايى نزديک گرفتار آمده

إنا قد روينا أن املهدی : (عن عبد الرمحان األقرع القيروانی املغربی سأل االمام الکاظم  
إن مثل من سألت عنه مثل عمود سقط من : و أين يقوم فقال ، فمىت يکون قيامه، منکم

من قبل : ى العمود يقوم إذا أقيم؟ قلتفمن أين تر، السماء رأسه من املغرب و أصله فی املشرق
هناک يستوی قيامه و يتم أمره؛  فحسبک من املغرب يقوم و أصله من املشرق و: قال. رأسه

باملشرق يتم و. فقام من جهته، و نشأته باملشرق مث هاجر إىل املغرب کذلک کان املهدی و
ه األرض کما قال عز و جل فی و يورث، و يقوم من ذريته من يتم اهللا به ذلک فيما هناک، أمره

                                                
 .۲۶۳ص ۲تاريخ االمام الثانی عشر ج . ٤٦٥
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و کله  الصاحلون ير أن األرض يرثها عبادو لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذک: کتابه املبين
و کل قائم من ولده من بعده ، ينسب إىل املهدی عليه السالم ألنه مفتاحه و بدعوته امتد أمره

فهم األئمة املهديون و ، حانهو هدى م عباده إليه سب، مهدی قد هداهم اهللا عز و جل ذکره
  )٤٦٦(.)العباد الصاحلون الذين ذکرهم اهللا فی کتابه أنه يورثهم األرض و هو ال يخلف امليعاد

ما روايت : کردم سؤال از امام کاظم (: نقل استاز عبد الرمحان اقرع قيروانی مغربی 
سؤال کردی  چه نآ: ؟ و کجا؟ فرمودندکند میپس چه وقت قيام ، مهدى از مشاستکه کرديم 

پس از ، از آمسان بيافتد سرش از مغرب است و اصلش در مشرق باشدکه مهانند عمودی است 
و اصلش از مشرق  شود میاز مغرب بلند : فرمودند. از سرش: ايستد؟ گفتم کجا اين عمود می

و  کند مین امر قيام اي  هو کسی از نوادگانش ب. رسد و امرش به امتام می شود میاستوار  جا آنو 
که  طور مهان کند میو او را وارث زمين ، کند می متامی او اين امر را  خداوند بوسيله جا آندر 

صحف (ما در زبور بعد از ذکر که درستی ه ب(: خدای عز و جل در کتاب آشکارش فرمود
و متام آن منسوب به  )ان صاحل من وارث زمين خواهند شدبندگکه مقرر داشتيم ) قبل از زبور
و هر قائمی از . يابد است و با دعوت او امرش امتداد میگر آن  زيرا او گشايش. مهدی است
ها را هدايت کرده  مهانا خداوند عز و جل آن. مهدی است، باشد میبعد از او که فرزندانش 

ها امامان  پس آن. شوند میها بندگانش به سوی خداوند سبحان هدايت  و توسط آن. است
ها  آنکه ده است ها را در کتابش ذکر فرمو خداوند آنکه آن بندگان صاحلی مهديين هستند و 
  ). کند یگرداند و خداوند خلف وعده من را وارث زمين مى

حىت ترتفع رايات سود من املشرق فيسألون احلق فال .. .(: ورد عن رسول اهللا  
أو ، منکمکه فمن أدر. فينصرونفيقاتلون ، مث يسألونه فال يعطونه، مث يسألونه فال يعطونه، يعطونه

يدفعوا اىل رجل ، ها رايات هدى ناف، و لو حبواً على الثلج، من أعقابکم فليأت إمام أهل بيتی
فيملک األرض فيملؤها قسطاً و عدالً کما ، و اسم أبيه اسم أبی، من أهل بيتی يواطئ امسه امسی

  )٤٦٧(.)ملئت جوراً و ظلما

                                                
 . ۳۶۴ص ۳شرح األخبار للقاضی النعمان املغربی ج .٤٦٦
 . ۳۸۲ص۱معجم أحاديث اإلمام املهدی ج .٤٦٧
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حق را . هايى سياه در مشرق سر بلند کنند  پرچمکه  آنتا ...(: فرمود رسول اهللا 
پس ، و باز نيز چنين شود، ندهند ها به آنحق را طلب کنند و  دوباره، ندهند ها به آنطلبند و ب

از مشا يا فرزندانتان چنين روزى را درک که هر : سپس فرمود. آن گاه نربد کنند و پيروز شوند
اگر چه جامه به خود پيچد و بر برف گام ، د حاضر شودباش  از خاندامن مىکه کرد نزد امامى 

نام او ، ها را به مردى از خاندامن تقديم کنند آنکه هاى هدايتند   ها پرچم  زيرا اين پرچم، د
و آن  شود میپس زمين را حاکم ، و اسم پدرش مهانند اسم پدر من است، مهانند اسم من است
  . )از ظلم و ستم پر شودکه  آنبعد از  کند میرا پر از عدل و داد 

ملقب ) امامی از اهل بيتم(های سياه را به  رهرب پرچم و در اين روايت رسول اهللا 
 ی سياه امام مهدی حممد بن احلسن ها پرچمواضح است رهرب که  طور مهانو ، کند می

 ی سياه آن را به امام مهدی ها پرچماصحاب که و در مهين روايت آشکار است ، نيست
و اين روايت ولو از طريق اهل سنت است اال ، سپارند می کند میزمين را پر از عدل و داد که 
اما ، از طريق علمای ما شيعيان با اختالف کوچک در بعضی از مضامين ايراد شده استکه  اين

  .ها يکی است مضمون عام آن

مث يطلبونه ،  يعطونهبقوم قد خرجوا باملشرق يطلبون احلق فال کأين: (عن اإلمام الباقر  
فإذا رأوا ذلک وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فال يقبلونه حىت ، فال يعطونه

لو أدرکت صاحب ذلک  أما إين، قتالهم شهداء، ال يدفعوا إال اىل صاحبکمو، يقوموا
  )٤٦٨(.)الستبقيت نفسی لصاحب هذا األمر

گويى مردمى را (: فرمودکه يت کرده است روا از امام حممد باقر ، ابو خالد کابلى 
باز آن ، شود ها داده منى کنند و به آن آنان حق را طلب مى، بينيم مى اند هاز مشرق قيام کردکه 

مششيرهايشان را ، بينند وضع را چنين مىکه هنگامى . شود کنند و به آنان داده منى را طلب مى
مقصود  وىل، شود خواهند به آنان داده مى ىم چه آنپس ، گذارند شان مى  )دمشنان(گردن  بر

مششيرها و سالح خود را زمين بينند و به قيام خود ادامه داده و  خود را هنوز برآورده منى
و در ] يعنی مهدی موعود [ها را در اختيار صاحب مشا  مهه آنکه  جا آنتا ، گذارند منى

                                                
 . ۲۸۱غيبة نعمانی ص . ٤٦٨
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، د اگر من آن زمان را درک کنمآگاه باشي. شان شهيدند شدگان کشته. ياری او قرار دهند
  .)دارم ود را برای صاحب اين امر نگاه میخ

خطب الناس : يقول مسعت أبا عبد اللّه جعفر بن حممد (: قال، و عن مسعدة بن صدقة 
اعلموا أنّکم إن أطعتم طالع و: إىل قوله. ..بالکوفة  فحمد اللّه و أثىن عليه  أمير املومنين 

و ، و استشفيتم من البکم، فتداويتم من الصمم، هاج رسول اللّه املشرق سلک بکم من
، فال يبعد اللّه إالّ من أىب الرمحة. و نبذمت الثقل الفادح عن االَعناق، کفيتم مونة التعسف و الطلب

  )٤٦٩(.)سيعلم الّذين ظلموا أیّ منقلب ينقلبونو، فارق العصمةو

در  ای هامير مؤمنان در خطب: فرمودکه شنيدم  صادق  ماز اما(: کند نقل میمسعده  
او مشا را به راه و روش پيامرب ، گر مشرق پيروی کنيد بدانيد اگر مشا از انقالب: کوفه فرمود

تا از رنج طلب و ظلم ، خبشد اری کری و کوری و گنگی رهايی میو از بيم کند میراهنمايی 
خداوند از درگاه خود نراند جز آن ، زمين يدهايتان بر   ده شويد و بار سنگين را از شانهآسو

و ( .حق او نيست برگيردکه را  چه آنتسليم حق نباشد و ظلم و ستم پيشه کند و که کس را 
   .)به کدام بازگشتگاه خواهند برگشتکه زودی خواهند دانست ه ظلم کردند بکه کسانی 

، گزيند را می امرب ی سياه مشرقی راه و روش پيها پرچمگر مشرق يا صاحب  انقالب
و ، به ارث رسيده است باشد ايشانعلم کتاب به که های خدا  بايد حجتی از حجت بنا بر اين

و ، شفای بيماری کری و کوری و گنگی است ايشانپس ، مضامين ديگر مؤيد اين معناست
  ...يد و هايتان بر زمين می  شويد و بار سنگين را از شانه با او از رنج طلب و ظلم آسوده می

 )٤٧٠()....فيهزم السفيانی اىل الشام، يفيخرج اهللا على السفيانی من أهل املشرق وزير املهد( 
  .)دهد انی شام را شکست مىفرستد و سفي وند وزير مهدى را از مست مشرق مىو خدا(

بأهل ، رجل من أهل بيته –أی اإلمام املهدی  –و يخرج قبله .. .(: عن أمير املؤمنين   
  .)و يحمل السيف على عاتقه مثانية أشهر، رقاملش

                                                
 .۲۲روضة الکافی ح. ۳۰۴ص ۱ملهدی جعقيدة املسلمين فی ا. ۱۱۲- ۱۱۱ص ۵۱حبار ج .٤٦٩
 .۶۲۰ص ۲۹شرح إحقاق احلق ج .٤٧٠
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 مردى از اهل بيت آن حضرت به اهل مشرق خروج کرده(: فرمود از حضرت على  
  .)کند میو مدت هشت ماه مششير را بر دوش خود محل 

و ، باشد میمردی از اهل بيتش  وزير امام مهدی که شويم  و از اين روايت متوجه می
 .است) امحد(رزندش روشن به ف ای هاين اشار

إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان (: و عن السيد ابن طاووس فی مالمحه 
   )٤٧١().یفإن فيها خليفة املهد، فأتوها و لو حبواً على الثلج

ی سياه از طرف خراسان ها پرچمديديد که  وقتی(: سيد ابن طاووس در کتاب مالحم 
در آن که چون ، بر روى برف برويد خيز يد حتی اگر سينهها برسان خارج شدند خود را به آن

  .)خليفه مهدى است
خليفه يا مهان ، و مرد از اهل بيت امام مهدی ، وزيرکه سازد  اين روايت آشکار می

  .باشد میاش  وصی
يقتل عند کنزکم ثالثة (: فرمودکه ايراد شده است  و مانند اين حديث از رسول اهللا  

مث ال تصير اىل واحد منهم مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوم ، کلهم ابن خليفة
  )٤٧٢(.)إذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة املهدی: مث ذکر شاباً فقال، قتاالً ال يقاتله قوم

 اجنامکنند و سر با يکديگر نربد مى اند هزاد شان خليفه  مهگىکه ه تن در کنار گنجينه مشا س(
ى سياهى از سوى مشرق ها پرچمپس از آن . برد اى منى  ها از آن گنجينه ره آنيک از  هم هيچ

تا آن هنگام چنان نربدى اتفاق نيفتاده که اى   کنند به گونه شوند و با مشا نربد مى  ظاهر مى
که د با وى بيعت منائيد هرگاه او را ديدي: فرمود گاه آنپس از آن جوانی را ياد کرد و . است

  .)ى مهدى است او خليفه
  ).ی خدا مهدی ست مهانا او خليفه(، مانند مهين روايت، و در روايت ديگری

                                                
 . ۵۲املالحم و الفنت ص .٤٧١
 . ۳۰الم صبشارة اإلس .٤٧٢
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مث ال يصير  ،کلهم ابن خليفة ،يقتتل عند کنزکم ثالثة: (قال رسول اهللا : عن ثوبان قال 
مث يجیء  ،فيقتلونکم قتالً مل يقتله قوم ،طلع الرايات السود من قبل املشرقمث ت ،إىل واحد منهم

  .)فإنه خليفة اهللا املهدی ،و لو حبواً على الثلج ،فإذا مسعتم به فأتوه فبايعوه ،ييفة اهللا املهدخل
کدام  و هيچ شوند میسه فرزند خليفه کشته (: فرمود رسول اهللا  کهکند  نقل میثوبان  

پس جنگ سختی خواهد . آيند ی سياه از طرف مشرق میها پرچمسپس . رسند به خالفت منی
يد با او پس اگر امر او را شنيد، آيد میی خدا مهدی  خليفه سپس. مانند آن نبوده استکه بود 

  )٤٧٣().ى خدا مهدی است او خليفهکه زيرا . ها باشد خيز بر روی يخ بيعت کنيد حتی اگر سينه

  

يلقی أهل بيتی بالء حىت يبعث اهللا راية من املشرق سوادء من نصرها : (و عن النبی  
 ).خذهلا خذله اهللا حىت يأتوا رجالً امسه کأمسی فيولونه أمرهم فيؤيده اهللا بنصره نصره اهللا و من

)٤٧٤ (  
خداوند پری را از که  آنتا  شوند میاهل بيت من دچار بالهايی ( :فرمود رسول اهللا  

خداوند او را ياری ، هر کس آن را ياری کند. سياه استکه  کند میطرف مشرق مبعوث 
ی تا به مرد. کند میخداوند او را خذالن ، )ياری نکند(ن را خذالن کند و هر کس آ. کند می

پس خداوند او را با . سپارند رسند و امرشان را به او می اسم او مانند اسم من است میکه 
  .)کند میپيروزيش تأييد 

إذا رأيتم الرايات السود خترج من خراسان : ( در کتاب يوم اخلالص از امام صادق 
لو حبواً على الثلج فإن محلتها يطلبون احلق فال يعطونه فيقاتلون و ينتصرون فيعطون ما  فأتوها و

سألوا فال يقبلون کأنی م قد وضعوا سيوفهم على عواتقهم حىت يدفعوا رايام إىل القائم املهدی 
جتیء من  إال أم أنصار املهدی يوطئون له سلطانه قلوم کزبر احلديد فإذا رأيتم الرايات السود

  )٤٧٥( .)قبل املشرق فأکرموا الفرس فإن دولتنا فيهم

                                                
  .۶۴ص ۱الوردی فی اخبار املهدی ج العرف. ٤٧٣
 . ۱۰۳ص  ۱مئتان و مخسون عالمة ج .٤٧٤
  .و غيره ۲۶۱ص  ۷کنز العمال ج  .٤٧٥
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ی سياه از خراسان خروج کردند خودتان ها پرچمکه اگر ديديد (: فرمود امام صادق 
زيرا حامالن آن حق را طلب . ها باشد خيز بر روی يخ ها برسانيد حتی اگر سينه ا به آنر

که را  چه آنها  پس به آن .شوند میند و پيروز جنگ پس می. شود یها داده من کنند ولی به آن می
مششيرهايشان را بر که بينم  ها را می گويی آن. کنند قبول منیاما  شود میطلب کرده بودند داده 

ها انصار  آنکه بدانيد . يشان را به قائم مهدی برسانندها پرچمکه  آنتا  اند هدوش خود قرار داد
. های آهن است های آنان مانند پاره قلب. کنند هياء میاو را برايش م حکومتکه مهدی هستند 

که آيند پارسيان را گرامی بداريد زيرا  ی سياه از طرف مشرق میها پرچمکه پس اگر ديديد 
  .)ها است دولت ما در آن

ليس بذهب و ال فضة؛ إثنا عشر ألفاً ، إن هللا کنوزاً بالطالقان(: قال عن اإلمام الباقر  
، عليه عصابة محراء، يقودهم شاب من بنی هاشم على بغلة شهباء، أمحد..أمحد :خبراسان شعارهم

   )٤٧٦( .)فإذا مسعتم بذلک فسارعوا إليه و لو حبواً على الثلج، کأنی أنظر إليه عابر الفرات
که بل براى خداى تعاىل گنجى در طالقان است نه طالست و نه نقره(: فرمود امام باقر 

ها جواىن از بىن  است و رهرب آن" امحد امحد"شعارشان که اند  ساندوازده هزار نفر در خرا
گويی به ، هاشم سوار بر قاطرى سپيد رنگ است و پيشاىن بندی قرمز رنگ به سر بسته است

سوى او بشتابيد حىت اگر ه گذرد اگر دعوت او را شنيديد ب از رود فرات هم مىکه نگرم  او مى
  .)ها حرکت کنيد جمبور باشيد سينه خيز بر روی يخ

  

يخرج رجل من ولد احلسين من قبل املشرق لو (: بن عمر قال عبد اهللاو عن أبی قبيل عن  
  ) ٤٧٧( .)استقبلته اجلبال هلدمها و اختذ فيها طرقاً

از جهت مشرق  مردی از فرزندان حسين (: کند نقل میابی قبيل از عبد اهللا بن عمر  
  .)گزيند بر میها  ها راه ها را ويران و در آن د آناشنها در جلوی او ب اگر کوه کند میخروج 

  

، األرض غير معلمة يوتقبل رايات من شرق.. .:خرب طويل قال يف(: و عن أمير املؤمنين  
يسوقها رجل من آل ، خمتوم فی رأس القنا خبامت السيد األکرب، ال حريرليست بقطن وال کتان و

                                                
 . ۳۴۳منتخب األنوار املضيئة ص  .٤٧٦
 . ۴۳ص ۱رواه الطربانی و أبو نعيم اإلمام املهدی املنتظر ج. ۵۱۳قال الکنجی الشافعی فی البيان ص  .٤٧٧
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غرب کاملسک األزفر يسير الرعب أمامها تظهر باملشرق و توجد ريحها بامل حممد 
   )٤٧٨(.)بشهر

جنس ، عالمت ندارندکه آورند  رو مى يى از مشرق زمينها پرچم(: فرمود از امام علی
و . ها نوشته شده است ى آن بر روى پوشه، نه از پنبه است و نه کتان و نه از حرير ها پرچماين 

، انروايشان مردى از خاندان پيغمرب استرهرب و فرم. است نقش نگين پيغمرب ، اين نوشته
ضا پراکنده در فکه (آيد و بوى آن مانند مشکی معطر   در مشرق زمين پديد مى ها پرچماين 
ترس و رعب ) شوند  ها باخرب مى اسر دنيا از قيام آنيعنی سر(رسد    به مغرب زمين مى) شود

  .)گيرد ها قرار مى دنشان مهه جا در دليا پيش از آم، ى مسير يک ماه در پيشاپيش آنان ازهاند هب

تنشر مذ  وراية مل، ال فضةما هو بذهب و، له کنز بالطالقان: (عن الصادق و 
  ) ٤٧٩(.)طويت
و . طال و نقره نيست) از جنس(که  نابراى او گنجی است در طالق: (از امام صادق  

   ).تگشوده نشده اس، از هنگام فرو پيچيده شدنکه پری است 

، در روز مجل امير مؤمنان آن را بر افراشتکه است  پرچمِ رسول اهللا ، پرچم و اين
 .جا گذاشته ب و برای قائم ، سپس آن را فرو پيچيد

و أهل البصرة نشر  ملا التقى أمير املؤمنين : ( عبد اهللاقال أبو : قال، عن أبی بصير 
إن للقوم مدة  يا بين: فقال للحسن: الاىل أن ق... فزلزلت أقدامهم) ص(راية رسول اهللا ، الراية

  )٤٨٠(.)إن هذه راية ال ينشرها بعدی إال القائم صلوات اهللا عليهو، يبلغوا

با اهل بصره رو  مؤمنان امير که هنگامی : فرمود صادق  ماما(: ابی بصير گويد 
… ها را در هم شکست پس قدم آن، پرچمِ رسول اهللا ، در رو شد پرچم را بر افراشت
                                                

املير جهانی ج ) البالغة مستدرک ج(مصباح البالغة . ۱۰۳ص  ۲الناصب فی إثبات احلجة الغائب جإلزام  .٤٧٨
 .۱۵۸ص ۲

 . ۶۰۱املعجم املوضوعی ص . ٤٧٩
  .۳۱۹غيبة نعمانی ص. ٤٨٠
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که است  ای های فرزندم برای قوم دور: فرمود پس به امام حسن : فرمودکه تا جائی 
درود خدا بر او ، افرازد مگر قائم پرچم بعد از من کسی آن را بر منین اي که  اينو ، گذرانند می
  .)باد

و هر کس از آن عقب ماند ، شکنی کرده است بيعت گرفت پيشیاز اين پرچم که کسی و 
  .ودش مینابود 

إن لنا أهل البيت راية من تقدمها : يقول مسعت أمير املؤمنين (: عن عبيد بن کرب قال 
  ) ٤٨١( .)و من تبعها حلق، و من تأخر عنها زهق، مرق
برای ما اهل که درستی ه ب: فرمودکه شنيدم  از امير مؤمنان (: از عبيد بن کرب گويد 

و هر کس از آن ، عت شکنی کرده استبي، بگيرد پيشیهر کس از آن که ، بيت پری است
   ).ملحق شده است) به ما(، مهراه آن باشدکه و هر کس ، شود مینابود ، عقب مباند

   

، إن لصاحب هذا األمر غيبتين(: يقول  عبد اهللامسعت أبا : قال، عن املفضل بن عمر
فال يبقى . بذه: و بعضهم يقول. قتل: و بعضهم يقول. مات: إحدامها تطول حىت يقول بعضهم

إال املوىل الذی ، على أمره من أصحابه إال نفر يسير ال يطلع على موضعه أحد من ولده و ال غيره
  )٤٨٢(.)يلی أمره

دو ، براى صاحب اين امر: فرمايد میکه شنيدم  از امام صادق (: مفضل بن عمر گويد
او وفات کرده : گويند بعضى مىکه شود  يکى از آن دو به قدرى طوالىن مىکه غيبت است 

که به طورى ، رفته است: گويند و بعضى مى، کشته شده است: گويند و بعضى مى، است
و از مکان او کسى ، مگر افراد اندکى، کسى از اصحاب او بر اعتقاد به امامت وى باقى مناند

  .)گيرد دست میه ب را امر آن حضرتکه جز موالئى ، شود فرزند آگاه منى از فرزند و غير

                                                
 . ۲۰۲بشارة اإلسالم ص  .٤٨١
  . ۱۶۲غيبة طوسی ص.۵۵ص  ۱الغيبه الکربى ج .٤٨٢
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اهللا أجل و أکرم و أعظم من أن يترک األرض بال (: قال عبد اهللا  بصير عن أيب يبعن أ 
يا أبا حممد ليس ترى امة : مبا أستريح إليه قال جعلت فداک فاخربين: قلت له: إمام عادل قال

م أتاح اهللا ألمة که م فإذا انقرض ملکه حممد فرجاً أبداً مادام لولد بنی فالن ملک حىت ينقرض مل
و اهللا إنی . د برجل منا أهل البيت يسير بالتقى و يعمل باهلدى و ال يأخذ فی حکمه الرشاحمم

ألعرفه بامسه و اسم أبيه مث يأتينا الغليظ القصرة ذو اخلال و الشامتين القائد العادل احلافظ ملا 
   )٤٨٣( .)استودع يمألها عدالً و قسطاً کما مألها الفجار جوراً و ظلماً

تر و اعظم از   خداوند بزرگتر و مکرم(: فرمودکه روايت کرده  ام صادق ابو بصير از ام
چيزى به ما ! قربانت گردم: ابو بصير گفت، زمين را بدون امام عادل بگذاردکه آن است 

بىن عباس بر که مادام ! اى ابو حممد: فرمود، موجب آرامش خاطر ما باشدکه اطالع دهيد 
ها منقرض  دولت آنکه وقىت . فرج و راحىت ندارند مد امت حم، اند  زدهختت سلطنت تکيه 

نگاه داشته ظاهر   اهل بيت ماست و براى امت حممد ازکه خداوند مردى را ، گرديد
خدا ه ب. گرداند تا دستور تقوى دهد و به هدايت رفتار کند و در صدور حکمش رشوه نگيرد

گردىن قوى دارد و داراى دو که سپس مردى . شناسم قسم من او را به اسم خود و پدرش می
او زمين را ، او قائم عادل و حافظ امانت اهلى است. سوى ما خواهد آمده خال سياه است ب
  .)فاجران آن را پر از ظلم و ستم کرده باشندکه  ناچن کند میپر از عدل و داد 

قيام  قبل از امام مهدی حممد بن احلسن که مردی  در اين روايت امام صادق 
گردىن قوى دارد و داراى دو که سپس مردى (: فرمايد میزيرا ايشان ، کند میرا وصف  کند می

شخص اول را به دستور به تقوی و رفتار  جا اينو در ). سوى ما خواهد آمده خال سياه است ب
مردی از (شان را به ايکه  چنين هم، کند میبه هدايت و عدم گرفنت رشوه در حکمش وصف 

او معصوم است و مردم را به باطل وارد که و اين اوصاف بدان معناست  کند یمياد ) اهل بيت
 از اهل بيت که و با اين حال مستحق اين شد ، سازد ها را از حق خارج منی و آن کند یمن

که اهل بيت را كسی جز معصوم است و منزلت ) اهل بيت(پس منزلت او منزلت ، باشد
  .شود یرده است بدان نائل مندست آوه ی دهم از ايمان را ب درجه

                                                
 .۲۶۹ص  ۲۵حبار األنوار ج  .٤٨٣
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يکون لصاحب هذا األمر (: أنه قال عن إمساعيل بن جابر عن أبی جعفر حممد بن علی  
و أومى بيده إىل ناحية ذی طوى حىت إذا کان قبل خروجه أتى ، غيبة فی بعض هذه الشعاب

، ن أربعين رجالًحنو م: کم أنتم ها هنا؟ فيقولون: املوىل الذی معه حىت يلقى بعض أصحابه فيقول
مث يأتيهم ، واهللا لو ناوى بنا اجلبال لناويناها معه: کيف أنتم إذا رأيتم صاحبکم؟ فيقولون: فيقول

فيشيرون إليهم فينطلق م حىت يلقوا ، أشيروا إىل رؤسائکم أو خيارکم عشرة: من القابلة فيقول
  )٤٨٤( .)و يعدهم الليلة التی تليها، صاحبهم

صاحب اين امر را در يکى (: فرمود از ابی جعفر حممد بن علی ، از امساعيل بن جابر 
قبل از که  آنتا  -و با دست خود به ناحيه ذى طوى اشاره منود - ها غيبىت است از اين دره 

از  ای عدهيوسته با اوست بيايد تا با گيرد و پ دست میه امر او را بکه خروجش موالئى 
حدود چهل : گويند چند نفريد؟ و آنان مى جا اينر مشا د: اصحاب وى مالقات کند و گويد

به خدا : اگر مشا صاحب خود را ببينيد چه خواهيد کرد؟ آنان پاسخ دهند: پس گويد، مرد
سپس . ها را از جا بر کنيم در رکاب او خواهيم کَند کوهکه د اگر ما را دستور فرمايد سوگن

نان و آ، و برگزيدگان خود را نشان دهيدده تن از سر کردگان : سال بعد نزد آنان آمده گويد
تا صاحب ، گردد روانه مى) از آن مجع جدا شده(ن پس با ايشا، کنند براى او ده نفر را معين مى

  .)دهد  و او ايشان را وعده فردا شب مى، خويش را مالقات کنند

ى طوى و با دست خود به ناحيه ذ - ها غيبىت است صاحب اين امر را در يکى از اين دره 
گيرد و پيوسته با اوست  دست میه امر او را بکه قبل از خروجش موالئى که  آنتا  - اشاره منود
  .اى از اصحاب وى مالقات کند عدهبيايد تا با 

پس ، کند میو روايت اشاره به زمانی قبل قيامش ، باشد می صاحب غيبت امام مهدی 
با اوست که و آن موال ، آيد می باشد میو با اکه آن موال که چه چيزی قبل قيامش خواهد بود 

و در اين روايت . گيرد بدست می ايشان  از او را بعد) خالفت(امر که مهان موالئی است 
حدود : گويند چند نفريد؟ و آنان مى جا اينمشا در  گويد میکه  دهد می اجنام کاریاين موال چه 

به : خواهيد کرد؟ آنان پاسخ دهنداگر مشا صاحب خود را ببينيد چه : پس گويد، چهل مرد
. ها را از جا بر کنيم در رکاب او خواهيم کَند کوهکه د اگر ما را دستور فرمايد خدا سوگن

                                                
 . ۲۱۱غاية املرام و حجة اخلصام ص. ۱۸۲ی صغيبة نعمان. ٤٨٤
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، ده تن از سر کردگان و برگزيدگان خود را نشان دهيد: سپس سال بعد نزد آنان آمده گويد
تا ، گردد روانه مى) ع جدا شدهاز آن مج(ن پس با ايشا، کنند نان براى او ده نفر را معين مىو آ

  .دهد میرا وعده فردا شب  ها آنو او ، صاحب خويش را مالقات کنند

چند نفريد؟ اگر مشا صاحب خود را ببينيد چه خواهيد  جا اينمشا در  گويد میها  پس به آن
سوی امام ه ی ب ندهاو صاحب دعوت و دعوت کنکه  شود میکرد؟ و با اين روايت روشن 

  .مالقات کنند برد تا با امام مهدی  ها را می آنکه  باشد یم مهدی 

هو مقتد و طوىب ملن ادرک قائم اهل بييت: (قال رسول اهللا : قال عبد اهللا  عن ايب 
من قبله اولئک رفاقی و ذی ودی  به قبل قيامه يتوىل وليه و يتربأ من عدوه و يتوىل االئمه اهلادية

  )٤٨٥().ياکرم خلق اهللا علو: رفاعةقال . (يعل کرم اميتأو موديتو

پيش که  آنبه حضور قائم برسد و حال که خوشا به حال کسى (: فرمود امام صادق  
و با  با موالی او دوست و با دمشن او دمشن و خمالف استکه  آن، از قيام او نيز پيرو او باشد
 و دوستان من واينان مهنشين ، گر پيش از او نيز دوست است رهربان و پيشوايان هدايت

  .)ترين امت در نزد من هستند گرامى
، پيش از قيام او نيز پيرو او باشدکه  آنبه حضور قائم برسد و حال که خوشا به حال کسى 

و به دست ا امر امام مهدی که و آن مهان موالئی است ، با موالی او دوست باشدکه  آن
است و اولين ايمان آورندگان  مطلع ايشانمکان  ازکه و او مهان شخصی است ، رسد می

  : فرمود امام صادق که  طور مهانکه و بل، است
وهو الوزير ، فکهخلفه أصحاب ال ييمشويقبض أموال القائم و: (قال االمام الصادق  

املغرب األمن کرامة احلجة بن احلسن املشرق و يبسط يفاأليمن للقائم وحاجبه ونائبه و
(.)٤٨٦(  

                                                
 . ۲۷۵غيبة طوسی ص . ٤٨٥
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ف که و پشت سر او اصحاب  کند میاموال قائم را دريافت  و(: فرمود امام صادق 
راست قائم و وزير و نائبش است و به برکت حجت ابن دست افتند و او وزير  به راه می

   .)دهد میرا گسترش  يتدر مشرق و مغرب امن احلسن 
 را به برکت حجت يتکيست و چگونه در مشرق و مغرب زمين امن پس وزير قائم 

انصارش را که زيرا او صاحب پرش است و اوست ، دهد؟ آری گسترش می  ابن احلسن
اين را  امام رضا که و برای اين است ، شود میو متصدی بيعت برای پدرش  کند میمجع 
  .شوند میداده  آيند به فرزند امام  از مصر میکه ئی ها پرچمکه  کند میبيان 
مث (: فرمود، گويد میبا سلمان سخن که  در حالی در مود مهدى  از اخبار پيامرب  

يمأل األرض قسطاً وعدالً کما  يالذ أميت يمهد، يا سلمان: فقال ضرب بيده على احلسين 
يليه  يأبوه الذ، يابن وص يوص، عامل ابن عامل، إمام ابن إمام. ظلماً من ولد هذاملئت جوراً و

لألول مثل . أبوه أفضل منه: م أبوه؟ قالاملهدی أفضل أ، اهللا يا نيب: قلت: قال. عامل يإمام وص
مثل أجور من تبعه ال ينقص أيما داع دعا إىل هدى فله أجره و. أجورهم کلهم ألن اهللا هداهم به

مثل أوزار من تبعه ال ينقص داع دعى إىل ضاللة فعليه وزره و أيماو، ذلک من أجورهم شيئاً
  )٤٨٧(.)ذلک من أوزارهم شيئ

: فرمود، گويد میبا سلمان سخن که  در حالی د مهدى در مو از اخبار پيامرب  
دنيا را که مهدی امتم ، ای سلمان: و فرمود اشاره کرد سپس ايشان با دستش به حسين (

امام . پر از ظلم و ستم شده است از فرزندان اين استکه در حالی  کند میپر از عدل و داد 
وصی ، امام آيد میبعد از او که پدرش . استو وصی فرزند وصی ، عامل فرزند عامل، فرزند امام

: مهدی برتر است يا پدرش؟ فرمود، ای پيامرب خدا: عرض کردم: سلمان گويد. و عامل است
ى او آنان  وسيلهه خداوند بکه اوىل آنان مثل اجر مهه آنان را دارد چرا  .پدرش از او برتر است
تابع او که و مثل اجر کساىن  خود هر کس به هدايىت دعوت کند اجر. را هدايت کرده است

و هر کس به گمراهى دعوت . از اجر آنان کم شودکه  آنبدون ، اند را خواهد داشت  شده
ن مطلب اي که  آناند را خواهد داشت بدون   تابع او شدهکه و مثل گناه کساىن کند گناه خود 

  .)از گناه آنان کم کند

                                                
 .۴۳۱-۴۳۰سليم بن قيس هاللی ص .٤٨٧
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اشاره  ی امام حممد بن احلسن  ذريهبه مهدی اول از  رسول اهللا  جا اينو در 
امام حممد که دانند  او امام فرزند امام است و مهه می: فرمود پيامرب که  ايندليل ه کنند ب می

پس آيا از سلمان خمفی ، برای کل مردم معروف و شناخته شده است  بن احلسن عسكری
ی  ی ديگر فرموده قرينه نينچ همامام حممد بن احلسن امام فرزند امام است؟ و که  باشد می

سؤالی  جا اينو در . وصی و عامل است، امام آيد میبعد از او که پدرش : است رسول اهللا 
حممد بن احلسن که  اينقبل از پدرش آمده باشد يا که آيا از ائمه کسی است : شود میمطرح 

 آيد میو بعد از اکه پدرش : فرمايد می و رسول اهللا  پدرش آمد؟از قبل  عسكری 
: سلمان گويد: است ی سوم سؤال سلمان از رسول اهللا  قرينهو . وصی و عامل است، امام

و مهه . درش از او برتر استپ: فرمود ؟مهدی برتر است يا پدرش، ای پيامرب خدا: عرض کردم
برتر  از ديگر ائمه ،  بعد از امام علی و حسن و حسين امام مهدی که دانند  می

که پس اين کيست . پدرش از او برتر است: فرمايد میبه سلمان  ل اهللا و رسو. است
ی رسول اهللا  فرموده: ی چهارم و قرينه ؟ امحدپدرش از او برتر است غير از مهدی اول 

 : ىل آنان مثل اجر مهه آنان را دارد چراى او آنان را هدايت کرده  وسيلهه خداوند بکه او
؟ و آيا گويد میها سخن  در مورد آنرسول اهللا که تند پس اينها چه کسانی هس. است

 ائمه که  اينکنند يا  زندگی می در زمان امام مهدی که داريم   کسانی از ائمه
است  ی امام مهدی  سخن در مورد ذريهکه  اين؟ يا اند ههدايت شد توسط امام مهدی 

آنان : فرمود رسول اهللا که ست مهين ا به خاطرباشند؟ و  اش می مهان مهديين از ذريهکه 
  .ى او آنان را هدايت کرده است وسيلهه خداوند بکه مثل اجر مهه آنان را دارد چرا 

فأی هؤالء الذين مسيت أفضل؟ فقال رسول ، يا رسول اهللا(: خرب طويل قالت فاطمة  ويف 
أمتی بعد علی و جعفر هذان أفضل و محزة ، أخی علی أفضل أمتی: اهللا صلى اهللا عليه و آله

أشار رسول اهللا هذا و بعد األوصياء من ولد ابيناحلسن واحلسين و يوسبط وبعدک وبعد ابين
  بيده إىل احلسين األول خير من اآلخر ألنه إمامه و الذی قبله أفضل منه . يمنهم املهد

   )٤٨٨(.)إنا أهل بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا. األول ياآلخر وصو

                                                
 .۸سليم بن قيس هاللی ص . ٤٨٨
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؟ پيامرب ند برترنام بردى که يک از اينان  کدام، يا رسول اللَّه(: فرمودند ا حضرت زهر
 تم است: فرمودبعد از على و  اين دو افضل امت من، محزه و جعفر. برادرم على افضل ام

با  و پيامرب  -ام حسن و حسين و جانشينان از فرزندان اين پسرم هستند  تو و دو پسر و نوه
) مهدى(قبل از که  آن. و مهدى از ايشان است -فرمودند ام حسين دست اشاره به ام

زيرا امام او است و اين وصى ، از مؤخر است برترمقدم است که اوىل . است از او افضل است
  .)خداوند براى ما آخرت را بر دنيا ترجيح داده استکه ما اهل بيىت هستيم  .آن است

در موردش سخن که سازد شخصی  می روشن و در اين حديث نيز رسول اهللا 
و مهدى از : فرمود شان اي که زيرا ، باشد یمن امام حممد بن احلسن عسگری  گويد می

 پس آيا امام حسن عسكری . است از او افضل است) مهدى(قبل از که  آن، ايشان است
ز مين وصی اکه روشن ساختند  اهل بيت که  در حالی، برتر است از امام مهدی 

  .باشد میها برتر است و او قائم  آن

بعد احلسين تسعة يکون منا (: انه قال بن غزوان عن أبی بصير عن أبی جعفر الباقر  
  )٤٨٩( ).هو أفضلهمتاسعهم قائمهم و

ها قائم  مين آن. باشند می  از ما نه نفر بعد از حسين بن علی(: فرمود امام باقر  
  .)است ها ها است و او برترين آن آن

  

بصاحبکم عال فوق جنفکم بظهر کوفان معه انصار ابيه  کأين: (قال االمام زين العابدين  
   )٤٩٠(.)اهللا عز وجلکه رسول اهللا قد نشرها فال يهوی ا اىل قوم إال أهل حتت راية

کوفه  در پشت، تان بر جنفکه صاحب مشا را ] بينم می[گويا (: فرمود امام سجاد 
آيد  بر هيچ قومى فرود منى. راشته شدهباشند زير پرچم رسول خدا اف ار پدرش میمهراه با او انص

   .)نابودشان سازد) آن قوم را(، خداوند صاحب عزت و جاللکه  آنمگر 
                                                

واخلصال . ۳۵۰ص ۴۵، و کمال الدين ومتام النعمةج۱۵/  ۴۴۸: ۱حنوه فی الکافی . ۲۲۷إثبات الوصيةص .٤٨٩
 . ۵۲۱ص۱النجم الثاقب ج. ۱۴۰غيبة طوسيص. ۳۴۸االرشادص. ۹۴مانی صغيبة النع. ۴۱۹ص  ۱۲ج

يوم اخلالص . ۹۰بلفظ قريب و مثله فی االمام املهدی ص. ۳۱۲منتخب االثرص. ۱۳۵ص  ۵۱حبار األنوار ج  .٤٩٠
 .۲۴۸ص 
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إذا اختلف کلمتهم و طلع القرن ذو الشفا مل يلبثوا إال يسيراً حىت (: قال عن أبی جعفر 
غوا أرم مث يثور املشوه عليه فتکون بينهما ملحمة عظيمة مث يظهر األبقع مبصر يقتلون الناس حىت يبل

يظهر السفيانی امللعون فيظهر ما مجيعاً و يرفع قبل ذلک ثنتی عشرة راية بالکوفة معروفة و يقبل 
  )٤٩١(.)بالکوفة رجل من ولد احلسين يدعوا إىل أبيه مث يبث السفيانی جيوشه

برای که  از فرزندان حسين  آيد میی در کوفه مرد...(: فرمود حممد باقر امام  
   .)...فرستد سپس سفيانی لشکرش را می، کند میپدرش دعوت 

  
حىت إذا بلغ إىل الثعلبية (: قال –فی حديث  – عن أبی جعفر ، عن عبد األعلى احللبی 

و أشجعهم بقلبه ما خال صاحب هذا ، و هو من أشد الناس ببدنه، قام إليه رجل من صلب أبيه
أفبعهد من رسول اهللا ، يا هذا ما تصنع؟ فو اهللا إنک لتجفل الناس إجفال النعم: فيقول، األمر

و اهللا لتسکنت أو ألضربن الذی فيه : أم مباذا؟ فيقول املوىل الذی ولی البيعة) صلى اهللا عليه و آله(
لی يا هات ، إی و اهللا إن معی عهداً من رسول اهللا، اسکت يا فالن: فيقول له القائم. عيناک

جعلنی اهللا : فيقول فيأتيه ا فيقرؤه العهد من رسول اهللا  –أو الزنفيلجة  –فالن العيبة 
جدد لنا ، اهللا فداک جعلين: مث يقول، فيقبل بين عينيه، رأسک أقبله فيعطيه رأسه أعطين، فداک

  .)فيجدد هلم بيعة، بيعة

پس اگر به .. .(: ائم فرموددر خربی طوالنی در ذکر خرب واحوال و مسير ق امام باقر  
و او شديدترين مردم در بدنش و ، خيزد پدرش به طرف او به پا میمردی از صلب ثعلبيه برسد 

   )٤٩٢(.)ها به قلبش به جز از صاحب اين امر مى باشد ترين آن شجاع

  
  

                                                
 ۲۸ص ۱فی بعض ما ورد فی السفيانی فی سنة الظهور، مرکز املصطفى، عن کتاب الفنت البی نعيم ج .٤٩١
 ۲۲۹-۲۲۷بشارة االسالم ص . ۴۳۶احلاج حسين الشاکری ص  ۲ج  هدی املنتظر امل .٤٩٢
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   هل بیت روایت یمانی در کالم ا: مبحث بیست و ششم
خرب  سازی ظهور امام مهدی  ظهور شخصی جهت زمينه به مهانا اهل بيت اطهار 

ها و تفصيل  آنبرای آشنايی با  جا اينکردند و در  های زيادی ذکر نام ايشانو برای . دادند
  .شود باشد توضيحاتی ارائه می می يمانیکه ها  ها و از مجله يکی از نام آن

: فرمايد میکه  ذکر شده در کتاب معروف غيبه نعمانی مد باقر حمو اين نام از امام 
واحد و يک ماه واحد و يک روز  سفيانی و يمانی و خراسانی در يک سال) قيام( خروج(

تر از پرچم  يافته پری هدايت ها پرچمو در بين .. .های تسبيح دارند نظامی مانند دانه، باشد می
دعوت ) امام مهدی ( چون مشا را به سوی صاحبتان ،آن پرچم هدايت است، يمانی نيست

يمانی خروج کرد خريد و فروش اسلحه بر مردم و کل مسلمانان حرام  پس اگر، کند می
بر و ، سوی او بشتاب چون پرش پرچم هدايت استه خروج کرد ب و اگر يمانی، شود می

از اهل  اجنام دهد) يچیپ سر(را آن  و هر کس، او سرپيچی کند هيچ مسلمانی جايز نيست از
  )٤٩٣(.)کند میحق و صراط مستقيم دعوت  به سویچون ، باشد میجهنم 

  : دهيم های آن را شرح می داللت حال در روايت فوق تامل کنيم و بعضی از
  .تفاوت آن را بدانيم دو مفهوم و: اوالً

  ظهور: مفهوم اول
  خروج: مفهوم دوم

ظهور که و بدانيم . از ظهور چيزی تعبير نکرد و گويد میمهانا روايت فوق از خروج سخن 
و ظهور برای تبيان امر و اعالن ، از خروج استقبل ظهور ، است قبل از خروج ای همرحل

و آن مهان سنت  کند میو مقدمات قيام را آماده  باشد میدعوت و احتجاج بر مردم قبل از قيام 
ها بايد امری برای  ل عذاب و قيام آنقبل از نزوکه های خداوندمتعال است  انبياء و فرستاده

  .ه استکسی نيامده و امری را برای ما اعالم نکردکه نگويند  مردم تبيين شود تا

                                                
معجم أحاديث ، ۶۰۳ص  ۱۰مستدرك سفينة البحار ج ، ۲۳۲ص  ۵۲األنوار ج حبار، ۲۶۴غيبة النعمانی ص  .٤٩٣

  .۲۵۵ص  ۳ی ج اإلمام املهد
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و  کند میبيان  دهد میبين سفيانی و يمانی رخ که نگی ج روايت در موردکه  اين خصوصاً
سفيانی  چنين مهو  مرحله مجع لشکر با ايمان با يمانی  مهانا بايد قبل از قيام و خروج

کنند برای  انصارشان عمل میها به مجع کردن  آن مهه) ظهور( و در اين مرحله، باشد
در روايت ذکر شده ) قيام( خروجکه  شود میروايت معلوم  و از بيان، سازی مرحله قيام زمينه
و  تزامنکه معنی اين ه ب باشد می) کنند يکديگر را تبعيت میاست های تسبيح  مانند دانه(که 

و قول روايت منافات با وجود  .نه در ظهور باشد می) قيام( خروج ها سه پرچم در مهراهی آن
يمانی قبل از سفيانی ظهور که در بعضی روايات آمده است که ها ندارد چون  يکی از آن

 .کند میروايت زير اشاره که  طور مهان کند می

خروج امام مهدی : ض کردمعر بن احلسين  به علی(: کند نقل میحذمل بن بشير   
 قبل از خروجش : فرمودهای آن را به من بگو پس  و عالمت را برايم توصيف کن و داليل

گويند در سرزمين جزيره و سرنوشتش در تکريت  به آن عوف السلمی میکه  خروج مردی
سپس خروج ، شعيب بن صاحل از مسرقند سپس خروج، و قتلش در مسجد دمشق باشد می
اگر  پس باشد میفرزندان عتبه بن ابی سفيان  يانی ملعون از سرزمين خشک و او ازسف کند می

 )٤٩٤(.)شود میو بعد از آن خارج  شود میخمفی  مهدی  سفيانی ظهور کرد

مهدی طبق وصيت رسول خدا نام ( روايت دوم تصريح به ظهور يمانیکه توجه کنيد 
 .شود میو بعد از آن خارج  شود یمسپس خمفی  کند میسفيانی ظهور  قبل از) سومش مهدی

 دهد میها رخ  ميان آنکه و جنگی  فرموده) خروج(ها  قيام آن در مورد امام باقر : ثانياً
باشند و به طبيعت حال اهل  نگ است و در اين زمان سه پرچم میج خروج برای، و آن خروج

ن راستا امام باقر گويند و در مهي ها سخن می مردم و عدم گمراهی آن هدايت برای بيت 
  مردم از گمراهی دور شوند که  اين به خاطرصفات پرچم هدايت را توصيف کرده است

به  پرچم هدايت را گمراه و سرگردان شوند و حيرت را از مردم دفع کنند و امام  و مبادا
 پری ها پرچمدر بين (: فرمودصورت منفرد توصيف کرده و شبهه را از آن دور کرده است و 

علت و  و سپس امام باقر ) تر از پرچم يمانی نيست آن پرچم هدايت است يافته هدايت
                                                

 . ۲۴۹ص غيبة الطوسی  .٤٩٤
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چون ... کند می چون مشا را به سوی صاحبتان دعوت(: فرمايد میو  دهد میسبب آن را نشان 
  ).کند میمشا را به سوی حق و به صراط مستقيم دعوت 

ه ب دائماًکه بل، مان حمدودی نيستيمانی برای حق و صراط مستقيم و در ز و اين هدايت از
و روايت در ، و به مهين دليل روايت به صورت مطلق آمده است کند میدعوت  سوی حق

 کند میبه سوی حق و صراط مستقيم هدايت  و اگر شخصی دائماً گويد یسخن من زمانی معينی
و بايد معصوم نبايد مردم را از حق بيرون کرده و داخل باطل کند که باشد چون  بايد معصوم

  .کند میرا داللت  اين روايت عصمت يمانی  باشد و

 .به آن خواهيم پرداخت در مباحث آينده مفصالً  راجع به عصمت يمانی

کنند  به حق هدايت و دعوت میکه اشخاص زيادی  در مورد قرآنمهانا که  شود میگفته 
ضرب اللّه و: گويد می قرآنآن در مورد که فرعون  مؤمن آل ها معصوم نيستند و مثالً ولی آن

ت بِخيرٍ هلْ مثَلًا رجلَينِ أَحدهما أَبكَم الَ يقْدر علَى شيٍء وهو كَلٌّ علَى مواله أَينما يوجهه الَ يأْ
دو ، زند مى] ديگر[و خدا مثلى ( )٤٩٥(.﴾يستوِي هو ومن يأْمر بِالْعدلِ وهو علَى صراط مستقيمٍ

آيد و او سربار خداوندگارش  منى ها الل است و هيچ كارى از او بر آن مردند كه يكى از
آورد آيا او با كسى كه به عدالت فرمان  فرستد خريى به مهراه منى او را مى باشد هر جا كه مى
  .)يكسان است خود بر راه راست است  دهد و مى

که کسی  هرکه  شود یو من، ها معصوم نيستند آن کنند ولی حق هدايت می و مجع کثيری به
بايد به حق دعوت کند و وقت معينی  معصوم دائماً بله، شود میمعصوم  کند میبه حق دعوت 

  .است برای دعوتش ندارد برای دعوت مطلق

ل جهنم اه من آل فرعون سرپيچی کند ازؤاز مکه ا کسی يآکه اما توجه کنيد : گوييم و می
  ؟شود می

  .خير: شود میگفته 
                                                

 . ٧٦: النحل .٤٩٥
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از اهل  کند از او سرپيچی که کسی (: فرمايد می در حق يمانی  ولی امام باقر 
 .گردد عصمت يمانی تعيين می جا اينو از ) باشد می جهنم

بر هيچ مسلمانی جايز نيست از او سرپيچی ( :کهمهين موضوع روايت گفته  به خاطرو 
و سرپيچی از آن باعث رفنت به جهنم  است دهد از اهل جهنم ماجناکند و هر کس آن را 

ها  از آنکه و کسی  باشد میاصحاب واليت اهلی  اين امر فقط در مورد حجج اهلی و) شود می
  .دهد اجناماش را مداوم  و روزه حتی اگر مناز باشد میسرپيچی کند جهنمی 

و معنی آن ، )سوی او بشتاب کرد به اگر يمانی خروج( گويد میروايت که  شود میگفته 
  .وقت خروج است، منظورکه قبل از خروجش به سوی او بشتابيم بلکه  شود یمن

او را تبعيت نکند به حتقيق که و کسی  پرچم يمانی پرچم هدايت استکه  نابد: گوييم می
ی حال چه يمان. شود میبر آن از اتباع باطل  و عالوه کند میو بدون شک غير از آن را تبعيت 

از قبل او را که  اينچگونه بدون بشتاب  عبارت به سوی او، خروج کند يا خروج نکند
  .)امری باشد بعد خروج و قيام پس بايد قبل از آن ظهور( شتابيم؟ میباشيم به مستش نشناخته 

مردم او را بشناسند تا به سوی او بشتابند و حق او را اثبات کند و  بايدکه پس دقت کنيم 
  شتابند؟ و میا شود و اگر غير از اين است چگونه مردم به سوی اجنام قيام خروج وبعد از آن 

و نصرت آن و معنی عبارت  باشد میتاکيد بر تبعيت از آن  و امر به سوی او شتاب کنيد
 .بايد قبل از خروجش باشد نصرت دادن به اوکه بل، نصرت بعد از خروج باشدکه اين نيست 

شيخ کورانی در  جا اينو در  کند میدعوت  مهدی  صاحبمان اماميمانی ما را به : ثالثاً
اساسی و مرجح در انقالب يمانی و هدايت آن شرف  اما سبب: گويد میکتاب عصر ظهور 

و آن جزئی مستقيم ، کند میدريافت  امام مهدی  دستورات را به صورت مستقيم ازکه  اين
يمانی مشرف به مالقات امام و اخذ  و، باشد می) مهدی  امام(از نقشه حرکت ايشان 

مدح شخص يمانی و رهرب  کند میرا تائيد  يمانیکه امری  و، باشد میدستورات از وی 
بر هيچ (و ) کند میما را به صاحبمان دعوت (و  )ها پرچمترين  يافته هدايت( انقالب است و او

  ).باشد میاز اهل جهنم  داد اجنامآن را که نيست از او سرپيچی کند و هر کس  مسلمانی جايز
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در يک اشتباه بزرگی گرفتار شد و آن اين است ) شيخ کورانی(رغم اين گفته وی  علی و
امر چيز ديگری که و در حالی  کند میيمانی از يمن خروج که شيخ کورانی متوهم شد که 

چون بايد اصل و .. در اين سايت توضيح داده شده در قسمت حمل خروج يمانیکه  است
 روايات حممد وآل حممد که بل، از يمن خروج کندکه  اين  هيمن داشته باشد ن از نسبی

  .باشد میاز بصره  اولين انصار امام مهدی که گفتند 

در آن خروج مهدی  ذکر کردند و ای هخطب منين ؤامير امل(: کند نقل میاصبغ بن نباته  
شنيدم  از رسول خدا : فرمودندکه  اينتا ، هايشان کنند و نام با او خروج میکه و کسانی 

   )٤٩٦(.)باشد میها از يمامه  و آخر آن از بصره  امام مهدی انصار اولينمهانا : فرمودندکه 

امام مهدی از بصره  انصار اولينمهانا (: فرمودند و در روايتی ديگر از امام صادق 
   )٤٩٧(.)ها از ابدال و آخر آن باشد می

که توضيحاتی  و از باشد میاول مومنين يمانی که اکيد دارند ها نيز ت روايتکه  طور مهان
 .شويم داده شده متوجه می  در مورد وصيت رسول خدا

خصوص به مسلمانان و امام ه عامه مردم و ب فروش اسلحه بر حرام گشنت خريد و: رابعاً
 کرد خريد و فروش اسلحه بر مردم و کل مسلمين پس اگر يمانی خروج(: فرمود باقر 

شامل يهود و که بل، برای مسلمانان خمتص نيست يمانی فقطکه و سبب آن اين ) شود میحرام 
سلمين را ذکر و م شود میاسلحه بر مردم مطلق  لذا حرمت خريد و فروش باشد مینصاری نيز 

بر اکثر تعابير وارد شده که  طور مهانخاص بر عام  يا من باب عطف، کيدأکرده برای افزايش ت
در دست دمشنان يمانی نباشد و با آن که  آنگردد برای  خريد و فروش حرام می جناماو ، است

  .بر عليه يمانی جنگ کنند
که  اين  هن، حرمت تکليفی است مانند حرمت ترک مناز و روزه، معنی آن در اين حرمت و
يمانی بود چرا خريد و   امحد احلسنگويند پس اگر  هستند می نادانکه از کسانی  بعضی

                                                
 .١٠٤ص  ٣، معجم أحاديث اإلمام املهدی ج ٢٨٨طاووسص  املالحم والفنت للسيد ابن .٤٩٦
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تکوينی است مانند حرام  جا اين؟ و بدانيد حرمت و حرام شدن در !اسلحه آزاد است فروش
وحرمنا : فرمايد میخداوند متعال که  بر موسی بن عمران ) مراضع(شير دايگان  کردن

   .)...پيش شري دايگان را بر او حرام گردانيده بودمي و از( )٤٩٨(....علَيه الْمراضع من قَبلُ
 .است خداوند ما را از شر آن جنات دهد و آن جهلی حمض

: فرمايد می لذا امام باقر ، کرده است سوی او را واجبه شتاب ب ،روايت: خامساً
سوی او و نصرتش و در ه واجب کردن شتاب ب ).بشتاب اگر يمانی خروج کرد به سوی او(

 .اردرا در پيش د جهنمو  باشد میآخر عدم نصرت آن خذالن آن 
 باشد می کتاب خدا و عترت پاک  و معنای اين هدايت و عدم گمراهی فقط و فقط در

 هتواند هادی باشد و هدايت کند و تبعيت از آن ب از عترت نباشد منیکه و اضافه بر آن کسی 
  .باشد معصوم از گمراهیکه ن معنی نيست اي 

 قرآنو  ها متسک به آنکه نی مهان کسا، و اضافه بر آن بايد يمانی از عترت طاهره باشد
که کسانی  باشد میو يمانی از عترت طاهره و او اول مهديين  .باشد یکريم موجب گمراهی من

يمانی  گيرند و بر عهده می حکومت را بعد از وفات پدرشان امام مهدی حممد بن احلسن 
 .باشد میو از عترت هاديه   از ذريه امام مهدی

ذکر شده دارای امهيت و شخصيت بزرگی در   يت امام باقردر رواکه يمانی : سادساً
پس بايد اهل بيت  باشد می  ساز برای امام مهدی زمينه و او تنها باشد میزمان ظهور 

را اعالم کنند تا شبهه از آن بر طرف شود و روايت  شخصيت يمانی و حدود اين شخصيت او
بله آن حجتی از حجج خداوند . دهد یرا در مورد اين شخصيت من توضيح کامل امام باقر 

نفرموده  و ليکن روايت در مورد نامش چيزی شود میموجب جهنم  و سرپيچی از آن باشد می
  .باشد میيمانی که کرده  و فقط لقب ايشان را ذکر

ها بيان  غير از آنه کردند و کسی ب شخصيت يمانی را بيان و از اين طريق اهل بيت 
و از جهتی ديگر اين را بيان کردند  ای هخصيت آن را بدون هيچ شبهنکرده است و از جهتی ش

                                                
 . ۱۲: القصص .٤٩٨



 ى هدممام انصار اانتشارات  ......................................................................................................٣٢٠

 

کسی به غير از که ها مطمئن بودند  آنکه بل خمفی کردند تا کسی به غير از صاحبش ادعا نکند
خمتص حجج خداوند که منفرد به قانونی که  و سبب آن اين است کند یصاحبش آن را ادعا من

حجت اهلی در هر عصر را در خبش ضميمه  نون شناختو تفاصيل آن و قا. باشد میهستند 
  .مطالعه کنيد

 

   احادیث مربوط به یمانی: مبحث بیست و هفتم
سياری از موضوعات شد به بسياری از ادله نگاهی افکنديم اشاره به بکه در مباحث قبلی 

آوری  مجع  ساز ظهور حجت ی مقدمه وظيفهکه کنيم  ی اين مبحث ذکر می در مقدمهکه 
ها ذکر خروج شد  آندر که در واقع در کل رواياتی . باشد ياران و ارتش امام و جنگ می

که کند بل هيچ جنگی منی  امام مهدیکه زيرا . است و نه امام ساز امام خمتص به زمينه
متامی که ساز است  گيرد بنا بر اين آن زمينه نريزد می یخون قطرههيچ که خالفت را به صورتی 

شخصی از خاندان آن که ها کرديم  در روايات قبلی اشاره به آنکه  دهد می جناماها را  جنگ
کشد  گذارد و می مششير را هشت ماه بر دوش خود می حضرت در مشرق زمين خروج کرده و

خالفت به که شاره کنيم ا به اينخواهيم  در روايات زير می.... ا راضی شودکشد تا خد و می
  .رسد خونی نريزد می قطرهيچ هکه در صورتی   امام مهدی

  
  .جنگد منى حضرت مهدى 

منا القائم ومنا املنصور ومنا السفاح ومنا (: يقول مسعت رسول اهللا : عن أبی سعيد قال 
املهدی، فأما القائم فتأتيه اخلالفة مل يهرق فيها حمجم الدم مث تأتيه اخلالفة وهو قاعد فی بيته وهو 

   )٤٩٩( .)خري أهل األرض
قائم از ماست و منصور : فرمايد شنيدم كه مى از رسول خدا (: كند نقل مييد اىب سع

پس اما قائم، خالفت به او خواهد رسيد . از ماست و سفاح از ماست و مهدى نيز از ماست
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اى خون نرخيته است و سپس خالفت به او خواهد رسيد و او در منزلش  كه قطره در حايل
   .)تنشسته و او ترين اهل زمني اس

  

إِلَى جعفَرِ بنِ أَبِی طَالبٍ فَقَالَ يا  رسولُ اللَّه) : فقال (حديث رسول اهللا جلعفر   
ی آنِفاً فَأَخدنيلُ عئربفَقَالَ كَانَ ج ولَ اللَّهسا رلَى يقَالَ ب كبِرأَ لَا أُخ كرشأَ لَا أُب فَرعنِی أَنَّ جرب

ذی وجهه كَالدينارِ عها إِلَى الْقَائمِ هو من ذُريتك أَ تدرِی من هو قَالَ لَا قَالَ ذَاك الَّالَّذی يدفَ
ارِ وشنكَالْم هاننأَسارِورِيقِ النكَح فُهيس يلًا وذَل دنلُ الْجخدزِييع هنم جرخييئربج نِفُهكْتلُ زاً ي

يلويكَائ٥٠٠(.)م(  

خواهى تو را  اى جعفر آيا منى(: به جعفر بن اىب طالب رو كرد و فرمود رسول خدا 
چند : چرا يا رسول اللَّه، آن حضرت فرمود: نسازم؟ عرض كرد آگاهبشارت دهم؟ آيا تو را 

از نسل سپارد  حلظه پيش جربئيل نزد من بود و به من خرب داد كسى كه آن پرچم را به قائم مى
او مهان كسى است كه صورتش چون : نه، فرمود: داىن او كيست؟ عرض كرد تو است، آيا مى

هايش بسان اره و مششريش چون شعله آتش است، با خوارى داخل سپاه  نادينار است و دند
  .)گريند آيد، و جربئيل و ميكائيل او را در ميان مى شود و با عزت از آن بريون مى مى

شود لفظ غار  جای لفظ با خواری وارد سپاه میه ی ديگر مانند اين روايت بو در روايت 
  .آمده است

  اهل بيت ،در هنگام خروجکه کنند  یدر مورد يمانی صحبت مکه و اما رواياتی 
مششير به دست گرفته با که اش دهيم و اوست  سوی او بايد بشتابيم و ياریه بکه دستور دادند 

گيرد تا  می ی دستورات را از پدرش امام مهدی رود و متام می پيش  اوامر امام مهدی
بسياری از ظاملان را کشته و کشورها را به تصرف در آورده سپس خالفت را به ترين اهل 

  .بسپارد  زمين پدرش امام مهدی
راية هدى، ألنه  ي، هاليماينوليس فی الرايات راية أهدى من راية : (رواية اإلمام الباقر  

 الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماينحرم بيع السالح على  دعو إىل صاحبكم، فإذا خرج اليمايني
فاض إليه فإن رايته راية هدى، وال حيل ملسلم أن يلتوی عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، 
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   )٥٠١(.)ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم
ها پری هدايت  و در ميان پرچم(: شده استاين گونه وارد  در روايتی از امام باقر 

تر از پرچم يمانی نيست، آن پرچم هدايت است زيرا مشا را به سوی صاحبتان دعوت  کننده
اگر  شود و کند و اگر يمانی خروج کرد فروخنت اسلحه بر مردم و بر مسلمين حرام می می

ست و بر هيچ مسلمانی يمانی خروج کرد به پا خيز به سوی او زيرا پرش پرچم هدايت ا
دهد از  اجناماز او سرپيچی کند و در مقابل او بايستد و هر کس اين کار را که جايز نيست 

  .)کند می راه راستاهل جهنم است زيرا او دعوت به حق و هدايت به 
  قًا لِّمدصى موسم دعن با أُنزِلَ مابتا كنعما سا إِننما قَوقَالُوا ي قی إِلَى الْحدهي هيدي نيا ب

گفتند اى قوم ما كتاىب را شنيدمي كه بعد از موسى نازل شده و ( )٥٠٢(.وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ
  . )كند راهربى مى راهى راستكننده پيش از خود است و به سوى حق و به سوى  تصديق

ا دار الفلك و قالوا مات أو هلك و بأی إذ( :قال، قال لی يا أبا اجلارود عن أبی جعفر  
إذا مسعتم به واد سلك و قال الطالب له أىن يكون ذلك و قد بليت عظامه فعند ذلك فارجتوه و 

  )٥٠٣(.)فأتوه و لو حبوا على الثلج

هر گاه چرخ ! اى ابو اجلارود: به من فرمود امام حممد باقر (: كند ابو اجلارود نقل مي 
قائم مرده يا هالك شده، يا بگويند به كدام بيابان رفته است، و : ويندزمان برگشت و مردم بگ

هايش پوسيده چگونه ظهور  ناكسى كه استخو: باشند بگويند ها كه خواستار نابودى او مي آن
سوى وى بشتابيد ه مشا به ظهور وى اميدوار باشيد، و چون بشنويد كه ظهور منوده ب! كند؟ مي

   .)برف باشدحىت اگر با خزيدن بر روى 
  

كُنا عند أَبِی جعفَرٍ محمد بنِ علی الرضا ( :حدثَنا أَبو هاشمٍ داود بن الْقَاسمِ الْجعفَرِی قَالَ  
 َأل ومِ فَقُلْتتحالْم نم هرأَنَّ أَم نم ةايوی الراَء فا جم انِی وفْيالس كْرى ذرفَرٍ فَجعبِی ج 

ف لَّهو لدبلْ ييه فَن ا لَهقُلْن معومِ قَالَ نتحالْمف لَّهل ودبأَنْ ي افيخ  اديعالْم نم ممِ فَقَالَ إِنَّ الْقَائالْقَائ
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يعادوالْم فلخال ي ٥٠٤(.)اللَّه(  

بودمي و سخن از  امام جواد  ما در حمضر(: كند نقل مي ابو هاشم داود بن قاسم جعفرى
چه در روايات آمده كه كار او از حتميات است، من به آن حضرت  سفياىن به ميان آمد و آن

آرى، به آن حضرت عرض : ؟ فرمودآورد  آيا خدا در امور حتمى بدائى پديد مى: عرض كردم
مهانا : ، فرمودكندصل ترسيم كه در مورد قائم نيز خدا بدائى حا پس با اين ترتيب ما مى: كردمي

   .)كند ها است، و خداوند خالف وعده خود رفتار منى قائم از وعده
  

  اللَّه دبا عأَب تعمقَالَ س رمنِ علِ بفَضنِ الْمع ُقُولنِ ( :ييتبرِ غَيذَا الْأَمبِ هاحصإِنَّ ل
خرى يقَالُ هلَك فی أَی واد سلَك قُلْت كَيف نصنع إِذَا كَانَ يرجِع فی إِحداهما إِلَى أَهله و الْأُ

   )٥٠٥(.)ذَلك قَالَ إِن ادعى مدعٍ فَاسأَلُوه عن تلْك الْعظَائمِ الَّتی يجِيب فيها مثْلُه
انا مه: فرمايد مى شنيدم امام صادق (: نقل كرداز مفضل بن عمر روايت شده كه 

گردد و در  از آن دو نزد خانواده خود باز مىصاحب اين امر را دو غيبت است كه در يكى 
چون آن : او مرده است، در كدام سرزمني رهسپار است؟ عرض كردم: شود ميديگرى گفته 

از او ) كه من مهان موعودم(مدعى شد  اي ه اگر ادعاكنند: چه كنيم؟ فرمودزمان پيش آيد ما 
   .)تواند بدان پاسخ دهد بپرسيد يزرگ را كه فقط كسى چون او مائل بآن مس

  

 اللَّه دبأَبِی ع نع أَبِيه نلَاِء عنِ الْعب اللَّه دبنِ عب يماهرإِب نع   نِنيمؤالْم ريأَنَ أَم: 
الَ الْحسين يا أَمري الْمؤمنِني متى يطَهر اللَّه الْأَرض حدثَ عن أَشياَء تكُونُ بعده إِلَى قيامِ الْقَائمِ فَقَ(

مر بنِی أُميةَ و من الظَّالمني قَالَ لَا يطَهر اللَّه الْأَرض من الظَّالمني حتى يسفَك الدم الْحرام ثُم ذَكَر أَ
يثدی حاسِ فبنِی الْعقَالَ  ب طَوِيلٍ و و انلْتالْم ضِ كُوفَانَ ولَى أَرع غَلَب انَ واسربِخ مالْقَائإِذَا قَام
و أَجابته الْآبر و الديلَم و ظَهرت لولَدی رايات الترك قَام منا قَائم بِجِيلَانو  جازجزِيرةَ بنِی كَاوانَ

فَرتالْإِم ريأَم قَام ةُ ورصالْب ترِبإِذَا خ اتنه و اتنه نيوا بكَان و اتامرالْح ی الْأَقْطَارِ وف قَات ةرم
 وفرالْخ شلَ الْكَبقُت و فُوفالص فَّتص و الْأُلُوف تزهقَالَ إِذَا ج ةً طَوِيلَةً ثُمكَايكَى ع حفَح

 رالْكَاف كلهي و رالثَّائ ثُوري و رالْآخ قُومي اكنهامالْإِم ولُ وأْمالْم مالْقَائ قُومي ولُ ثُمهجالْم  لَه

                                                
 . ۱۸۳ص  ۴ج  ، معجم أحاديث اإلمام املهدی ۲۵۰ص  ۵۲، حبار األنوار ج ۳۰۳ص غيبة نعمانی . ٥٠٤
 . ۵۲ج حبار األنوار . ۲۴۷ص  ۱ج إلزام الناصب . ۱۷۸ص غيبة النعمانی  .٥٠٥
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رِيسی دنِ فيكْنالر نيب رظْهثْلُه يم نلَا اب نيسا حي كلْدو نم وه لُ والْفَض و فرالش رظْهنِ يييالنِ بي
هِدش و هانأَو قلَح و هانمز كرأَد نمى لطُوب نينضِ الْأَدی الْأَرف كرتلَا ي نِ ولَى الثَّقَلَيهعام٥٠٦().   أَي(   
از پدر  ايشانابراهيم بن عبد اللَّه بن عال از پدرش از حضرت امام جعفر صادق و 

از  اي هآن حضرت پار: (كند كه روايت مي و آن حضرت از جدش امري املؤمنني بزرگوارش 
 در آن ميان امام حسني . چيزهائى كه بعد از وى تا قيام قائم خواهد بود را اطالع داد

گرداند؟  پاك مي ظاملنيچه وقت خداوند زمني را از لوث وجود ! يا امري املؤمنني: عرض كرد
خون حمترمى که  گرداند، مگر بعد از اين پاك منى ظاملنياز لوث وجود خداوند زمني را : فرمود

قيام قائم : ؛ سپس فرمودراندگاه از بىن اميه و بىن عباس با جزئيات کامل سخن  آن. رخيته شود
و از جزيره . هنگامى است كه يك نفر درخراسان قيام كند و بر كوفه و ملتان غالب گردد

و گيالن به » ابر« ، و مردم از دودمان ما در گيالن قيام منايد قائمى بگذرد، و» بىن كاوان«
اند و  ود، در حاىل كه در اطراف پراكندههاى ترك براى فرزندم آشكار ش وى بگروند، و پرچم

ها قرار داشتند هنگامى كه بصره خراب شود، و پيشواى امراء قيام  پيش از آن در ميان زشيت
هزاران نفر   هنگامى كه: گاه فرمود آن. را حكايت منود سپس حضرت داستان مفصلى... منايد

ها بسته گردد و قوچ، بچه خود را بكشد و بعد ديگرى قيام  براى جنگ آماده شوند، و صف
سپس آن قائمى كه مهه آرزوى آمدن كند و انتقام خون او را بگريد و كافر به هالكت رسد، 

اى  .كند ى شرافت و بزرگوارى است قيام ميو جمهول كه دارا  او را دارند و امام ناشناخته
در بني دو ركن مسجد احلرام با مجعيت اندك . حسني او از نسل تو است، پسرى مثل او نيست

يابد و يك نفر از افراد فرومايه را در   يشود و بر جن و انس غلبه م اهر مىو با دو آلت جنگ ظ
او را درك كند و به آن روزگار گذارد، خوش به حال كسى كه زمان  روى زمني باقى مني

  .)برسد و در آن روزها حاضر باشد
  

يقتل عند كنزكم ثالثة كلهم ابن خليفة مث ال تصري إىل واحد منهم : (قال رسول اهللا   
فقال إذا رأيتموه  مث ذكر شاباًمث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوهم قتاال ال يقاتله قوم 

   )٥٠٧(.)املهدی فبايعوه فانه خليفة
                                                

 . ۲۳۵ص  ۵۲حبار األنوار ج  .۴۱ص ، بشارة اإلسالم ۲۸۳غيبة نعمانی ص . ٥٠٦
 . ٣٠بشارة اإلسالم ص .٥٠٧
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اند با   هزاد ها خليفه  سه تن در كنار گنجينه مشا كه مهگى آن(: فرمود اهللا رسول 
پس از آن . برند  ياى من  هها از آن گنجينه ر يك از آن هم هيچ سراجنامكنند و  يكديگر نربد مى

اى كه تا آن  كنند به گونه ها نربد مى شوند و با آن هاى سياهى از سوى مشرق ظاهر مى پرچم
هرگاه : گاه فرمود و آن پس از آن جواىن را ذكر كرد .نداده اجنامهنگام چنان نربدى را قومی 

   .)است خليفه مهدىاو را ديديد با وى بيعت منائيد زيرا كه او 
  

فيها خليفة فإن  حبوا على الثلجولو  فأتوهاإذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان ( 
   )٥٠٨(.)املهدي
ها برسانيد  های سياه از طرف خراسان خارج شدند خود را به آن كه ديديد پرچم یهنگام(

  .  )ها است از روى برف برويد چون كه خليفه مهدى در ميان آن خيز سينهحتی اگر 
  
القائم  يقول…( :فی حديث طويل إىل أن قال بصري عن أبی جعفر الباقر  وعن أيب  
 ملثلي ينبغي مبا عليهم الحتج إليهم مرسل ولكين يريدونين ال ةمك أهل إن قوم يا الصحابه 

 ارسول أن مكة أهل يا فقل مكة إىل مضي فيقوللها أصحابه امن دعوارجل يف عليهم حتج أين
 واخلالفة وحنن ذرية حممد  الرسالة ومعدن الرمحة بيت أهل إنا لكم يقول وهو إليكم فالن

طهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إىل يومنا هذا فنحن وساللة النبيني و إنا قد ظلمنا واض
  )٥٠٩().…نستنصركم فانصرونا 

قائم به ياران (: در ضمن حديثى طوالىن فرمود ابو بصري روايت منوده كه امام حممد باقر 
چه  خواهند وىل من براى هدايت فرستاده شدم تا آن اهل مكه مرا مني! اى مردم: گويد خود مي

گاه  آن. ما ها امتام حجت كرده ها بگويد، گفته و با آن سته است كه شخصى مثل من به آنشاي
برو نزد اهل مكه و بگو اى اهل مكه من : گويد طلبد و به وى مي مردى از ياران خود را مي

. باشيم ما خانواده رمحت و معدن رسالت و خالفت مي: گويد فرستاده فالىن هستم او به مشا مي
مردم به ما ستم منودند و ما را دربه در و مقهور كردند، و از . حممد و سالله پيغمربانيمما ذريه 

را اكنون ما از مشا چشم يارى دارمي؛ ما   هنگام رحلت پيغمرب تا كنون حق ما غصب شده است
                                                

 . ۵۲املالحم والفنت السيد بن طاووس احلسنی ص .٥٠٨
 . ٣٠٧ص  ۵٢حبار األنوار ج . ١٨٨بشارة اإلسالم ص .٥٠٩
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  . )يارى كنيد
  

 من وأخرهم البصرة من أالوانأوهلم فقال  …(: فيخرب طويل عن أمري املؤمنني 
  )٥١٠(.)بدالاإل

و آخر  ها از بصره اول آن... (: در ذكر نام اصحاب قائم كه فرمودند  از امري املؤمنني
  . )ها از ابدال خواهد بود آن

  

 ...البصرة ومن ...(: خرب طويل مسى به أصحاب القائم  يف عن الصادق   
  )٥١١()....امحد

: کند آمده است را ذکر می نام ياران قائم که وايىت طوالىن در ر و از امام صادق 
   .)امحد... و از بصره... (

  

بالطالقان ليس  إن هللا تعاىل كنزاً(: قال -بالطريق املذكور يرفعه إىل جابر  وعن الباقر   
يقودهم شاب من بنی هاشم على  أمحد أمحد: بذهب وال فضة، اثنا عشر ألفا خبراسان شعارهم

فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه . ظر إليه عابر الفراتبغلة شهباء، عليه عصابة محراء، كأنی أن
  )٥١٢(.)ولوحبوا على الثلج

براى خداى تعاىل گنجى در طالقان است نه طالست و نه نقره (: فرمايد می امام باقر 
ها جواىن از  و رهرب آن. است» أمحد أمحد«شعارشان که  اند  نادوازده هزار نفر در خراسکه بل

پيشاىن بندی قرمز رنگ بر پيشانی بسته است،  طرى سپيد رنگ است وبىن هاشم سوار بر قا
گذرد اگر دعوت او را شنيديد به سوى او بشتابيد  از رود فرات هم مىکه نگرم  گويی به او مى

  . )ها حرکت کنيد حىت اگر جمبور باشيد سينه خيز بر روی يخ
  

حربِه ما لَم يلْق رسولُ اللَّه  يالْقَائم ع يلْقَى ف سمعته يقُولُ( :قَالَ عبد اللَّه  يعن أَبِ  
  مإِنَّ الْقَائ ةً ووتحنباً مشخ ةً وقُورنةً مارجونَ حدبعي مه و ماهص أَت ولَ اللَّهسإِنَّ ر

                                                
 . ما بعد الظهور للسيد الصدر. ١٤٨بشارة اإلسالم ص  .٥١٠
 . ١٨١بشارة االسالم، ص . ٥١١
 . ٣٤٣منتخب األنوار املضيئه ص  .٥١٢
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ي و اللَّه ابتك هلَيلُونَ عأَوتفَي هلَيونَ عجرخهيلَيع هلُون٥١٣( .)قَات(  

در پيکار خود، با مشکالت و مصائبی روبرو  قائم : (فرمودند امام صادق  
رسول اهللا که ها مواجه نشد، به درستی  با آن مصائب و سختی رسول اهللا که شود  می

 پرستيدند  های سنگی و چوبی تراشيده شده را می ها بت آنکه  به سوی مردم آمد در حالی
کنند و  کنند و کتاب خدا را عليه او تأويل می عليه او خروج میکه چنان است  لی قائم و

  . )خيزند به استناد مهان تأويل هم با او به مبارزه بر می
  

 نِنيمؤالْم ريقَالَ أَم) :ْرِ البنلَى معو زع إِنَّ اللَّه كُوفَةهكْرلَّ ذج  را قَديمف رقَدى وقَضو متح
ب نِی فُلَانذُ بأْخي هأَن ةً ورهج فيةَ بِالسينِی أُمذُ بأْخي هأَن هنم دلَا ب نكَائ هبِأَن نم دقَالَ ع لَا ب ةً وتغ

تتثَب ا ولَى قُطْبِهع تفَإِذَا قَام نطْحى تحثَ  رعا بهاقلَى سع  لُهلًا أَصامنِيفاً خداً عبا عهلَيع اللَّه
ودس اتاير ابحأَص مهابيث ودالِ سبالس ابحأَص مهورعالطَّوِيلَةُ ش هابحأَص هعم رصكُونُ النلٌ  ييو

الْأَعراب يلْقَى الْفُجار منهم وما ر إِلَيهِم وإِلَى أَفْعالهِم وكَأَنی أَنظُلمن ناواهم يقْتلُونهم هرجاً و اللَّه لَ
اتالْفُر ئاطبِش هِمتيندلَى مجاً عره مهلُونقْتفَي ةمحبِلَا ر هِملَيع اللَّه ملِّطُهسفَاةُ يالْج  و ةيرالْب

اًء بِمزج ةرِيحبِيدالْبلْعبِظَلَّامٍ ل كبما ر لُوا وم٥١٤(.)ا ع(  

چه مقدر فرموده و  مهانا خداى عز و جلّ ذكر در آن(: بر منرب كوفه فرمود امري املؤمنني 
حكم كرده و حمتوم داشته كه گزير از آن نيست و شدىن است مقدر فرموده كه بىن اميه را 

: الن خاندان را ناگهاىن دريابد و آن حضرت فرمودفکه  آشكارا با مششري فرو گريد و اين
اش استوار  ناگزير بايد آسياىب به گردش در آيد و خرد كند و چون بر حمورش برپا شد و بر پايه

را مبعوث  )اصل و نسب ىب(گذشت و سنگدل و از خانداىن گمنام  ىب اي بندهخداوند  گرديد
هايشان سياه و  دار و جامه لند و سبيلكه پريوزى با اوست، يارانش داراى موهاى بکند 

  .)هاى سياه هستند صاحبان پرچم
  

عنده نفَر من و عبد اللَّه  يدخلْت علَى أَبِ: (ابنِ أَبِی يعفُورٍ قَالَأَبو الْحسنِ بن عبد اللَّه عنِ 
لْ قَرفُورٍ هعأَبِی ي نا ابی يفَقَالَ ل ابِهحالْأَص قرآنأْت  كأَلْتا سهناَءةَ قَالَ عرالْق هذه معن قَالَ قُلْت

                                                
 . ٢٩٧غيبة النعماىن ص . ٥١٣
 . ٢٥٧غيبة نعمانی ص .٥١٤
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حدثَ قَومه بِحديث لَم  لَيس عن غَيرِها قَالَ فَقُلْت نعم جعلْت فداك و لم قَالَ لأَنَّ موسى 
حدثَ قَومه بِحديث  اتلُوه فَقَاتلَهم فَقَتلَهم و لأَنَّ عيسى يحتملُوه عنه فَخرجوا علَيه بِمصر فَقَ

ع لُ اللَّهقَو وه و ملَهفَقَت ملَهفَقَات لُوهفَقَات كْرِيتبِت هلَيوا عجرفَخ هنع لُوهمتحي فَلَم تنلَّ فَآمج و ز
نِی إِسب نفَةٌ ملىطائوا عنآم ينا الَّذندفَةٌ فَأَيطائ تكَفَر يلَ ورائ   و رِينوا ظاهحبفَأَص مهودع هإِن

هلُونمتحلَا ت يثدبِح ثُكُمدحي تيلَ الْبا أَهنم قُوممٍ يلُ قَائأَو  ةكَرسالد لَةيمبِر هلَيونَ عجرخفَت
  )٥١٥().خر خارِجة تكُونُ الْخبرتقَاتلُونه فَيقَاتلُكُم فَيقْتلُكُم و هی آفَ

ياران نزد او بودند که داخل شدم در حالی   عبد اهللابر ابی (: نقل کردابن ابی يعفور  
. گفتم آری اين قرائت را خواندم را خواندی؟ قرآنآيا : ای ابن ابی يعفور: و به من فرمود
که زيرا : گفتم بله فدايت شوم چرا؟ فرمود. از آن سؤال کردم نه قرائتی ديگر: حضرت فرمود

را حتمل نکردند و در مصر بر عليه او خارج شده و  با قوم خود گفتگو کرد و آن  موسی
با قوم خود   عيسیکه ها را کشت و زيرا  و آنها جنگ کرد  با او قتال کردند و با آن

را حتمل نکردند و در تکريت بر عليه او خارج شدند و با او قتال کردند و  گفتگو کرد و آن
اى از بىن  طائفه(: ها را کشت و آن فرموده خداوند متعال است ها جنگ کرد و آن با آن

مان آورد را بر دمشنانشان تاييد اي کهرا  ای هاسرائيل اميان آورد و ديگری کفر ورزيد و طائف
مشا گفتگو با ديثی احا بااز ما اهل بيت قيام کند که و اولين قائمی  ).کرديم و ظاهر گرديدند

کنيد و با مشا جنگ  کنيد و با او قتال می کنيد و بر عليه او خروج می را حتمل منی آنکه کند 
   .)و آن آخرين قيام است کشد و مشا را می کند می

  

من  يخيرج رجل قبل املهد ...(:  يقول  بد الرمحان حدثنی من مسع علياًعن اهليم بن ع 
يقتل ويقتل ويتوجه إىل بيت املقدس ، حيمل السيف على عاتقه مثانية اشهر، أهل بيته من املشرق
  )٥١٦(.)فال يبلغه حىت ميوت

و مردى ...(: فرمود شنيدم كه مي از اهليم بن عبد الرمحان حديث كرد مرا كه از على  
در مدت هشت ماه مششري را بر دوش خود  از اهل بيت آن حضرت به اهل مشرق خروج كرده

                                                
 .٣٧٥ص  ٥٢حبار األنوار ج . ٢٧٤يوم اخلالص ص  .٥١٥
املالحم و الفنت فی . ۴۸۰ص ممهدون شيخ على كوراىن به نقل از بشارة االسالم، ما بعد الظهور للسيد الصدر  .٥١٦

 . ۳۴۱ص  ۳ فضائل اخلمسة من الصحاح الستة ج. ۶۶ص ) عج(ظهور الغائب املنتظر 
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شود و تا به بيت  گيرد و متوجه بيت املقدس مى انتقام مي) كشد و از برخى اى را مي عده(گرفته 
   .)مريد املقدس نرسد منى

ائبه وهو الوزير األمين للقائم وحاجبه ون، ويقبض أموال القائم وميشی خلفه أصحاب الكهف( 
   )٥١٧().من كرامة احلجة بن احلسن الويبسط فی املشرق واملغرب ا

و او وزير راست ، روند ف راه میکه و پشت او اصحاب  کند میو اموال قائم را دريافت (
  قائم و سپر و نائب و امن و امان در مشرق و مغرب زمين را به کرامت حجت بن حسن

   .)کند میپايدار 
  

قال …يعرف املسلمون فيها إمامهم يكون فترة ال: (قال اإلمام جعفر ابن حممد الصادق  
 ٥١٨(.)اآلخر لكم يبني حىت األول باألمر فتمسكوا ذلك كان إذا(  

امام شيعيان از چشمان ايشان غايب خواهد که  آيد میزمانی (: فرمودند امام صادق  
به امر اول : فرمودند در آن وقت بايد چه کار کرد؟ ايشان : سؤال شد شد؛ از امام 
   .)ا امر دوم را برای مشا روشن سازدمتسک کنيد ت

  

حدثَنا محمد بن أَبِی عبد اللَّه الْكُوفی ( :حدثَنا علی بن أَحمد بنِ موسى رضی اللَّه عنه قَالَ 
يلُ باعما إِسثَندی قَالَ حكمريلَ الْباعمإِس نب دمحا مثَندقَالَ ح نع انننِ سب دمحم نع كالم ن

 هدج نع أَبِيه نرِ عاقی الْبلنِ عب دمحفَرٍ معأَبِی ج نرِ عذننِ الْمب ادزِي ودارأَبِی الْج  َقَالَ قَال
 نِنيمؤالْم ريأَم لْدو نلٌ مجر جرخرِ يبنلَى الْمع وه و برشم ناللَّو ضيأَب انمرِ الزی آخی ف

ون جِلْده بِالْحمرة مبدح الْبطْنِ عرِيض الْفَخذَينِ عظيم مشاش الْمنكبينِ بِظَهرِه شامتان شامةٌ علَى لَ
ي ماس انماس بِی ص لَهالن ةامش هبلَى شةٌ عامش ا وأَم و دمفَى فَأَحخی يا الَّذفَأَم لُنعي ماس فَى وخ

وضع يده علَى رُءوسِ الْعباد لَها ما بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ والَّذی يعلُن فَمحمد إِذَا هز رايته أَضاَء 
هقَلْب ارإِلَّا ص نمؤقَى مبأَ فَلَا يو يددرِ الْحبز نم دالَىشعت اللَّه طَاهأَع لًا وجر نيعبةَ أَرقُو تيقَى مبلَا ي

لَتخإِلَّا د ةُ فحالْفَر لْكت هلَييع و رِهی قَبف وهو قَلْبِهونَ فراوزتي مورِ يهقُبو مامِ هيونَ بِقراشبتي
  )٥١٩(. )قَائمِ الْ

                                                
 . ۱۵۸ص  ۲ج إلزام الناصب  .٥١٧
 . ۱۶۱ص غيبة نعمانی . ٥١٨
 . ۵۷ب  ۶۵۳ص  ۲كمال الدين ج  .٥١٩
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رنگش ، مردى از فرزندامن در آخر الزمان ظهور كند( :باالى منرب فرمود  امري املؤمنني
دو رانش سطرب است و گره هر دو  شكمش برآمده است، سفيد آميخته به سرخى است

در پشتش دو خال است مانند مهر يكى به رنگ پوستش و يكى چون مهر ، هاش قويست ناش
كه  كه پنهان است امحد است و آن دو نام دارد يكى پنهان و يكى آشكار آن. نبوت پيغمرب 

دست بر سر مهه ، چون پرچم جبنباند از مشرق تا مغرب را تابان كند آشكار است حممد است؛
مردم د و دل مؤمنان از بركت دستش چون كوه آهن گردد و خدا توانائى چهل مرد به او 

از هم  قرباشد كه از ظهور او خرسند نگردد ارواح مؤمنان در هم نب قرببدهد هيچ مؤمىن در 
  .)ديدن كنند و مژده ظهور قائم را به هم بدهند

ت را به يک شخص و آن امام از اهل بيت نقل شده بسياری از مردم رواياکه در رواياتی 
بيشتر روايات متشابه هستند و حىت بسيارى از که دهند در صورتی  است ربط می  مهدی

در روايت باال كه . ها با امام مطابق نيستند و علت گمراه شدن شيعيان مهين بوده است نآ
شخصيت  كند در صورتى كه اشاره به دو ت در ظاهر اشاره به امام مهدى مىبسيار متشابه اس

  .دهد را بيشتر توضيح مى شود كه روايت زير آن مى

ألن هللا عز وجل املشية ، قد كذبمن زعم أنه قد فرغ من األمر ف(: وقال أبو جعفر   
خرها من أوهلا وأوهلا اف" ذُريةً بعضها من بعضٍ": وقال، فی خلقه حيدث ما يشاء ويفعل ما يريد

فإذا خرب عنها ، خرها من أوهلا وأوهلا من آخرهااا خرب عنها بشئ منها بعينه أنه ففإذ، من آخرها
منه فقد وقع اخلرب على ما أخربوا أليست فی أيديهم أن أبا بشئ منها بعينه أنه كائن فكان فی غريه 

  . )إذا قيل فی املرء شئ فلم يكن فيه مث كان فی ولده من بعده فقد كان فيه: قال عبد اهللا 
ن امر فارغ شد دروغ گفته اي که ادعاء کرد که هر کس (: فرمود  امام حممد باقر

 آيد میخواهد پيش  میکه را  چه آنلقش است برای خداوند متعال مشيتی در خکه زيرا ، است
را [فرزنداىن . (ذُريةً بعضها من بعضٍ: و فرمود، دهد می اجناماراده کند که را  چه آنو 

 .)برخى ديگرند] آنان از نسل[برخى از ] درسىت و راسىت، تقوا، از نظر پاكى[كه ] برگزيد
خرب خمتص به او باشد داده شد که  آنپس اگر از ، شدبا میپس آخر آن از اول و اول آن از آخر 

او پديد که پس اگر از آن خرب داده شد ، باشد میپس آخر آن از اول است و اول آن از آخر 
ها  خربش را دادند واقع شد در دستان آنکه  آنپس خرب در غير  .و در غير او بود آيد می
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خن گفته شد و در او نبود و سپس اگر در مورد شخصی س: فرمود  و امام صادق. نيست
   )٥٢٠(.)واقع شده است) پدر(امر در اوکه در فرزند بعد از او بود گويا 

ن امر فارغ شد يعنی اين امر پايان گرفت دروغ گفته است اي که ادعاء کرد که هر کس 
 و بعد آن امام دهد می آن را اجنامخدا در خلقش مشيتی دارد و هر وقت اراده کند که زيرا 
  ممکن است در مورد شخصی سخن بگوييم و در فرزند او باشد که  کند میبه ذريه اشاره

امر که  کند میامام صريحاً اعالم  جا ايناولی مانند آخر و آخری مانند اول است و  بنا بر اين
  .باشند يکی میکه پدر است يا بدين معنا  پدر مانند امر فرزند و امر فرزند مانند امر

الْقَريةُ الظَّالمةُ أَهلُها ثُم يخرج  يهو فَيقُولُ رجلٌ من آلِ محمد) :...  عن الباقر  
ع هعقَامِ مالْم كْنِ والر نيب هونايِعبي رشةَ ععبِض و ائَةالثَّلَاثُم هعم نم و وكَّةَ هم نم بِی اللَّهن ده

 اير و هلَاحس و هتهعم هزِيرو و  هعمسى يتاِء حمالس نم رِهأَم و همكَّةَ بِاسی بِمادنی الْمادنفَي
 بِی اللَّهن دهع كُملَيلْ عكشي فَلَم كُملَيكَلَ عا أَشبِی من ماس هماس مضِ كُلُّهلُ الْأَرأَه اير و هت

و هلَاحسوتوالص كُملَيلُ عكشذَا فَلَا يه كُملَيكَلَ عنِ فَإِنْ أَشيسالْح لْدو نةُ ميكالز فْسالن   نم
يةً و لغيرِهم السماِء بِاسمه و أَمرِه و إِياك و شذَّاذاً من آلِ محمد ص فَإِنَّ لآلِ محمد و علی را
ع هعنِ ميسالْح لْدو نلًا مجى ررى تتداً حلًا أَبجر مهنم عبتلَا ت و ضمِ الْأَرفَالْز اتاير و بِی اللَّهن ده

ثُم صار عند محمد بنِ علی و يفْعلُ رايته و سلَاحه فَإِنَّ عهد نبِی اللَّه صار عند علی بنِ الْحسينِ 
مائَة و  اللَّه ما يشاُء فَالْزم هؤلَاِء أَبداً و إِياك و من ذَكَرت لَك فَإِذَا خرج رجلٌ منهم معه ثَلَاثُ

 ولِ اللَّهسةُ راير هعم لًا وجر رشةَ ععبِض ًداامذَا  عقُولَ هى يتاِء حديبِالْب رمى يتح ةيندإِلَى الْم
فَأَمن الَّذين مكَروا السيئات أَنْ يخِسف أَاللَّه  آيةُ الَّتی قَالَمكَانُ الْقَومِ الَّذين يخسف بِهِم و هی الْ

لْعذاب من حيثُ ال يشعرونَ أَو يأْخذَهم فی تقَلُّبِهِم فَما هم اللَّه بِهِم الْأَرض أَو يأْتيهم ا
   )٥٢١(.) بِمعجِزِين

ميان رکن و مقام ، با ویکه و سپس او و سيصد و اندی نفر از مهراهانش : (امام باقر 
اهش اش مهر و اسلحه، و پرچم عهد نامه پيامرب ، شوند میخارج که کنند از م بيعت می

                                                
 . ٢٢٣ص  ٢٦حبار األنوار ج  .٥٢٠
 . ٢٢٣ص  ٥٢حباراألنوار ج  .٥٢١
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تا ، زند به نام او و امرش صيحه میکه در م، منادی از آمسان، کنار اوست و وزيرش در، است
مشا مشکل شد پس  اگر فهمش بر. نامش نام پيامرب است. شنوند مهه اهل زمين میکه  اين

برايتان مشكل  اش و نفس زکيه از فرزندان حسين  اسلحه و پرش و  عهدنامه پيغمرب
به نامش و امرش صدا که آمسانی فهم صيحه ، فهمش بر مشا سخت گشت و اگر شود یمن

برای آل حممد و که زيرا  بر حذر باشيد شذاذ از آل حممد و  باشد یزند بر مشا سخت من می
يی است پس سرجای خود بنشينيد و تکان خنوريد و ها پرچمعلی پری است و برای ديگران 

و   عهدنامه پيامربکه  دی از فرزندان حسين مرکه  ايناز هيچ کس پيروی نکنيد تا 
بود  در نزد علی بن احلسين  عهدنامه پيامرب  و، اش مهراه اوست بيايد پرچم و اسلحه

شان اي  همهيشه مهرا .دهد می اجنامخبواهد که و خداوند هرچه ،  وسپس در نزد حممد بن علی
آل (ها  پس اگر مردی از آن، ر کردمبرايت ذککه هايی  و بر حذر باش از آن، باش) ائمه (

را در دست   اندی نفر بودند و پرچم پيامرب مهراهش سيصد وکه خروج کرد ) حممد 
اين مهان مکانی : گويد می، به منطقه بيداء برسدکه  اينداشت و به سوی مدينه حرکت کرد تا 

اين آيه اشاره به آن روند و  ت در زمين فرو روند در آن فرو میقرار اسکه آن قومی که است 
که  ايندادند خود را در امان يافتند از  اجناممکر کردند و کارهای پست که آيا کسانی (: دارد

کنند بر ايشان  احساس منیکه ئی جا آنعذاب از که  اينها را در زمين فرو برد يا  خداوند آن
   .)کنند دا را عاجز منیبه دنيا فرا بگيرد و ايشان خ اشتغالها را در حال  يا آن *فرود آيد 

فىت ميأل األرض قسطاً وعدالً  –علی  أي–وسيخرج من هذا ... (: ورد عن النبی  
  )٥٢٢( .)وهو صاحب راية املهدي، فإنه يقبل من املشرق، فإذا رأيتم ذلك فعليكم بالفىت اليمين

پر از  دنيا راکه  آيد میدنيا ه مردی ب جوان) علی (و از اين ...: ( از رسول اکرم
از مشرق که ، مرد يمنی برويد سوی آن جوانه را ديديد ب چه آن نو چنا کند میقسط و عدل 

  .)و اوست صاحب پرچم مهدی آيد می
  

وما اخلالفة إال فيهم غري أن له ، إال من قريش يما املهد(: قال ١٠٣ص : روى ابن محاد 
  .ربسنده املذكو ١٠٩ورواه أيضا فی ص . )اليمن يف أصال ونسباً

                                                
 .١٠٧ص  ٤املهدی املنتظر املوعود ب .٥٢٢
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هاست و او اصل و نسبی در  و خالفت در آن ،و مهدی نيست اال از قريش(: از ابن محاد
  .)يمن دارد

  

قال (: نعيم بن محاد عن مناوی السماء قال حدثنا الوليد بن مسلم عن جراح عن أرطأة قال 
بامسه أمري الغضب ليس من ذی و ال ذهو لكنهم يسمعون صوتا ما قاله إنس و ال جان بايعوا فالنا 

  )٥٢٣().... ليس من ذی و ال ذهو و لكنه خليفة مياين

ها صداىي  از اين زن و مرد متكرب نيست وىل آن(: کند نقل می امري الغضباز  ارطاة
كه از اين زن و مرد ، به اسم فالىن بيعت كردند، شنوند كه آن را نه انس گفته و نه جن مي

   .) متكرب نيست و ليكن خليفه مياىن است
  

فبينا هم كذلك إذ مسعوا صوتا ما قاله إنس وال ، فيجتمعون وينظرون ملن يبايعون(: أرطأةعن  
  )٥٢٤( )....كنه خليفة مياينول، وليس من ذی وال ذو، بإمسه، بايعوا فالنا: جان

و در آن . نگرند كنند مي هايى كه با او بيعت مي شوند و به آن مردم مجع مي( :ارطاة گويد
به اسم فالىن ، شنوند كه آن را نه انس گفته و نه جن صدائى مى هستندموقع كه مشغول بيعت 

  .) كه از اين زن و مرد متكرب نيست و لكن خليفه مياىن است، بيعت كردند

بني خروج الراية السوداء من خراسان وشعيب بن صاحل وخروج ( :عن ابن احلنفية قال  
  )٥٢٥(.)هراللمهدی إثنان وسبعون شاملهدی وبني أن يسلم األمر 

از خراسان  گاه آنكند  پرچم سياهى از بىن عباس خروج مي(: گويد حممد بن حنفيه مي   
. ها سياه و لباسشان سفيد خواهد بود آن) صاحب(كنند كه كاله  ی سياهى خروج ميها پرچم

، گويند متيم است كه او را شعيب بن صاحل يا صاحل بن شعيب مي) بىن(ها مردى از  جلوى آن
ود و سلطنت آن را براى وارد بيت املقدس شکه  ايندهد تا  سفياىن را شكست مي اصحاب

                                                
 . ٢٧ص ) عج(املالحم و الفنت فی ظهور الغائب املنتظر  .٥٢٣
املالحم و الفنت فی ظهور الغائب . ٢٩٩ص  ١للشيخ علی الكورانی ج  إلمام املهدی معجم أحاديث ا .٥٢٤

 . ٧٩ص ) عج(املنتظر 
 ٣٩٧ص  ١ج  معجم أحاديث اإلمام املهدی . ١٦٥الفنت نعيم بن محاد ص  .٥٢٥
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بني خروج آن و . مسخر منايد و سيصد نفر از شام به سوى او حاضر خواهند شد مهدى 
  .)شود هفتاد و دو ماه خواهد بود تسليم امر مهدى که  اين

  

 اللَّه دبأَبِی ع نريٍ عصأَبِی ب نع َمِ ( :قَالولَ الْقَائزى نی أَركَأَن دمحا ما أَبی يل  یف
زِلُ إِدنم يهكَانَ ف معقَالَ ن اكدف لْتعج زِلَهنكُونُ مي قُلْت هاليع و هلبِأَه لَةهالس جِدسكَانَ م و رِيس

بعثَ اللَّه نبِياً إِلَّا و قَد صلَّى فيه و فيه مسكَن الْخضرِ و الْمقيم  منزِلَ إِبراهيم خليلِ الرحمنِ و ما
 ولِ اللَّهسر طَاطی فُسيمِ فقكَالْم يهف  قُلْت هإِلَي نحي هقَلْب إِلَّا و ةنمؤلَا م نٍ ومؤم نا مم و

بعده قَالَ هكَذَا من بعده إِلَى انقضاِء الْقَائم فيه أَبداً قَالَ نعم قُلْت فَمن  جعلْت فداك لَا يزالُ
  )٥٢٦(.) الْخلْق

گويا من فرود ! اى ابو حممد: به من فرمود صادق  امام( :از ابو بصري روايت شده كه
مسجد سهله : كردم عرض. بينم آمدن قائم را با كسان و بستگانش در مسجد سهله مى

. آرى مسجد سهله جايگاه ادريس و ابراهيم خليل الرمحن بوده: گاه اوست؟ فرمود اقامت
در اين مسجد مناز گزارد و هم حمل سكونت که  اينخداوند هيچ پيغمربى را مبعوث نكرد جز 

كند؟  اقامت مي جا آنقائم مهيشه در ! قربانت گردم: عرض كردم. خضر در آن مسجد است
هر كس كه : كند؟ فرمود بعد از او چه كسى در آن سكونت مي: عرض كردم! آرى: ودفرم

   .)بعد از قائم خليفه باشد
   

هم أصحاب ، فيبعث اهللا عليهم فىت من قبل املشرق يدعوهم إىل أهل بيت النبی(: رواية يف
  )٥٢٧(.)هزموهالرايات السود املستضعفون يعزهم اهللا وينزل عليهم النصر فال يقاتلهم أحد إال ي

ها را به اهل بيت پيغمرب خدا  آنکه فرستد  خداوند جوانی را از مشرق می( :و در روايتی 
 کند میها را تعزيز  خدا آنکه ی سياه مستضعفان هستند ها پرچمها اصحاب  آن ،کند میدعوت 

  .)ها جنگ کند را شکست خواهند داد با آنکه ها خواهد بود و هر کس  و نصرت با آن
و ( )٥٢٨(.)خرج اهللا على السفيانی من أهل املشرق وزير املهدی فيهزم السفيانی إىل الشامفي(  

   )....خداوند وزير مهدى را از مست مشرق مى فرستد و سفيانی شام را شكست مى دهد

                                                
 .٣٧٦ص  ٥٢حبار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ج  .٥٢٦
 .حم والفنتاملال. ١٠٣املمهدون للكورانی ص .٥٢٧
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  ؟باشد می چگونه یمانی اولین مؤمنان و از بصره: مبحث بیست و هشتم
خواهيم  لذا می، يمانی چه کسی استکه کنند  مشخص می روايات حممد و آل حممد 
  .امری ميسر گرددکه داده بل اجنامتطبيق خمتصری از روايات را 

  ...کنيم می ءفقط به سه روايت جهت توضيح خمتصر اکتفا البته
جاً أبداً مادام لولد بنی فرليس ترى امة حممد  ...(: قال عبد اهللا  بصري عن أيب أبیعن  

 فالن ملكحىت ينقرض ملكهم فإذا انقرض ملكهم أتاح اهللا ألمة حممد برجل منا أهل البيت يسري
يأتينا الغليظ  واهللا إنی العرفه بامسه واسم أبيه مث ؛بالتقى ويعمل باهلدى وال يأخذ فی حكمه الرشا

عدالً وقسطاً كما مألها الفجار  ستودع ميالهاالقصرة ذو اخلال والشامتني القائد العادل احلافظ ملا ا
  )٥٢٩(.)جوراً وظلماً

از ما اهل خداوند متعال مردی را .. .( :کند روايت می  امام حممد باقربصير از  ابی 
سپس ... سازد گيرد رها می ه هدايت عمل و در حکمتش رشوه منیبه تقوی سير و بکه  بيت

   .)آيد می، ست و نه بلندنه کوتاه اکه خال بر گونه دارد که کسی 
بايد دستورات و اوامر را از امام  کند میظهور  قبل از امام مهدی که شخصی : توجه

 سازی ظهور دعوت کند لذا اين  تقوی و هدايت جهت زمينه دريافت کرده تا مردم را به
بل در بين مردم قمالقات کرده و نائب آن  امام مهدی  باکه شخص بايد اولين کسی باشد 
است و دستورات امام  شخص ايمان آورنده به امام مهدی  از ظهور باشد و او نيز اولين

  .هدايت است را به مردم القا کند شامل تقوی وکه   مهدی
 

  : کنيد حال به روايت زير توجه
ألنه يدعو ، هدى هی راية، الرايات راية أهدى من راية اليماين فیوليس ( : عن الباقر 

وإذا خرج اليمانی ، فإذا خرج اليمانی حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم، إىل صاحبكم
، فمنفعل ذلك فهو من أهل النار، عليه يوال حيل ملسلم أن يلتو، فاض إليه فإن رايته راية هدى

                                                                                                                                                   
 .٦٢٠ص  ٢٩شرح إحقاق احلق ج . ٥٢٨
  .٢٦٩ص  ٢٥حبار األنوار ج .٥٢٩
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  )٥٣٠(.)ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم

نيست آن پرچم  پرچم يمانیتر از گر پری هدايت ها پرچمو در بين ( : از امام باقر 
   )....کند میمشا را به صاحبتان دعوت که زيرا ، پرچم هدايت است

امام مهدی که  نتايعنی مشا را به صاحب" يدعو الی صاحبکم": گويد میاين روايت  در: توجه
 به امام مهدی که و يمانی بايد اولين شخصی باشد  کند میدعوت  باشد می  ايمان

دريافت  وت کردن مردم دستورات را به صورت مستقيم از امام مهدی برای دع آورده و
ذکر شد يمانی صاحب دعوت است و طبق روايت اول به تقوی سير و که  طور و مهان منايد می

صاحب دعوت است بايد به که گيرد و کسی  و در حکمتش رشوه منی کند میعمل  به هدايت
در مورد مردی قبل از امام مهدی  اهل بيت ه کبينيم  امر و عمل کند و می تقوی و هدايت

  کنيد ند لذا به روايت زير توجهمشخص کردنيز سخن روا کردند و آن را.  
کنيم چون  فقط قسمت مورد نياز را اشاره می: شب وفاتش  وصيت رسول خدا

  .وصيت طوالنی است
له ، إىل ابنه أول املقربني حضرته الوفاة فليسلمها فإذا .مث يكون من بعده اثنا عشر مهديا ...( 

هو أول ، وهو عبد اهللا وأمحد واالسم الثالث املهدي اسم أيبو يی اسم كامسثالثة أسام
  )٥٣١().املؤمنني

به فرزندش  و اگر وفاتش نزديک شد امر را باشد میسپس بعد از او دوازده مهدی  ...( 
و  ن و نام پدرم و آن عبد اهللاول مقربين است تسليم کند و سه نام دارد نامی مانند نام مکه 

   ).باشد میمنان ؤاو اولين مامحد و نام سومش مهدی و 
و قبل از کل مردم به او  ظهور امام مهدی  از قبلکه  باشد میمنان ؤطبيعتاً کسی اول م

زيرا  باشد می به رسول خدا  مؤمناناولين  علی  امام: برای مثال، ايمان آورده باشد
 مؤمناناول  ل از بعثت به رسول خدا ايمان داشت و به امام علی قب امام علی که 

مردم را ، قبل از ظهورکه بايد کسی باشد  به امام مهدی  مؤمناناولين  حالاطالق شد و 
  .سازی کند زمينه  به تقوی و هدايت سوق دهد و صاحب دعوت باشد و برای امام مهدی

                                                
 .٢٦٤الغيبة النعمانی ص  .٥٣٠
 ٣املوسوعة للسيد الصدر ج  .۱۰۷-١٠٨طبعة مؤسسة املعارف اإلسالمية ص  ۱۵۱الغيبة للطوسی صفحة  .٥٣١

  .٢٦٠ص  ٣٦و ج  ۱۴۸ و ۱۴۷ص  ۵۳حبار األنوار ج  .٧٧٠وأيضا ص  ٦٤٠ص 
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رجل منا اهل ": گويد میدر روايت اول که است زيرا   شخص يمانی نيز از اهل بيت
و دعوتی  کند میودر روايت دوم ما را به صاحبمان دعوت  مردی از ما اهل بيت" البيت 

 باشد میوصيت که اخذ رشوه در حکمت و روايت سوم  نيست اال با تقوی و هدايت و عدم
شخص که ص شد و مشخ باشد میو مهدی  عبد اهللاو  قبل از ظهور نامش امحد مؤمناناولين 

  .باشد میيمانی ملقب به يمانی و نامش امحد 
اولين که معلوم است  است و مؤمناناولين )  امحد(يمانی که حال متوجه شديم 

و چه در قيام و چه بعد از  چه قبل از ظهور بايد از انصار باشد و ولی امام مهدی  مؤمنان
  .باشد میظهور طبق روايات ذکر شده فوق 

  : فرمايند می ز رسول خدا و امام علی و امام صادق ا در روايتی
   )٥٣٢(.)يمامه ها از است و آخر آن بصره اول انصار ازکه مهانا (: فرمود رسول خدا  
  )٥٣٣(.)باشد میها از ابدال  و آخر آن اول انصار از بصرهمهانا (: فرمود امام علی  

   )٥٣٤().... امحد ...از بصره(: در ذکر نام انصار فرمودند امام صادق  
قبل از امام که يمانی ملقب به يمانی و نامش امحد است و کسی  شخصکه پس معلوم شد 

 مؤمنانو او اولين  کند میو به تقوی و هدايت عمل  کند می مردم را دعوت مهدی 
است و در روايات فوق اولين انصار از  از انصار امام مهدی  نيز مؤمنانو اولين  باشد می

  .باشد میبصره 
  

 .کند میبه صاحبتان دعوت : مبحث بیست و هنم
  

يک سال و ماه و  خروج سه نفر خراسانی و سفيانی و يمانی در(: فرمود  امام باقر
 نيست و آن پرچم هدايت تر از پرچم مياىن يافته پرى هدايت ها پرچمو در .. .روز واحد است

خروج کرد فروخنت اسلحه  و اگر مياىن، کند میچون كه مشا را به صاحبتان دعوت  .است
مهانا پرش پرچم هدايت که سوی او ه بپا خيز ب ،و اگر مياىن خروج کرد .شود حرام مى

                                                
 .م احاديث امام مهدی معج .٥٣٢
 .۱۴۸بشارة االسالم ص  .٥٣٣
 .١٨١بشارة االسالم ص  .٥٣٤
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دهد از اهل  اجنامكار را  اين و اگر كسى، و جايز نيست مسلمانان از او سرپيچى كنند .است
  )٥٣٥(.)كند راست مى او دعوت به حق و هدايت به راهکه را زي .باشد جهنم مى

عبارتی از روايت وارد  دانند ها می خيلیکه  طور مهاناين عنوان  :"النه يدعو الی صاحبکم"
چون در ، کند می شخصيت يمانی را در آن معرفیکه است  شده از جانب امام باقر 

تر از پرچم يمانی نيست  يافته پری هدايت ها پرچمو در بين " : فرمايد میاز فقرات آن  ای هفقر
ست سخن از پرچم و جا اينوضوح  "کند میچون به صاحبتان دعوت ، آن پرچم هدايت است

منظومه عقيدتی و فکری و سياسی  آن را در برگرفته به طبيعتکه دعوت شده و آن فقره 
يد به هدايت توصيف شده بين میکه  طور مهانو آن منظومه ، کند میحرکت يمانی موعود اشاره 

و معنای " کند میبه صاحبتان دعوت "که و اين هدايت معلول نتيجه وجود يمانی است ، است
و يا به عبارتی  کند میخداوند دعوت  او به حاکميتکه اين است  کند میدعوت به صاحبتان 

ست و اين بدان معنا، است مهدی  امام ايشانبه خليفه تنصيب شده از طرف خداوند و 
به «او که ناميده شود با اين مشخصه  پرچم يمانی به آن ناميده شده چه آنهر پری به که 

 .چون حق يکی است و متعدد نيست، آن پرچم پرچم گمراهی است» کند میصاحبتان دعوت 

به صاحبتان که  شود میآيا کسی غير از سيد يمانی يافت : آيد میپيش  سئوال جا اينو در 
  ؟؟کند میدعوت 

را بر آن مبتنی  جوابکه قبل از آن به بنيانی ، در جواب شتاب نکرده باشيمکه  اينبرای 
اشاره که  طور مهان "کند میبه صاحبتان دعوت "عبارت که  اينو آن  کنيم میسازيم اشاره  می

در سياق مدح و  چنين همو ، کرديم در سياق تعريف به شخصيت يمانی موعود وارد شده
فقط که امری باشد  بايد کند میاز آن تعبير که بر اين اساس حتی روايت  و، تعريف پرچم آن

و ، کند میاز ديگران  عالمت منحصر به فرد و جدای يا به عبارتی متثيل از، خمتص يمانی است
 .حمقق يابد چون عالمت تعريفی تواند وظيفه خود را هم با اين به تنهايی می

                                                
  .٢٣٢ ص ٥٢حبار األنوار ج . ٢٦٤الغيبة النعمانی ص . ٥٣٥
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اقتضای ذکر شخصی به تنهايی و جدای  _دش روشنکه  طور مهان_ پس تعريف به شخص
به صاحبتان دعوت «ن عبارت اي که تعريف  معنای مدح و چنين همو . کند میاز ديگران 

 به آن و_ آن سبب مدح و ستايش _ کند میگيرد به نقش خود اقتضا  در بر می» کند می
در  ای هشارو هر ا هر ستايش و مدح نه وگر است يمانی خمتص فقط کند می دعوت صاحبتان
 .شدند ها در آن مشترک می امر خيلی

به که  شود میکسی يافت   سيد امحد احلسنآيا در متام جهان جز : کنيد و اکنون نگاه
 او يمانی موعود باشد؟که و آيا دليلی واضح تر از اين هست  ؟کند می صاحبتان دعوت

  
  آیا یمانی از یمن است؟: ام مبحث سی

يمانی از يمن که نقل شده است دريافتيم   از اهل بيتکه هايی  در بعضی از روايت
يستند ها مطلع ن از روايتکه و کسانی  خروج می کند از مشرقکه بل کند یخروج من

با يمن از يمن است و آن هم بنا به فهم کلمه يمانی مقارن  و تاکيداً يمانی حتماًکه پندارند  می
خواهيم با هم در روايات زير کمی تامل  حال می کند میيمانی از يمن خروج که و گفتند 

   !؟يمانی از يمن است يا خير آياکه کنيم و ببينيم 

  .مهانا يمانی موعود بايد از يمن باشد: گويند می اشکال گيرندگان بر دعوت يمانی 

عن حممد بن مسلم  عن حممد ؛آمده ٣١٩در کتاب کمال الدين ص که روايت اين بنا بر  
وأنه ال ، وأنه ينصر بالسيف وبالرعب ...( :ذكر القائم فقال يف جاء فيها عن أبی جعفر  اليت

) من اليمن(خروج السفيانی من الشام وخروج اليمانی ، وإن من عالمات خروجه .ترد له راية
  ).ء واسم أبيهومناد ينادی بامسه من السما، وصيحة من السماء فی شهر رمضان

او با ( :نقل کرده است در ذکر قائم  مام صادق از احممد بن حممد بن مسلم  
های خروجش  گردد و از عالمت و هيچ پری از او بر منی شود میمششير و رعب نصرت داده 

ی ندا ئرمضان و ندا ماهو صيحه از آمسان در ) يمن(خروج سفيانی از شام و خروج يمانی از 
  )....ه نامش و نام پدرشدهد ب می
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از عالئم که  آوردهدقت کنيد برادران و خواهران عزيز روايت فوق ذکر يمانی را : مالحظه
ن کلمه از ايکه و کلمه يمن را در پرانتز قرار داده بدون اشاره  باشد می ظهور امام مهدی 

ت کلمه يمن در در کتب خمتلف و متواتر نقل شده اسکه ها  کجا آمده است و در اکثر روايت
کلمه يمن حتی در پرانتز نيز نبوده  ها اصالً مولفات قديمی کتاب چنين همبين روايت نيست و 

  ...در اين مبحث برای مشا ذکر خواهيم کرد به اميد ياری خداوندکه است 

برای مشا درج کرديم کلمه يمن در پرانتز بوده که دقت کنيد مهان روايت فوق : مالحظه
های غير از آن نوشته شده است را درج  روايت را در کتاب، قت کنيداست لذا خوب د

  .کنيم می

وأنا أريد أن أسأله عن القائم من آل  عن حممد بن مسلم قال دخلت على أبی جعفر  
من الشام وخروج  وانه ال ترد له راية وان من عالمات خروجه خروج السفياين ...(: حممد فقال

  .)بامسه واسم أبيه يشهر رمضان ومناد يناد وصيحة من السماء يف اليماين
و از  ...( :نقل کرده است در ذکر قائم  حممد بن مسلم از ابی جعفر  حممد بن 

رمضان و  ماههای خروجش خروج سفيانی از شام و خروج يمانی و صيحه از آمسان در  عالمت
  .)...دهد به نامش و نام پدرش ندايی ندا می
 ٢٣٣ص  ٢وق در کتاب اعالم الوری باعالم اهلدی شيخ طربسی جمهين روايت ف: مالحظه

های خمتلفی با مهان  روايت چنين همو . در آن نيست )از يمن(عبارت که نقل کرده است 
  .خوانيم با هم میکه ، مضمون در مورد عدم وجود کلمه يمن ذکر شده است

ن أسأله عن القائم من وأنا أريد أ دخلت على أبی جعفر (: حممد بن مسلم الثقفی قال 
إن فی القائم من آل ، آل حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم فقال لی مبتدئا يا حممد بن مسلم

وخروج ، خروج السفيانی من الشام: وإن من عالمات خروجه، وأنه ال ترد له راية، ...حممد
   )٥٣٦(.)ومناد ينادی بامسه واسم أبيه، وصيحة من السماء فی شهر رمضان، اليماين

                                                
 .٢١٨ – ٢١٧ص  ٥١ووردت أيضاً فی حبار األنوار العالمة السی ج  .٥٣٦
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عن ، عن سليمان بن داود، عن حممد بن عيسى، عن علی بن إبراهيم، اهلمدانی: إكمال الدين 
عن علی ، عن إمساعيل بن علی، عن القاسم بن العال، عن الكلينی، وحدثنا ابن عصام، أبی بصري

وأنا أريد  جعفر دخلت على أبی (: عن حممد بن مسلم قال، عن عاصم بن محيد، بن إمساعيل
وأن من عالمات خروجه خروج السفيانی من  ...فقال له عن القائم من آل حممد أن أسأ

  )٥٣٧().بامسه واسم أبيه يشهر رمضان ومناد يناد وصيحة من السماء يف الشام وخروج اليماين

اين روايت متواتر ، کنيم مین تعداد اکتفا اي  ههای زيادی هستند لذا ب و روايت: مالحظه
ها و حمل عدم  ن نيست و تواتر آن بر عدم وجود کلمه يمن در روايتاست ولی کلمه يمن در آ

  .خروج يمانی از يمن بيان شده است حال به روايت زير دقت کنيد

  

  ...ها  شبهه خروج یمانی از یمن و جواب روایت
  

 شديدة فورة وله جبنوده صنعاء من اليماين منصور إليهم يسري مث...( :جعفر قال عن أيب
فيكون بينهما ، وثيام ملونة، ورايام صفر، واألخوص هو فيلتقي، اجلاهلية قتل الناس يستقبل

  )٥٣٨( )....عليه مث يظهر األخوص السفياين، قتال شديد
ها با جنبشی  سپس منصور يمانی از صنعاء با لشگرش به سوی آن( :فرمود صادق  امام 

و  کند میاو با اخوص مالقات ، کند میمردم را مانند قتل جاهليت استقبال که  آيد میشديد 
ها جنگی شديد رخ  آنهايشان رنگی است و در بين  ها زرد رنگ است و لباس ی آنها پرچم

  .)..کند میدهد سپس اخوض سفيانی بر آن خروج  می

! !و آن هم با قتل کند میدقت کنيد منصور يمانی مردم را مانند زمان جاهليت استقبال 
  ...که کند میاثبات که روايت زير را دقت کنيد 

                                                
 .١٣شرح إحقاق احلق للسيد املرعشی ج  .٥٣٧
 .١٧٤كتاب الفنت ص ن نعيم ابن محاد يفع. ٥١٥ص  ٢٩شرح إحقاق احلق ج .٥٣٨
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وال بد أن يظهر بني يديه عالمات ، إىل األرض البد من نزول عيسى (: وعن كعب 
مث خيرج من بعده ، خيرج من بالد اجلزيرة، فأول ما خيرج ويغلب على البالد األصهب. وفنت

ثة قد بينما هؤالء والثال: قال كعب األحبار، وخيرج القحطانی من بالد اليمن، اجلرمهی من الشام
   )٥٣٩(.)وإذ قد خرج السفيانی من دمشق، تغلبوا على مواضعهم بالظلم

ها  بايد بر زمين نزول کند و بايد در بين دستانش عالمت عيسی ( :از کعب نقل است 
از بالد جزيره که اصهب است  کند میبر بالد خروج که هايی باشد و اولين نفری  و فتنه

کعب االحبار ، از شام و قحطانی از بالد يمن استسپس بعد از آن جرمهی  کند میخروج 
و سفيانی از دمشق خروج  شوند میهايشان با ظلم منقلب  مهه آن سه نفر بر موضع: گفت

  .)کند می
از يمن که شخص يمانی که  شود میاز دو روايت فوق واضح که دقت کنيد : مالحظه

پرش پرچم هدايت است و او يمانی موعود که چرا  غير از يمانی موعود است کند میخروج 
و  شود میست ولی قحطانی يمانی يا منصور يمانی با ظلم و قتل منقلب ها پرچمگرترين  هدايت
  .با روايت يمانی موعود خمالف و تناقض دارد کامالً

  .های يمانی است خوب دقت کنيد های زيادی بر متعدد بودن شخصيت با اين حال روايت

أىن خيرج ذلك وملا : فقال السفياين عبد اهللا ذُكر عند أيب(: قال، ةفقد روی عن عبيد بن زرار 
   )٥٤٠(.)صنعاء خيرج كاسر عينيه يف

  .دارد، روايت فوق اشاره بر خروج شخصی از صنعاء يمن قبل از خروج سفيانی

طوسی در  .ومياين يمصر خيرج قبل السفياين(: وروى الطوسی فی الغيبة عن حممد بن مسلم
قبل از سفيانی مصری و يمانی خروج : کند میحممد بن مسلم روايت کتابش غيبت از 

  )٥٤١(.)کنند می

                                                
 .٥٣٠ص ٢٩رح إحقاق احلق للمرعشی جش .٥٣٩
 . ٢٧٧غيبة النعمانی ص .٥٤٠
 . ٤٤٧غيبة الطوسی ص .٥٤١
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يمانی متعدد است و مهه که  بيند ها تامل کند نتيجه را می در اين روايتکه کسی : مالحظه
سفيانی و يمانی در يک روز و ماه و سال واحد است در حالی  )قيام(خروج که دانيم  ما می

ن کرده است و از اين موضوع پی ی و يمانی را قبل از سفيانی بياروايت فوق خروج مصرکه 
در روايات سابق اگر ، يمانی ذکر شده در روايات فوق غير از يمانی موعود استکه بريم  می
دانيم  می اوالًکه ها را با دو روايت فوق تطابق دهيم وجه مشترکی پيداست و آن اين است  آن

نی دارند ولی روايات فوق خروج مصری و يمانی و قحطانی زما يمانی با سفيانی خروج همکه 
از صنعاء خروج که ای  مهان قحطانیکه  شود میرا قبل از خروج سفيانی بيان کردند لذا معلوم 

و روايت مصری و  کند میظلم را جاری که قبل از سفيانی است مهان کسی است که  کند می
و باز هم با روايت امام  کند میاز يمن خروج  کهيمانی نيز از کلمه يمانی استفاده شده چون 

خروج يمانی موعود و سفيانی در يک روز است لذا اگر که در تضاد است چرا  باقر 
برای او جنبشی شديد است و که ای  مهان يمانیکه بينيم  ها را در تطابق روايی قرار دهيم می آن

مردم را در قتل جاهليت وا که باشد  يمانی موعودکه  شود یبرد من ل جاهليت میمردم را به قت
قبل از  کند میدر يمن خروج که ای  در روايت معلوم است يمانیکه  طور مهانو !! بدارد

کنند و  سفيانی و يمانی در يک روز و ماه و سال واحد خروج میکه دانيم  سفيانی است و می
اصال با اصحاب يمانی ها رنگی است اشاره شده  های آن ی زرد رنگ و لباسها پرچمدر مورد 

 چنين همباشند و  يی سياه میها پرچماصحاب يمانی موعود با که موعود در خالف است چرا 
يا يمن يا ) کاسر عينيه( از صنعاءکه اشخاصی که  اينمبنی بر  ای هاشارکه خوب است بدانيم 

ته شده و فقط گف !نيست، کنند کنند مردم را هدايت می قبل از سفيانی خروج میکه مصری 
نشده است و حتی  ای هها اشار کنند و بر هدايت آن از يمن قبل از سفيانی خروج میکه است 

های سابق تطابق  ها را با روايت چون اگر آن کنند هدايت می نگفته شده برای امام مهدی 
که و مهان قحطانی يمانی  کند میظلم را جاری  کند میاز صنعاء خروج که دهيم مهان کسی 

در تضاد است چه در   روايت امام باقر بانيز اين چنين است پس  کند مین خروج از يم
  !! و چه در تطابق روايی و هدايتشانموقع خروجشان 

  .حال به روايت زير خوب دقت کنيد
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 وعدالً قسطاً األرض ميأل فىت –علی  أي –وسيخرج من هذا .. .(:  عن النيب  
  )٥٤٢(.)املهدي راية وهوصاحب، املشرق من يقبل فإنه، مينالي بالفىت فعليكم ذلك رأيتم فإذا

زمين که  شود میجوانی خارج  – علی امام–و از اين .. .( :فرمود رسول خدا  
پس آن از پس اگر آن جوان يمنی را ديديد به سوی او برويد  کند میداد  و را پر از عدل

  .)باشد می و او صاحب پرچم امام مهدی  آيد میمشرق 
کنند و  از يمن خروج میکه های سابق خروج اشخاصی را ذکر کرد  در روايت: حظهمال

ها را نيز در تطابق روايی قرار داديم و نتيجه را  ها نشده است و آن امری بر پيوسنت به آن
امر کرده  کند میاز مشرق خروج که کسب کرديم لذا روايت فوق ما را به مهان جوان يمنی 

صاحب پرچم امام که و کسی  باشد می رچم امام مهدی صاحب پکه است و اوست 
يمانی موعود است و روايت فوق حمل خروج يمانی را برای ما ذکر منود  باشد می مهدی 

از يمن يا حجاز يا مدينه به مست که کسی که و خوب است بدانيم . از مشرق استکه 
مشرق است نه مشرق  و آمدنش از مغرب به شود میمشرق حرکت کند کوفه مست مشرق آن 

و روايت فوق خروج آن جوان از مشرق را بيان !! روايت بيان کردکه ی طور مهانبه مغرب 
  . شود میو يمن مغرب . کند یآن جوان از يمن خروج منکه گيريم  و نتيجه می کند می

خروج راية من ( :فی حديث تعقيب صالة الظهر فی عالمات الظهور قال عن الصادق  
  )٥٤٣(.)زيد باليمن يوخروج رجل من ولد عم، وفتنة تظل أهل الزوراء، اية من املغرباملشرق ور

خروج پری از (: فرمودهای ظهور  در حديث تعقيب مناز ظهر در نشانه امام صادق 
و خروج مردی از  کند میرا گمراه  )بغداد(اهل زوراء که  ای همشرق و پری از مغرب و فتن

  .)نفرزندان عمويم زيد در يم
خروج پری از مشرق و اگر به روايت ما قبل از آن دقت کنيد پری  فرمودند: مالحظه

و آن صاحب پرچم امام مهدی  باشد میبه دست آن جوان يمنی  کند میاز مشرق خروج که 
  از فرزندان زيد باشد و از يمن است که و اما در مورد خروج مردی  آيد میاز مشرق که
 ممکن است اين شخص بر ضد اهل بيتکه افعال ايشان نشده است چرا به حال و  ای هاشار

                                                
 . ١٠٧ص  ٤املهدی املنتظر املوعود ب .٥٤٢
 . ١٧٠-١٧١فالح السائل ص . ٤٧ص ٧مستدرك سفينة البحار ج  .٥٤٣
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  و امام مهدی  که پيشين  توانيم آن را در تطابق روايات می چنين همعمل کند و
مردم را با قتل جاهليت و ظلم منقلب که ممکن است مهان شخصی که توضيح داديم نقد کنيم 

  .وانيم اين استنباط را اثبات کنيمت با استناد به روايت زير میکه شد با کند می

ت کوفه آمد با لشگرش قائم از مسکه اگر به سفيانی ابالغ شد (: امام جعفر صادق   
  )٥٤٤(.)پسر عمويم را برای من خارج کنيد: گويد میو  کند میيابد و خروج  قائم را می

قائم عمل کند تواند بر ضد  و می باشد میزيد نيز پسر عموی قائم ، يمئتوانيم بگو حال می
خالف آن را در که گر بودن اين شخص نکرده است بل روايت تصريحی بر هدايتکه چرا 

  .حال به روايت زير دقت کنيد، تطابق روايی يافتيم

يبايع القائم بني الركن واملقام ثالمثائة ونيف عدة أهل بدر؛ فيهم : (قال أبو جعفر   
واألخيار من أهل العراق فيقيم ما شاء اهللا أن ، مواألبدال من أهل الشا، النجباء من أهل مصر

  )٥٤٥(.)يقيم

نفر به تعداد اهل بدر و در  سيصد و سيزدهبين رکن و مقام (: فرمودند امام صادق 
خواسته که خواهد چيزی  و اخيار اهل عراق و خداوند می، ابدال شام، ها جنيبان اهل مصر آن

  .)است
نفر  ٣١٣ بينيم اصحاب امام مهدی  فوق می در روايتاگر کمی تامل کنيم : مالحظه

اگر  پس اهل يمن کجايند؟، ها از يمن کسی نيست با استناد به روايت فوق هستند در بين آن
ها در روايت نشده است؟ و  ها يمانی از يمن باشد پس چرا يادی از آن به کرامت فرمانده آن

  .کری از يمن را نياورده استهاست نه ياران لذا روايت ذ ترين شخصيت فرمانده آن مهم

  

                                                
 .٣٣٥بشاره االسالم  .٥٤٤
 . ٤٧٧غيبة الطوسی  .٥٤٥
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  .مورد خطاب مستقیم است  یمانی: مبحث سی و یکم
اصال در که دارند چرا  مستقيم به يمانی  ای هاشارکه در بعضی از روايات دريافتيم 

فرزند به فرزند  بيت  اهلکه باشند و خوب است بدانيم  منی نهگا مورد امامان دوازده
 دهند و روايات اهل بيت  الفت را به فرزند بعد از خودش میمستقيم امر امامت و خ

های  با سيره امامان خمالف است لذا خوب به روايتکه  اند هبه بعضی از امورات کرد ای هاشار
  .زير دقت کنيد

، اهب لك ذكرا سوياإن اهللا تعاىل أوحى إىل عمران أنی و(: قال عبد اهللا  عن أيب 
فحدث ، وجاعله رسوال إىل بنی إسرائيل، يربئ األكمه واألبرص وحييی املوتى بإذن اهللا، مباركا

فلما وضعتها ، فلما محلت كان محلها ا عند نفسها غالم، عمران امرأته حنة بذلك وهی أم مرمي
وال يقول اهللا عز وجل أی ال يكون البنت رس، رب إنی وضعتها أنثى وليس الذكر كاألنثى: قالت

، فلما وهب اهللا تعاىل ملرمي عيسى كان هو الذی بشر به عمران ووعده إياه، واهللا أعلم مبا وضعت
  )٥٤٦(.)فإذا قلنا فی الرجل منا شيئا وكان فی ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك

وحى كرد كه من به  خداى تعاىل به عمران ( :فرمود امام صادق : ابوبصري گويد
سامل و مبارك كه به اذن خدا كور مادر زاد و پيس را درمان كند و ، خبشم تو پسرى مى

 باعمران اين مطلب را . دهم ی بنی اسرائيل قرار میمردگان را زنده كند و او را رسولی برا
كرد كه  فكر مى، چون به مرمي حامله گشت. ميان گذاشت مهسرش حنة كه مادر مرمي است در

و  .من دختر زائيدم! پروردگارا: گفت) و ديد دختر است(ون او را زائيد چ، محلش پسر است
: فرمايد مى) درباره او(جل  و خداى عز .شود مرب منىيعىن دختر كه پيغ .پسر مانند دختر نيست

او مهان ، سپس چون خداى تعاىل عيسى را به مرمي خبشيد، او زائيده داناتر است چه آنخدا به 
پس هرگاه ما  .مران بشارت داده شده بود و به او وعده كرده بودندپيغمربى بود كه به ع

شد آن را انكار  اجنامو در فرزند يا فرزند فرزند او  .درباره مردى از خاندان خود چيزى گفتيم
 .)نكنيد

                                                
حبار األنوار . ٥٣٥ص  ١، کافی ج ٢٢٥ص ٢٦، حبار األنوار ج ٤٥٣قصص االنبياء لنعمة اهللا اجلزائری ص  .٥٤٦

 .١١٩ص  ٥٢ج 
 . ٥٣٥ص  ١الكافی ج  .۴۷۶ 
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  :های مشابه روايت فوق روايت
ا عبد اهللا مسعت أب(: عن أبی خدجية قال، عن أمحد بن عائذ، عن الوشاء، عن معلى بن حممد 
 فيكون ذلك ابنه أو ابن ، قد يقوم الرجل بعدل أو جيور وينسب إليه ومل يكن قام به: يقول

  )٥٤٧(.)فهو هو، ابنه من بعده

ألن هللا عز وجل املشية فی ، من زعم أنه قد فرغ من األمر فقد كذب(: قال أبو جعفر  
فآخرها من أوهلا وأوهلا من " ضذرية بعضها من بع": وقال، خلقه حيدث ما يشاء ويفعل ما يريد

فإذا خرب عنها بشئ منها بعينه أنه كائن فكان فی غريه منه فقد وقع اخلرب على ما أخربوا ، آخرها
إذا قيل فی املرء شئ فلم يكن فيه مث كان فی ولده : قال أليست فی أيديهم أن أبا عبد اهللا 

  )٥٤٨().؟من بعده فقد كان فيه

، مث غاب، هذا يهذه وشهر سنيت يف أن يهب ىل غالما نبياً ينإن اهللا وعد(: وقال عمران 
فلما ، كذب: وقالت اآلخرون، اهللا صدق نيب: فقالت طائفة، كفلها زكرياو، وولدت امرأته مرمي
  )٥٤٩(.)وعده اهللا يأقامت على صدق عمران هذا الذ قالت الطائفة اليت، ولدت مرمي عيسى 

. ت فوق را بررسی کنيم يک نکته را دقت کنيدتوضيحات رواياکه  اينقبل از : مالحظه
از ديگری امر  يکی پسکه گانه را با نام ذکر کردند  مهه امامان دوازده رسول خدا 

  ؟ اند ههای فوق مورد خطاب چه کسی ذکر شد د لذا روايتنگير امامت را حتويل می

 .چيزى گفتيمپس هرگاه ما درباره مردى از خاندان خود : فرمايد می  اگر امام صادق
مگر ائمه از نام برده شدن امامان  ؛شد آن را انكار نكنيد اجنامو در فرزند يا فرزند فرزند او 

مراد چيزی  قطعاً ؟ يا مراد چيزی ديگر است؟شود میها ذکر  ن روايات از آناي که خرب ندارند 
ان را يکی چندين سال نام و کنيه امام رسول خدا قبل از امام صادق که ديگر است چرا 

و از اين امر تأکيدا خرب دارد  باشد میاز معصومان  ز ديگری ذکر منود و امام صادق پس ا
  لذا منظورش چيست؟ 

                                                
 .٥٣٥ص  ١الكافی ج  .٥٤٧
 . ٢٢٣ص  ٢٦حبار األنوار ج . ٥٤٨
 .٤٠٤قصص األنبياء للجزائری ص  .٥٤٩
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در شخص امام مهدی حممد بن احلسن که کنند  ولی بعضی از روايات اموراتی را بيان می
 کنيم میی در روايات زير مشخص هستند را برای مثال بررسکه  یبعضی از امور.نيستند :  

يكُونُ مبدوه من قبلِ ، بِخده خالٌ، جعد، أَقْبلُ ياملهد(: أنه قال عن أمري املومنني  
  )٥٥٠().يخرج بِالشامِ، فَيملك قَدر حمل امرأَة تِسعةَ أَشهرٍ ا كانَ ذَلك خرج السفياينوإِذَ، املَشرِقِ

چنان شد سفيانی  و آن باشد میمبدأ خروجش از مشرق ، مهدی(: رمودف امام علی 
  .)کند میدر شام خروج ، کند میخروج کرده و به مقدار محل زن نه ماه حکومت 

و روايت فوق  باشد میکه مبدا از م مهدی حممد بن احلسن  امام ظهور ،اوالً: مالحظه
 باشد می های ظهور امام مهدی  سفيانی از عالمت، دوماً. کند میمست مشرق را بيان 

و خروج  کند میسفيانی نه ماه حکومت ، سوماً ؟آيد می چگونه سفيانی بعد از امام مهدی 
لذا اين امر بر امام مهدی ، باشد میسفيانی قبل از امام مهدی که و گفتيم  باشد میآن در شام 

ر مردی از اهل بيت ذکر شد اگر امری را دکه  باشد میتطابق ندارد و مثالی برای روايت فوق 
  .انکار نکنيم آن را باشد میو در آن نيافتيم در فرزندش يا فرزند فرزندش 

إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان (: وعن السيد ابن طاووس فی مالمحه 
  )٥٥١(.)فإن فيها خليفة املهدي، فأتوها ولو حبواً على الثلج

ی سياه را از مست خراسان ها پرچماگر (: کند میسيد بن طاووس در مالحم خود ذکر  
در آن که زيرا ، ها بر يخ زخي ويد حتی اگر جمبور باشيد سينهها بر ديديد خارج شدند به سوی آن

  .)باشد میی مهدی  خليفه
اگر ": مناييم دقت کنيد فرمود فوق را مانند روايت قبل بررسی میروايت : مالحظه

ها برويد حتی اگر جمبور  سان ديديد خارج شدند به سوی آنی سياه را از مست خراها پرچم
اگر يمانی  ...": فرمايد میدقت کنيد  و به روايت امام باقر " ها باشيد سينه خيز بر يخ

                                                
عن احملجة وينابيع . ٤٥٤غيبة النعماين، منتخب االَثر عن . ٢٥٢ص ٥٢البحار ج .٣٠٤غيبة النعمانی ص .٥٥٠

 .٣٥٤ص ٣املودة، الربهان ج 
 . ٥٢املالحم والفنت ص . ٥٥١
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خروج کرد به سوی او بشتابيد چون پرش پرچم هدايت است و بر هيچ مسلمانی جايز 
  )٥٥٢(."...نيست از او سرپيچی کند

و يمانی بر حذر کردند  ها پرچموايت ما را از عدم تبعيت و مهراهی دقت کنيد هر دو ر
برويد  ها پرچمبه سوی آن : گويد میآيا کدام يک حجت بر ديگری است؟ روايت اول  سؤال

و  باشد میيمانی لقب است و نامش مهدی که  شود میپس معلوم !! نيز اين چنينو روايت دوم 
در . دباش مهان پرچم يمانی میکه کنند  ی مشرقی میها پرچمبر حذر کردن مردم از عدم تبعيت 

و دو حجت در يک  خص شوند و يکی بر ديگری حجت باشدغير اين صورت بايد دو ش
ی مشرقی است و ها پرچموجود ندارد و خالف سنت خداوند است لذا يمانی صاحب  مانز

خود چيزى گفتيم و  پس هرگاه ما درباره مردى از خاندان( گويد میکه مراد در روايت اول 
در روايت فوق ذکر که مهدی  آن پس) شد آن را انكار نكنيد اجنامدر فرزند يا فرزند فرزند او 

طبق وصيت که  باشد میلذا فرزند ايشان ، نيست  شده شخص امام مهدی حممد بن احلسن
  .کند میسازی ظهور مقدس خروج  قبل از وی برای زمينه رسول خدا 

  ...روايتی ديگر

ثالث عشر مدينة وطائفة حيارب ( :يقول السراج قال مسعت ابا عبد اهللا عن يعقوب  
واهل دست ، واهل البصرة ،وبنو امية، واهل املدينة واهل الشام، اهل مكة، القائم اهلها وحياربونه

  )٥٥٣(.)واهل الري، وازد، وباهلة، وغين، وضبة، واالعراب، واالكراد، ميسان

ها  و آن کند میسيزده شهر و طايفه جنگ با اهالی قائم (: دم فرمودشني  عبد اهللاز ابا  
اهل مدينه و اهل شام و بنی اميه و اهل بصره و اهل دشت که اهل م، کنند نيز با او جنگ می

  .))ايران(و ضبه و غنی و باهله و ازد و اهل ری ) باديه نشينان(ميسان و کردها و اعراب 
 ا اين شخص قائم مهان امام مهدیآي ،قائم گويد میکه  بينيم در روايت فوق می: مالحظه

 هدی حممد بن احلسن قبل از امام مکه زيرا ، خير ؟ قطعاًباشد می  يمانی مردم را
جهنم  شو عاقبت کند یپدرش را قبول من يمانی را قبول نکند قطعاًکه و کسی  کند میدعوت 

                                                
 . ٢٦٢غيبت نعمانی ص . ٥٥٢
 .٢٩٩غيبة النعمانی ص .٥٥٣
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و  باشد میو قائم به امر پدرش   یبه امام مهد کند میيمانی مردم را دعوت که است چون 
تا خوب  شود میامتحانی برای مسلمانان و کليه اديان که و اوست ، شوند میمردم با او خمالف 

  .از بد مشخص شود و اين سنت خداوند متعال است

موجود هرگز ) وصيت( در روايت اول اين موضوع به دليل نص پس کالم امام صادق 
 باشد میساز ظهور مقدس  زمينهکه مراد شخص ديگری است که لب باشد یبر ائمه دوازده گانه من

، است اوشخصی قبل از امام مهدی نسبی ناشناس و نصرت با که  و بنا به قول اهل بيت 
از روايات که هايی  و مثال باشد می  از فرزند فرزند فرزند امام مهدیکه  کند میخروج 

شخصی ديگر که نيست بل دی حممد بن احلسن شخص امام مه فوق اختاذ کرديم مطابق با
 سيدکه يمانی دارد چرا  به مستقيم ای هاشار م و روايت امام صادق اي هبيان منودکه است 

های فوق  در مثالکه و امرهايی  باشد می از فرزندان امام مهدی  يمانی  امحد احلسن
  .باشد میمانی است مهان يکه دهند  رخ می م بر فرزند امام مهدی اي هبيان کرد

امر ، وصيتکه بينيد  در شب وفاتش دقت کنيم می اگر به روايت وصيت رسول خدا 
دانيم فرزند  میکه  اينخالفت و امامت امامان را به فرزندان مستقيم تاکيد کرده است و کما 

هر کدام که باشند  می گونه اين مهديين  چنين هممستقيم هر امام خليفه او شده است و 
نقطه تالقی ، لذا مراد از روايت فوقِ موضوع، )واهللا اعلم(باشند  رزند مستقيم ديگری میف

از فرزند فرزند که  اول مهديين فرزند مقرب امام مهدی که  باشد میامامان و مهديين 
ولی بر  شوند یدر پدرش جاری من اموربعضی از  چنين همو  باشد می فرزند امام مهدی 
م و اين اي ههای فوق توضيح داد در مثالکه گونه  مهان شوند میجاری   فرزند امام مهدی

 امحد احلسن سيدکه چون  باشد می  امحد احلسنقوی بر يمانی روايت دليل حمکم و برهانی 
  فرزند مستقيم امام مهدی  نيست و او بعد از چند پدر به امام مهدی رسد و  می

تا او را انکار نکنيم و ، مراد از يمانی داردکه ست در اين بيان واضح ا کالم امام صادق 
کالمی صريح در  امام صادق که ا جهنم شود زيرا مبادا از او سرپيچی کنيم و عاقبت م

کنم امامان امر امامت را هر کدام به فرزند مستقيم  لذا جمددا تکرار میاين مبنا فرموده است 
ترين امتحان مسلمانان در  لذا سخت باشد میمهديين اين چنين در  چنين همداده است و  خود
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ما را بر حذر داشته مبادا او را انکار کنيم  امام صادق که  باشد می فرزند امام مهدی 
  .و عاقبت تلخی را بچشيم

در بعضی روايات نام  مثالً، چند مثال ديگر را بيان کنيم جمدداًکه خالی از لطف نيست 
با امام  دهد اصالً بر آن رخ میکه ولی حوادثی  شود می ذکر) صاحب االمر و قائم و مهدی(

  ...سازگاری ندارد به روايت زير دقت کنيد  مهدی

فی صاحب االمر سنة من موسى وسنة من (: يقول مسعت أبا جعفر : بصري قال عن أيب 
وأما من عيسى ، فأما من موسى فخائف يترقب، عيسى وسنة من يوسف وسنة من حممد 

فالقيام بسريته  وأما من حممد ، وأما من يوسف فالسجن والتقية، ما قيل فی عيسىفيقال فيه 
: قلت، مث يضع سيفه على عاتقه مثانية أشهر وال يزال يقتل أعداء اهللا حىت يرضى اهللا، وتبيني آثاره

  )٥٥٤( .)يلقی اهللا عزوجل فی قلبه الرمحة: قال، وكيف يعلم أن اهللا عزوجل قد رضی
در صاحب اين امر سنتی از موسی و (: فرمود می شنيدم امام باقر  :ابی بصير گويد

شان ترسان و ايکه اما از موسی  .است سنتی از يوسف و سنتی از حممد  سنتی از عيسی و
ی او  درباره، گويند ی عيسی می را درباره چه آنکه و اما از عيسی  .نگران و مراقب است

ی ايشان  م به سيرهقياکه  و اما از حممد . تقيه استان و زندکه و اما از يوسف . گويند می
و آن  کند میسپس مششيرش را هشت ماه بر دوشش محل  .و روشن کردن آثار ايشان است

 شود میچگونه متوجه : عرض کردم. کشد تا خداوند راضی شود قدر از دمشنان خداوند را می
  .)اندازد ش رمحت میجل در قلب و خداوند عز: فرمود ؟خداوند راضی شده استکه 

که دقت کنيد در روايت فوق نام صاحب االمر را ذکر کرده است و هر کسی : مالحظه
لذا  باشد می  اين امام مهدی گويد مین روايت را خبواند بدون تطابق آن با بعضی روايات اي 

شير مش، ايشانهای انبياء بر  احب االمر را بعد از طی کردن سنتروايت فوق صکه دقت کنيد 
مششير را هشت ماه محل که است   آيا اين امام مهدی کند میرا هشت ماه بر دوشش محل 

  ؟ کند می

  
                                                

 ٢١٨ص  ٥١حبار األنوار ج . ٤٦٨ص  ٣اثبات اهلداة ج . ٣٢٩کمال الدين ص  .٥٥٤
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  : به روايت زير دقت کنيد
من أهل بيته من املشرق حيمل  يخيرج رجل قبل املهد... (: إنه قال عن أمري املؤمنني  

  )٥٥٥(.)السيف على عاتقه مثانية أشهر

مردی قبل از مهدی از خاندانش  ...(: يت است كه فرمودندروا املومنني علی از امري 
   .)کند میمحل  خود سالح را هشت ماه روی دوش شود میاز مست مشرق خارج 

صاحب االمر مششير را هشت ماه محل  گويد میروايت ما قبل از روايت فوق : مالحظه
مششير را که ان کسی مهکه بينيم  در روايت بعد از آن میلذا مقارن مهان روايت را  کند می

از مست مشرق خروج که  باشد می فرزند امام مهدی  کند میهشت ماه بر دوشش محل 
پس هرگاه ما درباره  :فرمايد میکه مطابقت دارد  با روايت امام صادق  و کامالً، کند می

  .كنيدشد آن را انكار ن اجناممردى از خاندان خود چيزى گفتيم و در فرزند يا فرزند فرزند او 

  : روايتی ديگر جهت مثال
 وعرفين يخروج املهد صف يل(:  قلت لعلی بن احلسين: روی حذمل بن بشير قال  

بأرض اجلزيرة  ييکون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلم: دالئله وعالماته فقال
ج ويکون مأواه تکريت وقتله مبسجد دمشق مث يکون خروج شعيب بن صاحل من مسرقند مث يخر

اختفی  فإذا ظهر السفياين، سفيان وهو من ولد عتبة بن أيب، امللعون من الوادی اليابس سفياينال
  )٥٥٦(.)مث يخرج بعد ذلک ياملهد

و دالئل  خروج مهدی ( :که کند مینقل  ن بشير از امام علی بن احلسين حذمل ب 
ن عوف سلمی به آکه قبل از خروجش خروج مردی : فرمودند .آن را برای من توصيف کن

سپس خروج ، باشد میدر سرزمين جزيره و سرنوشتش تکريت و کشتنش در مسجد دمشق 
و او از  کند میسپس سفيانی ملعون از منطقه خشک خروج ، شعيب بن صاحل از مسرقند

سپس بعد  شود میپس اگر سفيانی ظهور کرد مهدی خمفی ، فرزندان عتبه بن ابی سفيان است
  .)شود میاز آن خارج 

                                                
 . ١١٠املمهدون كورانی ص . ٥٥٥
 . ٢١٣ص  ٥٢وار ج األن حبار .٥٥٦
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پس اگر (: فرمايد می امام سجاد ، روايت حذمل بن بشير در قسمت آخر آن: الحظهم
کر شده را امام در روايت ذکه اگر اين مهدی لذا ) سفيانی ظهور کرد مهدی خمفی می گردد

قبل از سفيانی ظهور کرده   م مهدیاماکه حساب کنيم بايد بگوييم  حممد بن احلسن 
چون فقط دو غيبت دارد و سفيانی از عالمات  شود میيت و خمالف روايات اهل ب !!است

 در اين روايتکه  مهدی اينپس ، شود میبا اين حساب سه غيبت و  باشد میظهور امام مهدی 
سه نام دارد ( در وصيتکه  باشد میساز ظهور مقدس  زمينهکه ذکر شده مهان شخصی است 

  .باشد میموعود ذکر شده است و مهان يمانی  )و مهدی عبد اهللا، امحد

اگر کسی تصميم دارد روايات را بررسی کند بايد کليه روايات  البته شايان ذکر است
مربوطه را بررسی کند و تطابق دهد و اال بنا ادن عقيده بر يک روايت جز احنراف چيزی در 

  .بر ندارد

  
با آن ) ع(تنها سید امحد احلسن که  قانونی، های اهلی رفت حجتقانون مع: مبحث سی و دوم

  .آمد
های  ی آن حجت است تا مردم به وسيله  قانونی را قرار داده، خداوند با لطف و عنايت خود

اين . اهلی و خليفة اهللا در زمين را بشناسند و بتوانند ايشان را از مدعيان دروغين تشخيص دهند
و چگونه قابل انطباق بر خليفة اهللا است؟ اين مبحث به بررسی اين  قانون از كجا آمده است

  .پردازد موضوع می
گونه كه امام صادق  مهان، و آن معرفت اوست، خداوند انسان را برای هدف و غايتی آفريد

 و برای ، و عبادت بدون معرفت عبادت نيست، اساس خلقت معرفت است(: دفرماين می
نی را برای راهنمايی و ارشاد و هدف و عبادت؛ خداوند كسا حتقق و رسيدن به آن غايت

ها مردم را به سر منزل وصال  ها حجت او بر مردم هستند كه با آن ها قرار داد و آن ناانس
  )٥٥٧(.)برسانند

                                                
 . ٣٦٦ص ٧٤األنوارحبار  ٣٨٧ص ٨الكافی ج. ٥٥٧
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ها را هدايت  ناانس، وسيله آنه كتاب و ميزان را نازل كرد؛ تا ب، ها و جهت شناخت آن
كه باطل را خبواهد نيز با  با بينه و دليل روشن به حق برسد و آنكنند تا هر كه حق را خبواهد 

  .بينه و دليل روشن باطل را انتخاب كند
ها و خليفه خود را  و با لطف و عنايتش برای مردم قانونی را قرار داد تا با آن حجت

است كه  و آن قانون اين. ها را از مدعيان دروغين در هر زمان متيز دهند بشناسند و بتوانند آن
دعوت : آيد و سوم با علم و حكمت می: آيد و دوم مهواره خليفة اهللا با وصيت و نص می: اول

  . او به سوی حاكميت خداست
، يابد اال با معرفت و پيروی از حجت خدا در هر زمان پس معرفت خداوند حتقق منی

   )٥٥٨(.)با ما خداوند شناخته شد ...( گونه كه از اهل بيت نقل شده مهان
و اين خود مستلزم آن است كه اول حجت خدا را بايد شناخت و گرنه جهالت نسبت به 

شامل متام ، و اين حجت يا خليفه .گمراهی از هدف و گمراهی از راه خداوند است، حجت
كه مهگی به امر خداوند انتخاب شده تا مردم را  باشند می انبياء و اوصياء و ائمه و مهديين 

  .ويش آگاه سازندبه هدايت و معرفت خ
ها را در روز اول و با اختيار اولين خليفه خود  خالفت آن، و خداوند با كرم و منت خويش

بايد قانونی وجود داشته باشد تا بتوان با  ای هپس برای چنين امر حكيمان، در زمين مشخص منود
خداوند  و اين قانون در روز اولی كه خليفه، ی خداوند را در هر زمان شناخت آن خليفه

توان گفت كه چنين قانونی با تأخير پيدا شده است يا  بايد وضع شده باشد و منی، انتخاب شد
زيرا كه از روز اول مكلفينی مانند ، امر اضطراری اين قانون خلق شده است کبا پيدايش ي

، ودندها اگر چنين قانونی را نداشته ب كردند و آن ابليس بودند كه بايد از اين خليفه پيروی می
اند پس برای جهالت  ی او نداشته توانند بر خدا احتجاج كنند كه قانونی برای شناخت خليفه می

  .نسبت به او نزد خداوند معذور هستند
ی خود را انتخاب  اولين روزی كه خداوند خليفه، كه به يقين برای مهه روشن است چه آن

  : فرمايد موارد ذيل را دقيقاً مشخص می، كند می
ی خويش  كند كه خليفه وصيت می خداوند به آدم : يت خداوند بر آدم وص - ۱

                                                
 . ١٤٥ص  ١الكافی ج .٥٥٨
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  .هم در حمضر مالئكه و ابليس آن، در زمين است
خداوند امساء را به او  بعد از خلق آدم : در كالم خداوند ی علم آدم  نشانه - ۲
  .دهد میتعليم 
ی كه در آن زمان او بعد از آن خداوند به متام كسان: حاكميت و اطاعت امر خداوند - ۳

  .سجود منايند دستور داد برای آدم ) مالئكه و ابليس(كردند  را عبادت می
ی خداوند بر مردم در زمين  اين سه نشانه مهان قانون خداوند سبحان جهت شناخت خليفه

  : اين قانون سنت خداوند در روز اول بود و تا قيام قيامت باقی خواهد ماند، باشد می
 ةَ اّنسللَّه لُ يالَّتن قَبم لَتخ لَن قَدو جِدت ةّنسل يلًا اللَّهدبت.)ت اهلی است كه ( )٥٥٩اين سن

  ).در گذشته نيز بوده است؛ و هرگز برای سنت اهلی تغيير و تبديلی خنواهی يافت
احتجاج ، اين قانون را برای مردم روشن ساخت و برای مردم، سپس قائم آل حممد 

  : بياء و اوصياء به آن را روشن منودان
  

  وصیت یا نص: نشانه اول
 گاه آن( )٥٦٠(.ضِ خليفَةً بّك للْملَائكَة إِنِّی جاعلٌ فی الْأَر و إِذْ قَالَ ر: فرمايد خداوند می 

   ).قرار خواهم داد) ای خليفه(جانشينی ، من در روی زمين: كه پروردگارت به فرشتگان گفت
خدا به مالئكه هنگام نصب خليفه خود (: در تفسير اين آيه چنين فرمودند  منينؤامل امير

خواهم خملوقی را به دست خودم بيافرينم و از  به درستی كه من می: و اعتراض آنان چنين فرمود
و فرستادگان و عباد صاحلی كه امامان هدايت كننده هستند را قرار دهم و فرزندان او انبياء 

ها را از  ها را از معصيت من بازدارند و آن ا جانشينان خويش بر خلق قرار دهم تا آنها ر آن
ها راه من را بپيمايند  ی آن ها را به اطاعت خويش دعوت كنند و به وسيله عذامب بترسانند و آن

   )٥٦١(.)قرار دهم) مردم( ها ها را حجت خويش بر آن و آن
و كسانی در ، توسط خداوند انتخاب شد، حبا نص صري، پس اولين خليفه و جانشين خدا

                                                
 . ١٤٥ص  ١الكافی ج .٥٥٩
 .٣٠: البقرة .٥٦٠
 . ٣٧ص  ١تفسير القمی ج. ٥٦١
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اين امتحان جنات يافتند كه تسليم اين نص و وصيت شدند و اين امتحان تا روز قيامت ادامه 
ی منصوب خدا  ر و تكرب نسبت به خليفهبه خاطر غرو، اما ابليس در اين امتحان. خواهد يافت

  ).رممن از او ت( ،)أنا خير منه(آن هم با گفنت . باز ماند
. نسبت به خليفه خداست) اطاعت حمض( پذيرش سجود، معيار رد و قبول در اين امتحان

.. و اين معيار تا آخر الزمان باقی خواهد ماند) يعنی پذيرش حاكميت خليفة اهللا در روی زمين(
كه اطاعت و تسليم مالئكه نسبت به سجود به خليفة اهللا سبب پيروزی مالئكه در  گونه مهانو 

متحان عظيم شد؛ مؤمنين نيز تنها با مهين تسليم و اطاعت حمض نسبت به خليفة اهللا پيروز اين ا
  . شوند می

جز تكرب او نسبت به ، ترين سببی كه باعث شد ابليس در اين امتحان باز ماند و بزرگ
، ای كه خدا منصوب كرده بود نبود؛ يعنی او خود را از خليفه، ای كه خدا تعيين كرده خليفه

مانند يعنی خود را از  باز می گونه اينديد و پيروان او از انس و جن  حسب ظاهر باالتر میبه 
  .زنند پندارند و لذا از پذيرش او سر باز می تر می ای كه خدا انتخاب كرده باالتر و اولی خليفه
ا إِبليس كَانَ من الْجِن فَفَسق إِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّو: و خداوند فرمود 

ياد آر ( )٥٦٢(.هم لَكُم عدو بِئْس للظَّالمين بدلًايته أَولياء من دونِی وذُرربه أَفَتتخذُونه و عن أَمرِ
ده آوردند ها متام سر بر سج وقتی را كه به فرشتگان فرمان داديم مهه بر آدم سجده كنيد و آن

آيا مرا فراموش كرده و . )ن جهت از اطاعت خدا سرپيچی كرداي  هجز شيطان كه از جن بود ب
ها مشا را دمشنند و ظاملان كه به  ايد در صورتی كه آن شيطان و فرزندانش را دوست خود گرفته

   .ای كردند بد مبادله، جای خدا شيطان را برگزيدند
الَّت ةَ اللَّهنيس  قَدخلُ ون قَبم يلًالَتدبت اللَّه ةنسل جِدلَن ت.)سنت اهلى از پيش مهين ( )٥٦٣

   .)بوده و در سنت اهلى هرگز تغييرى خنواهى يافت
و اين سنت از آدم تا خامت ادامه دارد و اين سنت يعنی استمرار وصيت و اعتراض بر آن 

  .ادامه دارد و خواهد ماند
كند و قابيل را حتريك به قتل  شيطان اعتراض می، كند ا انتخاب میهابيل ر، وقتی آدم 

                                                
 . ٥٠ :فالکه .٥٦٢
 . ٢٣: الفتح .٥٦٣
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. خداوند به آدم وحی كرد كه ميراث نبوت و علم را به فرزندش هابيل بدهد .كند خليفة اهللا می
با ناراحتی به پدرش ، شود میكند و وقتی قابيل از اين ماجرا آگاه  گونه عمل می و او اين

 گويد میبه او  آدم . و اين امر حق من است، تر نيستم زرگآيا مگر من از او ب گويد می
ر باور به انتخاب خداوند است و او هابيل را خمتص اين امر قرار داد و اگ، فرزندم امر جانشينی

اش را قبول كرد او صاحب  قرار دهيد و هر كس كه خدا قربانیخدا  ای برای كنی قربانی منی
... ول اين قربانی اين است كه توسط آتش برده خواهد شدی قب امر خالفت خواهد شد و نشانه

گندم ، و قربانی قابيل كه صاحب زمين بود، قربانی هابيل كه صاحب گوسفند بود يك قوچ
در اين هنگام ابليس آمد و گفت ای قابيل اگر . فتقربانی هابيل را گر، و آتش! مانده بود

 به خاطرآن هم ، كنند می فخر فروشیت فرزندان برادرت بر فرزندان، صاحب فرزندانی شديد
ديگر پدرت كسی را به جز ، كار پدرت و قبول كردن آتش قربانی برادرت و اگر او را بكشی

  . کشتهابيل را ، كند و قابيل تو برای وصيت و جانشينی پيدا منی
اَألمانات إِلَى  انَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ: جل فی قول اهللا عز و  عبد اهللاو عن أبی  

ظُكُم بِهعا يمنِع لِ إِنَّ اللّهدواْ بِالْعكُمحاسِ أَن تالن نيم بتكَمإِذَا حا وهلأَه .)الوصية  يه: قال
  )٥٦٤().الرجليدفعها الرجل منا اىل 

ايشان تفسير اين آيه كه امانات را به اهلشان باز دهيد را پرسيدند و  و از امام صادق 
  ). شود میاين وصيت است كه از امام به فرزند و وصی بعد از او منتقل (: فرمودند

 بر قوم موسی و عيسی ... و نوح. ی خدا پس وصيت راهی است برای شناخت خليفه
  : به مهين وصيت احتجاج منودند خويش
  

فوظ دارد و عهد وصيت را حم اينکه به هبة اهللا وصيت منود  آدم (: فرمود امام رضا   
در هر سال اين روز را عيد بدارند و اين عهد مهان روز بعثت حضرت نوح بود و اين چنين بين 

   )٥٦٥(.)برقرار گشت ءمتام اوصيا
  

                                                
 .٦٠غيبة النعمانی ص  .٥٦٤
 . ٢١٥كمال الدين امتام النعمه ص  .٥٦٥
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من سيد پيامربان و وصی من سيد وصيين : فرمود رسول خدا (: فرمودند امام صادق 
ه وصی صاحلی برای او از خداوند خواست ك آدم ، و اوصيای او ارباب اوصياء هستند

جل به او وحی كرد من پيامربان را با نبوت صاحب كرم  و گاه خداوند عز آن، انتخاب كند
سپس به او وحی كرد . ها را اوصياء قرار دادم و ترين آنسپس خلق خود را انتخاب ، كردم

بود و  پس آدم به شيث وصيت كرد و او مهان هبة اهللا فرزند آدم، ای آدم به شيث وصيت كن
را از شت  وصيت كرد و او فرزند نزله حورا كه خداوند آن) شتبان(شيث به فرزندش شبان 

وصيت ) حملث(ش شيث در آورد و شبان به جملث پس او را به ازدواج فرزند، بر آدم نازل كرد
وصيت كرد و غثميشا به ) عثميشا(كرد و جملث به حموق وصيت كرد و حموق به غثميشا 

وصيت كرد و ) ناخور(وصيت كرد و ادريس به ناحور  ادريس پيامرب خدا اخنوخ مهان 
سام به عثامر وصيت حتويل داد و نوح به سام وصيت كرد و  را به نوح پيامرب  ناخور آن

وصيت منود و برعيثاشا به يافث وصيت منود و يافث به بره و ) برغيثاشا(منود و عثامر به عيثاشا 
يت منود و جفسيه به عمران وصيت منود و عمران آنرا حتويل ابراهيم وص) جفيسه(بره به جفسيه 
به اسحاق وصيت  امساعيلداد و ابراهيم به فرزندش امساعيل وصيت منود و  خليل رمحان 

منود و اسحاق به يعقوب وصيت منود و يعقوب به يوسف وصيت منود و يوسف به بثرياء 
 را حتويل موسی  آن ت منود و شعيب وصي وصيت منود و يثريا به شعيب ) يثرياء(

فرزند عمران داد و موسی ابن عمران به يوشع بن نون وصيت منود و يوشع بن نون به داوود 
  وصيت منود و داوود  به سليمان  وصيت منود و سليمان  به آصف بن برخيا

سی را حتويل عي آن وصيت كرد و زكريا  وصيت منود و آصف بن برخيا به زكريا 
به مشعون بن محون الصفا وصيت كرد و مشعون به يحيی  و عيسی ، داد فرزند مريم 

بن زكريا به منذر وصيت كرد و منذر به سليمه وصيت منود و بن زكريا وصيت منود و يحيی 
من ، و برده آن را به من حتويل داد و ای علی: سپس پيامرب فرمود. سليمه به برده وصيت كرد

وصی مشا آن را به اوصيای مشا دهم و مشا آن را به وصی خود حتويل بده و  ا میآن را حتويل مش
و  يكی بعد از ديگری تا اين كه حتويل ترين اهل زمين بعد از مشا داده شود، از فرزندانت بدهد

ثابت ماندن بر تو ، ها اختالف شديدی خواهد شد ورزند و بر تو بين آن امت به تو كفر می
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كه با من باشد و جدا شونده از تو در آتش است و آتش جايگاه كافرين مهچون كسی است 
  )٥٦٦(.)است

  : وصيت منود و به نامش بشارت داد بر حممد  حضرت عيسی 
 رم نى ابيسإِذْ قَالَ عنِ ويا ب ييم رإِس يلَ إِنِّی رائ يد ينا بمّقًا لّدصّإِلَيكُم م ولُ اللَّهيس  نم

  سحر فَلَمّا جاَءهم بِالْبينات قَالُوا هٰذَااسمه أَحمد  يمن بعد يسولٍ يأْت ا بِر اة ومبشّر تّورال
بِينّم.)من ! ای بنی اسرائيل: هنگامی را كه عيسی بن مريم گفت) به ياد آوريد(و ( )٥٦٧

ننده كتابی كه قبل از من فرستاده شده ك فرستاده خدا به سوی مشا هستم در حالی كه تصديق
! آيد و نام او امحد است من میدهنده به رسولی كه بعد از  و بشارت، باشم می)  تورات(

اين سحری است : گفتند، با معجزات و داليل روشن به سراغ آنان آمد) امحد(هنگامی كه او 
  ).آشكار
  

و مسیحی جهت اثبات نبوت پیامرب با علمای یهودی  ی استدالل و احتجاج امام رضا  حنوه
 تنها به نص!  

  : نيز دقيقاَ اشاره شده است اين استدالل به نص در كالم امام رضا 
های  در حماجه با علمای يهودی و مسيحی به ذكر نام پيامرب اسالم در كتاب امام رضا 

سفر دوم اجنيل ، مطالب اقرار منودى به ايناكنون كه انكار نكردى و (: آنان پرداخت و فرمود
و نام دخترش فاطمه و ) على (نام آن پيامرب و جانشينش  جا آنرا نيز بياور كه در 

مشاهده كردند ، وقىت جاثليق و رأس اجلالوت. ذكر شده است فرزندانش حسن و حسين 
چيزى فرموديد ! قسم به خدا: عرضه داشتند، تر است هايشان عامل ها به كتاب آنكه حضرت از 

بشويم و  زبورمگر اين كه منكر تورات و اجنيل و ، د و دفع آن براى ما امكان نداردكه ر
وىل . است  دانستيم او حممد وىل ما منى. اند همطالب مشا را موسى و عيسى بشارت داد

توانيم به نبوت  لذا منی! حممد مشاست و يا حممد ديگر، اين حممد آياکه اكنون چون شك داريم 
خداوند ، حال مگر از ابتداى خلقت تا به، زنيد آيا به شك چنگ مى: امام فرمود! كنيماو اقرار 

                                                
  .٤٠٣ االمالی شيخ صدوق ص .٥٦٦
 . ٦: الصف .٥٦٧
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هاى آمساىن  در كتاب، كه نامش حممد باشد؟ و آيا غير از حممد ما كسى را مبعوث كرده است
  )٥٦٨().!ها از جواب باز ماندند ايد؟ آن حممد ديگرى ديده

در ، جانشين خداوند روی زمين است و در خصوص صاحب اين امر نيز چون او خليفه و
  : روايات چنين آمده است

كنند و مهراه  پس با او بين ركن و مقام بيعت می ...(: در حديثی فرمود امام صادق  
   )٥٦٩(.)است كه فرزند بعد از فرزند به ارث اده است او وصيت رسول خدا 

چيزی  چهاين امر با  عرض كردم صاحب به امام صادق ( :دنقل کرحرث بن املغيره  
   )٥٧٠(.)با آرامش و وقار و علم و وصيت: ؟ فرمودندشود میشناخته 

كه در  شود میصاحب اين امر با سه خصوصيت شناخته (: فرمود امام صادق  
و او وصيش  باشد میترين مردم به كسی كه قبل از اوست  او نزديك. كس جز او نيست هيچ

  )٥٧١(.)باشد می  هللابا او سالح و وصيت رسول ا. است

عرض كردم حجت ما در مدعيان  به امام صادق (: عبد االعلی نقل شده كهاز  
سه نشانه است كه در هيچ مردی جز او مجع : دروغين برای صاحب اين امر چيست؟ فرمود

در نزد او سالح ، باشد میترين مردم به كسی كه قبل از او است  كه او نزديكآن ، شود منی
  )٥٧٢(.)آشكار است) ها در كتاب(و او صاحب وصيتی است كه ، تاس رسول خدا 

ی ورود خواستم پس ايشان به من  اجازه از امام صادق (: نقل کردمعاوية بن وهب  
ای كسی كه ما را به وصيت اختصاص : فرمود در كالمی طوالنی می شنيدم، اجازه دادند

های بعضی از  ا به ما دادی و دلو علم گذشته و آينده ر) وصيت را خمصوص ما كردی(منودی 
  )٥٧٣(.)مردم را متوجه ما منودی و ما را وارث پيامربان قرار دادی

                                                
إثبات اهلداة بالنصوص و املعجزات ج . ۱۹۱الثاقب فی املناقب ص  .٧٩ص  ٤٩ج ) بيروت -ط ( األنوارحبار  .٥٦٨

. ۳۵۰ص  ٢رياض األبرار فی مناقب األئمة األطهار ج  .۲۰۷ص  ٧مدينة معاجز األئمة اإلثنی عشر ج  .۲۲۶ص  ١
 . ۱۳۸ص  الرضا  ٢٢ج  )جواد  مستدرك حضرت زهرا تا امام(عوامل العلوم و املعارف 

 .۲۳۷ – ٢٣٩ص  ٥٢حبار األنوار ج . ٢٨٢غيبت نعمانی ص  .٥٦٩
 . ٥٠٩بصائر الدرجات ص  .٥٧٠
 .٣٧٩ص  ١الكافی ج . ٢٠٢بصائر الدرجات ص  .٥٧١
 .۲ح  ۲۸۴ص  ١الكافی ج . ۸ح  ۱۳۸ص  ٢٥حباراألنوار ج  .۹۹ح  ۱۱۷ص  ۱اخلصال ج . ٥٧٢
 .۱۲۹ن الصفار ص بصائر الدرجات حممد ابن احلس .٥٧٣
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اش جهنمى و تنها يك  كه هفتاد فرقه، يهود هفتاد و يك فرقه شد(: فرمودند  پيامرب 
و . پيروى كردند اى است كه از وصيت موسى  و آن مهان فرقه، فرقه اهل شت است

ی ايشان اهل  هفتاد و يك فرقه اهل دوزخ و تنها يك فرقه، دو فرقه شدند نصارى هفتاد و
و اين امت نيز . پيروى كردند  گروهند كه از وصيت عيسىو آن مهان ، شت شدند

و ، ها در آتشند و تنها يك فرقه اهل شتند آنكه هفتاد و دوتاى ، هفتاد و سه فرقه خواهند شد
  )٥٧٤().ن پيروى خواهند كرداى است كه از وصيت م آن فرقه

  
  علم و حكمت: نشانه دوم

كه ما تو را محد  به اينبعد از وصيت و نص خداوند در انتخاب خليفه؛ و اعتراض مالئكه 
، ازداند  هريزی و فساد را به را خواهی كسی را قرار دهی كه خون كنيم و می و تسبيح می

علم متام امساء را ،  دانيد و به آدم منی دامن كه مشا من چيزی را می: ها فرمود خداوند به آن
ها را به من  گوييد امساء اين د و سپس آن را به مالئكه عرضه كرد و فرمود اگر راست میياد دا

  .ها از اين علم بازماندند بگوييد و آن
 ماَء كُلَّهاوالْأَس مآد لَّمع.)ها را به آدم آموخت نام] معاىن[مهه ] خدا[و ( )٥٧٥(.   

  .شدند با علم شناخته، و اوصيای آنان نيز) ع(ی انبياء  همه
يا أَبت إِني قَد جاءنِي من الْعلْمِ ما لَم ﴿: آمده است از قول حضرت ابراهيم  قرآندر  

وحى حقايقى به [اى پدر به راسىت مرا از دانش ( )٥٧٦(﴾،يأْتك فَاتبِعنِي أَهدك صراطاً سوِياً
  ). آمده كه تو را نيامده است پس از من پريوى كن تا تو را به راهى راست هدايت منامي] دست

ولَما بلَغَ أَشده واستوى آتيناه حكْماً وعلْماً وكَذَلك نجزِي  :و موسی  
ِسنِنيحالْم،)و و چون به رشد و كمال خويش رسيد به او حكمت و دانش عطا كردمي ( )٥٧٧

  ). دهيم نيكوكاران را چنني پاداش مى 

                                                
 . ٤٣٣كتاب سليم بن قيس اهلاللی ص  .٥٧٤
 . ٣١: البقرة. ٥٧٥
 . ٤٣: مريم. ٥٧٦
 . ١٤: القصص .٥٧٧
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ولَما جاء عيسى بِالْبينات قَالَ قَد جِئْتكُم بِالْحكْمة ولأُبين لَكُم بعض الَّذي ﴿: و عيسی 
ونيعأَطو قُوا اللَّهفَات يهفُونَ فلتخراى و چون عيسى داليل آشكار آورد گفت به راسىت ب( )٥٧٨(﴾،ت

كرديد برايتان توضيح دهم پس  مشا حكمت آوردم و تا درباره بعضى از آنچه در آن اختالف مى
 ).از خدا بترسيد و فرمامن بربيد

هو الَّذي بعثَ في الْأُميني رسوالً منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم :﴿ و حممد 
ابتبِنيٍ الْكلَالٍ مي ضلُ لَفن قَبوا مإِن كَانةَ وكْمالْحآن كس كه در ميان اوست ( )٥٧٩(﴾،و

اى از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان خبواند و پاكشان گرداند و  سوادان فرستاده  ىب
  ).قطعاً پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند] آنان[كتاب و حكمت بديشان بياموزد و 

  . ی توجه كنيدقرآنمثال  به اينبرای روشن شدن موضوع 
 ى يكُوّكًا قَالُوا أَنلم طَالُوت ثَ لَكُمعب قَد إِنَّ اللَّه مبِيهن مقَالَ لَها ولَينع لْكالْم ونُ لَهنحن 

و هنم لْكبِالْم ّقةًأَحعس تيؤ الِ قَالَ إِنَّ  لَمالْم نامو لَيكُمع طَفَاهاص للَّهطَةً فسب هادلْمِ  يزالْع
مِ والْجِسوتيؤ ياللَّه اُء ويش نم لْكَهميملع عاسو اللَّه.)و پيامربشان به آنان گفت در ( )٥٨٠

خداوند طالوت را بر مشا به پادشاهى گماشته است گفتند چگونه او را بر ما پادشاهى  حقيقت
د با آن كه ما به پادشاهى از وى سزاوارتريم و به او از حيث مال گشايشى داده نشده باش

خدا او را بر مشا برترى داده و او را در علم و نيروى بدىن بر  است پيامربشان گفت در حقيقت
دهد و خدا  مشا برترى خبشيده است و خداوند پادشاهى خود را به هر كس كه خبواهد مى

  .)ستگر دانا ا گشايش
كنند كه سرپرستی  بود كه وقتی مردم از او درخواست می پيامرب پيری در زمان طالوت 

كند چون خودش  پيامرب طالوت را برای اين امر انتخاب می وی، ها اتنخاب كند آنرا برای 
كند و  آری باز هم پيامربشان به امر خدا شخصی را انتخاب می، بسيار پير و از كار افتاده بود

تريم چون او نه  كنند كه ما تر از او هستيم و ما نسبت به او اولی م قوم او اعتراض میباز ه
را بر » او«قوم او گفتند پس چگونه ، تنها هيچ منزلت اجتماعی نداشت حتی مالی هم نداشت

                                                
 . ٤٣: الزخرف .٥٧٨
 . ٢: اجلمعة .٥٧٩
 . ٢٤٧: البقرة .٥٨٠
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و در . دهد میو به او علمی  کردهپيامربشان گفت خداوند او را انتخاب  دهی؛ ما رهرب قرار می
  .العلم فیو زاده بسطة : ه آن چنين اشاره شدهب قرآن

، آن قوم بعد از اين كه از پيامربشان خواستند كه اميری را برايشان انتخاب كند! آری
و . گونه كه مالئكه اعتراض كردند مهان، كنند ها اعتراض می آنكند و  طالوت را انتخاب می

پيامربشان جواب ، در اين موقع، گونه مال و منصبی در بين ما ندارد هيچگفتند كه طالوت 
و او حكومت و ملكش را  او علمی دارد كه از خداوند استكه  دهد میها را با اين مجله  آن

  . دهد میخواهد  به هر كس كه می
با ، و خداوند حجتش را در هر زمانپس مسأله در اين جا نيز فقط علم است نه چيز ديگر 

الل متام ائمه به وضوح ذكر شده كه حقشان را و اين در استد، كند سالح علم مسلح می
مانند احتجاجی كه بين علمای يهود و نصارا در جملس ، كردند بوسيله علمشان روشن می

  .مأمون شد
اش ثابت  ول اهللا به چه چيز امامت به مدعیای فرزند رس(: پرسيده شد از امام رضا  
علم و : اليل امامت چيست؟ فرمودد :عرض کردند...آيد با نص و دليل می: ؟ فرمودشود می

  )٥٨١(.)استجابت دعا

مهانا مثل سالح در ما مانند تابوت (: فرمود می امام باقر  به نقل از امام رضا  
يعنی هر كسی تابوت نزدش بود نبوت برای او بود و به مهين صورت هر . اسرائيل است در بنی

آيا سالح از علم جدا : شان سؤال شداز اي. كدام از ما كه نزدش سالح باشد صاحب امر است
   )٥٨٢(.)خير: فرمود است؟ امام رضا 

يعنی . مهانا مثل سالح در ما مانند تابوت است در بنی اسرائيل(: فرمود امام صادق  
علم ، پس هر كس از ما سالح نزدش باشد. هر كس صاحب تابوت بود صاحب حكومت بود

  )٥٨٣().نزد او است

پس كسی ، هرگاه قائم اهل بيت رود: عرض كردم ه امام باقر ب(: نقل کردابو جارود  
با هدايت و نشانی و اقرار آل حممد : ؟ فرمودندشود میبه چه چيز شناخته ، بيايدكه بعد از او 

                                                
 . ٢١٦ص ٢ج عيون أخبار الرضا  .٥٨١
 . ٢٣٨ص  ١كافی ج . ٥٨٢
 . ٢٣٨ص  ١كافی ج  .٥٨٣
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 مگر آن كه جواب  شود منی سؤال قرآنی  برای او به فضيلت او و از چيزی درباره
  )٥٨٤(.)دهد

مهانا برای صاحب اين امر دو : فرمود می مام صادق شنيدم ا(: نقل منودمفضل بن عمر  
او در . هالك شده: گردد و در ديگری گفته شود در يكی از آنان به اهلش باز می. غيبت است

، اگر كسی مدعی شد: در آن زمان چكار كنيم؟ فرمود: عرض کردم كدامني بيابان رفته است؟
بتواند جواب ، ط كسی كه مهانند اوستسؤال كنيد كه فق و صعب احلل مسائل عظيماز او از 

  )٥٨٥(.)بدهد

صاحب اين امر با چه چيزی : عرض کردم  عبد اهللابه ابی (: نقل کرداملغيره حرث بن  
تعيين و (او را به : چگونه؟ فرمود: عرض کردم. با آرامش و وقار: فرمودند ؟شود میشناخته 

 و. نياز است ها بی و حمتاجند و او از آنن كه مردم به ااي  هو ب شناسيد حالل و حرام می) تبيين
آيا او جز وصی فرزند وصی است؟ : عرض کردم. باشد می در نزد او سالح رسول خدا 

  )٥٨٦(.)او جز وصی و فرزند وصی نيست، خير: فرمود

حجت ما با مدعيان دروغين اين : عرض كردم به امام صادق (: نقل کردعبد األعلی  
 شود میاز او در خصوص حالل و حرام سؤال : فرمود )ناسيم؟چگونه او را بش(امر چيست 

  )٥٨٧(.))يعنی علم(

ما خزائن علم خداوند و (: فرمود ايشانکه كند  روايت می سدير از امام صادق  
ما قومی معصوم هستيم كه خداوند تبارك و تعالی امر به ، ی او هستيم ترمجان امر او و فرستاده

تر از آمسان و باالتر از زمين  پايين چه آنما حجت بالغه بر ، طاعت و ی از معصيت ما منود
   )٥٨٨().هستيم، است

                                                
 .۲۴۲غيبت نعماىن ص  .٥٨٤
 . ١٧٣غيبة نعمانی ص .٥٨٥
 . ٥٠٩بصائر الدرجات ص ، ٢٤٢غيبت نعمانی ص . ٥٨٦
  .٢٨٤ص ١كافی ج .٥٨٧
 .٦ح ٢٧٠ص  ١كافی ج .٥٨٨
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حاكمیت خداوند یا پیروی و اطاعت امر پرچم خلیفه خدا به عنوان حاكم ، نشانه سوم
  منصوب از سوی خداوند 

حاكميت ، برای شناخت خلفايش در زمين قرار داده است، سومين راهی كه خداوند متعال
و ، كند ی خداوند كسی است كه اقرار و دعوت به حاكميت اهللا می يعنی خليفه. ستخداوند ا
يعنی حق خودش . كند های ديگر مانند شورا و انتخابات و حاكميت مردم را رد می حاكميت

خداوند است كه  اينکه كند  و روشن می. كند را به مردم گوشزد میو ديگر خلفای خداوند 
ها را برای حكومت بر مردم  آن، و حاكمانی را كه خداوند. كند حاكم را انتخاب و نصب می

  .كند ها مشخص می قرار داده است را برای آن
اين  متعالخداوند ) حضرت آدم(در مهان ابتدا و در زمان قرار دادن اولين خليفه در زمين 

اش در  خليفه و متام بندگانش را امر به سجده به، گرداند راه شناخت و نيز اين امر را اثبات می
حاكم و امير ، ی خداوند يعنی خليفه. سجده يعنی خضوع و اطاعت از خليفة اهللا. كند زمين می

  .بر متام بندگان خداوند متعال است
 وجفَس مواْ آلددجاس كَةالَئلْما لإِذْ قُلْنو ركْبتاسی وأَب يسلواْ إِالَّ إِبدرِينالْكَاف نكَانَ م)٥٨٩( 

مهه سجده بردند جز ابليس كه سركشی كرد ، و چون به فرشتگان گفتيم بر آدم سجده كنيد(
  .)و تكرب ورزيد و از كافران شد

 تؤت لْكالْم كالم ّميقُلِ اللَّه اء وشن تم لْكاءالْمشن تّمم لْكالْم نزِعت،)بگو ( )٥٩٠
و از هر كس ، خبشی حكومت می، كس خبواهی به هر، ها تويی خداوندا مالك حكومت

   .)گيری حكومت را می، خبواهی
  اللّه ماها آتلَى مع اسّونَ الندسيح أَم ةَ وكْمالْح و ابتالْك يماهرآ آلَ إِبينآت فَقَد هلن فَضم

شان عطا كرده است اي هفضل خويش بخداوند از  چه آنآيا مردم بر ( )٥٩١(،آتيناهم مّلْكًا عظيما
ايم و به آنان حكومت   ورزند؟ مهانا ما به آل ابراهيم كتاب و حكمت عطا كرده حسادت می

   .)ماي هعظيمی عطا كرد
                                                

 .٣٤: البقرة .٥٨٩
 . ٢٦آل عمران  .٥٩٠
 . ٥٤: النساء. ٥٩١
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كه هر كس از آن ، به درستی كه برای ما اهل بيت پری است(: فرمود امام صادق  
و هر كس ، شود مینابود ، مباند و هر كس از آن عقب، بيعت شكنی كرده است، جلو بزند

البيعة هللا : بر روی آن مكتوب است. شده است) و متصل(ملحق ) به ما(، كه مهراه آن باشد
 )٥٩٢().از آن خداوند است حاکميت(

. كنند به وضوح حقيقت اين پرچم را برای ما روشن می امام صادق ، در اين حديث
امر نيز  اينکه بينيم  و اكنون می، يت خداوند استالبيعة هللا يا مهان دعوت به حاكم، اين پرچم

، يكی از داليل روشن برای خلفای خداوندنيز  قرآنزيرا در آيات . است قرآنكامالً موافق 
  .ذكر شده است، اعتقاد و دعوت به حاكميت خداوند

ك پرچم ي اينکه توانيم بگوييم  آيا می. باشد می چه آنحال ببينيم اين پرچم چيست و مفهوم 
بيانگر يك ، ؟ يا اين كه پرچم نيز مانند سالحباشد میصرفاً از چوب و پارچه ، پرچم مادی

  .استمفهوم 
حاكميت از آن خداوند (جل  و البيعة هللا عز پرچم مهدی (: فرمود امام صادق  
  )٥٩٣(.)باشد می) است

كنند و  به صورت خاص اشاره می به پرچم مهدی  امام صادق ، در اين حديث
  .بينيم كه باز هم به البيعة هللا يا مهان حاكميت خداوند اشاره شده است می

ی  و روايات برای شناخت خليفه قرآنی مهمی كه در  حال اجازه دهيد اين سه نشانه
يعنی . تطبيق دهيم خداوند بيان شده را نسبت به صاحب اين امر يعنی يمانی آل حممد 

و پرچم ، يا مهان علم و حكمت، ل اهللا ی سالح رسو و نشانه، وصيت رسول اهللا 
  .كميت خداونديا مهان حا رسول اهللا 

هر چيزی برای مشا ايجاد اشكال يا شبهه كند وصيت و پرچم و (: فرمود امام باقر  
بر حذر باشيد از . گذارد گونه شبهه و اشكال برايتان باقی منی جای هيچ سالح پيامرب خدا 

 كه مهانا برای آل حممد و علی . دهند به آل حممد نسبت میكسانی كه خود را به دروغ 
پس در جای خودت ثابت باش و از . ها پرچماست و برای ديگران ) يك پرچم(پری 

                                                
 .١٥مائتان و مخسون عالمة ص  .٥٩٢
 . ٦٥٤ص  ٢كمال الدين ج . ٥٩٣
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را ببينی كه با او وصيت رسول خدا  كس ابداً تبعيت نكن تا مردی از فرزندان حسين  هيچ
 ٥٩٤(.)و پرچم او و سالح او باشد(  

قطعاً باعث ايجاد شبهه در تطبيق ، ح اگر صرفاً امری مادی بودوصيت و پرچم و سال
  !آمد مصداق آن و اصالت آن بوجود می

بر ما احتجاج  كه با وصيت رسول اهللا  باشد میتنها كسی   امحد احلسنسيد 
به پدرش امام چنين اولين ايمان آورنده  و هم كند و نام ايشان به عنوان مهدی اول  می

  .ذكر شده است يت مقدس پيامرب در وص مهدی 
از ايشان . وای وای بر امتم از شورای بزرگ و شورای كوچك(: فرمود رسول اهللا  

اما شورای بزرگ در شهر خودم بعد از وفامت برای : فرمود پيامرب . ی آن سؤال شد درباره
ت و اما شورای كوچك در غيب. شود می غصب خالفت برادرم و غصب حق دخترم منعقد 

  )٥٩٥(.)گردد برای تغيير سنتم و تبديل و عوض كردن احكامم منعقد می) بغداد(كربی در زوراء 

باز در تطبيق و اصالت آن برای مردم ايجاد شبهه و ، پرچم هم اگر صرفاً امری مادی بود
چوب و پارچه ارائه نكرده كه  کتنها ي، ايشان برای پرچم رسول خدا ، شد اشكال می

  !با آن ادعاء كند هر شيادی بتواند
، و ايشان تنها كسی است كه در روی زمين، يعنی البيعة هللا، پرچم رسول خدا 

هرگونه طاغوت و انتخابی غير انتخاب خدا مانند انتخاب مردم و دموكراسی و انتخابات را 
  .اند به عنوان خليفة اهللا واجب مشرده را با امام مهدی بدعت دانسته و بيعت مهه عامل 

كند  كه مردم را به حاكميت خداوند دعوت می باشد میتنها كسی   امحد احلسنسيد 
داند و هر گونه انتخابات و شورا  می ی خدا يعنی امام مهدی  و حكومت را از آن خليفه

را بر افراشته است كه مهانا پرچم البيعة هللا  دانسته و پرچم ايشان را بر خالف سنت پيامرب 
  .باشد می) خداوند است حاكميت تنها از آن(

رهربی آن را يمانی ، كه مطابق روايات متعددی خواهی از قاتلين امام حسين  دليل خون
 ه كوفيان ب، آری. مهان نفی حاكميت مردم توسط ايشان است، دار خواهد شد عهده

                                                
 .۹۶ص  ۲ج  إلزام الناصب. ۲۲۲ص  ۵۲حبار األنوار ج . ۶۴ص  ۱تفسير العياشی ج  .٥٩٤
 .۱۳۰مائتان ومخسون عالمة ص  .٥٩٥
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عمالً حاكميت خدا را نقض ، بيعت با شخص غير منصوب از سوی خداوسيله انتخاب خود و 
از كسانی انتقام   به خوخنواهی از جد بزرگوارشان  قائم، و در آخر الزمان كردند

رو پدران خويش در دعوت به حاكميت مردم و سقيفه جديد و  خواهند گرفت كه دنباله
مانند ، يت خدا و نفی حاكميت مردمو يگانگی دعوت به حاكم. انتخابات و شورا باشند

  .گذارد ونه ترديدی نسبت به صاحب اين امر باقی منیگ جای هيچ، روشنی آفتاب در وسط ظهر
در دل ، سالح هم تنها مششيری نيست كه هر شيادی با بيرون آوردن آن از زير عبای خود

، گونه كه در روايات متعدد ذكر شد مهان، مؤمنان شك و ترديد نسبت به اصالت آن بيندازد
آن را ، نت بيش از چهل جلد كتاببا نوش ايشانکه مهان علم است ، نشانه سالح پيامرب 

  .اند به اثبات رسانده
در پاسخ به حنوه شناخت صاحب اين امر به آن  اين قانون مهان قانونی است كه ائمه 

  .اند تصريح فرموده
زيرا كه در . دهيم كه حبث طوالنی نگردد در مورد روايات فوق توضيحی منی و برای اين

شده است ولی سؤالی را متوجه هر منصف طالب  كامالً حبث كتب انصار امام مهدی 
  : كنيم و آن اين كه می، سوار شود خواهد در كشتی جنات آل حممد  حق كه می

  
  . توجه كنيد، يمانی آل حممد آورده است امحد احلسنسيد  چه آنبا دقت به 
  چيزی آورده؟، اند فرموده اهل بيت  چه آنآيا غير از 
  با چيز ديگری احتجاج منوده است؟ ، اند فرموده اهل بيت  چه آنآيا غير از 

  چه كسی اين قانون را بعد از فراموشی برای مردم روشن ساخت؟ 
تا ، و آيا مدعی دروغينی با چنين داليل حمكم كه قانون انبياء و اوصياء است آمده است

  امروز برای شك در داليل يمانی آل حممد عذری باشد؟
كننده از ما به هر كس كه خبواهد  يا ديديد كه وصيتآ(: فرمودند امام صادق _ 

به  وصيت كند؟ نه به خدا سوگند؛ در صورتی كه آن عهدی از خداوند و رسولش 
  )٥٩٦(.)مردی بعد از مرد ديگر تا اين كه امر به صاحبش برسد

                                                
 . ٣٠٧ص١كافی ج .٥٩٦
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  ت مبارك ايشانو دعو  امحد احلسنسريت خمتصرى از سيد 
 از مسائلى است كه از سال  امحد احلسنسيد  ى امام مهدى  آمدن فرستاده مسئله

 و نيز راه اند هش فرستاده شدبه خاطركه  چه آنو ايشان علماى دين را به ، ش آغازشد.ه۱۳۷۹
  .كند مستقيم دعوت مي

يعى به پاسخ آن جا مرور سر در اين پرسد؟ دالئل تصديق چيست؟ و هر شخصى از دليلى مي
  .منائيم مي

  .باشد ذيل مي خمتصر به شرح سؤاالت به طور اين پاسخ 
دهند كه  شهادت مي اهل حوزه علميه در جنف اشرف به اين امر: گوىي اين شخص راست 

مهيشه با حق بوده و هيچ وقت  شخصى راستگو و اهل حق است و) امحد احلسنسيد (ايشان 
، كرمي كرده بود قرآنرا از نظر تنجيسى كه به ) لع(صدام  شانو اي، غري از حق را نگفته است

به آن واقف  طالبفساد ماىل و فساد عام و خاص كه  فساد حوزه علميه أعم از چنين همو 
  .منايند حمكوم مي را، كنند هستند وىل آن را انكار مي

 
فرزندشان  يا يا نائب و عنوان وصىه شخصى را ب كند كه امام مهدى  روايات داللت مي

موردى كه در روايات به  آن و) كه در روايات متعددى اين امر ذكر شده است(فرستند  مي
و خصوصيات جسماىن ) بصره( و نام مكانشان )امحد(شود اشاره به نام ايشان  وضوح ديده مي

  .باشد ايشان مي

قسمى است سنگني كه هر شخصى به دروغ اين  كه: دعوت كردن علماء به قسم برائت
، آن قسم نشد اجناموسبحان اهللا كسى حاضر به ، شود قسم را ياد كند قبل از سه روز هالك مي

  .كنند یرا انكار م دانند وىل آن ها حق را مي آنکه  اينبراى 
علماء را دعوت به مباهله  سيد امحد احلسن: علماء براى مباهله سيد امحد احلسندعوت   

ذكر شده است  قرآنگونه كه در  آن د بر مبناى اسالمى وتأكيد منودند كه مباهله باي كردند و
باشد از آن  سيد امحد احلسنبا  كه حق یدر صورت، باشد تا كه حقيقت براى مهه آشكار شود

كه حىت علماء حاضر به  كند مي در غري اين صورت خداوند دروغگويان را هالك، پريوى كنند
  .مباهله نيز نشدند اجنام
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اى  خواستند كه نامه اند کردهرا تكذيب ) سناحلسيد امحد (اين وصى  از علماىي كه رسالت
  : باشد مردم بدهند كه منت آن به شرح ذيل مي را به آن بنويسند و

و اگر اين امر از طرف ، كنيم تلقى مي) شيطان( دارد ما تو را و كسى كه پشت تو قرار
  .ندادند اجنامء اين امر را نيز كه جمدداً علما، نازل شود باشد بر ما عذاىب سخت یخداوند م

از علمائى كه روز و شب اميد  امحد احلسنسيد ، موارد فوق از طرف علماء پس از تكذيب
 حممد شيخ، حكيم سعيد حممد سيد، سيد على سيستانی(دارند مثل  مهدى  به ديدار امام

 اى ز من معجزهدعوت كردند كه ا) عراق و سيد حممد حسني فضل اهللا از لبنان فياض از اسحاق
از  وىل هيچ كدام، دهم آن را اجنامگذشته خبواهيد تا براى مشا  و انبياءهاى رسل  مانند معجزه

 اجنام ترسيدند با دانستند اين شخص حق است و مى ها مي آنزيرا . ها طلب معجزه نكردند آن
  .حقيقت آشكار شود سيد امحد احلسناين معجزه توسط 

اى را  باشد كه خداوند متعال هر بنده از امداد غيب مي قرآنه به استخار: قرآناستخاره به  
هاى مسلمان به  و مشا اى بنده، باشد و ما وراى قدرت بشر مي، كند آن تأييد مي كه خبواهد با

و عجيب ، باشد ناصح امني مي قرآنكه  از خداوند نصيحت خبواهيد چون پناه بربيد و قرآن
، سبحان اهللا، سپس به خداوند مت بزند ر نصيحت باشد وانسان از خداوند خواستا است كه

  .سبحان اهللا، اهللا سبحان
 

رسول خدا  در مورد رؤيا كه: )خواب( در رؤيا  ائمه اطهار و  ديدن رسول خدا 
 كس كه ما را در خواب  هر و، باشد یكه رؤيا جزئى از چهل جزء نبوت م اند فرموده

كه برخى از آن ، جلوه شود تواند مثل ما یكه شيطان من چون ببيند ما را در بيدارى ديده است
  .ثبت شده است  انصار امام مهدیگفتگوی ؤياها در تاالر ر

 
مناظره علمى كردند و اجازه دادند  از سيد سيستاىن به شكل خاص دعوت به سيد امحد حسن 

ورت ناحمدود گونه سؤاالت به ص هر و با هر ادله و كتب كه سيد سيستاىن با هر شخصى و
 قرآنفقط با تكيه بر كتاب  احلسن سيد امحد و در مقابل، تواند با ايشان وارد مناظره شوند مي

  .نپذيرفتند اما باز هم، ها باشند كرمي پاسخگوى آن
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ها  پاسخ از جانب آن گونه و عدم ارسال هيچ، نپذيرفنت دعوت اين شخص از طرف علماء
. باشند راستگو مي حق است و) سيد امحد احلسن(خص كند كه اين ش اين مطلب را تصديق مي

امور او از بزرگترين  كه هر كسى اين امر را ادعا كند از، در روايات متعددى ذكر شده است
منزلت  در مقام وکه  اينمگر  كند آگاه باشيد كسى چنني ادعاىي مني سؤال كنيد و) كرمي قرآن(

 فَإِلَّم يستجِيبوا لَكُم: فرموده است آيه صريح بيانكرمي در اين مورد با اين  قرآنكه ، آن باشد
وإِلَّا ه أَنْ ال إِلَهو لْمِ اللَّهزِلَ بِعا أُنموا أَنلَمونَ فَاعملسم متلْ أَنفَه.)٥٩٧(  

 
فقط در صورت رابطه با كه چنني امرى  اند منودهمعلومات و معارىف را ارائه  سيد امحداحلسن  
از قبيل متشاات كه به صورت مدون نوشته شده است و تا : شود حاصل مي مهدى  امام

كسى كه علم ، نقل شده است در روايات از اهل بيت . باشد چهار جزء مي كنون
و نيز روايات داللت ، باشد مي  دهد شخص امام مهدى به حمكم آن رجوع مي متشاات را

  .متشااتمعصومني در امر علم  دارد بر ختصص
 

بايد قبل ) هر امر ديگر و سناحلسيد امحد امر ( هر كسى كه خبواهد امرى را دروغ جلوه دهد
و چه بسا امرى به اين ، امر به گفتگو بپردازد از خود حكمى ارائه دهد با صاحبکه  ايناز 

علماء تا چه بسا كه . باشد كه تكذيب امرى بدون گفتگو باصاحب آن باطل مي، خطورت
پس جاى  .اند هحىت نزديكان ايشان گفتگو نكرد و يا امحد احلسندر اين مورد با سيد  كنون

 توجه باشيم؟ اى بی مسئله باشد كه چرا بايد نسبت به چنني سؤال مي
  

روايات ی شناخت در ها راه و های ممتاز و منحصر ميانی  ويژگي: مبحث سی و چهارم
  اهل بيت 

بر حذر باشيد از كسانی كه خود را به دروغ به آل حممد نسبت (: فرمود امام باقر  
. ها پرچمی ديگران است و برا) يك پرچم( پری ی آل حممد و علی مهانا برا. دهند مي

                                                
 .١٤: هود .٥٩٧
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مردی را از فرزندان حسني كس ابداً تبعيت نكن تا   ی خودت ثابت باش و از هيچپس در جا
 ٥٩٨(.)كه با او وصيت رسول خدا و پرچم و سالح او باشد ببينی(  
  كه در هيچ شود میصاحب اين امر با سه خصوصيت شناخته (: فرمود  امام صادق 

اش  باشد و او وصی قبل از او است مي ترين مردم به كسی كه او نزديك. كس جز او نيست
  )٥٩٩(.)است رسول اهللا  و وصيت با او سالح. است

صاحب اين امر با چه چيزی : عرض كردم به امام صادق (: نقل کردبن املغريه  حارث 
  )٦٠٠(.)با متانت و وقار و علم و وصيت: فرمودند ؟شود میشناخته 

صاحب اين امر را با صفتی  ما: عرض كردم به امام باقر (: کند نقل میمالك جهنی  
به واهللا كه چنني خنواهد بود : فرمود امام . از مردم چنان نيستكنيم كه احدی  وصف می

   )٦٠١(.)تا زمانی كه خودش بيايد و بر مشا بدان احتجاج كند و مشا را به خود دعوت كند
  .شود میشناخته  وصيت و پرچم و سالح رسول اهللا با   پس مياين

بر ما احتجاج  كه با وصيت رسول اهللا  باشد میتنها كسی   امحد احلسنسيد 
 چنني اولني اميان آورنده به امام مهدی  و هم ن به عنوان مهدی اول و نام ايشا کند می

  .ذكر شده است يعنی اولني سيصد و سيزده نفر در وصيت مقدس پيامرب 

 وصيت رسول ا  
در   پيامرب خدا(: كه فرمود  از امري مؤمنان  از پدرانش  از امام صادق

و پيامرب . دواتى حاضر كن ا ابا احلسن صحيفه وي: فرمود بود به على  ايشانشىب كه وفات 
يا على پس از من دوازده امام : به اين جا رسيد كه فرمودکه  اينوصيتش را امالء فرمود تا  خدا

                                                
 .۹۶ص  ۲إلزام الناصب ج  .۲۲۲ص  ۵۲حبار األنوار ج  .۶۴ص  ۱تفسري العياشی ج . ٥٩٨
 . ٣٧٩ص ١كافی ج. ٢٠٢بصائر الدرجات ص  .٥٩٩
 . ٥٠٩بصائر الدرجات ص  .٦٠٠
  .٣٣٧غيبت نعمانی ص .٦٠١
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و . و تو ای على خنستني دوازده امام مى باشى. ها دوازده مهدى خواهند بود و پس از آن
و خليفه و جانشني من بر اُمتم پس از من می يا علی ت: فرمودکه  اينحديث به درازا كشيد تا 

و اگر وقت ..... .پس زمانی كه وفات تو رسيد خالفت را به فرزندم حسن تسليم كن. باشي
  مستحفظ از آل حممد، وفات حسن العسكری رسيد خالفت را به فرزندش م ح م د

پس اگر  .باشند مى و سپس دوازده مهدى بعد از او باشند سليم كند و ايشان دوازده امام مىت
خنستني مهديني تسليم كند كه سه نام  ،رسيد خالفت را به فرزندش) حجة ابن احلسن(وفات 

و او اولني اميان . نامى مانند نام من و نام پدرم عبد اهللا و امحد و نام سوم مهدى است، دارد
  )٦٠٢(.)است) به پدرش(آورنده 

  

  كيستند؟  هدينيم
  دوازده مهدى از فرزندان حسني  ا بعد از قائماز م(: فرمود امام صادق  
   )٦٠٣(.)باشند می

سپس بعد از او دوازده مهدی خواهند  کند میقائم ما قيام (: فرمود  امام سجاد 
   )٦٠٤(.)بود

 سر رسول خدا از پدرتان امام باقرای پ: عرض كردم به امام صادق (: ابی بصري گويد 
 امام صادق. باشند زده امام میپس از قائم دوا: شنيدم كه فرمود  بلكه ايشان : فرمود

باشند كه مردم را به واليت  ده امام و ايشان از شيعيان ما میفرمود دوازده مهدی و نفرمود دواز
  )٦٠٥(.)ما و شناساندن حق ما دعوت می كنند

                                                
ص  ٢غاية املرام ج . ٢٦٠ص  ٣٦حبار األنوار ج . ١٤٧ص  ٥٣ر األنوار ج حبا. ١٥٠الغيبة طوسی ص .٦٠٢
 .و چندين كتاب معروف ديگر ٣٠٠ص ) فارسى(كتاب الغيبه شيخ طوسى . ٢٤١
 . ١٤٨ص  ٥٣حبار األنوار ج . ٤٩خمتصر بصائر الدرجات ص .٦٠٣
 . ٤٠٠ص  ٣شرح االخبار ج . ٦٠٤
 .١٤٥ص  ٥٣ألنوار ج حبار ا. ٣٥٨ص  ٢كمال الدين و متام النعمه ج . ٦٠٥
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جانشني قائم او را پانصد در باشد و که در حريه مسجدى بنا کند (: فرمود امام علی  
  در آن دوازده امام  مسجد کوفه تنگ خواهد شد بر ايشان وکه زيرا ، مناز گزارد جا آندر

   )٦٠٦(.)عدل مناز خواهند گزارد
  

   خنستني مهديني  ميانى 
های خدا در زمني است و معصوم و منصوص  نتيجه گرفتيم كه مياىن حجتی از حجت

های اهلی پس از  د است كه حجتهاى قطعى موجو وايات متواتر و منتو در ر، العصمة است
و غري از ايشان . باشند مى  گانه و مهديني دوازده  گانه ائمه دوازده پيامرب اكرم 

ها متام نعمت و كمال دين و ختم رساالت  باشد و آن هيچ حجت معصوم ديگری بر زمني منى
 و دوازده مهدى  ىو امام مهد اند هكه يازده امام از ايشان از دار دنيا رفت ،آمسانی هستند

 و مياىن. اند هباقى ماند  مردم را به سوی امام مهدى  پس مياىن بايد ، كند دعوت مى
  .خنستني مهديني باشد

و . باشد میموجود   هديني در زمان ظهور امام مهدىو اين ثابت است كه اولني از م
برای قيام پدرش آماده مردم را آورد و  اميان می  ه به امام مهدىاو خنستني كسى است ك

در ) آورد اميان می  اولني كسی است كه به حضرت مهدياو (و اين مجله . سازد می
د در مهدى شو جا شخص مياىن منحصر مى و از اين. ذكر شده است  وصيت پيامرب خدا

نام و صفات و حمل سكونتش را با ،  و احاديث معصومني). گانه از مهديني دوازده(اول 
و مردم او را . ل استيا مهان اسرائي عبد اهللاش  و كنيه امحدنامش . اند هيان كردجزئيات ب

  . نامند و ناگزيرند كه او را اسرائيلی بنامند اسرائيلى می

نامم اسرائيل است و هر . هستم عبد اهللانامم امحد است و من (: فرمود پيامرب خدا  
او را اشاره كرده مرا نيز اشاره  چه آنو هر كه او را امر كرده مرا نيز امر كرده است  چه آن

   )٦٠٧(.)كرده است

                                                
 .٣٧٤، ص ٥٢حبار األنوار ج . ٢٥٤-٢٥٣، ص ٣ذيب االحكام ج  .٦٠٦
 . ١٧٨ص  ٧حبار األنوار ج . ٩٥ص  ١برهان ج . ٤٤ص  ١تفسري عياشى ج  .٦٠٧
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باشد و در گونه راستش اثر  و سيزده نفر است و او از بصره مىو مهدى اول خنستني سيصد 
ختم نبوت و و در كمرش  بدنش مانند بدن موسى بن عمران و در سرش شوره است و 

 قرآنبه  ترين خلق پس از ائمه  املو او ع. باشد مذكور مى  در وصيت پيامرب خدانامش 
كه در  در حديثی از پيامرب خدا  ،و تورات و اجنيل است و در آغاز ظهورش جوان است

اگر وى : سپس جواىن را ذكر كرد و فرمود.. .( :آمده است کند میآن عالمات ظهور را ذكر 
  )٦٠٨(.)است ی ى بيعت كنيد چون او خليفهء مهدرا ديديد با و

برای صاحب اين امر دو غيبت : فرمود شنيدم امام صادق (: عمر گويدمفضل بن  
ها بگويند مرده است و بعضی گويند كشته  ها طوالنی شود تا بعضی از آن يكی از آن. است

از موضع و مكان ايشان اطالعی . شده است و بعضی ديگر بگويند رفته و بازگشتی ندارد
  )٦٠٩(.)آن موال كه امر او را بر عهده می گريدمگر ندارد چه از فرزندانش و چه ديگران 

  
   امحد احلسنميانی موعود سيد 

نا با او بني ركن و مقام مها: درباره مهدی فرمود شنيدم كه رسول اهللا (: حذيفه گويد 
   )٦١٠(.)باشند های او می اين سه اسم نام. كنند و امسش امحد و عبد اهللا و مهدی است بيعت می

آمده  کند میرا ذكر  ر خربى طوالىن كه در آن اصحاب قائم د  از امري مؤمنان
  )٦١١(.)باشد ها از اَبدال مى بصره و آخرين آنها از  اولني آن(: است كه

و (: آمده است کند میرا ذكر   وايىت طوالىن كه نام ياران قائمدر ر  از امام صادق
   )٦١٢(.)امحد.... .از بصره

                                                
 . ٣٠بشارة االسالم ص  .٦٠٨
ص  ٣إثبات اهلداة ج . ١٥٢ص  ٥٢حبار األنوار ج . ١٧١غيبت نعمانی ص . ١٦١شيخ طوسی ص  غيبت .٦٠٩
٥٠٠ . 
 . ٢٩١، ص ٥٢حبار األنوار ج . ٤٧٠غيبت شيخ طوسی ص . ٤٥٤غيبت شيخ طوسی ص . ٦١٠
 . ١٤٨بشارة االسالم ص  .٦١١
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نام خمفى امحد و نام ، دارد نامى خمفى و نامى آشكارقائم دو نام (: فرمود  امام باقر
   )٦١٣(.)آشكار حممد است

كه در وصيت پيامرب  طور مهانباشد  مى  دى اول است و حممد نام امام زمانامحد نام مه
و معنی كالم امام  باشد مینام در زبان عربی كنايه از شخصيت . به آن اشاره شد خدا 
  اند هقائم ناميده شد به نامدارد يعنی دو نفر از اهل بيت اين است كه قائم دو شخصيت.  

براى خداى تعاىل گنجى در طالقان است نه طالست و نه نقره بلكه (: فرمود  باقرامام 
ها جواىن از  است و رهرب آن" امحد ،امحد"دوازده هزار نفر در خراسان اند كه شعارشان 

، اىن بندی قرمز رنگ بر پيشانی بسته استهاشم سوار بر قاطرى سپيد رنگ است و پيش بىن
شتابيد گذرد اگر دعوت او را شنيديد بسوى او ب از رود فرات هم مى نگرم كه گويی به او مى

   )٦١٤(.)ها حركت كنيد خيز بر روی يخ حىت اگر جمبور باشيد سينه
  

 پرچم رسول ا   
بيعت و حاكميت ( البيعة هللا عز و جل بر روى پرچم مهدی (: فرمود امام صادق  

   )٦١٥(.)باشد مي) از آن خداست

ايشان درباره از . وای بر امتم از شورای بزرگ و شورای كوچك(: فرمود رسول اهللا 
اما شورای بزرگ در شهر خودم بعد از وفامت برای غصب : فرمود  پيامرب. آن سؤال شد

ر غيبت كربی در د کو اما شورای كوچ. شود میخالفت برادرم و غصب حق دخترم منعقد 
   )٦١٦(.)گردد یبرای تغيري سنتم و تبديل و عوض كردن احكامم منعقد م) بغداد(زوراء 

                                                                                                                                                   
 . ١٨١بشارة االسالم ص  .٦١٢
 . ٦٥٣ص  ٢كمال الدين و متام النعمة ج . ٦١٣
 . ١٩٥منتخب األنوار املضيئه ص . ٦١٤
 . ٦٥٤ص  ٢كمال الدين ج  .٦١٥
  .١٣٠مائتان و مخسون عالمة ص  .٦١٦
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 اءشن تّمم لْكالْم نزِعتاء وشن تم لْكی الْمتؤت لْكالْم كالم ّمقُلِ اللَّه.)بگو ( )٦١٧
و از هر كس خبواهی ، شيخب  به هر كس خبواهی حكومت می، ها تويي خداوندا مالك حكومت

  . )حكومت را باز ستاىن

  َةكْمالْحو ابتالْك يماهرآ آلَ إِبنيآت فَقَد هلن فَضم اللّه ماها آتلَى مع اسّونَ الندسحي أَم
كرده  ان عطاخداوند از فضل خويش به ايش چه آنآيا مردم بر ( )٦١٨(.وآتيناهم مّلْكًا عظيما
و به آنان  امي  ل ابراهيم كتاب و حكمت عطا كردهمهانا ما به آ .ورزند است حسادت می

   .)امي حكومت عظيمی عطا كرده

 ِّيفَةً يإِنلضِ خی اَألرلٌ فاعج.)دهم من در زمني جانشينی قرار می( )٦١٩(.   

 ضِ فَاحی الْأَريفَةً فلخ اكلْنعا جّإِن وداوا دقِّياسِ بِالْحّالن نيكُم ب.)تو ای داوود ما ( )٦٢٠
  ). پس با حق بني مردم حكم كن .امي  را در زمني جانشني قرار داده

 کند میكه مردم را به حاكميت خداوند دعوت  باشد میتنها كسی   امحد احلسنسيد 
ات و شورا را داند و هر گونه انتخاب می  ز آن خليفه خدا يعنی امام مهديو حكومت را ا

را بر افراشته است كه مهانا پرچم  دانسته و پرچم ايشان  بر خالف سنت پيامرب 
  .اند هو كتابی با مهني عنوان نگاشت باشد میالبيعة هللا يا حاكميت از آن خداوند است 

  

 سالح رسول ا   
 باشد یم  اوصياءكه سالح متام انبياء و  با سالح رسول اهللا   امحد احلسنسيد 

  .كند و مهان علم است بر ما احتجاج مي

                                                
 . ٢٦:آل عمران .٦١٧
 . ٥٤: نساء .٦١٨
 . ٣٠: البقرة. ٦١٩
 . ٢٦: ص .٦٢٠
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مهانا برای صاحب اين امر دو : فرمود مي شنيدم امام صادق (: نقل کردمفضل بن عمر  
هالك شده در : گردد و در ديگری گفته شود در يكی از آنان به اهلش باز مي. غيبت است

اگر كسی مدعی شد از : ودفرم .در آن زمان چكار كنيم: عرض كردم .كدام بيابان رفته است
   )٦٢١(.)سؤال كنيد كه كسی كه مهانند اوست بتواند جواب بدهد) مسائل عظيم(او از عظائمی 

يعنی هر . اسرائيل ح در ما مانند تابوت است در بنیمهانا مثل سال(: فرمود امام صادق  
ش پس هر كس از ما سالح نزدش باشد علم نزد. كس صاحب تابوت بود صاحب ملك بود

   )٦٢٢(.)است

گونه شرك و يا  های ايشان مانند كتاب توحيد كه در آن توحيد ناب و خالی از هر كتاب
كه چهار جلد از موضوعات خمتلف مانند تأويل آيات متشابه و سؤاالتی  قرآنكتاب متشاات 

های فراوان ديگر نشان  ابها نبوده و كت كه صدها سال هيچ عاملی قادر به جوابگويی آن
  . باشد هاى اهلی مي ی علمی است كه فقط متعلق به حجت دهنده

ها را به  باشد و مهه آن تر مي از علمای هر كتاب آمسانی عامل  امحد احلسنمهچنني سيد 
خبش ،  به تاالر انصار امام مهدی .های خودشان دعوت كرده است مناظره با كتاب

رجوع ) بيانيه دعوت به مناظره و مباهله از علماء( امحد احلسن  سيدهاى  ها و بيانيه خطبه
  .شود
  

  امكان بداء
 ًلَةلَي نيعبأَر بِّهر يقَاتم ّمرٍ فَتشا بِعاهنممأَتلَةً ولَي نيى ثَالَثوسا منداعو و. ) و با موسى

كه ميقات  چندان، و آن را به ده شب ديگر پايان خبشيدمي، عده گذاشتيمسى شب و
  )٦٢٣(.)پروردگارش چهل شب كامل شد

                                                
 . ١٧٣غيبت نعمانی ص. ٦٢١
 .٢٣٨ص  ١كافی ج  .٦٢٢
 . ١٤٢: اعراف .٦٢٣
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وحى كرد كه   خداى تعاىل به عمران: فرمود  امام صادق( :کند نقل میبصري  ابو 
سامل و مبارك كه به اذن خدا كور مادر زاد و پيس را درمان كند و ، خبشم من به تو پسرى مى

عمران اين مطلب را به . دهم اسرائيل قرار می ده كند و او را رسولی برای بنیدگان را زنمر
كرد كه  فكر مى، چون به مرمي حامله گشت. مهسرش حنة كه مادر مرمي است گزارش داد

من دختر زائيدم و ! پروردگارا: گفت) و ديد دختر است( چون او را زائيد، محلش پسر است
: فرمايد مى) درباره او(خداى عز و جل . ودش يعىن دختر كه پيغمرب منى، پسر مانند دختر نيست

او مهان ، سپس چون خداى تعاىل عيسى را به مرمي خبشيد، او زائيده داناتر است چه آنخدا به 
پس هرگاه ما . دپيغمربى بود كه به عمران بشارت داده شده بود و به او وعده كرده بودن

شد آن را انكار  اجنامو در فرزند يا فرزند فرزند او د چيزى گفتيم درباره مردى از خاندان خو
  )٦٢٤(.)نكنيد

هرگاه درباره مردى سخىن گوئيم و در او نباشد و در فرزند يا (: فرمود امام صادق 
  )٦٢٥(.)كند زيرا خداى تعاىل هر چه خواهد مى، آن را انكار نكنيد، فرزند فرزند او باشد

  

  به غيب ترين راه برای اميان ساده
اميان به حقانيت و اين موارد برای  باشد میخود غيب ، ترين راه برای اميان به غيب ساده

  .منايد مؤمنان كفايت می
  

  شهادت خدا - ١
  شهادت اهل بيت - ٢
  ه حضرت زهرا توسل ب - ٣

                                                
 .١١٩ص  ٥٢حبار األنوار ج . ٥٣٥ص  ١كافی ج . ٦٢٤
 . ٥٣٥ص  ١كافی ج  .٦٢٥
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كه خداوند متعال  باشد میاز امداد غيب  قرآنبه  استخاره: قرآنشهادت خدا با استخاره به 
و مشا اى بندگان ، باشد میوراى قدرت بشر و ما، کند میاى را كه خبواهد با آن تأييد  ههر بند

و ، باشد میناصح امني  قرآنكه  پناه بربيد و از خداوند نصيحت خبواهيد چون قرآنمسلمان به 
، عجيب است كه انسان از خداوند خواستار نصيحت باشد و سپس به خداوند مت بزند

  .سبحان اهللا، ن اهللاسبحا، سبحان اهللا

و اما شهادت اهل بيت با ديدن : رؤيا يكى ديگر از داليل شناخت حقانيت ميانی 
كه در مورد رؤيای رسول خدا : صادقه) خواب(در رؤيا  و ائمه اطهار  رسول خدا 

 و هر كس ما را در خواب ببيند ، باشد میكه رؤيا جزئى از چهل جزء نبوت  اند هفرمود
  .تواند مثل ما جلوه شود دارى ديده است زيرا كه شيطان منیيما را در ب

  دعايی است كه تا چهل شب پس از نيمه شب بايد خوانده شود كه يكی از اهل بيت
  .شهادت دهد  احلسن امحدبه حقانيت سيد 

با سه روز روزه حمقق شده بدين ترتيب هر شب خدا را  و اما توسل به حضرت زهرا 
  .سوگند دهيد تا حق را به مشا بنماياند  به حق حضرت زهرا

  
   حقانیت یمانی استخاره يكى از دالیل شناخت: مبحث سی و پنجم

امام  ۀفرستاد وی وصی وکه  به اين  امحد احلسنو از ديگر داليل اثبات حقانيت سيد 
به او  قرآنخداوند متعال در که ورد حقانيت وی است در م قرآناست استخاره با   مهدى

  .دهد شهادت می
مانند لذا اين يکی  و غيره ختصصی ندارند و متحير می روايت مسئلهمسلماً متامی مردم در 
  .باشد می  امحد احلسنيت سيد ديگر از داليل تأييد حقان

شهادت عامل ملکوت و  هلمن از خدا بوسي هبگويد دربارکه د اي هآيا تا االن کسی را ديد
  ؟؟باشد منی  ؟؟ آيا اين دليلی بر حقانيت ايشانسؤال کنيد قرآنشهادت 

گرفتيم استخاره را  را ياد می قرآنهای  گونه كه سوره مهان(: فرمايند می امام صادق  
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ستخاره گرفتم بر چه وجهی قرار كرد اگر ا منی فرقیبرای من  و گرفتيم گونه ياد می مهان
  )٦٢٦(.)گرفت می

خدا براى او  چه آنراضى به  كس استخاره خدا را قبول كند و هر(: فرمايند نيز مى و 
   )٦٢٧(.)ی او خري خواهدخداوند برا .خواسته باشد

باره وی استخاره درکه ، در روايات وارد شده است  امحد احلسنو در مورد سيد 
  .کنيد

ر مورد وی متحير شديد با اگر د(: فرمايند می علی  امام ۲۲۲در غيبت نعمانی ص 
را پس از   و نيز صفوان شتربان حقانيت امام رضا ).در مورد حقانيت استخاره گيريد قرآن

  .شناخت قرآنبا  استخارهتکذيب از علمای وقت با 
  

   استخاره در مورد قائم يا مهدى
إذا : فقال ؟هذانبئنا مبهديكم ، يا أمري املؤمنني(: فقال له، جاء رجل إىل أمري املؤمنني  

 ؟ممن الرجل، يا أمري املؤمنني: فقال .فهناك هناك، وذهب البون، وقل املؤمنون، درج الدارجون
، وخمفر أهلها إذا أتيت، من ذروة طود العرب وحبر مغيضها إذا وردت، من بنی هاشم: فقال

وال ينكل إذا ، اكتنعت وال جينب إذا املنايا هلعت وال خيور إذا املنون، ومعدن صفوا إذا اكتدرت
، سيف من سيوف اهللا، حصد خمدش ذكر، ظفر ضرغامة، مشمر مغلولب، الكماة اصطرعت

فال يصرفنك عن بيعته ، وعارز جمده فی أكرم احملتد، نشؤ رأسه فی باذخ السؤدد، قثم، رأس
مث رجع  .وإن سكت فذو دعائر، إن قال فشر قائل، ينوص إىل الفتنة كل مناص، صارف عارض

اللهم فاجعل بعثه ، وأوصلكم رمحا، وأكثركم علما، أوسعكم كهفا: فقال ىل صفة املهدی إ
وال ، وال تنثن عنه إن وفقت له، فإن خار اهللا لك فاعزم، وامجع به مشل األمة، خروجا من الغمة

  .)إىل رؤيته وأومأ بيده إىل صدره شوقاً - هاه ، جتوزن عنه إن هديت إليه
از  ايشاناز پدر خويش و  ايشاناز پدر خود و  امام صادق ( :سليمان بن بالل گويد 

آمد و به  مردى نزد امري املؤمنني : روايت كرده كه آن حضرت فرمود  حسني بن على
                                                

 .١٥٩األبواب ص  فتح .۸۸ج  ۲۲۵ حبار األنوار ص. ٦٧ص  ۱ الشيعةج وسائل  .٦٢٦
 . ٨٨ج٢٥٦حباراألنوار ص .٨ج٢٤١الكافی ص .٨٠ص٧الشيعةج وسائل .٦٣ص١الشيعة ج ائلوس. ٦٢٧
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: پس آن حضرت فرمود، اى امري مؤمنان ما را از مهدى خود آگاه كنيد: عرض كرد ايشان
ن اندك شوند و آشوبگران از ميان بروند پس ها بروند و منقرض شوند و مؤمنا هنگامى كه رفتىن

از بىن : اى امري مؤمنان اين مرد از كدام قوم است؟ فرمود: آن مرد عرض كرد، استمهان وقت 
ها بر آن سرازير  ترين طوائف عرب است و از دريائى كه از هر سو آب از بلند مقام، هاشم
كه مهه تريه و  زمانیل آن است جويان است و معدن زال اما نگاهى كه پناهگاه پناه، است

كه مرگ شبيخون زند او را ترسى در دل نباشد و چون مرگ روى منايد  هنگامى، ناصفا شوند
كه دلريان پشتشان به  جا آنو در ميدان نربد و زور آزمايى ، سسىت و ناتواىن از خود نشان ندهد

پريوزمند و شري بيشه  دامن مهّت به كمر زده و پر مجعيت و، نشيىن نكند عقب، خاك آيد
استوار و مردانه و مششريى از  ای پشتوانه، كننده ستمگران  كن شجاعت باشد كه ريشه

شده خاندان جاللت و شرف است و  ساالر و پرخريى است كه بزرگ، مششريهاى خدا باشد
آن كسى  -پس تو را هيچ موجب انصراىف، ها باشد ترين ريشه ريشه جمد و بزرگواريش در اصيل

گو است و  اى شتابان بگريزد و آن كس كه اگر سخن بگويد بدترين سخن ه به سوى هر فتنهك
سپس آن . از بيعتش منصرف نكند -ها و فسادها در اندرون دارد اگر خاموش نشيند خباثت
تر و  ساحت و درگاهش از مهه مشا گشاده: بازگشت و فرمود حضرت به توصيف مهدى 

كند و  است و خويشان و نزديكان را بيش از مهه مشا سركشى مى تر دانش او از مهه مشا فزون
پروردگارا برانگيخته شدن او را مايه به درآمدن و سر رسيدن دلتنگى ، منايد حفظ پيوستگى مى

پس اگر خداوند براى تو خري ، و اندوه قرار ده و به واسطه او پراكندگى امت را مجع ساز
اگر در راه رسيدن به خدمت او توفيق يافىت از او به خواست پس عزم خود استوار گردان و 

آه ) ها پس از اين سخن(، و هر گاه به سويش راه يافىت از او در مگذر، ديگرى باز مگرد
چه بسيار به ديدن او : و در اين حال با دست خويش به سينه خود اشاره منود و فرمود - برآورد
   )٦٢٨(.)مشتاقم

ی بررسی روايات و غريه گمان  اره شد متامی مردم در مسألهكه در باال اش طور مهانمسلماً 
توانند حقانيت اين موضوع را از طريق روايات درك كنند و  مني، كنند چون ختصص ندارند مي

  .مانند لذا متحري مي

                                                
 . ٢٢١ – ٢٢٢غيبة نعمانی ص  .٦٢٨
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ترين بندگان در نزد خداوند متعال كيست؟  گرامی( :سؤال شد  از امام صادق 
سؤال شد پس  .د خدا بوده و ييشتر از مهه مطيع او باشندكسی كه بيشتر به يا: حضرت فرمود

كسی كه خدا را : آن حضرت فرمود ترين و منفور ترين بندگان نزد خداوند كيست؟ مبغوض
امام فرمود ! ؟آيا امكان دارد كسی خدای خود را متهم كند: راوی سؤال كرد !كند متهم مي

پيش  چه آنآمده ولی او اكراه دارد از  خريش بوده پيش چه آنبله؛ كسی كه استخاره كرده و 
آمده و از نتيجه استخاره عصبانی و غضبناك است اين چنني فردی است كه خدای خود را 

   )٦٢٩().کند میمتهم 

توان حجت اهلی را شناخت و آيا اين موضوع در روايات اهل  می قرآناما آيا با استخاره به 
  ؟دارد ای هسابق بيت 

يعنی امام (علی ) امامت(چگونه بر  پرسيدمصفوان بن حييی  از: (نقل کردعلی بن معاذ  
مناز خواندم و دعا كردم و استخاره كردم و بر ايشان : جواب داد، مطمئن شدي) رضا 

  )٦٣٠().اطمينان پيدا كردم

استخاره نيز وارد شده است كه اگر  در روايتی از موال علی  و در مورد ميانی 
هرگز او ، خري خواست، يد و خدا برای مشا نسبت به حقانيت ايشانی وی استخاره كرد درباره

  .را رها نكنيد

  : كار رفته استه نيز در روايات ب برای سيد ميانی ، یتوجه شود لفظ مهد

با او بني ركن و  مهانا(: درباره مهدی فرمود شنيدم كه رسول اهللا : نقل کردحذيفه 
های او می  اين سه اسم نام. هللا و مهدی استكنند و امسش امحد و عبد ا مقام بيعت می

   )٦٣١(.)باشند

                                                
 . ٨٠ص  ٨وسائل الشيعة ج  .٦٢٩
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اللهم : ذكر استخاره، بار صلوات سه، سه بار سوره توحيد، بگرييد ءوضو: حنوه استخاره
 انی تفاءلت بكتابك و توكلت عليك فأرنی من كتابك ماهو مكتوب من سرك املكنون فی غيبك

  .را بگشاييد قرآنو ، است مثالً ايشان دعوتشان حق، نيت مشخص و بدون شرطي

  
  رؤیای صادقه: مبحث سی و ششم

ی رؤياهای صادقه  وحی اهلی به وسيله، های اهلی در هر زمان های حجت يكی ديگر از راه
از يكی نيز آيات و روايات متعددی  به مؤمنين مهان زمان بوده است و در خصوص يمانی 

و بيش از هزاران . اند های شناخت حجت خدا در آخر الزمان را رؤيای صادقه ذكر منوده روش
  .توسط مؤمنين ديده شده است رؤيای صادقه برای حقانيت يمانی 

تواند خود  هر كسی خبواهد اين رؤيای صادقه را شخصاً نيز جتربه كند با خواندن دعايی می
های ملكوتی  متأسفانه بيشتر مردم در طول تاريخ به نشانه .اين شهادت ملكوتی را جتربه منايد

زيرا نگاه خود را حمدود بر زمين و . آورند ها ايمان منی خدا و رؤيا و كشف در ملكوت آمسآن
  . بينند انست و باالتر از آن را منی اند و اين ايت علم آن ماده كرده

 كّبالْعلْمِ  إنَّ ر من مهلغبم ذلك وى هدتن اهمب لمأع َوه بِيله وس نلَّ عض نمب لمَأع.)٦٣٢( 
مهانا پروردگارت به آنان كه از راهش گم شدند و نيز به . ايت فهم آنان از علم است، و آن(

  .)هدايت يافتگان آگاهتر است
و كشف  ی خدا و رؤياها و از طرف ديگر انبياء و اوصياء و رسوالن و يارانشان به نشانه

های وحی خدای سبحان و متعال  ها راه ها و زمين ايمان آوردند و مهانا اين نادر ملكوت آمس
و به مهين دليل خدا آنان را مدح . كرد خدا آنان را نبی منی، نبود گونه ايناست و اگر ايمانشان 

  : كرده است و فرمود
  اهيمرإب ِ َ أن يا اهينادن الر *و قْتّدص زَقدجن كذلك  َ ِ إنّا و ( )٦٣٣(.الْمحِسنين يؤيا

  .)دهيم ترتيب تو را پاداش می به اينرؤيا را تصديق كردی مهانا ما * ابراهيم را ندا داديم 
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َ فرجهو: و فرمود  تنصأح َ َ فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنت عمران الَّتی صدّقت ا
و مريم دختر عمران را به ياد آور كه عفت () ٦٣٤(.كانت من الْقَانتينوكُتبه و ربِّها ِبكَلمات

پيشه كرد پس در رمحش از روح خود دميديم و كلمات پروردگارش و كتبش را راست 
   ).پنداشت و از اطاعت كنندگان شد

ِمبا أوحينا إَليك  أحسن الْقصصنحن نقُصّ عليك : و خدای متعال در مورد رؤيا فرمود 
ترين قصه ها را  قرآنما بر تو با وحی اين () ٦٣٥(.وِ إنْ كُنت منَ قبلهَ ملن الْغافلين قرآنهذا الْ

   .)آورديم هرچند قبل از آن از غافلين بودی
ا ستود ر را ستود چون رؤيا را راست پنداشت و به مهين ترتيب مريم  و ابراهيم 

را ستود زيرا رؤيا را راست پنداشت و آن را تأويل  ا راست پنداشت و يوسف زيرا رؤيا ر
  . منود

يوسفَ أيها الصّدّيقَ أْفتنا فی سبع بقَرات مسان يأْكُلُهنّ سبع عجاف : خدای متعال فرمود 
 اتبسيا رأُخ ر وضخ التبنع سبس اس لعلیوّإَىل الن ِجعون أرلَميع ملَّهَلع .)ای يوسف( )٦٣٦ !

هفت گاو درشت را هفت گاو الغر : مضمون به اينبه ما خرب بده از خوابی . ای راستگو
خوردند و هفت خوشه سبز كه پس از آن هفت خوشه زرد آمد تا شايد به سوی مردم 

   .)بازگردم باشد كه بدانند

كه آن وحيی از طرف  منكرند در حالی بينی كه بيشتر مردم حقيقت رؤيا را و امروز می
خدای متعال و سبحان است و اين بدان علت است كه نفوس خبيث آنان منكر رؤياست و 

دانند و آنان در عامل ذر به خدا كفر  كه منی مؤمن به خدای سبحان و متعال نيست در حالی
، قلبشان مؤمن نشدند ای از اوليای خدا حتی در ورزيدند و به واليت اهلی كافر شدند و به ولی

  .ن وسيله از اوليائش شر را دفع منايداي  هپس خدا آنان را مقر به بعضی از حق قرار داد تا ب
مهانا خدا اقوامی را برای جهنم و آتش آفريد و به ما فرمان داد (: فرمود امام صادق  

هايشان  ستند و دلكرديم و از آن بيزاری جابالغ گونه  تا پيام را به آنان ابالغ كنيم مهان
گرداندند و آن را محل نكردند و دروغش پنداشتند و گفتند  منكرش شد و آن را به خودمان باز

                                                
 . ١٢: التحريم .٦٣٤
 . ٣: يوسف .٦٣٥
 . ٤٦: يوسف .٦٣٦
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هايشان مهر زد و آن را فراموششان منود سپس  پس خدا بر دل. اش ساحر و كذاب است گوينده
 به اينتا منكر بود هايشان  خدا زبانشان را به بعضی از حق به سخن در آورد در حالی كه دل

. شد خدا در زمين پرستش منی، نبود گونه اينوسيله شر را از اولياء و اهل طاعتش بازدارد و اگر 
پس به ما دستور داد تا از آنان بپوشانيم پس مشا هم از آنان كه خدا دستور به نرساندن پيام به 

  )٦٣٧(.)آن را كتمان كرده و بپوشانيد، آنان داده است

گويد چه از  دا با آن با مهه بندگان و انبياء و فرستادگان سخن میو رؤيا راهی است كه خ
خدا به فرعون، كافر مصر وحی كرد . اوليای خدا باشند چه از دمشنانش، چه مؤمن و چه كافر

 .با استفاده از آن اقتصاد دولت را بنا اد از طريق رؤيايی كه يوسف 
 اوقَرب عبى سإنِّیَ أر ِ لكقَال الْم رأُخر وضخ التبنس عبسو افعج عبس ّنيأْكُلُه انمس ت

و پادشاه گفت مهانا من ( )٦٣٨(.يابسات ياَ أيها الْمُأل أْفتوِنی فی رؤيایِ إنُ  كنتم للرّؤيا تعبرون
 در رؤيا ديدم كه هفت گاو چاق هفت گاو الغر را خوردند و هفت خوشه سبز و هفت

مرا از رؤيايم خرب دهيد اگر توان تعبير رؤيا را ! ای درباريان . خوشه زرد پس از آنان ديدم
  .)داريد

رود  داد پس از او بر اهل بيتش چه می رؤيايی وحی فرمود كه نشان می و خدا به حممد 
  : شوند اميه بر امت مسلط می و بنی
 اوّاطِ بالنأح َكّبإنَ ر ِاَ لكة إذُْ قْلنرجّالش اس وّة للننإلَّا فت ِاكينيا الَّتیَ أرؤّا الرلنعا جم س و

ِ إلَّا طُغيانا كَبِيرا مها يزِيدفم َ موِّفُهخن ة فی الْقرآن وونلْعالْم.)گاه كه به تو گفتيم  و آن( )٦٣٩
ای برای مردم و  نبود مگر فتنهمهانا پروردگارت به مردم احاطه دارد و رؤيايی كه نشانت داديم 

نبود مگر درختی لعنت شده در قرآن و آنان را ميترسانيم پس جز طغيان بزرگ بر آنان منی 
   .)افزايد
و ما جعلنا  :و اين سخن خدا در مورد مشا نازل شد(: خطاب به معاويه فرمود علی  

ّالشاس وّة للننإلَّا فت ِاكينيا الَّتی ارؤّة فی الْقرآنالرونلْعة الْمرج. ) و رؤيايی كه نشانت داديم نبود
و آن هنگامی بود كه رسول ) مگر آزمايشی برای مردم و نبود مگر درختی لعنت شده در قرآن
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دوازده امام از ائمه گمراهی را ديد كه بر منربش نشستند و مردم را به پيشينيان باز  اهللا 
اولين ده نفر دوست تو عثمان است كه به . ريش و ده نفر از بنی اميهگرداندند، دو مرد از ق می

دنبال خون اويی و تو و فرزندت و هفت نفر از فرزندان حكم ابن ابی عاص كه اولين آنان 
گاه كه پشت درب خانه پيامرب از  حكم و مهه فرزندانش را آن مروان است كه رسول اهللا 
  )٦٤٠(.)منود و تبعيد كرد كرد، لعن زنان ايشان استراق مسع می

گيرد اگر  می و خدای سبحان و متعال خودش را شاهد بر كفار به نبوت نبی اكرم 
  شهادتش را خبواهند و شهادت خدای سبحان و متعال جز از طريق رؤيا چگونه ممكن است؟ 

 يقُولو و الَّذينكَفر تي اَلسب ينی وا بهيدباللَّه ش ِ نكُم و من عنده علْم مرسالُ قلَ كَفى
كه نزدش علم  بگو شهادت خدا برای من و آن. و كافران گفتند رسول نيستی( )٦٤١(.اْلكتاب

   .)كتاب است، بين من و مشا كافی است
َ أو ملْ ويفَ الْآفَاق فی آياتنا سنريهم: خدای متعال فرمود ّقالْح هّأن َ هلُم ينبى يتّتح فُِسهمأن 

هِيدیٍء شلى كُلِّ شع هّأن َ بِّكيكْف بر.)های هاى خود را در افق به زودى نشانه( )٦٤٢ 
و در خودشان بديشان خواهيم منود، تا برايشان روشن گردد كه او خود حق ) گوناگون (

   ).آيا كاىف نيست كه پروردگارت خود شاهد هر چيزى است؟. است
هايی كه در  ، قيامِ قائم است و نشانه»انه احلق«ت كه آمده اس و در روايات اهل بيت 

ها و بالء از  اند در آفاق، فتنه تبيين كرده گونه كه اهل بيت  بينند، مهان آفاق و انفس می
  .آمسان است و در انفس مسخ است

دهيم يعنی مسخ نفس آنان و  شان می در انفسشان نشان(: روايت است از امام صادق  
دهيم يعنی دگرگونی آفاق بر آنان پس به اين ترتيب قدرت خدای عزيز و  شان می در آفاق نشان

خروج قائم، حقی : فرمود )حتّى يتبين هلُمَ أنّه الْحقّ( بينند و در مورد جليل را بر خود و آفاق می
   )٦٤٣(.)بينند است از طرف خداوند عزيز و جليل كه مردم به ناچار آن را می

است ) رؤيا و مکاشفه(های آنان  ها و در نفس ناآفاق ملكوتی يعنی آفاق آمس و نيز آيات در
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كه با آنان  كه بدانند خروج قائم، حق است و آن مناياند تا آن و خدا به آنان آيات ملكوتی را می
هايی  و اين آيات، نشانه) گانه يعنی مهدی اول از مهديين دوازده. (گويد اين قائم است سخن می

  .كند كه او حقی از طرف پروردگارشان است ول است و برای مردم آشكار میبر مهدی ا
ها در آفاق و انفس خود شخص دابة األرض است كه در مورد آن  پس اين آيات و نشانه

ها  آورند و آن نشانه منايد زيرا آنان به او ايمان منی گويد و مردم را سرزنش می با مردم سخن می
  .رؤيا و مکاشفه است هاست و آن نادر ملكوت آمس

و خوب است كه اكنون كمی بر رؤيا تأكيد كنيم كه در قرآن بسيار مورد توجه و تأكيد 
  : است  و آل بيت خداوند سبحان و متعال و رسول اهللا 

احسن (داند  سبحان و متعال رؤيا را ترين قصه ها می خدای(: و اما در قرآن
   )٦٤٤(.))القصص

كند و بر ما رؤيای  خواند و حتققش را در زمين تبيان می یرا م و بر ما قصه يوسف 
بر  خواند و قصه رؤيای فرعون كافر را و اعتماد يوسف  زندانيان و حتقق آن بر زمين را می

كند كه يوسف بر اساس اين رؤيا اقتصاد دولت را  زد می خواند و اين را گوش رؤيای او را می
  . حتقق داد جا آن را در زندگی بنا اد و از آن

 خواند و او در عامل رؤيا دانست كه سليمان  و قرآن بر ما قصه بلقيس ملكه سبا را می
 إنِّي أيهاالْمُأل ياَ قاَلت: نبی خداست پس رؤيايش را راست پنداشت و در ايت ايمان آورد

كريم  َابأُلْقی إَلی كت.)٦٤٥(  

ت اال از طريق خدا و از طريق رؤيا و ای بزرگ اس اين نامه نامه و از كجا دانست كه
گاه از انبيای خدا و فرستادگانش و اوليای آن ذات سبحان  مکاشفه؟ و به مهين ترتيب رؤيا هيچ

و راهی است كه خداوند سبحان با . بزرگ از آيات خداست ای نشانهو متعال جدا نشد كه 
  .آری رؤيا، آغاز وحی اهلی است. گويد آن با بندگان سخن می

 زحلَا ت افُوا وخكَةُ أَلَّا تلَائالْم لَيهِملُ عّزنتوا تقَامتاس ّثُم ا اللَّهنّبقَالُوا ر ينوا انَّ الَّذرشأَب وا ون
سپس ; پروردگار ما خداست: ىب ترديد كساىن كه گفتند( )٦٤٦(.بِالْجنّة الَّتی كُنتم توعدونَ
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و می [ شوند فرشتگان بر آنان نازل میاستقامت ورزيدند، ] اين حقيقتدر ميدان عمل بر [
   .)دادند، بشارت باد مترسيد و اندوهگين نباشيد و مشا را به شىت كه وعده می] :گويند
  

  ؟؟؟شوند فرشتگان چگونه بر مؤمنان نازل می
  ؟؟؟شود آيا از جانب خدا بر مؤمن وحی نازل می

ان را بوسيله رؤياهای صاحله به صالحشان و استقامت و حسن بله، مسلَماً فرشتگان مؤمن
روند و پيرو ولی خدا  ها بر راه واليت خدا پيش می دهند، زيرا كه آن عاقبتشان بشارت می

  .باشند می
در قول   مردی از رسول اهللا(: فرمود  امام باقر نقل است که در حديثی از جابر 

 .)آنان را در زندگى دنيا مژده و بشارت است .الْحياة الدّنيا يلَهم الْبشرى ف(جل  و اهللا عز
بيند و در زندگی دنيا  آن رؤيای حسنه است كه می: فرمود  رسول اهللا: سؤال كرد

  )٦٤٧(.)شود بشارت داده می

  : و اگر در كالم اهللا عزوجل در قبل و بعد اين آيه تأمل كنيد
 ال خ ياَء اللَّهلونَ أَال إِنَّ أَونزيح مال هو لَيهِمع فقُونَ * وّوا يتكَانوا ونآم ينالَّذ * ملَه

ى فرشيالْب فيا ونّالد ياةيالْح  يمظالْع زالْفَو وه كذَل اللَّه اتمكَليلَ لدبال ت ةرالْآخ * كنزال يحو
 لَّهةَ لّزإِنَّ الْع ملُهقَويملالْع يعمّالس ويعاً همج.)يقيناً دوستان خدا نه بيمی بر ! آگاه باشيد( )٦٤٨

آنان را * اند و مهواره پرهيزكارى دارند دهايمان آور آنان كه* شوند اندوهگين می  آنان است و نه
اين  .در زندگى دنيا و آخرت مژده و بشارت است و در كلمات خدا هيچ دگرگوىن نيست

زيرا مهه عزت و توامنندى براى  ؛و گفتار خمالفان، تو را غمگين نكند* ياىب بزرگ است كام
  .)او شنوا و داناست ؛خداست

  

  : و در اين آيات
آنان را در زندگى  .لَهم الْبشرى فی الْحياة الدّنيا(: ها فرمود كسانی كه خداوند در مورد آن

بينند كه بشارت به صالحشان و استقامت و  می كه رؤيا يعنی اين) دنيا مژده و بشارت است
                                                

 .۱۷۷ص  ۵۸حبار األنوار ج . ٦٤٧
  .۶۲- ٦٥يونس  .٦٤٨
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  .کند ها را در آيات قبل به اوليای پرهيزكارش وصف می حسن عاقبتشان دهد، و خداوند آن
  َوننزيح مال ه و لَيهِمع فوال خ ياَء اللَّهلقُونَ* اَال إِنَّ أَوّوا يتكَان وا ونآم ينالَّذ. ) آگاه
ايمان   آنان كه* شوند اندوهگين می  اً دوستان خدا نه بيمی بر آنان است و نهيقين !باشيد
بينند دوستان  ها را می كه كسانی كه بشارت يعنی اين .)اند و مهواره پرهيزكارى دارند آورده

  .پرهيزكار خدايند
 بينند خداوند را می كه مؤمنان آن -ها آنبه حسن عاقبت -مهانا كه رؤياهای بشارت دهنده

و آن حق است كه دگرگونی و قابل ، كند وصف می) جل و عز( خود متعال آنرا به سخنان
ن پرهيزكار خود را از آن مطلع كه خداوند دوستا باشد می) غيب(تغيير نيست و آن از 

در كلمات خدا هيچ دگرگوىن ( .اللَّه ذَلك هو الْفَوز الْعظيم ماتال تبديلَ لكَل. سازد می
 ).اين است كامياىب بزرگ; نيست

را  كه خدا آن باشد میترين امور ايمان به خدا و فرستادگان خدا  ايمان به غيب يكی از مهم
  . تر از مناز و غيره دانسته است كريم مقدم قرآندر 

 َقُونينف ماهقْنزا رّمم الةَ وّونَ الصيميق يبِ وونَ بِالْغنميؤ ينالَّذ.)آنان كه به غيب ( )٦٤٩
   .)كنند انفاق می، ماي هبه آنان روزى داد چه آندارند و از  آورند و مناز را بر پا می ايمان می

ها در سوره  ناان به غيب و رؤيا را ترين داستكريم خداوند متعال ايم قرآندر  چنين هم
ما ترين داستان را با ( .حنْن نقُصّ علَيك أَحسن الْقَصصِ: ذكر كرده است يوسف 

  .)بر تو می خوانيم قرآنوحى كردن اين 

ه چنين كه خداوند متعال يوسف را به اين دليل صديق ناميد زيرا كه كلمات خدا را ب هم
  ).]راست كردار[اى راستگوىِ ! اى يوسف( .يوسف أَيها الصّدّيقوسيله رؤيا تصديق منود 

كنند و به رؤياها،  رؤياها و مكاشفات را استهزاء میو ليكن امروزه بسياری از مردم 
  .دانند خردانه می گويند و اين امر را بی های آشفته می خواب

                                                
 . ٣: البقرة .٦٤٩
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كه يكی از پيامربان   شود كه چگونه يعقوب اشاره می در قرآن به قصه يوسف 
داند و  می] يوسف [ را دليل تشخيص و مصداق خليفه خدا  خداست رؤيای يوسف 

دهد كه به برادرانش اين رؤيا را نگويد زيرا كه با اين رؤيا او را تشخيص داده  دار میهش به او
  .و در آخر ممكن است مثل هابيل كشته شود

 نيقَالَ يا ب  ّودع انِإلنسيطَانَ لّكَيداً إِنَّ الش واْ لَكيدفَيك كتولَى إِخع ياكؤر صقْصالَ ت
بِينّم.)كه به (ب گفت ای فرزند عزيزم، خواب خود را بر برادران حكايت مكن يعقو( )٦٥٠

بر تو مكر و حسد خواهند ورزيد، زيرا دمشنی شيطان بر آدميان بسيار آشكار ) اغوای شيطان
   .)است

آيا اين اقرار قرآن به حجيت رؤيا در تشخيص مصداق خليفه خدا در زمين نيست؟ آيا 
د دولت مصر را تدبير نكرد و غذای فراوان برای مردم يوسف بر اساس رؤيای فرعون اقتصا

ها  ها وحی اهلی هستند، خدا خود را شاهد بر آن فراهم نكرد؟ آيا دليل رؤيا و مكاشفه كه آن
  قرار نداد؟

 ْينِ قُلهِيداً بش يراً يكَفَى بِاللّهصبِيراً بخ هادبكَانَ بِع هّإِن كُمينب و.)س از پ(ای رسول ( )٦٥١
بگو خدا شاهد ميان من و مشا كافی است كه او به احوال بندگانش آگاه ) امتام حجت به امت

  .)و بصير است

دهد و چگونه خدا با بندگانش چه كافر و مؤمن سخن  و اال چگونه خدا شهادت مى
دهد؟ آيا به حواريون كه حضرت عيسى را نصرت و ياری  ها شهادت مى گويد و به آن مى

  دت نداد؟دادند شها

 الَّذ وأَ يهى ودبِالْه ولَهسلَ رسيظْهِرقِّ لينِ الْحدو هّينِ كُلّلَى الدع هر كَفَى بِاللَّه
او خدائيست كه رسول خود را با قرآن و دين حق به عامل فرستاد تا او را بر ( )٦٥٢(.شهِيداً

  .)واهی خدا كافيستمهه اديان دنيا غالب گرداند و بر حقيقت اين سخن گ
                                                

 . ۵: يوسف .٦٥٠
 . ۹۶: االسراء. ٦٥١
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 وإِلَى الْح يتحإِذْ أَوواْ بِی ونأَنْ آم ارِيينبِوولسير  ا وّناْ آمونقَالُوملسا منّبِأَن دهش.)٦٥٣( 
ما با ( كه به من و رسول من ايمان آريد گفتند به حواريين وحی كرديمو ياد كن هنگامی كه (

  .)خدايا گواه باش كه ما تسليم امر توايمايمان آورديم ) مقام علم يقين

آيا خدا و فرشتگان و اوليائش خود شاهد در رؤيا و مكاشفه برای صاحب حق و خليفه 
  ؟خدا در زمين نشدند

 ًهِيداش كَفَى بِاللّه ونَ ودهكَةُ يشآلئالْم و هلْمبِع لَهأَنز لَ إِلَيكا أَنزبِم دهيش نِ اللّهلَّك.)٦٥٤( 
چه برای تو فرستاد گواهی دهد كه به علم ازلی خود فرستاده و فرشتگان نيز  ليكن خدا به آن(

  .)است کافیگواهی دهند و گواهی خود، تو را 

مشارد تا مشا را در مقام  کپس ای مردم عاقل باشيد و راضی نشويد كه كسی مشا را سب
كردند بگذارند و به وحی خدا رؤيا و ر زمين را تكذيب بكساىن كه فرستادگان و خلفای خدا 

شود  ها را كه تا امروز تكرار می هاى آشفته گويند و خداوند سخن خبيث آن مكاشفه، خواب
  .را در قرآن ذكر منود

 َلُونّلَ اَألوسا أُركَم ا بِآيةنفَلْيأْت راعش ولْ هب اهرلِ افْتالَمٍ باثُ أَحغلْ قَالُواْ أَضب.)٦٥٥( 
اين  اين سخنان خواب و خيالی است، بلی رسول شاعر بزرگی است كه  وليكن گفتند كه(

   .)ای بياورد يت و معجزهآ  كلمات را فرا بافته و گرنه برای ما مانند پيغمربان گذشته

اکنون اقوال و  که شاهد از قرآن جهت اثبات حق رؤيای صادقه گرفتيم بعد از اين
کنند که رؤيا  در مورد رؤيا را که تأکيد می  و آل بيتش  های رسول اهللا فرموده

را خدمت مشا قرار  گويد و رؤيا بر انسان حجت است سخنی است که خدا با بندگانش می
  .دهيم می

                                                                                                                                                   
 . ۲۸ :الفتح .٦٥٢
 . ۱۱۱ :املائدة .٦٥٣
 . ۱۶۶: النساء. ٦٥٤
 . ۵: االنبياء .٦٥٥
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هر روز پس از مناز صبح به جا كه  داد تا آن ايشان به رؤيا به شدت توجه داشت و امهيت می
آيا بشارتی بر مشا نرسيد؟  من مبشرات هل من رؤيا؟هل (: پرسيد كرد و می اصحابش توجه می
   )٦٥٦().آيا رؤيايی نديديد؟

هم اكنون جربئيل نزد من بود كه : فرمود ديد می و وقتی كسی از اصحابش رؤيايی منی
های آنان  گفت چگونه ما به سوی آنان برويم و به آنان رؤيا نشان دهيم و به مست ناخن می

  .)كه آنان مستحق ديدن بشارت نبودند نكنايه از اي(...اشاره منود

إِنَّ رسولَ ( :قَالَ عن محمد بنِ يحيى عن أَحمد بنِ محمد عن معمرِبنِ خلَّاد عنِ الرضا  
 اللَّه حبا إِذَا أَصيؤالر نِی بِهعي اترشبم نلْ مه ابِهحأَص٦٥٧(.)قَالَ ل(  

 حنِ مب دمى از أَحيحنِ يب دمحاز ملَّادنِ خرِبمعاز م درضااز امام  م  رسول (: فرمود
   .)آيا مبشراتى هست؟ مقصودش رؤيا بود: فرمود مي كرد به يارانش خدا چون صبح مي

  

 رسولَ اللَّه  يا :جمالٌ فَقَالَرجلٌ من أَهلِ الْبادية لَه جِسم و  اللَّه  أَتى رسولَ 
ننِی عبِرلَّ أَخج و زع لِ اللَّهقَو وانآم ينرى الَّذشالْب مقُونَ لَهتوا يكان ی   وف يا ونالد ياةی الْحف

ةرالْآخ.)ا فَقَالَ )٦٥٨أَم لُهقَو  مرى هشي  الْبف ياةيا الْحنالد  رشبفَي نمؤا الْماهرةُ ينسا الْحيؤفَهِی الر
بِشارةُ الْمؤمنِ عند الْموت يبشر بِها عند اا دنياه و أَما قَولُ اللَّه عز و جلَّ فی الْآخرة فَ بِها في

ي نمل و لَك غَفَر قَد اللَّهأَن هتورِكمإِلَى قَب لُكم٦٥٩(. ح(   
يا رسول  :دعرض کرآمد و   مردى بياباىن كه جسم و زيبائى داشت نزد رسول خدا

آنان كه گرويدند و پيوسته تقوى داشتند (به من خرب ده از قول خداى عز وجلّ  اللَّه 
اهاى حسنه اما در دنيا مهان رؤي: فرمود). هاست از آن آن آخرت در زندگى دنيا و در بشارت

است كه مؤمن بيند و در دنيايش بدان مژده گريد و اما در آخرت مژده به مؤمن است هنگام 
  . مرگش كه خدا تو را و هر كه تو رابه گور رساند آمرزيده

                                                
 . ۱۷۷ص  ۶۸حبار األنوار ج . ۹۰ص  ۸كافی ج . ٦٥٦
 .٧٦ص  ١مسند امام رضا ج . ٩٠ص  ٨كاىف ج . ١٧٧ص  ٥٨حباراألنوار ج  .٦٥٧
 .۶۳-۶۴: يونس .٦٥٨
 . ۱۷۷ ص ۵۸ج حبار األنوار  .٦٥٩
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نفْسه طَيبةٌ و أَنَّ رؤيا الْمؤمنِ صحيحةٌ لأَن التعبِريِ عنِ الْأَئمة  فی كتابِ( :جامع الْأَخبارِ 
نلَقَّى متفَت جرخت و يححص هينققَالَ ع ي ارِ وبزِيزِ الْجالْع اللَّه نی محفَهِی و كَةلَائی  الْمحالْو قَطَعان

 نِی أَبِی عن جدی عن أَبِيه و بقی الْمبشرات أَلَا و هی نوم الصالحينو الصالحات و لَقَد حدثَ
الشيطَانَ لَا يتمثَّلُ فی صورتی و لَا فی  قَالَ من رآنِی فی منامه فَقَد رآنِی فَإِنَّ رسولَ اللَّه  أَنَّ

لَا ف ی وائيصأَونم دأَح ةورو يصصو هِمتيعش نم دأَح ةراإِنَّ الريءاً  ؤزج نيعبس نٌء مزقَةَ جادالص
  )٦٦٠().من النبوة

خواب مؤمن درست آمده است كه   در كتاب تعبري خواب از ائمه(: در جامع االخبار 
رسد و وحى خداى  فرشتگان می ی وسيلهه رؤيا بو يقينش ثابت، و  است چون دلش پاك است

جا ماند كه آن ه ها ب وحى منقطع شد و مژده خبشي: اند چنين فرموده ، و همعزيز جبار است
مرا در رويا  هر كه: نيکوکار است، و از رسول باز گفته شده كه هاى مردان و زنان خواب

شود و  هاشان متمثل منی ببيند مرا به راستی ديده، چون كه شيطان به شکل من و اوصيامي وشيعه
  .)بوت استنرويا جزئی از هفتاد جزء 

  
  قَالَ و) :يه أَلَا و اترشبی الْمقب ی وحالْو قَطَعات انحالالص و نيحالالص مو٦٦١(. )ن(   

آن خواب مردان و زنان  ها باقى ماند كه وحى رباىن قطع شد و بشارت(: فرمود امام 
  ).نيكوكار است

  

ليع يماهرإِب ننِ أَبِ بنِ ابع أَبِيه نع اللَّه دبأَبِيع نع لَفنِ أَبِی خب دعس نرٍ عيمی ع  َقَال
)اللَّه نم ةاربِش وهجو لَى ثَلَاثَةا عيؤلَام الرأَح اثغأَض و طَانيالش نيرٍ مذحت نِ ومؤلْم٦٦٢(. )ل(  

از جانب خداوند براى مؤمن، اى  مژده: ه استخواب بر سه گون(: فرمود امام صادق  
  .)هاى آشفته خواب و طرف شيطان بيم دادىن از

الرؤيا الصاحلة يراها الرجل : النبوة فال نبوة بعدی إلّا املبشرات ذهبت: (قال رسول اهللا  
   )٦٦٣(.)أو ترى

                                                
 . ۱۷۶ ص ۵۸حبار األنوار ج  .٦٦٠
 . ۱۷۲جامع االخبار ص  .٦٦١
 . ۱۸۰ص  ۵۸حبار األنوار ج . ۹۰ ص ۸كافی ج  .٦٦٢
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مگر . پيامربى به پايان رسيد و پس از من پيامربى نيست(: فرمود خدا  رسول
  .)خوااى نيكوست كه مرد بيند يا براى او ببينند آن ها، و بشارت

  

خواب درست و راست ( )٦٦٤(.)الرؤيا الصاحلة احدى البشارتني(: قال  املؤمنني امري عن 
   .) يكى از دو بشارت و مژده است

العبد على معصية اهللا  اذا كان: ( قال الصادق: وعن املفيد فی کتابه االختصاص قال 
  )٦٦٥(.)نزجرا عن تلك املعصية  به خرياً اراه فی منامه رؤيا تروعه يفعزوجل و اراد اهللا

به  چون بنده بر گناه باشد و خداوند عز و جلّ خريش را خواهد(: فرمود  صادق امام 
  .) او خواىب منايد كه او را بترساند و از آن گناهش كنار كشد

  

: قال بن ساملعن ابی عبد اهللا  بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابی عمري عن هشام يعن عل 
   .)جزء من اجزاء النبوة رأی املؤمن و رؤياه فی آخر الزمان علی سبعني: مسعته يقول(

رأى مؤمن و خواب ديدنش در آخر ( :فرمود مي هشام بن سامل شنيدم امام صادق  
  . )الزمان بر هفتاد جزء از اجزاء نبوت است

  
ن ملتكد رؤيا املؤمن تكذب، و رؤيا املؤمن جزء من ستة و إذا اقترب الزما(:  قال النيب 

   )٦٦٦(.)األمايل أربعني جزءا من النبوة
و . شود چون روز قيامت نزديك شود، خواب مؤمن دروغ منى(: فرمود پيامرب اكرم 

  .)چهل و شش خبش نبوت است خواب مؤمن خبشى از
  

                                                                                                                                                   
 .٤٩٥جمموعه كلمات قصار حضرت رسول ص  ج الفصاحة. ٦٦٣
 .۳۲۴ص  تصنيف غرر احلكم و درر الكلم .٦٦٤
 . ۱۱۸ص  ۵۸األنوار ج  حبار. ٦٦٥
ج ميزان احلكمة .۳۱ص  ۴ج مستدرك سفينة البحار .۱۷۲ص  ۵۸ج ألنوار حبار ا. ۳۸۶الشيخ الطوسی ص  .٦٦٦

 .۱۰۱۲ص  .۴
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هايشان  از مشا خواب یکس نآ( )٦٦٧(.)أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا: (عن الرسول  
  .)تر است که راستگوترين مشا است صادق

صادق  امامشب  کي )٦٦٨(.)الْمؤمن إِذَا رسخ فی الْإِميان رفع عنه الرؤيا لَا تغتم فَإِنَّ( :فَقَالَ 
 در ناراحت نباش وقىت مؤمن (: فرمود. خواب شكايت منود را در خواب ديد از قطع شدن

  .)شود اميان استوار گرديد رؤيا از اوقطع مى

ال حيزن أحدكم أنترفع عنه الرؤيا، فإنه إذا رسخ فی العلم رفعت (: قال عن الرسول اهللا  
  )٦٦٩(.)عنه الرؤيا

از مشا را اگر خواب از او برداشته  افسرده خاطر نشود يكى(: فرمودند  رسول اكرم 
  .)شود برداشته مى واب از اورسوخ كرد خ شود زيرا هر گاه در دانش

  
  )٦٧٠(.)أصدق الرؤيا باألسحار(: قال عن أبی سعيد اخلدری عن رسول اهللا  

ترين رؤيا در سحرها  درست( :روايت كرد كه فرمود اهللا اىب سعيد خدری از رسول  
   .)است
  
الرؤيا لَا تقَص إِلَّاعلَى : (قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ عبد اللَّه  بصريٍ عن أَبِي يعن أَبِ 

  )٦٧١(.)مؤمنٍ خلَا من الْحسد و الْبغی

خواب را مگوييد مگر بر (: كه فرمود خدا  از رسول  از اىب بصري از ابی عبد اهللا
   .)ستم حسد و ىب مؤمن ىب

                                                
 .۳۱ص  ۴ج مستدرك سفينة البحار  .٦٦٧
 .١٨٩ص  ٥٨، حبار األنوار ج ٤٥٦، الثاقب فی املناقب للطوسی ص٢٧٤بصائرالدرجات للصفار ص .٦٦٨
. ۴۱ص  ۴ج درك سفينة البحار مست. ۱۵۴ص  ۷۴ج حبار األنوار . ۵۰ص حتف العقول البن شعبةاحلرانی  .٦٦٩

 .۱۰۱۲ص  ۲ ميزان احلكمةج
 . ۱۶۵ص  ۲ج وسنن الدارمی . ۱۹۵ص  ۵۸ج حبار األنوار  .٦٧٠
 . ۳۳۶ص  ۸كافی ج .۱۷۴ص  ۵۸حبار األنوار ج  .٦٧١
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فَقَالُوا يا رسولَ اللَّه  ن إِلَى رسولِ اللَّه أُم أَيم و أَقْبلَ جِريانُ( :قَالَ عبد اللَّه  يعن أَبِ 
إِلَى  أَصبحت قَالَ فَبعثَ رسولُ اللَّه  إِنَّ أُمأَيمن لَم تنمِ الْبارِحةَ من الْبكَاِء لَم تزلْ تبكی حتى

ا أَبكَى اللَّه عينيك إِنَّ جِريانكأَتونِی و أَخبرونِی أَنك لَم تزلی أُم أَيمن فَجاَءتهفَقَالَ لَها يا أُم أَيمن لَ
ولَ اللَّهسا ري قَالَت كَاكی أَبا الَّذم كنيع كَى اللَّهفَلَا أَبعمأَج نيكبلَ تةً  اللَّييمظا عيؤر تأَير

لْ أَبأَز ةً فَلَميددش ولُ اللَّهسا رفَقَالَ لَهعملَ أَجی اللَّيك َّفَإِن ولِ اللَّهسلَى را عيهفَقُص  و اللَّه
 صيها علَىرسولَه أَعلَم فَقَالَت تعظُم علَی أَنْ أَتكَلَّم بِهافَقَالَ لَها إِنَّ الرؤيا لَيست علَى ما ترى فَقُ

فَقَالَ لَها رسولُ اللَّه  يبيت يملْقًى ف هذه كَأَنَّ بعض أَعضائك يلَيلَت يلَّه قَالَت رأَيت فلرسولِ ا
ا أُمي كنيع تامكُونُ نفَي هينلت و هينبرفَت نيسةُ الْحمفَاط دلت نمأَي  كتيی بی فائضأَع ضعا بفَلَم

 نيسةُ الْحمفَاط تلَدو َفَكَان  ولُ اللَّهسر رابِعِ أَمالس موي  نزقَبِودصت و هأْسر قلفَح
 ولِ اللَّهسر دری بف هلَفَّتو نمأَي أُم هأَتيه ثُم هنع قع ةٌ وضف رِهعش  لَتأَقْب ولِثُمسإِلَى ر بِه  اللَّه

 َالَ فَق لِ وامباً بِالْححرمنمأَي ا أُمولِ يمحاك الْميؤأْوِيلُ رذَا ت٦٧٢(.)ه(  

مهسايگان ام امين خدمت رسول خدا آمدند و عرض كردند يا  :فرمود  امام صادق 
گريست تا صبح شد رسول  پی درراسىت ام امين ديشب از گريه خنوابيده و پى ه ب رسول اللَّه

 ات را نگرياند مهسايگان م امين خدا ديدهفرستاد ام امين خدمتش آمد به او فرمود ا خدا 
آمدند و به من گزارش دادند كه تو مهه شب را گريسىت خدا ديدگانت را نگرياند چراگريسىت؟ 

فرمود خوابت را  دافرمود يا رسول اللَّه خواب هولناكى ديدم و مهه شب را گريستم، رسول خ
را بگومي، فرمود  دانند، گفت بر من سخت است كه آن به من بگو كه خدا و رسولش تر مي

خواب  اين شب در خواب چنان نباشد كه تو ديدى آن را براى رسول خدا بگو عرض كرد در
آسوده خبواب،  ديدم كه گويا عضوى از بدنت در خانه من افتاده است رسول خدا فرمود

اين مناسبت يكى از  زايد و تو او را پرستارى كىن و در آغوش گريى و به ام حسني را مي فاطمه
هفتم شد رسول خدا  حسني را زائيد و روز چون فاطمه  .اعضاى من در خانه تو باشد

 اش كرد و ام امين  عقيقه دستور داد سرش را تراشيدند و به وزن مويش نقره صدقه داد و
 آورد و رسول خدا   د رسول خدا پيچيد و نزد رسول خدادر براو را آماده منود و 

  ).ؤيايت رتاويل  ستا اى ام امين اين. فرمود مرحبا به آورنده و آورده شده

                                                
 . ۸۲أمالی الصدوق ص . ٦٧٢
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 يا اللَّه يا اللَّه يا اللَّه يا عزِيز يا عزِيز يا عزِيز أَنْ أَسأَلُك) :عن جربائيل  عن الرسول  
  )٦٧٣(.)خطيئَتی إِنك علَى ما تشاُء قَدير منامی ما رجوت منك و أَنْ تكْرِمنِی بِمغفرة ترِينِی فی

كنم اى خدا، اى خدا، اى  مى از تو مسئلت: (از جربائيل  از حضرت رسول  
نشان  چه را که خواستم در خواب به من خدا، اى غلبه كننده، اى غالب، اى صاحب غلبه، آن

  .)خطايم دهی که تو بر هر چيزی توامنندی دهی و به من کرامت مغفرت
  

  ولَ اللَّهسر ُقُولا إِلَّا (:  يثْ بِهدحفَلَا ي بحايم كُمدأَى أَحفَإِذَا ر اللَّه نةُ محالا الصيؤالر
فُلْ عن يسارِه و لْيتعوذْ من شر الشيطَانِو شرها و لَا يحدثْ مكْروهاً فَلْيت من يحب و إِذَا رأَى رؤيا

  ). ها لَن تضره بِها أَحداً فَآن
نكند مگر  هاى نيك از جانب خداست، پس هر گاه كسى خوابی ديد آن را بازگو خواب( 

شر شيطان و  دهاىن بيندازد و ازبراى انسان حمبوىب و اگر خواب بدى ديد از جانب چپش آب 
  .)او خنواهد رساند شر آن خواب، به خدا پناه بربد و آن را براى كسى نقل نكند كه ضررى به

  

سمعت أَباالْحسنِ ( :محمد بن يحيى عن أَحمدبنِ محمد بنِ عيسى عن معمرِ بنِ خلَّاد قَالَ 
 بقُولُ راييؤالر ا وهربا فَأُعيؤالر تأَيا رر مبعا تلَى م٦٧٤(.)ع(  

هايى  من گاهى خواب: فرمود شنيدم مى رضا  اماماز (: کند مینقل معمر بن خالد  
  .)شوند طورند كه تعبري مي ها مهان ب كنم، و خوا تعبري مي بينم، و آن ها را مى

  

 نع يحنِ يب دمحمِ قَالَمهنِ الْجنِ بسنِ الْحالٍ عنِ فَضنِ ابنِ : (ى عسا الْحأَب تعمس 
أَحلَامٍ  يقُولُ الرؤيا علَى ما تعبر فَقُلْت لَهإِنَّ بعض أَصحابِنا روى أَنَّ رؤيا الْملك كَانت أَضغاثَ

فَأَتت » ٣«أَنَّ جِذْع بيتها انكَسر  مرأَةً رأَت علَى عهد رسولاللَّه إِنَّ ا فَقَالَ أَبو الْحسنِ 
 ولَ اللَّهسر  قَد و حالص وه ی وأْتيو كجوز مقْدبِی ص يا النا فَقَالَ لَهيؤالر هلَيع تفَقَص

ثُم غَاب عنها زوجها غَيبةً أُخرى فَرأَت فيالْمنامِ كَأَنَّ  النبِی  قَالَ كَانَ زوجها غَائباً فَقَدم كَما
 ركَسان ا قَدهتيب بِی » ٤«جِذْعالن تفَأَت يأْتي و كجوز مقْدا يا فَقَالَ لَهيؤالر هلَيع تفَقَص 
لَ ثُم غَاب زوجها ثَالثَةً فَرأَت فيمنامها أَنَّ جِذْع بيتها قَد انكَسر فَلَقيت صالحاً فَقَدم علَى ما قَا

                                                
 . ٣٧٥ص  ٩٢حبار األنوار ج .٩٠منهج الدعوات و منهج العبادات ص . ٦٧٣
 . ۳۳۵ص  ۸ج  كاىف. ٦٧٤
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كجوز وتمُء يولُ السجا الرا فَقَالَ لَهيؤالر هلَيع تفَقَصرسلًا أَعجبِی  رلَغَ النفَب »فَقَالَ » ٥
ربراً أَلَّا كَانَ عيا خ٦٧٥().لَه(   

گونه  خواب، مهان: شنيدم كه فرمود از ابو احلسن (: کند مینقل حسن بن جهم  
اند كه خواب  برخى از اصحاب ما روايت كرده: عرض كردم. شود كه تعبريشده است مى

 .واقعيت يافته هاى پريشان بوده و به سبب تعبري حضرت يوسف  خواب پادشاه مصر از
اش شكسته،  در خواب ديد كه ستون خانه زىن در زمان پيامرب اكرم  :فرمود حضرت 

: فرمود پيامرب . رسيد و خواب خود را به پيامرب عرض كرد پس خدمت پيامرب 
كه پيامرب  گونه شوهر او كه در سفر بود مهان. رسد شوهرت با خوىب و خوشى از سفر سر مى

 رفت و آن زن دوباره خواب ديد كه ستون  بار ديگر شوهر او به سفر. بود آمد فرموده
پيامرب به او . رسيد و خوابش را عرض كرد باز خدمت پيامرب . اش شكسته است خانه

 فرمودهگونه كه پيامرب  رسد، و شوهر او مهان خوىب و خوشى از سفر سر مى شوهرت با: فرمود
ب ديد كه ستون شوهر او براى بار سوم به سفر رفت و آن زن در خوا .بود از سفر آمد

گفت، و آن مرد بد  اش شكسته، وىل او اين بار خواب خود را براى مرد شومى باز خانه
چرا : اين خرب به گوش پيامرب رسيد و او فرمود. شوهرت خواهد مرد: سرشت به او گفت كه

  ). زن را تعبريى نيكو نكرد آن مرد، خواب آن
  

 طنيزنِ الْبقَالَ يع ) :الر أَلْتا سض َّقَالَ إِن ثُم كسا فَأَميؤلرل أَلَةسم نا  عم اكُمنطَيأَع الَو
ةقَبذَ بِرأُخ و اً لَكُمرونَ لَكَانَ شرِيدر تذَا الْأَمبِ هاح٦٧٦(.)ص(  

حضرت . درباره خواب سؤاىل منودم از امام رضا (: کردنقل امحد بن اىب نصر بزنطى  
دهيم يا خواستيد به مشا ب مشا از ما مي چه اگر آن: سپس فرمود. دادن خوددارى كردنداز پاسخ 

  .)رفت باد می گردن صاحب االمر به بگوئيم براى مشا بد بود
  
  )٦٧٧(.) به الرب عنده جمرى كالم تكلم يرؤيا املؤمن جتر( :قال  يعن عل 

                                                
 . ۳۳۶ص  ۸كاىف ج . ۱۶۴ص  ۵۸األنوار ج  حبار .٦٧٥
  .١٠٤ات احلسن بن سليمان احللی ص بصائر الدرج خمتصر .٦٧٦
 .۶۱ص  ۲كنز الفوائد ج . ٦٧٧
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او  دگار براىخواب در حكم سخىن است كه پرور(: روايت است كه و از على  
  ).گفته باشد

  
  ولَ اللَّهسر َقَال: )ر ننِيأم يف ر امِ فَقَدنثَّلُ بِنِی فَإِنَّ االْممتطَانَ لَا ييمٍ يالشوی نلَا  ف و

   )٦٧٨(.)يقَظَة و لَا بِأَحد من أَوصيائی إِلَى يومِ الْقيامة
را در خواب ببيند مرا ديده است، چرا كه شيطان نه هر كس م(: فرموده است پيامرب 

  .)آيد صورت من و هيچ كدام از جانشينامن تا روز قيامت در منىه در بيدارى ب در خواب و نه

لَه رجلٌ من أَهلِ خراسانَ يا ابن رسولِ ( :قَالَ أَنه الْحسنِ علی بنِ موسى الرضا  يعن أَبِ 
 دفن فی أَرضكُم بضعتی و الْمنامِ كَأَنه يقُولُ لی كَيف أَنتم إِذَا يف رسولَ اللَّه  ه رأَيتاللَّ

ی وتيعدو مظْتفحتا اسضی فَقَالَ الرمجن اكُميثَرف بغُي اأَن و كُمضی أَرفُونُ فدابالْمةٌ  أَنعَض
نالَ معت و كاربت اللَّه بجا أَوم رِفعي وه نِی وارزنأَلَا فَم مجالن ةُ ويعدا الْوأَن و كُمبِينى م قِّيوح ن

ائآبا وی فَأَنتة يطَاعاميالْق موي هاؤفَعش اِوفَعاشكُن نئما وجن ةاميالْق موي ثْلُ لَهم هلَيكَانَ ع و
قَالَ من  أَنَّ رسولَ اللَّه  أَبِيه  عن يعن جد يوِزرِالثَّقَلَينِ الْجِن والْإِنسِ وَ قَد حدثَنِی أَبِ

آنِيارر فَقَد هامنی منِی ف ةوری صلَا ف ی وتوری صثَّلُ فمتطَانَ لَا ييأَنَّ الشل نم دلَا  أَح ی وائيصأَو
ة يفوبالن نءاً مزج نيعبس نٌء مزقَةَ جاداالصيؤإِنَّ الر و هِمتيعش نم دأَح ةور٦٧٩(.)ص(  

مردى خراساىن به او عرض كرد يا ابن رسول اللَّه (: روايت است كه  از امام رضا
  من رسول خدا  فرمود چطور باشيد وقىت كه  ديدم گويا به من ميرا در خواب
اى از تن من در زمني مشا دفن شود و امانت تن من به مشا سپرده شود و در زمني مشا ستاره  پاره

فرمود من هم مدفون در زمني مشا و هم پاره تن پيغمرب مشا و   رضا اماممن غروب كند، 
چه خداى تبارك و تعاىل از حق و  ند و آنكه مرا زيارت ك هر. ام و هم آن ستاره هم امانت

 من واجب كرده بشناسد من و پدرامن روز قيامت شفيعان اوييم و هر كه ما شفيعان او طاعت
من  به حتقيق براى. چه بر او مانند گناهان انس و جن باشد باشيم در روز قيامت جنات يابد گر

                                                
 . ٨٢٣بن قيس هالىل ص  سليم .٦٧٨
 ٢عيون أخبار الرضا عليه السالم ج . ٢٣٤ص  ١روضة الواعظني و بصرية املتعظني ج . ٦٤أمالی الصدوق ص . ٦٧٩
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 كه مرا در خواب بيند خودفرمود هر  باز گفت پدرم از جدم از پدرش كه رسول خدا 
مرا ديده زيرا شيطان در صورت من در نيايد و نه در صورت احدى از اوصيامي و نه درصورت 

   ).راسىت خواب راست يكى از هفتاد جزء نبوت استه احدى از شيعيانشان و ب
  

سى بنِ إِسماعيلَ بنِ موسى بنِ الْأَشعث عن مو عن سهلِ بنِ أَحمد عن محمد بنِ محمد بنِ 
أَبِيه نفَرٍ ععج  هائآب نع َقَال: ) ولُ اللَّهسقَالَ ر  نم زِينحت و اللَّهنى مرشا ثَلَاثَةٌ بيؤالر

من  الرؤيا من اللَّه و الْحلُم قَالَ نفْسه فَيراه فی منامه و  الشيطَان و الَّذی يحدثُ بِه الْإِنسانُ
  )٦٨٠(. )الشيطَان

شيطان، و  خواب سه گونه است مژده از خدا، غم اندازى از(: كه فرمود  رسول خدا
 پرت و كه خواب ديدن از طرف خداست و: حديث با نفس كه در خواب بيندش، و فرمود

  . )پال از شيطان است
  

أَنه لَا ... : (طويل لوصف املوالی آلل البيت  تتمة حديث يف عن اإلمام الصادق   
أَدنى ما فْسٍ أَوولَد أَو مرضٍ ومالٍ أَو ن يلذُّنوبِ إِما بِمصيبة فحتى يصفَّى من ا يخرج من الدنيا

اللَّه هرِيا أَنْ ينيلو فَّى بِهصي ها ميؤةًركَفَّار ككُونُ ذَلأَى فَيا رمزِيناً لح بِحص٦٨١(.) لَه ولَةً فَي(  

مؤمن ... (: هستند فرمود افرادى كه پريو اهل بيت  در وصف از امام صادق 
شود، و يا در  گردد، يا گرفتار مصيبىت مى رود گناهانش پاك مى هنگامى كه از دنيا بريون مى

و از مهه گردد،  دهد و يا بيمار مى آيد و فرزندش را از دست مى پديد مى مال و جانش نقصان
خيزد، و  مى با حالت غم و اندوه از خواب بربيند و صبح  مى کخواىب هولناکه  اين تر آسان
  .)ها كفاره گناهان او مى شود ناراحىت مهني
  

طان به هر كسی مرا در عامل رؤيا ببيند، خود مرا ديده است و شي(: فرمود و پيامرب  
  )٦٨٢(.)آيد شكل من و اوصيای من در منی

                                                
 . ۱۹۱ص  ۵۸حبار األنوار ج  .٦٨٠
 ١٥٥ص  ٤دار السالم ج  .٦٨١
 . ۵۹ص  ۱دار السالم ج . ۱۳۲ص  ۳۹األنوار ج  حبار .٦٨٢



 ى هدممام انصار اانتشارات  ......................................................................................................۴٠٢

 

 ٤که برای بررسی دقيق به كتاب دار السالم . و نبی اكرم بارها بر اين موضوع تأكيد كرد
  . كند رجوع شود جلد است و روايات مربوط به رؤيا را معرفی می

عيد ای برای هدايت و ايمان معرفی كرد و ايمان خالد ابن س رؤيا را وسيله پيامرب ( 
را در خواب ديده بود  عاص را كه از طريق رؤيا بود پذيرفت و رؤيای يهودی كه موسی 

اقرار كرد كه رؤيا حقی  خرب داد، را تأييد منود، و رسول اهللا  كه از حقانيت حممد 
  )٦٨٣(.)گويد از خداست و كالمی است كه رب سبحان با آن با بنده سخن می

  : شود یآخر شب تكذيب منو از آنان وارد است كه رؤيا در 
اما رؤيايی كه پس از دو سوم شب و در هنگام نزول مالئكه و پيش : (از امام صادق 

  )٦٨٤(.)از سحر روی دهد، اختالفی در آن نيست ان شاء اهللا

  : رای مومن و رؤيای اوست، ماند و در آخر الزمان آن چيزی كه باقی می
و رؤيای مؤمن از هفتاد جزء ) ه ملكوتب( در آخر الزمان نظر(: فرمود امام صادق 

  )٦٨٥(.)نبوت است

پذيرفت و  ايمان وهب نصرانی را بر اساس رؤيای او و ديدن عيسی  امام حسين 
مهدی موعود  گروهی كه معتقدند امام كاظم (ايمان بعضی از واقفيه  امام رضا 

به حق که خدا سوگند به  فرمود) فردی از واقفيه(را به دليل رؤيا پذيرفت و به او ) است
  . بازگشتی

نيز روايات فراوانی در كتب  و اما در خصوص حجيت رؤيا در خصوص شخص قائم 
  : شيعه و سنی ذكر شده است

                                                
 . ۲۱۰ص  ۵۸ج  األنوار حبار .٦٨٣
 . ۶۲ح  ۹۱ص  ۸ج  كافی .٦٨٤
 . ۱۸ص  ۱جلد  دارالسالم .٦٨٥
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وذَلك حني ظَهرت  دخلْت أَنا و أَبانٌ علَى أَبِی عبد اللَّه ( :قَالَ يالْحضرم بكْرٍ يعن أَبِ 
 سود بِخراسانَ فَقُلْنا ما ترىفَقَالَ اجلسوا فی بيوتكُم فَإِذَا رأَيتمونا قَد اجتمعنا علَىرجلٍالرايات ال

  )٦٨٦(). فَانهدوا إِلَينا بِالسلَاح

  خدمت امام صادق ه من و ابان ب( :نقل کرداىب بكر حضرمى  رسيديم و اين به
هاى سياه در خراسان ظاهر شده بود، عرض كرديم نظر مشا چيست؟  هنگامى بود كه پرچم

مردى گرد آمديم آن وقت با  دوردر خانه خودتان بنشينيد هر وقت ديديد كه ما به : فرمود
  .)اسلحه به يارى ما قيام كنيد

  .جز در عامل رؤيا ممكن نيست، دور يك نفر در يك زمان و مجع شدن مهه اهل بيت 

. كرديم می ذكر خروج قائم  نزد امام صادق ( :کند نقل میالن عبد اهللا بن عج
برخی از مشا شب : فرمود چگونه او را بشناسيم؟ امام صادق : ايشان عرض كردم  پس به

يعنی ( اطاعتش خير و نيكو است: ای نوشته شده رساند و زير سرش در صحيفه  را به صبح می
  )٦٨٧(.)رؤيای صادقه

ولی چگونه با كسی استدالل كنی كه  اجنامد میسخن به درازا ، و اگر بيشتر خبواهيد
، و چگونه استدالل كنی با كسی كه در هنگام ظهر، كند خورشيد را در وسط روز انكار می

انا هللا و انا اليه : كه بگوييم نيست جز آن ای هو چار. مدعی است كه اكنون نيمه شب است
و هيچ نيرو و توانی به جز از طرف ) گرديم میمهه از خداييم و مهه به سويش باز (راجعون 

  . روند خدای بزرگ بلند مرتبه نيست و ظاملان خواهند دانست كه عاقبت به كجا می

َ أو ملْ  الْآفَاق ويف سنريهم آياتنا يف: خدای متعال فرمود  ّقالْح هّأن هلُم ينبى يتّتح فُِسهمَأن
َ أنّه عل بِّكبر ِ ِ إنّهم يف* ى كُلِّ شیٍء شهِيد يكْف ِ بكُلِّ شیٍء  أال هّإن ِ َ أال بِّهملقَاِء ر من يةمر

دهيم تا بر آنان آشكار شود  شان می های خود را در آفاق و انفس نشان نشانه( )٦٨٨(.محيطٌ

                                                
 . ۱۹۷نعمانی ص  غيبة .٦٨٦
 . ۶۵۴ ص ۲ جكمال الدين  .٦٨٧
 . ۵۳-۵۴ :الفصلت. ٦٨٨
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ن در بدانيد آنا* آيا مهين كافی نيست كه پروردگارت بر هر چيز شاهد باشد . كه او حق است
  .)شك ديدار پروردگار خويشند، بدانيد مهانا او بر هر چيز احاطه دارد

های انفسی است به دليل آن است كه آنان در شك ديدار  و انكارشان بر رؤيا كه از نشانه
  .و سپاس و ستايش شايسته خداست. پروردگار خويشند

  : در خطبه نصيحتى به طالب حوزه ها چنین فرمود یمانی 
  !دو نفر عادل را قبول داريم ادتوييد شهگ مشا می

علی ، دهد نيز شهادت می و حممد ، دهد ست كه برای من شهادت میپس اين خدا ا
 و فاطمه ، دهد نيز شهادت می و حسن ، دهد شهادت می  برای من شهادت
و جعفر  و حممد  دهد و علی بن احلسين  برای من شهادت می دهد و حسين  می

  و موسی  و علی  و حممد  و علی  و حسن  حممد و  به وسيله
  .دهند برای من شهادت می، اند هكه مؤمنان رويت كرد، صدها رؤيای صادقه

ها به مشا خرب  ها را قبول نداريد؟ آيا آن های آن ها و نصيحت ها و سخن آن شهادت آنآيا 
اگر ديديد كه ( : فرمودند و هنگامی كه بيايد؟، شوند میاند كه بر صاحب حق مجع  نداده

   )٦٨٩(.)به سوی ما بشتابيد) در توان داريد چه آنبا (تان  با متام سالح، بر مردی مجع شديم
مهانا سخنی . شود میظاهر  به صورت رسول اهللا حممد ) لعنه اهللا(گوييد كه شيطان  می

  .بسيار زشت و منكر بر زبان آورديد
  

  ًايئاً إِدش مجِئْت لَقَد* نَ مفَطَّريت اتاومّالس كَادتو ضالْأَر ّقشنت و هاًندالُ هالْجِب ّرخت.)٦٩٠( 
ها  نانزديك است آمس. داي هآورد] به ميان[به راسىت كه چيزى بسيار زشت و نسبىت بس ناروا (

ا به شدت در ه و كوه، و زمين بشكافد، پاره پاره شوند] ادعاى بی اصل و سخن ناروا[از اين 
   ).هم بشكنند و فرو ريزند

                                                
 . ١٩٧نعمانی ص غيبت .٦٨٩
 .٨٩-٩٠مريم  .٦٩٠
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ما وما ينبغی لَهم و* زّلَت بِه الشّياطين ما تنو: فرمايد میو خداوند متعال 
و ، سزاوار آنان نيست] قرآننزول [و  *اند هها نازل نكرد نارا شيط قرآن( )٦٩١(.يستطيعونَ

  .)ندارند] وحى كردن چنين كتاىب را[قدرت 

پس چگونه به صورت ، را به زبان خود بياورد قرآنتواند حتی حرفی از  پس اگر شيطان منی
  .است قرآنكل  ؟ در صورتی كه حممد شود میظاهر  حممد 

 ونلَمعت متإِنْ كُن لَيهع ارال يج و يجِير وه یٍء وكُلِّ ش لَكُوتم هبِيد نقُلْ م.)بگو( )٦٩٢ :
فرمانروايى مهه چيز به ] حاكميت مطلق و[كيست كه ] بگوييد[و شناخت داريد اگر معرفت 

  .)پناه ندهد] از عذاب[اش به كسى  دست اوست و او پناه دهد و برخالف خواسته

وقتی ، ها و زمين به دست چه كسی است؟ به خدا كه انصاف پيشه نكرديد ناملكوت آمس
را ارج  سپرديد و حرمت رسول خدا ) هللالعنه ا(دست شيطان ه ها را ب ناكه ملكوت آمس

  .و ال حول و ال قوه اال باهللا العلی العظيم، ننهاديد
ايد كه او را  را ديده آيا رسول خدا : گوييد ها می و به آن، گيريد مردم را به مسخره می

  .گوييد می چه آندر رؤيا بشناسيد؟ خدا پاك و منزه است از 
 را ديده بود كه امام صادق  سول خدا كسی ر آيا در زمان امام صادق 

؟ و چنين عمل كند چنين و اين اين، را در رؤيا ببيند هر كس خبواهد رسول خدا : فرمايد می
و به ديگر ، به كتاب دار السالم، روايات زيادی در اين مورد وجود دارد و برای اطالع بيشتر

  .كتب حديث مراجعه مناييد
و شهادت انسان مؤمن عادل را رد ، ی صاحبش حجت استكه رؤيا تنها برا، گوييد می

ها ديده و شنيده و به او از  نارا در ملكوت آمس كسی كه رسول خدا ) سخن(، كنيد می
كه در اين دنيای مادی شنيده  چه آنپس چگونه شهادت وی را درباره . حقيقت خرب داده است

  كنيد؟ و ديده را قبول می

                                                
 . ٢١٠-٢١١ :الشعراء. ٦٩١
 . ٨٨ :املؤمنون .٦٩٢
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 ةٌ ضمسإِذاً ق لْكىتيز.)اين تقسيمِ نادرسىت است، در اين صورت( )٦٩٣ .(  

، كه فضل بن حارث در خواب بعد از اين در حديث نقل شده از امام حسن عسكری 
كالم و سخن ما در خواب ( :امام فرمودند، ها سخنانی رد و بدل شده بود او را ديده و بين آن

  )٦٩٤(.)مانند كالم ما در بيداری است

يمان خالد بن سعيد اموی را قبول نكرد چون رؤيا ديده بود؟ آيا ا آيا رسول اكرم 
و به او ، را ديده حضرت موسی ، ايمان آن مرد يهودی كه در رؤيا رسول خدا 

) فرقه(ايمان  را قبول نكرد؟ آيا امام رضا ، حق است فرموده است كه حضرت حممد 
،  بر حق است؟ آيا امام حسينچون كه در رؤيا ديده بودند وی ، واقفيه را قبول نكرد

مادر امام  چون كه رؤيا ديده بود؟ آيا حضرت نرجس ، ايمان وهب نصرانی را قبول نكرد
و .. .و آيا.. .نيامد؟ آيا يدن يك رؤيا نزد امام حسن عسكری وسيله ده ب مهدی 

  ...آيا
  .انا هللا و انا اليه راجعون

ها در هوای نفسانی  ناو ملكوت آمس، و سنگيندنيا در ميزان و ترازوی مشا چقدر با ارزش 
  است؟ کو نظر مشا چقدر سب

  
   رسول اکرم  و سنت شریف قرآنرؤیا و حجیت آن از : مبحث سی و هفتم

وصی و رسول امام   امحد احلسنسيد (هايی که خمالف دعوت  در بعضی از سايت
باشند ليکن به امر رويا  های انصار عاجز می بينيم که از رد يکی از ادله تند، میهس )مهدی 

  !؟يا خير باشد ها به جا می ايا ايراد آن خواهيم ببينيم که  منايند حال می ايراد می  وخواب صادقه

                                                
 . ٢٢: النجم. ٦٩٣
 . ١٩٩ص  ١٠سفينة البحار ج  .٦٩٤
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ها  مقابل آن هايی که در مورد حجيت رويای صادقه سخن به جا آورده شده در روايت
باشد که  عدم حجيت رويا ذکر شده است و در عين حال مورد تناقض می هايی بر روايت

  .گويند حجيت ندارد گويند رويا حجيت دارد و گروهی می گروهی می
کدام روايت صحيح و  آياشود که  و معلوم می های اهل بيت  کنيم بر روايت مرور می

  .باشد می و سنت شريف رسول خدا  نزديک به قرآن

ما نقل شد آن را با قرآن و سنت تطابق دهيد اگر  اگر حديثی از :مودفر رسول خدا  
  .کنيد در غير اين صورت آن را به ديوار بکوبيد اختاذ ها موافق بود آن را با يکی از آن

کنند  ها بر ضد اين دعوت فعاليت می خواهرانی که در بعضی از سايت متاسفانه برادران و
هايی که  يه بکار بردند ولی غافل از روايت فوق و به روايتبطالن دعوت يمان مترکز خود را بر

هاست و عدم توجه به امور  کنند و اين از عدم اطالع آن هستند احتجاج می خمالف قرآن
  ...ديگر

 َا فونَ بِهعمسآذَانٌ ي ا أَوبِهلُونقعي قُلُوب مكُونَ لَهضِ فَتی الْأَروا فِسريي ى ها  ناأَفَلَممعلَا ت
هاىي  اند تادل آيا در زمني گردش نكرده( )٦٩٥(.تعمى الْقُلُوب الَّتی فی الصدورِ الْأَبصار ولَكن

كور نيست  ها هاىي كه با آن بشنوند در حقيقت چشم داشته باشند كه با آن بينديشند يا گوش
   .)هاست كور است هاىي كه در سينه ليكن دل

 

  یاؤحجیت ر روایات

و . شود شود رويای مومن تکذيب منی اگر زمان نزديک(: فرمود رسول اهللا 
   )٦٩٦(.)ها درگفتار است گوترين آن ها در رويا، راست ترين آن صادق

                                                
 . ۴۶ :احلج .٦٩٥
 . ۴۷۶ص  ۱۱اصول کافی ج  شرح. ٦٩٦
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با ) گردآمديم(پس هر وقت ديديد كه ما بر مردی مجع شديم (: فرمود امام صادق  
    )٦٩٧(.)ياريش بشتابيدبه اسلحه 

درستی که مرا ديده است، چرا ه خواب ببيند ب هر كس مرا در(: فرمود رسول اهللا  
   )٦٩٨(.)از جانشينامن در آيد تواند بصورت من و هيچ كدام  كه شيطان منی

صادقه  در خواب تواند کاری بکند چگونه خودش را شبيه رسول خدا  شيطانی که منی
 ا حقانيت صاحبرا ديديد و به مش يا يکی از اهل بيت  قرار دهد و اگر رسول خدا 

 گوييد شيطان بوده مگر شيطان کلمه حق و هدايت مردم را هم می دعوت را اطالع دهند باز
  !؟کند به زبان نطق می

 نياطيالش بِه لَتزنا تمونَ *ويعطتسا يمو می لَهغنبا يمو.)و شياطين آن را فرود ( )٦٩٩
  .)]وحى كنند[ توانند ىو آنان را نسزد و من* اند نياورده

در ! بکند که خودش را شبيه رسول خدا  اين تواند کاری بکند چه رسد به شيطان منی
  .تواند مثل من باشد يا بيايد منی فرموده شيطان  روايت فوق ديديم که رسول خدا

 
  یای صادقهؤهای عدم حجیت ر روایت

چيزی  به شود منی ابل اخبار متواتربه عرضتان برسانيم در بعضی از امور از خرب واحد در مق
  .کرد عمل

خداوند تبارک و تعالی عزيزتر و  گويند، دين خدا دروغ میه ب(: فرمود امام صادق 
  )٧٠٠(.)ثابت گردد تر از اين است كه در خواب ديده شود و با خواب گرامی

                                                
 . ۱۹۷نعمانی ص  غيبة .٦٩٧
حبار األنوار . ۴۳۶ص  ۱۰وسائل الشيعة ج  .۱۲۱لی الصدوق ص االما. ۵۸۵ص  ۲من ال يحضره الفقيه ج . ٦٩٨

 . ۲۸۳ص  ۴۹ج 
 . ۲۱۰-۲۱۱ :الشعراء .٦٩٩
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عصوم و های خمالف، از اقوال علماء که م بينيم که برای مثال در سايت می زيردر : توجه
. را پشت گوش انداختند ولی کالم اهل بيت رسول خدا  حجت نيستند استفاده کردند

گونه که  فارسی که خمالف دعوت هستند آورده شده و مهان های اين دو مقوله زير از سايت
  .است" خر حبث خرب واحدآ"ذکر کتاب نوشته شده  بينيم در قسمت منبع بعد از می

اند،  را كه در خواب صادر شود حجت دانسته: معصوم ول و فعلبعضی از علمای اماميه ق"
مناهج االحکام، آخرِ : منبع". اند خالف اين قول مشی منوده بر ءاما اكثريت قريب به اتفاق علما

  .واحد حبث خرب

 چه مسلم است حجيت كالم معصوم در بيداری است و وضع عادی نه در خواب و آن" 
 پذيرفته را حجيت﴾ قول مشهور ﴿عدم سراجنامجيه كرده و و روايات ديگر را هم تو رؤيا

اين باورم خواب شخص معصوم حجت است و نيازی نيست كه معصوم  اينجانب بر. است
 مناهج: منبع".بيداری بر آن بيابد زيرا كه شيطان را راهی بر معصومني نيست شاهدی در

 .االحکام، آخرِ حبث خرب واحد

ها استفاده کردند ولی باز هم  فقط از اين  دعوت يمانیهای خمالف  سفانه در سايتأمت
بودن قرآن و سنت رسول خدا بر حجيت  در عوض روايات متواتر که با ،موردی نيست

  .کيد کردندأباشد را ت خواب بر صاحبش می

 را قبالً خدا  مگر رسول آيانويسند که  و می کنند گونه که خمالفان دعوت بيان می مهان
های شيطانی  سفسطه ها و آن را در خواب ديدند آن را بشناسند و ديگر نوشته ديدند که اگر

ای مسلمانان  گوييم که  ها می کار بردند برای بطالن اين دعوت و ما نيز در جواب به آنه که ب
  ايد؟ را خوانده چند بار اين آيات ،کنيد عزيزی که قرآن را مهيشه تالوت می

                                                                                                                                                   
حبار األنوار ج ). کافی هشت جلدی(٤٨٢ص  ٣کافی ج . ٣٥٤ص  ١٨جملسي، حباراألنوار، حبار ج  حممدباقر. ٧٠٠

  ٢٣٧  ٢٣٨، ص ٧٩
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 وكَفَر ينقُولُ الَّذيلًاوسرم تاْ لَس لْمع هندع نمو كُمنيبنِی ويا بهِيدش قُلْ كَفَى بِاللّه 
خدا و   فرستاده نيسىت بگو كاىف است گويند تو و كساىن كه كافر شدند مى( )٧٠١(.الْكتابِ

   .)گواه باشد آن كس كه نزد او علم كتاب است ميان من و مشا

  اناتآي رِيهِمنيسفی الْآفَاقِ وف كببِر كْفي لَمأَو قالْح هأَن ملَه نيبتى يتح لَى  أَنفُِسهِمع هأَن
هِيدٍء شيكُلِّ ش.)هايشان  و در دل] ى گوناگون[ها خود را در افق هاى به زودى نشانه( )٧٠٢

است آيا كاىف نيست كه كه او خود حق  بديشان خواهيم منود تا برايشان روشن گردد
 . )پروردگارت خود شاهد هر چيزى است

اعتقاد نداشتند،  به وجود خدا کفار خداوند متعال را نديدند و اصالً ۴٣در سوره رعد آيه 
  اند؟ دهد؟ آيا خداوند را ديده ها شهادت می پس چگونه خداوند برای آن

ايمان نداشتند چگونه خداوند ها به غيب  آن چنين هم ٥٣در آيه بعدی در سوره فصلت آيه 
ها  گويد آفاق و در نفس آن گونه که می دهد مهان اش را به مردم نشان می فرستاده حقانيتمتعال 

  !!حتکمون کند؟ ما لکم کيف احقيت را اثبات می

  غيبی رؤيای صادقه نيست؟ رآيا يکی از اجزای امو

 ونَ الصيمقيبِ ويونَ بِالْغنمؤي يناالَّذممقُونَ الةَ ونفي ماهقْنزر.)آنان كه به غيب ( )٧٠٣
   .)كنند امي انفاق مى چه به ايشان روزى داده دارند و از آن آورند و مناز را برپا مى اميان مى

 ملَه اتمكَليلَ لدبالَ ت ةری اآلخفا وينالد ياةی الْحى فرشالْب وه كذَل اللّه  زالْفَو
يمظالْع.)هاى خدا را تبديلى  وعده. براى آنان است در زندگى دنيا و در آخرت مژده( )٧٠٤
  .)اين مهان كامياىب بزرگ است. نيست

                                                
 . ۴۳ :الرعد .٧٠١
 . ۵۳ :الفصلت. ٧٠٢
 . ٣: البقرة. ٧٠٣
 .۶۴ :يونس. ٧٠٤



   ٤١١...................................................................................................................................ادله جامع

متواتر است هم در کتب شيعه و هم  که بسيار بيت های اهل  تفسير آيه فوق از فرموده
 .در کتب اهل سنت

هلم : فی قول اهللا عزوجل اهللا  جل لرسولقال ر(: قال عن جابر عن ابی جعفر 
  )٧٠٥(.)هی الرؤيا احلسنة يرى املؤمن فيبشر ا فی دنيا قال احليوة الدنيا البشرى يف

 هلم(در مورد تفسير آيه  مردی به رسول خدا (: نقل کرد جابر از ابی جعفر  
 و رسول خدا  پرسيد )در زندگى دنيا مژده براى آنان است. احلياه الدنيا البشری يف

   .)گيرد بيند و در دنيا بشارت می رويای حسنه است که مومن آن را می آن: فرمود

 
انصار با که رواياتی که  مشخص شد چنين همو  باشد میيای صادقه جزئی از امور غيبی ؤپس ر

 بر عدمکه هايی  باشند ولی روايت و سنت رسول خدا موافق می قرآنکنند با  ها احتجاج می آن
ها  از درجه اختاذ به آن خمالفت دارد و و سنت قرآنبا  کامالً باشد میيای صادقه ؤجيت رح

  .گردند ساقط می

 َكرنشلْ مناقُلْ هأَفَم قلْحی لدهي قُلِ اللّه قی إِلَى الْحدهن يكُم مئ  قأَح قی إِلَى الْحدهي
بگو آيا از شريكان مشا ( )٧٠٦(.يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ إِالَّ أَن أَن يتبع أَمن الَّ يهِدی

كند پس  به سوى حق رهربى كند بگو خداست كه به سوى حق رهربى مى كسى هست كه
كند سزاوارتر است مورد پريوى قرار گريد يا كسى كه  رهربى مى آيا كسى كه به سوى حق

  . )كنيد شود مشا را چه شده چگونه داورى مى  هدايت] خود[منايد مگر آنكه راه منى

  عقیده ما در باب رؤیا
  نلَم هلن قَبم إِن كُنتذَا الْقرآن وه كا إِلَينيحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع قُصن نحن

                                                
و تفسير امليزان  ۷۴ص  ۲ج و تفسير األصفی  ۴۶۹ص  ۲ تفسير الصافی و ۳۴۷ص  ۳ج تفسير نور الثقلين  .٧٠٥

و االحکام  ۳۹۷ص  ۵ج و تفسير البيان شيخ طوسی  ۴۹۱جامع االخبار  و ۵۱ص  ۱۰ج امليزان عالمه طباطبايی 
 . ۴۰۷ص  ۲ج  فی احلالل و احلرام

 . ۳۵ :يونس .٧٠٦
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نيلافالْغ.)حى كردمي بر تو ما نيكوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن كه به تو و( )٧٠٧
  .)خربان بودى پيش از آن از ىب كنيم و تو قطعاً مىحكايت 

و حال يعقوب  کند میرويا را ذکر ، يوسف با حتديد سورهو در  قرآنجل در  و خداوند عز
رويای ، سوره چنين همکشد و  به مهراه رويا را به تصوير می  نبی و فرزندانش و يوسف

و متام آن روياها بر  کند میخصوص رويای فرعون کافر را ذکر ه انبيا و رويای مردم عامه و ب
منبع و مصدر که علتش اين است  چنين همدر قالب واقعيت پديدار گشت و زمين حتقق يافت و 

که به مردم هنگامی   متعال است و ما انصار امام مهدی آن تنها از جانب خداوند
ائمه اطهار يا   ، رسول اهللاعامل رويا هر کدام درکه مؤمنان بسياری هستند که گوييم  می
  امحد احلسن سيد، کردند ان میها بي برای آنکه را مشاهده کردند   حق و غير او

حکم شرعی فقهی را ، آن به واسطهما  هگوييم ک ، خواهان گفنت اين نيستيم و منیباطل است
مصداق ، خالل آن ما ازکه لآن عقيده يا مفهوم عقيده را دارد بکه گوييم  کنيم و منی میجاری 

مصداق اين که  کنيم میبيان  يم وده خالفت اهلی بر زمين را تشخيص می در باب عقيده به
 ه واسطهب  موجود است و يعقوب نبی قرآندر که گونه  مهان باشد میدر عامل رويا ، عقيده
  .باشد میفرزندش يوسف ، اهلی بعد از او که خليفهتشخيص داد ، رويا
  ْی إِذل مهتأَير رالْقَمو سمالشا وكَبكَو رشع دأَح تأَيی رإِن ا أَبتي أَبِيهل فوسقَالَ ي

 يناجِدس * ودع انِإلنسطَانَ ليا إِنَّ الشدكَي واْ لَكيدكفَي كتولَى إِخع اكيؤر صقْصی الَ تنا بقَالَ ي
بِنيم.)يازده ] در خواب[زماىن را كه يوسف به پدرش گفت اى پدر من ] ياد كن[( )٧٠٨

گفت اى ] يعقوب* [كنند  براى من سجده مى ] ها آن[ستاره را با خورشيد و ماه ديدم ديدم 
انديشند زيرا شيطان براى  حكايت مكن كه براى تو نرينگى مى  پسرم خوابت را براى برادرانت

  .)ستآدمى دمشىن آشكار ا
از ، آمده قرآندر که گونه  مهان. باشد میرويا ، گوييم تشخيص مصداق اين عقيده و ما می

  . خالل رويا و سجود يوسف و سجود يعقوب برای يوسف بر مبنای مهين رويا بوده است
 به واسطهخدا بر زمين  خليفهمصداق تشخيص   صاحلان حممد و آل حممد سيرهو در 

                                                
 . ۳: يوسف. ٧٠٧
 . ۴-۵: يوسف .٧٠٨
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نيز و   ت و داستان ايمان خالد بن سعيد عاص اموی به رسول اهللايا نيز موجود اسؤعامل ر
به امام حسن   و نرجس خاتون مادر امام مهدی  وهب نصرانی به امام حسين

خاص که بين سه اموری که پس بر مردم است  .اند هنيز جتلی مهين مصداق بود  عسکری
ن امر و از اي باشد میمورد رويا متايز ايجاد کنند و آن أخذ حکم شرعی در باشد،  میرويا 

 که از اهل بيت چه آنمتام شرع را بيان کردند و اين امر در   گوييم؛ زيرا رسول اهللا منی
 از آن که  اينرويا تا  به واسطهأخذ عقيده  چنين همبسيار واضح است و ، روايت نقل شده

آن را آشکار  ل بيتش و آ قيده را بيان کرده و رسول اهللا متام ع قرآننگوييم؛ زيرا 
نيز در  که قرآنفت اهلی در رويا را حمدود کردند کردند و مصداق تشخيص عقيده به خال

رأَيت أَحد عشر  وسف لأَبِيه يا أَبت إِنيإِذْ قَالَ ي: به آن تصريح کرده  يوسف سوره
مالشا وكَبيكَول مهتأَير رالْقَمو س اجِدس ي* يننا بلَ قَالَ يع اكيؤر صقْصواْ الَ تيدكفَي كتوى إِخ

بِنيم ودع انِإلنسطَانَ ليا إِنَّ الشدكَي لَك. )]زماىن را كه يوسف به پدرش گفت اى ] ياد كن
ده براى من سج] ها آن[يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم ديدم ] در خواب[پدر من 

حكايت مكن كه براى تو   گفت اى پسرم خوابت را براى برادرانت] يعقوب* [كنند  مى
  .)انديشند زيرا شيطان براى آدمى دمشىن آشكار است نرينگى مى

عنوان دليل مصداق تشخيص صاحب حق ه رويا را بکه سؤالی از مشا ای مردم و هر کسی 
رويا دليلی که ندانست يا تشخيص نداد   آيا يعقوب. کند میانکار ، خدا در زمين خليفهو 

  !باشد؟ میخدا بر زمين و صاحب مقام برتر از خود  خليفهيوسف است که   ايناست بر 
در برابر آدم که مهانند سجود مالئ، يعقوب برای اوست؛ زيرا آن سجده سجدهو اين معنای 

تطبيق مصداق و اعتماد آيا يعقوب در هنگام . و صاحب مقامی باالتر از آنان استبوده؛ زيرا ا
خدا بر زمين و برتری  خليفهرويا دليل و راه تشخيص مصداق که دانست  ، منیبه رويای يوسف

؟ پس چگونه يعقوب سجده کرد و چرا خداوند رويای يوسف را ذکر کرد و ؟مقامش بوده
علَى الْعرشِ  ورفَع أَبويه: فرمود، رويا حتقق يافت و بر مصداق منطبق گشتکه چرا آن هنگام 

يا أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤيای من قَبلُ قَد جعلَها ربی حقا وقَد أَحسن بی إِذْ  وخرواْ لَه سجدا وقَالَ
يبنِی ويطَانُ بيزغَ الشأَن ن دعن بوِ مدالْب ناء بِكُم مجنِ وجالس ننِی مجری أَخبی إِنَّ رتوإِخ ن
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يمكالْح يملالْع وه هاُء إِنشا يلِّم يفلَط.)مهه آنان[و پدر و مادرش را به ختت برنشانيد و ( )٧٠٩ [
گفت اى پدر اين است تعبري خواب پيشني من به يقني ] يوسف[پيش او به سجده درافتادند و 

گاه كه مرا از زندان خارج ساخت و  حسان كرد آنپروردگارم آن را راست گردانيد و به من ا
برادرامن را به هم زد كه شيطان ميان من و  باز آورد پس از آن] كنعان به مصر[مشا را از بيابان 

چه خبواهد صاحب لطف است زيرا كه او داناى حكيم  گمان پروردگار من نسبت به آن ىب
  .)است
  
  

    امحد احلسن سیداحادیث مربوط به : مبحث سی و هشتم
های ديگر هم ذکر او آمده است؟ دقيقاً  روايت آيا تنها در وصيت اسم امحد ذکر شده يا در

آيا دارای مبدأ و ، با چه سمت هايی ذکر شده از چه کشور و شهری است؟ و در روايات
؟ باشد می؟ مبدأ خروج او از کجا کند میآيا جنگ  ؟باشد می؟ آيا حامل پرچم باشد میمقصد 

که بل، باشند پاسخ منی ها بی چه امری بر ما واجب است؟ مهه اين سؤال اگر دعوت او را شنيديم
  .ها را بيان کردند طهارت متامی آن اهل بيت عصمت و

فی  قال رسول اهللا (: قال عن أمري املؤمنني ، عن آبائه، عن أبی عبد اهللا الصادق 
 اهللا  يا أبا احلسن أحضر صحيفة ودواة فأملى رسول التی كانت فيها وفاته لعلی  الليلة

بعدی اثنا عشر إماما ومن بعدهم اثىن  يا علی إنه سيكون: وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال
سن وليسلمها احل: وساق احلديث إىل أن قال .عشر مهديا فأنت يا علی أول االثنی عشر االمام

 آل حممد  إىل ابنه م ح م د املستحفظ من فذلك اثىن عشر إماما مث يكون من بعده اثنا ،
أبی  عشر مهديافإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني له ثالثة أسامی اسم كامسی واسم

  )٧١٠().وهو عبد اهللا وأمحد واالسم الثالث املهدی وهو أول املؤمنني

                                                
  .۱۰۰: يوسف .٧٠٩

  

ص  ۳۶ج  حبار األنوار. ۱۱۱ح  ۳۰۰غيبت طوسی ترمجه فارسی ص . ۱۱۱ح  ۱۵۰غيبة الطوسی ص  .٧١٠
إثبات . ۳۹خمتصر البصائر ص  .۲۴۱ص  ۲خمتصر غاية املرام ج . ۶ح  ۱۴۷ص  ۵۳حبار األنوار ج . ۸۱ح  ۲۶۰

 .اب معروف ديگرچندين کت و. ۳۹۳االيقاظ من اهلجعة ص . ۳۷۶ح  ۵۴۹ص  ۱اهلداة ج 
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در  خدا  پيامرب( :که فرمود  از امري مؤمنان  از پدرانش  از امام صادق 
و پيامرب . كن يا ابا احلسن صحيفه و دواتى حاضر: فرمود علی بود به  ايشانشىب كه وفات 

على پس از من دوازده  يا: جا رسيد كه فرمود که به اين وصيتش را امال فرمود تا اين خدا 
و . باشى خنستني دوازده امام مى و تو يا على. زده مهدىها دوا امام خواهند بود و پس از آن
خالفت را به فرزندش م ح م   و حسن العسكری: که فرمود حديث به درازا كشيد تا اين

باشند و سپس دوازده مهدى  امام مى تسليم كند و ايشان دوازده د، مستحفظ از آل حممد 
ت را به فرزندش، خنستني مهديين تسليم خالف آمد پس اگر مرگ به سويش. باشند بعد از او مى

و . است مهدى و نام سوم امحدو  عبد اهللا: سه نام دارد، نامى مانند نام من و نام پدرم كند كه
   ).او اولني اميان آورنده است

برای قائم دو اسم است  گويد که مینقل شده  از اهل بيتکه روايتی وجود دارد : ١سؤال
  مراد چيست؟باشد،  میهم امحد های پنهان  يکی از اسمکه 

وهو  قال أمري املؤمنني (: قال عن جده ، عن أبيه، جعفر حممد بن علی الباقر عن أيب 
 اسم خيفى واسم يعلن، فأما الذی خيفى فأمحد و أما الذی يعلن: امسان )القائم(له ...:على املنرب
  )٧١١(.)فمحمد

در حالی که بر  منين ؤامل امير(: فرمود از جدش  از پدرش   از امام باقر
 آشكار و نام امحد خمفى و نامى آشكار، نام قائم دو نام دارد نامى خمفى: روی منرب بود فرمود

   .)است حممد
باشد، بلکه مراد از آن معرفی  آن اسم منی نقل شده مراد از  روايتی که از امام حممد باقر

آن اشاره کرده است، و اگر در منت  به صورت رمزیه باشد که ب دو شخصيت يا دو قائم می
های او پنهان است در صورتی  فرمايد يکی از اسم می  روايت تأمل فرماييد امام حممد باقر
ماند بلکه مراد از  معنايی برای پنهان ماندن باقی منی کند و که آن اسم را صريحاً ذکر می

ماند  م خلق پنهان است و میباشد که بر عمو امر يا شخصيت می  ی امام حممد باقر فرموده
  .برای مشا اين روايات را حمکم کرده و بر مشا احتجاج کند تا زمانی که او بيايد و

                                                
 .۶۵۳ ص ۲كمال الدين ومتام النعمة ج  .٧١١
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  سکونت يا متولد کدام شهر است؟ حمل، در وصيت ذکر شده استکه امحد : ٢سؤال 
يولد فی مكة رجل معصوم امسه أمحد  املتقدمني  الكتب املنزلة على األنبياء مذكور يف( 

  )٧١٢().فی قرية من العراق أحدمها نبی واآلخر إمام كنيته أبو القاسم وكذلكو

متولد  شده بر انبيای پيشين ذکر شده است که در مکه شخصی معصوم ها نازل در کتاب( 
ها  از آن يکی .ای در عراق در قريه چنين و هم اش ابولقاسم؛ کنيه و شود که امسش امحد است می
  .)است وديگری امام نبی

امحد و کنيه او  و اسم او شود میمتولد که در مکه شخصی که  به اينشاره بسيار صريح ا
و در عراق متولد  امسش امحد و امام استکه و شخصی  .پيامرب اسالم بود، القاسم است ابو
  .باشد میدر وصيت ذکر شده است که مهان امحد است  شود می

من البصرة و آخرهم من  ان أوهلمو أال: (فقال  ،فی خرب طويل عن أمري املؤمنني  
   )٧١٣(.)األبدال

کند آمده  را ذکر می  طوالىن که در آن اصحاب قائم در خربى  از امري مؤمنان
   .)ها از ابدال و آخرين آن باشد مى ها از بصره بدانيد که اولني آن(: است كه

امام يار و وصی  زدهاولين سيصد و سيکه  باشد میها يعنی اولين ياران  مراد از اولين آن
  .باشد می مهدی 

   )٧١٤(.)امحد... ومن البصرة: (لقائم  ا خرب طويل مسى به أصحاب يف عن الصادق  
و (: کند آمده است را ذکر می  روايىت طوالىن که نام ياران قائم در  از امام صادق

  .)امحد... از بصره
  ی ايشان چيست؟ وظيفه: ٣سؤال 

إنه يبايع بني الركن (: و ذكر املهدی فقال اهللا  مسعت رسول: العن حذيفة بن اليمان ق 
  )٧١٥(.)واملقام، امسه أمحد و عبد اهللا واملهدي، فهذه أمساؤه ثالثتها

                                                
 . ۴۲۰ص  ۱۲شرح أصول الكافی ج  .٧١٢
 . ۱۴۸بشارة االسالم ص  .٧١٣
 . ۱۸۱بشارة االسالم ص . ٧١٤
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 با او مهانا: فرمود مهدی درباره رسول اهللا شنيدم که (: کند مینقل بن اليمان  حذيفة
های او  سه اسم نام اين.و مهدی است امسش امحد و عبد اهللا و کنند بني رکن و مقام بيعت می

   .)باشند می

فاحلقوا مبكة فإنه املهدی و امسه ... (: قال رسول اهللا (: مسعت حذيفة بن اليمان يقول 
   )٧١٦(.)امحد بن عبد اهللا

پس به مكه (: فرمايند می حضرت رسول : کرد نقل میكه  بن يمانشنيدم از حذيفه 
   .)بن عبد اهللا است امحد مسشو ااست  مهدی آن ملحق شويد كه در

و بعد ، از مردم بيعت گرفتهباشد، که  میفرزند امام مهدی  امحد ،متصدی بيعت بنا بر اين
  .دهد می دست امام مهدی ه را ب از آن پرچم

  کار ديگری از طرف امام مهدی اجنامبه غير از بيعت آيا مکلف به : ٤سؤال 
  ؟باشد می

ملا قادهم امحد وصدق ...(: يتحدث فيه عن اخر الزمان مننيخرب طويل عن امري املؤ يف  
  )٧١٧()....حممد

: كرد كه از آخر الزمان صحبت می حايل در مؤمنان  در خربی طوالنی از امري 
  )....ها را رهربی كند و حممد باور امحد آن هنگامی كه(

عشر ألفا خبراسان كنزا بالطالقان ليس بذهب وال فضة، اثنا  إن هللا تعاىل: (عن الباقر  
يقودهم شاب من بنی هاشم على بغلة شهباء، عليه عصابة محراء، كأنی  "أمحد أمحد: " شعارهم

  )٧١٨(.)فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبوا على الثلج. أنظر إليه عابرالفرات

                                                                                                                                                   
إثبات . ١ح  ٤٦٨منتخب االثر ص .٤٨٦ ح ٤٧٠الغيبة الطوسی ص . ٤٦٣ح  ٤٥٤الغيبة الطوسی ص . ٧١٥

 ٥٢حبار األنوار ج . ١١٤٩ص  ٣اخلرائج واجلرائح ج . ٢٥راملضيئة منتخب األنوا. ٣٥٦ح  ٥١٤ص  ٣اهلداة ج 
 .٣٣ ح ٢٩٠ص 

 . ۶۹ص  ۲الثاقب نوری ج  جنم. ٧١٦
 . ۶چه را علی درباره آخر الزمان گفته است ص  كتاب آن. ٧١٧
 . ۳۴۳ األنوار املضيئه ص منتخب. ٧١٨
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براى خداى تعاىل گنجى در طالقان است نه طالست ونه نقره بلکه (: فرمود  امام باقر 
ها جواىن از بىن  است و رهرب آن" امحد امحد" اند که شعارشان ازده هزار نفر در خراساندو

ست و پيشاىن بندی قرمز رنگ بر پيشانی بسته است، گويی اسوار بر قاطرى سپيد رنگ  هاشم
 سوى او بشتابيد حىته گذرد اگر دعوت او را شنيديد ب از رود فرات هم مىنگرم که  او مى به

  . )ها حرکت کنيد خيز بر روی يخ اشيد سينهاگر جمبور ب

الديلم يصيح بصوت له فصيح ياآل أمحدأجيبوا  الفىت الصبيح الذی حنو مث خيرج احلسين( 
امللهوف واملنادی من حول الضريح فتجيبه كنوز اهللا بالطالقان كنوز و أی كنوز ليست من فضة 

  )٧١٩(.)أيديهم احلرابو الذهب بل هی رجال كزبر احلديد على الرباذين الشهب ب

کند و صدايی از او بلند  سپس حسنی، جوامنرد صبيح که از طرف ديلم است خروج می( 
دلسوخته و منادی از طرف ضريح را اجابت  غمگين و )يعنی انصار امحد( آل امحد شود، ای می

ره کنند، گنج و چه گنجی، گنجی که نه از نق هايی در طالقان او را اجابت می پس گنجکنيد، 
شان مششيرهای صيقل  ها و در دستان سوار بر اسب است و نه طال بلکه جوامنردانی مانند آهن

  .)باشند است می
و  کند میاز خراسان خروج که ی سياه است ها پرچم امحد مهان صاحب و رهرب بنا بر اين

   .باشند که دارای چه صفاتی میکنند  توصيف می در روايت فوق اهل بيت انصار او را هم
  

   عصمت یمانی : مبحث سی و هنم
  

إِلَى الْحق أَحق أَن يتبع أَمن الَّ يهِدی إِالَّ أَن يهدى فَما  يأفَمن يهد: خداوند متعال فرمود 
كند، براى پريوى شدن  كسى كه به سوى حق هدايت مىآيا ( )٧٢٠(.لَكُم كَيف تحكُمونَ

چگونه  كه هدايتش كنند؟ مشا را چه شده؟ يابد مگر آن كه هدايت منىيسته تر است يا كسى شا
   ).داورى مى كنيد؟] بدون بصريت و دانش[

                                                
 . ۱۵ص  ۵۳األنوار ج  حبار .٧١٩
 . ٣٥: يونس. ٧٢٠
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پس ، يا راه مستقيم يا راه جحيم، ها وجود ندارد سومی برای آنکه ها دو راه هستند  و آن
و  کس به راه مستقيم مردم را هدايت کند حجت خدا بر روی زمين است و واجب اطاعت هر

  .واضح منوده است قرآنهای  ا خداوند متعال در بسياری از آيهآن ر

 راه من راه مستقيم است و هر کس اين راه را پيشکه واضح منوده  قرآنخداوند متعال در 
غير راه من را پيش گيرد گرفتار عذامب که رسد و هر کس  گيرد سربلند به شت جاودانه می

راهنما برای مردم گذاشته تا مردم که يی خداوند تواناست از حکمت و دانا چنين هم. شود می
ها داده است تا  خداوند اين توانايی را به آنکه ها هستند  را به راه مستقيم برسانند و تنها آن

  .مردم را به آن راه عظيم برسانند

 دصى موسم دعن باباً أُنزِلَ متا كنعما سا إِننما قَوقَالُوا ي قی إِلَى الْحدهي هيدي نيا بقاً لِّم
اى قوم ما به راسىت كتاىب را شنيدمي كه پس از موسى نازل شده ( )٧٢١(.وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ

هاى پيش از خود است، به سوى حق و به سوى راه راست  تصديق كننده مهه كتاباست، 
  .)کند هدايت می

کند تنها  میبه راه راست هدايت که نشان از اين دارد کسی  کريم قرآنها آيه در  ده
ها را از حق خارج  کند و آن یباشد كه او مردم را وارد باطل من معصوم منصوص العصمه مى

جت خدا فقط حکه در روايات اهل بيت آمده است تأکيد بر آن دارد  چه آنسازد و  منی
  .كند هدايت به راه راست مى

مل يعلموا أنتظام (: بودهداده به دو تن از نائبانش  ت مهدی و توقيعی كه از حضر
يعنی (بعد واحد اىل ان أفضی االمر بأمر اهللا عز وجل اىل املاضی  واحداً أئمتهم بعد نبيهم 

 يهدی اىل احلق و اىل طريق مستقيم كانو نورا ساطعاً فقام مقام أبائه ) احلسن بن علی 
   .)زاهرا وقمراً المعاً وشهاباً

دانند که امامان آنان بعد از پيامربشان يکى پس از   مگر منى( :آمده است  از امام مهدى
 ديگرى به طور منظم آمدند تا به فرمان خدا نوبت به امام پيشين يعىن امام حسن عسکرى 

                                                
 . ٣٠: االحقاف .٧٢١



 ى هدممام انصار اانتشارات  ......................................................................................................۴٢٠

 

ها نوری  رسيد که به جاى پدرانش نشست تا به سوى حق و راه مستقيم رهنمون گردد آن
  .)ای درخشان و ماهی زيبا روی بودند روشن و ستاره

از  ای هنام: نويسد می ٤٢حديث  ٥١٠و شيخ صدوق در کتاب کمال الدين جزء دوم ص 
عبد به نقل از سعد ابن  به دو تن از نائبانش شيخ عمری و فرزندش  حضرت مهدی 

نوار املضيئه ص در منتخب ا. آن را از وی رمحه اهللا موثق يافته است عبد اهللاشيخ ابو  :گفت اهللا
و در معجم احاديث امام مهدی شيخ  ١٩حديث  ١٩٠ص  ٥٣و در حبار األنوار جزء  ١٢٨

  ٢٨٧ص ٤علی کورانی جزء 
عبد اهللا بن جعفر بن احلسني بن مالك بن جامع  ١٠٦قال العالمه احللی فی اخلالصه ص  

وتسعني ومائتني ثقه  احلمريی أبو العباس القمی شيخ القميني ووجههم قدم اىل الكوفه سنه نيف
ورجال  ٥٧٣برقم  ٢١٩جتد ترمجته فی رجال النجاشی  من أصحاب أبی حممد العسكری 

  ...١٣٩اخلوئی اجلزء العاشر ص 

عبد اهللا بن جعفر بن حسني بن مالك بن جامع  ١٠٦عالمه حلی در کتاب اخلالصه ص 
ويست و نود و اندى محريی ابو عباس قمی شيخ قميين و بزرگشان، به سوی کوفه در سال د

ترمجه در کتاب رجال : باشد مى ترين اصحاب امام حسن عسکری  متوجه شد و از مطمئن
 . ١٣٩ص  ١٠و رجال خوئی جزء  ٥٧٣مشاره  ٢١٩جناشی ص 

انه خرج يوم الغدير لزيارة  عن ابائه  اخرج الشيخ املفيد عن ابی احلسن العسكری (
أشخصه فی املعتصم لعنه اهللا فقال االمام ع استقبل القبله فی اليوم الذی  امري املؤمنني علی 

ومل تزل على بينة من ربك (وتقدم بالرجل اليمىن وقل والدعاء بطوله واحد فقرات هذا الدعاء
  )٧٢٢().ويقني من امرك دی اىل احلق واىل طريق مستقيم

زيارت از پدران خود که روزی در روز غدير جهت  شيخ مفيد از امام حممد جواد (
را از مدينه به بغداد احضار منود،  ايشاندر روزی که معتصم لعنه اهللا   اميرمؤمنان علی

فرمود به طرف قبله بايست و با مرد يمنی متقدم شو و بگو، و دعاء طوالنی   سپس امام

                                                
 .زيارة ليلة الغدير ويومها ٣٥٨ص  ٩٧ر جزء البحا. ٧٢٢
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و پيوسته روشت روى برهاىن آشكار از پروردگارت : های آن اين است است که يکی از مجله
  .)كردى سوى حق و به راه مستقيم راهنمائى مىه كارت يقني داشىت ببود و در 

  

حدثنا النضر حممد بن حممد بن يوسف الفقيه ثنا حممد بن سليمان احلضرمی حدثنا حممد بن ( 
سهل ثنا عبد الرزاق قال ذكر الثوری عن أبی أسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة عن رسول اهللا 

  )٧٢٣(.)فهاد مهدی يقيمكم على طريق مستقيم ص أنه قال أن وليتموها علياً 

نضر حممد بن حممد يوسف الفقيه ما را سخن گفت، حممد بن سليمان حضرمی ما را سخن (
رزاق گفت که ثوری از ابی اسحاق از زيد بن يثيع از حذيفه الگفت؛ حممد بن سهيل شنيدم عبد

ريد مشا را هدايت کننده و اگر واليت را به علی واگذا: از رسول خدا ذکر کرد که فرمودند
  .)دهد مشا را به راه مستقيم استقامت میمهدی است و 

  

قال يقول هذا طريق علی ابن ابی )) هذا صراطی مستقيم((عن احلسن البصری فی قوله ( 
  )٧٢٤(.)طالب وذريته طريق مستقيم ودين مستقيم فأتبعوه متسكوا به فأنه واضح ال عوج فيه

اين راه من مستقيم و هدايت کننده . هذا صراطی مستقيم( ی از حسن بصری در فرموده(
باشد که راه مستقيم و دين  گويد اين راه علی ابن ابی طالب و خاندانش می می: گفت)است

مستقيم است، از آن تبعيت کنيد و به آن متسک جوييد که او آشکار و هيچ نقصی يا کجی در 
  .)آن نيست

 سلني على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيموالقرآن احلكيم أنك ملن املر. يس ) الطريق
ها تكون صوابا حبيث اليتطرق  طريق مستقيم وهی طريق العصمه آلن الذی يدعو اليه النبی 

ها منزلة  ناوصف الطريق املذكورة ب )تنزيل العزيز الرحيم(أليه شك وألحتمال النقيض لقوله تعاىل 
  )٧٢٥(.)ألنه اهلادی أليها والنبی منذر ا هی طريقة االمام  من عند اهللا تعاىل لكن هذه الطريقة

کنی  به صراط مستقيم دعوت میها هستی که  حكيم بدان كه تو از فرستاده و قرآن* يس( 
کند راه مستقيم و آن  راهی که رسول خدا به آن هدايت می .)آن تنزيل عزيز رحيم استکه 

که  و هيچ شکی در آن نيست يا اين است چون راهی است که پايدار. راه عصمت است
                                                

 . فی باب العناية حبديث الغدير فی اهلامش الشيخ االميين ١٢ص  الغدير .٧٢٣
 . ۴۳۴غاية املرام ص  ۲۷۳الصراط املستقيم ص  .٧٢٤
 . ۲۸۳ص )) املائه السابعه((االلفني للعالمه احللی  .٧٢٥
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راهی که برای ) که آن تنزيل عزيز رحيم است.تنزيل العزيز الرحيم(احتمال نقصی در آن باشد 
 امام ) مستقيم(کند که از خداوند متعال است و ليکن اين راه، راه  ما ذکر شده ثابث می

  .)دهد است و رسول اکرم به آن هشدار می که او هدايت کننده
که تاکيد بر آن دارند ، تدبير کند آل حممد ) و روايات(ها  ر كسی كه در منتو ه

 کند میهدايت به راه راست  دعوت به حق وکه حجت خدا و معصوم فقط کسی است 
  .در مورد يمانی ذکر شده است  از امام باقرکه  طور مهان

راية هدى،  ييمانی، هات راية أهدى من راية الالراي وليس يف(: قال عن االمام الباقر 
حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج  ألنه يدعو إىل صاحبكم، فإذا خرج اليماين

عليه، فمن فعل ذلك فهو من  ياليمانی فاض إليه فإن رايته راية هدى، وال حيل ملسلم أن يلتو
  )٧٢٦().أهل النار، ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم

کننده تر از  پری هدايت ها و در ميان پرچم(: اين گونه وارد شده است از امام باقر 
کند و اگر  پرچم يمانی نيست، آن پرچم هدايت است زيرا مشا را به سوی صاحبتان دعوت می

اگر يمانی خروج کرد  شود و يمانی خروج کرد فروخنت اسلحه بر مردم و بر مسلمين حرام می
ش پرچم هدايت است و بر هيچ مسلمانی جايز نيست که از او به پا خيز به سوی او زيرا پر

دهد از اهل جهنم است زيرا او  اجنامسرپيچی کند و در مقابل او بايستد و هر کس اين کار را 
  .)کند می دعوت به حق وهدايت به راه راست

معصوم  های خدا و که يمانی حجتی از حجتگردد  ی حمترم واضح می و برای خواننده
 دعوت به حق ويمانی که اشاره منود   امام باقرکه . به وی وصيت شده استه کاست 

که  است سيزده نفر ساز ظهور مقدس و اولين سيصد و کند و او زمينه می هدايت به راه راست
در زمان ظهور  چنين هم  امحد، و مهدی اول دهد می  پرچم را به پدرش امام مهدی

آورندگان به امام مهدی در ابتدای ظهورش و قبل از قيامش مقدس حضور دارد و اولين ايمان 
 ائمه و مهديين که  اينو با ، ها بر ديگری حجت باشد بايد يکی از آن بنا بر ايناست 
اگر مراد از آن يک شخصيت  و، هاست های خدا بر متام خلق هستند و مهدی اول از آن حجت
ساز  اشد، و در نتيجه مهدی اول رهرب زمينهب میمهدی اول حجت بر يمانی  بنا بر ايننباشند 

                                                
 .۲۶۴غيبة نعمانی ص  .٧٢٦
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و اين غير صحيح شود،  میکمک کننده به رهرب که نقش يمانی ثانوی بل جا اينو در باشد،  می
پس مسلماً مهدی ، او زمينه ساز اصلی و رهرب حرکت ظهور مقدس استکه زيرا باشد،  می

  . باشد می  امحداول مهان يمانی و يمانی مهان مهدی اول 

  
  .باشد ملقب به عمویش مى قائم : بحث چهلمم

نقل شده صاحب اين امر يا قائم را ملقب به عمويش  از اهل بيت که در رواياتی 
ملقب به عمويش  شان اي که زيرا  باشد یمن  ساختند ولی اين منطبق با امام مهدی

  ؟باشد میمراد از اين قائم چه کسی  نباشد، بنا بر اي یمن

ملقب به که  باشد می) امحد( يمانی مهان مهدی اول، ها مراد از آنکه گوييم  در پاسخ می
در روايت امام که ".. ابا العباس.." باشد مینام فرزند ايشان عباس که زيرا  باشد میعمويش 

  .کند میرا کامالً ذکر  لقب آن  علی

 مه نب دمحالْأَم دبع نى عوسنِ مب اللَّه دبع نيثَمٍ عنِ مب دمأَح نارِی عنِ الْفَزنِ امٍ علَى بع
فی حج أَو عمرة فَقُلْت لَه  لَقيت أَبا جعفَرٍ محمد بن علی (  :عن أَبِيه قَالَ يحصينٍ الثَّعلَبِ

 ی ونس تى كَبِرتنِی مبِرأَخ داً وهإِلَی ع دهلَا فَاع أَم كقَاؤی لى لقْضرِی يأَد تی فَلَسظْمع قد
كَنالْم هدالبِو ورتوالْم هلأَه نم دالْفَر يدحالْو الْفَرِيد الطَّرِيد رِيدفَقَالَ إِنَّ الش جالْفَر وه همى بِع

احبِیصن ماس هماس و اتايالر ٧٢٧(.)ب(  

را در حج يا عمره  حضرت امام حممد باقر (: حصني ثعلىب و او از پدرش نقل كرده كه
ايام زندگانيم به آخر رسيده و استخوامن فرسوده گشته و منيدامن : مالقات منوده عرض كردم

ن بسته و اطالع دهيد چه وقت اين كار باالخره سعادت رؤيت قيام مشا را دارم يا نه؟ با من پيما
ها دارد و در كوه و دشت از كسان و بستگان و  او كسى است كه پرچم: خواهد شد؟ فرمود

باشد  نام عمويش مىه اند وىل او انتقام نگرفته، كنيه او ب ماند پدرش را كشته وطن دور و تنها مي
  ). و نامش نام پيغمرب است
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امٍ عمه نب دمحم نع ودارأَبِی الْج نع ادمنِ حنِ بسنِ الْحع قُوبعنِ يب ادبع نارِی عنِ الْفَز
صاحب هذَا الْأَمرِ هو الطَّرِيد الْفَرِيد الْموتور بِأَبِيه الْمكَنى بِعمه الْمفْرد (  أَنه قَالَ أَبِی جعفَرٍ 

 هلأَه نبِيمن ماس هم٧٢٨(). اس(  

صاحب االمر از وطن دور و از كسانش (: فرمود ابو جارود نقل ميكند كه امام باقر  
باشد و نامش  نام عمويش ميه اند و او قصاص نكرده، كنيه او ب پدرش را كشته. مهجور است

  . )نام پيغمرب است
  

أَنت صاحب هذَا الْأَمرِ قَالَ لَا و لَكن  نِ علی قُلْت للْحسينِ ب( :عن عيسى الْخشابِ قَالَ
مانِيةَ صاحب هذَا الْأَمرِ الطَّرِيد الشرِيد الْموتور بِأَبِيه الْمكَنى بِعمه يضع سيفَه علَى عاتقه ثَ

  )٧٢٩(.)أَشهر

صاحب األمر مشا (: ردمعرض ك عيسى خشاب نقل كرده كه به حسني بن على  
صاحب األمر كسى است كه از اهل و وطن دور و مهجور، پدرش را ! خري: هستيد؟ فرمود

و هشت ماه مششريش را باشد   اش كنيه عمويش مى كنيه. رده استاند و او خوخنواهى نك كشته
  ). گذارد روى دوشش می

بسم اهللا : (ة قال فی الكوفة ونقلها الشيعة والسن  خطبة خطبها اإلمام علي يف 
لو شئت ألوقرت من تفسري فاحتة : مث قال. الرمحن الرحيم احلمد هللا بديع السموات وفاطرها

ياأبا سبحان القدمي، يفتح الكتاب ويقرأ اجلواب ) *... ق والقرآن ايد* (الكتاب سبعني بعرياً 
يا منصور . يات إىل بيوا، سبحان من حييی األرض بعد موا وترد الوالالعباس أنت إمام الناس

   )٧٣٠(.)تقدم إىل بناء الصور ذلك تقدير العزيز العليم
نظرشان به   ها دهند، و آن و مردم بر حسب عادت مرد را به فرزند بزرگش کنيه می

در   مؤمنان باشد، و تفسير اين کنيه از امير آيد می فرزند مهم امام حجت که بعد از او می
بسم اهللا (: را نقل کردند آمده است که فرمود  آن سنیاند و شيعه و ای که در کوفه خو خطبه

                                                
 . ۳۸ص  ۵۱األنوار ج  حبار. ٧٢٨
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اگر خبواهم از : سپس فرمود... ها ناريننده و شکافنده ى آمسالرمحن الرحيم، سپاس خدا آف
کتاب را باز سبحان قديم، )*.... ق و قرآن جميد*(کردم ى کتاب هفتاد شتر بار می تفسير فاحته

کسی که زمين را بعد از مرگ  منزه استالعباس تو امام مردمی،  خواند ای ابا و جواب را می
جهت بنای  )پيروز(ای منصور. گرداند ها را به مسکن ها باز می و حکمرانی کند احياء می

  .)قدم بردار آن است تقدير و سرنوشت عزيز دانا. صور
  
  

   در روايات اهل بيت  امحد احلسن سیدصفات ظاهری : مبحث چهل و یکم
  

حدثنا عبد ( :سليمان أمحد بن هوذة قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندی قال ثنا أبوحد
الباقر  اهللا بنحماد األنصاری قال حدثنا عبد اهللا بن بكري عن محران بن أعني قال قلت ألبی جعفر

 اهللا عهدا  مهيان فيه ألف دينار و قد أعطيت يقد دخلت املدينة و فی حقو جعلت فداك إين
نی أنفقها ببابك دينارا دينارا أو جتيبنی فيما أسألك عنه فقال يا محرانسل جتب و ال تنفقن أن

أنت صاحب هذا األمر والقائم به قال ال قلت  دنانريك فقلت سألتك بقرابتك من رسول اهللا 
املشرف احلاجبني العريض ما بني  فقال ذاك املشرب محرة الغائر العينني يأنت وأم فمن هو بأيب

   )٧٣١().بوجهه أثر رحم اهللا موسىنكبني برأسه حزاز وامل
عرض کردم فدايت گردم من در حالی که   به امام باقر(: کردنقل محران بن اعين 

کيسه چرمينی به کمر داشتم که هزار دينار در آنبود وارد مدينه شدم و با خدا عهد کردم که 
چه از تو راجع به آن  که در آن م تا اينانفاق کن قدر بر در خانه مشا يک دينار يک دينار آن

حضرت فرمود ای محران بپرس که پاسخ شنوی و  کنم به من پاسخ دهی پس آن می سؤال
با رسول کردم مشا را به خويشاوندی و بستگی که  دينارهای خود را نيز انفاق مکن پس عرض

نه عرض : فرمود صاحب اين امر و قائم بدان هستی؟ پرسم آيا تو داريد از مشا می خدا 
او شخصی است سرخ و سفيد : چه کسی است؟ فرمود پدر و مادرم فدای تو پس او: کردم
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ای ن و بر سرش حراز  پشت و برجسته و شانه گود و فرو رفته و ابروانی پر دارای چشمانی
  .)کند و بر صورتش اثری است خداوند موسی را رمحت) ريزد از سر فرو میکه  ای پوسته(

  

الكوفة وحوله أصحابه ثالمثائة وثالث  انظر إىل القائم على منرب كأين(: قال صادق عن ال 
حىت يستخرج من . حكام اهللا على خلقه وهم أصحاب األلوية وهم. عشر رجالً عدة اهل بدر

. ، فيجفلون عنه إجفال الغنمقبائه كتابا خمتوماً خبامت من ذهب، عهد معهودمن رسول اهللا 
   )٧٣٢(.) الوزيرواحد عشر نقيباً، كما بقوا مع موسى بن عمران فال يبقى منهمإال

بينم كه  گويا قائم را مى(: رمودف  كه حضرت صادق کند مفضل بن عمر روايت می
تعداد سربازان جنگ بدر سيصد و سيزده مردند دور او  روى منرب كوفه نشسته و يارانش كه به

سپس . باشند هاى اهلى در زمني بر بندگان او مي ناو حكمر ها پرداران او اند و آن را گرفته
دارد و مهان عهدنامه پيغمرب براى اوست از قباى خود بريون  اى كه مهر طالئى حضرت نامه

بينند مانند گوسفند وحشت زده از دور او متفرق  پيغمرب را مى چون مردم عهدنامه. آورد مى
ماند، به مهان تعداد كه  ها منى ، كسى از آنها يازده نقيب و سركرده آن شوند مگر وزير او و مى

   .)موسى بن عمران نزد وى ماندند در ميان اصحاب
ببغداد حني  احلسن موسى ابن جعفر  دخلت على أيب(: عن حيىي بن الفضل النوفلی قال 

أنت اهللا ال إله إال أنت األول واآلخر : فرغ من صالة العصر، فرفع يديهإىل السماء ومسعته يقول
، أسئلك أن تصلی على حممد وآل حممد، وأن تعجل فرج املنتقم لك من ...لظاهر والباطن،وا

ذاك املهدمين : من املدعو له؟ قال: قلت: قال. أعدائك، وأجنز له ما وعدته يا ذا اجلالل واإلكرام
بني  بأبی املنتدح البطن، املقرون احلاجبني، أمحش الساقني، بعيد ما: مث قال. آل حممد 

نكبني، أمسراللون، يعتوره مع مسرته صفرة من سهر الليل، بأبی من ليله يرعى النجوم امل
  )٧٣٣().٨١ص  ٨٣العالمة السی ج  –حبار األنوار ...ساجداوراكعا

در بغداد، بعد از امتام حضرت اىب احلسن موسى بن جعفر (: گويد بن فضل نوفلى مى حيىي 
 سوى  هاى خويش را به شدم، و ديدم كه دست از مناز عصر، به خدمت آن بزرگوار وارد

كه  توىي خداوندى كه معبودى جز تو نيست: فرمود آمسان بلند منوده است، و شنيدم كه مى
                                                

 . ۶۷۳ص  ۲، كمتالبدين ج ۳۲۶ص  ۵۲حبار األنوار ج  .٧٣٢
 .٧٠٦، سليم بن قيس هالىل ص٢٠٠فالح السائل و جناح املسائل ص  .٧٣٣
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حممد درود  كنم كه بر حممد و آل درخواست مى....  باشى آغاز و پايان و آشكار و ان مى
اى صاحب بزرگى . مناىي وعده او وفا گرينده از دمشنانت تعجيل، و به  فرسىت، و در فرج انتقام

براى مهدى آل : فرمود براى چه كسى دعا فرموديد؟: گويد عرض كردم وى مى. و بزرگوارى
هاى  شكمش فراخ، و ابروانش پيوسته، ساق پدرم فداى كسى كه: سپس افزود. حممد 

رنگ گندمى،  با وجود اش سياه، و اش دور، و رنگ چهره هنافاصله ما بني دو شپايش باريك، 
ها در حاىل  پدرم فداى كسى كه شب. شب پيوسته بر او منايان است به واسطه بيدارى  زردى

   )....كه در سجده و ركوع است
  
الشك منِ ابنِ عصامٍ يا أَبا محمد  أَو أَبو عبد اهللا  قَالَ أَبو جعفَرٍ (بصريٍ قَالَ  يعن أَبِ 

 كَتفه لَامتان شأْمةٌ فی رأْسه و داُء الْحزازِ بِرأْسه و شأْمةٌبين كَتفَيه من جانِبِه الْأَيسرِ تحتع بِالْقَائمِ
   )٧٣٤(). الْأَيسرِورقَةٌ مثْلُ ورقَة الْآس

اويان اين از ر يکی(عصام  بن حممد از شک- امام باقر يا امام صادق (: بصير گويد ابو
وجود دارد و به  خالی او است، درسر هنانش دو را قائم حممد ابا ای: فرمود _است ) حديث

ای  ورقه سرش شوره دارد يا يک خال در ميان دو کتف اوست از طرف چپ او زير کتفش
  .)مهانند ورقه آس قرار دارد

  

يا با محمد  الشك منِ ابنِ عصامٍ بد اللَّه أَو أَبو ع قَالَ أَبو جعفَرٍ : (بصريٍ قَالَ يعن أَبِ 
يسرِتحت كَتفَيه بِالْقَائمِ علَامتان شامةٌ فی رأْسه و داُءالْحزازِ بِرأْسه و شامةٌ بين كَتفَيه من جانِبِه الْأَ

ةتس نالْآسِ اب قَةرثْلُ وقَةٌ مراء والْإِم ةريخناب ٧٣٥( .)و (  
قائم دو ( :صادق روايت منوده كه فرمود امام حممد باقر يا امام جعفر  ابو بصري از

هاى او خاىل است و هم در  خال سر و ديگرى موى سر در مست چپ شانه يكى: عالمت دارد
ش ترين كنيزه مادر باشد و فرزند شش مي .ايست چون برگ درخت آس نهانش هايش زير شانه

  . )است
  

                                                
 .۲۱۶ص غيبة نعمانی  .٧٣٤
 . ٤١ص  ٥١حبار األنوار ج  .٧٣٥
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رسولُ اللَّه  أَنت الْقَائم قَالَ قَد ولَدنِي( :فَقُلْت سأَلْت أَبا جعفَرٍ   عن حمرانَ بنِ أَعينقَالَ
 أَنيو مِ وبِ بِالدلطَّالشاُءلما ي لُ اللَّهفْعي فْترع فَقَالَ قَد هلَيع تدأَع ثُم  بذْهثُ تيح

كباحاع صوالْأَر ناب هأْسبِر اززالْح طْنِ ثُمالْب حبد٧٣٦(.) الْم(  

آيا قائم تو هستی؟ : سؤال کرده به او عرض کردم  از امام باقر(: گويد محران بن اعين 
از من  م ياا بيت رسومل و يا خوخنواهی کننده زاده و تربيت يافته: فرمود پس آن حضرت

دهد سپس من سؤال خود را برای آن حضرت  می اجنامچه خدا خبواهد  کنند و آن خوخنواهی
تو شکم ) موعود(صاحب . فهميدم فکر تو متوجه کجاست: آن حضرت فرمود تکرار کردم

 دارد از تبار خوش سيمايان است خداوند فالنی را رمحت شورهعالوه بر سرش  ن است و به
  .)کند

  

يقُولُ سأَلَ عمر بن الْخطَّابِ أَمري الْمؤمنِني   سمعت أَبا جعفَرٍ( :رٍ الْجعفی قَالَعن جابِ 
 َبِيبِی  فَقَالحفَإِن هما اسفَقَالَ أَم هما اسی مدهنِ الْمنِی عبِرأَخ  ثَ بِهدإِلَی أَلَّا أُح هِدع

الشعرِ يِسيلُ شعره  فَأَخبِرنِی عن صفَته قَالَ هو شاب مربوع حسن الْوجه حسن للَّه قَالَحتى يبعثَه ا
  )٧٣٧(.)علَى منكبيه و يعلُو نور وجهِه سوادشعرِ لحيته و رأْسه بِأَبِی ابن خيرة الْإِماء

عمر بن خطاب از امري املؤمنني : فرمود شنيدم كه می  از امام باقر( :جابر جعفى گويد 
 اما نام او را پس حبيب من : که نام مهدى چيست؟ فرمود مرا آگاه كن از اين: پرسيد

. گاه كه خدا او را برانگيزد خدا به من سفارش كرده كه براى كسى بازگو نكنم تا آن رسول
او جواىن است متوسط : فرمود فرما، حضرت امري پس از وصف او مرا آگاه : عرض کرد

رخيته و نور رويش سياهى موى ريش و  شانهاندام، خوش رو، و خوش مو، كه موهايش بر دو 
   .)كنيزان سرش را فرا گرفته پدرم به فداى فرزند ترين

  

                                                
  .٤١ص  ٥١، حبار األنوار ج ٢١٦غيبةنعمانی ص .٧٣٦

  

بأعالم اهلدى  ، إعالم الورى٣٨٢ص  ٢على العباد ج  ، اإلرشاد فی معرفة حجج اهللا٤٧٠غيبة شيخ طوسی ص  .٧٣٧
 ٤٦٤ص  ٢ ، كشف الغمة فيمعرفة األئمة ج ٢٦٦ص  ٢  ، روضة الواعظني و بصرية املتعظني، ج٤٦٥ص 
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إن صاحب هذا األمرفيه شبه من يوسف ابن أمة سوداء (: يقول جعفر الباقر  وعن أيب 
  )٧٣٨().لح اهللا له أمره فی ليلةيص

صاحب : فرمود می  شنيدم حضرت ابا جعفر باقر(: ضريس كناسى روايت منوده كه 
خداوند امر او را در يك شب اصالح   سياه است االمر سنىت از يوسف دارد، وى فرزند كنيزى

  ).گرداند
  
 نب دمحم امٍ ومه نب دمحا مثَندنِ  حسنِ الْحب دمحنِ منِ بسنِ الْحيعاً عمورٍ جهمنِ جب

الْقَاسمِ بنِ الْوليد الْهمدانِی عنِ  جمهورٍعن أَبِيه عن سلَيمانَ بنِ سماعةَ عن أَبِی الْجارود عنِ
بِأَبِی ابن خيرةالْإِماِء يعنِی الْقَائم من ولْده  ني قَالَ أَمري الْمؤمنِ( :الْهمدانِی قَالَ الْحارِث الْأَعورِ

 يهِمقسي فاً وسخ مهومسي كذَل دنجاً فَعره فيإِلَّا الس يهِمطعلَا ي و ةربصى  بِكَأْسٍ منمتت
الد ناةً مفَادا مأَنَّ لَه شٍ لَويةُ قُررافَجم ا ويى اللَّه نضرى يتح مهنع كُفا لَا نلَه فَرغيا ليه٧٣٩(.)ف(  

حديث كرد ما را حممد بن مهّام و حممد بنحسن بن مجهور هر دو از حسن بن حممد بن 
و او از اىب اجلارود و او از قاسم بن وليد مهداىن  مجهور و او از پدرش و او از سليمان بن مساعة

پدرم فدای فرزند : فرمود امير املؤمنين (: مهدانی گويد اعور و او از حارث بن عبد اهللا
 ايشان به شرنگ جام و سازد می خوار را که آنان -  فرزندانش يعنی قائم - برگزيده کنيزان

ريز مرگ آفرين خنواهد داد، پس در اين هنگام زشتکاران  مششير خون جز آنان به و مينوشاند
آن را فدا  ست از آن ايشان بود ودر آن ا چه کنند که ای کاش دنيا و هر آن و میقريش آرز

که خداوند  تاگناهانشان خبشوده شود ولی دست از ايشان بر خنواهيم داشت تا آن کردند می
  .)شود راضی
  

د بن محمد بنِ رباحٍ الزهرِی حدثَنا أَحم( :يونس قَالَ أَخبرنا عبد الْواحد بن عبد اللَّه بنِ 
 عبد الرحيمِ يقَالَ حدثَنِ يمشمعلٍّ الْأَسد قَالَحدثَنا أَحمد بن علی الْحميرِی قَالَ حدثَنا الْحكَم أَخو

                                                
 . ۱۶۳ص غيبة نعمانی  .٧٣٨
 . ۲۲۹غيبةنعمانی ص  .٧٣٩
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 خيرة الْإِماِء أَ هی فَاطمةُ  ابن بِأَبِي قَولُ أَمريِ الْمؤمنِني  جعفَرٍ  يالْقَصري قَالَقُلْت لأَبِ
   )٧٤٠(.)فُلَانا الْحرائرِذَاك الْمبدح بطْنه الْمشرب حمرةً رحم اللَّه خيرةُ فَاطمةَ   فَقَالَ إِنَ

که   گفتار امير املؤمنين در: عرض کردم  امام باقر به(: عبدالرحيم قصير گويد
: است؟ حضرت فرمود برگزيده کنيزان باد، آيا او مهان فاطمه  پدرم فدای فرزند: رمايدف می

حضرت آن کسی است که شکمش  زنان آزاده است، مقصود آن برگزيده مهانا فاطمه 
  .)فالنی را رمحت کند رنگش سرخ و سفيد است خداوند عريض و

  

از   مورد امام مهدى خواننده عزيز تصور كند كه حديث در ممكن است: استدالل
وىل حقيقت اين است كه وقىت حديثى خاص امام ، روم است دختر قيصرکه  اينى مادر  ناحيه

دختر   صحبت بشود منظور مادر حقيقى او حضرت فاطمه مهدى باشد و در مورد مادرش
احاديث در مورد مادر مهدی اول که باشد در صورتی  ترين آزادگان مى  رسول خدا

و سنت را مطالعه  قرآنکتاب مهدی و مهديين در .باشد می)  نرجس( يده طاهرهمهان س
  .کنيد

  

هاى  از مراجع به زبان طلبه امحد احلسن  سيدهاى  برخى از دعوت: دوم مبحث چهل و
  مؤمن به دعوت در حوزه جنف اشرف

که های خمتلف هستيم  ای از اهل استان هعلميه جنف و عد از طالب حوزه ای هما جمموع
است و آن با ادله   فرستاده حضرت مهدی امحد احلسنسيد که برايمان ثابت شده است 

  : ها آناز مجله که فراونی است 

 و ای خامنهعلی  سيد مهه علماء از مجله سيد علی سيستانی و  فرستاده امام مهدی - ۱
 قرآنو غيره را به مناظره با ... د اسحاق فياض وحممد حسين فضل اهللاحمم حممد سعيد حکيم و

  .کريم فراخواند ولی هيچ کدام دعوت وی را پاسخ نگفتند
   

                                                
 . ۲۲۸غيبة نعمانی ص . ٧٤٠
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را علمی خمصوص به  ما آنکه کردند  مطلعما را بر بعضی از اين تفاسير  فرستاده امام 
و اين تفسير در کتب او  اند هدحال به آن اشاره نکره هيچ کدام از علماء تا بکه  معصوم يافتيم

  .از جواب علماء مأيوس شديمکه  اينبه چاپ رسيد بعد از 
را تکذيب کردند و بر آن اصرار ورزيدند   ها فرستاده امام مهدی آنکه  اينبعد از  - ۲
  .را به مباهله دعوت کرد ولی باز هم هيچ کس دعوتش را پاسخ نگفت علماءوی 

آوريم  به او ايمان منی: اند گفتهعلما که ز اطرافيان علماء شنيديم بعد از يک سال ا تقريباً - ۳
بياييد و يکی از معجزات که برايشان نوشت  بياورد پس ايشان  ای معجزهتا برايمان 

که  اينها پاسخی به دعوتش ندادند با  ست کنيد ولی هيچ کدام از آنپيامربان سابق را در خوا
او ديوانه يا ساحر که  به اينها جز اعراض و مت زدن  آن ها فرصت داد و رد چند ماه به آن

  .مهيشه با پيامربان و اوصياء مهراه بوده استکه است چيز ديگری نبود مهان دو متی 
آبرويشان که سيد کاظم حائری پاسخی بود  کمال تأسف پاسخ سيد علی سيستانی و و با

ايتی مرسل و ضعيف است بود و در امور روکه جوابشان مبنی بر توقيع مسری که را برد زيرا 
معارض با روايات متواتر ديگر است استدالل کرد و که به يک روايت مرسلی  شود یعقائدی من

) سيستانی( ها فهمند و يکی از آن یو احاديث من قرآنچيزی از که ها با اين عمل نشان دادند  آن
چيزی از او ببينند يا بشنوند او را ه ک ايندر منزل نشسته است و ديگری در ايران است و بدون 

مجاعتی کور و کور دل زمام امور که  شوند میراضی که کنند پس وای بر امتی  میتکذيب 
ين مصداق اين مثل معروف است ا و! خفته کی کند خفته را بيدار. دينشان را بر عهده بگيرند

  !کوری شود عصا کش کور ديگرکه 
آن نشان دادن  لين معجزه را برای مردم آشکار کرد واو  و االن فرستاده امام مهدی 

ديگر نيز  ای  نهاست وبه زودی معجزات ونشا  مکان مرقد شريف حضرت فاطمه زهرا
  .صله استآن فقط مدت کمی از زمان فا آشکار خواهد شد وبين ما و

فرستاده شدن سيد که را ديدند   بسياری از مؤمنين در رؤياهای صادقه معصومين - ۴
را برايشان تأکيد کردند بعضی از ايشان اصالً از قبل   محد احلسن از سوی امام مهدیا

را نيز نشنيده بودند و اين رؤياها به  ايشانحتی قضيه  شناختند و را منی  امحد احلسنسيد 
توانند به  شيطان منی جن وکه باشند و در روايات داريم  ده است و قابل انکار منیرسيحد تواتر 

  .معصوم در آيند صورت
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ی حوزه های علميه را  متام علمای دين و طلبه  فرستاده امام مهدی، و در آخر - ۵
خود او و مهسر که صورت  به اينکرد  دعوت به مباهله در کنار ضريح ابا الفضل 

به ابا الفضل که ش و سه فرزندش با افراد تکذيب کننده مباهله کننده و حاضر است ا علويه
 بيست نفر از طالب در مقابلش قسم که  اينادعايش راست است به شرط که د قسم خبور

قسمی مشهور بين شيعه است  وی دروغگوست و قسم به ابا الفضل العباس که خبورند 
و اين امری واضح  اند هبه وسيله مقام ابا الفضل حل کرد مشکالت بين عشاير خمتلف راکه 

  د؟دعوت منی دهن به ايناست پس چرا پاسخ 
  

های  و ای مردم شريف هيچ حجتی برای مشا در پيروی از علمايی که پاسخ به اين دعوت
خواستند  میهای انبياء و مرسلين که  مانند متام دعوت ايشاندعوت  ماند و دهند منی خمتلف منی

عقايدی است و در  ای مسئله مسأله امام مهدی که  دعوت خود را اثبات کنند ضمن اين
طور که  مهان و متام علماء و مردم در امتحان و غربله هستند و م استتقليد حرامسائل عقايد 

چنين در  و هم يابند کی جنات پيدا منیاند  الزمان جز عده در روايات وارد شده است از فتنه آخر
هفتاد  امام  علمای دين هستند و روايات وارد شده است که اولين دمشنان امام مهدی 

بستند و سبب تفرقه امت  بر خدا و رسولش دروغ میزيرا که زند  گردن مىتن از ايشان را 
  .اسالمی شده بودند

فقط از طريق  خوانيم که يک حديث بياورند که امام مهدی  ما متام مردم را به اين می
در  کنند منیرا اصالً تکذيب  علمای دين امام مهدی که  اينيا  شود میمراجع شناخته 

  .در روايات به صراحت آمده است که خالف آن حالی

گوييم که به سوی خدای يگانه قهار باز گرديد و از او  به عنوان برادران دينی به مشا میما 
خداوند برايش نوری قرار ندهد پس نور ديگری خنواهد که هر کس  و( .هدايت را خبواهيد

   )٧٤١(.)يافت
ايان به مشا پيام حضرت و از شک تبعيت نکنيد زيرا که شک هيچ سودی ندارد و در پ

ای هم زندانيان من آيا تبعيت از چند ارباب تر است يا اطاعت از (: گوييم را می يوسف 
                                                

 .٤٠: النور. ٧٤١
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  )٧٤٢().خداوند يگانه قهار؟
  )مکن اهللا له فی االرض( انصار امام مهدی

  جنف اشرف
  ه ق ١٤٢٨حمرم احلرام ١

  

  ی شیعیانبرا  ی دعوت مبارك یمانی خمتصری از ادله: مبحث چهل و سوم
  

اند كه  دوازده دليل ارائه فرموده، برای اثبات حقانيت دعوت خويش  امحد احلسنسيد     
صورت خمتصر اين دالئل ه بجا،  اينها به تنهايی نيز برای اثبات كافی است؛ در  هر كدام از آن

  .كند را بيان می

  : باشد میبرای شيعيان به شرح ذيل  ادله يمانی آل حممد 

اند كه  دوازده دليل ارائه فرموده، برای اثبات حقانيت دعوت خويش  د احلسنامحسيد 
  : ها به تنهايی نيز برای اثبات كافی است هر كدام از آن

گواهی و شهادت صدها بلكـه هـزاران نفـر از مـؤمنين و زيـارت رسـول اهللا        -١
  و حضرت زهرا و اهل بيت     هـا  در عامل ملكـوت و شـهادت و گـواهی آن 
  امحد احلسنبه حقانيت سيد  ،اند هـر كسـی جـز ايشـان باطـل       ودهو اينكه فرم
  .تاس

اين امكان برای هر حق طلبی فراهم و مقدور است كه بـا خوانـدن دعـاء، خـود       البته
در اين مورد در مباحـث پيشـين بـه تفصـيل توضـيح      .اين شهادت ملكوتی را جتربه كند

  .داده شد
كه انتشار چهار جلد كتاب و علم و حكمت ) علم لدنی( قرآنمعرفت حمكم و متشابه  - ٢

های  چهل و اندی جلد كتاب در خصوص راهكريم و جمموعاً  قرآندر خصوص متشاات 
                                                

 . ۳۹: يوسف .٧٤٢
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  كتاب در تاالر انصار امام مهدی ٢٠كه ترمجه بيش از   آمسان و معارف اهل بيت
  .موجود است

شان كه اي هب اهل بيت و  مكاشفات در بيداری مؤمنين و شهادت رسول خدا  - ٣
  .اند برخی از انصار در اين خصوص مكاشفاتی را ديده

: اند شان را در آن بيان فرمودهاي  هبه اسم ايشان و صفتی ك وصيت رسول اكرم  - ٤
  .)اولين مؤمنين به امام مهدی (

 غيبت ، چهره ظاهری، سن، حمل تولد، در خصوص ايشان روايات متعدد اهل بيت  - ٥
  . و متامی احواالت ايشان و شيعيان هم زمان با ظهور

ست ا كه خدای سبحان منزه از آن به اينبا توجه ، قرآنشهادت خداوند با استخاره به  - ٦
  .خيانت منايد، منايد كه نسبت به كسی كه از او طلب نصيحت می

در مقابل دعوت مهه علمای شيعه به حق و راه راست و اقرار به حاكميت اهلی دعوت  - ٧
برای مطالعه بيشتر در اين .(يعنی دعوت به دموكراسی و انتخابات، به راه باطل و گمراهی

  .)نه حاكميت مردم مراجعه شود، خصوص به كتاب حاكميت خدا

و كرامات فراوانی ديده شده از ايشان معجزات  آگاه منودن از اسرار غيبی و معجزات - ٨
  . باشد میموجود ، ها در كتاب كرامات و غيبيات كه برخی از آن

از ايشان ، از دمشنان ايشان و حمقق معروف مهدويت، در اين خصوص شيخ علی كورانی
ايشان ، طلب دو معجزه كرد كه البته پس از اعتراف خود ايشان نسبت به حتقق هر دو معجزه

گفتگوی کليپ تصويری اعترافات شيخ کورانی در تاالر ( !ديگری شد خواستار معجزه سوم
  .)باشد میموجود   انصار امام مهدی

های  و دعوت از اهل هر كتابی برای مناظره به كتاب، دعوت از مهه علماء به مناظره - ٩
دعوت اهل اجنيل به مناظره بر اساس قرآن، به مناظره بر اساس قرآن، دعوت اهل ، خودشان
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كه البته كسی جرأت اجابت دعوت .و دعوت اهل تورات به مناظره بر اساس تورات، يلاجن
 از مهه مدعيان در تاالر انصار امام مهدی  ايشان را نداشت ولی باز هم انصار امام مهدی

 ، فيس بوك يا چت روم يمانی  دعوت به مناظره بر اساس ثقلين در مسنجر پالتاك
برگزار  ن گذشته نيز مجلگی با پيروزی قاطع انصار امام مهدی منايند و مناظرات فراوا می

  هسيزده سال از شروع اين دعوت هنوز يك رديه در خصوص ادل پس ازكه  طوریه شده است ب
اطالعات بيشتر و شنيدن مناظرات .(ن دعوت مبارك به امضای احدی از بزرگان نرسيده استاي

  ) در تاالر انصار امام مهدی

ی است و برای مهه فرستادگان اهلی صادق است قرآنای  هناكه نش: ه مباهلهدعوت ب -١٠
و جانشينان ايشان ساری و جاری است و البته  كه مطابق آيه مباهله در خصوص پيامرب 

  .جرأت اجابت مباهله با ايشان را نداشته است، كسی از بزرگان

 الْع نم ما جاَءك دعب نم فيه كّاجح ننِساَءنافَم و ناَءكُمأَب ناَءنا وأَب عدا نعالَولْمِ فَقُلْ ت  و
نا وفُسأَنو نِساَءكُمبينلَى الْكاذع اللَّه تنلْ لَععجهِلْ فَنتبن ّثُم كُمفُسأَن.)پس هر كه در اين ( )٧٤٣

بياييد پسرامنان و : وآمده، با تو حماجه كند، بگ] حاصل[پس از دانشى كه تو را ] باره[
پسرانتان، و زنامنان و زنانتان، و ما خويشان نزديك و مشا خويشان نزديك خود را فرا خوانيم 

  .)سپس مباهله كنيم، و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

كه قسمى است سنگين كه هر شخصى به دروغ اين قسم را  دعوت به قسم برائت -١١
براى ، آن قسم نشد اجناموسبحان اهللا كسى حاضر به  شود میالك ياد كند قبل از سه روز ه

  .كنند دانند وىل آن را انكار می ها حق را می كه آن اين

شخصی به نام حيدر مشتت بود كه پس از اعالم ، كه البته مطابق تنها اجابت در اين مورد
روز هالك حاضر شد و بعد از چند   در حرم حضرت عباس، نامه خود آمادگی در هفته

  .گرديد

                                                
 . ۶۱ :آل عمران .٧٤٣
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در اين خصوص سيد  ای دعوت از بزرگان علمای شيعه به درخواست هر معجزه -١٢
طور خاص دعوت كرد ه برای اثبات حقانيت دعوت خود از چند نفر از مراجع ب ، يمانی

! ها باز هم نپذيرفتند كه مانند فرستادگان اهلی از ايشان طلب معجزه كنند كه متأسفانه آن
سيد على : عبارتند از، ها دعوت فرمودند برای اين منظور از آن  يمانیافرادی كه (

 اهللا فضل سيدحممدحسين و عراق از فياض اسحاق حممد شيخ، حكيم سعيد حممد سيد، سيستاىن
  .)لبنان از

 به را زمينه اين در گواهی ادهلو تفصيل به، كرده ظهور جمموعه پانزدهم تا سيزدهم قسمت
مراجعه   ر کرده به تاالر انصار امام مهدیرای مشاهده جمموعه ظهوب. است كشيده تصوير
  .مناييد

  

  سؤال و جواب : مبحث چهل وچهارم
آيا نبايد در ابتدا ثابت کنيد ، فرزندان امام است يمانی ازکه کنيد  مشا ادعاء می: ۱ سؤال

ياری از قبول و درک اين مسئله برای بسکه زيرا ، کرده ازدواج  اصالً امام مهدیکه 
 مردم سخت و دشوار است؟

که وصيتی را نوشتند   رسول اهللاکه شد  به اينکرديم اشاره  تقديمکه در مباحثی 
که باشند  ها دوازده امام و دوازده مهدی می آنکه  کند میقيامت تعيين  اوصيای خود را تا روز

  : باشد میصورت  به اينمنت آن که آمده  در آخر وصيت

 كه اولني مهديان فرزندش را به خالفت گاه ، آنرا اجل دريافت  پس وقىت كه قائم
و نام ديگرش نام پدر من ، يك نامش مانند نام من .او سه نام است سپارد، و براى است مى
... .)است مؤمنان او اولني است و مهدى اند، و نام سومني امحد و عبد اهللا ها آناست و 

اهل که ذکر شده است   نان و غيره ذريه امام مهدیی مفاتيح اجل در ادعيهکه  چنين هم
  .فرستند ها درود می ها را ياد و بر آن آنبيت 

را بررسی کنيم  الزم است اول آنکه شدم  ای هدر جواب فوق بنده متوجه مسأل: ٢سئوال 
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وصيت واجب است و اصالً که ابتدا ثابت کنيد  نبايد درکه سپس ادامه دهيم و آن اين است 
آمده  ها زيرا در بعضی از کتاب، کردند يا خير وصيتی  وصيت شود و آيا رسول اهللابايد 

رسول اهللا ديگر وصيت را ، زد  به رسول اهللا عمر مت هذيان راکه  اينبعد از که است 
 کجاست؟ و وصيت رسول اهللا دليل مشا بر اين ادعاء چيست، ننوشتند

را دست و پا کردند صحبت کرديم و  آن صحابهکه  ای هتوطئ در مبحث چهارم در مورد
 ها و روايات تأکيد رسول اهللا وجوب وصيت و تفاسير آن در مبحث پنجم در مورد آيه های

 و اهل بيت  توصيت را از اهل بي بر وجوب نوشنت   که نقل کرديم و زمانی
وصيت در ه ک چنين هم. را رد کرد توان آن باشد منی داشته قرآنروايت قرينه يا شاهدی از 

 .شده است کتب معترب شيعه به صورت تواتر نقل

مهراه با تفاسير اهل بيت را  قرآنهايی از  پنجم را مطالعه کردم و قرينه مبحث: ۳ سؤال
مقداری که هست  ای هولی مسأل، اهللا را هتک کنم بنده جرأت ندارم قول اهللا و رسولکه يافتم 

که در رجال وصيت مجاعتی را . برايم بازگو کنيد را آن شود میاگر که به آن حساسيت دارم 
چه کسانی هستند زيرا که توانيد برايم مشخص کنيد  کرد را می ها نقل می آنشيخ طوسی از 

در رجال وصيت  چنين هم. ها برای ما جمهول هستند آن از مجاعتی وکه در وصيت آمده که 
 دهيد؟ ه صورت پاسخ میاين را به چ، اند زده به او طعنهکه يک راوی وجود دارد 

اهللا ابن  حسين ابن عبيد: بزوفری رسيد  ها به کتاب شيخ طوسی از راه آنکه مجاعتی 
رجال  ی مهه. باشند می هر دو از اشخاص مورد اعتمادکه هستند  امحد ابن عبدون و غضائری

شده از طرف شيخ ذهبی  به او طعنه زدهکه باشند و شخصی  وصيت ثقه و مورد اعتماد می
دليل به او طعنه زده و  به ايناو دوازده امامی بوده و شيخ ذهبی که زيرا ، سنی مذهب است

دهيم برای درک اين مطلب  می ترجيحکه .ندا هليکن شيخ طوسی و جناشی او را ثقه معرفی کرد
  .مطالعه کنيد و شناخنت حديث صحيح و غير صحيح و غيره مبحث ششم را

مهيشه به که ما عادت کرديم که اين است  کند میتر  طمئنکه قلبم را م ای همسأل: ۴ سؤال
ها اشاره کرده است يا  تنها وصيت به آن آيا در مورد مهديين، يک حديث متواتر عمل کنيم
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 هستند؟ های ديگری هم روايت

در رواياتی  چنين همبه صورت کل و  که ائمه های متواتری  مهديين روايت در مورد
تعداد اين روايات بيش از حد که  اند هصورت رمزی اشاره کرده بمهدی اول  ديگر تنها به
  .دهم مبحث نوزدهم را مطالعه کنيد ترجيح میکه متواتر است 

از ايشان ذکر شده  ا در روايت ديگر امسیيآ  هدر وصيت آمدکه امحد  در مورد: ۵سؤال 
 است؟
ی از مشرق خروج شخصی از خاندان امام مهدکه های اهل بيت نقل شده  روايت در، بله

در وصيت که  باشد می امحدامسش که دهد  را هشت ماه بر دوش خود قرار می و مششير کند می
هستند را  امحدشامل اسم که توانيد رواياتی  میکه . دانيد ذکر شده است که می گونه هم مهان

  .در مبحث سی و هشتم مطالعه کنيد
 باشند و رسول اهللا  می مام دارای فرزنداکه  اينموارد اعم از ازدواج و  متامی: ۶سؤال 

 رسول اهللا که را دارم  اين اعتقاد بندهو . شدبرای من طبق روايات ثابت  اند کردهوصيت 
إِنْ هو * و ما ينطق عنِ الْهوى ، وحی از خداست بلکه منی گويداز هوای نفس خود سخن 

ى حيإِلَّا ووحي)مراد از مهديين چيست؟که ت است صور به اينسؤال بنده ، )٧٤٤  

ها قومی از شيعه اهل بيت هستند و  آنکه در جاهايی ذکر شده  بيت  در روايات اهل
که باشند؛  ها امام عادل می در جايی ديگر آنباشند و  قائمين به امر خدا می ها در جايی ديگر آن

 بعد از ائمه   جانشينان رسول اهللا  ها آنکه دهند  يک معنا را می ها در کل آن
مبحث نوزدهم به تفصيل در  چنين همو کنيم میاين روايات را برای مشا نقل که . باشند می

 .توضيح داده شد

مسعت من  يا ابن رسول اهللا : (بصري قال قلت للصادق جعفر بن حممد  عن أيب 
هديا و مل يقل اثنا فقال إمنا قال اثنا عشر م. يكون بعد القائم اثنا عشر اماما أنه قال أبيك 

                                                
 .٣-٤: مالنج .٧٤٤
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  )٧٤٥(.)حقنا معرفةعشرإماما و لكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا و 

پدرت  از ای فرزند پيامرب ( :عرض کردم به امام صادق  کند نقل می ابی بصري
فرمودند دوازده  ايشان: فرمودند امام  .باشند بعد از قائم دوازده امام می: شنيدم كه فرمود

را به واليت و  مردم ها گروهی از شيعيامنان هستند كه آننفرموند دوازده امام ولی  و مهدی
  .)كنند شناخت ما دعوت می

هستند و طبيعتاً قائمين به امر خدا ) مجع قائم(قائمين  ها آنکه در جايی ديگر آمده است 
  .در دعای بعد مشخص خواهدشدکه 

اهللا نبيا  مسجد سهيل الذی مل يبعثفيها ...هرةالزكية الطا هیالكوفة : (جعفر  ابیقال   
  )٧٤٦(.)بعده إال وقد صلى فيه، ومنها يظهر عدل اهللا، وفيها يكون قائمه والقوام من

در آن مسجد سهيل است كه .. .طاهر كوفه است پاك و(: كه فرمودند جعفر  ايب 
جا عدل خدا  از آن که در آن مسجد مناز خواند، و مگر اين ی را مبعوث نكردپيامرب خداوند
  .)او قائمني بعد از و در آن است قائمش شود، و می پديدار

  .باشند عادل مى ها دوازده امام و در اين روايت آمده است كه آن
ی فيه خليفة القائم وليبنني باحلرية مسجد له مخسمائة بابيصل...(: قال أمري املؤمنني  

  )٧٤٧(.)فيه إثنا عشر إماماً عدالً ق عنهم، وليصلنيعجل اهللا تعاىل فرجه ألن مسجد الكوفة ليضي

كه پانصد بسازد  پس در حريه مسجدی(: روايت است كه فرمودند منني ؤاز امري امل 
در  زيرا كه مسجد كوفه كوچكشان باشد و قائم  در داشته باشد در آن مناز گذارد خليفه

  .)عادل دوازده امامآن مناز گذارند 
قائمني به امر خدا معرىف  ها را فرستند و آن ها صلوات مى ت بر آندعاء اهل بي و در اين

  .كنند مى
جاء فيه بعد الصالة على االمام   حق اإلمام املهدي فی ورد دعاء عن اهل البيت  

آماهلم وزد وبلغهم  )ی والة عهداالمام املهدی أ(اللهم وصل على والة عهده : (املهدی 

                                                
 . ۱۴۵ص  ۵۳ حباراألنوار ج .٧٤٥
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من أمر دينك، واجعلنا هلم أعوانا وعلى دينك  م ما أسندت إليهمفی آجاهلم وانصرهم، ومتم هل
وخريتك ، ووالة أمرك وخالصتك من عبادك، وخزان علمك، اللهم فإم معادن كلماتك .أنصارا

 صلواتك ورمحتك، وصفوتك وأوالد أصفيائك، أوليائك وسالئل، وأوليائك، من خلقك
  )٧٤٨(.)وبركاتك عليهم أمجعني

بعد از صلوات بر ( :روايت شده ی حضرت مهدی  درباره بيت از اهل  در دعائی 
ها را  آنو )يعنی ولی عهدهای امام مهدی ( خداوندا بر ولی عهدهای او درود بفرست، او

چه را كه  آن به امتام برسان را نصيبشان كن و عمرشان بلند و پريوزی شان برسان و به اميدهاي
در دين از انصار قرارمان  ها كمك به حال و ما را برای آنو  امر دين واگذار كردی ها از به آن

 ،واليان امرت وخالصني از بندگانت و ،خزانه داران علمت ها معادن كلماتت، و آنخداوندا .ده
 درود و .هستند ،انتات و فرزندان برگزيده گ و برگزيده ،و زجنريه اوليايت ،خلقتت و ترين
  .)ها باد ی آن بركتت برمهه و رمحتت

فی مصباح املتهجد للشيخ  حق االمام املهدی  فی عن اهل البيت  الدعاء الوارد 
نفسه وذريته وشيعته ورعيته  فی )ی على االمام املهدی أ(أعطه  اللهم: (۴۰۵ الطوسی ص

وخاصته وعامته و عدوهومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه وبلغه أفضل ما أمله فی 
 املهدي االمام على أي(وليك  على وصل ––ة إنك على كل شئ قدير مث يقول الدنياواآلخر

 آماهلم  أعمارهم وزد فی آجاهلم وبلغهم أقصى فیووالة عهدك واألئمة من ولده ومد  )ايضا
  .)ديناً ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير

در مصباح املتهجد شيخ  در حق حضرت مهدی  از اهل بيت  كه در دعائي 
 ی او و در نفس وذريه )يعنی حضرت مهدی (خداوندا به او بده (: آمده ۴۰۵ص  طوسی

ی اهل دنيا عطائى مرمحت فرما كه  اش ومهه اش و دمشن عامه اش و خاصه اش و شيعيان و رعيت
او را به ترين اميدهای دنيا وآخرت برسان كه تو بر مهه چيز  دلش شاد و چشمش روشن و

واليان عهد  و )امام مهدی (بر ولی خود  بفرستدرود  و: فرمايند می سپس  -توانايي
 به مقاصد و هايشان زياده گردان و و بر اجل ها بيفزا آنعمرهاى  بر و او و امامان از پسرانش

  .)مهه چيز تواناىي آمال دنيوی و اخرويشان نائل ساز كه تو بر
                                                

  . ۷۳مريزا حممد تقی األصفهاين ص  - ۲مكيال املكارم ج . ٧٤٨



   ٤٤١...................................................................................................................................ادله جامع

اجازه اگر . امي ها تاكنون نشده آندارد كه اين دعاها را خوانده وىل متوجه  تعجب: ۷سؤال 
فرزند امام  امحدکه گوييد  متوجه شدم مشا میکه گونه  مهان، به سراغ ادعای مشا برويمکه دهيد 
که بسيار واضح است  منت وصيتکه در صورتی ، سازی آمده است جهت زمينه  مهدی
فت را به فرزندش خال گاه ، آنرا اجل دريافت كه قائم  پس وقىت: باشد میصورت  به اين

و نام ، يك نامش مانند نام من .و براى او سه نام است، سپارد است مى مهديانكه اولني 
او اولني  است و مهدى و نام سومني، اند امحد و عبد اهللا ها آناست و  ديگرش نام پدر من

که گوييد  و مشا می آيد میمهدی متوفی شود فرزند ايشان  امامکه يعنی هنگامی ...است مؤمنان
 دهيد؟ اين را چگونه توضيح می آمده؛قبل از پدرشان  ايشان

کرديد  مجله توجه می به اينصورت آمده است وليکن اگر  به ايندروصيت . صحيح است
مؤمنان به چه کسی و  اول... است او اولني مؤمنان...گذاشت مشا منی جای اشکالی را برای

از امام  قبلرا مطالعه فرماييد تا متوجه شويد  همتر است مبحث سيزدکه  اينچگونه؟ ضمن 
 .يمانی است مهدی اول و، امحداو مهان که خيزد  شخصی از خاندانش بر می

چنين ادعاء  همکنيد و  وصيت آمده می درکه  امحددعوت به مهدی اول  مشا :۸سؤال 
 ن يمانی است؟امحد مهاکه کنيد  اثبات می ن رااي  هچگون، او مهان يمانی استکه کنيد  می

در هر زمان تنها يک حجت وجود دارد و پرچم حق يکی است و که بدانيم  در ابتدا بايد
در وصيت آمده رسول که گونه  مهان. باطل بسيار متعدد استکه صورتی  در باشد یمتعدد من

ها حجت بر  آنکه امام و دوازده مهدی وصيت کردند و اين بدان معناست  به دوازده  اهللا
ثابت که  اينضمن . ها اعراض کند هستند و جايز نيست کسی از آن بدون استثناء، خلق متامی

ماه مششير را بر دوش خود قرار و هشت  کند میپدرش خروج  مهدی اول قبل ازکه کرديم 
و در ميان : وارد شده  از امام حممد باقرکه در روايتی  اينک در مورد يمانی. دهد می

 زيرا مشا را به آن پرچم هدايت است، يمانی نيست تر از پرچم ندهپری هدايت کن ها پرچم
مسلمين  و اگر يمانی خروج کرد فروخنت اسلحه بر مردم و بر کند سوی صاحبتان دعوت می

و  زيرا پرش پرچم هدايت است او به پا خيز به سوی اگر يمانی خروج کرد شود و حرام می
يچی کند و در مقابل او بايستد و هر کس اين کار جايز نيست که از او سرپ بر هيچ مسلمانی
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  .کند می راه راست زيرا او دعوت به حق و هدايت بهدهد از اهل جهنم است،  اجنام را

کند يعنی  میو به امر ايشان قيام  مهدی اول قبل از امام مهدی که در وصيت آمده 
يمانی که  گويد میصريح و اين روايت ، دهد دست پدرش میه پرچم را بکه ساز اوست  زمينه

دو نفر در که  باشد یپذير من ن امکاناي که صورتی  در کند میدعوت   ما را به امام مهدی
در . باشد میها بر ديگری حجت  يکی از آنکه  دعوت کنند زيرا  يک وقت به امام مهدی

 جا ايندر و  به پا خيزيم به سوی اوکه  دهد میدستور   مقطع بعدی روايت امام حممد باقر
 بعدبر هيچ در مقطع. بايد برعکس باشدکه مهدی اول شد در صورتی  يمانی حجت بر

 اجنام از او سرپيچی کند و در مقابل او بايستد و هر کس اين کار راکه مسلمانی جايز نيست 
اهل جهنم  شود میاگر مهدی اول از يمانی سرپيچی کند  جا اينو در  دهد از اهل جهنم است

 بنا بر اين از اهل جهنم شود می چنين هماگر يمانی از مهدی اول سرپيچی کند عکس  و بر
مانی تنها  يمانی مهان مهدی اول و مهدی اول مهان يمانی است و لفظیکه بسيار واضح است 

خواستند  اهل بيت عمداً میکه باشند  ها يک شخصيت می سم و در نتيجه آنصفت است نه ا
مبحث سيزدهم را  .تا در وقت ظهورش بيايد و بر ما احتجاج کنداين شخصيت را پنهان منايند 

  .مطالعه کنيد

ن اي که در صورتی ، مهدی يمانی قائم است وکه گوييد  در ادعاهايتان می مشا: ۹سؤال 
صفات را به غير امام  ن القاب يااي  هچگون، باشند می  صفات امام مهدی حممد بن احلسن

 د؟اي هداد  مهدی

و اين طبق رواياتی از اهل بيت  باشد میيکی  امر پدر و پسرکه ايد دانست در ابتدا ب
  .باشد می

 املرء شئ فلم يكن فيه مث كان فی ولده من بعده فقد كان فیإذا قيل (: قال  أبا عبد اهللا 
   )٧٤٩(.)فيه

شد و در او نبود و سپس در  اگر در مورد شخصی سخن گفته(: فرمود  امام صادق

                                                
 . ٢٢٣ص  ٢٦حبار األنوار ج  .٧٤٩
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  .)است واقع شده) پدر( امر در اوکه او بود گويا فرزند بعد از 
که قائم کسی است : او قائم است در واقع ابتدا بايد معنی قائم را بدانيمکه  ايناما در مورد 

کرده است و برای  به امر پدرش امام مهدی قيام  امحد احلسن سيدو  کند میبه امری قيام 
امام که اثبات کنيم  اول بايد طبق رواياتکه  سؤال نياز به مبحثی طوالنی هست به اينپاسخ 
لذا ، رسد ايشان میخون بريزد به  ای هقطرکه  اينخالفت بدون که جنگد بل منی  مهدی

 خواهشمندم مبحث بيست و هفتم را مطالعه فرماييد تا پاسخ بسياری از سؤاالت خود را
  .بگيريد

 
در  کند مینی دنيا را پر از عدل و داد امحد يماکه  در ادعاهايی از مشا متوجه شدم: ۱۰سؤال 

 چيست؟ دهد دليل مشا بر اين ادعاء می اجنام  مهدی ن را اماماي که صورتی 

در اين  چنين همفرماييد و  مطالعهکه ن ادعاء نيست و نياز است اي که در واقع بايد دانست 
که گونه  مهان يکی است  ها اشاره کرديم امر آنکه گونه  مسئله جای شکی نيست و مهان

ی مرگ  گيرند و در جايی ديگر فرشته که که فرشتگان روح انسان را میذکر شده  قرآندر 
 هها صحيح است زيرا در نتيج ی اين هللا تبارک و تعالی و در واقع مهها عزرائيل و در جايی ديگر

. مر خداستگردد و عمل فرشتگان به ا باز می شود و امر به او میانسبت داده  ن امر به خداي 
و در بعضی احياناً به   مسئله عدل و داد را احياناً به امام مهدی  اهل بيت ياتدر روا

  : باشد میصورت  به اينيکی از روايات که دهند  نسبت می امحد مهدی اول

فىت ميأل األرض قسطاً وعدالً فإذا : ( علی أي–وسيخرج من هذا   بیلنورد عن ا 
  )٧٥٠(.) اليمين، فإنه يقبل من املشرق، وهو صاحب راية املهديفعليكم بالفىت رأيتم ذلك

آيد که دنيا را پر از  دنيا میه مردی ب جوان علی  و از اين( :فرمودند  رسول اکرم
سوی آن جوامنرد يمنی برويد، که آن از مشرق ه را ديديد ب آن کند و چناچه قسط و عدل می

   .)مهدی آيد و اوست صاحب پرچم می

                                                
 . ۱۰۷ص  ۴ املهدي املنتظر املوعود ب .٧٥٠
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عبد ابی بصير از ابی  از: روايت توجه کنيد به اينروايت بسيار واضح است اکنون و اين 
زمين را بدون امام عادل  که خبواهد خداوند اجل و اکرم و اعظم است تا اين(: فرمود  اهللا

ای ابا : فرمود. گيرم خربم کن با آن آرامکه  چه آنفدايت شوم به : عرض کردم: ترک کند
که ملک  فالن به ملک بنشيند تا اين هد بود تا زمانی که فرزندی از ابیخنوا حممد هيچ فرجی

خداوند متعال به امت حممدی مردی از  ها متام شد که ملک آن ها منقرض شود و پس از اين آن
کند و در حکمش  کند و با هدايت عمل می ما اهل بيت را خواهد فرستاد که با تقوا سير می

گاه آن  آن شناسم امسش و اسم پدرش می خدا من او را به به .کند رشوه و کم کاری منی
چه به او سپرده شده  خال رهرب عادل حافظ خواهد آمد که بر آن صاحب هيکل کوتاه قد و دو

را پر از جور و ستم  گونه که فجار و ستمگران آن خواهد کرد مهان را پر از عدل و قسط آن
  )٧٥١(.)منودند

 
و  آيد می امام مهدی که سپس می فرمايند  کنند وصيف میخروج مهدی اول را ت جا ايندر 

  .باشد میيکی  عمل هر دو  و در واقع. کند میدنيا را پر از عدل و داد 

اجازه دهيد از ادعای  اکنون. اين موارد برای من طبق روايات ثابت شد متامی: ١١سئوال 
صاحب اين امر با سه نشانه  کهخواندم  از روايات اهل بيت جايیدر ، سيد يمانی سؤال بپرسم

که را  چه آنوحکمت و دعوت مردم به  علم–ها وصيت  آنکه در غير او نيست که  آيد می
 آيا سيد يمانی اين سه شاخصه را دارد؟ است، کردند يعنی بيعت با خدا پيامربان و ائمه می

ی را از ها اشاره کردند آمد و هيچ دليل آناهل بيت به که طبق رواياتی  سيد يمانی 
با وصيت آمده و بر ما احتجاج کردند و که ايشان اولين شخصی هستند واقع  در. خود نياورد
برای   ن وصيت ذخيره شده آل حممداي که زيرا  بعد او کسی اين ادعاء را کرد نه قبل و نه

اين امر شود خداوند  مدعیاست و طبق روايتی از اهل بيت هر کس به ناحق  صاحب اين امر
مردم را دعوت به حق که بيش از سيزده سال است  و يمانی  کند می او را کوتاهعمر 

ها را  غير او با وصيت نيامدند وليکن علی رغم آن خداوند عمر آنکه در صورتی  کند می

                                                
 . ۲۶۹ص  ۲۵ج حبار األنوار . ٧٥١
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ها به دار آويخته  ها زندانی و بعضی ، و بعضیبعضی از مدعيان دروغين کشتهکه  کوتاه کرد
 ...شدند

شان اي  هبودند هر وقت مشکلی داشتند ب ايشاندر حوزه با که  علمايی حتی: و حکمت علم
کوچکتر بود ولی علمی لدنی از امام  از نظر سن و سالها  از آنکه  اينکردند با  می رجوع
تر و داناتر است و  از مهه بزرگان اقوام اعلم  امحد احلسن سيد چنين هم .داشت  مهدی
اوايل بعضی از  حروف مقطعهکه  چنين ، همحمکم کردند را قرآن آيه متشابه ٣٦٠از بيش 
 از مجله از. متامی علمای اديان را دعوت به مناظره کردند چنين همها را تفسير منودند و  سوره

عراق  از فياض اسحاق حممد شيخ و سعيدحکيم حممد سيد–سيد علی سيستانی / شيعه بزرگان
هيچ کدام از  امروزتا ، که فضل اهللا از لبنان سينحو سيد حممد / از ايران ای خامنهعلی  سيد/ 
لذا ، با حق و از حق او حق است وکه دانند  میکه زيرا ، پاسخی ندادند  شاناي  هها ب آن

لعنت کنند و آن جايگاه و مقام را  ها را آندر مأل عام رسوا شوند و مردم که ترس از آن دارند 
را بکشيد و انصار او  امحد احلسنکه  عوت اين استد به اينها  از دست دهند و تنها پاسخ آن

ولی . ها خارج از دين هستند آنکه زيرا  را دستگير و اعدام کنيد و دعوت را از بين بربيد
ن فعل قبيح را صدها اي که و مأمون هستند  ها فرزندان مهان شريح قاضی و يزيد آنکه بدانيد 

که دانند  وليکن منی. به حجت خروج از دين دادند دادند و فتوای قتل را اجنامسال پيش با ائمه 
 امحد احلسن سيددعوت که يابد و خواست خداست  برای خداست رشد و منو میکه را  چه آن

 لبيک گويند به ايشاننفوذ کند و تعداد زيادی از مردم  به کشورهای خمتلف دنيا .
 .مناييدريافت د  توانيد از تاالر انصار امام مهدی های ايشان را می کتاب

بدون استثناء به انتخابات و شوری که عکس متامی مردم  بر: دعوت مردم به حاکميت اهللا
راه  اينکه زيرا  کند میمردم را دعوت به حاکميت اهللا   امحد احلسن سيدکنند؛  دعوت می

کتاب . کند میتعيين  پس خليفه را تنها خدا. و روش پيامربان و فرستادگان و ائمه است
  .نه حاکميت مردم را مطالعه کنيد اهللاکميت حا

دهد اين است  مرا بيشتر عذاب میکه را  چه آن : يمانی امحد احلسناز کالم نور سيد 
تعالی بر روی زمين دفاع کند حتی  از حاکميت خداوند سبحان وکه يامب  کسی را منیکه 
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رگرداندند و آن به خاطر از آن روی ب کنند از دفاع میحاکميت حق اقرار  که به اينکسانی 
  .کند ديدند منی اين است که خود را در برابر جريان خروشانی که رحم

قانون شناخت . شود میشناخته  هر حجتی در هر زمان با آنکه است  ای هاين سه شاخص
  .را در مبحث سی و دوم مطالعه کنيد قرآنحجت اهلی در هر زمان از 

که و آيا از اهل بيت روايتی هست  ع کردندچه سنی دعوت خود را شرو در: ۱۲سؤال 
  کردند؟  و چرا از او اعراض ؟کند میبگويد در اين سن دعوت خود را شروع 

هم  بازکه دعوت خود را تقريباً در سن سی يا سی و دو سالگی شروع کردند   ايشان
  .باشد می اين طبق روايتی از اهل بيت 

ثالثين سنة حتی و صورة فتی موفق ابن اثين ويظهر يف: ( الصادق االمامما ورد عن  
  )٧٥٢(.)ترجع عنه طائفه من الناس

که گروهی از مردم از او  ناگردد چند صورت جوان رشيدی سی و دو ساله آشکار می به(
 لربيز از برابری و، از ستمگری و جتاوز پر شده استکه  نناچ او زمين را هم. گردند باز می

  .)کرد دادگری خواهد
نشان  و هم دليل اعراض مردم از ايشان را ن روايت هم عمر ايشان اي که م کن فکر می

  .دهد می

آيا اهل ، ايشان بعد از صدور فتوای قتل خمفی شدند، متوجه شدمکه  گونه آن: ۱۳سؤال 
غيبت متام که وقتی  کردند و آيا تعيين وقت غيبتشان را کردند و ای هبيت به غيبت ايشان اشار

 خروج را بيان کند؟ عمر شريف ايشان در هنگامکه آيا روايتی وجود دارد شود و خروج کند 

ترين  يکی از عجيب اينکه مشخص منودند  را  ايشانامر  روايات اهل بيت متامی
مث خيرج  املهدي اختفى نیفإذا ظهر السفيا.... : (احلسني  بن علیدر روايتی عن : هاست آن

                                                
 . ۱۹۸غيبة النعمانی ص  .٧٥٢
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  )٧٥٣(.)بعد ذلك

سپس بعد از  .شود می سفيانی ظهور کند مهدی خمفیکه مانی ز(: فرمود امام سجاد 
  ).کند میآن قيام 

و اين کامالً  باشد میبعد ازخروج سفيانی   دانيد ظهور امام مهدی که میگونه  و مهان
ظهور که  باشد میمنظور از مهديهمان مهدی اول امحد  جا ايندر  .با روايات متعارض است

  .کند میآن خروج کرده سپس خمفی شده سپس بعد 

سيدی يا : فقلت له ی حممد بن علی الباقر غدوت على سيد(: عن ام هانئ الثقفية قال 
: قالت قلت ؟فاسئلييا ام هانئ: آية فی كتاب اهللا عزوجل عرضت بقلبی أقلقتنی وأسهرتنی قال

 يا ام هانئ تنیعم املسألة سألن: قال )٧٥٤(.الْجوارِ الْكُنّسِ* بِالْخنّسِ فَلَا أُقِْسم قول اهللا عزوجل
يضل فيها أقوام  وغيبة من هذه العترة تكون له حرية يهذا مولود فی آخر الزمان هو املهد

  )٧٥٥(.)فيها أقوام يويهتد

 به ايشانپس  .رسيدم گاهی خدمت سرورم حممد بن علی باقر  صبح(: گويد ام هانی
ن کرده و خواب را از من ربوده مرا پريشاکه در کتاب خداست  ای آيه سرورم: عرض کردم

قول : کردمعرض  به ايشان: ام هانی گويد .بپرس ای ام هانی: فرمود  امام باقر .است
به ستارگانی که باز  چنين نيست قسم( .الْجوارِالْكُنّسِ* فَلَا أُقِْسم بِالْخنّسِ : خدای عزوجل

خوب سؤالی : فرمود مام باقر ا .)شوند میآيند و پنهان  گردش در میبه * گردند  می
مهدی اين عترت  او .شود اين کسی است که در آخر الزمان متولد می .هانی ای ام پرسيدی

 گروهی در آن زمان هدايت و گروهی ديگر گمراهکه برای او حيرت و غيبتی است .است
  .)شوند می

ترت در آخر مهدی اين عکه فرمايند  می امام که بسيار واضح است  امر جا اينو در 
و برای او  شود میدر آخر الزمان متولد که و منظور مهدی اول است  شود میالزمان متولد 

                                                
ح  ۷۲۷ص  ۳اثبات اهلداة ج  .۶۱ح  ۱۱۵۵ ص ۳اخلرائج واجلرائج ج  .۴۳۷ح  ۴۴۳الغيبة الطوسی ص . ٧٥٣

 .۶۵ح  ۲۱۳ص  ۵۲حباراألنوار ج  .۳۱منتخب األنوار املضيئة ص  .۵۲
 . ١٥-١٦: التکوير. ٧٥٤
 .۱۳۶ح  ۵فصل  ۳۲ باب ۴۶۹ص  ۳بات اهلداة ج اث .۱۴ح  ۳۲باب  ۳۳۰کمال الدين ومتام النعمة ص  .٧٥٥

 .۴ح  ۵باب  ۱۳۷ص  ۵۱حبار األنوار ج 
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  .کند میرا مشخص  بعدی آن در روايت امام علی که است  حيرت و غيبتی

 يا: االرض، فقلت له فوجدته ينكت يف أتيت أمري املؤمنني (: قال، نباتة عن االصبغ بن 
ما رغبت فيها  ال واهللا: قال تنكت فی االرض؟ أرغبة منك فيها؟ فكراًتأراك م يلأمري املؤمنني ما 

 يهو املهد ظهر احلادی عشر من ولدي مولود يكون من تفكرت يف الدنيا قط، ولكين يفوال 
 يتضل فيها أقوام ويهتد له حرية وغيبة وجورا، يكون ميالها عدال وقسطا كما ملئت ظلماً يالذ

ستةأيامٍ أو ستة أشهر أو ست : ا موالی فکم تکون احليرة و الغيبة؟ قالي: قلت.آخرون فيها
 )٧٥٦(.)سنين

در حال فکر کردن  ايشانکه ديدم : رسيدم  امير املؤمنينخدمت (: گويداصبغ بن نباته 
چه ! مؤمنان ميرای ا: عرض کردم به ايشان، زند گرفته و به زمين می چوبی در دست، بوده

زنيد؟ اين عمل مشا از  کنيد و سر چوب را به زمين می فکر می صورتکه به اينشده است 
هيچ وقت رغبتی به که به خدا قسم ، خير: زمين است؟ حضرت فرمودند روی رغبت مشا به
يازدهم از فرزندامن  کنم که از نسل فرزند در مورد مولودی فکر می لکن، ام زمين و دنيا نداشته

که از ظلم و جور پر  ناچن کند ا پر از عدل و داد میر باشد، او مهان مهدی است که زمين می
آن بعضی از اقوام گمراه و بعضی ديگر  که در آيد حيرت و غيبتی برای او پيش می .دشده باش

حيرت و غيبت چه مدتی خواهد بود؟ حضرت !يا امير املؤمنين: عرض کردم. شوند هدايت می
  . )يا شش ماه؛ يا شش سال شش روز: فرمودند

اين حالت او به غيبت  و در کند میرا تعيين  وقت آن  امام علیکه بينيم  جا می يناو در 
سال در سن چهل و  خروج او بعد شش گذرد و می ايشانرفته و تقريباً پنج سال از غيبت 

  . روايت توجه کنيد به اين. اندی سالگی خواهد بود

 ئيل خيرج عن جهد من أميتإسرا كأنه من رجال بين يانه رجل من ولد: (قال  يبعن الن
اللون ابن أربعني سنة كأنه وجه كوكب دری ميأل األرض عدالً كما ملئت ظلماً  وبالء، عريب

  )٧٥٧()....ميلك وجوراً

                                                
 .۷ باب فی الغيبة ح ۳۳۸ص  ۱الکافی ج  .۱۲۷حديث  ۳۲۲-۳۲۳غيبت طوسی منت فارسی ص  .٧٥٦
 . ١٤١ص املالحم والفنت البن طاووس  .٧٥٧
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هيکل اسرائيلی ( فرزندان من است گويی که از مردان بنی اسرائيل است او مردی از(
 فرزند چهل ، رنگ او عربی استکند میخروج  و خستگی از امتم و بالء بر اثر مشقت). دارد
که پر  کند بعد از اين عدل و داد می که صورت او مانند ماهی درخشان است دنيا را پر از ساله

  .)باشد از ظلم و ستم شده
 جسمی چنين هماو رنگ عربی دارد و که شد  به اينروايت فوق اشاره  در: ۱۴سؤال 

 ؟باشد میبق بر يمانی اسرائيلی؛ آيا اين در روايت اهل بيت آمده و منط

و ايشان گندمی  باشد میها گندمی يا مهان تقريباً تيره  رنگ عرب می دانيدکه گونه  مهان
حضرت موسی يکی از که دانيد  ائيلی مانند حضرت موسی دارد و میاسر و جسم باشد می

مالً توانيد در مبحث چهل و يکم صفات ظاهری ايشان را کا که میاسرائيل است  پيامربان بنی
  .کنيم میی مشا نقل البته چند روايتی را برا .مطالعه کنيد

ببغداد  احلسن موسى ابن جعفر  ابی يدخلت عل(: قال لیالنوف عن حيىي بن الفضل  
أنت اهللا ال إله إال أنت األول : فرفع يديه إىل السماء ومسعته يقول، حني فرغ من صالة العصر

منتقم  أن تصلی على حممد وآل حممد، وأن تعجل فرجال، أسئلك ...،والظاهر والباطن واآلخر
ذاك : قال ؟مناملدعو له: قلت: قال .لك من أعدائك، وأجنز له ما وعدته يا ذا اجلالل واإلكرام

أمحش ، املقرون احلاجبنياملنتدح البطن،  بیبأ: مث قال .من آل حممد صلى اهللا عليه وآله املهدي
 ، يعتوره مع مسرته صفرة من سهر الليل، بأبی من ليلهر اللونأمساملنكبني،  ، بعيد مابنيالساقني

  )٧٥٨(.)يرعى النجوم ساجدا وراكعا

موسى بن جعفر  بعد از فراغت حضرت اىب احلسن، در بغداد(: گويد حيىي بن فضل نوفلى مى
 هاى خويش را به سوى  دست و ديدم كه، به خدمت آن بزرگوار وارد شدم، از مناز عصر

معبودى جز تو نيست كه  توىي خداوندى كه: فرمود وده است، و شنيدم كه مىمن بلندآمسان 
بر حممد و آل حممد درود  كنم كه درخواست مى.. . باشى آغاز و پايان و آشكار و ان مى

اى صاحب بزرگى . وعده او وفا مناىي گرينده از دمشنانت تعجيل، و به  و در فرج انتقام، فرسىت
براى مهدى آل : دعا فرموديد؟ فرمود براى چه كسى: گويد عرض كردم وى مى. و بزرگوارى

                                                
  . ۷۰۶هالىل ص  سليم بن قيس، ۲۰۰فالح السائل و جناح املسائل ص  .٧٥٨
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هاى  ساق، ابروانش پيوسته و، پدرم فداى كسى كه شكمش فراخ: سپس افزود.  حممد
، گندمى و با وجود رنگ، اش سياه  و رنگ چهرهدور،  اش شانهفاصله ما بني دو ، پايش باريك

ها در  پدرم فداى كسى كه شب. ايان استبه واسطه بيدارى شب پيوسته بر او من  زردى
   .)كه در سجده و ركوع است حاىل

ی قال حدثنا عبد إسحاق النهاوند حدثنا إبراهيم بن( :حدثنا أبو سليمان أمحد بن هوذة قال 
اهللا بن محاد األنصاری قال حدثنا عبد اهللا بن بكريعن محران بن أعني قال قلت ألبی جعفر الباقر 

 قد دخلت املدينة و فيحقوی مهيان فيه ألف دينار و قد أعطيت اهللا عهدا  جعلت فداك إنی
أننی أنفقها ببابك دينارا دينارا أوجتيبنی فيما أسألك عنه فقال يا محران سل جتب و ال تنفقن 

القائم به قال ال أنت صاحب هذا األمر و  من رسول اهللا  دنانريك فقلت سألتك بقرابتك
فقال ذاك املشرب محرة الغائر العينني املشرف احلاجبني العريض ما  أمينت وأ قلت فمن هو بأيب
   )٧٥٩(.)حزاز و بوجهه أثر رحم اهللا موسى بني املنكبني برأسه

حالی که کيسه  ايت گردم من درعرض کردم فد به امام باقر (: محران بن اعين گويد
قدر بر  عهد کردم آن و با خداچرمينی به کمر داشتم که هزار دينار در آن بود وارد مدينه شدم 

کنم  می تو راجع به آن سؤال راچه  که در آن در خانه مشا يک دينار يک دينار انفاق کنم تا اين
به من پاسخ دهی پس آن حضرت فرمود ای محران بپرس که پاسخ شنوی و دينارهای خود را 

داريد  ل خدا بستگی که با رسو نيز انفاق مکن پس عرض کردم مشا را به خويشاوندی و
پدر و مادرم : نه عرض کردم: فرمود ؟هستی آيا تو صاحب اين امر و قائم بدان پرسم میاز مشا 

است سرخ و سفيد دارای چشمانی گود  او شخصی: فدای تو پس او چه کسی است؟ فرمود
از سر که  ای پوسته(ن و بر سرش حراز  ای رفته و ابروانی پرپشت و برجسته و شانه فروو 
  .)خداوند موسی را رمحت کند و بر صورتش اثری است) ريزد رو میف

او سفيد روی که زيرا  شوند یمن  ن صفات با امام مهدی منطبقاي که دانيد  و می
را  ايشانکه متامی انصار که الزم به ذکر است .. .در صورت دارد نه اثر و و خالی باشد می

او دارای چنين که دهند  امر شهادت می ينبه اپشت سرشان مناز خواندند  و کرده مالقات
  .باشد میمشخصاتی 
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و حتماً اهل  باشد میشان از مشرق اي که خواندم متوجه شدم که  هايی مبحث در: ۱۵سؤال 
به اشاره که آيا روايتی هست اند،  هاز دور يا نزديک کرد ای هاشار بيت به حمل سکونت ايشان

 هر است؟از فالن کشور يا ش شاناي که بکند  اين

صورت  که به اينبه حمل تولد و سکونت او اشاره کردند  اهل بيت. صد در صد، بله
  .باشند می

 منآخرهم أال وان أوهلم من البصرة و: (فقال  ،خرب طويل فی  عن أمري املؤمنني 
  )٧٦٠(.)األبدال

کند آمده  میرا ذکر   قائم در آن اصحابکه در خربى طوالىن   از امري مؤمنان
   .)ها از ابدال باشد و آخرين آن مى ها از بصره آن اولنيکه بدانيد (: كه است
  )٧٦١(.)امحد.. .ومن البصرة: (خرب طويل مسى به أصحاب القائم  فی عن الصادق  

: کند آمده است میرا ذکر   نام ياران قائمکه در روايىت طوالىن   از امام صادق 
   ).امحد...و از بصره(

 ی صوتی وجود دارد؟ ، تصويری يا خطبهايشان عکسی از آيا: ۱۶سؤال 

که خطبه صوتی وجود دارد  تنها چند اما ،عکس و يا تصويری از ايشان موجود نيست خير
دانست كه صاحب حق را  بايدکه  اينضمن . بود ۱۴۳۲ی ايشان پنجم حمرم سال  آخرين خطبه

ذکر شده حق را بشناس که ونه گ توان شناخت و مهان يم يا ويديو يا عكس منىبا ديدن مستق
، کنند میکردند و  زندگی می مانند ما ايشانکه  به ايناهل آن را هم خواهی شناخت و با توجه 

که دمشنان او خدا اين حال وقتی  مسلماً برای او عکسی در دانشگاه؛ يا حوزه بوده ولی با
سی نه در دانشگاه و نه او هيچ عک خواستند عکسی از ايشان منتشر کنند از رسوايشان کند می

های صوتی ايشان  توانيد خطبه مشا می. باشد میمعجزه  زه پيدا کردند و اين در حد ذاتدر حو
  .دريافت کنيد  انصار امام مهدی گفتگوی تاالرسايت يا را از 

                                                
 . ۱۴۸االسالم ص  بشارة .٧٦٠
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ام و نه برای  گزاران آمده برای جستجوى خدمت نه: يمانی  امحد احلسناز کالم سيد 
ام تا هيکل باطل را منهدم و ويران  و خدا شوم، آمده ها ببينند که حجابی بين آن که مردم مرا اين

  .مرا ياری دهيد خدا مشا را رمحت کند کرده و هيکل حق را بنا کنم، پس

صدای  باشند و بسيار حکمت آميز میکه های ايشان را شنيدم  از خطبه بعضی: ۱۷سؤال 
 است؟  در اين مورد هم رواياتی ذکر شدهآيا ، بسيار دلنشين و غمگين و خشنی دارند

د نصدايی تکان دهنده دارکه هم ايشان را توصيف منودند   بيت در اين مورد اهل، بله
زند و اين در بين کل انصار  دست راستش را به ران چپش می و هر وقت در سخن دير کند

دهد و در  می جنامادر سخن دير کند اين کار را که مهيشه وقتی  سيد يمانیکه معروف است 
 بلکه، واضح و گويا نيست ايشان سخن که مقصود از آن نيست  مورد سنگينی در زبانش

شنيديد توجه کرده باشيد ايشان تنها شش يا هفت کلمه را گفته و که هايی  اگر در خطبه
روايات آشکار بيان  اينکه . منظور از سنگينی زبان اين است کنند و میحلظاتی سکوت 

  .کنند می
.  اسم النيب] یعل[يقدمهم رجل من مهدان امسه  عليحرب صعاليك شيعة  تلك( 

أشفاره  صوته ضجاج، ويف يفله ، ونضارة اللون، وحسن اخللق، منعوت موصوف باعتدال اخللق
عند الظالم  على فرسه كبدر متام إذا جتلى الثنايامفلج ، فرق الشعر] أ[عنقه سطع،  وطف، ويف

) الذين حلقون صابة آوت وتقربت ودانت هللا بدين تلك االبطال من العربيسري بعصابة خري ع
  )٧٦٢(.)والدبرة، حرب الكريهة

که نامش چون نام  نافقرای شيعه علی است، سرکردگی آنان را مردی از مهد و آن جنگ(
خويی و  کاست و متناسب، و به خوش بی کم و خلقت او. به عهده دارد است پيغمرب 

و مژگانی بلند و گردنی  شده است، دارای صدايی تکان دهنده گی توصيفرن زيبايی و خوش
دار است، نشسته بر اسب خود  پيشينش فاصله های ناميان مويش از هم باز و دندکشيده است، 

حال تابيدن است؛ با گروهی حرکت  مهچون قرص کامل ماه است که در شب تاريک در
تقرب جسته و متدين شده است به دين  اه برده وکند که ترين مجاعتی است که به خدا پن می

                                                
 .۱۷۹، إلزام الناصب ص ۳۸بشارة االسالم ص ، ۲۲۶-٢٢٧ص  ۵۲البحار ج ، ۷۴للنعمانی ص  الغيبة .٧٦٢
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سخت و شکست آور برای دمشنان  و آن رادمردان عرب که خود را به آن جنگ ناخوشانيد
برای دمشن روز مصيبت و ريشه کن  رسانند و هزيمت و فرار از آن دمشنان است، آن روز می

  .)شدن است

أول الزمان وبنا  نا استنقذ اهللا الناس يفا خيتم وببنا فتح األمر وبن(: قال أن رسول اهللا  
كما ملئت جورا يرد املظامل إىل أهلها برجل  آخر الزمان وبنا ميأل األرض عدالً يكون العدل يف

 لسانه وضرب فخذه اليسرى بيده اليمىن إذا يف ووصف صفة وذكر ثقالً واسم أبيه اسم أيب امسه
  )٧٦٣(.)أبطأ عليه الكالم

با ما امر افتتاح شد و با ما خدا مردم را در اول زمان جنات داد و (: فرمود  رسول اهللا 
که پر از  ز اينبعد ا شود میزمان خواهد بود و با ما دنيا پر از عدل و داد الدر آخر  با ما عدل

ها را به اهلشان توسط مردی اسم او و اسم پدرش اسم پدرم است باز  و ستم شود، ظلم ظلم
است و اگر در سخن دير  رد و ذکر کرد که در زبانش سنگينیگرداند و او را وصف ک می

  .)کند دست راستش را به ران چپش می زند
  

 ضمیمه

  اهلي سنت جاری در ظهور و بعثت فرستادگان: مبحث اول
 

ها را تكذيب  يا آن كردند های پيشني از فرستادگان وعده داده شده استقبال مي آيا امت
 منودند؟  مي

كه ، ها ظهور كند و شگفيت هزار و اندی سال منتظر مسيحی بودند كه با شكوه و عظمت
اسم عيسای ناصری سوار بر يك االغ  از ناصريه به جوانیاما . حلم بود ها از بيت طبق پيشگوئي

  !موعود منم مسيح: گفت شد و  املقدس   وارد بيت
  قالوا لَو ال زِّلَ هذَاالقُرءانُولى نلٍ عجر نظيمٍ منيِ عتالقَري.)اين قرآن  گفتند چرا و( )٧٦٤

  .)دو شهر فرود نيامده است] آن[بر مردى بزرگ از 

                                                
 . ١٦٥والفنت ص  املالحم. ٧٦٣
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 ريكما ن هن قَومكَفَروا م فَقالَ املَلَأُ الَّذين ريكما نثلَنا وا مرشإِلّاب كعبّات إِلَّاالَّذين 
مأَراذهىرى لَكُم لُنابادما نأىِ وّلَينا الرنفَضلٍ عل مب كّظُنن بنيمكذ.)قومش كه  پس سران( )٧٦٥

فرومايگان ما آن هم ] مجاعىت از[بينيم و جز   د ما تو را جز بشرى مثل خود منىكافر بودند گفتن
نيست بلكه مشا را  ازىامتي بينيم كسى تو را پريوى كرده باشد و مشا را بر ما  منىنسنجيده، 

  .)دانيم  گو مى دروغ

از حضرت موسی كليم اهللا ، تاريخ بشر چندين موعود منتظر ظهور كرده است در طول 
 روح اهللا تا حضرت مسيح   و تا حضرت پيامرب حبيب و رسول اهللا. ی  اما نكته

ر با هم ها و رفتارهای سرزده از منتظران است كه بسيا العمل  عكس شباهت، قابل توجه
ها به عنوان سنت جاری ظهورها ياد كرد؛ كارها و  توان از آن كه مي طوري، مشات داشتند

  .شود میها مو بر تن آدمی سيخ  با خواندن آن هايی كه العمل  عكس

 : كه ها اين است العمل  ترين نوع عكس مشخص
اباوری شديد ن و با. شاناي حتی منتظران، كرد ، كسی منجی را قبول منیدر حني ظهور

حتی خود منتظران و  و در ايت، دادند مورد متسخر و استهزاء قرارشان میها را رد كرده و  آن
 !شدند رفتند و دمشنشان مي ، به جنگ عليه ايشان میعاشقان

 اما چرا؟
و ، خواند یمن ها علت اين است كه حنوه ظهور و شخص ظهور كرده با تصورات ذهنی آن

ها منتظر كسی  آن .خواند دانستند منی ها می كرده با جزئياتی كه آن هوريا جزئيات مدعی ظ
مهه به عنوان پسر  اما جوانی كه، ظهور كند و فرعون را نابود كند، بودند كه با معجزات

 !منم موسای موعود: گفت آمد و، شناختند و در كاخ فرعون بزرگ شده بود فرعون می

كه ، ظهور كند ها با شكوه و عظمت و شگفيتهزار و اندی سال منتظر مسيحی بودند كه 
ناصری سوار بر يك االغ عيسی اما جوانی از ناصريه به اسم . حلم بود  ها از بيت طبق پيشگوئي

                                                
 . ٢٧: هود .٧٦٥
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و در آن هنگامه متسخرها و استهزاها و ! موعود منم مسيحاي: شد و گفت املقدس   وارد بيت
 !شد مي ها و تكفريها شروع تكذيب

آوردند كه  دليل هم مي اش كرد و عليه ه علماء موضع گريی ميكه علي به ويژه در آن زمان
ای بر تصورات خويش  به عبارتی متسك بيش ازاندازه! حلم ظهور كند  مسيح بايد از بيت

 !منودند مي
شهر ناصريه  شناسيم عيسای ناصری از تو را كه مي !ای دروغگو: گفتند به مسيح می

در ناصريه ، تولد حلم متولد شده و چندی بعد از  در بيتعيسی که  ايناما غافل از ! هسيت
 .نداشت اسرائيلی كه پايان های بين و ديگر چون و چراها و انه. ساكن شد

 .دادند ميی هيچ يك از علماء حاضر به تأييدش نبود و حتی عليه او فتو

ناگاه ، مسيح است شود كه گفت اينك پسری متولد مي يا در آن زمان كه پيامربشان مي
که  اين غافل از !شد مي انكارها و ارتدادها شروع، و غوغا! شد به اسم مرمي دختری متولد مي

عظيم باشد  تا خود آزمايشي. مشيت خدا بر آن قرار گرفته كه مسيح از اين دختر متولد شود
 .برای جدايی مؤمنني از كافرين

مث جاءكم من وجه فال إن كنتم تؤملون أن جييئكم من وجه، (: قال جعفر  عن أيب 
   )٧٦٦(.)تنكرونه

هرگاه از وجهی منتظرش بوديد و از وجه ديگری آمد او را انكار (: فرمود  امام باقر 
 .)نكنيد
آسا و شگفت  كه به حنو معجزه، ها در انتظار ظهور شخصی عظيم و با شكوه بودند آن

طوری كه ، آورد ه زيرو سرها را ب، ها را خريه كند چشم، انگيز و پر طمطراق ظهور كرده
که  اينغافل از  .گونه شكی نگذارد كه اين مهان موعود منتظر است برای هيچ كس جای هيچ

  .است های قبلی را آزمايش كرده خداوند مهني گونه امت
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آن هم يك انسان معمولی كه هيچ به چشم ، ها ناانند ساير انسشخصی دقيقاً مه مهواره
 !ن موعودشد كه منم آ مدعی مي، آيد مني

، در دنيا هست !های با شخصيت و عظيم ناچرا تو؟ اين مهه انس: شنيد كه و جواب مي
 !، انسان ديگری پيدانكرد؟خدا به جز تو

 ككَذلا ونم فَتهعضعضٍ بالِء بِبقولواأَهؤيل ّنينِنا من بلَيهِم مع اللَّه.)گونه ما  و بدين( )٧٦٧
خدا بر ايشان منت  ديگر آزمودمي تا بگويند آيا اينانند كه از ميان ما برخى از آنان را به برخى

 . )اده است
 لٍوجلى رزِّلَ هذَا القُرءانُ عقالوا لَو ال ن نظيمٍ منيِ عتالقَري.)چرا اين قرآن  و گفتند( )٧٦٨

  .)دو شهر فرود نيامده است] آن[بر مردى بزرگ از 

تأييدشان  حاضر به، ور و علماء و دانشمندان معاصرهای مشه و هيچ يك از شخصيت
انسان پايني  گروهی در نتيجه تنها! كردند شان موضع گرفته و ردشان مي حتی بر عليه! شدند مني

، و بادی الرأی بودند علم و تفكر اراذل و گمراه و يب، دست جامعه كه از نظر بزرگان قوم
 !شدند دورشان مجع مي

 رويمانك عبّاتإِلَّا ك م الَّذينه ىلُنابادأىِ أَراذّالر.)ما، ] مجاعىت از[و جز( )٧٦٩ فرومايگان
 .)باشد بينيم كسى تو را پريوى كرده منىآن هم نسنجيده، 

ها  در ابتدای امر آن، و متأسفانه حتی يكبار هم نشده كه سرشناسان و عاملان و دانشمندان
هم  اين! آری حتی يكبار! ندهند د استهزاء و متسخر قرارشانرا قبول كنند و اميان آورند؛ و مور

 : جميد دليلش از كالم اهللا
 أتيهِمماي بادلَى العةً عسرن حيسولٍ مهزِءونَ إِلّاكانوا رستي بِه.)اين بندگان  دريغا بر( )٧٧٠

 . )كردند كه او را ريشخند مى اى بر آنان نيامد مگر آن هيچ فرستاده
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فتوای ، آمد  زمانی كه عيسي، سال منتظر مسيح بودند لمای يهود كه هزارانيهود و ع
 روميان كافر را وادار به دستگريی و به صليب كشيدن او، قتلش را صادر كردند و با اصرار

 .كردند

كه پيامرب مبعوث شد  زماين، قريشی كه در آرزوی برانگيخته شدن پيامربی از ميانشان بودند
 ...و تيم عبداملطلب فرد ديگری پيدا نكرد؟خدا جز ي: گفتند

 بود؟ ها خواهد یمتفاوت از قبل، اين بار آخر، آيا اين بار

 !بزنيد سری به احاديث ظهور! مهان ماجرا عيناً تكرار خواهد شد! نه هرگز
 َةّنالَّيت س اللَّه جِدلَنتن قَبلُ ولَت مقَد خ ةّنسل بديلًا اللَّهت.)از پيش مهني  اهلى سنت( )٧٧١

  .)بوده و در سنت اهلى هرگز تغيريى خنواهى يافت

  !بصره؟ اين بار، چرا امحد و از

  

  الزمان  در مورد فقهای آخر  روایات آل حممد: مبحث دوم

  مردم است و آنان مکلف و مورد آزمايش با امر يمانی بقيهحال مراجع مهانند حال 
؛ پس احتمال شکستشان ری دارندت تکليف سنگين  نسبت به امام مهدی چنين هم هستند و

در قصص و احوال انبياء و اوصياء که برای کسی که بيش از مهه است بل، در آزمايش وارده
، عمل در طول تاريخ پس آيا علمای بی. ان بيشتری داردرجح، تدبر کرده و مطالعاتی داشته

  ؟؟اند هپيامربی يا وصی از انبيا يا اوصيای اهلی را ياری کرد

و اهل   از رسول اهللا آيا: صف باشيد ای مردم و به اين سؤال پاسخ دهيدبا خود من
 در مورد امام مهدی، از خود علماکه  ايندر مورد علمای آخرالزمان قبل از   بيت ايشان

                                                                                                                                                   
 .٣٠: يس. ٧٧٠
 . ۲۳ :الفتح .٧٧١
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 د؟ و روايات آل حممداي هسؤال کرد، بپرسيد  الزمان و حالشان  در مورد فقهای آخر
 به جنگ و ستيز بر  که چگونه با امام مهدی اين بسيار است و، در زمان ظهور مقدس

  !شورند خيزند و مردم را عليه حضرتش می می

سيأتی على الناس زمان ال يبقی من القرآن إال رمسه، و ال من اإلسالم (: قال رسول اهللا  
إال امسه، يقسمون به و هم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة، خراب من اهلدى، فقهاء ذلک 

  )٧٧٢(.)ن شر فقهاء حتت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة، و إليهم تعودالزما

اند و از م هايش باقی منی جز نوشته آيد که از قرآن زمانی بر امتم می(: فرمود  پيامرب 
که دورترين افراد از آنند،  خوانند در حالی خود را مسلمان می .ماند اسالم جز امسش باقی منی

ی از هدايت در آن نيست، فقهای آن زمان شرترين فقهايی مساجدشان آباد است ولی خرب
و به سوی خودشان  شود ها خارج می ها سايه افکنده است، فتنه از آن هستند که آمسان بر آن

 .)گردد نيز باز می

على الناس زمان، بطوم آهلتهم، ونساؤهم قبلتهم، ودنانيرهم  سيأيت(: قال رسول اهللا  
وال يبقى من االيمان إال امسه، ومن االسالم إال رمسه، ومن القرآن إال  دينهم، وشرفهم متاعهم،

درسه، مساجدهم معمورة من البناء، وقلوم خراب عن اهلدى، علماؤهم أشر خلق اهللا على وجه 
  )٧٧٣(.)األرض

هاست و قبله آنان  زمانی خواهد آمد که خدای مردم شکم آن(: فرمود رسول اهللا 
ماند از   باقی منی. هاست هاست و دارايی آنان نشان شرافت آن ان پول آنزنانشان است و دين آن

مساجدشان بناهای آباد دارد  .ايمان مگر امسش و از اسالم مگر رمسش و از قرآن مگر درسش
ها شرترين و شرورترين خملوقاتی هستند که  علمای آن. های آنان خالی از هدايت است ولی دل

   .)زمين به خود ديده است
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فزعة فتصير الناس إىل علمائهم فإذا  أميت يکون يف(: قال عن آخر الزمان عن رسول اهللا  
هم قردة وخنازير، قد عوقبوا بنظير ما فعلوا من تغيير احلق عن جهته، وحتريف الکالم عن 

   ٧٧٤.)مواضعه، مسخ اهللا صورهم وغير خلقتهم کما بدلوا احلق باطالً
پس  .شوند مان امت من دچار ترس و وحشت میدر آخر الز(: فرمود رسول اهللا  

چه  حتماً مبانند آن. که آنان ميمون و خوک هستند روند با وجود آن  مردم به نزد علمايشان می
موضعش حتريف  زيرا حق را از مسيرش تغيير دادند و کالم را از. شوند اند عقوبت می داده اجنام

گونه که  مهان. د و خلقت آنان را تغيير دهدهايشان را مانند هيوال کن خداوند چهره. کردند
 .)ها حق را به باطل تبديل کردند آن

 تکون عند خبث االمراء، ومداهنة القراء، ونفاق(: للسائل عن الساعة عن رسول اهللا   
  )٧٧٥(.)العلماء

در زمان حاکمان خبيث و قاريان چرب زبان و  قيام قائم (: فرمود رسول اهللا 
   .)د بودعلمای منافق خواه

إذا خرج القائم ينتقم من أهل الفتوى مبا ال يعلموا فتعساً هلم (: يقول امير املومنين  
وألتباعهم أو کان الدين ناقصاً فتمموه أم کان به عوجاً فقوموه، أم همّ الناس باخلالف فأطاعوه 

مل يکتمل على عهده  أم أمرهم بالصواب فعصوه أم همّ املختار فيما أوحی إليه فذکروه أم الدين
   )٧٧٦(.)فکملوه أم جاء نبياً بعده فاتبعوه

انتقام ) فتوا دهندگان(فتوا  زمانی که قائم قيام کند از اهل(: فرمود امير املومنين 
آيا دين . ها و پيروان و تابعانشان وای بر آن. دادند  ندانسته از خود فتوا میکسانی که . گيرد  می

 .)ها راستش کنند يا در آن کجی و ناراستی بود که آن. کنندها کاملش  ناقص بود که آن
يا مالک أبن ظمرة کيف أنت إذا اختلفت : (عن مالک أبن ظمرة عن أمير املؤمنين  

ما عند ذلک من  الشيعة هکذا وشبک أصابعه وأدخل بعضها فی بعض فقلت يا أمير املؤمنين 
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سبعين رجالً يکذبون علی اهللا ورسوله  اخلير کله عند ذلک يقوم قائمنا فيقدم خير قال 
  )٧٧٧(.)فيقتلهم مث يجمع اهللا الناس علی أمرٍ واحد

گونه اختالف  اين  زمانی که شيعه: فرمود از امير املومنين ( :کند نقل می مالک بن ظمرة
: فرمود. خيری در آن وقت نيست: عرض کردم. پيدا کنند سپس انگشتانش را در هم فرو برد

بر کند، و هفتاد مرد را که  ای مالک در آن موقع قائم ما قيام می. ر آن موقع استمتام خيرها د
گاه خداوند مهه مردم را  رساند، آن آورد و مهه را به قتل می میاند،  خدا و رسولش دروغ بسته

 .)کند بر يک عقيده مجع می
اکين فی ويسير إىل الکوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية ش: (عن الباقر  

السالح، قراء القرآن، فقهاء فی الدين، قد قرحوا جباههم ومسروا سامام وعمهم النفاق، وکلهم 
يا بن فاطمة ارجع ال حاجة لنا فيک فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية االثنين : يقولون

  )٧٧٨(.)من العصر إىل العشاء فيقتلهم أسرع من جزر جزور، فال يفوت منهم رجل

در آن جا شانزده هزار . شود به سوی کوفه رهسپار می قائم (: فرمايد می قر امام با
، جمهز به سالح در برابر او )فرزند ندارد کسانی که معتقدند امام مهدی (نفر از بتريه 

ها از عبادت بسيار پينه  های آن پيشانی. آنان قاريان قرآن و فقهای در دين هستند. ايستند می
مهگی . هستند منافقداری زرد شده است، اما کامالً  ها بر اثر شب زنده آن های بسته و چهره

در پشت  پس قائم . ای فرزند فاطمه برگرد، زيرا که ما به تو نيازی نداريم: گويند  می
ها را بدون توقف  کشد و مهه آن شهر جنف، از عصر روز دوشنبه تا شامگاه بر آنان مششير می

 .)کشد می
انه إذا قام القائم فيخرج منها بضعة عشر الف نفس ( :فی حديث طويل جعفر  عن أيب 

يدعون البترية عليهم السالح فيقولون له ارجع من حيث جئت فال حاجة بنا إىل بنی فاطمة فيضع 
عليهم السيف حىت يأتی على آخرهم مث يدخل الکوفة فيقتل ا کل منافق مرتاب ويهدم قصورها 

  )٧٧٩(.)اهللا عز وجل ويقتل مقاتلتها حىت يرضى
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رود، پس بيش از ده هزار نفر  سوی کوفه میه ب زمانی که قائم (: فرمود امام باقر 
آيند و  بيرون می جا با سالح از آن) فرزند ندارد کسانی که معتقدند امام مهدی (از بتريه 
پس قائم . نداريمای بازگرد که ما نيازی به فرزندان فاطمه   آمدهاز مهان جا که : گويند به او می

 و هر  شود جنگد تا مهه آنان را تا آخرين نفر نابود سازد و داخل کوفه می با ايشان می
کشد تا  و جنگجويانش را می کند جا را ويران می کشد، و قصرهای آن منافق دو دلی را می

  .)خدای عزيز و بلند مرتبه خوشنود گردد

لو قام قائمنا بدأ بکذابی الشيعة (: يقول  مسعت أبا عبد اهللا: قال، عن املفضل بن عمر 
  )٧٨٠(.)فقتلهم

اگر قائم ما قيام کند با شيعيان : فرمود شنيدم امام صادق (: مفضل بن عمر گويد
  .)کشد ها را می و آن کند دروغگو و تکذيب کننده آغاز می

 

کربالء  فاذا خرج القائم من کربالء وارد النجف والناس حوله، قتل بين: (قال الصادق  
انه ليس من ولد فاطمة واال لرمحهم، : والنجف ستة عشر الف فقيه، فيقول من حوله من املنافقين

فخرج منه من باب النخيلة حماذی قرب هود وصاحل : فأذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة
  )٧٨١(.)استقبله سبعون الف رجل من اهل الکوفة يريدون قتله فيقتلهم مجيعاً فال ينجی منهم احد

شود در حالی که مردم پيرامون او هستند  قائم از کربال خارج می(: فرمود  امام صادق
از پس کسانی که . کشد ال و جنف شانزده هزار فقيه را میو در بين کرب. شود و وارد جنف می

. کرد ها رحم می نه به آن او از فرزندان فاطمه نيست وگر: گويند مناقفين پيرامونش هستند می
سپس از باب النخيله جماور قرب هود و . ماند  يک شب می جا شود و در آن وارد جنف میپس 

آيند و خواهان  از مردم کوفه به استقبال او می جا هفتاد هزار نفر در آن. شود صاحل خارج می
 .)ها جنات خنواهد يافت کشد و هيچ کدام از آن ها را می پس مهه آن. ل او هستندقت
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ورأيت ... ورأيت الفقيه يتفقه لغير الدين، يطلب الدنيا والرئاسة: ( عبد اهللا عن أيب  
  )٧٨٢(.)املنابر يؤمر عليها بالتقوى وال يعمل القائل مبا يأمر

و ديدی که فقيه برای ... (: درباره آخر الزمان در حديثی طوالنی فرمود  امام صادق
ها به تقوا و ديدی بر منرب.. .اشدکند و طالب دنيا و رياست ب) آموخنت دين(غير از دين تفقه 

   .)کند عمل نکند چه امر می امر کنند و گوينده به آن
 

فليس له عدو مبين اال الفقهاء خاصة، ولوال ان  ياذا خرج االمام املهد: ( عن الباقر 
  )٧٨٣(.)السيف بيده ألفىت الفقهاء بقتله

ر از فقها ندارد و اگر مششير زمانی که قائم قيام کند دمشنی آشکارت(: فرمود امام باقر  
  .)دهند  نباشد فقها فتوای قتل او را می دستشه ب

  
 

أنی يکون ذلک ومل يستدر الفلک حتی يقال مات أو هلک فی أی واد) : عن الصادق 
   )٧٨٤(.)سلک فقلت وما استدارت الفلک فقال اختالف الشيعة بينهم

که زمانه برنگشته تا گفته شود  در حالی) اين امر(چگونه باشد ( :فرمود  امام صادق
برگشنت زمانه : عرض کردمپس . کند مرده يا هالک شده و در کدام وادی سلوک می

  .)اختالف شيعه بين خودشان: چيست؟ فرمود
  

ء أهل الکوفة قد إذا ظهر القائم علی جنف الکوفة خرج إليه قرا( :أنه قال جعفر  عن أيب 
ال حاجة لنا فيک يا ابن فاطمة قد جربناکم فما وجدنا  فيقولون. أعناقهم علقوا املصاحف يف

  )٧٨٥().عندکم خيرا ارجعوا من حيث جئتم فيقتلهم حتی ال يبقی منهم خمرب

در جنف کوفه ظهور کند، اهل کوفه بر او  زمانی که قائم (: فرمود امام باقر 
پس .. .های دينيشان را بر دوش دارند کتاب ها و کنند در حالی که مصحف خروج می

ما مشا را امتحان کرديم و در مشا خيری . ای فرزند فاطمه ما به تو نيازی نداريم: گويند  می
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کشد و هيچ کدام جنات  ها را می پس مهه آن. گرديد ايد باز جايی که آمده نااز مه. نيافتيم
   .)ها را بربد حتی کسی که خرب کشته شدن آن .يابند منی

  

قائم يخرج من هذا االمر من کان يری انه من اهله و دخل اذا خرج ال: (  قال الصادق 
  )٧٨٦(.)فيه شبه عبدة الشمس والقمر

او کسانی بيرون ) واليت(ز امر هنگامی که قائم قيام کند ا(: فرمود  امام صادق 
آيند   او در می) واليت(باشند و به امر رسيد از ياران او  مهواره چنين به نظر میروند که  می

 .)شبيه خورشيد پرستان و ماه پرستانندآنانی که 

 ...و بسياری روايات ديگر

عمل آخرت مشا را برايتان رقم  دبر کنيد و اجازه ندهيد علمای بیپس ای خردمندان ت
  ...زنند

 

  زمان قانون شناخت حجت اهلی در هر: مبحث سوم
راى مهه سؤال بوده كه چگونه حجت يا خليفه يا رسول يا فرستاده يى كه مهيشه بجا آن از

 .هاى خمتلفى تقسيم شدند افراد به گروه، خداوند را بشناسيم

ند و كرد رار گرفتند و رسوالن را سرزنش مىاى به علت داشنت اميان قلىب مورد متسخر ق عده
ی ديگر  و عده. اند هع كردخود مج افراد ساده لوح و جاهل را دور: گفتند ها مى خطاب به آن

ها برايشان تعيني تكليف كنند تا  دست افرادى قرار دادند و خواستند كه آنه زمام خود را ب
ها را به شخص مورد نظرشان برسانند وليكن اين روش كارساز نبود كه مردم براى خود  آن

اگر به قانوىن را بنابراين  .انتخاب كرده بودند و در انتظار فرستاده خداوند شكست خوردند
توجه كنيم ديگر نيازى به اين نيست كه زمام خود  اند هخويش ذكر فرمود قرآنكه خداوند در 

ها حجت را به ما نشان دهند در  را به دست افراد بگذارمي كه براى ما تعيني تكليف كنند وآن
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ود به حجت ها نه تنها خ هست و خواهد بود كه آن كه تاريخ شاهد اين ماجرا بوده و یصورت
  .اطالع را با دام شيطنت خود وارد جهنم منودند نپيوستند بلكه مردم ىب

 است بلكه براى هر نه فقط براى شناخت حضرت مهدى  قرآنقانون ذكر شده در 
  .باشد آيد سازگار مى سوى خداوند می حجىت كه از

هدی شان مهان حضرت ماي که کجا بفهميم  کند از ظهور مهدی  حضرت اگر: سؤال
 هستند كه منتظر قدومشان بودمي؟  

اى ابتدائى است ه راه وجود دارد كه سه راه اول راهمورد شناخت ايشان شش  در: جواب
  : باشد هاى شناخت حقانيت مدعى مى و سه راه آخر راه

متوجه شدمي كه  چه نامثال چن طوره ب، ايشان شيعه باشند و نه غري شيعهکه  ايناول  - ١
  .شيعه است ديگر نيازى به ادامه حبث با او نيست شخص مقابل غري

  .باشد  از اوالد على و فاطمهکه  اين - ٢

  .باشد  نام ايشان حممد ابن احلسنکه  اين - ٣

حال وقىت كه شخص مدعى داراى شرايط فوق باشد به قانوىن كه خداوند در كتاب خود 
آن قانون شناخت  كنيم و زمان و مكاىن قرار داده رجوع مى حجىت در هر براى شناخت هر

را درست درك كنيم به اين مثال توجه  به اين قانون مسلط شومي وآنکه  اينبراى  .حجت است
  : فرمائيد

ه بعد از انتخاب يك ريزى دارد ك برنامه کاى نياز به ي دارى براى احداث كارخانه سرمايه
يد داراى سه شرط و ويژگى با آن مدير تواند به بازدهى ترى دسترسى يابد و مدير موفق مى

  : باشد
  .باشد طرف صاحب شركت تعيني شده از_ ١
  .شركت به برياهه كشيده نشود باشد تا مهه داناتر از_ ٢
  .هستند او موظف به اطاعت از متامى افراد_ ٣
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  : دهيم ق مىتطبي قرآنبا  را پس اين سه شرط راز موفقيت كارخانه است وحاال آن

خليفه خود در زمني در حمضر فرشتگان و ابليس تعيني  وانعنه را ب آدم ، خداوند - ١
  : كرد

 كّبإِذْ قَالَ را ويهلُ فعجيفَةً قَالُوا أَتلضِ خی الْأَرلٌ فاعإِنِّی ج كَةالئلْما  ليهف فِْسدي نم
 )٧٨٧(.إِنِّی أَعلَم ما ال تعلَمون ونقَدّس لَك قَالَ ونحن نسبِّح بِحمدك ويسفك الدّماَء

: فرشتگان گفتند .ام جانشيىن قرار داده،  من در روى زمني: پروردگارت به فرشتگان گفت(
ه ما تسبيح ومحد تو را ب خونريزى كند؟ و دهى كه فساد و پروردگارا آيا كسى را درآن قرار مى

دامن كه مشا  حقايقى را مى من: دكنيم؟ پروردگار فرمو وتو را تقديس مى ،آورمي جاى مى
  .)دانيد منى

ها به وصيت تبديل  بود و بعد از آن متامى تعيني حضرت آدم ، كسى كه تعيني شد اولني
منائيد  و به اين نكته نيز توجه .اى نبود كه به آن وصيت شود خليفه زيرا كه قبل از آدم  شد

مجله  خداوند و اين از يكن به امرگريد ول  به دست معصوم صورت مىكه تعيني جانشني
هر پيامربى بعد از خود جانشيىن که  ناچن هم .باش عنوان خليفه خدا در زمني مىه واجبات او ب

خليفه بعدى يا تر است بگوئيم ، يكى پس از ديگرى را انتخاب كرده و متامى انبياء و مرسلني
، كردند ود را مشخص مىو يا وصى بعد از خ جانشني كه نام و مشخصات پيامرب و يا

 و موالى متقيان على ابن ابيطالب ، خود در وصيت گونه كه حضرت حممد  مهان
ستور به دادن آن به امانت است كه خداوند د فرزندان او را مشخص فرمودند و اين مهان

  : دهد صاحبانشان مى

 إِلَى أَ إِنَ اللَّه اتانوا الْأَمّدؤأَنْ ت كُمرأْمايهله.)دهد كه  خداوند به مشا فرمان مى( )٧٨٨
 .)به صاحبانش بدهيد ها را امانت
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اسامى را به او ياد داد و منظور از ، خلق كرد را آدم ، خداوندکه  اين بعد از -٢ 
 فرشتگان ، آدم  و جتلى آن در خود بود؛ شناخت حقيقت اسامى اهلى و مهان، اسامى

 اند هها را با حقيقت اسامى خداوند كه از آن خلق شد د يا آنخودشان بشارت دا را به اسامى
 متامی اسامی خود را به او آموخت در حايل خداوند بنا به مقام حضرت آدم  و آشنا كرد

  : دانستند مى اسم يا تعداد كمى از اسامى خداوند رافرشتگان  كه

 مآد لَّمعو ع مهضرع ّا ثُماَء كُلَّهمبِئُونِيالْأَسفَقَالَ أَن كَةالئلَى الْم  متالِء إِنْ كُنؤاِء همبِأَس
نيقادص.)عرضه داشت و  ها را بر فرشتگان ، سپس آنرا به آدم آموخت ها و مهه نام( )٧٨٩

  .)هاى ايشان خرب دهيد من از نام گوييد به فرمود اگر راست مى

، كردند عبادت مى آن زمان خداوند را در كه متامى مالئكه و ابليس را، سپس خداوند _٣
  : داد تا برآدم سجده كنند دستور

 وا لَهی فَقَعوحر نم يهف تفَخنو هتيّوفَإِذَاس يناجِدس.)پس چون او را استوار ( )٧٩٠
  .)افتيد ، براى او به سجده در آن از روح خود دميدم ساختم و در

كنيم تا تفاوت بني انتخاب ما  زمان كنوىن مقايسه مى طه آنرا باراب، مقايسه با آيات فوق در
 : و خداوند سبحان منايان شود

  .امي را تعيني كرد وىل ما خود افراد را انتخاب كرده آدم ، خداوند: الف
افراد  وليكن) به آدم آموخت يعىن علم را(ياد داد  خداوند اسامى را به آدم : ب

افرادى  ست وا ها اكتسايب هيچ علمى برخوردار نيستند وعلم آنانتخاب شده از طرف ما از 
  .وجود دارند كه از حلاظ علم از افراد انتخاب شده باالترند

آدم  داد تا بر كردند دستور ن و ابليس كه خداوند را عبادت مىفرشتگا خداوند به: ج
 و .كنيم مى عبادت افراد انتخاب شده را، جاى خداه دقت فرمائيد كه ماب سجده كنند وىل حال

                                                
 .۳۱ :البقرة. ٧٨٩
 .۲۹ :احلجر .٧٩٠
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كنيم و  عمل مى خدا دستور آدم به معناى اطاعت از خداوند است وىل اكنون ما نه به سجده بر
لَّها لّونَ نه حداقل از افراد انتخاب شده توسط خودمان؛ إِنراجِع ها إِلَيّإِنو. 

ی  ای از سوره يهآ که  کند میقانون معرفت حجت خود  هايی ديگر خداوند اشاره به در آيه
علم و  کرد و به او خدا او را انتخابکه طالوت است  در موردکه  کنيم میبقره را نقل 
  .حکمت داد

 مهبِين مقَالَ لَهو كُونُ لَهى ياْ أَنكاً قَالُولم طَالُوت ثَ لَكُمعب قَد إِنَّ اللّه  نحنا ونلَيع لْكالْم
سمِ ك منه ولَم يؤت سعةًمن الْمالِ قَالَ إِنَّ اللّه اصطَفَاه علَيكُم وزاده بسطَةً فيالْعلْمِ والْجِأَحق بِالْملْ

عاسو اللّهاُء وشن يم لْكَهی متؤي اللّهو يملع.)خدا  ترديد ىب : و پيامربشان به آنان گفت( )٧٩١
را بر ما حكومت  چگونه او!] شگفتا : [گفتند .دارى برانگيخت به زمامطالوت را براى مشا 

و فراخى ماىل داده نشده  باشد در صورتى كه ما به فرمانرواىي از او سزاوارترمي، و به او وسعت
خدا او را بر مشا : گفت پيامربشان] ؟!دست كجا  دارى انساىن ي پس ما كجا و زمام[

ه هر كس كه را ب  اش داری زمامداده؛ و خدا  نريوى جسمى فزوىنبرگزيده و وى را در دانش و 
  .)عطا كننده و داناست ؛ و خدا بسياركند خبواهد عطا مى

 
  : مطالب فوق ازبرداری خالصه 

  : قانون شناخت حجت
  وصيت تعيني و يا _١
  علم _٢
  اقرار به حاكميت خدا يا ملك خدا يا بيعت با خدا _٣

تا قيام قيامت هم خواهد بود و تغيري  ند از روز اول بوده وقانون خداو، اين سه شرط
  : خنواهد كرد
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 يف ةَ اللَّهّنيالً سدبت اللَّه ةّنسل جِدت لَنلُ وقَب نا ملَوخ ينالَّذ.)اين سنت اهلى است ( )٧٩٢
  .)خنواهى يافت و هرگز در سنت اهلى تغيري و تبديلى،  بوده است باب پيشينيان جارى كه در
 َةّنس اللَّه ةّنسل جِدت لَنلُ وقَب نم لَتخی قَدالَّت يالً اللَّهدبت.)اين سنت اهلى است كه ( )٧٩٣
   .)تبديلى خنواهى يافت هرگز در سنت اهلى تغيري و و، نيز جارى بوده است تر پيش

  

  كنند؟ شناسند و او را تأیید منی منی چرا بیشرت مردم حجت خدا را: مبحث چهارم
توان بدون حجت و دليل نيز  شناخت حجت خدا دارند؟ و آيا می هايی برای مردم چه راه

 شناسند و او را تأييد شناخت؟ چرا بيشتر مردم حجت خدا را منی ی خدا روی زمين را خليفه
  كنند؟ منی

 
أَر الَقَدلَنسا رلْنا سيزالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَنو اتينبِالْباسالن يقُومنَ ل  يهف يددا الْحلْنزأَنو طسبِالْق

ما  مهانا( )٧٩٤(.زِيزع وليعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ إِنَّ اللَّه قَوِی بأْس شديد ومنافع للناسِ
نازل  و ميزان عدلفرستاديم و بر ايشان كتاب  - بينات  -پيغمربان خود را با ادله روشن 

بسيار بر  كرديم تا مردم را به راسىت و عدالت گرايند و آهن را كه در آن سختی و هم منافع
هند داد هر چند خوا مردم است آفريديم تا معلوم شود كه خدا ورسلش را با ايماىن غيىب يارى

  .)خدا بسيار قوى و مقتدر است
را  خداوند متعال خلفای خويش اهل بيت  : امام صادقعبد اهللا، به نقل از ابی  

ی علومی  باشند، و آن كتاب حاوی مهه حافظ اسم اعظم می ها آنمستحفظين نام اد زيرا كه 
قبل از تو رسوالنی فرستاديم و با و : و خداوند فرمود باشد ، میاست كه با انبياء و اوصياء 

و به اين نام معروف گشت چون داعی كتاب اسم اعظم . ميزان را فرو فرستاديم ها كتاب و آن
  .است و اجنيل و فرقان و كتاب نوح و صاحل و شعيب و ابراهيم  كتاب تورات
دف كه هدف از ارسال پيامربان با يك كلمه واحد و هاست  ماند اين باقی می چيزی كه
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  : فرمايد می خداوند.باشد عذر احتجاج كننده منكر می واحد، قطع هر گونه
 ًالسررِيننذم و رِينشبم كَانَ اللّه لِ وسالر دعةٌ بجح لَى اللّهاسِ علنئَالَّ يكُونَ لزِيزاً  لع
عد از اين پيامربان حجتی برای تا ب، دهنده دهنده و بيم پيامربانی بودند بشارت( )٧٩٥(.حكيماً

  .)انا وحكيم استو خداوند تو) شود بر مهه امتام حجت.(مردم بر خداوند باقی مناند
آری خداوند زمين را از حجتی كه ظاهر و معلوم و : به كميل در سخنانی از امام علی 

  .گرداند، تا حجت خدا و بيانش باطل نگردند يا ترسان و مغمور باشد خالی منی
 که اينگويند  می انبياء و اوصياء و ائمه و مهديين  ضی از منكرين و جاحدين حقبع
مانند ما بشر   ها بين ديگران و علماء نيست و در آخر آن گان و رسوالن هيچ فرقیفرستاد

  .اند گفته به يمانی آل حممد  امروزه كه چيزی، باشند می
بگو من مانند مشا بشر ( )٧٩٦(.مثْلُكُم بشر أَنا ماإِن قُلْ: و خداوند به نقل از پيامرب فرموده

  ).باشم می
ها در فطرت و  نای انس ها آن را درك كنند، بله مهه آن اين آيه خيلی دورتر از آن است كه

ها خداوند  ها بر معرفت رازق و مربی آن نافطرت انس که سرشت و ذات خدا جو هستند، و اين
ها را برای رسالت خويش  آناين مهه بشر خداوند ز چرا ا ولی. اند شكی نيست خلق شده

اين فضل اهلی كه . دهنده به رسالت خود انتخاب كرد بيم دهنده و ها را بشارت آنو . برگزيد
  : خداوندی است خمتص انبياء و اوصياء شده منت

 إِن ملُهسر ملَه قَالَت  نلَك و ثْلُكُمم رشإِالَّ ب نحاُءنن يشلَى مع نيم اللّه هادبع نم.)٧٩٧( 
از بندگانش كه  كه پيامربان گفتند ما مانند مشا بشری بيش نيستيم و لكن خداوند بر هر(

  .)ند خبواهد منت می
نيست، بلكه به سبب فراموش نكردن عهد و ميثاق  اين منت به گزافه و يا بدون حكمت و

خداوند است، و حمافظتشان بر پاك نگه داشنت فطرت  و ميثاق خويش؛ و غفلت ديگران از عهد
 انتخاب و اختيارشان بر ديگران توسط خداوند، آن خود؛ و تكدر فطرت توسط غيرشان، و

ها  ، خداوند نيز آن مردم را به حال خود رآن مردم به دنيا و زينت مشغول شدنهم به علت 
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  : ها فرموده اين  هدربار ها وارونه شد و خداوند ساخت و فطرت آن
 لَى قُلُوبِهِمانَ علْ رونَ كَلَّا بوا يكِْسبا كَانم.)پندارند  ها می خير چنين نيست كه آن( )٧٩٨
  .)هايشان نشسته است اعمالشان چون زنگاری بر دل بلكه
بگو  ها آنيعنی به ... پبامربان گفتند ما مانند مشا بشری بيش نيستيم(: در تفسير آيه فوق و

را  من از حلاظ بشريت مانند مشا هستم، لكن پروردگارم مرا خمتص به نبوت كرد و مشا
  )٧٩٩(.)خير

ديگران آن را نشناختند؟ و بر او وحی نازل  چرا؟ و سرشت او بر چه چيزی آگاه گشته كه
  شود و بر ديگران خير؟ می

  : فرمايد می و خداوند. است به خود آييم و پرهيزگار شويم پس تر
 اوكُملِّميع و قُواْ اللّهت يملیٍء عبِكُلِّ ش اللّه و اللّه. )مشا خداوند به، از خدا بپرهيزيد 

  .)دهد و خداوند به مهه چيز عامل است تعليم می
كنند كه به  گويند و تكرار می مهان چيزی را می ولی با كمال تأسف امروز صاحب منصبان

ها بسوی  آن روشن كردن مردم غافل و بازگشت آن از گفنتپيامربان قبل گفته شده و غرض 
  : آمده گونه كه در قرآن مهان بلكه برعكس آن. نيست خدا و توجه به تقصير نسبت به خداوند

  )٨٠٠(.)بينيم را سخت در گمراهی می تو ما كه گفتند قومش ازعلمای گروهی(_ 

يابيم و  خرد می ه و بیكه كافر شدند گفتند ما تو را سفي گروهی از علمای قومش( _
  )٨٠١(.)دروغگويان باشی كنيم كه تو سخت از گمان می

دانيم و پيروان تو  خود بشری بيشتر منی مانندگفتند كه ما تو را  بزرگان قوم در پاسخ( _
بينيم بلكه  گونه مزيتی بر مشا نسبت به خود منی بيش نيستند و ما هيچ قدر اشخاصی پست و بی

   )٨٠٢(.)اريمپند می مشا را دروغگو
ست ا كه بشری شخص جز آن که اين چنين گفتند بزرگان قوم كه كافر شدند در پاسخ(_ 
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خواست  فضيلت ديگری ندارد و اگر خدا می يابد خواهد بر مشا برتری مانند مشا كه می
اين شخص   فرستاد ما اين سخنانی كه فرشتگان می ای را بر بشر بفرستد مهانا از فرستاده

  )٨٠٣(.)ايم ز پدران پيشين خود هيچ نشنيدها را گويد می

گروهی از بزرگان قوم چنين رأی دادند كه بر پرستش خدايان خود ثابت قدم باشيد  و(_ 
  )٨٠٤(.)است كه مراد مهه استكاری  اين

 ای خلق كرده است كه به ها را به گونه ناو حق آن كه خداوند سرشت و فطرت انس
منوال  و بر اين، ﴾اللَّه الَّتی فَطَر الناس علَيها فطْرةَ نندمعرفت او باز گردند و او را تصديق ك

نتيجه ستارگانی  گردند، ولی در در اين دنيای امتحان بايد مهه خداوند را ياد كنند و به او باز
خداوند سبحان را  گشته و عهد و ميثاق اندك در اين امتحانات و غربال مهگانی به حق باز

خود را پاك نگه  خواست و فطرت گونه كه او می و او را شناختند مهان فراموش نكردند،
ها را فرستادگان خود  آن ها را انتخاب كرد و از ديگران جدا ساخت و داشتند، پس خداوند آن

ها و معصيت  دنيا و لذت هايی كه برای ديگران؛ جهت يادآوری به فطرت خويش قرار داد، آن
خواست او را  نوری كه اگر خداوند می، اند کردهاختيار  )خداوند فطرت( آن را بر نور

  .شناختند بود می  گونه كه شايسته مهان
گونه كه  را به ياد آورند مهان ی ايام خدا و عهد و ميثاق گرفته شده در اصل مردم بايد مهه

ن گونه ها آورد، نيازی ندارند، اي آن ها را به ياد ياد آوردند و به كسی كه آنبه انبياء آن را 
ها كسی را  حتی اگر خداوند برای آن اند، ولی فرصت خود را از دست دادند، و خلق شده

كه آن شخص خود را  بايد بدون آن جهت ياد آوری بفرستد به نسبت فطرت خداوندی خويش
را در اين حال نشناختند، و خداوند  معرفی كند او را بشناسند، ولی بعد از غفلت باز هم او

و . )تعليم دهد و خداوند به مهه چيز عامل است از خدا بپرهيزيد تا خداوند به مشا(: فرمايد می
 و حال بعد از آن كه آن. ها است آناز خود  اين عدم شناخت فرستاده تقصير و کوتاهی

كه با نور  یا ادهفرست(به خداوند آمده را نشناختند،  ها ای كه جهت يادآوری آن فرستاده
غفلت به صراط حق هدايت كند در حالی كه از او غافل  را بعد از ها آنخداوند آمده تا 
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بلكه جهت معرفی فقط ، معرفی خويش ندارد تا او را بشناسند و اين فرستاده نيازی به) بودند
بعد از سؤال از خداوند ، عنوان خليفهه مردم به نوبه خود او را ب و، دعوت خود را علنی كند

ها بر فطرت و انسانيت خويش  ناصلی است كه اگر انسی ا لهمهان مسئ و اين، خواهند شناخت
 و خداوند. ی خدا را خواهند شناخت، حتی اگر از او غافل بودند خليفه كردند حمافظت می

  : فرمايد می
 ويأَذِّنْ ف جاسِ بِالْحالن االً ورِج وكيقيأْتمع كُلِّ فَج نم ينرٍ يأْتاملَى كُلِّ ضع.)و ( )٨٠٥
  .)در حج اذان بگو تا مردانی سواره بر مركب ويا پياده به سوی تو بيايندمردم  بين

بعد از شنيدن ندای حق و هدايت و محل رسالت  اذان بگو ای حجت خدا تا مردم با عجله
عهد خويش را بعد از اتصال به خداوند بياد خواهند  ها زيرا كه آن، سوی تو بيايند بهخداوندی 
  .كه خليفه و حجت او هستی، فهميد رت را از او خواهندآورد و ام

ها  شود نام انسان را بر آن اند، و منی ساخته اما كسانی كه فطرت خويش را وارونه و مكدر
ها و كسانی كه خود را انسان  نابرايشان دارد، و بين انس اد، اكيداً نه اذان و نه غير آن نفعی

فطرت و نفسشان با اين جناسات دنيوی در هم آميخته نامند، كسانی هستند كه به حدی  می
چيزی غير از اعالن و اذان جهت هدايت به حق الزم است، و اين  ها حتماً شده و برای اين

ناميم، پس به  را داليل معرفت حجت و يا قانون معرفت حجت می مهان چيزی است كه ما آن
حق  هری واضح و جلی برای  هادل(اين حجت آيات و بينات  جهت وسعت رمحت خداوند با

پيامربانی بودند بشارت دهنده . احتجاج كنندگان باقی مناند تا حجتی جهت، ارسال منود) طلب
، پس با وجود اين. اين پيامربان حجتی برای مردم بر خداوند باقی مناند تا بعد از، و بيم دهنده

و بعد از ، وندی خلق شدهزيرا كه مهه بر سرشت و فطرت خدا، انسان حجتی برخداوند ندارد
 اين فرستادگان اعالن دعوت منودند، باز  ها فرستادگانی فرستاد و بعد از آن كه آن اين كه برای

اعتراضِ  و آن داليل روشن قطع هر گونه. ها را حجت نام اد خداوند با كرم خويش داليل آن
آورند و بر  می به آن ايمان هايی كه آنو با اين وجود چقدر كم هستند . باشد میاعتراض كننده 

  .عكس اكثر مردم از حق گريزانند
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 وف نم أَكْثَر عطتبِيلِ يإِنس نع لُّوكضِ يضاللَّه الْأَر.)هايی كه در  آنو اگر از بيشتر ( )٨٠٦
   .)خداوند گمراه خواهند منود زمين است پيروی كنی مشا را از راه

 اسِ والن أَكْثَر نونَلَكنماليؤ.)آورند اكثر مردم ايمان منی و لكن( )٨٠٧(.  
 وأَكْثَر ملَهلَّ قَبض لَقَد ينلالْأَو.)گمراه  و قبل از اينان اكثر پيشينيان هم سخت( )٨٠٨
  .)شدند
 ا إِلَّاماهلَقْنا خم و قونَبِالْحلَمال يع مهأَكْثَر نلَك.)حق و از روی ها را جز به  آن( )٨٠٩

  .)مصلحت نيافريديم و ليكن اكثر مردم از آن آگاه نيستند حكمت و
 
   

  توان شناخت؟ معرفت حجت می بدون ادله، را آيا قائم : مبحث پنجم
عتقدند كه م، ی مردم و حتی نظرات اكثر علماء و فقهای آخر الزمان بر خالف تصور عامه

امر قائم ، را به سادگی خواهند شناخت مهه ايشانچنان روشن است كه  ی قائم  قضيه
 باشد منیها  سادگی به اين.  

كه مردم اين  اند همردم عامه را چنان فريب داد، علماء و فقهاء با اظهارات نادرست خود
  خوانند؟ منی قرآنيا خود فقهاء نيز آ. اند هرا فراموش كرد قرآنآيه 

  َوننلَا يفْت مها وّنكُوا أَن يقُولُوا آمرأَن يت اسّالن ِسبأَح * ّنلَمفَلَيع هِملن قَبم ينا الَّذّنفَت لَقَدو
بِينالْكَاذ ّنلَملَيعقُوا ودص ينالَّذ اللَّه.)آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم رها ( )٨١٠

شك  و بی ايم دهو به راسىت كه پيشينيان آنان را آزمو* گيرند  مورد آزمايش قرار منیشوند و  می
   .)دارد خداوند راستگويان و دروغگويان را معلوم می

را از آمسان و باالی ابرها و يا ندايی كه امام سر  ظهور قائم ، مردم با تومهات خمتلف
و غيره و غيره  دهد یی جنبيدن به احدی من هشنوند و يا معجزات قاهر كه اجاز و مهه می دهد می
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  .برند انتظار می
  : فرمايد كريم اين سخن را به شدت ی و رد می قرآن

 الْأُولَى فحّی الصا فةُ مينهِم بأْتت لَمأَو بِّهّن رّم ا بِآيةينلَا يأْتقَالُوا لَو و.)ها  و آن( )٨١١
آورد بگو آيا داليل روشن كه در صحف  وردگارش برای ما منیای از سوی پر گفتند چرا معجزه

   ).ها نيامده است؟ پيشين است برای آن
 ْثّهِم ملن قَبم ينقَالَ الَّذ كا آيةٌ كَذَلينأْتت أَو ا اللّهنمّالَ يكَلونَ لَولَمالَ يع ينقَالَ الَّذ لَ و هِملقَو

 مهقُلُوب تهابشونَتنمٍ يوققَول ا اآلياتّينب قَد.)نادانان گفتند چرا خداوند با ما سخن ( )٨١٢
شود كساىن كه پيش از اينان بودند نيز مانند سخن  اى براى ما نازل منی گويد، يا چرا معجزه منی

های خود را براى مردمى كه اهل يقين  هايشان مانند هم است، و ما نشانه ايشان را گفتند، دل
   .)ايم ستند، روشن ساختهه

 ا ومو اللّه ندع ا اآلياتمّا قُلْ إِنبِه ّننمآيةٌ لَّيؤ مهاءتن جلَئ انِهِمأَيم دهج واْ بِاللّهمأَقْس
 كُمرعونَ آنيشنمالَ يؤ اءتها إِذَا ج.)ترين سوگند هايشان به خدا سوگند  و با سخت( )٨١٣

گروند بگو معجزات تنها در اختيار  بدان می اى براى آنان بيايد حتماً ر معجزهخوردند كه اگ
   .)آورند دانيد كه اگر معجزه هم بيايد باز ايمان منی خداست و مشا چه می

 وّا اَألوبِه إِالَّ أَن كَذَّب لَ بِاآلياتسرّا أَن ننعنا ممصباقَةَ مّالن ودا ثَمينآتا لُونَ وواْ بِهةً فَظَلَمر
و چيزى ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز ( )٨١٤(.وما نرسلُ بِاآليات إِالَّ تخوِيفًا

گر بود وىل به آن  ها را به دروغ گرفتند و به مثود ماده شتر داديم كه روشن كه پيشينيان آن اين
   .)رستيمف ها را جز براى بيم دادن منی ستم كردند و ما معجزه

 ضعيأْتی ب ميو بِّكر آيات ضعی بيأْت أَو كّبی ريأْت كَةُ أَوالئالْم ميهأْتونَ إِالَّ أَنْ تظُرلْ ينه 
روا ها خيراً قُلِ انتظ نان قَبلُ أَو كَسبت فی إيملَم تكُن آمنت م ها ايمانآيات ربِّك ال ينفَع نفْساً 

آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به سويشان بيايند، يا پروردگارت ( )٨١٥(.إِنّا منتظرونَ
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هاى  اى از نشانه روزى كه پاره] اما[هاى پروردگارت بيايد؟  اى از نشانه بيايد، يا پاره
به دست  ورده يا خيرى در ايمان آوردن خودكسى كه قبلًا ايمان نيا، آيد] پديد[پروردگارت 

  .)منتظر باشيد كه ما هم منتظريم: بگو. خبشد نياورده، ايمان آوردنش سود منی
آمدن صاحب اين امر و قائم آل حممد : كه فرمودند بدون توجه به احاديث اهل بيت  
 ها در مكه ت سالمهانند آغاز اسالم و غريب بودن پيامرب به مد، در حين غربت ،

  .باشد میغربت نيز ، دارد از رسول اهللا  كه قائم هايی  گويی از سنت. باشد می
از پدرش ، از پدرش جعفر بن حممد، از پدرش موسی بن جعفر، از علی بن موسی الرضا 

از پدرش علی بن ابی طالب ، از پدرش حسين بن علی، از پدرش علی بن احلسين، حممد بن علی
  كه رسول اهللا آغاز شد و غريبانه نيز باز خواهد درستی كه اسالم غريبانه ه ب(: فرمود

   )٨١٦(.)پس خوشا به حال غريبان. گشت
درستی كه اسالم غريبانه آغاز شد و غريبانه نيز باز خواهد ه ب(: فرمود امام باقر  

   )٨١٧(.)پس خوشا به حال غريبان. گشت
به درستی كه اسالم غريبانه آغاز شد : فرمود می شنيدم امام صادق (: گويدابی بصير  

   )٨١٨(.)پس خوشا به حال غريبان. و غريبانه نيز باز خواهد گشت
 بعضی از شيعيان نيز تومهاتشان به قدری فرا رفته است كه اصال دعوتی برای قائم 

آيد و متام مردم پيرامون ايشان  می كه قائم ) حال چگونه(كنند  گمان میو  متصور نيستند
كه غربت  شود میهای اشتباه باعث  ين برداشتشايد مه. مجع شده و به مهراه او خواهند بود

  .به قدری زياد شود كه كسی دعوتش را اجابت نكند قائم 
مردم را . كند به حق قيام می بعد از مأيوس شدن از شيعيان، قائم ما(: فرمود امام باقر  

  )٨١٩(.)دهد منیاما كسی جوابش را ، كند سه بار دعوت می
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  .قائم با امرى جديد مى آيد: مبحث ششم
 کند میظهور که امام مهدی وقتی که در نزد بسياری از مردم اين تصور اشتباه شکل گرفته 

 ز مردم تصوری از شناخت امام مهدیهر کس اکه بدين معنا ، آيد میها  طبق هوای نفسی آن
  را قبول کنند در  ايشانها بيايد تا  ا اين شاخصهتصوير کشيده و بايد برا در ذهن خود به

 .غير اين صورت او را رد خواهند کرد
که معجزه و ديگر اموری  با، قدرت امام خارق العادهکه کنند  بسياری از مردم فکر می

و اين تصور اشتباه مردم را به بيراهه کشانده است؛ يا تر  آيد میها عاجز است  انسان از آن
 ن تصور را برای مردم کشيده و توسط علماء و بزرگان قوم به مردم نوعیاي که است بگوييم 

  .و اين به داليلی بسيار است، ها تلقين شده است تزريق و به بعضی از آن
فهم و درک آن برای عموم مردم سخت و نا باور است آمدن امام با که يکی از مسائلی 

بشارت او به انسانی پير و ، و از سويی ديگربشارت امام از سويی و آمدن ا. امری جديد است
بشارت به سفيد ، بشارت آمدن او با اسم حممد و آمدن با اسم امحد، صورت جوانه آمدن او ب

که شناخت دوازده امام در طول عمر و رو کردن وصيتی ، روی و آمدن شخصی سيه چرده
ها را امر جديد  ی اين مههکه حاکی از دوازده امام و دوازده مهدی و ده ها هزار امر ديگر 

مهان يمانی موعود وصی ، ها امر مهديين و مهدی اول امحد ترين آن يکی از سختکه گويند  می
  .باشد می و فرستاده امام مهدی 

لو يعلم الناس ما يصنع القائم اذا : يقول مسعت ابا جعفر (: قال، عن حممد بن مسلم 
أما انه ال يبدأ اال بقريش فال ياخذ منها اال ، الناسمما يقتل من ، خرج الحب أكثرهم اال يروه

ولو كان من ، ليس هذا من ال حممد: حىت يقول كثري من الناس، وال يعطيها اال السيف، السيف
   )٨٢٠(.)ال حممد لرحم

دانستند كه  اگر مردم مي(: فرمود مي امام باقر ، از حممد ابن مسلم كه عرض كرد
داشتند كه او را نبينند از  خواهد كرد بيشترشان دوست ميحضرت قائم به هنگام خروج چه 

كه از قريش به جز ، مهانا كه او آغاز خنواهد كرد مگر به قريش، بس مردم را خواهد كشت
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ن از آل حممد اي که بيشتر مردم بگويند که  اينتا ، دهد گريد و به آنان به جز مششري مني مششري مني
  .)کرد و اگر بود به مردم رحم می نيست

  

أنه قال إن قائمنا إذا قام دعا الناس إىل أمر جديد كما دعا إليه رسول : (جعفر  عن أيب 
   )٨٢١(.)كما بدا فطوىب للغرباء سيعود غريباًو غريباً أوإن اإلسالم بد اهللا 

قائم ما چون (: روايت كرده كه آن حضرت فرمود كامل و از امام باقر  بصري از ابو
 گونه كه رسول خدا  دعوت خواهد منود مهان) جديد( به امر نويىنقيام كند مردم را 

و ، چنان كه شروع شده غريب خواهد گرديد و اسالم غريبانه آغاز شد و باز هم، دعوت فرمود
  .) حال غريبانه خوشا ب

  

سألته عن سرية (: قال عن عبد اهللا بن عطاء املكی عن شيخ من الفقهاء يعنی أبا عبد اهللا  
يهدم ما كان قبله كما هدم رسول اهللا  كيف سريته فقال يصنع كما صنع رسول اهللا  املهدی
 أمر اجلاهلية و يستأنف اإلسالم جديدا(.  

 ايشان از(: روايت كرده - يعىن امام صادق  -عبد اللَّه بن عطاء مكّى از شيخى از فقهاء
چنان : مودسؤال كردم كه رفتارش چگونه است؟ فر ى روش حضرت مهدى  درباره

 –كند  بوده مهه را ويران مىقبل از او  چه آن، كرد رفتار مى كند كه رسول خدا  مى
و اسالم را از نو  -شالوده دوران جاهليت را ويران ساخت  گونه كه رسول خدا  مهان

  )٨٢٢().كند آغاز مى

  

ضاء يقوم القائم بأمر جديد و كتاب جديد و ق: (قال أبو جعفر : بصري قال عن أيب 
جديد على العرب شديد ليس شأنه إال السيف ال يستتيب أحدا و ال يأخذه فی اهللا لومة 

  )٨٢٣(.)الئم

به امرى جديد و كتاىب جديد و قضاىي ، آن قائم: فرمود امام باقر (: ابو بصري گويد 
او را كارى جز ) يا سخت خواهد گرفت(بر عرب سخت گران است ، جديد قيام خواهد منود
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و در كار خدا از مالمت هيچ شخص ، پذيرد ى هيچ كس را منى توبه، نيستبا مششري 
  .)گريى باك ندارد خرده
  
   )٨٢٤(.)اذا قام القائم جاء بامر غري الذى كان: (امام صادق  

كند كه در گذشته  مسائلى را مطرح مى، قيام كند كه قائم  گاه آن: ( امام صادق
   .)نبوده است

  

و قضاء ، و سنة جديدة، و كتاب جديد، يقوم بأمر جديد اذا خرج: (امام باقر  
هاى جديد  جديد و كتاب جديد و روش امر، هنگامى كه قائم ظهور كند( )٨٢٥(.)جديد

  ).و در قضاوت روش جديدى دارد، آورد مى
   

  قادقَالَ الص و) : مالْقَائ إِذَا قَام يداً ودلَامِ جإِلَى الْإِس اسا النعد  رٍ قَدإِلَى أَم ماهده
الْج هنلَّ عض و ثَردما سمإِن و ورهيم دهلُولٍ يالْمضرٍ مى إِلَى أَمدهي هأَناً ليدهی   ممس و هنع
  )٨٢٦(.) الْقَائم لقيامه بِالْحق

كند و  نو به اسالم دعوت مىمردم را از ، چون قائم قيام منايد(: فرمود  حضرت صادق 
 اند همانده است و عموم مردم از آن جدا شده و به گمراهى رفت کآنان را به امرى كه مترو

سوى امرى خمفی ه كند و او از اين جهت مهدى ناميده شده است كه مردم را ب راهنمائى مى
   .)كند ده شده است چرا كه قيام به حق مىو قائم خوان. كند هدايت مى

  

  چگونه از منتظران واقعی باشيم؟: ث هفتممبح
پيوندند و  در عمل به ايشان ميكی اند  هچرا از ميان اين مهه منتظران قائم آل حممد فقط گرو

ت؟ تفاوت خواهند بود و يا به مبارزه با ايشان خواهند پرداخ بقی يا نسبت به دعوت ايشان يبما
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  .است و روايات اهل بيت  قرآناين مبحث در پی يافنت پاسخی برای اين سؤال از آيات 

  ِارِي إأَنص نم نيارِيولْحل ميرم نى ابيسا قَالَ عكَم اللَّه اروا كُونوا أَنصنَآم ينا الَّذها أَيلَى ي
أَنص نحونَ نارِيوقَالَ الْح اللَّه ينا الَّذندفَةٌ فَأَيت طَّائكَفَريلَ وائرنِي إِسن بفَةٌ مت طَّائنفََآم اللَّه ار

رِينوا ظَاهحبفَأَص مهودلَى عوا عنايد ياران خدا باشيد مهان  اى كساىن كه اميان آورده( )٨٢٧(.﴾َآم
اند حواريون گفتند  راه خدا چه كساىن ياران من در مرمي به حواريون گفت   بن گونه كه عيسى

اى كفر ورزيدند و كساىن را كه گرويده بودند بر دمشنانشان يارى  ما ياران خداييم پس طايفه
  .)كردمي تا چريه شدند

: از اين امر خارج خواهند شد، در روايات آمده كه در حني ظهور تعداد زيادی از منتظران
نه تنها از اين امر خارج  ای عدهو حتی " سه من أهلهسيخرج من هذا االمر من كان يری نف"

  .خواهند شد بلكه با حضرت جنگيده و كشته و هالك خواهند شد

  سؤال اينجاست كه چه كنيم كه از منتظران واقعی باشيم و به جنگ قائم آل حممد نرومي؟

 ای هچار، برای پيدا كردن جوابی قانع كننده به اين سؤال بسيار مهم و حياتی و حساس
  .ندارمي جز مراجعه به آيات و احاديث و كتب پيشينيان

  .مؤمنان از انصار اهللا باشيد ای  هفرمايد ك خداوند مي، ای كه در ابتدای مبحث آمد در آيه
 سوی خدا؟ه كه عيسی ابن مرمي در حني ظهور گفت چه كسانی انصار من هستند ب گاه آن

اميان  ای هدست، ه منتظر مسيح بودند دو دسته شدندمهه مجلگی عاشقانکه  اينو بنی اسرائيل با 
  .كافر شدند ای هآوردند و دست

. جاست كه اكثريت قاطع بزرگان و علمای بنی اسرائيل جزو دسته دوم بودند و تعجب اين
  ).و اين موضوع در سريال مرمي مقدس به زيبائی به تصوير كشيده شده است(

چنان به خدا و پيامربان و  گر چه هم، منكرين را، يهجا است كه خداوند در اين آ و نكته اين
مسيح ذهنی و فرضی خويش اميان داشتند و تابع و پريو علمايشان بوده و به شريعت هم سفت 
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  .نامد كافر مي، كردند و سخت پايبند بودند و عمل مي

اميان  دهد كه اميان آورندگان به او را تأييد كرده و كمك كردمي كه به منكرين و ادامه مي
هائی كه منكر  امروز هم اغلبيت با مسيحيان است و تعداد آن چه ناچن، نياوردند غالب شوند

  .شده و يهودی ماندند يك در صد مسيحيان هم نيستند

ه رسد تأكيد شده كه مشا مسلمانان نيز قدم ب ات شيعه و سنی كه به حد تواتر میو در رواي
جاست كه اين بار دور  اما مسئله اين .خواهيد كردكار گذشتگان را تكرار ، قدم و مو به مو

زنده خنواهد ماند كه اين  کسیو . ی منكرين هالك خواهند شد و آخر بازی است و مهه ايی
  .منتظر مهدی ذهنی خود مباند، بار نيز مثل يهود هزار سال ديگر بعد از ظهور مهدي

سنناً علی  يا.  طبقاً عن طبقلتركنب: جلقال اهللا عز و(: فرمود امام صادق  حديثیدر  
  .)سنن من كان قبلكم

 بىن من طائفَةٌ فَاَمنتای كه در اول مقاله آمد  در حديثی در تفسري آيه، و در حباراألنوار
بيشتر بزرگان و  -یا اسرائيل اميان آوردند و عده یای از بن عده( .طائفَةٌ وكَفَرت إِسرائيلَ

 ها به آن کالمیفرمايد كه حضرت مسيح  مي  م صادقاما) كافر شدند -علمايشان
  . اش شوريدند ها سنگني آمد و بر عليه آنگفت كه بر ) علمايشان(

و اين است كالم سنگني حضرت مسيح خطاب به علمای يهود كه در اجنيل امروزی نيز 
 کي  ی دهمشا از نعناع و سداب و هر گونه سبز! وای بر مشا ای فَريسيان: موجود است

ی جا بايست به یها را م اين. گرييد و از حمبت خدا غافليد یاما عدالت را ناديده م، دهيد یم
زيرا دوست داريد در ! ی بر مشا ای فَريسيانوا. كرديد یها را نيز فراموش من آورديد و آن یم

  .ی جمالس بنشينيد و مردم در كوچه و بازار مشا را سالم گويندترين جا
عيسی  .یكن یتو با اين سخنان به ما نيز اهانت م، استاد: در پاسخ گفتيكی از فقيهان 

 يد یكه بارهايی توان فرسا بر دوش مردم م، ای فقيهان، ی بر مشا نيزوا :فرمود ،ا خودام 
  .جبنبانيد کحاضر نيستيد حتی انگشتی برای كم

اين بر گردن ، است پيامربانی كه خونشان از آغاز جهان تا كنون رخيته شده مههخون ، پس
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  .نسل خواهد بود
شويد و  یخود داخل من. ايد زيرا كليد معرفت را غصب كرده! وای بر مشا ای فقيهان

چون . )كه ما متخصص دين هستيم مشا دخالت نكنيد( گرديد یشوندگان را نيز مانع م داخل
با سؤاالت  علمای دين و فَريسيان سخت با او به خمالفت برخاستند و، بريون رفت  عيسی

   )٨٢٨(.بسيار بر او تاختند

گويد كه بر  یكند مثل مسيح كالمی م یوقتی قائم اول از ما قيام م(: فرمود امام صادق 
و مشا را  جنگد میجنگيد و او نيز با مشا  یو با او م) او را منكر شده( مشا سنگني آمده

  .)كشد یم

يا : عنده نفر من أصحابه فقال يلو عبد اهللا  ايبدخلت على (: يعفور قال ابیعن ابن  ...
عنها سألتك ليس عن غريها : قال، نعم هذه القراءة: قلت: ؟ قالقرآنيعفور هل قرأت ال ابیابن 
حدث قومه حبديث مل حيتملوه عنه  ألن موسى : و مل؟ قال، نعم جعلت فداك: فقلت: قال

قومه حبديث فلم حيتملوه  حدث و ألن عيسى ، فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم، فخرجوا عليه مبصر
منت طائفة من افجل و هو قول اهللا عز و، عنه فخرجوا عليه بتكريت فقاتلوه فقاتلهم فقتلهم

و إنه أول قائم  آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين إسرائيل و كفرت طائفة فأيدنا الذين بنی
الدسكرة فتقاتلونه فيقاتلكم  يقوم منا أهل البيت حيدثكم حبديث ال حتتملونه فتخرجون عليه برميلة

   )٨٢٩(.)فيقتلكم

  عدم تشخيص موعود در حني ظهور و مدعی كذاب پنداشنت او
گفته شد اين سنت گذشتگان از يهود و نصارا بود كه موعود منتظر را در حني  چه ناچن

پنداشتند و به مهني دليل نه تنها به او  ظهور نشناخته و او را فردی كذاب و مدعی دروغني مي
كاری كه با حضرت ، شدند آوردند بلكه او را تكذيب كرده و با او وارد جنگ نيز مي اميان مني

منتظرش بودند و هنوز هم  عاشقانهصربانه و  اگر چه يب، كردند مسيح و حضرت رسول 
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  .كه هنوز است منتظرش هستند
ات واقعی ی اول دنيا پرستی و دور افتادن از فرهنگ و تعليم علت اين امر هم در درجه

ها در تصورات  آن .ی دوم نشناخنت و عدم تشخيص موعود ظهور كرده بود پيامربان و در وهله
موجودی فرا زمينی و فرا انسانی ، از موعود، بر خالف توصيفات آمده در كتب و آثار، خود
ساختند كه بايد با معجزات شگفت انگيز و مهراه فرشتگان و با شكوه و عظمت خريه  مي

  !يايدكننده ب
، گفت منم مسيح موعود يا پيامرب موعود شد و مي اما وقتی يكی از ميان خودشان بلند مي

گويا ما را به ، زند هائی مي گفتند اين عيسای ناصری را ببني چه حرف با متسخر و استهزاء مي
ی عجيب ها جمنون شده و چه حرف، اين حممد يتيم عبداملطلب را ببني، و يا! مسخره گرفته

 اش را كامل بزرگ نشده و گذشته انگار بني ما! كند ند و چه ادعاهای بزرگی ميز مي
  نيم؟دا یمن

لَىرى علٌ افتجإِلّا ر وإِن ه ا اللَّهبما كَذو حنن لَه ننيؤمبِم.)بيش معمويل مرد( )٨٣٠ 
 ميان اوا به )و خورمي مني فريب(ما  و دهد مي نسبت خدا به را خود دروغ به كه نيست

  ). آورمي مني
مردی از ميان خودشان و  كه بود قبول قابل غري و آور تعجب برايشان شد گفته چه ناچن

  !مثل خودشان بيايد و بگويد من مهان موعودی هستم كه مشا در طول ساليان منتظرش بوديد

 ِرأَنْ أَنذ مهنلٍ مجا إِلَى رنيحا أَنْ أَوبجاسِ علنأَكَانَ ل  مقَد مواْ أَنَّ لَهنآم ينرِ الَّذشبو اسالن
بِنيم راحذَا لَسونَ إِنَّ هرقَالَ الْكَاف هِمبر ندقٍ عدص.)آور است كه  آيا براى مردم شگفت( )٨٣١

 اند مژده ده كه به مردى از خودشان وحى كردمي كه مردم را بيم ده و به كساىن كه اميان آورده
قطعا افسونگرى آشكار ] مرد[براى آنان نزد پروردگارشان سابقه نيك است كافران گفتند اين 

  ).است
امي؟ و  ها نشده ی ظهور امام زمان دچار مهان ذهنيت جا است كه آيا ما درباره سؤال اين

                                                
 . ٣٨: املؤمنون .٨٣٠
 . ٢: يونس .٨٣١
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  دچار مهان مشكالت پيشينيان نيستيم؟
در هفت آيه ، در سوره انبياء !ماز نظر نگارنده ما هم دچار مهان مسائل و مشكالت هستي 
  : فرمايد بيان مي يیاين موضوع را خداوند به زيبا، اول

ما يأْتيهِم من ذكْرٍ من رم محدث إِالَّ * اقْترب للناسِ حسام وهم يف غَفْلَة معرِضونَ﴿
وا النجوى الَّذين ظَلَموا هلْ هذَا إِالَّ بشر مثْلُكُم أَفَتاتونَ الَهيةً قُلوم وأَسر* استمعوه وهم يلعبونَ

بلْ قالُوا *  قالَ ريب يعلَم الْقَولَ يف السماِء واَألرضِ وهو السميع الْعليم* السحر وأَنتم تبصرونَ
ش ولْ هب اهرلْ افْتالَمٍ باثُ أَحغلونَأَضلَ اَألوسا أُركم ا بايةنأْتفَلي راع  * ةيقَر نم ملَهقَب تنا آمم

وما أَرسلْنا قَبلك إِالَّ رِجاالً نوحي إِليهِم فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم الَ *  أَهلَكْناها أَفَهم يؤمنونَ
هيچ ذكر و * اند و رويگردان  ها غافل ی مردم نزديك شده اما آنابرسوقت حس( )٨٣٢(.تعلَمونَ

مشغول هلو و لعب و زندگی پوچ روز مره شان که  اينی از پروردگارشان نيامد مگر پيام جديد
هايشان مشغول هلو و لعب بود و به هم  دل* كردند  بودند و خرب و پيام را سرسری گوش مي

يه است شايد كمی هم سحر ياد گرفته ولی ما با بصريت و ی مثل بقگفتند يك آدم معمول مي
داند و شاهد من است در زمني  ميپروردگارم : گفت فرستاده مي* خورمي  آگاهيم گولش را مني

گويد  ی شبانه است دروغ ميها ها كابوس اما خمالفني گفتند اين* و آمسان و او شنوا و داناست 
ی ها ها و امت نسل* ثل پيامربان گذشته معجزه بياورد گويد م بافد اگر راست مي و از خود مي

ها اميان  خواهی اين قبلی هم مهني برخورد را كرده و اميان نياوردند و هالكشان كردمي حال مي
از اهل . ی مثل تو فرستادمي و مهني برخوردها را كردندقبل از تو هم مردان معمول* آورند؟ 

  .)ذكر بپرس

  !سش از اهل ذكر استدر اين نوشته هدف مهني پر

هم استمعوه و«و » فی غَفْلَة معرِضونَ«: یدرد اصل فرمائيد مشكل و یمالحظه م چه ناچن
و ، واقعاً به فكر خدا و امام زمان نيست کسیباشد و اين كه  یم »لَاهيةً قُلُوبهم«و » يلْعبونَ

و به قول ، حد حرف و صرفاً شعر و شعار است زنند اكثراً در هائی هم كه از اين امر دم مي آن
  : شاعر

                                                
 .١-٧: االنبياء .٨٣٢
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  "اينجا خدا هم پيششان حمبوب نيست"
  يار من يوسف نيا اينجا كسی يعقوب نيست

  ای چشمانشان از دوريت مرطوب نيست حلظه
  ای گل زيبای من از غربتت اشكی نرخيت

  نازنني اينجا خدا هم پيششان حمبوب نيست
  زون نشدنو هبارم در فراقت هيچ كس حم

  منجی انسانيت اينجا شرايط جور نيست
  كنند ای زيبا دعايت می گر چه در هر مجعه

  اين دعاها بر زبان است جنسشان مرغوب نيست
  اند اينجا مهه مرعوب دنيا گشته، مهربان

  هيچ كس منصور نيست، ها بر گردن است و طوق
  زنند داد از متنای ظهورت مي، گر چه در هر صبح و شام

  نیستا بر لبان است؛ قلبشان مشروب اين متن
ها كور شده و  دل و ديده، در نتيجه اين خوض و غرق شدن در دنيا و فراموشی خداوند

شدند و فرستادگان را نه تنها نشناخته بلكه به  های حقري و كور دنيا پرست مي تبديل به موش
  : پرداختند ها مي حتقري و متسخر و آزار و اذيت آن

 ِإ كمرم لَفلَعههونَ ينعمهِم يتكرس.)ها در مستی دنيا و در  قسم به جان تو كه آن() ٨٣٣

                                                
 .٧٢: احلجر .٨٣٣
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  .)خورند مي ضاللت و حتري كوردالنه تلو تلو

القواى يتبوا حلعيخوضوا وم يفَذَره مهومدونَ الَّذى ييوع.)پس بگذارشان ياوه ( )٨٣٤
  .)مالقات منايند اند هدگويند و بازى كنند تا روزى را كه وعده داده ش

اند و عاشق دنيا و زندگی دنيويشان  بر اين مشكل اين جاست كه خدا را فراموش كرده بنا
های كور و حب دنيا از كجا قدر و عظمت خدا را بشناسند و اولياء و  اند و با اين دل شده

  فرستادگان خدا را؟

 قَدرِه قح وا اللَّهرما قَدثُ .و قُلِ اللَّهم مهِم ىف ذَرهوضبونَ خلعي.)و آن گاه كه ( )٨٣٥
] سرگرم[بازى  خود به] باطل[بگذار تا در ژرفاى ...گفتند خدا چيزى بر بشرى نازل نكرده

  .)شوند
بلكه در غرق دنيا شدن و فراموش كردن ، نه در مبهم بودن فرستادگان، بر اين مشكل بنا

حضرت نوح به تكذيب  چه ناچن، ند پيش آنان بودو وقار و قدر و منزلت نداشنت خداو، خدا
  : زند كنندگان يب مي

 ًقاراو لَّهرجونَ لما لَكُم ال ت. )مشا را چه شده است كه از شكوه خدا بيم () ٨٣٦
   ).نداريد؟

 وفم فَسا جاَءهلَم أتيهِم فَقَد كَذَّبوا بِاحلَقا يما أَنبؤ هزِءونَ كانوابِهستي.)حق ، آنان( )٨٣٧
را به باد مسخره  چه آنی بزودی خرب ول! تكذيب كردند، را هنگامی كه سراغشان آمد

  ).شوند آگاه مي، دو از نتايج كار خو(رسد؛  به آنان مي، گرفتند مي

يك دين مستقر و فاصله گرفته از دين حقيقی هم ، به ويژه اين كه در اين غفلت و مسيت
  : كنند اند و هيچ چيزی بر خالف آن را قبول مني كرده دارند كه به آن و مبلغان آن عادت

                                                
 .٤٢: املعارج. ٨٣٤
 .٩١: االنعام .٨٣٥
 . ١٣: نوح .٨٣٦
 . ٥: االنعام. ٨٣٧
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 معوا أَهواَءهباتكَذَّبوا وكُلُّ وو رقستأَمرٍم.)فرستاده را تكذيب كردند و راه دخلواه ( )٨٣٨
نداشت  خوانی همو پيام جديد را كه با آن دين مستقر (خود را پيش گرفتند و هر امر مستقر را 

  ).رد كردند

 َّكَذجِرازدجنونٌ وقالوا منا وبدنوحٍ فَكَذَّبوا ع م قَومت قَبلَهب.)ها قوم  پيش از آن( )٨٣٩
با (و » !او ديوانه است«: را تكذيب كرده و گفتند) نوح(بنده ما ) آري(، نوح تكذيب كردند

  .)بازداشته شد) انواع آزارها از ادامه رسالتش

حب ، حب مقام، حب نام، حب جاه، حب مال، دنيابنا بر اين آلوده نشدن به دنيا و حب 
هايی هستند كه موقع  ها ويروس چرا كه مهه اين، شهرت از شرائط مهم يك منتظر حقيقی است

واقعاً چگونه ممكن است كسی ، اندازند ظهور عمل كرده و بصريت را كور كرده و از كار مي
جاه و مقام و نام و شهرت خويش زار دنيا فرو رفته و يا گرفتار حب  كه تا خرخره در جلن

توفيق شناخت ظهور و شركت در لشگر امام زمان را داشته باشد؟ اگر به يك چنني ، است
كند آرامش و  چون احساس خطر كرده و حس مي، كسی خرب ظهور يا نزديكی ظهور را بدهي

ز و شايد يكی ا، گاه ناراحت خواهد شدآناخود، در خطر استاش  موقعيت شغلی و زندگی
قدرها  ها هنوز آن نادهند مهني باشد كه جو تشكيل مي ها جوانرا   لشکر امامکه  اينعلل 

  .تر است تر و پاك اند و فطرتشان سامل آلوده نشده

و اين موضوع را به ، خوانی دارد با احاديث ما هم، در اجنيل آمده چه آندر اين رابطه نيز 
  : كند زيبائی بيان مي

خوردند و  كه مي، طور در زمان آخر نيز خواهد بود مهان، وح واقع شدكه در ايام ن و چنان
طوفان آمده مهه را ، تا روزی كه چون نوح داخل كشتی شد، كردند نوشيدند و نكاح مي مي

كه در ايام لوط شد كه به خوردن و آشاميدن و خريد و فروش و  چنان و هم. هالك ساخت
آتش و ، كه چون لوط از سدوم بريون آمد یتا روز، بودند زراعت و عمارت مشغول مي

بر مهني منوال خواهد بود در روزی كه پسر . گوگرد از آمسان باريد و مهه را هالك ساخت
                                                

 .٣: القمر .٨٣٨
 . ٩: القمر .٨٣٩
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  )٨٤٠(.انسان ظاهر شود

های دنيوی تريه و تار  ی مشا با پرخوری و مستی و انديشهها مراقب باشيد و نگذاريد دل
 در نيابر سر مهه آدم دامیآن روز مانند . رسد یچون آن روز بزرگ ناگهان فرا م، شود

  )٨٤١(.افتاد خواهد دنيا سراسر

اما منتظران واقعی بيدار و هوشيارند و مهيشه با ورع و تقوی در انتظار آمدن و ظهور 
در نتيجه ، كنند ها را دنبال مي و آن، شناسند و عالمي و احاديث ظهور را مي، مواليشان هستند
واهد بود و مهه حوادث را از مجله پنج عالمت قطعی مثل ميانی و ها ناگهانی خن ظهور برای آن

  .سفيانی و نزديكی ظهور را از پيش دانسته و باز خواهند شناخت

  .يقولون انه يكون قبل ان يكونو! يعرفه الذين كانوا يروون احاديثنا 

عمال األ افضل، كه معنی واقعی انتظار، در اجنيل هم به مهني آماده و آگاه و بيدار بودن
در ، آيد یخانه م چه وقت صاحبدانيد كه در  پس بيدار باشيد زيرا مني :اشاره شده است، است

به  چه آناما . مبادا ناگهان آمده مشا را خفته يابد. شام يا نصف شب يا بانگ خروس يا صبح
  )٨٤٢(.بيدار باشيد: گومي یبه مهه م، گومي مشا مي

   :م را دنبال كنيدئبيدار باشيد و عال

، آورد ها مي برگ، اش نازك شده پس از درخت اجنري مثلش را فرا گرييد كه چون شاخه
-بفهميد كه ، هم چنني مشا نيز چون اين مهه را ببينيد. فهميد كه تابستان نزديك است مي

  )٨٤٣(.نزديك بلكه بر در است -ظهور

وی را ، کردند می روايتكه روايات ما را  کسانی! يعرفه الذين كانوا يروون أحاديثنا! یآر
  .شناسند یم

                                                
 .۱۷ لوقا باب .٨٤٠
 . ۲۱: لوقا .٨٤١
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 ٢٣٣ ....................................................................................یمهد لفظ حیتوض در

 ٢٣٦ ........................................................................ شود؟ یم افتی قائم دو ما نزد ایآ

 ٢٤٣ .............................................................. قرآن در  نییمهد: کمی و ستیب مبحث

 چه. گفتند سخن االمر صاحب مورد در اتیروا از یبعض در ست؟یک األمر صاحب: دوم و ستیب مبحث
 ٢٥٠ ............................................................................. است؟ ألمرا صاحب یکس

 ٢٥١ .............................................................چه؟ یعنی شیعمو به ملقب که شود یم گفته

 ٢٥٢ ................................................................ چه؟ یعنی پدرش به موتور: شود یم گفته

 ٢٥٦ ................................................................ ست؟یچ مشرق از مقصود شود یم گفته

 ٢٥٨ ...................................................... یمانی و قائم لفظ دو حیتوض: سوم و ستیب مبحث

 ٢٦٤ .................................................... یانیسف و یمانی لفظ حیتوض: هارمچ و ستیب مبحث

 ٢٨٠ .است مهدى امام مقدس ظهور ساز زمينه و  تیب اهل دارپرچم یمانی تنها: چهارم و ستیب مبحث

 ٢٨٤ ....................... :است شانیا اءیاوص از یکی و  یمهد امام فرزند  حممد آل پرچم لحام

 ٢٨٥ .............................................................. :است مشرق از  حممد آل پرچم حامل

 ٢٨٧ ............................................................... :است رهبص از  حممد آل پرچم حامل

 ٢٨٩ .................................................:است جمهول اصالتش  حممد تیب اهل پرچم حامل

 ٢٩٠ ..................................................... :است  حممد آل از  حممد آل پرچم حامل

 ٢٩١ ............................................................ :است امحد  حممد آل پرچم حامل اسم

 ٢٩٣ ............................................................ :است یمهد  حممد آل پرچم حامل اسم

 ٢٩٤ .................................................................. :است یمانی  مدحم آل پرچم حامل

 ٢٩٥ .................................. :است  یمهد امام یبرا دعوت صاحب  حممد آل پرچم حامل



 ى هدممام انصار اانتشارات  ......................................................................................................۴٩٢

 

 ٢٩٦ ...................................................... اتیروا در مشرق گرانقالب: پنجم و ستیب مبحث

 ٣١٤ ............................................  تیب اهل کالم در یمانی تیروا: ششم و ستیب مبحث

 ٣٢٠ ....................................................  یمانی به مربوط ثیاحاد: هفتم و ستیب مبحث

 ٣٢٠ ......................................................................... .جنگدمنى  مهدى حضرت

 ٣٣٥ ................................ باشد؟ یم بصره از و مؤمنان نیاول یمانی چگونه: هشتم و ستیب مبحث

 ٣٣٧ ...................................................... .کند یم دعوت صاحبتان به: هنم و تسیب مبحث

 ٣٣٩ .................................................................. است؟ منی از یمانی ایآ: امیس مبحث

 ٣٤١ ........................................................ ...ها  تیروا جواب و منی از یمانی خروج شبهه

 ٣٤٦ ............................................ .است میمستق خطاب مورد  یمانی: کمی و یس مبحث

 ٣٥٣ ..... .آمد آن با) ع( احلسن امحد دیس تنها که یقانون ،یاهل یهاحجت معرفت قانون: دوم و یس مبحث

 ٣٥٥ ................................................................................ نص ای تیوص: اول نشانه

 به تنها  امربیپ نبوت اثبات جهت یحیمس و یهودی یعلما با  رضا امام احتجاج و استدالل ی حنوه
 ٣٥٩ .................................................................................................... !نص

 ٣٦١ ............................................................................... حكمت و علم: دوم نشانه

 یسو از منصوب حاكم عنوان به خدا فهیخل پرچم امر اطاعت و یرویپ ای خداوند تیحاكم سوم، نشانه
 ٣٦٥ ................................................................................................. خداوند

 ٣٦٩ ........................................ ايشان مبارك دعوت و  احلسن امحد سيد از خمتصرى سريت

 بيت اهل روايات در شناخت یها راه و  یميان منحصر و ممتاز یها ويژگي: چهارم و یس مبحث

 ٣٧١ 

 ٣٧٢ .................................................................................  ا رسول وصيت



   ٤٩٣...................................................................................................................................ادله جامع

 ٣٧٣ ................................................................................... كيستند؟  مهديني

 ٣٧٤ ...........................................................................  مهديني خنستني  ميانى

 ٣٧٥ .....................................................................  احلسن امحد سيد موعود یميان

 ٣٧٦ ...................................................................................  ا رسول پرچم

 ٣٧٧ ...................................................................................  ا رسول سالح

 ٣٧٨ .............................................................................................. بداء امكان

 ٣٧٩ ......................................................................... غيب به اميان یبرا راه ترينساده

 ٣٨٠ ...............................  یمانی تیحقان شناخت لیدال از يكى استخاره: پنجم و یس مبحث

 ٣٨١ ....................................................................  مهدى يا قائم مورد در استخاره

 ٣٨٤ ..................................................................... صادقه یایرؤ: ششم و یس مبحث

 ٤٠٤ .......................................... :فرمود نیچن ها حوزه طالب به نصيحتى خطبه در  یمانی

 ٤٠٦ .......................  اکرم رسول فیشر سنت و قرآن از آن تیحج و ایرؤ: هفتم و یس مبحث

 ٤٠٨ .................................................................. صادقه یایرؤ تیحج عدم یهاتیروا

 ٤١١ ................................................................................... ایرؤ باب در ما دهیعق

 ٤١٤ ........................................  احلسن امحد دیس به مربوط ثیاحاد: هشتم و یس مبحث

 ٤١٨ .................................................................. یمانی عصمت: هنم و یس مبحث

 ٤٢٣ ..................................................... .اشدبمى شیعمو به ملقب  قائم: چهلم مبحث

 ٤٢٥ ...................  بيت اهل روايات در  احلسن امحد دیس یظاهر صفات: کمی و چهل مبحث

 دعوت به مؤمن هاىطلبه زبان به مراجع زا  احلسن امحد سيد هاىدعوت از برخى: دوم و چهل مبحث
 ٤٣٠ ................................................................................... اشرف جنف حوزه در



 ى هدممام انصار اانتشارات  ......................................................................................................۴٩۴

 

 ٤٣٣ ........................... انیعیش یبرا  یمانی مبارك دعوت ی ادله از یخمتصر: سوم و چهل مبحث

 ٤٣٦ .................................................................... جواب و سؤال: وچهارم چهل بحثم

 ٤٥٣ .................................................................................................. مهیضم

 ٤٥٣ ............................................. اهلي فرستادگان بعثت و ظهور در یجار سنت: اول مبحث

 ٤٥٧ ........................................... الزمان آخر یفقها مورد در  حممد آل اتیروا: دوم مبحث

 ٤٦٣ ................................................... زمان هر در یاهل حجت شناخت قانون: سوم مبحث

 ٤٦٨ ..................... كنند؟ یمن دییتأ را او و شناسند یمن را خدا حجت مردم شرتیب چرا: چهارم مبحث

 ٤٧٣ ............................. شناخت؟ توانیم حجت معرفت ادله بدون را،  قائم آيا: پنجم مبحث

 ٤٧٦ .............................................................. .آيد مى جديد امرى با قائم: ششم مبحث

 ٤٧٨ ......................................................... باشيم؟ یواقع منتظران از چگونه: هفتم مبحث

 ٤٨١ .......................................... او پنداشنت كذاب یمدع و هورظ حني در موعود تشخيص عدم

 

  و احلمد  رب العاملین
 


