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و احلمد هلل رب العاملني ،و صلی اهلل علی حممد و آل حممد األئمة و املهديني و سلم تسليما
مقدمه:
خداوند میفرمايدُ﴿ :قلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ ِّمنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ َأهْدَى مِنْهُمَا أَتَِّبعْهُ إِن كُنتُمْ صَا ِدِقنيَ *
ِمنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَْيرِ هُدًى ِّمنَ اللَّهِ إِنَّ
فَإِن لَّمْ يَسَْتجِيبُوا لَكَ فَا ْعلَمْ أَنَّمَا يَتَِّبعُونَ َأهْوَاءهُمْ َو َمنْ أَضَلُّ م َّ
اللَّهَ لَا يَهْدِي اْلقَ ْومَ الظَّالِ ِمنيَ﴾( ،بگو پس اگر راست مىگوييد كتاىب از جانب خدا بياوريد كه
از اين دو هدايت كنندهتر باشد تا پريويش كنم * پس اگر تو را اجابت نكردند بدان كه فقط
هوسهاى خود را پريوى مىكنند و كيست گمراهتر از آنکه بیراهنماىي خدا از هوسش پريوى
()1
كند ىبترديد خدا مردم ستمگر را راهنماىي منىكند).
محد و سپاس خداوندی که رمحت را بر خويش واجب ساخته و از رمحت بیدريغش ارسال
رسوالن و انبياء و ائمه  میباشد و امت را بدون ولّی و سرپرست خود ،رها نکرده است و
هبترين سالم و درودها بر بنده و رسولش حممد و آل حممد ائمه و مهديني باد.
اما بعد:
مهه میدانند که اهل کوفه هشت هزار نامه برای امام حسني  فرستادند که نشانگر
بيعتشان با حضرت بوده و ايشان را طلب کردند (به سوی ما بيا که ما لشکری آمادهی تو
هستيم) .حضرت سفري و پسر عموی خويش ،مسلم بن عقيل را برای گرفنت بيعت به سوی آن
ديار رهسپار کرد ،و به حمض اينکه به کوفه رسيد و به امر بيعت قيام کرد ،تا مردم با او بيعت
کنند اصحاب سلطه و علمای بیعمل به سرعت مردم را از بيعت با او رويگردان ساخته و او
را فريب داده و به قتل رساندند و تا به امروز اهل کوفه ،مسئول و نکوهش و سرزنش شدهی
آن امر هستند.
ديشب با امروز چه شباهت عجيبی دارد! اهل عراق هممانند اهل کوفهاند ،از خالل دعای
 .1القصص.۹۴-۰۵ :
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فرج و تضرعشان به درگاه اهلی در تعجيل فرج ،بيست وهشت ميليون بيعتنامه برای حجت
بن احلسن  فرستادند اما هنگامی که وصی و فرستادهی خويش را به سوی عراق و متام
مردم جهان فرستاد تا برای حضرتش بيعت بگريد ،مهانند سنّت پيشينيان ،شانه خالی کردند و با
سيد امحد احلسن  مقابله کردند مهانطور که اهل کوفه با مسلم بن عقيل  به مقابله
ايستادند .امام مهدی  فرزندش و وصیاش سيد امحد احلسن  را برای گرفنت بيعت به
سوی مردم فرستاد ،اما با تکذيب و رّد حقانيّتش با وجود بيش از هفتاد دليل بر صِدق ادعای
خود ،رو به رو شدند .داليلی که در بيش از شصت کتاب و صد بيانيه گرد آوری شدهاند که
چهار عدد از آنها در اسرار امام مهدی  ،متشاهبات قرآن هستند.
خداوند میفرمايدَ ﴿ :هلْ يَن ُظرُونَ إِالَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ َيقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَْبلُ قَ ْد
شفَعُواْ لَنَا أَوْ ُنرَدُّ فََنعْ َملَ غَْيرَ الَّذِي كُنَّا َنعْ َملُ قَدْ
جَاءتْ رُ ُسلُ رَبِّنَا بِاْلحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن ُش َفعَاء فَيَ ْ
سرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ َيفَْترُونَ﴾( ،آيا [آنان] جز در انتظار تأويل آنند روزى كه
خَ ِ
تأويلش فرا رسد كساىن كه آن را پيش از آن به فراموشى سپردهاند مىگويند حقاً فرستادگان
پروردگار ما حق را آوردند پس آيا [امروز] ما را شفاعتگراىن هست كه براى ما شفاعت
كنند يا [ممكن است به دنيا] باز گردانيده شومي تا غري از آنچه اجنام مىدادمي اجنام دهيم به
()2
راسىت كه [آنان] به خويشنت زيان زدند و آنچه را به دروغ مىساختند از كف دادند).
مهانطور که به سؤاالت برخی مسيحيان از طريق اينترنت پاسخ دادند و با تورات و اجنيل
استدالل و ثابت کردند که ايشان فرستادهای از جانب ايليا برای يهود و از عيسی مسيح برای
نصاری هستند .و همچنني به حبثهای (سيد سيستانی و سيد حممود صرخی و شيخ يعقوبی و
سيد ماجد و جديداً به نظريههای فرگشت علمای ملحد) پاسخ دادند ،در حالیکه آنها در
مقابل اين پاسخگوئی سيد امحد احلسن  عاجز و درمانده شدند و نتوانستند حتی يک
حرف يا يک کلمه از آنچه سيد امحد احلسن  ادعاء کرده ،را رّد کنند .همچنني انصار
امام مهدی ( خداوند بر زمني متکينش دهد) مناظراتی با مدعيان علم ،صدری در بغداد و
بصره و با اتباع سيد حممود حسنی صرخی ،برگزار کردند که از خالل متام پاسخگوئیها و
 .2األعراف.۰۵ :
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مناظرات ،حقانيّت و صدِق دعوت و بُطالن جبههی مقابل آشکار گشت و آنان اکنون به
دعوت مبارک اعتراض میکنند .و خداوند میفرمايدَ ﴿ :هلْ يَن ُظرُونَ إِالَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَآلئِكَةُ أَوْ
يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ َبعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَ ْعضُ آيَاتِ رَبِّكَ الَ يَنفَعُ َنفْسًا ِإميَآنها لَمْ تَ ُكنْ
آمََنتْ مِن قَْبلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي ِإميَآنها خَْيرًا ُقلِ انَت ِظرُواْ إِنَّا مُنَت ِظرُونَ﴾( ،آيا جز اين انتظار دارند
كه فرشتگان به سویشان بيايند يا پروردگارت بيايد يا پارهاى از نشانههاى پروردگارت بيايد
[اما] روزى كه پارهاى از نشانههاى پروردگارت [پديد] آيد كسى كه قبالً اميان نياورده يا
خريى در اميان آوردن خود به دست نياورده اميان آوردنش سود منىخبشد بگو منتظر باشيد كه
()3
ما [هم] منتظرمي).
خنستني کسی که به ظهور منجی بشريّت برای متام مردم در آخر الزمان (امام حجت) نويد
داد خداوند سبحان بود که متام انبياء ،از آدم  تا خامت  را به ظهور دولت عدل اهلی،
دولت امام حجت  در آخر الزمان بشارت داد .هنگام جستجو در کتب روائی و تارخيی،
به وضوح ملس میکنيم که متام فرستادگان و انبياء و متام ائمه  مهدی را ذکر کردند و به
نام و برخی صفات او اشاره کردند و مبالغه منیکنيم اگر بگوئيم روايات نقل شده در مورد
حضرتش بيش از روايات وارده در مورد سائر ائمه  میباشد.
پس معنای اين مهه توجه و تأکيد بر مهدی موعود ،نشانهی چيست؟
در پاسخ به چند نکته اشاره میکنيم:

 -۱متام اين توجه برای شناساندن امام مهدی  به متام خلق است مبنی بر اينکه ايشان
صاحب حکم اهلی و دولت حقی هستند که خداوند وعدهی آن را به بندگانش داده و
صاحبدل به آن اعتقاد داشته و برای فرج حضرتش دعاء میکند.
 -۲به اين خاطر که مردم در زمان غيبت امامشان ،از راه به در نشوند ،گمراه نگردند و به
وجود ايشان شک نکنند.
 -۳برای مترکز بيشتر بر اعتقاد به امام مهدی  ،با هدف شکوفائی و آمادگی ذهن
عموم برای درک ظهور و مهياء منودن نفس برای جهاد در بني دستان حضرت و رفع موانع
 .3األنعام.۸۰۱ :
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ظهور ايشان.
 -۴تا خلق ،امهيّت و بزرگی قضيهی امام مهدی و دولت و آنچه شيعهی ايشان در عصر
غيبت بدان گرفتار شدند را بدانند .تا حجتی باشد بر آن کسی که به دعوتش ملحق نگردد .تا
مردم بدانند برای حق دولتیست که در آن کلمه اهلل باال میرود و کلمهی اهلل مهان کلمهی
واال و برتر است.
اين مقدمهچينی برای ورود به موضوع اصلی است ،و آن دليل ادله بر دعوت سيد امحد
احلسن  ،در ابالغ آن از خالل مطالب عقائدی واضح و مستند بر قرآن کرمي و سنّت
شريف است.
***
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تبليغ:
رسول اهلل  فرمودند( :إين خملف فيکم الثقلني :کتاب اهلل ،وعتريت أهل بييت ،واهنما لن
يفترقا حتی يردا علي احلوض ،انظروا کيف ختلفوين فيهما)( ،من دو ثقل را در ميان مشا به امانت
میگذارم ،کتاب خدا و عترمت اهل بيتم هستند و اين دو هرگز از هم جدا منیشوند تا روزی
()4
که بر حوض بر من وارد گردند ،بنگريد که بعد از من چگونه با آن دو رفتار خواهيد کرد).
اين ابالغ رسول مسدد و مؤيد از سوی خداوند متعال میباشد که بر اُمت اسالمی واجب
است به کتاب خدا و اهل بيت رسول اهلل  متسک جويد؛ تا اين اُمت ،راه راست را پيش
رود و هر خروج و احنراف از اين تبليغ ،به مثابهی قرار دادن نفس بر راه ضاللت و
گمراهیست .و دعوت سيد امحد احلسن  به عنوان وصی و فرستادهی امام مهدی 
چيزی نيست جز تبليغ رسول اهلل بدان است.
برای اثبات آن به دو منبع اساسی که رسول اهلل  به آنها اشاره داشتند ،يکی کتاب
خدا و ديگری سنّت (آيه و روايت) اعتماد میکنيم و کسی که حجت خود را از طريق اين دو
منبع به اثبات برساند ،هرگز مورد مواخذه قرار نگريد و هيچ دمشنی نداشته باشد جز ستمگران.
سيد امحد احلسن  ،ادعای خويش مبنی بر اينکه فرستادهی امام حجت  برای متام
مردم است را از طريق اين دو منبع به اثبات رساند و آن دو (يکی از هفتاد دليل) هستند .تا
جائی روايات بسياری در مورد قصهی امام مهدی  ذکر شده و اهل بيت  هيچ يک از
امور کوچک و بزرگ امام مهدی  را فرو نگذاشتند بلکه از خالل روايات و حديث آن
را آشکار کردند و علمای پيشني ،احاديث ايشان را نقل کردند و امکان خروج بر کتاب و
سنّت شريفه نيست و منیتوان با آراء و نظرات شخصی و داستانهای قدميی آن دو را نقض
منود.
پس (صاحب اين امر با چه چيزی شناخته میشود) و آن مشخصهای که اهل بيت 
برای استدالل و شناخنت صاحب اين امر قرار دادند ،چيست؟؟؟
اين سؤاالت شيعيان بوده که اهل بيت  به آنها پاسخ دادند.
 .4وسائل الشيعة (آل البيت) :ج ۷۲ص.۸۱۴
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حارث بن مغريه نضری گويد( :به امام صادق  عرض کردم :صاحب اين امر با چه
چيز شناخته میشود؟ فرمودند :با سکينه و وقار و علم و وصيّت).
اين حديث در کتب زير مذکور است:
 -۱بصائر الدرجات -إلبی جعفر الصفار :ص.۰۴۶
 -۲حبار األنوار -للمجلسی :ج ۲ص.۱۳۱
 -۳کافی -کلينی :ج ۱ص.۳۷۱
با وصيّت سپس علم و در آخر با سکينه و وقار ،آغاز میکنيم.
***
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وصيّت:
سنگ بنّای دين اهلی ،وصيّت میباشد و اولني چيزی که خداوند متعال در مورد آن با آدم
 پيمان بست ،وصيّت بود که فرمودَ ﴿ :وِإذْ قَالَ رَبُّكَ ِللْمَالَئِكَةِ إِنِّي جَا ِعلٌ فِي األَرْضِ
()5
َخلِيفَةً﴾( ،و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمني جانشيىن خواهم گماشت).
و اين وصيّت خداوند و عهد او به آدم  و سنّت بر خلقش میباشد که در سنّت او
هيچ تبديل و تغيريی وجود ندارد و بر متام انبياء و فرستادگانش و بر آخرين ايشان ،يعنی رسول
اهلل  ،جاری بود.
در کتب مذکور آمده است:
 -۱غيبت طوسی :ص.۱۶۷
 -۲موسوعه -شهيد صدر دوم :ج ۳ص.۰۴۶
 -۳غاية املرام -هاشم حبرانی :ج ۲ص.۲۴۱
 -۴حبار األنوار -جملسی :ج ۲۲ص.۱۴۷
 -۲خمتصر بصائر الدرجات -عالمه حلّی :ص.۳۳
 -۰مکاتيب الرسول -مياجنی :ج ۲ص.۳۰
بزوفری علی بن سنان موصلی عدل از علی بن احلسني  ...امري املؤمنني  فرمودند:
(قال رسول اهلل  يف الليلة اليت كانت فيها وفاته  -لعلي ( :يا أبا احلسن ،أحضر صحيفة
ودواة .فأمال رسول اهلل وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال :يا علی إنه سيكون بعدی اثنا
عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً ...( ،إىل قوله  )فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه
حممد املستحفظ من آل حممد  .فذلك اثنا عشر إماماً ،مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً ،فإذا
حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة أسامي :اسم كامي واسم أيب وهو عبد اهلل
وأمحد ،واإلسم الثالث :املهدي ،هو أول املؤمنني)( ،امري املؤمنان علی  فرمودند -در شب
وفات رسول خدا  - فرمودند( :ای ابو احلسن صحيفه و دواتی بياور و رسول خدا شروع
به امالء کردن وصيت منود و امام علی  آن را با با دست خود مینوشت تا به اين موضوع
 .5البقرة.۵۵ :
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از وصيت رسيد و فرمود :ای علی بعد از من دوازده امام و بعد از آنان دوازده مهدی خواهد
بود(تا آن جا که میفرمايد) هنگامی که زمان وفات فرزندم حسن عسکری رسيد آن را به
فرزندش حممد مستحفظ از آل حممد  تسليم کند .و ايشان دوازده امام میباشند و بعد از
ايشان دوازده مهدی خواهند بود(و اگر وفاتش رسيد) آن را به فرزندش اولني نزديکان که سه
اسم دارد بسپارد امی مهانند اسم من و پدرم و او امحد و عبداهلل و اسم سوم او مهدی میباشد
و او اولني اميان آورندگان است).
از وصيّت استفاده میشود که ،خليفه امام مهدی  ،فرزندش مهدی اول و اولني اميان
آورنده به حضرت میباشد و ما را به اين مفهوم سوق میدهد که اميان آورندگان ديگری به
قضيهی امام مهدی  وجود دارند که بعد از مهدی اول خواهند آمد .مهانطورکه امري
املؤمنني  ،اولني اميان آورندگان به رسول اهلل حممد  بود و اين امر باعث شد که ايشان
به خالفت بعد از رسول اهلل سزاوار گردد و بعد از حضرتش ،مؤمنان ديگری آمدند و مهدی
اول نيز چنني است که او خنستني اميان آورنده به حضرت مهدی میباشد که باعث شده
سزاوار خالفت بعد از پدر بزرگوارش گردد .اما مؤمنينی که بعد از ايشان میآيند ،به تعداد
اصحاب بدر سيصد و سيزده تن هستند مهانطور که روايات متعددی بدان اشاره دارند.
مطلب مهم ديگری هم وجود دارد و آن مهدی اول است که نامش امحد و اولني اميان
آورنده بوده و عامل شروع اين حرکت اهلی میباشد.
در کتب:
 -۱بشارة اإلسالم -حيدر کاظمی :ص.۱۴۱
 -۲املوسوعة -شهيد صدر دوم :ج ۳ص.۲۷۰
امري املؤمنني  فرمودند( :أال أدلّکم علی رجاله وعددهم .قلنا :بلی يا امري املؤمنني .قال:
معت رسول اهلل  قال :أوهلم من البصرة وآخرهم من اليمامة)( ،آيا میخواهيد مشا را از
وضعيّت و تعداد افرادش با خرب کنم .عرض کردمي :بلی يا امري املؤمنني .فرمودند از رسول اهلل
 شنيدم که فرمودند :اولني آنان از بصره و آخرينشان از ميامه است).
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و در کتاب بشارة اإلسالم -ص ۱۱۱و در چاپ ديگرش ص :۱۱۴
امام صادق  فرمودند( :ومن البصرة ...أمحد)( ،و از بصره ...امحد).
بر اساس اين دو روايت ،مشخص میشود که مهدی اول ،نامش امحد و از اهل بصره
میباشد.
***
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ازدواج امام مهدی  در هنگام غيبت:
متأسفانه بسياری از علمای بیعمل ازدواج امام مهدی  در اثنای غيبت را به شدّت
انکار میکنند و به آراء شخصی خود بدون مراجعه به روايات اهل بيت عصمت  استناد
میکنند يا اگر هم حبثی کنند اين روايات را به ضعيف السند و احلال بودن متهم میکنند يا
اصالً به روايات اعتقاد ندارند .علیرغم اينکه علمای امانتدار شيعه ،امثال( :شيخ طوسی،
جملسی ،کلينی ،ابن طاووس و )...در نوشتارهای خود ذکر کردند.
غفلتورزی نسبت به ازدواج امام  در اثنای غيبت يا انکار ازدواج ايشان ،در مقابل
احتماالتی قرار گرفته که خداوند هيچ دليلی برای آنها نازل نکرده است .عامهی مردم را در
راههای متفرقه قرار دادهاند که از خالل تکذيب وصيّت رسول اهلل  و عدم درايتشان به
روايات اهل بيت  ،به سوی ضاللت و گمراهی سوق میدهند .با اين که وصيّت رسول اهلل
حممد  ،تأکيد میکند که خليفه و جانشني بعد از امام حجت  ،فرزندش مهدی اول و
فرزندی از ذريهی امام در اثنای غيبت میباشد که اکنون مردی بالغ است.
آنچه بر استناد اين امر به روايات اهل بيت  داللت میکند در کتب زير آمده است:
 -۱غيبت طوسی :ص.۱۱۳
 -۲املوسوعة -شهيد صدر دوم :ج ۲ص.۰۴
 -۳حبار األنوار -عالمه جملسی :ج ۲۲ص.۱۲۳
 -۴النجم الثاقب -مريزا نوری :ج ۲ص.۰۳
 -۲مستدرک سفينة البحار :ج ۱ص.۲۱۲
عن املفضل بن عمر ،قال :مسعت أبا عبد اهلل  يقول( :إن لصاحب هذا األمر غيبتني،
إحدامها تطول حىت يقول بعضهم :مات ،ويقول بعضهم :قتل ،ويقول بعضهم :ذهب ،حىت ال
يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري ال يطلع على موضعه أحد من ولده وال غريه إال املوىل
الذی يلي أمره) .مفضل بن عمر گويد :از امام صادق  شنيدم که فرمودند( :برای صاحب
اين امر دو غيبت است ،يکی از آنها آن قدر طول میکشد که برخی میگويند :مرده و برخی
میگويند :کشته شده و برخی میگويند :رفته تا آن جا که کسی از اصحابش باقی منیماند و
هيچ کس از موضع ايشان اطالعی ندارد جز فرزند و مواليی که عهدهدار امر اوست).
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اين يک داللت قطعی و بیشک و ترديد است که امام مهدی  در اثنای غيبت ازدواج
کردهاند و فرزندانش از موضع ايشان بیاطالع بوده جز آن فرزندی که جانشني و خليفهی بعد
از ايشان بوده به اعتبار اينکه امام  به طور ناشناس يا در قالب کشاورز يا تاجر يا گلهدار
و يا هر نشانهی ديگری که جلب توجه نکند ،بني قبايل و شهرهای خمتلف رفت و آمد میکند
و ازدواج میکند و صاحب فرزندان و نوههای بسيار میگردد اما هيچ يک بر موضع ايشان
آگاهی نداشته جز آن مولی که متولّی امر حضرت میباشد.
آنچه بر اين امر استناد داشته در کتب زير آمده است:
 -۱دالئل اإلمامة -طربی :ج ۱ص.۱۳۳
 -۲غيبت طوسی -ص.۱۱۲
 -۳اهلداية الکربی -للحصني :ص ۳۰۲و ص.۴۰۳
 -۴االختصاص -شيخ مفيد :ص.۲۳۶
 -۲معجم احاديث االمام املهدی -کوارنی :ج ۳ص.۰۲
 -۰بشارة اإلسالم -حيدر کاظمی :ص.۰۶
 -۷کمال الدين ومتام النعمة -صدوق :ج ۱ص.۲۷۴
 -۱شبهات وردود -سامی البدری :ص.۱۳۴
عن األصبغ بن نباتة ،قال( :أتيت أمري املؤمنني  فوجدته ينكت يف األرض ،فقلت له :يا
أمري املؤمنني ،ما يل أراك مفكراً تنكت يف األرض ،أرغبة منك فيها؟ قال :ال واهلل ما رغبت فيها
وال يف الدنيا قط ،ولكين تفكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ولدي هو املهدي
الذي ميألها عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً ،يكون له حرية وغيبة تضل فيها أقوام ويهتدي
فيها آخرون .قلت :يا موالي فكم تكون احلرية والغيبة؟ قال :ستة أيام ،أو ستة أشهر ،أو ست
سنني .فقلت :وإن هذا األمر لكائن؟ فقال :نعم كما أنه خملوق ،وأىن لك هبذا األمر يا أصبغ،
أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة .قال :قلت :مث ما يكون بعد ذلك؟ قال :مث يفعل اهلل
ما يشاء فإن له بداءات وإرادات وغايات وهنايات) ،اصبغ گويد :روزی به سوی امري املؤمنني
 آمدم ايشان را ديدم که به خاک خريه شده بود ،عرض کردم :يا امري املؤمنني چه شده مشا
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را مشغول تفکر میبينم آيا به زمني مشتاق شدهايد؟ فرمودند :خري به خدا سوگند که حلظهای
به آن مشتاق نشدهام اما به مولودی میانديشم که در آخر الزمان میآيد ،او از نسل فرزند
يازدهم من میباشد ،او مهان مهدی است که زمني را پر از عدل میکند مهان طور که پر از
ظلم و ستم گشته برای او حريت و غيبتی است که اقوام بسيار در آن گمراه و اندکی هدايت
میشوند .عرض کردم :ای موالی من غيبت وحريت او چه قدر طول میکشد؟ فرمودند :شش
روز ،شش ماه و يا شش سال .عرض کردم :آيا اين امر از حتميات است؟ فرمودند :آری آن
قدر حتمی است که گويا صاحب آن ،اکنون آفريده شده .ای اصبغ آنان برگزيدگان اين امت
و مهراه نيکان اين عترت هستند .عرض کردم :بعد از آن چه خواهد شد؟ فرمودند :هر چه
خداوند اراده کند ،اجنام میدهد زيرا متام غايات و هنايات و ارادهها از آن اوست).
امري املؤمنني  تأکيد میکند که امام مهدی فرزند يازدهم ايشان ،صاحب فرزندان در
اثنای غيبت میباشد و يکی از آنان مهان مهدی اول است که زمني را پر از عدل و داد
میکند .و با اين دو روايت میتوانيم بگوئيم که متام ياوهگوئیها در مورد عدم ازدواج امام
مهدی در اثنای غيبت ،را رّد کردهامي و اينکه ديگر سکوت کنند و مههمه راه نيندازند و
چيزی که از عامهی مردم خمفی میداشتند اکنون مهانند قرص خورشيد در روز ،روشن و
آشکار گشته است.
***
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بيعت:
با استناد به وصيّت رسول اهلل  در شب وفاتشان به امري املؤمنني  ثابت کردمي؛
که خليفه و جانشني بعد از امام مهدی  ،فرزندش مهدی اول و نامش امحد و از بصره
میباشد و اوست که زمني را پر از عدل و داد میکند به اين دليل که امام مهدی  در
اثنای غيبت خويش ،ازدواج کرده و صاحب فرزند و نوه است( .که اين امر را ثابت کردمي).
لذا يک مطلب عقائدی مهم برای ما باقی مانده و آنچه بني شيعه شايع شده اين است که
کسی که بني رکن و مقام با او بيعت میکنند ،حضرت حجت  است.
پس آيا اين شايعه بر اساس روايت منقول از اهل بيت  شکل گرفته يا بر اساس اجتهاد
شخصی؟؟؟
در منابع زير چنني آمده است:
 -۱غيبت طوسی :ص.۳۶۲
 -۲حبار األنوار -جملسی :ج ۲۲ص.۲۳۱
 -۳معجم احاديث امام مهدی -کورانی :ج ۱ص.۴۲۳
 -۴اخلرائج و اجلرائح -راوندی :ص .۱۱۴۳
حذيفه بن ميان گويد :از رسول اهلل  شنيدم که در ذکر مهدی فرمودند( :أنه يبايع بني
الرکن واملقام ،امه أمحد وعبد اهلل و املهدي ،فهذه أماؤه ثالثتها)( ،کسی که در بني رکن و
مقام با او بيعت میشود نامش امحد و عبد اهلل و مهدی است و اين سه نام اوست).
در کتب زير:
 -۱منتخب األنوار املضيئة -هباء الدين جنفی :ص.۴۳۳
 -۲شبهات و ردود -سامی البدري :ص.۴۲۳
 -۳کتاب الفنت -للسليلی :ص.۳۷
رسول اهلل  فرمودند( :تنزل الرايات السود اليت تقبل من خراسان الکوفة فإذا ظهر
املهدي مبکة يبعث بالبيعة للمهدي)( ،پرچمهای سياه که از خراسان فرا رسيدهاند ،به کوفه وارد
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میشوند .چون مهدی  ظهور منود ،برای بسنت پيمان ياری نزد او میشتابند).
از اين دو روايت چنني دريافت کردمي :کسی که بني رکن و مقام با او بيعت میشود،
مهدی اول است و نامش امحد است (مهانطور که در روايت حذيفه بن ميان آمد) تا جائی که
بعد از بيعت ،آن را گرفته و برای پدر بزرگوارش امام مهدی  میفرستد (مهانطور که در
روايت دوم چنني آمده بود) .در حالیکه میبينيم از هزار سال پيش نزد شيعه چنني شايع بوده،
که صاحب بيعت در بني رکن و مقام ،حضرت حجت  بوده آن هم با استناد بر آراء و
نظرات شخصی علمای بیعمل به سبب عدم رجوعشان به روايات اهل بيت  و البته با
اتکاء بر عقلهای ناقص خود.
سيد امحد احلسن  ،وصی و فرستادهی امام مهدی  ،مهدی اول است که اين
حقيقت را آشکار کرده و اوست که زمني را پر از عدل و داد میکند و بني رکن و مقام با او
بيعت میشود سپس بيعت را به سوی پدر خويش حضرت حجت  میفرستد.
برای توضيح بيشتر قضيه ،میگوئيم:
 -۱در اين صورت ،دو بيعت در ميان است؛ بيعتی برای سيد امحد احلسن وصی و
فرستادهی امام مهدی  و بيعتی برای حضرت حجت  بني رکن و مقام اجنام میگريد و در
ظرف مکان و ظرف زمان ،هر دو حالت هيچ تعارض و تناقضی ديده منیشود.
 -۲بيعت با سيد امحد احلسن  مستقيم بوده و برای حضرت حجت بن احلسن  به
واسطهی سيد امحد احلسن  اجنام میگريد و اين گفته نيز صِدق میکندکه بگوئيم با امام
حجت  بني رکن و مقام بيعت میشود يا با سيد امحد احلسن  بني رکن و مقام بيعت
میشود ،هر دو حالت يکی میباشد.
 -۳بيعت با سيد امحد احلسن  از خالل شهادت و گواهی به حقانيّتش به عنوان ميانی و
وصی و فرستادهی امام مهدی  مُيَسَر میگردد ،همچنني بيعت با سيد امحد احلسن به اعتبار
خود ،از هر جهت ،بيعتی برای حضرت حجت حمسوب میباشد و اين امر مصداق فرمودهی
خداوند متعال به رسول اهلل  است که فرمود﴿ :إِنَّ الَّذِينَ يُبَاِيعُونَكَ إِنَّمَا يُبَاِيعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ
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فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّ َكثَ فَإِنَّمَا يَن ُكثُ َعلَى َنفْسِهِ َو َمنْ أَ ْوفَى بِمَا عَاهَدَ َعلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَ ْجرًا
َعظِيمًا﴾( ،در حقيقت كساىن كه با تو بيعت مىكنند جز اين نيست كه با خدا بيعت مىكنند
دست خدا باالى دستهاى آنان است پس هر كه پيمانشكىن كند تنها به زيان خود پيمان
مىشكند و هر كه بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار مباند به زودى خدا پاداشى بزرگ به او
()6
مىخبشد).
اين دو روايت نيز ما را به يک مطلب مهم عقائدی ديگری در ارتباط با بيعت ،سوق
میدهد .اينکه مهدی اول بايد رهربی برای زمينهسازی قيام حجت  باشد به اين معنا که
مهدی اول ،برای دولت عدل اهلی که امام  به آن قيام میکند ،زمينهسازی میکند و رهرب
لشکريان جنگها که در اثنای زمينهسازی رخ میدهند ،میباشد.
در کتاب:
 -۱املالحم والفنت-ابن طاووس :ص.۲۲
 -۲منتخب األنوار املضيئة :ص.۳۴۳
رسول اهلل  فرمودند( :إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو
حبواً علی الثلج فإن فيها خليفة اهلل املهدي)( ،اگر ديديد پرچمهای سياه از سوی خراسان
برآمدند به سوی آنها بشتابيد ولو بر روی برفها خبزيد؛ زيرا در آن خليفة اهلل مهدی است).
و نيز فرمودند( :يقتتل عندکم کنزکم ثالثة کلهم ابن خليفة ،مث اليصري إلی أي واحد منهم،
مث ذکر شاب وقال :إذا رأيتموه فبايعوه فأنه خليفة اهلل املهدي)( ،سه گنجينه در نزد مشا کشته
میشوند که مهه فرزند خليفه هستند پس امور به دست هيچ يک از آنان نيفتد .سپس جوانی را
ذکر کردند و فرمودند :اگر او را ديديد با او بيعت کنيد ،چرا که او خليفة اهلل مهدی است).
و نيز فرمودند( :يقتتل عندکم کنزکم ثالثة کلهم ابن خليفة ،مث اليصري إلی أي واحد منهم،
مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوهم قتاالً اليقاتله قوم ...مث ذکر شاب وقال :إذا
رأيتموه فبايعوه فأنه خليفة اهلل املهدي)( ،سه گنجينه در نزد مشا کشته میشوند که مهه فرزند
 .6الفتح.۸۵ :
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خليفه هستند پس امور به دست هيچ يک از آنان نيفتد ،سپس پرچمهای سياه از سوی مشرق
بر میآيند که با آنها کارزار میکنند کارزاری که هيچ قومی نديده ...سپس جوانی را ذکر
کردند و فرمودند :اگر او را ديديد با او بيعت کنيد ،چراکه او خليفة اهلل مهدی است).
در بشارة اإلسالم -حيدر الکاظمی :ص.۳۶
وعن الباقر  قال( :إن هلل تعاىل كنزاً بالطالقان ليس بذهب وال فضة ،اثنا عشر ألفاً
خبراسان شعارهم" :أمحد ،أمحد) .امام باقر  میفرمايند( :مهانا برای خداوند گنجهائی در
طالقان است ،نه از جنس طال و ن نقره بلکه لشکری دوازده هزاز نفری در خراسان است که
شعارشان امحد امحد است).
اين روايات تأکيد میکنندکه مهدی اول ،فرماندهی لشکريان آمادهی کارزار است اما به
واسطهی راهنمائیهای حضرت مهدی ؛ به دليل اينکه پرچمها در يک مکان مجع
میشوند يعنی عده و لشکری برای شروع کارزار شکل میگريد .لذا اين پرچمهای سياه که از
سوی خراسان خروج میکنند دارنده سالح و افراد بوده لذا وجود فرمانده برای اين لشکريان
امری ضروریست و اين فرمانده نامش امحد است (که مهه به نام او نداء میدهد) و مهدی اول
میباشد .آگاه باشيد که مهدی اول ،دو نقش را ايفاء میکند :اول در عصر ظهور در جهت
آمادهسازی انصار و گرد آوری آنان برای تشکيل سپاه و نقش دوم :گرفنت بيعت از مردم و
تسليم آن به پدر بزرگوارش امام مهدی  .اين بدان معناست که مهدی اول بايد قبل از
امام  ظهور کرده و حضور داشته باشد .و برای تأکيد بيشتر بر ظهور مهدی اول قبل از
امام حجت  به منابع زير مراجعه میکنيم:
 -۱الغيبة -الطوسی :ص.۲۳۴
 -۲اخلرائج واجلرائح -للرواندی :ص.۱۱۲۲
 -۳حبار األنوار -للمجلسی :ج ۲۲ص.۲۱۳
ابن بشري گويد( :به امام سجاد  عرض کردم :خروج مهدی را برای ما توصيف کنيد؟
فرمودند ...( :مث خيرج السفيانی امللعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن ايبسفيان ...إذا
ظهر السفياين اختفی املهدي مث خيرج بعد ذلک) ...( ،سپس سفيانی ملعون از سرزمني خشک
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خروج میکند و او از فرزند عتبه بن ابیسفيان است ...وقتی سفيانی خروج میکند مهدی
خمفی میشود و بعد از آن خروج میکند).
اينجا افراد زيادی در مورد اين روايت و روايت ديگر که چنني میفرمايد دچار توهم
شدند( :من ادّعی املشاهدة قبل الصيحة والسفياين فهو مفتر کذّاب)( ،هر کس قبل از صيحه
وسفيانی ادعای مشاهده کند ،دروغگوی مفتر است).
صحيحتر اين است که مهدی مذکور در روايت اول به اين معناست که قبل از ظهور
سفيانی ظهور میکند و بیشک او مهدی اول است اما مهدی در روايت دوم حضرت حجت
بن احلسن  است نه مهدی اول.
همچنني در کتاب :کمال الدين ومتام النعمة -الشيخ الصدوق :ص.۳۶۱
امام صادق  از امام باقر  نقل میکند که فرمودند( :إذا قام القائم  قال :فررت
منکم ملا خفتکم فوهب يل ريب حکماً وجعلين من املرسلني)( ،چون قائم  قيام کند
میگويد :از مشا بر خود هراسان شده و گرخيتم و خداوند به من حکمت خبشيد و از
فرستادگان قرار داد).
پس اگر مقصود اين بوده که خداوند متعال حکم را بعد از فراری شدن حضرت به ايشان
عطاء کرده باشد اين امری نادرست است؛ زيرا امام هرگز فرار نکرده بلکه به امر اهلی غائب
شدند و از طرف ديگر خداوند متعال حکمت را در سن شش سالگی و بعد از وفات پدر
بزرگوارش امام حسن عسکری  به ايشان عطاء کرد.
لذا مقصود از فرار و خبشيدن حکمت در خُور مهدی اول ،وصی و فرستادهی امام مهدی
 ،برای متامی مردم ،يعنی سيد امحد احلسن  میباشد .و آنچه بر اين کالم تأکيد
داشته مطالعهی اين روايت در کتاب :املالحم و الفنت -ابن طاووس :ص ۱۷۰است.
امام صادق  فرمودند ...( :واليزال کذلک حتی يأيت صاحب األمر واهلارب من
عشريته ...( ،)...به پايان منیرسد تا اينکه صاحب امر و فراری از عشريهی خويش بازگردد).
برای مهه آشکار است که امام مهدی  ،عشريه و طايفهای ندارد بلکه آن صاحب
عشريه ،فرزند بدون اصل و نَسَب ايشان میباشد که از اهل و عشريهی خويش فراری و منزوی
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گشته و منتظر امر خداوند سبحان است .به راستی که امر خداوند سبحان فرا رسيد و حضرت
حجت  با ارسال سيد امحد احلسن به سوی متام مردم را ابالغ کرد.
از آنچه ذکر شد دريافتيم که مهدی اول ،مهان صاحب بيعت در بني رکن و مقام و
فرمانده سپاه و از اهل بصره و وصی و فرستادهی امام مهدی  است که نامش امحد احلسن
است؛ لذا نقش امام مهدی  چگونه است؟
در کتاب :معجم احاديث امام املهدی -شيخ کورانی :ج ۱ص ۱۱۰آمده است:
رسول اهلل  فرمودند( :منا القائم ،ومنا املنصور ،ومنا السفاح ومنا املهدي فأما القائم
فتأتيه اخلالفة مل يهرق فيها حمجم الدم)( ،از ماست قائم و منصور و سفاح و مهدی .و اما قائم
خالفت بدون اينكه به مقدار كاسه حجامت خونی رخيته شود به دستش میرسد).
و همچنني در کتاب :بشارة اإلسالم -حيدر کاظمی :ص.۱۲۴
(مث تأتيه اخلالفة وهو قاعد يف بيته وهو خري أهل األرض)( ،سپس خالفت به سوی او میآيد
در حالیکه در خانه نشسته و او هبترين اهل زمني است).
از آنچه ذکر شد ،بيان میشود که امام مهدی  يک قطره خون به زمني منیريزد بلکه
کسی که متصدی امور جنگ و کارزار در ميدانها خواهد شد و فرماندهی سپاهيان را بر
عهده خواهد گرفت ،مهدی اول میباشد (البته با راهنمائیهای امام .)
شايد کسی که مشتاق باشد بپرسد که ميان روايات مربوط به بيعت بني رکن و مقام و
فرماندهی سپاه و گسترش عدل و داد ،تشابه وجود دارد .ما از خالل حبث ثابت کردمي که
معنا ،در خصوص مهدی اول است و نيز مقصود از امام حجت  نيز صحيح بوده و در
اينجا با اشکال رو به رو میشومي و قضيه به بيش از يک وجه انتقال يافته و يک وجه ندارد و
اين تشابه و غري حمکم است و خروج از اين تشاهبه و حمکم ساختنش بر اساس قرآن و سنّت
مُيَسَر میگردد و نه بر اساس آراء و نظرات شخصی.
در کتاب :وسائل الشيعة -حر العاملي :ج ۱۱ص.۱۲
امام رضا  فرمودند( :من رد متشابه القرآن الی حمکمه فقد هديَ الی الصراط املستقيم.
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مث قال  :إن يف أخبارنا حمکم کمحکم القرآن و متشابه کمتشابه القرآن ،فردوا متشاهبه إلی
حمکمه والتتبعوا متشاهبه دون احملکم فتضلوا)( ،هر کس متشابه قرآن را به حمکمش بازگرداند به
راستی که به راه راست هدايت شده است .سپس فرمودند :مهانا در اخبار ما حمکم و متشابه
مهانند حمکم و متشابه قرآن وجود دارد پس متشابه را به حکمش بازگردانيد و از متشاهبش
بدون حمکم تبعيّت مکنيد چراکه گمراه میشويد).
اين سند واضحی بر صِدق حمکم و متشابه بودن روايات اهل بيت  میباشد مهانطور
که در قرآن کرمي وجود دارد و هر کس متشابه را بدون حمکم تبيعت کند ،گمراه میشود.
در کتاب:
 -۱کافی -کلينی :ج ۱ص.۰۱۱
 -۲الزام الناصب :ج ۱ص.۱۲
عن أبی عبد اهلل  ،قال( :إن اهلل تعاىل أوحى إىل عمران أين واهب لك ذكراً سوياً مباركاً،
يربئ األكمه واألبرص وحييي املوتى بإذن اهلل ،وجاعله رسوالً إىل بنی إسرائيل ،فحدّث عمران
امرأته حنة بذلك وهي أم مرمي ،فلما محلت كان محلها هبا عند نفسها غالم ،فلما وضعتها قالت:
رب إين وضعتها أنثى وليس الذكر كاألنثى ،أي ال يكون البنت رسوالً ،يقول اهلل  واهلل أعلم
مبا وضعت ،فلما وهب اهلل تعاىل ملرمي عيسى كان هو الذي بشر به عمران ووعده إياه ،فإذا قلنا
يف الرجل منا شيئاً وكان يف ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلك) .امام صادق  فرمودند:
(خداوند تبارک و تعالی به عمران وحی کرد که به تو فرزندی مبارک میخبشم که کور و
پيسی را شفا میدهد و مردگان را به اذن خداوند زنده میکند و او را رسولی برای بنیاسرائيل
قرار میدهم .پس حنا ،مهسر عمران باردار شد و گمان میکرد که در شکم خود فرزند پسر
دارد .اما هنگامی که وضع محل کرد نوزاد او دختر بود نه پسر .پس در اين حال گفت:
خداوندا فرزند من دختر است نه پسر و پسر منیتواند رسول باشد و خداوند میفرمايد:
«خداوند به آنچه که وضع محل کرده ،آگاه است» و هنگامی که خداوند عيسی  را به
مرمي  خبشيد مهان فرزندی بود که به عمران وعده و بشارت داده شده بود ،پس اگر در
مورد مردی از ما امری گفتيم ممکن است ،در او نباشد چه بسا در فرزند او يا فرزندِ فرزندِ او
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باشد پس منکر آن امر نشويد).
همچنني در کتاب :کافی -کلينی :ج ۱ص.۰۱۱
أيب عبد اهلل  ،قال( :إذا قلنا يف رجل قوالً ،فلم يكن فيه وكان يف ولده أو ولد ولده فال
تنكروا ذلك ،فإن اهلل تعاىل يفعل ما يشاء) .امام صادق  فرمودند( :اگر در مورد مردی
سخنی گفتيم و در او نبود چه بسا در فرزند او يا فرزندِ فرزندِ او باشد پس آن را انکار نکنيد
مهانا خداوند تعالی هر آنچه راکه میخواهد اجنام دهد).
در روايت اول ،مهانطور که میدانيد بنیاسرائيل هنگامیکه مهسر عمران  دختر به دنيا
آورد و او مرمي بود ،پدرش عمران را تکذيب کردند و خداوند اراده کرد که عيسی نبی خدا از
مرمي زاده شود و عيسی مهان کسیست که وعدهاش را به عمران داده بود.
امام صادق  فرمودند( :إذا قلنا يف رجل قوالً ،فلم يكن فيه وكان يف ولده أو ولد ولده)،
(اگر در مورد مردی سخنی گفتيم و در او نبود چه بسا در فرزند او يا فرزندِ فرزندِ او باشد).
اين مصداق بوده که هيچ شکی در آن نيست .و اين تشابه به اين ترتيب حل میشود تا
جائی که میگوئی روايات مربوط به صاحب بيعت در بني رکن و مقام و کسی که زمني را
پر از عدل و داد میگرداند ،امام میباشد در حالیکه ضرورتی ندارد شخصِ امام باشد بلکه
ممکن است اين امر در مورد فرزند ايشان يا فرزندِ فرزندِ ايشان حمقق گردد ،پس آن را انکار
نکنيد.
***
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سيد امحد احلسن  ،مهدی اول:
گفتيم که مقصود از مهدی اول ،سيد امحد احلسن وصی و فرستادهی امام مهدی  به
سوی متام مردم است و برای اثبات گفته خود و اينکه قضيه به ايشان قطع و جزم شده که
هيچ شک و شبههای در آن وجود ندارد .حال به اين ادله میپردازمي.
دليل اول:
اگر امام صادق  میدانست که شخصی خروج خواهد کرد و وصيّت رسول اهلل را به
ناحق محل میکرد؛ در اين صورت ،وصيّت منیتوانست بر صاحب اصلی خود داللت کند و
قضيه پريشان حال خواهد شد و به تباهی میاجناميد اما امام  يقني داشت که مدّعی چنني
امری ،بايد مشروع باشد.
دليل دوم:
خداوند سبحان به رسول خويش  میفرمايدَ ﴿ :ومَا َرمَْيتَ ِإذْ َرمَْيتَ وَلَكِنَّ اللّهَ َرمَى﴾،
()7
(و چون [تير به سوى آنان] افكندى تو نيفكندى بلكه خدا افكند).
يعنی تريی که رسول اهلل  میافکند به حتقيق خدا میافکند ،خدائی که متعهد به
تسديد آن شده و رسول اهلل  هنگامی که به اين وصيّت مسدد از سوی خداوند سفارش
کرد ،کسی جرأت ادعای آن را نيز ندارد جز صاحب شرعیاش و اگر غري اين بود کالم
حضرت (بال نسبت ايشان) بيهوده میشد و اُمت اسالمی در گرداب گمراهی فرو میرفت.
دليل سوم:
در کتب:
 -۱کافی -کلينی :ج ۱ص.۴۲۱
 -۲معجم احاديث امام مهدی :ج ۲ص.۴۲۱
 -۳حبار األنوار -جملسی :ج ۲۲ص.۱۱۲
 .7األنفال.۸۲ :
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عن الوليد بن صبيح ،قال :مسعت أبا عبد اهلل يقول( :إن هذا األمر ال يدعيه غري صاحبه إال ترب
اهلل عمره) ،وليد بن صبيح ،گويد :از امام جعفر صادق  شنيدم که فرمودند( :اين امر را
کسی جز صاحبش ادعاء منیکند و هر کس مدعی آن شد خداوند عمر او را پايان میدهد).
يعنی کسی که از روی زور و هبتان مدعی وصيّت شود و ادعاء کند که در آن سهمی برای
اوست در حالیکه نيست خداوند او را نابود میکند.
چه بسيارند مدعيّانی که به کام مرگ رفتند و اين قاعده نزد اصول میگويد( :هبترين دليل
بر حقانيّت صدور امر از معصوم ،انطباق آن بر عامل واقع است) و هان اين دليل ،انطباق يافته و
اگر سيد امحد احلسن  صاحب شرعی وصيّت نبود (بال نسبت ايشان) خداوند به ايشان
بيش از سيزده سال فرصت منیداد.
دليل چهارم:
در کتب:
 -۱غيبت النعمانی :ص.۳۲۱
 -۲حبار األنوار -جملسی :ج ۲۲ص.۳۰۰
عن مالك اجلهين ،قال( :قال :قلت أليب جعفر  :إنا نصف صاحب هذا األمر بالصفة اليت
ليس هبا أحد من الناس .فقال :ال واهلل ،ال يكون ذلك أبداً حىت يكون هو الذي حيتج عليكم
بذلك ويدعوكم إليه) .عبد الواحد بن عبد اهلل بن يونس ،از ابن سنان ،از عبد اهلل بن مسكان ،از
مالک ُجهنی گويد( :به امام باقر  عرض کردم :ما صاحب اين امر را با صفتی توصيف
میکنيم که هيچ کس از مردم مانند او اين صفت را ندارد .فرمودند :نه به خدا سوگند آن امر
هرگز آنگونه خنواهد بود بلکه خودِ او به سوی مشا میآيد و با آن بر مشا احتجاج میکند).
در اينجاست که در میيابيم علمای شيعه (تقصريی ندارند) و اصالً درک نکردند که
صاحب اين امر ،شخصاً ما را به سوی خود دعوت میکند نه اينکه خودِ ما ايشان را
بشناسيم .لذا هيچ کس حمتوای وصيّت رسول اهلل ( به مهدی اول ،سيد امحد احلسن) را
درک نکرد تا اينکه شخص سيد امحد احلسن ما را به آن دعوت کردند تا جائی که خداوند
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اذهان عموم مردم و علماء را در طول اين ساليان دراز ،از پی بردن به راز آن نگارهها حمجوب
داشته تا اينکه امر اهلی فرا رسيد و ما را به آن دعوت کرد.

***
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علم:
بعد از اينکه به جانب اول فرمودهی امام صادق ( وصيّت) استدالل کردمي به جانب
دوم يعنی علم منتقل میشومي.
در کتب:
 -۱کافی -شيخ کلينی :ج ۱ص.۳۱۲
 -۲معجم احاديث االمام املهدی :ج ۳ص.۳۰۴
 -۳غيبت نعمانی -ص.۱۷۱
 -۴حبار األنوار -جملسی :ج ۲۲ص.۱۲۰۷
مفضل بن عمرگويد :از امام صادق  شنيدم که فرمودند( :إنّ لصاحب هذا األمر غيبتني
يرجع يف أحدمها إلی أهله واألخری يقال هلک يف أي واد سلک .قلت :کيف نصنع إذا کان
کذلک .قال  :إن ادّعاها مدّع فسلوه عن تلک العظائم اليت جييب فيها مثله)( ،برای صاحب
اين امر دو غيبت است که در يکی به سوی اهل خويش باز میگردد و در ديگری گفته
میشود به کدام وادی سلوک کرده است .عرض کردمي :اگر چنني شد چه کنيم؟ فرمودند:
اگر کسی مدعی آن شد در مورد آن عظائم از او بپرسيد که کسی مانند او پاسخشان دهد).
امام صادق  تأکيد میکند ،بر ما واجب است که از مدعی اين امر (وصی و فرستادهی
امام مهدی  )در مورد علمی سؤال کنيم که کسی جز مهانند او پاسخشان را نداند (يعنی
فقط امام معصوم توانائی پاسخ به آنها را دارد) .علمی که مثل او به آن پاسخ میدهد نبايد
علوم فيزيک و شيمی و زيست و رياضيات باشد؛ زيرا غري معصوم هم توانائی پاسخگوئی به
چنني علومی را دارد و اينکه علوم سحر و جادوگری و طالعبينی و خواندن ذهن ديگران و يا
علم اصول هم نباشد که امکان پاسخ به آن نيز در غري معصوم (يعنی در مراجع) وجود دارد .و
اگر صاحب اين امر در مورد چنني علومی مورد پرسش قرار میگرفت ،يکی از فرهيختگان
جهان در طول عصرها میشد و علومی که حامل آن بوده به سبب اشتراک هزاران نفر با او در
زمينهی اين علوم ،بر حقانيّت صاحب اين امر داللت نکند .و صاحب چنني علوم عمومی
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منیتواند مشمول اين فرمودهی امام صادق  باشد که فرمودند( :فسلوه عن تلک العظائم اليت
جييب فيها مثله)( ،در مورد آن عظائم از او بپرسيد که کسی مانند او پاسخشان دهد).
برای شناخت اين علم ،بر ماست که به اين کتب رجوع کنيم:
 -۱االحتجاج -طربسی :ج ۲ص.۱۱۲
 -۲مناظرة يف اإلمامة -عبد اهلل احلسن :ص.۲۳۳
در اوّلني مالقاتی که بني امام صادق  با ابو حنيفه در منزل حضرت بود ،به او فرمودند:
(مَن أنتَ؟ قالَ :أبوحَنيفَهَ .قالَ  :مُفتِي أهلِ العِراقِ؟ قالََ :نعَم .قالَ :بِما تُفتيهِم؟ قالَ :بِکتابِ
اهللِ .قالَ  :وإنَّکَ لَعالِمٌ بِکتابِ اهللِ ،نا ِسخِهِ و مَنسوخِهِ و مُحکَمِهِ و مُتَشابِهِهِ؟ قالََ :نعَم...
واستمر االمام  يسأل وابوحنفيه جييب الی أن قال  :تَزعُمُ أنَّکَ تُفتِي بِکِتابِ اهللِ و لَستَ
مِمََّن وَرِثَهُ)( ،تو که هستی؟ عرض کرد :ابو حنيفه .حضرت فرمودند :تو فقيه و مفتی عراق
میباشی؟ عرض کرد :بلی .امام فرمودند :از روی چه مدرک و مستندی فتوا میدهی؟ عرض
کرد :از قرآن کرمي ،کتاب اهلی .امام فرمودند :آيا تو به کتاب اهلی شناخت و بصريت تامّ
داری؟ و احکامی که نسخ شده و آياتی که ناسخ بعضی ديگر میباشند را به خوبی
میشناسی؟ و نيز به آيات حمکم و قاطع و غري قابل ترديد و آيات متشابه و قابل ترديد و دارای
احتماالت خمتلف اطّالع کامل داری؟ عرض کرد :بلی .مناقشه ميان امام و ابو حنفيه ادامه
داشت تا اينکه حضرت فرمودند :تو را گمان بر آن است که به کتاب اهلی شناخت و معرفت
تامّ داری ،در حالیکه از زمرهی افرادی منیباشی).
اين روايت تصريح میکند يگانه علمی که مرياث اهل بيت نبوت  بوده ،علم به کتاب
خدا (علم به حمکم و متشابه و ناسخ و منسوخ آن) است و در يک معرفت ،هيچ شريکی
ندارند.
در کتاب :علل الشرائع -شيخ صدوق :ج ۱ص.۱۳
عن أيب عبد اهلل  قال( :يا أبا حنيفة ،تعرف كتاب اهلل حق معرفته وتعرف الناسخ
واملنسوخ؟ قال :نعم ،قال :يا أبا حنيفة ،لقد ادعيت علماً ،ويلك ما جعل اهلل ذلك إال عند أهل
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الكتاب الذين أنزل عليهم ،ويلك وال هو إال عند اخلاص من ذرية نبينا  ،ما ورثك اهلل من
كتابه حرفاً فإن كنت كما تقول ولست كما تقول.)...
امام صادق  فرمودند :ای ابو حنفيه آيا کتاب خدا را به حق معرفتش میشناسی و
ناسخ و منسوخ آن را میدانی؟ عرض کرد :آری .فرمودند( :ای ابو حنفيه ادعای علم کردی
وای بر تو ،خداوند آن علم را نزد هيچ احدی جز اهل کتاب که بر آنان نازل شد قرار نداده
است ،وای بر تو! و آن نزد کسی نيست جز خمصوص ذريهی پيامربمان  و خداوند يک
حرف از کتاب را برای تو به ارث قرار نداده ،مهان طور که ادعاء میکنی و قطعاً اين گونه
خنواهی بود.)...
اين دليل ديگری است که علم قرآن تنها در معصوم به وديعه هناده شده تا جائی که به قرآن
و علوم آن وعده داده شدهامي﴿ :يَ ْومَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾( ،روزى كه تأويلش فرا رسد) )8(.در آن
تأويل و تفسري است و تفسري برای متام حمکم قرآن و تأويل برای هر متشابه آن است.
لذا ﴿يَ ْومَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾( ،روزى كه تأويلش فرا رسد) .به اين معناست که امام معصوم به
تأويل متشابه و ارجاع آن به حمکم قيام میکند و اين وعده در آخر الزمان به ما داده شده يعنی
در عصر ظهور ،پس کسی که با تأويل متشابه قرآن کرمي به سوی ما میآيد ،مهان شخص
مقصود در کالم امام صادق  است( :کسی مانند او پاسخشان دهد).
سيد امحد احلسن  با چهار جزء از متشاهبات آمده و بر علماء تأکيد کرده که هر کس
توانائی يافنت اشکال در خصوص تأويل يک مسئله دارد و میتواند آن را به قرآن و سنّت
ارجاع دهد و نه بر اساس آراء شخصیاش حتکيم خبشد ،در اين صورت حق دارد که دعوت
سيد امحد احلسن  را تصديق نکند.
میبينيم از زمانی که اين چهار جزء از متشاهبات در بني دستان خوانندگان قرار گرفته،
احدی هرگز نتوانسته بر حرفی از حروف آن اشکال وارد کند تا جائی که حضرت  به
حمکم کردن اين متشاهبات در قرآن پرداخته و روايات متشاهبه منقول از اهل بيت  را
تفکيک و واضح کردند .برای استدالل بيشتر به آن ،کتب زير را مطالعه میکنيم:
 -۱غيبت -نعمانی :ص.۲۲۳
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 -۲غيبت -شيخ طوسی :ص.۱۷۷
طوسی در کتاب غيبت خويش در مورد قائم گويد( :وإذا هو كغصن بان أو قضيب رحيان،
مح سخي تقي نقي ،ليس بالطويل الشامخ ،وال بالقصري الالزق ،بل مربوع القامة ،مدور اهلامة،
صلت اجلبني ،أزج احلاجبني ،أقىن األنف ،سهل اخلدين ،على خده األمين خال)( ،او مهانند
شاخهی مششاد يا شاخهی رحيان ،خبشنده ،کرمي ،اهل تقوا و نقی است ،قامتش نه زياد بلند
است ،و نه زياد کوتاه بلکه چهارشانه ،صورتی گرد ،پيشانی صاف ،ابروان به هم پيوسته ،بينی
بلند ،گونه صاف ،و بر گونهی راستش خالی است).
اما نعمانی در غيبت خود در مورد قائم  گويد( :شخصی از امام صادق  سؤال
میکند :أنت صاحب هذا األمر والقائم به؟ قال :ال .قلت :فمن هو ،بأيب أنت وأمي؟ فقال :ذاك
املشرب محرة ،الغائر العينني ،املشرف احلاجبني ،العريض ما بني املنكبني ،برأسه حزاز ،وبوجهه
أثر ،رحم اهلل موسى)( ،مشا صاحب اين امر و قائم به آن هستيد؟ فرمودند :خري .عرض کردم:
پدر و مادرم به فدایتان او کيست؟ فرمودند :او مهان کسی است که حماسن سرخ ،چشمانی
درشت ،پيشانی هپن ،شانههائی عريض دارد بر سرش شوره و بر چهره اثری دارد خداوند
موسی را رمحت کند).
اوصاف طوسی ،اوصاف حضرت امام مهدی  است ،امام حماسن سرخ ندارد و بلکه
رنگ رخسارش به گندمگونگی به مهراه زردی میگرايد (مهانطور که در الزام الناصب) آمده
و اينکه در صورت خود خال دارد نه نشانه .عالوه بر آن در سرش شوره است نه حزاز و
شانههای کوچکی دارد نه هپن و عريض.
لذا اين توصيفات( :چشمانی درشت ،پيشانی هپن ،شانههائی عريض دارد بر سرش شوره و
بر چهره اثری دارد خداوند موسی را رمحت کند) .منطبق بر امام مهدی  نيستند بلکه
آنها اوصاف مهدی اول ،سيد امحد احلسن  میباشند .و مهانطور که امام صادق 
فرمودند( :خداوند موسی را رمحت کند) موسی  قائم آل عمران بود که به عمران بشارت
داده شد و مهدی اول سيد امحد احلسن  ،قائم آل حممد است.
همچنني ديگر روايات متشابه از اهل بيت  ،در خصوص اختالف نسبت به عمر شريف
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امام در هنگام ظهور هستند .روايتی میگويد که ( ۳۳ساله است) و ديگری ( ۲۶ساله) و
سومی ( ۴۶ساله) و همچنني نسبت به حرکت و جنبش امام  نيز اختالف وجود دارد،
روايتی حرکتش را از خراسان ذکر میکند و ديگری بني رکن و مقام و سومی از پشت کوفه.
تضاد شامل نامها و اوصاف و شهرهای انصار امام  و نيز واکنش ايشان در قتل و
کشتار میباشد .برخی روايات از قتل و کشتار بیوقفهی امام میگويد و ديگری از عدم رخينت
خون حتی به اندازه يک کاسه حجامت! عالوه بر آن ،تعارض شامل زمان حکومتداری امام
نيز شده برخی گويند (نُه سال) و برخی (هفت سال) و سومی (نُوزده سال) و متام اين تعارض،
«متشاهبات در سنّت» ناميده میشود.
بنا بر اين سيد امحد احلسن  به حمکم کردن اين متشاهبات اقدام کردند ،مبنی بر اينکه
وصيّت رسول اهلل  ،حمکم بوده و بر حضرت حجت  و دوازده تن از فرزندانش،
مهديني داللت میکند و اين تعارض و تناقضی که در عمر و زمان حکومتداری و قيامی که
ائمه  از آن خرب میدهند ،تنها در خصوص امام حجت  نيست و بلکه در خصوص
ايشان و مهديني دوازدهگانه بعد از حضرتش هستند و اين مهان راز تعارض بود و میبينيم که
هر روايت ،به يکی از مهديني اشاره داشته است .اما در مورد متشابه قرآن ،سيد امحد احلسن
 میفرمايند که :خداوند متعال ابليس را به سبب عدم سجودش برای آدم  از هبشت،
بريون راند و اين آيه بر حقيقت اين امر داللت میکندَ ﴿ :وِإذْ ُقلْنَا ِللْمَالَئِكَةِ ا ْسجُدُواْ آلدَمَ
سجَدُواْ إِالَّ إِْبلِيسَ أَبَى وَاسْتَكَْبرَ َوكَانَ ِمنَ الْكَاِفرِينَ﴾( ،و چون فرشتگان را فرمودمي براى آدم
فَ َ
سجده كنيد پس به جز ابليس كه سر باز زد و كرب ورزيد و از كافران شد [مهه] به سجده
درافتادند) )9(.پس خداوند سبحان او را از هبشت به بريون راند ،اما ابليس چگونه توانست بار
ديگر وارد آن شود و آدم را دچار وسوسه کند تا از آن درخت خبورد؟ تا جائی که خداوند در
خطاب به آنان فرمود( :از اينجا بر زمني فرود آييد که هر کدام از مشا دمشن ديگریست).
بدين ترتيب سيد امحد احلسن  به حمکم خبشيدن اين تشابه اقدام منود .و ايشان  آنچه
متشابه بوده را از خالل قرآن و سنّت (آيه و روايت) حمکم ساخت .مهانطور که خداوند متعال
الفًا كَِثريًا﴾( ،اگر از جانب غري خدا بود
فرمود﴿ :وَلَوْ كَانَ ِمنْ عِندِ غَْيرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِ َ
 .9البقرة.۵۹ :
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قطعاً در آن اختالف بسيارى مىيافتند).
با داللت اين آيهی کرميه ،میبينيم که اگر سيد امحد احلسن  ،مهان فرد مذکور در
وصيّت و مقصود در کالم امام صادق  نبوده ،بیترديد در تأويل و تفسريش اختالف
بزرگی میيافتيم .اما ايشان از سوی خداوند مسدّد و مؤيد میباشد و متام زبانها را به بند
کشاند؛ زيرا اعجاز رسول اهلل  ،مهان قرآن بود و عدم پاسخ به آن ،اعجاز حقيقی است و
حمکم کردن متشابه قرآن و سنّت از سوی سيد امحد احلسن  نيز اعجاز حقيقی بوده و عدم
رّد آن نيز معجزه است.
***

 .10النساء.۱۷ :
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سکينه و وقار:
سيد امحد احلسن  در حوزه علميه جنف اشرف به اعتراض به (دخل و تصرف غري پاک
در اموال حوزه) معروف است ،و تقريباً سی و پنج نفر از طلبه در آن وقت ايشان را تأييد
کردند ،و از (مراجع) اصالح اين وضع که به اسالم لطمه میزند را مطالبه منودند .و اين
تصدی از سکينه و وقار است .همچنني ،آنچه بر سکينه و وقار سيد امحد احلسن  داللت
میکند اعتراض شديد ايشان به صدام ملعون بود وقتی که قرآن کرمي را با خون خود جنس
کرد ،و مراجع و طلبه حوزه علميه را به استنکار و رو به رو شدن با صدام دعوت کرد ،حتی
اگر يکی از آنها در راه دفاع از کتاب خدا و وفاء به رسول اهلل و عترت پاک  اعدام
شود ،که هيچ کس خونخواه آنان نبود .و نيز صدام (لعنه اهلل) وقتی که در کشنت مراجع
مبالغه میکرد و قرآن را جنس منود ،مردم سکوت را زير سايهی علمای خود ترجيح دادند ،و به
جای اينکه به ندای سيد امحد احلسن  برای اعتراض به اين کارها لبيک گويند ،بعضیها
اين اعتراضات را به رژمي سرنگون رساندند که باعث شد به تعقيب ايشان در هر مکان
بپردازند؛ و اگر لطف اهلی نبود رژمي از ايشان نائل میشد .صفتی که هر کس شاهد آن است
و يا با سيد امحد احلسن  برخاست و نشست داشت سکينه و آرامش و عدم عجله در
شديدترين دشواریها بود ،بلکه ايشان را میيابی که نفسی مطمئنه دارد که پشت خود رکنی
مطمئن میبيند .و همچنني از عالمات سيد امحد احلسن  هيبت و اهبت است که خدا به
ايشان ارزانی داشته است ،و هر کس با ايشان  مالقات کرده است بيم و هيبت از سر تا
پا او را فرا میگريد ،مگر آنهائی که امثال مشر و يزيد و معاويه (لعنهم اهلل) هستند.
در پايان اين حبث ،خداوند را سپاس میگوئيم که توفيق شناخت (صاحب اين امر) را به ما
عطاء منود و توانستيم نقطهها را بر حروف قرار دهيم و با پريوی از سيد امحد احلسن  راه
مستقيم را بشناسيم.
و احلمدهلل رب العاملني
***
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