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فتنه وآشوبهاى آخر الزمان ()1

فتنه وآشوبهاى آخر الزمان ()1
باب 1
ابن عباس از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :خداى عالم ،دنيا را بمن ارائه کرد
ومن نظر کردم بدنيا وديدم آنچه را که در آن واقع خواهد شد؛ تا روز قيامت ،آنچنانکه بکف دستم نظر
ميکنم.
باب 2
زر بن حبيش ميگويد :از امير المؤمنين على عليه السالم شنيدم که ميفرمود( :هر چه ميخواهيد) از من به
پرسيد بخدا قسم نميپرسيد از گروهى که خروج کند وبا صد (نفر) جنگ کند يا صد (نفر) را هدايت نمايد
مگر اينکه من بشما خبر ميدهم از رهبر .وسر دسته ان وآنچه را که تا قيامت بين شما واقع شود.
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باب 3
ابن ضمره از على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که فرمود :خدا در اين امت پنج فتنه قرار داده-1 :
فتنه عمومى  -2فتنه خصوصى -3فتنه عمومى  -4فتنه خصوصى  -5فتنه اى که مردم در آن مثل چهار
پايان خواهند شد.
باب 4
حذيفه بن يمان از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :فتنه اى بپا ميشود ،بعد از آن
گروهى پيدا ميشود ،سپس فتنه ديگرى خواهد بود ،آنگاه گروه ديگرى ظاهر ميشود ،آنگاه فتنه اى بپا
ميشود که عقلهاى رجال در آن ،متوقف خواهد شد.
باب 5
عبد هللا بن مسعود ميگويد :رسول خدا صلى هللا عليه وآله براى ما فرمود :من شما را ميترسانم از آن هفت
فتنه اى که بعد از من بپا ميشود -1 ،فتنه اى که در مدينه خواهد شد  -2فتنه اى که در مکه بوجود ميايد
 -3فتنه اى که از يمن پيدا ميشود  -4فتنه اى که از شام پيدا خواهد شد  -5فتنه اى که از مشرق بوجود
ميايد  -6فتنه اى که از طرف مغرب ظاهر ميشود  -7فتنه بين شام وآن فتنه سفيانى است .ابن مسعود
گويد :بعضى از شما اول آن فتنه را درک ميکنيد ،ويک عده اى از اين امت آخر آن رادرک خواهند کرد.
وليد بن عباس گويد :فتنه مدينه همان بود که از طرف طلحه وزبير باشد .فتنه مکه همان فتنه ابن زبير
بود .فتنه يمن از طرف نجده بپا شد .فتنه شام از طرف بنى اميه بوجود آمد .فتنه مشرق از طرف اين گروه
است (وليد بن عباس گويد ):شايد منظور از اين گروه بنى عباس باشد زيرا که سلطنت آنها از طرف
مشرق بوده.
باب 6
ابو هريره از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :بعد از من چهار فتنه براى شما پيدا
ميشود ،در فتنه اول( :ريختن) خونها حالل خواهد شد در فتنه دوم( :ريختن) خونها و(غصب) اموال حالل
ميشود .در فتنه سوم( :ريختن) خونها و(غصب) اموال وناموس مردم حالل خواهد شد فتنه چهارم :فتنه اى
است شديد وتاريک که حرکت آن نظير حرکت کشتى است در دريا ،بطورى که احدى از مردم از شر آن
ملجا وپناهى نخواهند داشت ،از شام شروع ميشود وعراق را فرا ميگيرد وجزيره را با دست وپاى خود
ميکوبد ،در آن فتنه ،مردم نظير پوستى که دباغى شود دچار بال ميشوند ،در آن موقع احدى از مردم قدرت
ندارد که (فتنه انگيزها) بگويد :بس است ،ازهر ناحيه اى که آن فتنه را رفع کنند از ناحيه ديگرى سر
برون خواهد کرد.
باب 7
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ابن منذر گويد :بما رسيد که پيغمبر صلى هللا عليه وآله فرمود :در امت من چهار فتنه پيدا ميشود در فتنه
اول :بالئى بانها ميرسد که مومن ميگويد اين فتنه باعث هالک من خواهد شد ،وبعدا آن فتنه ظاهر ميشود،
در فتنه دوم :نيز مومن ميگويد :اين فتنه موجب هالک من ميگردد ،در فتنه سوم :هر چه ميگويند اين فتنه
قطع خواهد شد؟ آن فتنه ادامه پيدا ميکند ،فتنه چهارم :موقعى آنها را فرا ميگريد که اين امت بدون داشتن
امام وسرپرستى گاهى با اين (شخص) وگاهى با (شخص) ديگرى خواهد بود.
باب 8
ابن رزين ميگويد :از على بن ابيطالب عليه السالم شنيدم که ميفرمود :فتنه ها چهارند ،اول :فتنه نيزه
وعصا ،دوم :فتنه کذا (آنگاه) معدن طال را ذکر کرد تا اينکه مردى از عترت پيغمبر صلى هللا عليه وآله
خروج کند وخدا کار اين امت را بدست او اصالح نمايد.
باب 9
ابو سعيد خدرى از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :بعد از من فتنه
هائى پيدا ميشود از آن جمله فتنه بزرگان است که در آن جنگ و گريزى خواهد بود وبعد از آن فتنه هائى
ميشود که از آنها شديدتر خواهد بود .نگاه فتنه اى پيدا ميشود که هر چه ميگويند قطع ميشود؟ ادامه پيدا
ميکند تا اينکه هيچ خانه اى باقى نميماند مگر اينکه آن فتنه در آن داخل ميشود وهيچ مسلمانى نيست مگر
اينکه او را صدمه ميزند .تا آنوقتى که مردى از عترت من خارج شود.
باب 11
حذيفه بن يمان از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :فتنه اى بپا خواهد شد که عقلهاى
رجال بطورى متوقف ميشود که بعيد است مرد عاقلى ديده شود ،وفرمود :اين موضوع در فتنه سومى
افتاق ميافتد.
باب 11
يونس از ...از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :بين مردم فتنه اى واقع شود که مرد
همسايه وبرادر وپسر عموى خود را ميکشد :از آن حضرت پرسيدند :عقلهاى آن مردم با آنها خواهد بود؟
فرمود :عقل بيشتر اهل آن زمان گرفته ميشود وبجاى آنها افراد قليل العقل جاى گزين ميشود ويکى از آنها
گمان ميکند که شخصيتى دارد.
باب 12
عاصم بن ضمره از حضرت على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که فرمود :در پنجمين فتنه شديد
وتاريک ،مردم چون چهار پايان ميشوند.
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باب 13
نعيم بن حماد ذکر کرده که :زمانى ميايد که در فتنه هاى آن انسان تمناى مرگ ميکند ونزد قبر مي آيد
وخود را مثل چهار پا بقبر ميمالد وميگويد :ايکاش من بجاى تو بودم.
باب 14
سفيان ميگويد :آمدم خدمت حسن بن على عليهما السالم بعد از آنکه از کوفه بمدينه مراجعت کرده بود
بحضرت عرض کردم :اى ذليل کننده مؤمنين( ،چرا با معاويه صلح کردى) يکى از استداللهائى که از
آنحضرت در جواب من فرمود اين بود که فرمود :شنيدم على عليه السالم از قول رسول خدا صلى هللا
عليه وآله مى فرمود :چند شب وروزى نميگذردکه اين امت بدور مردى اجتماع ميکنند که دهانه روده
مستقيم مقعد وگلويش گشاد است ميخورد ولى سير نميشود آن معاويه خواهد بود ،پس من دانستم که امر
خدا واقع شدنى است( ،لذا) ترسيدم که بين من واو خونهائى ريخته شود ،بخدا قسم من خوشحال نيستم که
خدا را در صورتى مالقات کنم که خون مسلمانى بنا حق ريخته شود.
ابو نعيم حديث اجتماع امت را بدور معاويه از رسول خدا صلى هللا عليه وآله به طريق روايت کرده است.
اگر کسى اشکال کند وبگويد :على عليه السالم هم مثل امام حسن عليه السالم ميدانستکه باالخره مردم دور
معاويه را خواهند گرفت پس براى چه آنحضرت با معاويه (لع) جنگ کرد وآن همه خونها در بين آنها
ريخته شد؟ .جواب ،چند وجه است ،اول :اينکه موالى ما على عليه السالم مامور بود که با سه دسته جنگ
کند -1 :ناکثين که طلحه وزبير وعائشه باشند  -2قاسطين که معاويه باشد  -3مارقين که اهل نهروان
باشند ،پس آن حضرت ماموريت خود را انجام داد .دوم :وقتى که موالى ما على عليه السالم خبر داد که
سلطنت بمعاويه وبنى اميه خواهد رسيد از آنحضرت پرسيده شد ،پس چرا شما با معاويه جنگ ميکنى در
صورتيکه ميدانى سلطنت باو منتهى ميشود؟ فرمود :من عذرى دارم که پيش خداى عز وجل موجه است،
وباقى اين حديث بعد از اين خواهد آمد .سوم :اينکه على عليه السالم ميدانست که اگر با معاويه نجنگند امر
بر مردم در باره اعمالى که از معاويه وبنى اميه سر ميزد مشتبه ميشد واکثر مردم گمان ميکردند که على
نسبت بخالفت معاويه راضى بوده است.
چهارم :اينکه حسن بن على عليهما السالم (بصلح) راضى بود ودر اين باره رواياتى از طريق (شايد
منظور اهل تسنن باشد) وارد شده که ما آنها را در اينجا وارد ميکنيم :از آن جمله در کتاب (نعيم بن حماد)
که مورد قبول آنها است از هشيم از يونس از امام حسن عليه السالم از رسول خدا صلى هللا عليه وآله
روايت کرده که فرمود :اين فرزند من حسن بن على عليه السالم بزرگوار است وخدا کار دو دسته بزرگ
از مسلمين را بدست او اصالح ميکند.
واز جمله علل صلح امام حسن عليه السالم با معاويه حديثى است که رسول خدا صلى هللا عليه وآله از
طرف خدا فرموده است چنانکه حضرت نبوى فرموده( :کار را) خدا اصالح ميکند پس وقتى که خداى
تعالى بدست امام حسن عليه السالم کار را اصالح کند آنحضرت احتياجى بصلح نداشته است (بلکه از
جانب خدا مأمور بصلح بوده است).
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باب 15
ابن عباس ميگويد :موقعى که على عليه السالم را شهيد کردند ومردم با امام حسن عليه السالم بيعت کردند
زياد بمن گفت :آيا ميخواهى که امر (خالفت براى امام حسن عليه السالم) استقامت پيدا کند؟ گفتم :آرى
گفت :پس سه نفر از اصحاب او را بقتل برسان گفتم مگر آنها نماز صبح نميخوانند؟ گفت :چرا ،گفتم :نه
بخدا قسم اين کار راهى ندارد.
باب 16
ابو هريره ميگويد :رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :موقعى که من نزد حوض (کوثر) باشم مردانى
بلند ميشوند که آنها مرا ميشناسند ومن هم آنها را مى شناسم آنگاه آنها را از نزد من ميبرند ومن ميگويم :يا
رب ،اصحاب مرا کجا مى برند؟ پس گوينده اى بمن ميگويد :تو نميدانى که اينها بعد از تو چه عملى انجام
داده اند.
باب 17
عائشه ميگويد :رسول خدا صلى هللا عليه وآله بزنان خود فرمود :کدام يک از شماها آن زنى است که
سگهاى (حوئب) باو حمله خواهد کرد وقتى که گذر عائشه به حوئب افتاد وسگها صدا کردند پرسيد اينجا
کجا است؟ گفتند اينجا حوئب است ،گفت :چاره اى نيست مگر اينکه برگردم ،به عائشه گفتند :يا ام
المؤمنين تو بين مردم را اصالح ميکنى .معمر بن طاووس از پدرش از رسول خدا صلى هللا عليه وآله
روايت کرده که بزنان خود فرمود :کدام يک از شماها است که سگهاى آب کذا وکذا باو حمله وصدا کنند؟
اى حميرا اى عائشه تو از اين عمل پرهيز کن.
باب 18
قيس بن جابر صيدانى از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :بعد ازمن خلفائى خواهد
بود وبعد از خلفا امرائى خواهد بود وبعد از امرا ملوکى بوجود ميايد وبعد از ملوک جبابره ومتکبرينى پيدا
ميشوند وبعد از جبابره مردى از اهل بيت من خواهد آمد که زمين را پر از عدل خواهد کرد وبعد از آن
حضرت ،قحطانى ميايد ،قسم بانخدائى که مرا بحق مبعوث کرده غير او کسى نيست.
باب 19
صباح ميگويد :بعد از خالفت حمار بنى اميه خالفتى نيست تا اينکه مهدى عليه السالم خروج کند.
باب 21
ارطاه ميگويد :امير الغضب گفت :از اين زن ومرد متکبر نيست ولى آنها صوتى ميشوندکه آنرا نه انس
گفته ونه جن ،باسم فالنى بيعت کردند ،که از اين زن ومرد متکبر نيست ولکن خليفه يمانى است .وليد
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ميگويد :کعب ميداند که يمانى قرشى است واو امير الغضب است وآن کسى که تابع آنها شود از بيت
المقدس است.
باب 21
سالم حبشانى گويد :در کوفه از امير المؤمنين على عليه السالم شنيدم که ميفرمود :من براى حق قتال
ميکنم که اقامه شود وهرگز اقامه نخواهد شد وامر (خالفت) با آنها است ،با ياران خود گفتم :اينجا جاى
ماندن نيست وحال آنکه اين (على عليه السالم) خبر ميدهد که امر (خالفت) با اينها (على عليه السالم)
نيست ،ما از آن حضرت اجازه خواستيم که بمصر برويم وآنحضرت هم بهر يک از ما که ميخواست
اجازه داد وبهر مردى از ما هزار درهم عطا کرد وطايفه اى از ما را با او روانه کرد.
باب 22
ابوصادق از حضرت امير المؤمنين على عليه السالم روايت کرده که فرمود:
معاويه بهمين زودى بر شما مسلط خواهد شد ،گفتند پس تو براى چه جنگ ميکنى؟ فرمود :مردم ناچارند
از اينکه اميرى داشته باشند چه خوب باشد وچه بد.
باب 23
کعب ميگويد :خالفت بنى اميه مدت ...شصت سال وچندى خواهد بود (مترجم گويد :در مروج الذهب است
که خالفت بنى اميه هزار ماه بوده است) خالفت بنى اميه از بين نميرود تا اينکه خودشان آنرا ريشه کن
کنند ،بعدا که بخواهند آنرا محکم کنند موفق نميشوند از هر ناحيه اى که آنرا محکم وبرقرار ميکنند از
ناحيه ديگر منهدم ميشود ،خالفت بنى اميه به ميم افتتاح ميشود وبميم هم ختم خواهد شد خالفت بنى اميه
ازبين نميرود تا اينکه (آخرين) نفر آنها بوسيله قتل خلع شود ودو شتر او کشته شوندو شتر اصهب مروان
کشته شود بعد از آن ،خالفت آنها منقطع ميشود وتاج خالفت بدست مروان بباد فنا ميرود( .فصل) شرح
حال عبد هللا بن سالم وکعب االحبار بدانکه من با هر يک از علما شيعه اهل بيت عليهم السالم تماس گرفتم
فهميدم معتقدند که عبد هللا بن سالم وکعب االحبار از مخالفين اهل بيت نبوتند وچه بسا ميشود که بجهت
همين اعتقاد از (استدالل به) اخبار ورواياتى که از اين دو نفر نقل شده خوددارى مينمايند ،پس من الزم
دانستم آنچه را که در اين باره تحقيق کرده ام در اين کتاب درج کنم :عبد هللا بن سالم وکعب االحبار از
خواص موالى ما على عليه السالم بوده اند وشايد آن رواياتى که از اين دو نفر در باره مالحم وفتن ذکر
شده وبطور احتمال ميگويند که آن روايات از موالى ما على عليه السالم است چونکه سند آنها بان
حضرت منتهى نميشود از باب تقيه باشد وآن روايات هم از آن حضرت باشند .يکى (از دليلهائى که اين دو
نفر از خواص آن حضرت بوده اند) اين است که در جلد اول کتاب (ابنا النحاه) تاليف يوسف شيبانى ديدم
که موالى ما على عليه السالم اول کسى است که علم نحو وشرح آنرا بنيان گذارى کرد ،بعد از آن
ميگويد :وقتى که على عليه السالم بعد از عثمان متولى خالفت شد واراده عراق کرد عبد هللا بن سالم بان
حضرت عرض کرد :نزد منبر رسول خدا صلى هللا عليه وآله باش که تو را حفظ نمايد ،بطرف عراق مرو
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که اگر بروى مراجعت نخواهى کرد ،عده اى از ياران على عليه السالم باو حمله کردند ،امير المؤمنين
عليه السالم فرمود :او را وا گذاريد که او از ما اهل بيت است ،پس على عليه السالم بسوى عراق رفت
وکار او آنطور شد که شد ،وقتى که آن حضرت کشته شد عبد هللا بن سالم گفت :اين راس اربعين است
وبعد از اين صلح خواهد شد ،هيچ امتى پيغمبر خود را نميکشد مگر اينکه خدا هفتاد هزار از آنها را
ميکشد ،وخليفه او را نميکشد مگر اينکه خدا بجهت آن ،سى وپنج هزار از آنها را ميکشد.
مولف گويد :قول عبد هللا بن سالم ،اقتضا ميکند که اعتقاد او اين است که بعد از رسول خدا صلى هللا عليه
وآله موال وخليفه ما على عليه السالم است ،زيرا که او حديث قتل خليفه را در موقع قتل على عليه السالم
ذکر کرده واين خبر را در موقع قتل ابوبکر وقتل عمر وعثمان ذکر نکرده است( .فصل) واما کعب
االحبار :نيز از خواص موالى ما على عليه السالم بود ،زيرا که من در کتاب (مناقب االمام الهاشمى ابى
الحسن على بن ابيطالب) روايتى از محمد بن عبد الواحد لغوى ديدم که گفت :کعب بمن خبر داد که روزى
در خدمت على عليه السالم بودم ،شخصى بزيارت عمر بلند شد ،کعب گويد :پس از آنکه من اسالم آورده
بودم على عليه السالم بمن فرمود :اسالم اختيار کن تا در امان باشى من اسالم آوردم که ناگاه عمر تازيانه
براى من بلند کرد ،على عليه السالم بعمر فرمود :از او چه ميخواهى مگر اسالم نياورده؟ عمر بعلى عليه
السالم گفت :اى سيد من تو با او بودى (که او را عفو کردم) امير المؤمنين فرمود :گناه او چه بود که
تازيانه براى او بلند کردى؟ عمر گفت :بلى اين شخص ،رسول خدا صلى هللا عليه وآله را ديده است
(واسالم اختيار نکرده) اگر حضرت موسى در زمان حضرت محمد مى بود نميتوانست از (دين) آن
حضرت تخلف نمايد تا اينکه معين او باشد وبر عليه کفار اقدام نمايد کسيکه منکر توحيد شود وبعد از
رسول خدا صلى هللا عليه وآله خليفه او را درک کند وبدست او اسالم نياورد ،پس بدست من اسالم مياورد؟
فرمود :راست گفتى پس آنحضرت به کعب توجهى کرده فرمود :عمر تو را (از اسالم) منقطع کرد .کعب
در جواب گفت :من منتظر بودم آنچه در تورات (راجع به محمد صلى هللا عليه وآله) است معلوم شود عمر
گفت :آيا تو در تورات خوانده اى که از حضرت محمد صلى هللا عليه وآله وآنهائيکه با او هستند ذکرى
شده باشد؟ گفت :آرى در تورات خوانده ام که صفهائى از امت محمد صلى هللا عليه وآله مشغول جنگند
وصفهائى هم در نمازند که ذکر خداى جبار را ميگويند .وديدم در تورات نوشته است " :واال فعميتا يعنى
(عينيه) سطرا مکتوبا محمد ميه وبعده علوانا وبعده فطم فطم وبعده شبر شبر وبعده شبيرا شبيرا " پس از
آن اسالم آوردم.
باب 24
ابوبکر بن سعيد ميگويدک ه وقتى که مروان حکم متولد شد او را نزد رسول خدا صلى هللا عليه وآله
آوردند که در حق او دعا کند حضرت از دعا کردن خوددارى کرد وفرمود :هالک عموم امت من بدست
همين ابن زرقا وورثه او خواهد بود.
باب 25
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ميثا ميگيود :هيچ نوزادى متولد نميشد مگر اينکه او را نزد رسول خدا صلى هللا عليه وآله مياوردند وآن
حضرت براى او دعا ميکرد تا اينکه مروان بن حکم را خدمت آن حضرت آوردند فرمود :وزغ ابن وزغ
وملعون بن ملعون.
باب 26
ابو سعيد خدرى از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :اهل بيت من بعد از من از ظلم
امتم دچار قتل وتفرقه خواهند شد وشديدترين دشمنان ما بنى اميه وبنى مغيره وبنى مخزوم خواهند بود.
باب 27
ابو سالم حبشانى ميگويد :از على عليه السالم شنيدم که ميفرمود :امر (خالفت) براى آنها (يعنى بنى اميه؟)
است تا موقعيکه قتيل خود را بکشند ودر بين خود به اين امر رغبتى پيدا کنند ،وقتى که کار باينجا رسيد
خدا گروهى را (يعنى ابو مسلم خرسانى) از طرف مشرق ميفرستد که آنها را جدا جدا شمرده ويکى يکى
ميکشند بخدا قسم که آنها يکسال خالفت نميکنند مگر اينکه ما دو سال خالفت خواهيم کرد وآنها دو سال
خالفت نميکنند مگر اينکه ما چهار سال خالفت ميکنيم .عبيده ميگويد :از على عليه السالم شنيدم که
ميفرمود :اين گروه (بنى اميه) چسبيده اند بدم اين امر (خالفت) ماداميکه بين آنها اختالفى واقع نشود .پس
موقعيکه اختالف کردند امر خالفت از ميان آنها خراج ميشود وتا قيامت بسوى آنها عود نخواهد کرد .هند
دختر مهلب ازابن عباس روايت کرده که گفت :هميشه امر خالفت با بنى اميه خواهد بود مادامى که بين
آنها اختالف واقع نشود موقيکه ميان آنها اختالفاتى واقع شود امر خالفت تا قيام قيامت از بين آنها خارج
خواهد شد.
باب 28
زهرى ميگويد :به من رسيده بود که بيرقهاى سياهى از طرف خراسان خارج خواهد شد ،وقتى که آن
بيرقها از گردنه خراسان سرازير شدند خبر مرگ اسالم را آورده اند وآن بيرقها را برنميگرداند مگر
بيرق عجمهائى که از اهل مغرب باشند .سعيد بن مسيب گويد :موقعيکه خراسان را فتح کردند عمر بن
خطاب گريه کرد ،عبد الرحمان بن عوف نزد عمر آمد وگفت :يا امير المؤمنين تو گريه ميکنى در
صورتيکه اينطور فتحى براى تو رخ داده؟ عمر گفت :چرا گريه نکنم وحال آنکه دوست داشتم بين ما
وآنها درياى آتشى باشد ،شنيدم از رسول خدا صلى هللا عليه وآله که ميفرمود :موقعيکه بيرقهاى بنى عباس
از گردنه هاى خراسان نمايان شود خبر مرگ اسالم را مياورند ،پس آن اشخاصى که زير بيرق آنها بروند
شفاعت من به آنها نميرسد.
باب 29
ابن مسعود از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :عده خلفا بعد از من مثل عده نقبا بعد
از موسى است .جابر بن سمره از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :اين امر خالفت
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براى دوازده خليفه خواهد بود که همه آن ها از قريش باشند .ابو طفيل گويد :عبد هللا بن عمر دست مرگ
گرفت وگفت :عامر وائله بمن خبر داد که دوازده خليفه از نسل کعب بن لوى خواهد بوجود آمد آنگاه
توجهى کردو گفت :هرگز کار مردم درست نميشود تا قيامت قيام کند .ابن عوف گويد :من وچند نفرى از
قريش از بنى کعب بن لوى نزد عبد هللا بن عمر بوديم ،پس عبد هللا بن عمر گفت :اى بنى کعب بزودى از
شما دوازده خليفه بوجود ميايد .ابن عباس بعده اى که نزد او بودند  -وسخن از خلفا دوازده گانه وامير
ميراندند  -گفت :بخدا قسم بعد از اين از ما سفاح ومنصور ومهدى بوجود ميايند وآنرا بعيسى بن مريم رد
ميکنند .سرح يرموکى گويد :من در تورات يافتم که براى اين امت دوازده نبى خواهد بود که يکى از آنها
نبى آنها است ،پس وقتيکه آن عده تمام شدند طغيان وستم ميکنند وخوف وترسى بين آنها خواهد بود .ابن
عباس گويد :بزرگان ما از کعب پرسيدند؟ کعب گفت :من در تورات يافته ام که عده آنها دوازده نبى خواهد
بود.
باب 31
ابو هريره گويد :من در خانه ابن عباس بودم که گفت :درها را ببنديد بعد از آن پرسيد :غير از خود ما آيا
شخص بيگانه اى در اينجا هست گفتند :نه ومن در يک گوشه اى از جمعيت بودم ،پس ابن عباس گفت:
وقتيکه ديديد از طرف مشرق بيرقهاى سياهى نمايان شد فارس را اکرام کنيد ،زيرا که دولت ما در ميان
آنها است .ابو هريره گويد :بابن عباس گفتم :آيا ميخواهى آنچه از رسول خدا صلى هللا عليه وآله شنيدم
براى تو بگويم؟ گفت :تو هم که اينجا بودى؟ گفتم :آرى گفت :بگو ،گفتم :از رسول خدا صلى هللا عليه وآله
شنيدم که فرمود :وقتيکه بيرقهاى سياه خارج شوند اول آنها فتنه ووسط آنها ضاللت وگمراهى وآخر آنها
کفر خواهد بود.
باب 31
مکحول از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :من با بنى عباس چه کرده ام که امت
مرا تعقيب نموده وبانها لباس سياه ميپوشانند؟ خدا لباس آتشين بانها (بنى عباس) بپوشاند.
باب 32
راشد بن داود از رسول گرامى صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :من يا بنى عباس چه کرده ام
که امت مرا تعقيب ميکنند وخون آنها را ميريزند ولباس سياه بانها مى پوشانند؟ خدا لباس آتشين بانها
بپوشاند.
باب 33
محمد بن على از پيغمبر اکرم صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرموده :واى بر دو فرقه از امت من:
فرقه بنى اميه وفرقه بنى عباس که (داراى) دو بيرق ضاللت وگمراهى خواهند بود.
باب 34
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عبد هللا بن ابى اشعث گويد :از بنى عباس دو بيرق خارج ميشود که اول يکى از آنها نصرت وآخر آن
وزرو وبال خواهد بود ،آنرا يارى نکنيد خدا هم آنرا يارى نکند ،واول بيرق ديگر وزرو وبال وآخر آن
کفر است آنرا يارى ننمائيد خدا هم آنرا يارى نکند.
باب 35
ابو مروان از على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که فرمود :وقتى که بيرقهاى سياهى را ديديد از
زمين جدا نشويد ودست وپاى خود را حرکت ندهيد (کنايه از آنستکه آماده جنگ نشويد) پس گروهى
کوچک ظاهر ميشود که بانها توجهى نميشود ،دلهاى آنها چون سنگ آهن است ،اصحاب درد وبال هستند،
بعهد وپيمانى وفا نميکنند ،بسوى حق دعوت ميکنند ،ولى اهل حق نيستند ،اسامى آن ها کنيه ونسب آنها
پوشيده ونامعلوم ،موهاى آنها نظير موى زنها نرم وسست ،تا اينکه بين آنها اختالف واقع شود ،بعد از آن،
خدا حق را بهر که بخواهد ميدهد.
باب 36
حفصه زوجه رسول خدا صلى هللا عليه وآله از آن حضرت روايت کرده که فرمود :وقتى که شنيديد
مردمى از طرف مشرق ميايند که داراى راى نيکوئى هستند ومردم از هيبت وهيکل آنها تعجب ميکنند
قيامت شما فرا رسيده است.
باب 37
احمد بن عيسى ميگويد :بعد از هالک بنى اميه جالب وحش ميايد وخدا از چهار گوشه جهان ،اهل زمين را
بسوى او ميفرستد که اين امت را بوسيله او عذاب کند.
باب 38
حذيفه بن يمان ميگويد :مردى از طرف مشرق خارج ميشود ومردم را بسوى آل محمد صلى هللا عليه وآله
دعوت ميکند در صورتيکه او دورترين مردم است بال محمد صلى هللا عليه وآله عالمتهاى سياهى نصب
ميکند که اول آنها نصرت وآخر آنها کفر است ،پست ترين افراد عرب وغالمهاى زر خريديد که از
اطراف آفاق جمع شده اند تابع او خواهند شد عالمت آنها سياهى است ودين آنها شرک است وبيشتر آنها
خدع خواهند بود گفتم :خدع يعنى چه؟ گفت :يعنى ختنه نشده .آنگاه حذيفه به ابن عمر گفت :تو زمان آن
مرد را درک نخواهى کرد ،عبد هللا بن عمر گفت :ولى خبر ميدهم که بعد از من فتنه أى بپا خواهد شد
وسال خطرناکى خواهد آمد که عرب ومردمان صالح واصحاب کفر وفقها در آن هالک ميشوند واين حادثه
بهمين زودى کشف خواهد شد.
باب 39
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ابن سيرين ميگويد :بيرقى از طرف خراسان خارج ميشود که هميشه فاتح وغالبند تا اينکه هالک آنها از
همان مکانى که ظاهر شده بودند شروع شود .واز على عليه السالم روايت کرده که :هالک آنها در همان
مکانى است که ظاهر شده بودند.
باب 41
کعب ميگويد :موقعى مردى از بنى عباس ،خالفت کند که او را عبد هللا ميگويند واو آخرين نفر آنها است
که ذو العين است بنى عباس به (ع) افتتاح شدند وبه (ع) هم ختم شدند ،او کليد بال وشمشير فنا خواهد بود.
باب 41
کعب گويد( :فتنه) غريبه اى است واهل آن پا برهنه ولخت خواهند بود وهيچ دينى را براى خدا قبول
نميکنند ،زمين را با پا ميکوبند آنطور که گاو ،خرمن را ميکوبد،اگر آنها را درک کرديد بخدا پناه ببريد.
باب 42
عصمه بن قيس از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرموده :پناه بخدا ميبرم از فتنه مشرق
بعد از آن از فتنه مغرب.
باب 43
نعيم از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :زنان بربر از مردان آنها بهترند ،زيرا
پيغمبرى در ميان آنها مبعوث شد واو را کشتند پس زنان آنها متصدى دفن او شدند.
باب 44
حسان ميگويد :گفته شده موقعى که بيرقهاى زرد بمصر رسيدند در فرار کردن جد وجهد کن وموقعى که
در وسط شهر شام رسيدند اگر بتوانى الزم است که نردبانى تهيه کنى وباسمان روى يا بزمين فرو شوى.
باب 45
ابو زاهر از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :بعضى از اهل ذمه شما هستند که در
آن بالها براى شما از اهل شرق سخت ترند زنى از اصحاب زيرک ودانا (يا اهل ذمه) با انگشت خود
بشکم زنى از زنان مسلمين ميزند وباو ميگويد :جزيه بدهيد.
باب 46
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سالم بن عمر از حضرت حسن بن على از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :امر
بمعروف ونهى از منکر بکنيد واال خدا عجم را بر شما مسلط ميکند که گردن شما را بزنند وغنيمت
وخراج شما را بخورند وچون شير (در مقابل شما استقامت نموده) فرار نميکند.
باب 47
عمرو بن ...از پدرش روايت کرده که گفت :وارد شدم بر عمر در آنموقعى که نزد درب کعبه بود ،شنيدم
که ميگفت :وقتى که بيرقهاى سياهى از طرق مشرق بيايد وبيرقهاى زردى از طرف مغرب بيايد تا در
وسط شهر شام يعنى دمشق با يکديگر مالقات نمايند موقع بال خواهد بود.
باب 48
طاووس از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :موقعى که فتنه اى از طرف مشرق
وفتنه اى از طرق مغرب بپا شود ويکديگر را در گودى زمين مالقات کنند در يک چنين روزى (شکم
زمين) بهتر است از روى آن.
باب 49
ابو قتيل گويد :خير ووسعت زندگى مردم هميشه برقرار خواهد بود مادامى که خالفت بنى عباس منقضى
نشده باشد وموقعى که خالفت آنها منقضى شد مردم هميشه دچار فتنه خواهند بود تا مهدى عليه السالم قيام
کند.
باب 51
ابن حنيفه گويد :بنى عباس خالفت ميکنند تا اينکه مردم از خير مايوس شوند ،پس از آن بين آنها تفرقه
ميافتد ،اگر در آن موقع سوراخ عقرب يافتيد خود را در آن داخل کنيد ،چه آنکه مردم گرفتار شر وفتنه
طوالنى ميشوند تا اينکه خالفت آنها از بين برود ومهدى عليه السالم قيام کند.
باب 51
ابن عباس از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :وقتى که پنجمين نفر از اهل بيت من
بميرد فتنه (بپا ميشود) تا اينکه هفتمى بميرد ،پس از آن همينطور خواهد بود تا مهدى عليه السالم قيام کند.
باب 52
اصبحى ميگويد :پنج نفر از فرزندان عباس ،مثل پادشاهان ستم کار خالفت ميکنند ،واى بر مردم از آن
موقعى که هفتمى آنها بميرد( ،زيرا) شخصى بر (مردم) زمين مسلط ميشود که شبيه شير خواهد بود ،با
دهان خود ميخورد وبا دست خود فساد خواهد کرد از کثرت خون هائيکه ميريزد آسمانها بخدا شکايت
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ميکنند ،دو صباحى خالفت خواهد نمود (آنگاه هالک ميشود) بعد از آن يکى از برادران او خالفت را قهرا
ميگيرد ومال خدا را بطور مساوى بين بندگان خدا تقسيم نخواهد کرد تا اينکه منادى از آسمان ندا ميکند:
زمين زمين خدا وبندگان ،بندگان خدا هستند ومال خدا هم بطور مساوى مال.
باب 53
بندگان خدا است ،او بدين طريق ده سال خالفت ميکند .کعب ميگويد( :جمعيت) ترک وارد جزيره خواهند
شد ومالهاى سوارى خود را از فرات آب ميدهند ،آنگاه خدا طاعون را (وبا مننژيث) بانها مسلط ميکند تا
آنها را ميکشد وکسى از آنها نجات پيدا نميکند مگر يک مرد.
باب 54
کعب ميگويد :يک کشتى پر از آنها وارد ميشود واز دجله وفرات آب مياشامند ودر جزيره ميروند واهل
اسالم در آن جزيره خواهند بود وتاب مقاومت آنها را ندارند آنگاه خدا برفى را که در آن سرماى شديد
وباد ويخ باشد بر آنها مسلط ميکند تا آنها نابود شوند بعد از آن ،مسلمين بطرف ياران خود برميگردند
وميگويند :خدا آنها را هالک کرد ويکى از آنها باقى نمانده وتا آخرين نفر آنها هالک شدند.
باب 55
مکحول از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :طايفه ترک دو مرتبه
خروج ميکنند ،مرتبه اول :از آذربايجان خروج ميکنند ومرتبه دوم :مالهاى سوارى خود را بفرات ميبندند
وبعد از آن ،ترکى نخواهد بود .سيد بن طاووس گويد :شايد معناى حديث اين باشد که غير از آن ترکها
ترک ديگرى داخل فرات نشده وخالفت نخواهند کرد بلکه همان طايفه ترک هستند که خالفت را مالک
ميشوند.
باب 56
يزيد بن جابر وغير او از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :طايفه ترک را دو خروج
خواهد بود اول آنکه (با هر جا مصادف شوند) خراب ميکنند دوم آنکه بسوى نهر فرات سرعت مينمايند.
عبد الرحمان در حديث خود از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :قربانى بزرگ خدا
در ميان قوم ترک است وبعد از آنها ترکى نخواهد بود .سيد بن طاووس گويد :شايد منظور ،ترک بنى
عباس باشدکه مسلمان بودند ،آنها که ترکى نظيرشان نبوده وقربانى بزرگى بدست آن دولت ستمکار قربانى
شد.
باب 57
ارطات گويد :سفيانى با ترک جنگ ميکند وبعد از آن بدست مهدى عليه السالم ريشه کن خواهند شد.
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باب 58
حذيفه بن يمان گويد :وقتيکه اولين (طائفه) ترک را در جزيره ديديد با آنها جنگ کنيد تا آنها را شکست
دهيد يا اينکه خدا شر آنها را دفع کند زيرا آنها حرام را افتضاح ميکنند وآن عالمت خروج اهل مغرب واز
بين رفتن قدرت وسلطه آنها است.
باب 59
ابن مسعود از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :وقتى که در ماه
رمضانى (صيحه اى) يعنى صداى شديدى بوجود آمد در ماه شوال صداى پهلوانها در جنگ بلند ميشود
وجنگ وفتنه هائى بپا خواهد شد ودر ذيقعده قبيله ها متفرق ميشوند ودر ماه ذيحجه ومحرم خونها ريخته
ميشود ،آنگاه سه مرتبه فرمود :چه محرمى؟ هيهات ،هيهات در آن موقع مردم کشته ميشوند .ابن مسعود
گويد :از آنحضرت پرسيديم :آن صيحه در چه وقتى خواهد بود؟ فرمود :آن صحيحه در نيمه ماه رمضان
در ظهر روز جمعه خواهد بود واين حادثه وقتى پيش ميايد که شب (اول) ماه رمضان جمعه باشد ،اين فتنه
است که شخص خواب را بيدار ميکند وشخص ايستاده رابزانو در مياورد ،در آن شب جمعه زنان عفيفه
توالت کرده از خانه هاى خود خارج ميشوند ،پس موقعى که نماز صبح روز جمعه را خوانديد وارد خانه
هاى خود شويد ودرهاى خود را قفل کنيد وپنجره (اطاق) خود را مسدود نمائيد ،وخود را بپوشانيد
وگوشهاى خود را ببنديد ،موقعى که آن صيحه را احساس کرديد خدا را سجده کنيد وبگوئيد( :سبحان
القدوس ،ربنا القدوس) زيرا کسى که اين دستور را انجام دهد نجات مى يابد وکسى که اين عمل را انجام
ندهد هالک خواهد شد.
باب 61
وليد گويد :چند روزى از ماه رمضان گذشت وزلزله اى دچار اهل دمشق شد ،وجمعيت زيادى از مردم در
ماه رمضان سنه ( )137هالک شدند ،چنين بالئى ديده نشده بود وآن همان زلزله اى بود که در قريه
(خرستا) اتفاق افتاد وستاره دنباله دارى را در محرم سنه ( )145از طرف مشرق ديدم ودر همه آن محرم
آنرا در موقع فجر ميديديم ،بعد از آن مخفى شد ،آنگاه آنرا بعد از غروب آفتاب در حمره خورشيد ديديم
وبعد آن را در مدت دو يا سه ماه در بين مشرق ومغرب ديديم ،آنگاه در مدت دو يا سه ماه مخفى شد ،در
مرتبه چهارم ستاره اى بود خفى در نزديکى جدى (نام ستاره است) بچشم ميخورد که در دو ماه جمادى
وروزهاى رجب با دوران فلک بدور جدى دور ميزد ،آنهم مخفى شد ،پس از آن ستاره اى که صاف
وروشن نبود از طرف راست قبله شام طلوع کرد که شعله آن از طرف قبله تا آجرهاى ارمينه بود من
شرح آن ستاره را براى شيخ سال خورده وضعيفى که در نزد ما بود نقل کردم او گفت :اين ستاره منتظر
نيست .وليدگويد :در چند سال اخيرى که از عمر ابوجعفر باقى بود ستاره اى را ديدم که در مدت يک
ساعت از شب بطورى دو طرف آن بهم رسيد که نظير طوق شد.
باب 61
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کعب االحبار گويد :عالمت انقطاع خالفت بنى عباس آن قرمزى است که در وسط آسمان ظاهر ميشود
وآن ستاره اى که از طرف مشرق طلوع ميکند وچون ماه شب چهارده نورانى خواهد بود وبعدا آن قرمزى
برطرف ميشود وليد گويد :از کعب بمن رسيده که گفت :قحطى در مشرق وبالئى در مغرب وقرمزى در
جو پيدا ميشود وموتى از طرف قبله انتشار پيدا ميکند.
باب 62
جابر جعفى از ابو جعفر روايت کرده که گفت :موقعى که بنى عباس بخراسان برسند ستاره اى از مشرق
در نزديک (ذوشفا) طلوع ميکند وآن اول ستاره اى بود که طلوع کرد وخدا بغرق وهالکت قوم نوح امر
کرد .ودر آنوقتى که حضرت ابراهيم را در آتش انداختند آن ستاره نيز طلوع کرد وآنموقعى که خدا
فرعون وياران او را هالک کرد آن ستاره نيز طالع شد .ويکى از مواقعى که آن ستاره طلوع کرد وقتى
بود که حضرت يحيى بن زکريا عليه السالم را کشتند.
وقتيکه آن ستاره را ديديد از شر فتنه ها بخدا پناه ببريد وطلوع آن ستاره موقع گرفتن آفتاب وماه خواهد
بود بعد از آن طولى نميکشد که (ابقع) در مصر ظهور ميکند.
باب 63
ابن مسعود گويد :در ماه صفرى عالمتى خواهد بود که ابتدا ستاره دنباله دارى پيدا شود.
باب 64
مکحول از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :دو شب که از ماه رمضانى گذشت در
آسمان عالمتى ظاهر ميشود ،در ماه شوال نجات يافتن بعيد است ،در ماه ذيقعده فتنه وجنگهائى خواهد شد،
در ماه ذى حجه حاجى ها را غارت ميکنند ودر ماه محرم ...چه محرمى؟
باب 65
عبد الوهاب بن بحث گويد :از رسول خدا صلى هللا عليه وآله بمن رسيده که فرمود :در ماه رمضانى در
آسمان عالمتى چون عمود درخشنده يافت ميشود در ماه شوال بال ،در ماه ذيقعده جنگ وفتنه ،در ماه ذى
حجه حاجى ها را غارت ميکنند ومحرم چه محرمى؟
باب 66
ابو هريره از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :در ماه رمضانى عالمتى پيدا ميشود
ودر ماه شوال گروهى ظاهر ميشوند آنگاه در ماه ذيقعده جنگ وفتنه هائى بوجود ميايد ،ودر ماه ذى حجه
حاجيها را غارت ميکنند ،در ماه محرم حرامهائى حالل ميشوند ،در ماه صفر زد وخوردهائى خواهد شد،
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بعد از آن در دوماه ربيع قبيله ها بنزاع ميپردازند ،بعد از آن (العجب کل العجب بين جمادى ورجب)
آنموقع ناقه خفيفه اى بهتر است از قريه اى که صد هزار نفر در آن داخل شوند.
باب 67
شهر بن حوشب ميگويد :از پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله بمن رسيده که فرمود :در ماه رمضانى صوت
وصدائى بوجود ميايد ودر ماه شوال بال ودر ماه ذيقعده قبيله هابجنگ خواهند پرداخت ودر ماه ذى حجه
حجاج را غارت ميکنند ودر ماه محرم منادى از آسمان ندا ميکند :آگاه باشيد که برگزيده خلق خدا فالنى
است ،پس (بحرف) او گوش دهيد واو را اطاعت کنند:
باب 68
خالد بن معدان ميگويد :بزودى عمودى از آتش از طرف مشرق ظاهر ميشود که اهل زمين آن را مى
بينند ،کسيکه آنرا درک کرد بايد غذاى يک ساله اهل وعيال خود را تهيه نمايد.
باب 69
کثير بن مره حضرمى ميگويد :نشانى حادثه وسختى روزگار آنستکه در رمضانى عالمتى در آسمان پيدا
ميشود وبعد از آن ،اختالف در بين مردم شروع ميشود ،اگر آنزمان را درک کردى هر چه ميتوانى طعام
وغذا تهيه کن.
باب 71
زهرى گويد :از زمان خروج وسلطنت سفيانى عالمتى در آسمان ديده ميشود .وکثير بن مره ميگويد :من
هفتاد سال است منتظر حادثه اى هستم که در ماه رمضانى اتفاق بيفتد..
باب 71
وليد ميگويد :قبل از خروج مهدى عليه السالم ستاره دم دارى از مشرق طلوع ميکند که مثل ماه شب
چهارده براى مردم زمين نور ميدهد وليد گويد :هيچکدام از آن قرمزى وستاره هائيکه ما ديديم آن عالمت
نيستند ،ستاره آن عالمتها آن ستاره اى است که در ماه صفر يا دو ماه ربيع يا ماه رجب در آفاق گردش
ميکند ،وپادشاه آن زمان با ترکها حرکت ميکند واشخاصى با بيرقها وفوالدها متابعت او خواهند کرد.
باب 72
شريک ميگويد :بمن چنين رسيده که در ماه رمضان قبل از خروج مهدى عليه السالم آفتاب دو مرتبه
خواهد رفت.
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باب 73
کعب ميگويد هالکت بنى عباس در نزد شما با خوف ومصيبت واقع وظاهر ميشود ،مابين بيست الى بيست
وپنج ستاره است که آنها ستاره نورانى را که چون قمر است پرتاب ميکنند ،وآن ستاره اى که پرتاب
ميشود ستاره اى است که با صداى شديدى از آسمان سقوط کرده در مشرق واقع ميشود آنگاه مثل مار
بنحوى بخود مى پيچد که عنقريب دو طرف آن بهم ميرسد ودر يک شب دو زلزله نحس اتفاق ميافتد واز
آن به مردم بال شديدى ميرسد.
باب 74
ابو هريره ميگويد :در رمضانى صداى شديدى شنيده ميشود که اشخاص خواب را بيدار وزنان عفيفه
توالت کرده را از مسکنهاى خود خارج ميکند ودر ماه شوال نجات يافتن بعيد؟ است ،ودر ماه ذيقعده
بعضى از قبيله ها بسوى يکديگر ميروند ودر ماه ذى حجه خونها ريخته خواهد شد وسه مرتبه گفت :محرم
چه محرمى؟ آن محرم وقت انقطاع خالفت آن گروه است.
باب 75
عبد هللا بن عمر از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :مردم در يک زمانى هميشه
(داراى امنيت) خواهند بود تا اينکه (سر) کوبيده شود پس وقتى که سر يعنى شهر شام کوبيده شود مردم
هالک ميشوند ،از کعب پرسيدند :کوبيدن سر يعنى چه؟ گفت :يعنى خراب شدن شام.
باب 76
سعيد بن مسيب ميگويد :در شام فتنه اى خواهد بود که از هر ناحيه اى آنرا برطرف ميکنند از ناحيه
ديگرى سربلند ميکند وآن فتنه انتها ندارد تا اينکه منادى از آسمان ندا ميکند که امير شما فالن خواهد بود.
باب 77
مهاجر وصالى گويد :موقعى که فتنه مغرب بپا شد بسوى يمن حرکت کنيد ،چه آنکه هيچ زمينى غير از
آن ،شما را نجات نميدهد.
باب 78
وحيد بن عطا از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :کوه ابراهيم خليل عليه السالم کوه
مقدسى است ،موقعيکه نشانه هاى عذاب در بنى اسرائيل نازل شدخدا بموسى عليه السالم وحى کرد که
بجهت گناهان بنى اسرائيل بکوه ابراهيم خليل عليه السالم فرار کنيد.
باب 79
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کعب ميگويد :فتنه اى چون شب تاريک ،شما را فرا خواهد گرفت که در ما بين مشرق ومغرب خانه اى
از مسلمين باقى نميماند مگر اينکه آن فتنه داخل آن خانه ميشود .پرسيدند :آيا کسى از آن فتنه خالص
نخواهد شد؟ گفت :کسى خالص ميشود که زير سايه شاخاهائيکه بين او ودريا است بنشيند ،او ا ز آن فتنه
سالمترين مردم خواهد بود ،وقتيکه سال ( )122فرا رسد اين خانه من ميسوزد ،راوى گويد در همان سال
خوانه او سوخت.
باب 81
ضمره بن حبيب گويد :رستگارترين مردم از فتنه شمشير وبال مردم ساحل وحجازند.
باب 81
شخص کوفى بنام (مسافر) از عليه عليه السالم روايت کرده که فرمود :مومنى که خواب باشد از آن فتنه
نجات مييابد .ودر روايتى است که پرسيدند :منظور از خواب چيست فرمود :کسيکه در آن فتنه سکوت کند
وچيزى از آنرا ظاهر نکند.
باب 82
جراح ميگويد :صخرى بسوى کوفه ميايد وسواران خود را در آنجا جاى گزين ميکند واسيرها را نزد او
مياورند ودر همان موقع به او خبر ميدهند که مهدى عليه السالم در مکه ظهور کرده آنگاه صخرى
گروهى را از کوفه بسوى او ميفرستد که زلزله آنها رافرا گرفته در زمين فرو ميروند.
باب 83
ابن حنفيه ميگويد :خروج بيرق سياه از خراسان وسعيد بن صالح وخروج مهدى عليه السالم وتقديم امر
بانحضرت در مدت هفتاد ودو روز خواهد بود.
باب 84
ابو قبيل ميگويد :مردى از بنى هاشم مالک خالفت ميشود وبنى اميه را جز عده کمى ميکشد وغير از آنها
کسى را نميکشد آنگاه مردى از بنى اميه خروج ميکند وبشماره هر مردى که (از بنى اميه کشته شده) دو
مرد ميکشد تا اينکه غير از زنها کسى باقى نميماند ،بعد از آن مهدى عليه السالم خروج ميکند.
باب 85
تبيع ميگويد :موقعيکه سر وصدائى از طرف بيابان شام بلند شود نه بيابانى خواهد بود ونه سفيانى .ليث
ميگويد :اين سر وصدا بطبريه بپا ميشود و(اهل) خيمه را بيدار کرده پر وبالهائى ريشه کن ميشود ،اين
است حال (مردم) وآن شب طبريه.
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باب 86
ارطاه ميگويد :در زمان سفيانى دوم صداى شديدى بلند ميشود که هر گروهى گمان ميکنند :چيزى که
نزديک آنها است خراب شد.
باب 87
يزيد بن ابى حبيب از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :خروج سفيانى بعد از سى
وسه است ،ابن لهيعه از ابن عباس روايت کرده که گفت :اگر خروج سفيانى در سال ( )37باشد سلطنت او
( )22ماه خواهد بود واگر خروج سفيانى در سال ( )33باشد سلطنت او ( )3ماه ادامه دارد.
باب 88
حذيفه ميگويد :وقتى که سفيانى در زمين مصر وارد شد مدت چهار ماه در آن زمين اقامت ميکند واهل
مصر را ميکشد واسير ميکند ،در آن روز است که کار زنان ،گريه خواهد شد زنى براى عورت خود
گريه ميکند وزنى براى فرزندان خود ميگريد وزنى بعداز عزت براى ذليلى خويشتن اشگ ميريزد وزنى
از براى شوقى که بقبر دارد گريه ميکند.
باب 89
کعب ميگويد :مصر منفور ميشود آنطور که بصره منفور شد.
باب 91
عبيده بن عمير گويد :در مجلسى که على عليه السالم ،عمر ،ابن مسعود ابن عباس وعده اى از اصحاب
رسول خدا صلى هللا عليه وآله حضور داشتند راجع به تفسير (حمعسق) از حذيفه پرسيده شد؟ حذيفه گفت:
(ع) عذاب (س) قحطى وخشک سالى (ق) گروهى هستند در آخر الزمان.
عمر گفت :آنها چه کسانى هستند؟ گفت :از بنى عباسند در شهرى که آن را (زورا) ميگويند که جنگ
بزرگى در آن اتفاق ميافتد وقيامت بر آنها قيام ميکند .ابن عباس گفت :اينطور نيست که تو ميگوئى بلکه
(ق) بزمين فرو رفتن است ،عمر به حذيفه گفت :تو خوب تفسير کردى وابن عباس خوب معنا کرد .اين
قول براى عده اى ناگوار شد تا اينکه عمر وعده اى از اصحاب رسول خدا صلى هللا عليه وآله آنرا پس
گرفتند .ابان بن وليد از ابن عباس شنيد که ميگفت :سفيانى وفالنى خروج ميکنند وبحدى جنگ ميکنند که
شکم زنها شکافته ميشود واطفال در ديگها جوشيده ميشوند .کعب ميگويد :زنان بنى عباس را اسير ميکنند
وآنها را بدهات دمشق ميبرند.
باب 91
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جراح گويد :سفيانى داخل کوفه خواهد شد وسه روز اهل کوفه را اسير ميکند وشصت هزار از اهل کوفه
را خواهد کشت و( )12شب در کوفه اقامت مينمايد که اموال آنها را تقسيم کند ،تا اينکه بيرقهاى سياهى
(براى اخذ بيعت) بسوى مهدى عليه السالم روانه ميکند.
باب 92
محمد بن حنفيه ميگويد :بيرق سياهى از بنى عباس خروج ميکند آنگاه از خراسان بيرقهاى سياهى خروج
ميکنند که کاله (صاحب) آنها سياه ولباسشان سفيد خواهد بود .جلو آنها مردى از (بنى) تميم است که آنرا
شعيب بن صالح يا صالح بن شعيب ميگويند ،اصحاب سفيانى را شکست ميدهد تا اينکه وارد بيت المقدس
شود وسلطنت آنرابراى مهدى عليه السالم مسخر نمايد وسيصد نفر از شام بسوى او حاضر خواهند شد.
بين خروج آن وبين اينکه تسليم امر مهدى عليه السالم شود هفتاد ودو ماه خواهد بود.
باب 93
عبد هللا گويد :در آن موقعى که ما در حضور رسول خدا صلى هللا عليه وآله بوديم جوانى از بنى هاشم آمد
ورنگ آن حضرت تغيير کرد ،گفتند :يا رسول هللا چه شده که ما هميشه در صورت شما اثر ناراحتى
ميبينيم؟ فرمود :ما اهل بيتى هستيم که خدا آخرت را براى ما خواسته است واين اهل بيت من بعد از من
دچار بال شده و(از حقوق خود) محروم خواهند شد تا اينکه عده اى که بيرقهاى سياهى دارند از طرف
مشرق ميايند ودو مرتبه يا سه مرتبه حق خود را طلب ميکنند وحق را بانها نميدهند تا اينکه جنگ کنند
وغالب شوند ،آنگاه حق آن ها را بانها ميدهند ولى قبول نميکنند وحق را بمردى از اهل بيت من رد ميکنند
واو زمين را پر از عدل ميکند بعد از آنکه از ظلم پر شده باشد هر کدام از شما آن را درک کرديد بايد
خود را بان برسانيد ولو اينکه با دست وسينه خود از روى برف برويد زيرا که او مهدى عليه السالم
است.
باب 94
ثوبان ميگويد :موقعى که ديديد بيرق هاى سياه از اطراف خراسان خارج شدند خود را بانها برسانيد ولو
اينکه با دست وسينه از روى برف برويد چونکه مهدى خليفه خدا در ميان آنها است.
باب 95
حسن گويد :مرد کوسه گندم گون ومتوسط القامتى که شعيب ابن صالح نام دارد وغالم بنى تميم است با
چهار هزار نفر که لباسشان سفيد ،بيرقهاشان سياه است از شهر رى خروج ميکند ،او مقدمه (خروج)
مهدى عليه السالم است ،با کسى مالقات نميکند مگر اينکه آن را خواهد کشت.
باب 96
عمار بن ياسر ميگويد :شعيب بن صالح زير لواى مهدى عليه السالم خواهد بود.
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باب 97
جابر از حضرت امام محمد باقر عليه السالم روايت کرده که فرمود :جوانى از بنى هاشم که خالى در کف
دست راست خود دارد با بيرقهاى سياهى از طرف خراسان خروج ميکند که شعيب بن صالح در جلو او
خواهد بود وبا اصحاب سفيانى جنگ کرده آن ها راشکست ميدهد.
باب 98
سفيان کلبى ميگويد :تازه جوانى چهره زرد با ياران قليلى با لواى مهدى عليه السالم خروج ميکند که اگر
با کوه ها بجنگد آنها را خراب ميکند تا اينکه وارد بيت المقدس ميشود.
باب 99
کعب ميگويد :وقتى که مردى شهر شام را گرفت ومرد ديگرى مصر را مسخر کرد وبا يکديگر جنگ
کردند واهل شام ،اهل مصر را اسير نمودند ومردى از طرف مشرق با بيرق هاى سياه کوچکى بسوى
صاحب شام آمد آن مرد مطيع مهدى عليه السالم خواهد شد .ابو قبيل گويد :پس از آن ،مردم گندم گونى
مالک ميشود وزمين را پر از عدل مينمايد وبعد از آن بسوى مهدى عليه السالم ميرود ومطيع او شده از
طرف او جنگ ميکند.
باب1 11
حسن گويد :رسول خدا صلى هللا عليه وآله ياد بالئى کرد که دچار اهلبيتش ميشود تا اينکه خدا مردى را با
بيرق سياه از طرف مشرق بفرستد کسى که آن بيرق را يارى کند خدا او را يارى ميکند وکسى که نصرت
آن را ترک کند خدا نصرتش را ترک ميکند ،بعدا ميايند نزد مردى که نامش نام من است واو راسرپرست
خود ميکنند وخدا او را يارى وتاييد مينمايد.
باب 111
عمرو بن مره جهنى ميگويد :بيرق سياهى از خراسان خروج ميکند تا اينکه مال سوارى خود را باين
درخت زيتونى که مکان آن در زمين باير ما است ميبندد .راوى گويد :گفتيم :ما درخت زيتونى در اينجا
نميبينم؟ گفت :تا موقعى که افراد آن بيرق وارد اينجا شوند آن درخت بوجود ميايد .عبد الرحمان بن قار
گويد :اهل دومين بيرق سياهى بر بيرق اول خروج ميکند (مال سوارى خود را) بان (درخت) ميبندد
موقعى که وارد شدند خارجى بانها خروج ميکند ،از اهل بيرق اول ،کسى نيست مگر اينکه پنهان ميشودو
آن ها را (اهل بيرق اول را) شکست ميدهد.
باب 112
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سعيد بن مسيب از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده است که فرمود :بيرقهاى سياهى از طرف
مشرق خروج ميکند وتا آن موقعى که خدا بخواهد خواهند بود بعد از آن بيرقهاى کوچک سياهى از طرف
مشرق خروج ميکنند وبا مردى از فرزندان ابى سفيان ويارانش جنگ ميکنند ومطيع مهدى عليه السالم
ميشوند.
باب 113
ابو رزين ميگويد :موقعى که سفيانى بکوفه رسيد وياران آل محمد صلى هللا عليه وآله را کشت مهدى عليه
السالم خروج ميکند وشعيب بن صالح در زير لوا او خواهد بود.
باب 114
جابر از امام محمد باقر عليه السالم روايت کرده که فرمود :بيرقهاى سياهى از خراسان خروج ميکنند
ووارد کوفه ميشوند ،وقتى که مهدى عليه السالم خروج کرد راجع به بيعت نزد او خواهد فرستاد.
باب 115
کعب ميگويد :وقتى که سنگ آسياى بنى عباس بگردش افتاد وافراد بيرقهاى سياه ،مالهاى سوارى خود را
بزيتون شام بستند وخدا اصهب را با عموم اهل بيتش بطورى بدست آن ها کشت که يک نفر اموى نماند
مگر اينکه فرارى ومخفى باشد وسفيانى بنى جعفر وبنى عباس را از بين برد وابن آکله االکبار بر منبر
شام نشست وبربر بسوى جنگ شام خروج کرد ،عالمت خروج مهدى عليه السالم است.
باب 116
ابن شوذب گويد :من نزد حسن بودم که سخنى از مردم (حمص) بميان آمد حسن گفت :مردم حمص در بين
جمعيت اول ،با سعادت ترين مردم خواهند بود ودر بين جمعيت دوم ،شقى ترين مردم هستند راوى گويد:
گفتم :اى ابا سعيد جمعيت دوم کدام است؟ گفت :هشتاد هزار نفر که دل هاى پرى دارند  -نظير (دل) انار
که پر است از حبه  -از طرف مشرق خروج ميکنند که نابود کردن جمعيت اول بدست آنها است.
باب 117
محمد بن جعفر از حضرت على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که فرمود :سفيانى مينويسد :براى
آنکسى که در کوفه است  -بعد از آنکه شهر کوفه را کوبيده باشد  -که بطرف حجاز رود ،پس بسوى مدينه
خواهد رفت وشمشير کشيده چهار صد نفر از قريش وانصار را ميکشد وشکم ها را پاره کرده وبچه ها را
خواهد کشت ويک برادر وخواهر را که نام آنها محمد وفاطمه است کشته آن ها را درب مسجد مدينه بدار
ميزند .ابو رومان از على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که فرمود :سفيانى لشکرى بمدينه ميفرستد
که بر هر يک از آل محمد صلى هللا عليه وآله قدرت پيدا کنند بگيرند ومرد وزنهائى را از بنى هاشم
بکشند ،در اين موقع است که مهدى ومستنصر از مکه بمدينه فرار ميکنند ،پس آنها را تعقيب ميکنند در
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صورتيکه آنها بحرم امن خدا ملحق شده اند .کعب ميگويد :اهل مدينه جبليه مستاصل خواهند ش ونفس
زکيه کشته ميشود ابن عمر گويد :عالمت جنگ مدينه آنستکه امير مصر بيايد .ودر حديث ديگر است که
وقتى در مدينه آمدند در مدت سه روز اهل آن را ميکشند.
باب 118
عبد السالم بن سلمه (گويد ):از ابو قبيل شنيدم :سفيانى لشکرى بمدينه ميکشد وامر ميکند هر کسى را که
از بنى هاشم در آنجا باشد حتى زنهاى آبستن را بکشند ،اين کاررا بعلت آن ميکند که يک نفر هاشمى با
اصحاب خود از طرف مشرق خروج ميکند (سفيانى) ميگويد اين چه بالئى است که اصحاب من غير از
آن افرادى که قبل از آن ها بودند کشته شدند پس بقتل آنها فرمان ميدهد بطورى که احدى در مدينه شناخته
نميشود واز مدينه بطرف بيابانها وکوه ها فرار ميشوند حتى زنان آن ها فرار خواهند کرد .چند روزى
لشکر او (سفيانى) در ميان آنها شمشير ميکشد وبعد از آن خوددارى مينمايد ،در بين آنمردم کسى ظاهر
نميشود مگر اينکه ترسان خواهد بود ،تا اينکه مهدى عليه السالم در مکه ظهور کند ،موقعى که آن
حضرت در مکه ظهور کرد باقيمانده (بنى هاشم) در مکه بدور او اجتماع ميکنند.
فصل احمد بن يحيى صولى از آل ...نقل ميکند :گروهى که چشم هاى آنها کوچک وصورتشان پهن (يا
داغ دار) که نظير سپرهاى پهن يا آهنين ...جسد ومو ،مالهاى سوارى خود رابدرخت خرما مى بندند.
باب 119
ابو هريره گويد :در مدينه ريگزارى (يا جنگ وجدالى) است که سنگهاى زيتون در آن غرق ميشوند
ووقعه حره در مقابل آن ،چون ضربت تازيانه اى است ،آن وقعه بطور تقريب بقدر  24ميل دور از مدينه
اتفاق ميافت وبعد با مهدى عليه السالم بيعت ميشود.
باب 111
کيسان قصاب از موالى خود روايت کرده که گفت :از على بن ابيطالب عليه السالم شنيدم که فرمود:
مهدى عليه السالم خروج نميکند تا اينکه سه نفر کشته شوند وسه نفر بميرند وسه نفر باقى بمانند.
باب 111
عمار ياسر گويد :عالمت خروج مهدى عليه السالم آن موقعى است که ملت ترک بسوى شما برگردد وآن
خليفه شما که اموال را جمع ميکند بميرد و(شخص) کوچکى را خليفه خود کند وبعد از دو سال از خالفت
خلع شود وطرف غربى مسجد دمشق فرو رود وسه نفر در شام خروج کنند واهل مغرب بسوى مصر
خروج نمايند که همان امارت وسلطنت سفيانى خواهد بود .شخصى از اهل مغرب گويد :مهدى عليه السالم
خروج نميکند تا اينکه مرد ،دختر خوشكل وزيبا را براى فروش عرضه کند وبگويد :کى بوزن اين دختر
طعام ميدهد وآن را ميخرد؟ بعد از آن مهدى عليه السالم خروج خواهد کرد.
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باب 112
ابو رومان از على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که فرمود :موقعى که منادى از آسمان ندا کرد:
حقا که حق با آل محمد صلى هللا عليه وآله است مهدى عليه السالم ظهور ميکند ونام او در دهان مردم
خواهد بود ومردم مسرور ميشوند وذکرى غير از ذکر آن حضرت ندارند.
باب 113
ابن شوذب از بعضى از اصحاب خود نقل کرده که مهدى عليه السالم خروج نميکند مگر اينکه نه رئيسى
باقى باشد ونه ابن رئيس.
باب 114
ابو قبيل ميگويد :مردى از بنى هاشم مالک خواهد شد که بنى اميه را ميکشد از آنها جز قليلى باقى نخواهد
ماند وغير از بنى اميه کسى را نميکشد .بعد از آن مردى از بنى اميه خروج خواهد کر دکه در عوض هر
نفرى از بنى اميه دو نفر از بنى هاشم خواهد کشت تا اينکه غير از زن ها کسى باقى نميماند ،پس از آن
مهدى عليه افضل الصلوه والسالم وعجل هللا تعالى فرجه خروج کند.
باب 115
سعيد بن مسيب گويد :فتنه اى بپا خواهد شد که اول آن بچه بازى است هر چه از طرفى تسکين پيدا ميکند
از جانب ديگر سربلند ميکند بهمين نحو خواهد بود تا اينکه منادى از آسمان ندا مى کند :آگاه باشيد که امير
شما فالنى خواهد بود .ابن مسيب تا سه مرتبه گفت :حقا که او امير شما است.
باب 116
جابر از حضرت امام محمد باقر عليه السالم روايت کرده که فرمود :منادى از آسمان ندا مى کند آگاه باشيد
که حق با آل محمد صلى هللا عليه وآله است ومنادى از زمين ندا ميکند :آگاه باشيد که حق با عيسى است يا
گفت :آل عباس است من در باره آن منادى زمين شک دارم ،جز اين نيست که آن صوت زمين از شيطان
است که ميخواهد امر را بر مردم مشتبه نمايد.
باب 117
مغيره بن عبد الرحمان گويد :راجع بفتنه ابن زبير بمادرم که پير وقديمى بود گفتم :اين فتنه اى است که
مردم را هالک خواهد کرد؟ گفت :نه اى پسرک من ،ولى بعد از آن فتنه اى بپا خواهد شد که مردم هالک
ميشوند وکار آن ها استقامت پيدا نميکند تا اينکه منادى از آسمان ندا کند :بر شما الزم است که (متابعت)
فالن کنيد
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باب 118
ابن مسيب گويد :فتنه اى در شام بپا ميشود که اول آن بچه بازى خواهد بود ،بعد از آن کار مردم استقامت
ندارد وپايه آن بجائى بند نخواهد شد ومردم جماعتى ندارند تا آنکه منادى از آسمان ندا کند :بر شما الزم
است که از فالنى متابعت نمائيد وکف دستى پيدا ميشود واشاره ميکند ودر روايت ديگر است که آن منادى
ميگويد :امير شما فالنى است.
باب 119
شهر بن حوشب از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :در محرم آن سالى که سر وصدا
وجنگ ميشود منادى از آسمان ندا ميکند آگاه باشيد که برگزيده خلق خدا فالنى است بحرف او گوش کنيد
واو را اطاعات نمائيد.
باب 121
عمار ياسر ميگويد :موقعى که نفس زکيه کشته شود وبرادرش در مکه بطور مرموزى کشته شود منادى
از آسمان ندا ميکند :امير شما فالن است وآن مهدى عليه السالم است که زمين را پر از حق وعدل خواهد
کرد.
باب 121
سعيد بن مسيب گويد :بعد از اين ،افتراق واختالفى خواهد بود تا اينکه کف دستى از آسمان ظاهر شود
ومنادى از آسمان ندا کند امير شما فالن است.
باب 122
ابن رومان از حضرت على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که فرمود :بعد از خسفى منادى در اول
روز ندا ميکند که حق با آل محمد صلى هللا عليه وآله است ،بعد از آن منادى در آخر روز ندا ميکند که
حق با اوالد عيسى است وآن مدحى است از شيطان.
باب 123
زهرى ميگويد :موقعى که سفيانى ومهدى عليه السالم براى جنگ با يکديگر مالقات کردند در آن روز
صوتى از آسمان شنيده ميشود :آگاه باشيد که اوليا خدا اصحاب فالنند يعنى مهدى عليه السالم اين لفظ
حديث است .اسما بنت عميس گويد :عالمت آن اين است که کف دستى از آسمان فرو ميشود ومردم بان
مينگرند.
باب 124
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عبد هللا بن عمر ميگويد :مردم اعمال حج وعر فات را با يکديگر بدون امام بجا مياورند ودر آن موقعى که
بمنا نزول ميکنند (شيئى) نظير سگ يا مرض هارى آنها را ميگيرد؟ پس از آن ،قبيله ها به يکديگر حمله
وهجوم ميکنند تا اينکه خون در گردنه جارى ميشود ،بعد از آن بشخصى که بهترين آنها است پناه ميبرند
وقتى نزد او ميايندکه او صورت خود را بطرف کعبه کرده گريه ميکند ،مثل اينکه من اشگ هاى جارى
او را ميبينم .باو خواهند گفت :بيا تا ما تو را ولى ورئيس خود بنمائيم ،ميگويد :واى بر شما چه عهدهائى
که شما نشکستيد وچه خونها که نريختيد؟ پس بنحوه اکراه با او بيعت ميکنند .چنانچه او را مالقات کرديد
با او بيعت کنيد زيرا که او مهدى زمين واسمان است .ودر حديث ديگر است که مهدى عليه السالم از
فرزندان فاطمه عليها السالم باکراه خروج ميکند وبا او بيعت مى کنند.
باب 125
شهر بن حوشب از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :در ماه ذيقعده قبيله ها جنگ
ميکنند ودر ذى حجه حاجيها را غارت خواهند کرد ودر ماه محرم منادى از آسمان ندا مى کند.
باب 126
ابان بن عقبه ميگويد :از ابن عباس شنيدم که ميگفت :خدا مهدى عليه السالم را بعد از آنکه (مردم) مايوس
مى شوند مبعوث خواهد کرد حتى اينکه مردم ميگويند :مهدى در کار نيست وانصار او از اهل شام هستند،
شماره ياران او سيصد وسيزده نفر که مساوى با عدد اصحاب بدر است از شام بسوى او ميروند تا اينکه
او را از بين مکه ازخانه اى که نزديک صفا است خارج ميکنند وباکراه با او بيعت مى کنند پس بان
حضرت اقتدا ميکنند ودو رکعت نماز مسافر نزديک مقام ميخوانند بعد از آن ،آن حضرت بمنبر ميرود.
قتاده از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :جمعيت هاى عراق وپهلوانان شام نزد
مهدى عليه السالم ميايند وبين رکن ومقام با او بيعت ميکنند.
باب 127
ابو هريره ميگويد :با مهدى عليه السالم بين رکن ومقام بيعت مى کنند در صورتيکه کسى از خواب بيدار
نشده وخونى ريخته نخواهد شد.
باب 128
ابو رومان از على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که فرمود :موقعى که بيرقهاى سياه خيل سفيانى که
شعيب بن صالح در ميان آن است به اهتزاز در آيد مردم آرزوى مهدى عليه السالم را کرده او را طلب
ميکنند پس آن حضرت با بيرق رسول خدا صلى هللا عليه وآله از مکه خروج کرده دو رکعت نماز ميخواند
بعد از آن بعلت بالهاى طوالنى از خروج او مايوس ميشوند وقتى که از نماز فارغ شد برميگردد
وميگويد :ايها الناس من گريه ميکنم براى بالئى که بامت محمد صلى هللا عليه وآله رسيده مخصوصا
بالئيکه باهل بيت آن حضرت رسيده ،ما مقهور ومظلوم واقع شديم.
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باب 129
جابر از امام محمد باقر عليه السالم روايت کرده که فرمود :مهدى عليه السالم در مکه موقع عشا ظهور
ميکند وبيرق وپيراهن وشمشير رسول خدا صلى هللا عليه وآله با او خواهد بود وعالمتها ونور وبيانى با آن
حضرت ميباشد ،پس از آنکه نماز عشا را ميخواند با صداى بلند ميگويد :ايها الناس من شما را بياد خدا
مياورم وآن موقعى را که در مقابل او قرار ميگيريد خاطر نشان شما ميکنم زيرا که خداى تعالى اتمام
حجت کرده وانبيا وکتاب فرستاده تا شما را امر کند که براى او چيزى را شريک قرار ندهيد واطاعت
وفرمان او وپيغمبرش را محافظت کنيد وآنچه را قرآن احيا کرده احيا کنيد وآنچه را که قرآن از بين برده
از بين ببريد و(طريق) هدايت را يارى کنيد وبراى تقوا وپرهيزگارى ناصر ومعين باشيد ،زيرا که فنا دنيا
نزديک است من شما را بسوى خدا ورسول او دعوت ميکنم تا به کتاب خدا عمل کنيد وباطل را نابود
کرده سنت وشريعت را احيا نمائيد .پس با سيصد وسيزده نفر که تعداد اهل بدر بود بدون اينکه از يکديگر
وعده بگيرند نظير يک قطعه ابر پائيز ظهور ميکند ،در شب خائف وترسان ودر روز چون شيرند ،پس
خدا (بوسيله او) زمين حجاز را فتح ميکند وافرادى را که از بنى هاشم در زندانند نجات ميدهد وبيرق هاى
سياه در کوفه وارد ميشوند ولشکرهائى براى بيعت با مهدى عليه السالم باطراف عالم ميفرستد ،جور واهل
آن را از بين ميبرد وشهرها براى او معتدل خواهند بود وخدا قسطنطنيه را به دست او افتتاح ميکند.
باب 131
ابن رزين غافقى ميگويد :از عليه عليه السالم شنيدم که ميفرمود :مهدى عليه السالم با دوازده هزار نفر که
اقل عدد آن ها است يا پانزده هزار نفر که اکثر عدد آن ها است خروج ميکند وتير ونيزه در جلو او
ميرود ،هيچ دشمنى او را مالقات نميکند مگر اينکه آن ها را باذن خدا شکست ميدهد ،شعار آنها امت است
از مالمت وسرزنش درراه خدا باکى ندارند ،هفت بيرق از طرف شام بان ها خروج ميکند ،آنحضرت آنها
را شکست ميدهد ومالک آنها ميشود .بعد از آن محبت ودوستى ونعمت را بين مردم رواج ميدهد وقاصه
وروات آن ها را برميگرداند وبعد از آن ها غير از شتر چيزى نميماند گفتيم قاصه وروات کدامند فرمود:
بطورى قصاص وانتقام گرفته ميشود که شخص (با نهايت امنيت) هر چه ميخواهد ميگويد وچيزى را
فراموش نميکند.
باب 131
رزين از على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که فرمود :خدا کسى را بر اهل شام مسلط ميکند تا
جمعيت آنها را بطورى متفرق کند که اگر روباهها با اهل شام قتال کنند بر آنها غالب ميشوند ،در آن موقع
مردى از اهلبيت من با سه بيرق خروج ميکند که تعداد آنها بنظر عده اى پانزده هزار وبنظر عده اى
دوازده هزار نفر است عالمت آنها امت امت است ،بر بيرق آن ها است( :رجل الملک او يقتضى له
الملک) پس خدا جميع آنها را ميکشد ،آنگاه خدا الفت وامنيت ودوستى بمسلمين خواهد داد .اين حديث را
ابو رومان هم از على عليه السالم روايت کرده اال اينکه ميگويد :با هفت بيرق سياه.
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باب 132
هيثم بن عبدالرحمان ميگويد :آن کسيکه از على عليه السالم شنيده بود براى من گفت :موقعى که سفيانى
بسوى مهدى عليه السالم لشکرى فرستاد ودر بيدا زمين آنها را فروبرد واين خبر باهل شام رسيد بخليفه
خود ميگويند :مهدى عليه السالم خروج کرده تو بايد با او بيعت نموده واو را اطاعت کنى واال تو را
ميکشيم ،خليفه شام بيعت خود را براى آن حضرت ميفرستد .بعد از آن مهدى عليه السالم سير ميکند تا
داخل بيت المقدس ميشود وخزينه ها در اختيار آن حضرت قرار خواهد گرفت وعرب وعجم واهل حرب
وروم وغير آنها بدون قتال مطيع آن حضرت ميشوند تا اينکه در قسطنطنيه وپائين آن مسجدهائى ساخته
ميشود .ومردى از اهلبيت آن حضرت به اهل شرق خروج کرده در مدت هشت ماه شمشير را بر دوش
خود گرفته (عده اى را ميکشد واز برخى) انتقام ميکشد ومتوجه بيت المقدس ميشود وقبل از اينکه به بيت
المقدس برسد مى ميرد .سيد بن طاووس رحمه هللا ميگويد :من اين حديث را اينطور يافتم ولى بنظر من
صحيح نيست.
باب 133
تبيع ميگويد :موقعيکه در شهر شام خرابى وسر وصدائى از طرف بيدا (نام بيابانى است) ايجاد شود بيدا
وسفيانى باقى نميماند .ليث ميگويد :اين خرابى وسر وصدا در طبريه خواهد بود که (اهل) خيمه بواسطه
آن بيدار ميشوند واطراف آن خالى ميشود ،اين است حال شب طبريه.
باب 134
زر بن حبيش گويد :از على عليه السالم شنيدم که ميفرمود خدا فتنه ها را بوسيله مردى از ما خانواده
برانگيخته ميکند که آن ها را (مردم آنزمان را) ذليل ميکند وجز شمشير چيزى بانها عطا نميکند ومدت
هشت ماه شمشير را بدوش خود نهاده (از آنها) ميکشد تا اينکه ميگويند :بخدا قسم اين از فرزندان فاطمه
عليها السالم نيست اگراز فرزندان او بود بما رحم ميکرد ،آن حضرت کار بنى عباس وبنى اميه را ساخته
آنها را خالص ميکند.
باب 135
زهرى ميگويد :مهدى عليه السالم از مکه بعد از ذلک با سيصد وچهارده نفر که شماره اهل بدر است
خروج ميکند وبا سر لشکر سفيانى مالقات مينمايد در آنروز خط حربى اصحاب مهدى عليه السالم
نمدهائى است که بر پشت مالهاى سوارى است .زهرى گويد :در آن روز صوتى از آسمان شنيده ميشود
که گوينده اى ميگويد :آگاه باشيد که اوليا خدا اصحاب فالنند .ودر موقع خروج او ،بال دچار اصحاب
سفيانى خواهد شد ومهدى عليه السالم بسوى شام خروج ميکند وسفيانى با مهدى عليه السالم مالقات نموده
با او بيعت مينمايد ومردم از هر طرف بسوى آن حضرت ميشتابند وآن بزرگوار زمين را پر از عدل
خواهد کرد.
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باب 136
ابوبکر ميگويد :بزرگان ما گفته اند :سفيانى آن کسى است که خالفت را بمهدى عليه السالم واگذار ميکند.
باب 137
کعب ميگويد :مهدى عليه السالم مبعوث ميشود تا با روم جنگ کند ،ده نفر با او خروج ميکنند وتابوت
سکينه را که حاوى تورات وانجيلى است که خدا بموسى وعيسى نازل کرده از غار انطاکيه خارج کنند
وآن ح ضرت در بين اهل تورات با توراتشان ودر بين اهل انجيل با انجيلشان قضاوت وحکومت ميفرمايد.
باب 138
کعب گويد :علت اينکه مهدى عليه السالم را مهدى ناميدند براى امر خفى است ،وتورات وانجيل را از
زمينى که آنرا انطاکيه ميگويند استخراج مينمايد .ودر روايت ديگر است که آن حضرت تورات را تازه
و(سالم) از انطاکيه اخراج ميکند.
باب 139
جعفر بن سيار شامى گويد :رد مظالم کردن مهدى عليه السالم بجائى ميرسد که اگر چيز(غصبى) در زير
دندان انسانى باشد آن را گرفته (بصاحبش) رد ميکند.
باب 141
عبد هللا بن شريک ميگويد :بيرق رسول خدا صلى هللا عليه وآله بنحو برافراشتگى با مهدى عليه السالم
خواهد بود ايکاش من آن حضرت را درک ميکردم ولو اينکه اعضا وجوارحم را قطع ميکردند.
باب 141
نوف بکالى ميگويد :بر بيرق مهدى عليه السالم مرقوم است :بيعت (فقط) براى خدا است.
باب 142
ابو زربه گويد :مهدى عليه السالم را قصد آنستکه بمساکين ،بذل وبخشش نمايد.
باب 143
قتاده ميگويد :بهترين مردم کوفه ويمن وپهلوانان شام مهدى عليه السالم را يارى ميکنند ،جبرئيل عليه
السالم جلو آن حضرت وميکائيل عليه السالم عقب او خواهد بود ،مهدى عليه السالم محبوب خالئق است
وخدا بوسيله او فتنه را خاموش ميکند وزمين را بنحوى امن وامان خواهد کرد که يک زن ميتواند با پنج
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زن ديگر حج بجاى آورند ومردى با آنها نباشد وآن زن از هيچ چيز باکى نخواهد داشت وخدا برکات زمين
وآسمان را عطا مينمايد.
باب 144
کعب ميگويد :علت اينکه مهدى عليه السالم را مهدى ناميدند آنستکه آن حضرت بسوى اسفارى (يعنى
قسمتى) از تورات هدايت ميشود وآنها خواهد نمود ،پس جمعيت زيادى بواسطه آن کتابها اسالم اختيار
مينمايند ،آنگاه (کعب) سى هزار نفر را ذکر کرد.
باب 145
ابو سعيد خدرى از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :ساکنين آسمان وزمين از مهدى
عليه السالم راضى خواهند بود آسمان ،قطره اى از قطره هاى (باران) خود را واگذار نميکند مگر اينکه
آنرا فرو ميريزد وزمين هم گياهى از گياهان خود را فروگذار نميکند مگر اينکه آنرا خارج مينمايد حتى
اينکه اموات آرزوى زنده شدن را دارند.
باب 146
معمر بن قتاده از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :مهدى عليه السالم گنجها را
استخراج نموده واموال را تقسيم مينمايد ،واسالم ،استقرار خود را خواهد يافت.
باب 147
ابو سعيد خدرى از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :مهدى عليه السالم روايت کرده
که فرمود :مهدى عليه السالم داراى مال اندک خواهد بود (يا مال را اندک اندک مى بخشد؟) وآنرا شماره
نميکند ،زمين را پر از عدل ودال ميکند همچنانکه پر از جور وظلم شده باشد.
باب 148
ابو سعيد خدرى از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :امت مهدى عليه السالم آنطور
بسوى او جمع ميشوند که زنبور سعل بدور پادشاه خود جمع شود.
باب 149
ابو سعيد خدرى از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :مهدى عليه
السالم زمين را پر از عدل ميکند چنانکه قبل از او پر از ظلم وستم شده باشد ،وهفت سال سلطنت ميکند.
باب 151
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طاووس ميگويد :من دوست دارم که نميرم تا زمان مهدى عليه السالم را درک کنم( ،زيرا) آن حضرت
بجزاى نيکوکاران ميافزايد وگنهکاران ثواب داده ميشوند.
باب 151
عباس ميگويد :در زمان مهدى عليه السالم صغير آرزو ميکند که کبير باشد وکبير تمنا دارد که صغير
باشد.
باب 152
ابو سعيد خدرى از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :امت من در
زمان مهدى عليه السالم متنعم بنعمتهائى ميشوند که هرگز آنطور نعمتى بان ها داده نشده ،باران را بر آنها
مى ريزد وزمين چيزى از گياهان را وا نميگذار دمگر اينکه آن را اخراج ميکند مال ارزشى ندارد ،مرد
بلند ميشود وميگويد :يا مهدى بمن عطا فرما حضرت ميگويد :بگير.
باب 153
سليمان بن عيسى گويد :بمن چنين رسيده که تابوت سکينه از بحيره طبريه بدست مهدى عليه السالم ظاهر
ميشود تا اينکه آن را مياورند ر بيت المقدس ودر خدمت آن حضرت ميگذارند ،موقعى که يهود بان تابوت
نظر ميکنند همه اسالم اختيار مينمايند جز عده قليلى از آن ها بعد از آن مهدى عليه السالم ميميرد.
باب 154
ابو محمد ميگويد :مردى از اهل مغرب گفت :وقتيکه مهدى عليه السالم خروج کند خدا غنا وبى نيازى را
بنحوى در دل مردم قرار ميدهد که مهدى عليه السالم ميگويد :چه کسى طالب مال است؟ جز يکنفر که
ميگويد :من (طالب مالم) کسى نزد آن حضرت نميايد ،پس آن مرد عرض ميکند مال قليلى بمن عطا کن
وآن حضرت عطا ميکند وآنمرد مال را بدوش خود حمل مينمايد تا وقتى که ميايد نزد دورترين مردم،
ميگويد :صالح نميدانم که از اينجا بگذرم ،پس برميگردد ومال را بان حضرت رد ميکند وميگويد :مال
خود را بگير که من احتياجى بان ندارم.
باب 155
محمد بن حنفيه از پدر بزرگوارش على بن ابيطالب عليه السالم از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت
کرده که فرمود :خدا (کار) مهدى عليه السالم را در يک شب اصالح مينمايد .قسم نمى دانم که خزينه ها
واسلحه ومال کعبه را وا گذارم يا آنها را د
باب 156
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طاووس ميگويد :عمر بن خطاب از کعبه تعجب نموده گفت :بخدا تقسيم نمايم؟ على بن ابى طالب عليه
السالم به او فرمود( :از اين خيال) درگذر که تو صاحب کعبه نيستى بلکه صاحب آن جوانى از ما قريش
است که در آخر الزمان آن را در راه خدا تقسيم مينمايد.
باب 157
ارطاه گويد :مهدى عليه السالم اول بيرق را بسوى ملت ترک ميفرستد وآنها را شکست مى دهد واسرا
واموال آن ها را ميگيرد ،بعد از آن بسوى شام ميرود وآنرا فتح مينمايد وغالمهاى زرخريدى را که با او
باشند آزاد نموده قيمت آنها را باصحاب خود ميدهد ودر حديث ديگر است که نوجوانى با محاسن کم وزرد
(يا رنگ زرد؟) در زير لواى مهدى عليه السالم خارج ميشود که اگر با کوه ها قتال کند آن ها را خراب
ميکند وگفت :موقعى که در ايليا بيايد آن ها را خراب مينمايد.
باب 158
ابو سعيد خدرى از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :ابروهاى مهدى عليه السالم
نورانى وروشن است ،ووسط بينى آن حضرت برجسته وسوراخهاى آن تنگ است ودر روايت ديگر است
که (فرمود ):من نورانى ترم.
باب 159
کعب ميگويد :خشوع کردن مهدى عليه السالم براى خدا نظير خشوع شيشه است (شايد منظور تشبيه باشد،
يعنى همان طور که شيشه زود ميشکند وخورد ميشود همانطور هم مهدى عليه السالم در مقابل خدا خورد
ميشود وخشوع مينمايد؟).
باب 161
قاسم بن عبد الرحمان از آنکسى که براى او روايت کرده از على بن ابى طالب عليه السالم روايت کرده
که فرمود :مهدى عليه السالم از اهل بيت نبى صلى هللا عليه وآله است ومحل والدت او در مدينه خواهد
بود واسم او اسم پدرش (يعنى رسول خدا) ميباشد ومحل هجرت او در بيت المقدس خواهد بود ،محاسن
(ريش) مهدى عليه السالم زياد وچشمهايش مشکى وشهال ودندانهاى ثناياى او درخشنده است ،در صورت
مهدى عليه السالم خال برجسته وروشنى ميباشد ،در کتف آن حضرت عالمتى است که در کتف رسول
خدا صلى هللا عليه وآله بود ،بيرق رسول خدا را با پارچه مخمل سياه چهارگوشى بيرون مياورد در آن
بيرق حرمت (يا سنگ يا منع؟) است از موقعى که رسول خدا صلى هللا عليه وآله از دنيا رفته آن بيرق
منتشر نشده ومنتشر هم نخواهد شد تا مهدى عليه السالم خروج کند ،خدا سه هزار ملک را بيارى مهدى
عليه السالم ميفرستد که صورت وپشت مخالفين آن حضرت را بکوبند ،مهدى عليه السالم وقتى خروج
مينمايدکه سن مبارکش از سى الى چهل سال باشد.
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باب 161
طاووس از على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که فرمود :مهدى عليه السالم جوانى از قريش است
ويک نوع (مردى) از مردان است ،ارطاه ميگويد :مهدى عليه السالم شخص شصت ساله اى است .سقر
بن رستم نقل کرده که پدرش ميگفت :ابروهاى مهدى عليه السالم کشيده وباريک (يا قامت آن حضرت
کشيده وباريک؟) بوده وچشمهاى مهدى عليه السالم درشت است از حجاز خروج ميکند وموقعى بر منبر
دمشق باال ميرود که سن آن بزرگوار هجده سال است.
باب 162
عبد هللا از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :اسم مهدى اسم من است واسم پدرش هم
اسم پدر من است .راوى ميگويد :مکررا از آن حضرت ميشنيدم که نام پدرش (يعنى پدر مهدى) را ذکر
نميکرد کعب ميگويد :اسم مهدى عليه السالم اسم محمد صلى هللا عليه وآله است ،يا گفته باشد :اسم نبى ابو
سعيد خدرى از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :اسم مهدى اسم من است .ابو طفيل
روايت کرده که پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :نام مهدى عليه السالم نام من است و نام پدرش نام
پدر من است .قتاده ميگويد :به سعيد بن مسيب گفتم :مهدى حق است؟ گفت( :آرى) از قريش بوجود ميايد،
گفتم :از کدام قريش؟ گفت :از بنى هاشم (دوباره) گفت :از بنى عبد المطلب ،گفتم :از کدام بنى عبد
المطلب؟ گفت از فرزندان فاطمه عليها السالم.
کعب ميگويد :مهدى عليه السالم از فرزندان فاطمه عليها السالم خواهد بود ،زربن حبيش گويد :از على
عليه السالم شنيدم که ميفرمود :مهدى عليه السالم مردى است از ما که از فرزندان فاطمه عليها السالم
خواهد بود.
باب 163
ابو رومان گويد :موقعيکه سفيانى بمصر رسيد لشکرى ميفرستد بسوى آنکسى که در مکه ميباشد آن لشکر
مدينه را بيشتر از واقعه حره خراب ميکنند تا وقتيکه به بيدا برسند وزمين آنها را فرو ببرد.
باب 164
قتاده از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :لشکرى از شام بمکه
فرستاده ميشود تا آن وقتيکه به بيدا برسند وبزمين فرو روند .ودر حديث ديگر ذکر کرد :که آن از عالمات
خروج مهدى عليه السالم خواهد بود.
باب 165
ابو رومان از حضرت على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که فرمود :موقعيکه لشکرى در طلب
آنهائيکه بسوى مکه خروج کردند حرکت کردند وبه بيدا رسيدند بزمين فرو ميروند ومنادى از زير پاى
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آنها ندا ميکنند( :ولو ترى اذ فزعوا فال فوت واخذوا من مکان قريب) ومردى از لشگر براى طلب ناقه
خود خارج ميشود وقتيکه برمى گردد احدى از آنها را نيافته وحس نميکند وآن ،کسى است که خبر آنها را
بمردم خواهد داد.
باب 166
ابن مسعود ميگويد :لشگرى بسوى مدينه فرستاده ميشود که زمين آن ها را بين حما ومر فرو مى برد
ونفس زکيه کشته خواهد شد وحديث آن لشگرى را که به مدينه ميرود وزمين آن ها را فرو مى برد ذکر
کرد .کعب ميگويد :لشگر دوازده هزار نفرى بسوى مدينه متوجه ميشوند ودر بيدا زمين آنها را فرو ميبرد.
فصل سيد بن طاووس مى گويد :از اخبار اينطور بدست ميايد که زمين آن لشگرى را که بطرف مکه
ميفرستند فرو مى برد وبعيد نيست که بسوى مکه ومدينه لشگر بفرستند .ودر حديثى است :آن منادى که
در بيدا ندا ميکند زمين آنها را فرو برد خداست ودر بعضى از روايات است که جبرئيل عليه السالم خواهد
بود .فصل ياقوت حموى در معجم البلدان مى گويد :بيدا اسم زمين نرمى است بين مکه ومدينه وبمکه
نزديکتر است واز طرف شرق در جلو ذو الحليفه قرار گرفته .ودر حديث است که قومى براى جنگ کعبه
آمدند ودر بيدا پياده شدند وخدا جبرئيل را فرستاد ،جبرئيل گفت :يا بيدا آن ها را نابود کن.
باب 167
عبد هللا بن عمر مى گويد :وقتى که لشگر بيدا بزمين فرو رفتند عالمت خروج مهدى عجل هللا تعالى فرجه
خواهد بود.
باب 168
على بن عبد هللا بن عباس ميگويد :مهدى عليه السالم خروج نميکند تا اينکه با آفتاب عالمتى طلوع کند.
باب 169
کعب ميگويد :عالمت خروج مهدى عليه السالم آنستکه بيرقهائى که مردى اعرج (يعنى شل و لنگ) با آنها
است از طرف مغرب ميايد.
باب 171
ابو صادق گويد :تا سفيانى از غارها بلند نشود مهدى عليه السالم خروج نميکند .شايد منظور غارهاى
مصر باشد.
باب 171
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هارون بن هالل از امام محمد باقر عليه السالم روايت کرده که فرمود :مهدى عليه السالم خروج نميکند تا
آن موقعى که تاريکى وظلم وستم (دنيا را) فرا گيرد.
باب 172
مطر الوراق (نام کسى است) ميگويد :مهدى عليه السالم خروج نميکند تا اينکه (مردم) بطور علنى بخدا
کافر شوند.
باب 173
ابن سيرين ميگويد :مهدى عليه السالم خروج نخواهد کرد تا اينکه از هر نه نفرى هفت نفر کشته شود.
باب 174
ارطاه ميگويد :مهدى عليه السالم (پس از خروج) چهل سال باقى ميماند .ودر روايت ديگر است که ضمره
بن حبيب ميگويد :عمر مهدى عليه السالم سى سال خواهد بود.
باب 175
ابو سعيد خدرى از پيغمبر اکرم صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :مهدى عليه السالم بعد از
ظهور وسلطنت ،هفت يا هشت يا نه سال زنده ميماند.
باب 176
قتاده ميگويد :بمن رسيد که پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله فرمود( :سلطنت) مهدى عليه السالم هفت سال
است.
باب 177
ابو صديق از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :مهدى عليه السالم هفت يا نه سال
زندگى ميکند .يک عده رواياتى بدين مضمون وارد شده که مدت سلطنت مهدى عليه السالم هفت سال
خواهد بود.
باب 178
ابو سعيد خدرى از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله وسلم روايت کرده که فرمود :مهدى عليه
السالم هفت يا هشت يا نه سال در ميان امت من خواهد بود وبروايتى آن حضرت هفت سال ودو ماه وچند
روز سلطنت خواهد کرد .سليمان بن عيسى ميگويد :بمن رسيده که مهدى عليه السالم چهارده سال سلطنت
ميکند.
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باب 179
ابن عباس بمعاويه ميگفت :در آخر الزمان مردى از ما مدت چهل سال خالفت ميکند که در هفت سال آخر
آن ،فتنه وآشوبهائى بپا ميشود ،وآن مرد در شهر اعماق از غم واندوه خواهد مرد ،بعد از (مردن) او
مردى از خود آنها که داراى دو خال است متصدى خالفت ميشود وفتح بدست او خواهد بود يعنى فتح روم
وشهر اعماق.
باب 181
ارطاه گويد :مردم جمع ميشوند وبانهائيکه با او (شايد منظور همان کسى است که ابن عباس در باب خبر
داده) بيعت ميکنند مينگرند .ودر آنموقع که مشغول بيعتند صدائى مى شنوند انس ميگويد :اجنه با فالنى که
از آن مرد وآن زن نيست بيعت نکردند ولکن خليفه يمانى است.
باب 181
ابراهيم تميمى از پدرش از على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که فرمود :کار فتنه بجائى ميرسد که
احدى نميگويد( :ال اله اال هللا) وبعضى گفته اند :نميتوان گفت :هللا هللا ،رئيس وبزرگ دين بوسيله پست
فطرتها مضروب ميشود ،بعد ازآن خدا قومى را ميفرستد که چون زباله وبرگ درختى هستند که سيل
آورده باشد ومن اسم امير ومحل خواباندن شتران آن ها را ميدانم.
باب 182
محمد بن حنفيه ميگويد :خليفه اى از بنى هاشم وارد بيت المقدس ميشود که زمين را پر از عدل وداد
خواهد کرد ،بيت المقدس را طورى بنا ميکند که نظير آن بنا نشده باشد ومدت چهل سال خالفت ميکند ودر
آن هفت سال اخير خالفتش اصالح امور روم بدست او خواهد بود بعد از آن به او خيانت ميکنند ودر شهر
عمق (يا محلى که فاضالب جمع ميشود) از غم واندوه ميميرد ،آنگاه مردى از بنى هاشم لباس خالفت مى
پوشد وشکست آن قوم وفتح قسطنطنيه بدست او انجام خواهد گرفت ،بعد از آن بسوى روميه (شهرى است
در مدائن يا در روم قاموس) حرکت کرده آن را فتح مينمايد وگنجهاى آنرا با اطاق يا سفره غذاخورى
حضرت سليمان بن داود عليه السالم استخراج ميکند پس بطرف بيت المقدس مراجعت خواهد نمود ،ودجال
در زمان او خروج ميکند وعيسى بن مريم عليه السالم از آسمان نزول کرده پشت سر آن حضرت نماز
ميخواند.
باب 183
کعب ميگويد :پادشاهى که در بيت المقدس ساکن است لشگرى بسوى هند ميفرستد وهند رافتح کرده گنج
وجواهرات آنرا گرفته زينت بيت المقدس خواهد کرد ،وپادشاهان يمن را غل وزنجير کرده نزد او مياورند
وآن لشگر تا موقعيکه دجال خروج کند در هند اقامت ميکنند.
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باب 184
کعب ميگويد :پادشاهى که در بيت المقدس است لشگرى بطرف هند روانه ميکند وهند را فتح کرده زمين
آنرا ميکوبد وگنجهاى هند را تصرف نموده زينت بيت المقدس قرار مى دهد وافرادى را که بغل وزنجير
بسته شده باشند نزد او مياورند وبين مشرق ومغرب براى آنها فتح ميشود وجاى آنها در هند است تا موقعى
که دجال خروج کند.
باب 185
عبد هللا بن مسعود از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود ..:در مدينه
نازل نميشوند وهيچ مکان محفوظى نيست مگر اينکه قبل از سه روز براى آنها فتح ميشود ،داخل خليج
ميشوند وآب خليج بقدرى باال مى آيد که از خليج سرريز ميکند .پس اهل قسطنطنيه ميگويند :صليب ما را
از آب دريا نجات ميدهد ومسيح ياور ما خواهد بود ،چون شب را صبح کنند مى بينند که خليج خشگ شده،
بعد از آن در خليج خيمه ميزنند وآب درياى قسطنطنيه فرو رفته خشگ ميشود ومسلمين در شب جمعه تا
صبح با تحميد وتکبير وتهليل شهر کفر را احاطه ميکنند ويکنفرى که خواب يا نشسته باشد در ميان آنها
نيست ،موقعى که فجر طالع شود مسلمين در بين دو برج ،فقط يک هللا اکبر ميگويند وروميها مى گويند:
تاکنون با عرب جنگ کرديم ولى اکنون ميخواهيم با خدا قتال نمائيم در صورتيکه خدا براى خاطر آنها
شهر ما را خراب نموده وشهر ما را براى آن آنها معين کرده است .پس مسلمين در آنجا اقامت نموده وبا
سپر مشغول کيل کردن طال ميشوند وچون فرزندان (آنها را) تقسيم ميکنندسهم هر يک از آنها سيصد دختر
باکره خواهد شد ،واز آن نعمتهائى که در ختيار آن ها قرار گرفته تا وقتى که خدا بخواهد استفاده ميکنند،
بعد از آن دجال خروج ميکند وخدا قسطنطنيه را بدست مردمى که اوليا هللا هستند فتح ميکند ومرگ
ومرض را از آنها مرتفع مينمايد تا اينکه عيسى بن مريم از آسمان بر آن ها نازل شود وبمعيت او با دجال
جنگ کنند.
باب 186
ابو امامه باهلى ميگويد :رسول خدا صلى هللا عليه وآله ذکرى از دجال کرد ام شريک گفت :يا رسول هللا
صلى هللا عليه وآله در چنين روزى مسلمين در کجايند؟ فرمود :در بيت المقدس (دجال؟) خروج ميکند که
آن ها را محاصره کند در آن روز مرد صالح ونيکوکارى امام مسلمين است به او ميگويند :براى ما نماز
صبح را بجا بياور ،موقعى که تکبيره االحرام را گفت وداخل نماز شد عيسى بن مريم نازل ميشود وقتى
که آن مرد عيسى را مى بيند عيسى او را ميشناسد ،آن مرد جلو ميايد پس عيسى عليه السالم دست خود را
بين دو کتف او نهاده به او مى گويد :براى ما نماز بجا بياور زيرا که اقامه براى تو گفته شده ،پس عيسى
عليه السالم به او اقتدا کرده پشت سر او نماز مى گذارد.
آنگاه ميگويند :درب را بگشائيد .در آن روز با دجال هفتاد هزار يهودى خواهد بود که همه آن ها داراى
اسلحه وشمشيرند ،وقتى که رجال بعيسى عليه السالم نظر ميکند (از ترس يا خجل شدن) آب ميشود
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آنچنانکه قلع وسرب در آتش آب ميشوند يا آن چنانکه نمک در آب ،آب شود ،پس فرار ميکند وعيسى
ميگويد :من بايد بتو ضربتى بزنم که آن ضربت فوت شدنى نيست ،پس او را گرفته وبقتل ميرساند .غير
از فرقد که از درخت يهود است وگويا نميشود هيچ چيزى از مخلوقات خدا نيست که يکنفر يهودى آن را
پناه گاه خود قرار دهد مگر اينکه خدا آن را گويا ميکند تا بگويد :اى بنده مسلمان خدا ،اين کسيکه مرا پناه
گاه خود قرار داده يهودى است او را بقتل برسان( .پس رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود ):عيسى عليه
السالم در ميان امت من حاکم وامام عادلى است ،عيسى عليه السالم صليب (چوبه دار) را ميکوبدو نابود
ميکند خوک را ميکشد ،جزيه را از بين ميبرد ،صدقه را ترک خواهد کرد( .در آن زمان) گرگ مزاحم
گوسفند نميشود ،بغض ودشمنى بر طرف ميشود ،اذيت ودرندگى هر حيوانى بطورى از بين ميرود که اگر
طفل نوزادى انگشت خود را در دهانه کندوى عسل بگذارد زنبور او را ضررى نميرساند ،شير ،بچه را
مالقات ميکند ولى ضررى باو نميرساند ،شير درنده در ميان شتران چون سگى است که آن ها را نگهبانى
کند ،گرگ دربين گوسفندان نظير سگ گله خواهد بود ،زمين مملو از مسلمين ميشود ،سلطنت کفار گرفته
خواهد شد ،سلطنتى براى غير از اسالم نيست ،زمين چون سفره نقره ميشود،زمين گياهان خود را آن طور
ميروياند که در زمان آدم عليه السالم بوده ،چند نفر که بدور يک گرده نان جمع شوند (واز آن بخورند)
همه آن ها را سير ميکند ،يکعدد انار را که چند نفر بخورند آن ها را سير ميکند( ،قيمت) گاو چنين وچنان
(ارزان) ميشود (قيمت) اسب چند درهمى خواهد شد.
باب 187
کعب ميگويد :عيسى بن مريم ،نزديک پل سفيدى که جنب دروازه دمشق است نزول ميکند درحالتى که
قطعه ابرى او را حمل ميکند ودو دست خود را بر کتف دو ملک نهاده ودو ريطه با آن حضرت است که
يکى از آن ها را پوشيده وديگرى را نپوشيده وموقعى که سر خود را بزير مى اندازد شيئى شبيه به لولو
از آن ميچکد .پس ملت يهود نزد آن حضرت آمده ميگويند ما اصحاب تو هستيم ،آن بزرگوار مى گويد:
دروغ ميگوئيد ،سپس نصارا خدمت او آمده مى گويند :ما ياران توايم ،ميفرمايد :دروغ مى گوئيد ،بلکه
اصحاب من مهاجرينى هستند که باقيمانده اصحاب جنگ وجهادند .بعد از آن مى آيد در مجمع مسلمين
ومى بيند که آن ها با خليفه خود نماز ميخوانند ،عيسى عقب ميماند که به او اقتدا کند ،خليفه مسلمين بعيسى
مى گويد :جلو به ايست تا بتو اقتدا کنيم ميگويد :نه ،شما با اصحاب خود نماز بگذار زيرا که خدا از تو
راضى است ،من براى اينکه وزير باشم فرستاده شده ام نه براى اينکه امير باشم .آنگاه خليفه مهاجرين با
ياران خود فقط يکمرتبه دو رکعت نماز ميخوانند وعيسى عليه السالم هم در ميان آن ها است .ودر حديث
ديگر است که حذيفه بن يمان از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :عيسى عليه السالم
نزول ميکند ومردم به او خوش آمد گفته از آمدن او خوشوقت ميشوند زيرا که عيسى عليه السالم حديث
رسول خدا را تصديق ميکند ،آنگاه بموذن مى گويد نماز را اقامه کن ،مردم بعيسى ميگويند جلو به ايست
تا ما بتو اقتدا کنيم ،در جواب آن ها مى گويد ،شما برويد وبا امام خود نماز بخوانيد زيرا که او نيکو امامى
است ،مسلمين با امام خود نماز ميگذارند وعيسى بن مريم هم بان حضرت اقتدا ميکند.
باب 188
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زهرى ميگويد :مهدى عليه السالم از فرزندان فاطمه عليها السالم است.
باب 189
عاصم از امير المؤمنين عليه السالم روايت کرده که فرمود :مهدى عليه السالم مردى است از من.
باب 191
ابان بن وليد مى گويد :از ابن عباس در آن موقعى که نزد معاويه بود شنيدم که ميگفت :خدا مهدى عليه
السالم را از ما خانواده مبعوث ميکند.
باب 191
مکحول از على بن ابى طالب عليه السالم روايت کرده که فرمود :برسول خدا صلى هللا عليه وآله گفتم آيا
مهدى عليه السالم از ما ائمه هدى است يا از غير ما؟ فرمود :از ما خواهد بود ،دين بما ختم ميشود
همچنانکه بما افتتاح شد ،مردم بوسيله ما از گمراهى وفتنه نجات پيدا ميکنند همچنانکه بواسطه ما از
گمراهى شرک خالص شدند بجهت ما است که خدا بعد از عداوت وفتنه قلوب آن ها را در دين با يکديگر
مهربان کرد همان طور که خدا براى ما در بين قلب ودين آن ها بعد از عداوت وشرک ايجاد الفت کرد.
باب 192
زهرى از عائشه از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :مهدى عليه السالم مردى از
عترت من است که طبق سنت من قتال ميکند همان طور من که براى قرآن قتال کردم.
باب 193
قتاده ميگويد( :رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود ):مهدى عليه السالم مردى است از عترت من که
طبق سنت من قتال خواهد کرد همچنانکه من طبق وحى قتال کردم.
باب 194
ابو سعيد خدرى از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :مهدى عليه
السالم از عترت من است.
باب 195
عبد هللا بن عمر ميگويد :مردى از فرزندان حسين از طرف مشرق خروج ميکند که اگر کوهها او را
استقبال کنند (که از او جلوگيرى نمايند) آنها را خراب کرده جاده خود قرار مى دهد.
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باب 196
عبد هللا بن عمر گويد :مهدى آنکسى است که عيسى بن مريم عليه السالم بر او نازل ميشود وپشت سر او
نماز ميخواند.
باب 197
ابو سعيد از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :مهدى عليه السالم مردى است از من.
باب 198
محمد بن حنفيه از پدر بزرگوارش على عليه السالم از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که
فرمود :مهدى عليه السالم از ما اهل بيت است .فصل عبد هللا بن عمر مى گويد :مردم را پنج فتنه وشورش
است که دو تاى آن ها گذشته وسه تاى آنها در اين امت خواهد بود -1 :فتنه وآشوب ترک  -2شورش وفتنه
روم  -3فتنه وشورش دجال که بعد از آن فتنه وشورشى نيست .در روايت ديگر از عبد هللا بن عمر رسيده
که گفت :فتنه وآشوب سه تا است که دو تاى آن ها واقع شده ويکى باقى مانده است که آن فتنه وشورش
ترک است که در جزيره اتفاق ميافتد .فصل عبدالرحمان از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که
فرمود :دجال با هشتاد هزار نفر در اطراف کرمان نزول ميکند که صورتهاى آن چون سپرهاى عريض
وپهن خواهد بود ،پوستين ونعلهاى موئى مى پوشند .فصل کعب مى گويد( :رسول خدا فرمود ):گروه ترک
خروج ميکنند يکنوع خروجى که غير از قطيعه چيزى از آن ها جلوگيرى نميکند .قربانى اعظم خدا در
بين آنها خواهد بود .فصل حذيفه مى گويد( :رسول خدا؟) به اهل کوفه فرمود :قومى شما را از کوفه خارج
ميکنند که داراى اين صفاتند :چشمهاى کوچک ،بينى هاى پهن ،صورتهاى آن نظير سپرهاى عريض
آهنين ،نعل موئى مى پوشند ومالهاى سوارى خود را بنخل جوخا (محلى که خرما را خشگ ميکنند -
فرهنگ  -يا يکنوع درخت خرمائى؟) مى بندند ،از سوارخها ومجارى فرات آب مياشامند .فصل عبد هللا
بن عمر ميگويد :خدمت (رسول خدا؟) آمديم ،فرمود :شما چه کسانى هستيد؟ گفتم :از اهل عراق فرمود:
قسم بان خدائيکه غير از او خدائى نيست که بنوقنطورا (ملت ترک) شما را از خراسان وسيستان مى رانند
يکنوع راندن با سرعتى تا اينکه وارد ابله (شهرى است در بصره) ميشوند واسبى را در آن باقى نمى
گذارند ،بعد از آن نزداهل بصره ميفرستند که يا بايد از شهرهاى ما خارج شويد يا اينکه ما بر شما وارد
خواهيم شد .فرمود :بنو قنطورا به سه فرقه تقسيم ميشويد :يک فرقه از آن ها در کوفه وفرقه ديگر در
حجاز وفرقه سوم در زمين باديه يعنى زمين عرب جاى گزين خواهند شد وکار عراق بجائى ميرسد که
احدى قفيز ودرهمى در آن نخواهد يافت ،فرمود :اين موضوع موقعى انجام مى گيرد که کودکان ،حاکم
وفرمان فرما شوند بخدا قسم که همينطور هم خواهد شد وتا سه دفعه اين سخن خود را اعاده فرمود .فصل
ابو هريره از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايتکرده که فرمود :قيامت قيام نميکند تا
اينکه شما با گروه ترکى که داراى اين صفاتند قتال کنيد-1 :صورتهاى آن ها سرخ  -2چشمان آن ها
کوچک  -3بينى هاى آنان عريض وپهن  -4صورتهاى آن ها نظير سپرهاى آهنين عريض وپهن خواهد
بود .فصل ابو هريره مى گويد :اول کسيکه از اطراف خاک عرب وارد ميشود مردمى هستند که داراى
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صورتهاى سرخ باشند ،صورت آنان چون سپر هاى پهن وعريض خواهد بود .عمر بمسلمين مى گفت:
دشمنانى هستند که صورتشان چون سپر وچشمانشان چون وزغ (حيوانى است شبيه سوسمار) آن ها را
رها کنيد همچنانکه آن ها شما را رها کنند .فصل تبيع مى گويد :وقتى که بيرقهاى زردى وارد مصر شدند
وبر مصر غلبه پيدا کرده بر منبر آن نشستند الزم است که اهل شام در زمين سردابهائى کنده (خود را
پنهان کنند) زيرا که آن واقعه بالئى است.
باب 199
ابو هريره گويد :در شبى آتش سوزانى خارج ميشود که روشنائى آن بگردن شترها يا به گياهان سبز
خواهد رسيد از آتش آن ها حذر کنيد.
مولف گويد :اين حديث متضمن اين معنى است که گردن هاى شتران يا گياهان نور مى دهند ولى ذکر
نشده که در بصرى اتفاق مى افتد پس اماکن دارد که اين آتش همان آتش حجاز باشد ،زيرا که آن آتشى
استکه گردنهاى شتران يا شاخ وبرگ گياهان بوسيله آن ،نور مى دهد .فصل کعب ميگويد :نزديک استکه
آتشى در يمن خارج شود که مردم را بسوى شام روانه کند آن آتش صبح ميکند موقعيکه آنها صبح کنند
ومى خوابد در آنوقتيکه آنها ميخوابند وشب ميکند آنموقعيکه آنها شب ميکنند ،گردن شتران يا شاخ وبرگ
گياهان سبز در بصرى ازآن آتش نورانى ميشود ،موقعى که اينموضوع را شنيديد بطرف شام خروج کنيد.
فصل زهرى مى گويد :آتشى از حجاز خارج ميشود که گردن هاى شتران يا شاخ وبرگ گياهان در
بصرى روشن خواهد شد .فصل نعيم از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايتکرده که فرمود :آتشى از عدن
(جزيره اى است در يمن  -قاموس) مردم را با ميمون وخوک ها جمع ميکند که هر جا شب کنند وهر وقت
بخوابند با آنها خواهد بود وآنچه که از آنها ساقط شود براى آن آتش است .فصل ارطاه ميگويد :چهل شب
در مشرق آتش ودود خواهد بود .فصل عمر بن خطاب روزى در مکه گفت :اى اهل يمن شما بايد قبل از
دو موضوع هجرت کنيد اول از آنها اينتسکه اهل حبشه خارج ميشوند تا به اين مکان من ميرسند ،دوم
آتشى از عدن خارج ميشود که مردم وجنبندگان ووحوش ودرندگان را ميراند ،موقعيکه آن آتش به ايستد
آنها هم ميايستند وموقعى که حرکت کند آنها نيز حرکت ميکنند .کعب ميگويد :موقعى که انسانى يا حيوانى
برو در آيد آتش به او مى گويد :برو درآمدى و بزمين افتادى ،آرزو داشتى که قبل از امروز بسوى بصرى
هجرت کنى آن آتش چهل سال برقرار خواهد بود وکسى خود را بان گرم نميکند مگر اينکه جز جهنميها
بشمار ميرود .حتى از کافر ميپرسند( :اين چه آتشى است (ميگويد :اين همان آتشى است که بما وعده
ميدادند( .عمر گفت ):شما چه حالى داريد آنموقعيکه اين عالمت بزرگ را به بينيد ،ناظرى که از شما
بطرف مشرق نظر کند مى بيند که آن آتش روشن است بعد که بطرف مغرب نظر نمايد خواهد ديد که
زراعت آن آتش سبز است وبه يکديگر چسبيده خارج ميشوند ،آيا آن اعال ناپسندى را که امروز انجام
ميدهيد انجام خواهيد داد در صورتيکه شما بان عالمت بزرگ نظر ميکنيد؟ بخداى کعبه قسم که بان
عالمت نظر ميکنيدو اعمال خود را انجام ميدهيد.
باب 211
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ابن عمر ميگويد :نزديک است که بنى قنطورا ابن کنکر (ملت ترک يا سودان) خروج کنندو اهل خراسان
را بسرعت برانند تا اينکه مالهاى سوارى خود را نهر ابله وارد ميکنند وميفرستند نزد اهل بصره که :يا
بايد شما هم بما ملحق شويد يا بصره را براى ما خالى کنيد پس يک قسمت بايشان ويک قسمت به اعراب
ويک قسمت بشام محلق ميشوند.
فصل
کعب ميگويد :گروه ترک با غضب وارد ميشود واز دجله وفرات آب مى آشامند ودر جيره فعاليت زيادى
ميکنند واهل اسالم از شدت تحير نمى توانند در مقابل آنها هيچگونه استقامتى بنمايند .پس خداى تعالى
برف زيادى توام با باد شديد ويخ بر آنها مسلط ميکند وآنها خشگ ميشوند ،چند روزى که اقامت کردند
امير اهل اسالم بمسلمين ميگويد :اى اهل اسالم آيا گروهى هست که جان خود را در راه خدا فدا کند وبه
بيند که خدا با اين گروه چه عملى انجام داد؟ بعد از آن ده سوار پيش قدم شده ميروند بسوى قوم ترک ومى
بينند که همه خشگ ونابود شده اند .آنگاه مراجعت نموده ميگويند :خدا شما را کفايت نمود وخدا آنها را تا
آخرين نفر هالک کرده است.
فصل
کعب ميگويد :بطور يقين قوم ترک وارد جزيره ميشوند ومالهاى سوارى خود را از فرات آب ميدهند وخدا
طاعون (وبا) را بان ها مسلط نموده آنها را ميکشد ،کسى از آن ها نجات نمى يابد مگر يکنفر.
فصل
عيينه ميگويد :چيزى قوم ترک را جلوگيرى نميکند مگر فرات در آن روز مردان جنگجوى آنها (اهل
فرات؟) وشهسوارانشان قيس عيالن است که دشمن را ريشه کن ميکند وبعد از آن ترکى باقى نميماند.
فصل
مکحول از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايتکرده که فرمود :قوم ترک را دو خروج خواهد بود :يکى
آنکه آذربايجان را خراب ميکنند وديگرى آنکه در جزيره خروج مينمايند ومالهاى سوارى حجاز را پنهان
خواهند کرد ،وخدا مسلمين را يارى ميکند،قربانى بزرگ خدا در ميان آن گروه است وترکى بعد از آنها
نخواهد بود.
فصل
نعيم ميگويد :از عبد هللا بن عمر شنيدم که ميگفت :نزديک شده که بنو قنطورا (قوم ترک يا ملت سودان)
اهل خراسان وسيستان را بسرعت برانند تا اينکه مالهاى سوارى خود را بنخل ابله (شهرى است نزديکى
بصره) مى بندند ونزد اهل بصره ميفرستند که خاک خود را براى ما خالى کنيد يا اينکه ما بر شما وارد
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خواهيم شد .اهل بصره بسه فرقه تقسيم ميشوند :فرقه اى بعرب وفرقه اى بشام وفرقه اى هم بدشمنان خود
ملحق خواهند شد عالمت اين حادثه آنستکه فرمان فرمائى جهال در زمين شروع شود.
فصل
نعيم از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :بنو قنطورا در زمينيکه آن
را بصره يا بصيره ميگويند ميايند ووارد نهرى ميشوند که آن را دجله ميگويند وداراى نخل است مردم
(بصره؟) سه فرقه خواهند شد :فرقه اى ملحق به اصل خود شده هالک ميشوند وفرقه اى بر عليه خود
شروع کرده کافر خواهند شد وفرقه اى هم اهل وعيال خود را پشت سر قرار داده با آنها (بنوقنطورا) مى
جنگند وخدا آن ها را فاتح ميکند.
فصل
نعيم از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايتکرده که فرمود :اهل بصره به سه فرقه تقسيم ميشوند :فرقه اى
متوقف ميشوند وفرقه اى در محلى که گياهان خوش بوئى دارد به پدران خود ملحق خواهند شد وفرقه اى
بشام ملحق ميشوند واين بهترين فرقه خواهند بود.
فصل
ابو هريره گويد :چشمان آن گروه چون وزغ (حيوانى است شبيه به سوسمار) است وصورتشان نظير سپر،
بين دجله وفرات زد وخوردى ميکنند وزد وخوردى در مرج حمار ميکنند وزد وخوردى هم در دجله
خواهند کرد بطوريکه در اول روز براى عبور بشام صد دينار ودر آخر روز بيشتر الزم است.
فصل
بريده از پدرش از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايتکرده که فرمود :قومى ترک وعريض صورت
وکوچک چشم که صورتشان چون سپر خواهد بود امت مرا سه مرتبه تا جزيره العرب ميرانند ،در مرتبه
اول از فرار ،نجات پيدا ميکنند ودر مرتبه دوم بعضى هالک شده وبعضى نجات خواهند يافت ودر مرتبه
سوم ريشه کن ميشوند ،قسم بان خدائيکه جان من در دست اوست که مالهاى سوارى خود را بستون هاى
مسجد مسلمين مى بندند.
فصل
نعيم ز عبد هللا بن عمر نقل کرده که گفت :نزديک است که بنى قنطورا (گروه ترک يا سودان) شما را از
خاک عراق خارج کنند ،من گفتم :بعد از آن برميگرديم؟ گفت :تو اين آرزو را دارى؟ گفتم :آرى گفت :بلى
براى شما زندگى خوبى خواهد بود.
فصل
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ابن ذى الکالع ميگويد :من نزد معاويه بودم که قاصدى از ارمنيه آمد (ونامه اى آورد معاويه آن را خوانده
ودرغضب شد وکاتب خود را احضار کرده گفت :جواب نامه او را بنويس قوم ترک باطراف خاک تو
حمله کرده اند ،تو مردى را بطلب آن ها فرستاده اى واو را گرفته اند مادر بعزايت بنشيند اين عمل را
اعاده مکن وآن ها را بچيزى تحريک منما وچيزى از آن ها اخذ مکن ،زيرا من از رسول خدا صلى هللا
عليه و آله شنيدم که ميفرمود :ملت ترک بزودى ملحق ميشوند بمحلى که گياه خوش بو دارد.
فصل
مکحول از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايتکرده که فرمود :قوم ترک را دو خروج خواهد بود :اول
براى تخريب آذربايجان دوم بسرعت وارد شط فرات خواهند شد.
فصل
کعب گويد :ترک با سرعت وارد نهر فرات ميشوند مثل اينکه من مالهاى سوارى زرد رنگ آن ها را مى
بينم که در کنار شط فرات صف زده اند.
فصل
نعيم از پيغمبر کرم صلى هللا عليه وآله روايتکرده که فرمود :خدا مرضى بر مالهاى سوارى آنها ميفرستند
تا هالک شوند( ،وخود آن ها بجهت پياده ماندن) خواهند مرد .وقربانى بزرگ خدا در ميان آن ها است
وبعد از آن هم ترکى نخواهد بود.
فصل
ابن مسعود ميگويد :مثل اينکه من ،قوم ترک را مى بينيم که بر اسبهاى تيزگوش ترکى نشسته واسبهاى
خود را بشط فرات مى بندند.
فصل
عبد هللا بن عمرو بن عاص گويد :نزديک است که بنى قنطورا (ملت ترک) از خاک عراق برشما خروج
کنند :گفتم بعدا ما بر ميگرديم؟ گفت :برگشتن براى شما محبوب تر است ،شما برميگرديد وزندگى خوب
خواهيد کرد.
فصل
حسن از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :يکى از عالئم قيامت
آنستکه با قوميکه صورتشان چون سپرهاى آهنين است قتال نمائيد وبا آن گروهى که نعل آنها از مو باشد
جنگ کنيد .طايفه اول را که ترک باشند ديديم وطايفه دوم را که کردها باشند مشاهده کرديم.
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فصل
حذيفه گويد :نزديک است که عجم جلوگيرى نمايد وبراى اهل عراق درهم وقفيزى نيايد ونزديک شده که
روم جلوگيرى کند وبراى اهل شام دينار وطعامى نرسد.
فصل
ابو هريره از پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :قيامت قيام نميکند تا اينکه شما با
قوميکه صورتهاشان چون سپر است قتال کنيد ،قيامت بپا نخواهد شد تا شما با گروهى که نعلشان از مو
باشد بجنگيد.
فصل
حسن ميگويد :در سنه ( )67گرانى خواهد شد ،در سنه ( )62موت فراوان شروع ميشود .درسنه ()63
اختالف پيدا ميشود ،در سنه ( )77مردم غارت ميشوند بعد از سنه هفتاد بوسيله مردى از اهل بيت من
بنحوى شادمانى شروع ميشود که بخشش وثمرات تقليل پيدا ميکند وتجارت مردم با وعده انجام ميگيرد،
حذيفه گفت :حال آن مردم چگونه خواهد بود؟ فرمود :رحمت خدا ودعوت پيغمبر شما شامل حال آنها
ميشود.
فصل
جبير بن نفير ميگويد :برسول خدا صلى هللا عليه وآله گفتند :ما را از آينده خبر بده ،فرمود :شما را مطلع
ميکنم که بعد از نبى شما چند سالى اختالف واقع ميشود ،در سنه ( )133شخص دانا بفرزند خود خوشحال
نميشود ،در سنه ( )157کفار ظهور ميکنند ،در سنه ( )167خوار وبار دو سال را ذخيره کنيد ،در سنه
( )166النجا النجا در سنه ( )177تا ( )127تاج وتخت از دست ملوک گرفته ميشود ،در سنه ( )137اهل
معصيت دچار بال خواهند شد ،در سال ( )132سنگباران ،بزمين فرو رفتن ،مسخ وزنا شروع ميشود ،در
سنه ( )277قضا يعنى عذابى که مردم در بازارهاى خود سکته کنند شيوع پيدا ميکند.
فصل
جبير بن نفير از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :اصحاب من تا پنج
سال بعد از من اختالف نموده وبعضى بعض ديگر را ميکشند ،در سال ( )125جزع وفزع شديدى خواهد
بود وبنى اميه خليفه اى را ميکشند ،در سنه ( )133اگر يکى از شما بچه سگ را تربيت کند بهتر است از
اينکه (فالن) بچه را تربيت نمايد ،در سنه ( )157کفار ظهور ميکنند ،در سال ( )167مردم دچار
گرسنگى يک ساله ويا دو ساله مشوند ،کسى که آن موقع را درک کند الزم است که خواروبار ذخيره کند،
شهابى از طرف مشرق بمغرب سقوط ميکند وصداى شديدى (بلند ميشود) که همه کس آنرا ميشنود ،در
سنه ( )166کسى که از مردم طلبکار باشد بايد طلب خود را حاصل کند ،کسى که دخترى دارد بايد شوهر
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دهد ،کسى که عزب باشد بايد از ازدواج خوددارى نمايد کسيکه زن دارد بايد از او کناره گيرى کند ،در
سنه ( )177تاج وتخت پادشاهان گرفته ميشود ،در سال ( )127بال دچار مردم ميشود ،در سنه ()137
فتنه بپاخواهد شد ،در سال ( )277قضا شروع ميشود.
باب 211
کعب ميگويد :خالفت بنى اميه صد سال خواهد بود وشهرهائى بنا ميکنند ومدت شصت سال وچندى
خالفت آنها چون ديوارى آهنين است که کسى نميتواند قصد آن کند تا اينکه خودشان آنرا ريشه کن نمايند
وبعدا که ميخواهند آنرا تشييد کنند نميتوانند ،هر چه آن (ديوار آهنين خالفت) را از ناحيه اى مرتفع وبلند
ميکنند از ناحيه ديگرى ويران خواهد شد تا اينکه خدا آنها را هالک نمايد ،بنى اميه به (م) افتتاح وبه (م)
هم ختم ميشوند (زيرا حرف اول نام معاويه که اولين خليفه بنى اميه است وحرف اول نام مروان که آخرين
خليفه آن ها بوده ميم است) پس دوران سنگ آسياى آنها بپايان خواهد رسيد و(ستاره) سلطنت آنها سقوط
خواهد نمود ،سلطنت آنها سقوط نميکند تا اينکه خليفه اى از آنها خلع شود وآن دو شتر کشته شوند ،وحمار
اصهب جزير  -که شيطان وبدترين مردم از خوف ،با او خواهند بود  -يعنى مروان کشته خواهد شد،
(همان مروانيکه) ويران شدن شهرها وانقالب وآشوب بدست او خواهد بود.
باب 212
ابو هريره از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايتکرده که فرمود :عن قريب امت من نظير امم سابقه
گرفتار خواهد شد .مردى گفت :يعنى آنطور که فارس وروم رفتار کردند؟ فرمود :مگر مردم غير از اينها
هستند.
باب 213
کعب ميگويد عيسى بن مريم در حاليکه جوان قرمز رنگى باشد درب دروازه شرقى دمشق مناره نازل
ميشود ودو ملک آن حضرت را با دو کتف خود حمل ميکنند ،نفس وبوى آن حضرت را هيچ کافرى درک
نميکند مگر اينکه خواهد مرد ،زيرا که نفس آن حضرت تا آنجاکه چشم کار کند ميرسد ،موقعيکه دجال
نفس آنحضرت را درک نمايد نظير شمع آب شده مى ميرد .بعد از آن عيسى بن مريم عليه السالم بسوى
مسلمانهائيکه در بيت المقدس هستند ميرود وآنها را از قتل دجال آگاه مينمايد وپشت سر امير مسلمين ،نماز
ميخواند ،سپس حضرت عيسى براى آن ها نمازى ميخواند که آن نماز فتنه خواهد بود ومابقى نصارا تسليم
ميشوند وعيسى عليه السالم (در آنجا) اقامت نموده بکار خود ادامه ميدهد وآن ها را بدرجات بهشتى
بشارت خواهد داد.
باب 214
حارث بن عبد هللا از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايتکرده که فرمود :موقعيکه عيسى بن مريم عليه
السالم (از آسمان) نزول کند ودجال را بکشد مردم شاد وخوشحال شده آنشب را تا بصبح احيا ميگيرند
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وبعد از خروج دجال مدت چهل سال تقويت ميشوند،در آن زمان احدى نخواهد مرد وکسى مريض نخواهد
شد ،شخص بگوسفندان وحيوانات خود ميگويد :برويد ودر مکان کذا وکذا بچريد ودر فالن ساعت باز آئيد،
حيواناتيکه بين زراعت ديده ميشوند از خوشه آن نميخورند وباسم خود شاخه آن ها را نميشکنند؟مار
وعقربها ظاهر ميشوند واحدى را اذيت نميکنند وکسى هم مزاحم آن ها نميشود ،حيوانات درنده درب خانه
ها اقامت ميکنند وطعام ميطلبند واحدى را اذيت نميکنند،يک من يا يک چارک گندم يا جو را که شخصى
در زمين بپاشد بدون اينکه وسائل زراعتى را بکار ببندد هفتصد (من) يا هفتصد چارک عائد او ميشود.
باب 215
نعيم از على بن ابيطالب عليه السالم روايتکرده که فرمود :اين خانه (کعبه) را زياد طواف کنيد ،کان من
مردى را که ساق پاهايش باريک است مى بينم با بيل وکلنگ کعبه را خراب ميکند.
فصل
ابو هريره از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :مردى از حبشه که ساق پاهايش کوتاه
است کعبه را خراب خواهد کرد.
فصل
نيز ابو هريره از حضرت محمد صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :اهل حبشه ميايند وکعبه را
خراب ميکنند يک نوع خراب کردنى که بعد از آن ابدا آباد نخواهد شد ،آن ها همان مردمى هستند که گنج
کعبه را استخراج مينمايند.
فصل
ايضا ابو هريره از رسول اکرم صلى هللا عليه وآله روايتکرده که فرمود :مثل اينکه مرد فلجى را که
موهاى جلو سرش ريخته است بر بام کعبه ميبينم که کعبه را با ظرف خرما ميکوبد.
فصل
عبد هللا بن عمر ميگويد :کعبه دو مرتبه خراب ميشود ودر مرتبه سوم حجر (االسود) بلند ميشود.
فصل
نيز عبد هللا بن عمر گويد :آن ها (شايد منظور اهل حبشه باشد؟) هستند که گنجهاى فرعون را از شهري
که آن را منف ميگويند استخراج ميکنند ومسلمين خروج کرده با آن ها قتال نموده آن گنجها را بغنيمت مى
برند تا اينکه حبشى بعباى خود فروخته ميشود.
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فصل
عبد هللا بن عمر ميگويد :کان من حبشى که ساق پاهايش باريک وموى جلو سرش ريخته است بر بام کعبه
مى بينم که با بيل وکلنگ ،کعبه را خراب ميکند.
فصل
ايضا عبد هللا بن عمر گويد :مثل اينکه من نظر ميکنم بکعبه ومى بينم مرد حبشى که موى سرش ريخته
وساق پاهايش باريک است آن را خراب مينمايد.
باب 216
ابو شريحه از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :دابه را درد هر سه خروج است ،اول
از انتهاى يمن خروج ميکند وذکر آن در زمان طويلى در بين اهل باديه فاش ميشود ولى در مکه نامى از
آن برده نخواهد شد ،بعد از آن ،زمان طوالنى مکث نموده وبراى دومين بار در نزديکى مکه خروج
خواهد کرد وذکر آن در باديه فاش ميشود ،بعد از آن در مدت زيادى مکث خواهد نمود وبراى سومين
دفعه در آن روزى که مردم در بزرگترين مسجدهاى خدا يعنى مسجد الحرام باشند  -وچيزى آنها را حفظ
نميکند مگر ناحيه راست خارج مسجد که بين رکن اسود تا باب بنى مخزوم است  -خروج ميکند آنگاه
مردم بجهت آن متفرق ميشوند وگروهى از مسلمين ،راسخ وثابت خواهند بود تا آنموقعى که ميفهمند نمى
توانند خدا را عاجز کنند وآن دابه بر آن ها خارج ميشود وخاک را از سر خود مى تکاند وآنها را يارى
ميکند ،وصورتهاى آنان چون ستاره درخشنده ميدخرشد ،آنگاه آن دابه والى زمين خواهد شد ،هيچ طالبى
آن را درک نميکند وهيچ شخص فرارى آنرا عاجز نتوان کرد حتى اينکه اگر شخصى از دست او فرار
کند وبنماز پناه ببرد او را تعقيب کرده ميگويد :اى فالن االن نماز ميخوانى؟ همينکه آن شخص صورت
خود را متوجه او ميکند داغ وعالمتى در صورتش ميگذارد وميرود ،ومردم در خانه هاى خود مجاور
ميشوند ودر موقع مسافرت با رفيق بسفر ميروند ودر اموال ،مشترک خواهند شد وکافر از مومن تشخيص
داده ميشود حتى اينکه کافر بمومن ميگويد :حق مرا بپرداز ومؤمن بکافر ميگويد :حق مرا ادا کن.
باب 217
حذيفه بن يمان گويد دابه داراى سه خروج است :اول :خروج در بعضى از بيابانها وپس از آن مکث
خواهد نمود .دوم :در بعضى از قريه ها حتى اينکه (نام آنرا) ذکر ميکنند وپادشاهان در آن قريه ها خون
ها ميريزند ،آنگاه متوقف خواهد شد .سوم :آن موقعى که نزد بزرگترين مساجد  -گمان کرديم که ميخواهد
نام مسجد الحرام را ببرد ولى نام آن را نبرد  -باشند بقصد زمين حرکت خواهد نمود ومردم فرارى ميشوند
جز يک عده اى از مسلمين که ميگويند :چيزى ما را از امر خدا نجات نميدهد ،آنگاه آن دابه خروج
مينمايد وصورت مسلمين چون ستاره درخشنده خواهد شد بعدا آن دابه حرکت ميکند وهيچ طالبى آنرا
درک نميکند وهيچ فرارى از دست آن فرار نتوان کرد .آن دابه نزد مردى که نماز ميخواند ميايد وميگويد:
تو اهل نماز نيستى ،آن مرد ازدست او فرار ميکند ولى او را ميگيرد وسرکوب مينمايد .حذيفه ميگويد :در
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آنموقع صورت مومن درخشنده وصورت کافر گرفته ومنکسر خواهد شد .از حذيفه سؤال شد :مردم در
آنروز چگونه اند؟ گفت :داراى حال خوش ،شريک در اموال ودر مسافرت رفيق خواهند بود.
باب 218
کعب از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايتکرده که فرمود :دابه در حالى خارج ميشود که عصاى موسى
وانگشتر حضرت سليمان با او خواهد بود صورت مؤمن را با عصا درخشنده وبينى کافر را با انگشتر
مهر ميکند .کعب در حديث ديگر ميگويد :دابه داراى مو وپر وچهارپا ميباشد واز دره هاى تهامه خروج
ميکند .شعبى ميگويد :دابه االرض حيوانى است که داراى پشم ميباشد وسر آن باسمان ميرسد .ودر حديث
ديگر است که دابه از شکافى که در صفا است خراج ميشود.
باب 219
عبد هللا بن عمر گويد :اشرار بعد از خوبان صد وبيست سال سلطنت ميکنند واحدى اول آن را نميداند.
باب 211
ايضا عبد هللا بن عمر گويد :مردم بعد از آنکه آفتاب از طرف مغرب طلوع ميکند صد وبيست سال باقى
ميمانند.
باب 211
عبد هللا از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايتکرده که فرمود :خروج دابه بعد از طلوع آفتاب خواهد بود،
موقعى که دابه خروج کند ابليس را در حال سجود ميکشد ومؤمنين تا مدت چهل سال در زمين (از
نعمتهاى خدا) برخوردارند ،چيزى را آرزو نمى کنند مگر اينکه آن را مى يابند ،ظلم وجورى نخواهد بود،
همه اشيا خواه ناخواه تسليم خداى عالم ميشوند ،مؤمنين با رغبت وکفار با کراهت تسليم امر خدا ميشوند،
درندگان وطيور با کراهت مطيع خواهند شد حتى درندگان مزاحم پرندگان نميشوند ،مومن توليد مثل ميکند
وتا چهل سال بعد از خروج دابه نخواهد مرد ،بعد از آن موت در ميان آن ها عود ميکند وآنچه که خدا
بخواهد باقى ميمانند ،آنگاه موت د رجامعه مؤمنين سرعت ميکند بنحوى که مومنى نخواهد بود وکفار مى
گويند :ما از مؤمنين خائف وترسان بوديم وفعال کسى از آن ها باقى نمانده است ،از ما ميتى مفقود نشده
زيرا که ما بيکديگر هجوم وحمله نکرديم وآنها يکديگر را در بين راه چون حيوانات مورد حمله قرار
ميدادند .آنگاه يکى از کفار با مادر وخواهر ودختر خود در بين راه نکاح ميکند (يعنى زنا ميکند) موقعى
که او بلند شد ديگرى با آن زن بزنا مشغول خواهد شد ،اين عمل ،زشت وناپسند بنظر نمى آيد ،در چنين
روزى خوبان آن ها مى گويند :اگر اين عمل قبيح را در بين طرق وراهها انجام نمى داديد بهتر بود.
آنگاه بدين وسيله فرزند حالل زاده اى باقى نميماند وجميع اهل زمين اوالد زنا ميشوند ،وآن مقدارى که
خدا بخواهد زندگى ميکنند ،بعد از آن خدا مدت سى سال رحم زنان را عقيم ونازاد خواهد کرد وزنى بچه
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نخواهد زائيد ودر زمين طفلى وجود ندارد ،وکليه مردم آن زمان ،فرزندان زنا وبدترين مردم خواهند بود
وقيامت بر آن ها قيام ميکند.
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتنه وآشوبهاى آخر الزمان ()2

فتنه وآشوبهاى آخر الزمان ()2
باب 1
ابن عباس ميگويد :دنيا جمعه اى است از جمعه هاى آخرت که هفت هزار سال است ،مدت شش هزار
وصد سال آن گذشته است وصدها سال ديگر خواهد آمد که خداشناسى در روى زمين پيدا نخواهد شد.
کعب االحبار ميگويد :دنيا شش هزار سال است .وهب گويد دنيا شش هزار سال خواهد بود .ابن رمل
جهنى ميگويد :برسول خدا صلى هللا عليه وآله عرض کردم :من در عالم خواب ديدم از راهى ميرفتم که
آخر آن بچراگاهى منتهى ميشد .وقتيکه تا انتهاى آن جاده آمدم شما را در منبرى ديدم که هفت پله داشت
وشما بر هفتمين پله آن قرار گرفته بودى؟ رسول گرامى صلى هللا عليه وآله در جوابش فرمود :تعبير آن
منبرى که ديدى هفت پله داشت ومن بر هفتمين پله آن نشسته بودم اينست که دنيا هفت هزار سال است
ومن در آخر آن واقع شده ام.
باب 2
ابن عباس از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :اسالم غريب افتتاح شده وعن قريب
غربت آن عود خواهد کرد .خوشا بحال غربا پرسيدند :غربا کدامند؟ فرمود :اشخاصى که مردم فاسد را
اصالح ميکنند.

باب 3
ابو امامه از رسول هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :علم را دريابيد قبل از آنکه از دست
برود ،گفتند :چگونه از دست ميرود در صورتيکه قرآن در ميان ما است؟ آن بزرگوار غضب کرده
فرمود :مادران شما بعزاى شما گريه کنند مگر تورات وانجيل در بين قوم بنى اسرائيل نبود؟ از دست
رفتن علم از بين رفتن علما وحاملين آنست واين سخن را سه مرتبه اعاده فرمود.
باب 4
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سليلى گويد :رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :موقعيکه خدا عقل را خلق کرد بان فرمود :عقب برو
وعقب رفت ،فرمود :جلوب يا جلو آمد ،خداى تعالى فرمود :خلقى از تو محبوبتر وگراميتر خلق نکردم،
بخاطر تو موآخذه ميکنم وبجهت تو عطا مينمايم ومن بوسيله تو شناخته ميشوم ثواب بر له تو وعقاب عليه
تو خواهد بود.
باب 5
حذيفه از رسول هللا صلى هللا عليه وآله روايتکرده که فرمود :زمانى ميايد وعقلهاى مردم بطورى از بين
ميرود که صاحب عقلى ديده نخواهد شد.

باب 6
ابن عباس ميگويدک رسول خدا صلى هللا عليه وآله بدو قبر عبور کرد وفرمود :صاحبان اين دو قبر در
عذاب قليلى دچارند ،زيرا يکى از آنها سخن چين بود وديگرى در موقع بول کردن ،در مکان خلوتى
نميرفت (نظير بعضى از مردم که در وسط راهها وکوچه وخيابانها عورت خود را کشف کرده بول
ميکنند) رسول خدا صلى هللا عليه وآله شاخه ترى را بدو نصف کرده يک نصف آن را در يکى از آن
قبرها فرو کرد ونيم ديگرى را درقبر ديگرى داخل نمود پرسيدند يا رسول هللا صلى هللا عليه وآله اين عمل
را براى چه انجام دادى؟ فرمود :شايد ماداميکه اين شاخه ها خشگ نشده باشند باعث تخفيف عذاب آنها
شود.
باب 7
انس بن مالک ميگويد :ما ،در موقع دفن رسول خدا صلى هللا عليه وآله حضور داشتيم( ،گرد وغبار)
دستهاى خود را نگرفته بوديم که همه قلبا منکر شديم.
باب 8
زر بن حبيش گويد :از حضرت على بن ابيطالب عليه السالم شنيدم که ميفرمود :من بودم که ريشه فتنه را
کندم اگر من نبودم کسى با اهل جمل ،اهل صفين واهل نهروان قتال نميکرد (هر چه ميخواهيد) از من
پرسيد قبل از آنکه مرا نيابيد ،قبل از آنکه بميرم يا کشته شوم ،شقى ترين امت ،محبوس نميشود تا اينکه
(محاسن مرا) بخون خضاب نمايد ،قسم بخدائيکه حبه را ميشکافد وجنبندگان را ميافريند راجع بگروهى که
صد (نفر) راگمراه يا هدايت کند از من نمى پرسيد مگر اينکه شما را از راننده وسرلشگر وخواننده آن
خبر مى دهم .عبد هللا بن شريک از امير المؤمنين عليه السالم روايت کرده که فرموده :رسول خدا صلى
هللا عليه وآله مرا مامور کرد که با ناکثين (طله وزبير و(...ومارقين (خوارج نهروان) وقاسطين (معاويه
وتابعين او) جنگ کنم ،اگر مرا مامور ميکرد که با گروه چهارمى قتال کنم ميکردم.
باب 9
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على بن ربيعه مالکى ميگويد :از على بن ابيطالب عليه السالم شنيدم که بر منبر کوفه ميفرمود :رسول امى
صلى هللا عليه وآله با من عهد کرد که اين امت بزودى با من بيوفائى وخيانت ميکنند .ودر ترجمه ابو
موسى اشعرى به روايت کاملى مرقوم است که رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :اين امت با على
عليه السالم خيانت وبيوفائى خواهند کرد.
باب 11
ابن عباس ميگويد :پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله بزنان خود فرمود :کاش من ميدانستم که کدام يک از
شما خواهد بود که سگهاى حواب (نام مکانى است در طريق بصره) به او صدا وحمله ميکند وگروه هائى
از طرف يمين ويسار او کشته ميشوند.
باب 11
قيس بن ابى حازم ميگويد :در جنگ جمل تيرى بزانوى مروان بن الحکم اصابت کرد وخون سيالن نمود،
موقعيکه زانوى او را ميبستند خون بند ميامد ووقتيکه باز ميکردند خون جارى ميشد ،وموقعيکه دهان زخم
را ميبستند زانوى او نفخ ميکرد ،مروان گفت :اين زخم را وا گذاريد زيرا که اين تير را خدا انداخته است،
پس از آنکه مروان مردو او را دفن کردند يکى از اهل خانه اش او را در خواب ديد که سه مرتبه گفت:
مرا از اين آب راحت کنيد ،همينکه قبر او را نبش کردند ديدند قبرش نظير جوى آب سبز شده (زيرا در
اطراف جوب آب گاهى علف سبز ميرويد) چون آب آن قبر را کشيدند وجنازه او را خارج کردند ديدند آن
قسمتى که از محاسن وصورتش با آب وزمين متصل بوده زمين آن را خورده وفاسد کرده است ،بعد از آن
خانه اى از خانه هاى ابى بکر را خريدند واو را در آن دفن کردند.
باب 12
سليلى ميگويد :امير المؤمنين عليه السالم به زبير ميفرمود :تو را بخدا قسم مى دهم از رسول خدا صلى هللا
عليه وآله نشنيدى که ميفرمود :تو با من قتال ميکنى ود رحق من ظلم خواهى کرد؟ گفت :آرى ولى من
فراموش کردم.

باب 13
سعيد بن سويد ميگويد :معاويه آمد وبراى مردم خطبه اى خواند وگفت :اى اهل کوفه من براى روزه
گرفتن يا نماز خواندن با شما قتال نميکنم بلکه ميخواهم بر شما مسلط شوم وخدا مرا مامور کرده که على
رغم انف شما اقدام نمايم.
باب 14
عائشه روايت کرده که رسول هللا صلى هللا عليه وآله به عمار فرمود :تو را گروه ستمکار ميکشند.
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باب 15
سعيد بن جبير ميگويد :هشتصد نفر از انصار ونهصد نفر از اهل بيعت رضوان با على عليه السالم بودند.
در حديث ديگر از حکم روايت کرده که گفت :هشتاد نفر از اهل بدر ودويست وپنجاه نفر ز اهل بيت
شجره با على عليه السالم بودند .ودر روايت ديگر است که اويس قرنى در روز صفين با على عليه السالم
بود.

باب 16
ابو سعيد خدرى ميگويد :در آن بينى که رسول خدا صلى هللا عليه وآله مشغول تقسيم (غنيمت؟) بود مردى
از بنى تميم بلند شد وگفت :يا رسول هللا صلى هللا عليه وآله در تقسيم کردن عدالت را مراعات کن آن
بزرگوار در جوابش فرمود :واى بر تو اگر من عدالت را مراعات نکنم که خواهد کرد؟ عمر گفت يا
رسول هللا صلى هللا عليه وآله اجازه بده تا گردن اين منافق را بزنم ،فرمود :نه زيرا او را اصحابى است
که يکى از آنها نماز وروزه خود را با نماز وروزه آنها تحقير ميکند ونظير صيد تير خورده از دين خارج
ميشوند نظر به تير ميکند وچيزى نميبيند ،نگاه باب دهان ميکند غير از سرگين وخون چيزى نميبيند ،در
زمان فرقه اى از مردم خارج ميشوند وعالمت آنها اين است که در بين آنها مرد مجنونى است که نصف
يکى از دستهايش نظير پستان زن ونصف ديگر چون پاى انسان است .ابو سعيد گويد :من اين مقاله را از
رسول خدا صلى هللا عليه وآله شنيدم وموقعيکه على عليه السالم با آنها قتال ميکرد من با او بودم وآن
شخصى (را که پيغمبر فرمود بود) آوردند آن شخص داراى همان صفاتى بودکه رسول خدا صلى هللا عليه
وآله فرموده بود.
باب 17
سفيان بن ابى ليال ميگويد :وقتيکه امام حسن عليه السالم از نزد معاويه (لع) مراجعت کرده بود من خدمت
آن بزرگوار رفتم واو را در خانه اش يافتم .بان حضرت گفتم :السالم عليک يا امير المؤمنين فرمود :اى
سفيان پياده شو تعجيل مکن ،چه گفتى؟ گفتم :بشما گفتم السالم عليک يا امير المؤمنين فرمود :چه چيزى
باعث شد که بمن امير المؤمنين بگوئى؟ (عرض کردم) براى اينکه ترک قتال کردى وبمدينه مراجعت
نمودى ،فرمود :اى سفيان آن موضوعيکه مرا بدين عمل وادار کرد اين بود که از على عليه السالم شنيدم
ميفرمود :چند شب وروزى بيش نميگذرد که اين امت بدور مردى اجتماع ميکنند که سينه وحلقوم فراخى
دارد ،ميخورد ولى سير نميشود آن مرد نميميرد تا اينکه در زمين عذرى ودر آسمان ناصرى نداشته باشد،
آن شخص معاويه است و من ميدانم که خدا امر خود را اجرا وعملى خواهد کرد ،در اين اثنا منادى براى
نماز ندا کرد وآن حضرت بمن فرمود :اى سفيان با مسجد سرو کارى دارى؟ گفتم :آرى ،راوى گويد :با آن
حضرت روانه شديم تا رسيديم بشخصى که يکى از ناقه هاى آن حضرت را ميدوشيد ،آن حضرت در حال
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ايستادن از آن شير آشاميد وبمن هم مرحمت کرد وفرمود :سفيان چه باعث شد که نزد ما آمدى؟ گفتم قسم
بان خدائيکه حضرت محمد صلى هللا عليه وآله را بدين حق مبعوث کرده بجهت محبتى که بشما دارم
فرمود :مژده بادتو را که من از على عليه السالم شنيدم ميفرمود :رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود:
اهل بيت من وکسيکه از امتم مرا دوست داشته باشد نزد حوض (کوثر) نظير اين دو انگشت من بر من
وارد ميشوند ،آنگاه رسول خدا صلى هللا عليه وآله دو انگشت خودرا مساوى يکديگر قرار داد وفرمود:
بگو نظير اين دو انگشت من که هيچکدام بريکديگر افضل نيستند .اى سفيان مژده باد تو را که دنيا جاى
افراد نيکوکار واشخاص بدعمل خواهد بود تا آنموقعيکه خدا امام بر حق را از آل محمد صلى هللا عليه وآله
برانگيزد در روايت ديگر است که امام حسن عليه السالم فرمود :من ميبينم که مردم ميگويند :حسن بن
على عليه السالم راضى بود که با معاويه بيعت نمايد واجبارى نداشت ،بخدا قسم من با معاويه بيعت نکردم
تا آن موقعى که اهل عراق مرا تنها نهادند اگر غير از اين بود من بقدر طرفه العين با معاويه بيعت
نميکردم.
باب 18
 276مينا ميگويد :على عليه السالم سر وصدائى شنيد فرمود :چه خبر است؟ گفتند :معاويه هالک شده
فرمود :قسم بان خدائيکه جان من در دست قدرت او است معاويه نخواهد مرد تا اينکه اين امر (خالفت)
بدست او بيفتد آنگاه بدست خود به ( )33عالمت اشاره کرد .عبدالرزاق گويد :بعلى عليه السالم گفتند :پس
تو براى چه با معاويه قتال ميکنى؟فرمود :براى آن عذرى که بين من وخدا است .راوى ميگويد :من گفتم:
رسول خدا صلى هللا عليه وآله على عليه السالم را بقتال ناکثين وقاسطين ومارقين مامور کرد ومعاويه هم
يکى از آنها بود ،آيا براى على عليه السالم جائز است که قتال با آنها را ترک کند همچنانکه خدا قرآن را
نازل کرد وافرادى را که ميداند ايمان نمياورند مامور بايمان آوردن کرده است.
باب 19
محمود بن لبيد از قوم عبد االشهل که در جنگ بدر حضور داشتند روايت کرده که گفتند :ما نزد رسول
خدا صلى هللا عليه وآله بوديم ومعاويه نيز با ما بود رسول هللا صلى هللا عليه وآله با انگشت خود بشکم
معاويه اشاره کرد وفرمود :روزى بيايد که اين معاويه ادعاى امارت وسلطنت کند وقتيکه ديديد اين ادعا را
کرد شکم او را پاره کنيد ودر حديث ديگر از ابو سعيد روايت کرده که :پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله
فرمود :موقعيکه معاويه را در منبر من ديديد او را بکشيد .ودر روايت ديگر است که موالى ما على عليه
السالم فرمود :معاويه فرعون اين امت وعمرو بن عاص هامان آنست.
باب 21
سلمان فارسى ميگويد :از رسول خدا صلى هللا عليه وآله شنيدم که ميفرمود :امت من بسه فرقه خواهند شد:
يک فرقه آن بر حقند ،وباطل چيزى از آن فرقه را ناقص نخواهد کرد ،آن فرقه اهل بيت مرا دوست دارند
ومثل آنها چون طالى احمرى است که صاحب آن ،آن را نگاه دارد وجز خير چيزى در آن نخواهد بود.
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ويکفرقه آن بر باطلند ،وحق چيزى از آن را ناقص نميکند اين فرقه داراى بغض من واهل بيت منند ،مثل
آنان چون آهن خبيثى است که صاحبش آن را طعمه آتش قرار دهد زيرا که چيزى جز شر براى او نخواهد
داشت .ويک فرقه اين امت بر ملت سامرى بوده گاهى باينطرف مايل وگاهى بطرف ديگر راغبند.
نميگويند لمس نيست بلکه ميگويند:
جهاد نيست وامام آنها ابو موسى اشعرى خواهد بود .سيد بن طاووس گويد :منظور آن حضرت ابو موسى
اشعرى وجمعيتى است که با او در مدينه ماندند وبا على عليه السالم بجنگ دشمنان نرفتند.
باب 21
سالم حنفى ميگويد :على عليه السالم در مکان وسيعى در بين صد نفر گفتگو ميکرد .بعد از آن دو مرتبه
فرمود :قسم بخداى آسمان وزمين که دوست من رسول خدا صلى هللا عليه وآله بمن خبر داد که بعد از
آنحضرت اين امت با من بيوفائى ميکنند واين موضوع حتما عملى خواهد شد وکسيکه افترا ببندد بيچاره
ميشود .انس بن مالک گويد :من ورسول خدا صلى هللا عليه وآله با على عليه السالم در يکى از حياطهاى
مدينه بوديم ،موقعيکه عبور ما بباغى افتاد على عليه السالم گفت :يا نبى هللا صلى هللا عليه وآله اين باغ
عجب منظره زيبائى دارد ،پيغمبر صلى هللا عليه وآله در جوابش فرمود :باغى که تو در بهشت دارى از
اين باغ بهتر است ،بعد از آن بباغ ديگرى عبور کرديم وعلى عليه السالم گفت :يا رسول هللا صلى هللا عليه
وآله اين باغ هم خيلى خوب است آن حضرت در جواب فرمود :يا على باغيکه تو در بهشت دارى از اين
باغ نيکوتر است .سپس پيغمبر صلى هللا عليه وآله سر خود را بشانه من نهاد وگريه کرد ،على عليه السالم
گفت :يا رسول هللا براى چه گريه ميکنى؟ فرمود :براى آن کينه هائيکه در سينه يک عده اى در باره تو
موجود است وآن ها کينه هاى خود راآشکار نميکنند تا موقعى که مرا از دست بدهند.
باب 22
ابن عباس ميگويد :ما هفتصد سوار بوديم که از مدينه ميامديم در يکى از روزها که در عبور بوديم
شخصى از آن قوم گفت :اين سفر بى نتيجه است زيرا که ما بسوى مردمى ميرويم که همه خون عثمان را
طلب ميکنند وراجع باين موضوع گفتگوى زيادى در بين آنها در گرفت ،ابن عباس گويد :من نزد على
عليه السالم آمدم وگفتم :مگر نميبينى که در بين اينقوم راجع باين مسافرت اختالف رخ داده زيرا ميگويند:
براى چه به جنگ صد هزار نفر که همه خون خواه عثمانند برويم .على عليه السالم بلند شد وخطبه اى
خواند وفرمود :قسم بآن خدائى که جان من در دست اوست که در اين جنگ طلحه وزبير کشته ميشوند
واهل بصره شکست ميخورند واز اهل کوفه پنج هزار وششصد يا پانصند نفر با شما خروج ميکنند .ابن
عباس ميگويد :ما حرکت کرديم بخدا قسم همان طور شد که على عليه السالم فرموده بود زيرا که سياهى
لشگرى پيدا شد ومن از آنها استقبال نموده از مردى پرسيدم شما چند نفريد؟ گفت :پنج هزار وپانصد نفر،
از دو نفر ديگر پرسيدم آنها نيز همان جواب را گفتند.
باب 23
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ام حکيم ميگويد :از على عليه السالم شنيدم  -در آنموقعى که مردى بانحضرت ميگفت :يا امير المؤمنين
براى خالد بن عرفطه استغفار کن زيرا که در زمين تيم از دنيا رفته است  -که فرمود :دروغ ميگوئى بخدا
قسم که او نمرده ونخواهد مرد تا اينکه از باب الفيل داخل شود وبيرق گمراهى را بدوش بگيرد ،ام حکيم
گويد :بعد ازآن ديدم که خالد بن عرفطه بيرق معاويه را به دوش گرفته حمل ميکند تا اينکه آنرا از همان
درى که على عليه السالم فرموده بود داخل کرد وآنرا در وسط مسجد متمرکز کرد ومعاويه هم از طرف
قبله پياده شد.
باب 24
ام سلمه ميگويد :رسول خدا صلى هللا عليه وآله در خانه من بود ،فرمود :کسى داخل نشود .ناگاه صداى
گريه آنحضرت را شنيدم چون داخل شدم ديدم که حسين عليه السالم را در کنار خود نشانده ودست بسرش
ميمالد وگريه ميکند ،گفتم :يا رسول هللا صلى هللا عليه وآله بخدا قسم نفهميدم که حسين عليه السالم چگونه
داخل حجره شد؟ در جوابم فرمود :جبرئيل در اينجا بود بمن گفت :آيا حسين را دوست دارى؟ گفتم :آرى
گفت :امت تو او را در زمينى که آنرا کربال ميگويند خواهند کشت پس جبرئيل از تربت کربال آورد
وبانحضرت نشان داد موقعى که امام حسين عليه السالم را در کربال محاصره کردند فرمود :اسم اين زمين
چيست؟ گفتند :کربال فرمود :خدا راست ميگويد :اين زمين ،زمين کرب وبال است.
باب 25
شيبان گويد :با امير المؤمنين عليه السالم از صفين مراجعت ميکرديم تا اينکه بزمين کربال پياده شديم
وآنحضرت بر قاطرل خود سوار بود پس پياده شد وکفى از خاک زير سم آن استر را بر گرفته آنرا بوئيد
وبوسيد وبر دو چشم خود نهاده گريه کرد آنگاه فرمود :چه افراد محبوبى در اين موضع کشته ميشوند مثل
اينکه من نظر ميکنم بعده اى از آل رسول صلى هللا عليه وآله که در اين وادى خوابيده اند (دشمنان) بر
آنها خروج ميکنند وآنها را ميکشند واى بر شما از آنها وواى بر آنها از شما ،من شهدائى غير از آنهائيکه
در بدر با محمد صلى هللا عليه وآله بودند از آنها افضل نمى دانم .بعد از آن فرمود :پاى حمارى يا فک آن
را براى من بياوريد .من پاى حمار مرده اى را براى او آوردم ،آن بزرگوار آن را در موضع سم استر
فرو برد ،وقتى که حسين صلوات هللا عليه کشته شد من آمدم وپاى آن حمار را از جاى خون او خارج
کردم وياران او را (ديدم) که در اطرافش بزانو در آمده بودند .مترجم گويد :معنى ذيل باب ( )25درست
نيست ولى وظيفه ،ترجمه بود.
باب 26
عبد هللا بن يحياى کندى از پدرش روايت کرده که گفت :ما با على ابن ابيطالب عليه السالم از صفين
مراجعت ميکرديم همينکه محاذى نينوا رسيديم على عليه السالم با صداى بلند فرمود :يا ابا عبد هللا عليه
السالم در شط فرات صبر کن ،حسين عليه السالم متوجه آنحضرت شد وگفت :براى چه يا امير المؤمنين؟
فرمود :رفتم خدمت رسول خدا صلى هللا عليه وآله ديدم چشمان او پر از اشگند ،گفتم :پدر ومادرم فداى تو
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باد چرا گريه ميکنى؟ فرمود :چند دقيقه قبل جبرئيل نزد من بود ،بمن خبر داد حسين عليه السالم بشط
فرات کشته خواهد شد آيا مايلى که من از خاک او براى تو بياورم تا ببوئى؟ گفتم :آرى پس دست خود را
دراز کرد ويکمشت خاک آورده بمن داد چون آن خاک را ديدم چشمانم از اشگ خشک نميشوند.
باب 27
محمد بن جرير طبرى در تاريخ خود ميگويد :روزى معاويه نزد بنى هاشم آمد وگفت :شما بنى هاشمين
ميخواهيد همانطور که استحقاق نبوت را داشتيد لياقت خالفت را نيز داشته باشيد در صورتيکه نبوت با
خالفت براى احدى جمع نشده اند ،بجان خودم قسم که حجت ودليل شما بر مردم مشتبه شده است ،زيرا
شما ميگوئيد :ما اهل بيت خدائيم پس چرا نبوت در خانواده ما است وخالفت در خانواده ديگران واين
(مقاله) امر را بر مردم مشتبه ميکند وعلت اينکه شبهه را شبهه ميگويند اينست که نميگذارد حق شناخته
شود .خالفت برضاى عموم وشوراى خصوص ،نصيب مردان زنده قريش خواهد شد ،مردم نميگويند:
ايکاش بنى هاشم سرپرست ما بودند اگر بنى هاشم سرپرست ما بودند براى دين ودنيا ما خوب بود ،مردم
بدور غير شما جمع نشده اند که شما را از خالفت ممنوع کنند ،اگر شما قبل از اين بخالفت مايل نبوديد
امروز براى آن با ما قتال نميکرديد ،شما گمان ميکنيد که داراى سلطنت هاشمى ومهدى قائم هستيد در
صورتيکه مهدى عيسى بن مريم است وامر خالفت در دست ما خواهد بود تا اينکه آن را بعيسى هود
وثمود بيشتر بود ،آنگاه معاويه ساکت شد .بعد از گفتگوى معاويه عبد هللا بن واگذاريم قسم بجان خودم اگر
شما سلطنت ميکرديد خطر هالکت براى مردم از عذاب قوم عباس از جاى برخواست وحمد وثناى خداى
را بجاى آورد گفت :اما اينکه گفتى :ما به وسيله نبوت مستحق خالفت نيستيم اگر بجهت نبوت استحقاق
خالفت را نداشته باشيم پس بچه وسيله اين استحقاق را خواهيم داشت؟ (يعنى با بودن اين وسيله احتياجى
بوسائل ديگر نيست) .اما اينکه گفتى :نبوت وخالفت براى احدى جمع نميشود پس معنى اين آيه چيست که
خدا ميفرمايد( :فقد آتينا آل ابراهيم الکتاب والحکمه وآتيناهم ملکا عظيما) لفظ کتاب در اين آيه بمعناى
نبوت ولفظ حکمت بمعناى سنت وکلمه ملک بمعناى خالفت است وما هم آل ابراهيم هستيم وامر خدا نسبت
بما وآنها يکى است وسنت در بين ما وآنها جارى خواهد بود .اما اينکه گفتى :حجت ودليل ما مردم را
باشتباه مياندازد به خدا قسم دليلهاى ما از آفتاب روشنتر واز ماه نورانى تر است و تو هم ميدانى ولى تو از
اينجهت از ما روگردانى که برادر وجد وعمو ودائى تو را کشتيم ،براى استخوان وارواحى که در هاويه
وارد شدند گريه مکن وبراى خونهائى که شرک ،ريختن آنها را حالل کرده واسالم آنها را ناچيز کرده
غضب منما .واما اينکه مردم ما را ترک کردند اگر مردم بدور ما جمع ميشدند آنچه را که از ما حرام
ميکردند بيشتر از آن بود که ما از آنها حرام کنيم (يعنى آنها براى استفاده بدور ما جمع ميشدند) وهر
امرى که محصول آن حاصل شود حقش ثابت وباطلش زائل ميشود .اما اينکه گفتى :ما گمان ميکنيم
سلطنت هاشمى ومهدى قائم داريم ،در قرآن معنى گمان شک است چنانکه خداى تعالى مى فرمايد( :زعم
الذين کفروا ان لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن) وهمه مردم ميدانند که ما را پادشاهى است که اگر يک روز
از دنيا بيشتر باقى نباشد خدا او را مالک خواهد کرد وما مهدى قائمى داريم که اگر از دنيا بيشتر از يک
روز باقى نماند خدا او را مبعوث ميکند تا زمين را پر از عدل و داد کند همچنانکه پر از ظلم وجور شده
باشد ،وشما يک روز سلطنت نميکنيد مگر اينکه ما دو روز سلطنت خواهيم نمود ،شما يک ماه ،سلطنت

| P a g e 58

نخواهيد کرد مگر اينکه مادو ماه سلطنت ميکنيم ،شما يک سال سلطنت نميکنيد اال اينکه ما دو سال
سلطنت مينمائيم .اما اينکه گفتى :مهدى عيسى بن مريم است (اينطور نيست) بلکه عيسى از آسمان نزول
ميکند بجهت (از بين بردن) دجال ،چون دجال عيسى را ببيند آب ميشود آنطور که پيه آب ميشود وامام
مردى است از ما که عيسى باو اقتدا ميکند ،اگر ميخواهى نام او را بگويم مى گويم :اما باد وصاعقه ايکه
بر قوم عاد وثمود مسلط شد آنها عذاب بودند وسلطنت ما رحمت خواهد بود .سيد بن طاووس رحمه هللا
ميگويد :معاويه به ابن عباس جوابى نگفت:
باب 28
محمد بن جرير طبرى در کتاب (عيون اخبار بنى هاشم) مى نويسد ابن عباس بمعاويه گفت :هيچ کس از
قريش نيست که راجع بامرى افتخار کند مگر اينکه ديگرى با او شريک خواهد بود ،فقط بنى هاشمند که
به نبوت افتخار ميکنند واحدى در نبوت با آنها شرکت ندارد ومتساوى با آنها نيست وکسى نظير بنى هاشم
از نبوت دافع نميکند .من شهادت ميدهم که خدا حضرت محمد صلى هللا عليه وآله را از قريش قرار نداد
مگر اينکه قريش را بهترين مردم قرار داد .خدا حضرت محمد صلى هللا عليه وآله را از بنى هاشم قرار
نداد مگر اينکه هاشم را از بهترين قريش قرار داد آنحضرت را از بنى عبدالمطلب قرار نداد اال اينکه آنها
بهترين بنى هاشمند وما بشما فضيلتى نداريم اال آن فضيلتى که عرب واين امت مرحومه بان افتخار ميکنند
(يعنى عرب افتخار دارد که رسول خدا صلى هللا عليه وآله از آنها است وامت مرحومه مفتخرند که امت
اين پيغمبرند) نبى ومهدى از اين امت است ومهدى در آخر اين امت خواهد بود زيرا که امر (اسالم) بما
افتتاح شد وبما هم ختم ميشود ،اگر سلطنت شما از بين رفتنى است سلطنت ما جاويد خواهد بود اگر
سلطنت شما قبل از سلطنت ما است بعد از سلطنت ما سلطنتى نخواهد بود زيرا که ما اهل عافيت هستيم
وعاقبت براى مردم باتقوا خواهد بود.
باب 29
کعب ميگويد :من نام مهدى عليه السالم را در تورات ،مرقوم يافتم ،عمل مهدى عليه السالم ظلم وفساد
نيست .سيد بن طاووس ميگويد :سليلى در کتاب خود ذکر کرده که عمر بن عبد العزيز ،مهدى عليه السالم
را ميشناخت وبعضى از صومعه نشينان نصارا راجع به مهدى عليه السالم از عمر بن عبد العزيز سوال
ميکردند پس بنابر اين (نام آن حضرت) در تورات وانجيل مذکور ومرقوم است.
فصل در کتاب (اصول شيعه) مينويسد :مردى از امام باقر عليه السالم پرسيد که آيا عمر بن عبد العزيز از
شجره ملعونه است؟ حضرت فرمود :در باره عمر بن عبد العزيز جز خير چيزى نگو ،زيرا بعد از رسول
خدا صلى هللا عليه وآله کسى مثل عمر بن عبد العزيز بما خدمت نکرد .فصل ر کتاب حماد بن عثمان از
زراره روايت کرده که گفت :از امام جعفر صادق عليه السالم شنيدم که ميفرمود :عمر بن عبد العزيز ،غله
وفوائد فدک را بين کبير وصغير ما على السويه تقسيم کرد وزيد بن حسن براى عمر بن عبد العزيز
نوشت :پدر من عطا ميکرد همينطور که توبه کوچک ترين بچه هاى ما عطا ميکنى؟ در جوابش نوشت:
اى زيد بن حسن تو زنده خواهى بود تا ببينى مردى از بنى اميه اينطور انجام دهد .عامل مدينه براى عمر
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بن عبد العزيز نوشت :در بين فرزندان على عليه السالم افرادى هستند که از اوالد فاطمه نيستند (يعنى از
طرف مادر بفاطمه عليها السالم منتهى نميشوند) عمر بن عبد العزيز در جوابش نوشت :از در آمد فدک
بغير از فرزندان فاطمه عليها السالم عطا مکن .راوى گويد :سهل بن عبد العزيز بعمر گفت :اين عمل تو
باعث طعن بر خلفا قبل از وميشود ،عمر در جواب گفت :دست از سرم بردار ،آن موقعى که در مدينه
عامل بودم فهميدم که رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرموده :کسيکه فاطمه را اذيت کند مرا اذيت کرده
است.
باب 31
ابو يحيا گويد :عبد العزيز نزد ديرانى (يعنى راهب) فرستاد که نظر کن وببين از فرزندان من خليفه
خواهند شد؟ گفت :آرى اين خلعت بقامت عمر بن عبد العزيز بريده شده ،موقعيکه عمر بن عبد العزيز
بخالفت رسيد نزد ديرانى فرستاد که ما ميگوئيم ،مهدى از ما است نگاه کن ببين مهدى از ما است؟ ديرانى
در جواب گفت :نه ،ولى تو مرد صالح ونيکوکارى خواهى بود .عمر بن عبد العزيز گفت :الحمد هلل که خدا
مرا مردصالحى قرار داده.
باب 31
سليلى در کتاب خود مينويسد :روزى امير المؤمنين على عليه السالم در کوفه در همان موضعيکه زيد بن
على را به دار زدند توقف کرد وآنقدر گريه کرد که محاسن شريفش ترشد ومردم بجهت گريه آن حضرت
گريه کردند ،از آن بزرگوار پرسيدند :گريه شما براى چه بود که ياران خود را بگريه انداختى؟ فرمود:
يکى از فرزندان من در اين موضع بدار آويخته خواهد شد .ومن در اين موضع نگاه نميکنم زيرا ميتريم
که کسى راضى شود بعورت او نظر کند راوى گويد :در خبر استکه هشام بن عبد الملک زيد را به دار
زد در صورتيکه عورت او باز بود ولى شکم زيد بطورى پائين آمد که عورت او را مستورکرد ،رحمت
هللا عليه.
باب 32
عبد هللا بن عمر گويد :فتنه اى بپا ميشود که آن را فتنه سبيطه ميگويند وقربانيهاى آن در آتش خواهند بود
راوى گويد :گفتم :آن قربانيها مسلمانند؟ گفت :آرى مسلمانند ،دوباره پرسيدم آن ها مسلمانند؟ گفت :بلى آن
ها مسلمانند ،گفتم :براى چه؟ گفت :براى اينکه آنها بجهت امر دنيا بروى يکديگر چيره ميشوند نه براى
امر خدا ،گفتم :اين فتنه قبال عملى شده ،گفت :چه موقع؟ گفتم :در زمان عثمان گفت :قسم بان خدائيکه
محمد صلى هللا عليه وآله را بحق مبعوث کرده اين موضوع عملى نميشود تا آن موقعى که همه عرب در
حجره هاى خود داخل شوند وشخص نزد قبر آمده بگويدک ايکاش من بجاى تو بودم ،وزمين پر از ظلم
وجور شود ،گفتم :بعد از آن چه خواهد شد؟ گفت :بعد از آن خدا مردى را مبعوث ميکند که زمين را پر از
عدل وداد ميکند همچنانکه پر از ظلم وجور شده باشد آن مرد بقدر بضع سنين عمر ميکند ،گفتم بضع کدام
است؟ گفت بگمان اهل کتاب نه ويا هفت سال است.
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باب 33
سليلى در کتاب خود ذکر کرده که رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :بدترين قبيله هاى عرب بنى اميه
وبنى حنيفه هستند .واز موالى ما على عليه السالم وابن عباس وعمر بن خطاب رواياتى در تفسير آيه( .الم
تر الى الذين بدلوا نعمه هللا کفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها) وارد شده که آن افراد بنى مغيره
وبنى اميه بودند ،بنى مغيره در جنگ بدر کشته شدند وبنى اميه تا يک مدت معلومى ازدنيا بر برخوردار
بودند.
باب 34
ابن ديلمى ميگويد :بنى اميه هشتاد وهفت يا نه سال سلطنت ميکنند بعد از آن خدا سلطنت آن ها را بوسيله
بيرقهائى سياه که از طرف مشرق ميايند ريشه کن ميکند ،آنگاه آن بيرقهاى سياه برقرارند تا اينکه بالى آن
ها بهر مومنى برسد ،سپس خدا آن بال را بوسيله آل محمد صلى هللا عليه وآله برطرف ميکند واين بليه در
آن موقعى است که افراد سفيه وبچه ها امارت کنند ،آنطور امارتى که رسول خدا صلى هللا عليه وآله در
باره آن فرمود :هيچگونه حرمت وعهد وميثاقى ندارد وزمان آن ها زمانه جائرى است.
باب 35
جابر بن سمره ميگويد :رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :قيامت قيام نميکند تااينکه دوازده امير از
قريش متولى امارت شود.
باب 36
عبد هللا بن عبد العزيز ميگويد :على بن ابيطالب عليه السالم بمن فرمود ودر کوفه هم فرمود :ايها الناس
بعد از من آرام باشيد واز يکعده قليلى از آل محمد صلى هللا عليه وآله برحذر باشيد زيرا که يکعده قليلى از
آل محمد صلى هللا عليه وآله خروج ميکنند ولى بعلت مخالفت با امر من وپشت پا زدن بعهد من بمقصود
خود نخواهند رسيد وروايتى را نقل کرده که بعضى از اوالد حسين براى کمک اميه ظهور ميکنند وبال،
مردم را فرا خواهد گرفت وخدا بهترين خلق را مبتال خواهد کرد تا اينکه خوبان از بدان ممتاز شوند،
مردم از يکديگر بيزارى ميجويند ،اين بال طوالنى خواهد شد تا اينکه خدا بوسيله مردى از آل محمد صلى
هللا عليه وآله براى آنها فرجى مرحمت کند کسى که از فرزندان من خروج کند وعمل ورفتارش غير از
عمل ورفتار من باشد من از او بيزار خواهم بود وهر کسى از فرزندان من قبل از ظهور مهدى عليه
السالم خروج نمايد کشته خواهد شد از دو دجال از فرزندان فاطمه عليهم السالم بر حذر باشيد ،زيرا که از
اوالد فاطمه عليهم السالم دو دجال بوجود ميايد ،ودجالى هم از دجله بصره خروج ميکند که از من نيست
واو مقدمه کليه دجالها است .سيد بن طاووس ميگويد :اين حديث صراحت دارد در اينکه موالى ما على
عليه السالم فرزندان خود را نهى کرده که قبل از ظهور مهدى عليه السالم خروج کنند.
باب 37
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عبد هللا بن حرث ميگويد :على بن ابيطالب عليه السالم بفرزندان خود فرمود :اين امررا (يعنى امر خالفت
را) طلب نکنيد ،زيرا هيچيک از شما طلب اينکار را نميکند مگر اينکه کشته خواهيد شد .نيز از عثمان بن
عفان روايت کرده که گفت :اين امر خالفت را اوالد على عليه السالم صاحب نخواهند شد .على بن عبد هللا
ميگويد :رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :سلطنت نصيب فرزندان على عليه السالم نخواهد شد.
عثمان بن عفان ميگويد :از رسول خدا صلى هللا عليه وآله شنيدم که بعلى بن ابيطالب عليه السالم فرمود:
امر خالفت نصيب احدى از فرزندان تو نخواهد شد .ام سلمه گويد :من روزى در خدمت رسول هللا صلى
هللا عليه وآله بودم که راجع بخالفت گفتگوئى بميان آمد ،گفتند :آيا خالفت نصيب اوالد فاطمه عليهم السالم
خواهد شد؟ پيغمبر صلى هللا عليه وآله فرمود :ابدا .هرگز فرزندان فاطمه بخالفت نخواهند رسيد ،ولى
نصيب اوالد عمويم عباس خواهد شد .سهيل بن حبيب ميگيود :ما نزد بريد رقاشى بوديم که خبر قتل زيد
بن على عليه السالم را باو دادند او پس از شنيدن اينخبر گريه کرد وگفت :انس بن مالک براى من نقل
کرد که از رسول خدا صلى هللا عليه وآله شنيدم ميفرمود :خالفت نصيب احدى از فرزندان فاطمه عليهم
السالم نخواهد شد.
باب 38
ابن عباس گويد :براى ما اهل بيت بيرقهاى سياهى خواهد بود که رد نميشوند تا اينکه از خراسان بيرقهاى
سياهى چون شب تاريک خروج کنند در اول آن بيرقها نصرت ودر وسط آن ها لعنت ودر آخر آنان کفر
خواهد بود ،کسيکه با آن ها قتال کند او را ميکشند وکسيکه از دست آن ها فرار کند او را خواهند گرفت
وکسى که متحصن شود او را پياده ميکنند وکسيکه آن ها را مشايعت کند او را دچار فتنه ميکنند وکسيکه
با آن ها مخالفت نمايد فقيرش خواهند نمود در آنروز کسى که بر آن ها نفرين کند مثل آنستکه تيرى در راه
خدا انداخته باشد.
باب 39
حسن از قول آنکسى که برايش نقل کرده ميگويد :على بن ابى طالب عليه السالم بابن عباس فرمود :يابن
عباس تو اخبار مختلفه اى شنيده اى ولى اينحديث را هم بگو گفتم :بلى فرمود :اول فتنه دويست (سال اين
امور رخ مى دهد)  :حکم فرمائى بچه ها ،تجارتهاى زياد واستفاده کم ،موت علما ومردم نيکوکار ،قحطى
شديد ،ظلم وجور ،قتل اهل بيت من در زورا از تشنگى نفاق ملوک وملک عجم ،موقعيکه گروه ترک بر
شما سلطنت کرد بر شما الزم است که باطراف شهرها ودرياها فرار کنيد ،فرار فرار ،بعد از آن در سنه
( 3يا  )255فتنه هائى در شهرها بوجود ميايد ،فتنه اى در مصر ،واى بر مصر ،فتنه دوم در کوفه ،وفتنه
سوم در بصره وهالکت اهل بصره به دست مردى که اصل وفرعى ندارد ودر بصره قيل وقال زيادى
خواهد شد ومردم بصره بدو فرقه تفريق ميشوند ،فرقه اى بر له او وفرقه اى بر عليه او خواهد بود،
آنمرد ،مدت چند سالى مکث خواهد کرد ،بعد از او خليفه سنگ دلى بر شما مسلط ميشود که در آسمانها
بقتال ودر زمينها معروف بجبار است ،خون ها را ريخته وبا آب ممزوج خواهد کرد وباشاميدن آن قادر
نخواهد شد آنگاه اعراب بان ها حمله وهجوم ميکنند در آن موقع که اعراب هجوم کردند خليفه کشته ميشود
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وجور وفسق وفجور بين مردم فاش خواهد شدو بيرقهائى پشت سر يکديگر نظير دانه هاى تسبيحى که نخ
آن قطع شده باشد ودانه هاى آن متواليا شروع بريزش نمايند نزد شما ميايند.
پس موقعيکه خليفه شما کشته شد انتظار خروج آل ابو سفيان را داشته باشيد ،دليل آن خروج اهل مصر
است و در موقع هالکت اهل مصر بصره فرو ميرود ودو زلزله ديگر در بازار ومسجد بصره اتفاق ميافتد
وبعد از آن دچار طوفان آب خواهند شد ،کسيکه از دم شمشير نجات پيداکند از طوفان نجات نخواهد يافت
مگر کسيکه در اطراف بصره سکناکند ووسط آن را ترک نمايد ودر شهر مصر سه خسوف وشش زلزله
وقذفى از آسمان اتفاق خواهد افتاد بعد از آن کوفه (دچار انقالب ميشود) وسفيانى در شام خواهد بود،
موقعى که لشگر سفيانى بکوفه آمد شما منتظر ظهور بهترين آل محمد صلى هللا عليه وآله باشيد که در
کعبه خواهد بود ،در آن موقع افراد زنده تمنا دارند که مرده هاى آنها زنده شوند وآنحضرت زمين را پر از
عدل وداد ميکند همانطور که پر از ظلم وجور شده باشد.
باب 41
محمد بن على از پدرش از جدش عليهم السالم روايت کرده که فرمود :رغبت بسکناى بصره پيدا نکنيد
زيرا که بصره واطراف آن بنحوى غرق خواهد شد که غير از مسجدش جاى ديگرى ديده نخواهد شد
ومسجد آن چون سينه کشتى خواهد بود (يعنى متزلزل خواهد شد).
باب 41
سليلى گويد :حسن گفت :شمشير کشيده ميشود شمشير کشيده ميشود ،چقدر چشمهاى گريان که ديده خواهد
شد .چقدر حرام که حالل ميشود چقدر غم واندوه که پيدا خواهدشد ،آنگاه گفت :ضعيف هالک ميشود
ضعيف هالک ميشود .بعد از آن گويد :باد زردى از طرف قبله براى شما ميوزد که سه روز ودو شب
ادامه خواهد داشت بطوريکه شب از شدت زردى چون روز روشن خواهد شد ،سپس بصره غرق ميشود
بعد از آن در انتظار عالئمى پى در پى از آسمان باشيد که چون دانه تسبيح ومهره اى که نخ آن پاره شود
فرو خواهد ريخت ،اول آن عالئم صاعقه است بعد از آن باد زردى سپس باد دائمى وصوتى از آسمان که
بواسطه آن خلقى خواهند مرد ،در شهر واسط (شهرى است در عراق) هالکت زيادى خواهد شد ودر کوفه
عجائبى ودر اهواز زلزله هائى اتفاق ميافتد که خانه هاى آنها قبرستان ميشود آنگاه راهها مسدود ميشوند
واحدى از شهرى بشهرى خارج نخواهد شد.
باب 42
ربيعه بن جوشن ميگويد :عبد هللا بن عمر در بيت المقدس با ما مالقات کرد وگفت :شما مردم کجائيد؟
گفتيم :مردم عراق گفت :از کدام مردم عراقيد؟ گفتيم :اهل بصره گفت :آيا مستعد نيستيد اى اهل بصره؟
گفتيم :براى چه مستعد باشيم؟ گفت :براى غالف کردن شمشير ،وبهترين مالها در آن روز شترهائى هستند
که انسان اهل وعيال خود رابر آنها سوار کند وآنها را بر پشت شترها طعام وغذا بدهد (کنايه از اين است
که انسان رو بفرار بگذارد) در آن روز اسبهاى سخت سم ،بسيار بد رد خواهد خورد ،بخدا قسم نزديک
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است که شخص براى افراد تهى دست غبطه بخورد همچنانکه امروز غبطه ميخورد براى کثرت اهل ومال
گفتيم:
براى چه اينطور خواهد شد؟ گفت :بنوقنطورا بر شما وارد ميشوند ودر کنار دجله بهر نخله اى اسبى
خواهند بست آنگاه شما را خارج مينمايند .گفتيم :بنوقنطورا کيانند؟ گفت :خدا بهتر ميداند ،ما ،در کتاب
اينطور يافته ايم ،ولى صفت آنها صفت ترک است.
باب 43
عبد الرحمان بن ابوبکر از پدر خود روايت کرده که رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :زمينى است که
آن را بصره ميگويند ،ودر جنب آن نخل زياد ونهرى است که آن را دجله ميگويند ،بنوقنطورا بر آنها
نازل ميشوند ومردم بچند فرقه متفرق خواهند شد ،فرقه اى بر اصل خود باقى ميمانند وهالک ميشوند
وفرقه اى بعزت وعظمت خود مغرور شده کافر ميشوند وفرقه اى بچه هاى خود را بدوش گرفته جنگ
ميکنند ،کشته آنها از شهدا است وخدا وفتح وفيروزى را نصيب آنها خواهد کرد.
باب 44
حسن بن ابو الحسن گويد :طماطم ميايند طماطم ميايند گردن شما را ميزنند ،غنيمت شما ميخورند،
شهرهاى شما را وطن خود قرار ميدهند ،هتک حرمت شما را خواهند کرد ،خوبان شما را نوکر وفرمان
بر خود ميگردانند ،اشراف شما را ذليل مينمايند ،غالمان زر خريد را ظلم کرده نااميد ميکنند وآنها را به
(سيخ) آهن ميکشند رنگهاى زشتى دارند ،داراى گردنهاى کلفتى هستند ،شمشيرشان از پوالد است ،ستاره
آنها درخشنده خواهد بود ،تازيانه هاشان براى آنها مثمر ثمر است بالى اين طايفه براى امت من شديدتر
است از فرعون براى بنى اسرائيل.
باب 45
عمران بن سليم ميگويد :نزديک شده بنى حفصه يعنى ترکها بر کشور عراق خروج کنند وهر سفيد
وسياهى را مقهور نمايند ،ودنيا براى آنها ادامه خواهد داشت نظير ادامه آن براى فرعون تا آنموقعيکه
جلوگيرى وامتناع کنند وتکبر وظلم نمايند آنگاه خدا باران را از آنها منع خواهد کرد وانتقام بعضى را از
بعض ديگر بجهت عدم رعايت وکشتار آنها خواهد کشيد ،لباس مسلمين لباس کفار خواهد شد دشمنى
وعداوت در بين مسلمانها پيدا ميشود تا اينکه آنها را مستاصل وپراکنده کند وسلطنت به اوالد پيغمبر صلى
هللا عليه وآله ميرسد زيرا آنها به سلطنت از ديگران سزاوارترند (والئق ترند) که حق را بگويند.
باب 46
سليلى گويد :من مى دانم که عرب چه موقع هالک خواهد شد :آنموقعى عرب هالک ميشود که اختيار امور
آنها بدست کسى بيتفد که زمان جاهليت واهل آنرا درک نکرده باشد تا متخلق به اخالق آنها شده باشد
وحضرت محمد صلى هللا عليه وآله را هم درک نکرده باشد که اسالم مانع او باشد.
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باب 47
ابن مسعود ميگويد :ما نزد رسول خدا صلى هللا عليه وآله بوديم که فرمود :اين امر هميشه در بين شما
خواهد بود وشما سرپرست آن هستيد تا آن موقعى که اعمال (ناپسندى) را انجام نداده ايد وموقعيکه
(کارهاى زشتى) را انجام داديد خدا گروهى رايا فرمود :بدترين خلق خود را بر شما مسلط ميکند تا شما
را نظير شاخه درخت پوست کنند .فصل سيد بن طاووس گويد :در کتاب مبتدا ديدم که دولت فرعون،
چهار صد سال بوده است وبنى اسرائيل مدت صد وپنجاه سال قبل از نبوت موسى عليه السالم دچار بال
بودند .فصل نيز گويد :در کتاب سفينه ديدم که فرعون سيصد سال عمر کرد ودر مدت دويست وبيست سال
دچار بالئى نشد وموسى عليه السالم هشتاد سال او را بحق دعوت ميکرد .فصل ياقوت حموى در کتاب
معجم البلدان ميگويد :بعد از (فرعون اول) فرعون موسى عليه السالم بوجود آمد وگفته اند :از عرب بوده،
کوتاه قد ودالور ونقطه هاى سفيدى در پوست بدنش بوده وپانصد سال سلطنت کرده است ،بعد از آن ،خدا
او را با وليد بن مصعب غرق کرده وقومى گمان کرده اند که از قبط بوده واز عمالقه نبوده است .فصل
اسود ميگويد :بعائشه گفتم :يا ام المؤمنين آيا تعجب نميکنى که از غالمهاى آزاد شده در باره خالفت با
مردى از اهل بدر نزاع کنند؟ گفت :تعجب مکن زيرا فرعون چهارصد سال بر بنى اسرائيل سلطنت کرد.
خدا سلطنت را بخوب وبد مى دهد.
باب 48
ابن عمر ميگويد :منافقون در شبى مسجدى را در مدينه خراب کردند؟ اين عمل براى اصحاب پيغمبر
صلى هللا عليه وآله ناگوار شد ،رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :ناراحت نباشيد زيرا اين مسجد تعمير
خواهد شد ولى موقعى که مسجد براثا خراب شد حج باطل ميشود (يعنى ممنوع ميشود؟) گفتند :مسجد راثا
در کجا است؟ فرمود :در زمين عراق در طرف غربى بغداد واقع شده در آن مسجد هفتاد نبى ووصى نماز
خوانده وآخرين آنها اين است واشاره فرمود بعلى بن ابيطالب عليه السالم .سليلى گويد :خودم ديدم که
مسجد براثا را حنبليها خراب کردند وقبرها را شکافته جنازه ها را بيرون آوردند واهل وعيال آنها را
مغلوب کردند وآنها را در قبر نهادند ومسجد را تعطيل نموده آنرا مقبره قرار دادند ودرخت خرمائى که در
آن مسجد بود قطع کردند وشاخ وبرگ آن سوخته شد ،اين جنايت در سال ( )312اتفاق افتاد ،در اين سال
بود که حج تعطيل شد وسليمان بن حسن يعنى قرمطى در اول اين سال خروج کرد وراه حجاج را قطع
نموده آنها را کشت وحج را تعطيل کرد وبرفى در بغداد آمد که درخت خرماى آنها از شدت سرما سوخت
(يعنى خشک شد) واو هم هالک شد .نافذ موالى من بمن خبر داد که ابو عمرو ،قاضى بغداد گفت :در
قريه صرصر که سه فرسخى بغداد است صد هزار درخت خرما سوخت .سليلى گويد :چه شانى از اين
نيکوتر وچه امرى از اين (پيش کوئى) واضح تر خواهد بود.
باب 49
ابو هريره گويد :رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :قيامت قيام نخواهد کرد تا اينکه امت من بدون کم
وزياد بسرنوشت امم سالفه وقرنهاى گذشته دچار شوند ،مردى گفت :يا رسول هللا صلى هللا عليه وآله يعنى
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آنطور که فارس وروم رفتار کردند؟ فرمود :مگر مردم غير از اينها هستند؟ سليلى بروايت ديگر روايت
کرده که پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :شما بدون کم وزياد متابعت مردم قبل از خودتان را خواهيد
کرد ،حتى اينکه اگر آنها داخل سوراخ سوسمار شده باشند شما هم داخل آن خواهيد شد .راوى گويد :گفتم:
يا رسول هللا صلى هللا عليه وآله از يهود ونصارا هم هستند؟ فرمود :غير از يهود ونصارا کسى نيست.
باب 51
کعب ميگويد :گروهى که صورتهاى عريض وپهن وچشمهاى کوچک دارند وآنها را بنوقنطورا ميگويند از
دسکره (نام قريه اى است) حرکت ميکنند واهل بصره را از خانمانشان بمحلى که گياه درمنه ميرويد آواره
خواهند نمود وعرب را بجرم پدرانشان مؤاخذه خواهند کرد وبراى عرب آسيبهاى زيادى خواهد بود ،سپس
درندگان در جاده ها عبور ميکنند زيرا جز عده قليلى کسى از جاده ها عبور نميکند ،بعد از آن زلزله هائى
در بغداد بوجود آمده وزمين آن فرو ميرود وبغداد از هر زمينى زودتر خراب خواهد شد ،آنگاه خرابى در
مصر شروع ميشود ،موقعيکه در شام فتنه بپا شد الموت الموت ،بنى اصفر حرکت ميکنند ودر بالد عرب
گردش مينمايند ودر بين آنها آسيبهائى واقع خواهد شد.
باب 51
حذيفه بن يمان ميگويد :کان من نظر ميکنم بزنان قريش که رديف شده اند وموهاى آنها به درخت هاى
خرماى عراق که پهلوى بصره است بسته شده ،صدا به واويال بلند ميکنند واسيرى در اطراف (بصره)
شروع خواهد شد ،واى بر اهل آن زمان که چقدر هول وترس وزلزله دار آنها خواهد شد مخصوصا
افرادى که مال ظاهر وآشکارى داشته باشند ،خوشا بحال کسيکه خود واهل عيالش را پنهان نمايد ومعلوم
نشودکه داراى طال ونقره است.
باب 52
حذيفه بن يمان از رسول گرامى صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :افرادى که آزادند (يعنى
زرخريد نيستند) فروخته خواهند شد ،از بس که به مرد وزنها رنج ومشقت ميرسد بغالم وکنيزى خود
اقرار ميکنند ومشرکين ،مسلمين را استخدام نموده ودر شهرها ميفروشند وخوب وبد از اين بال رهائى
نمييابند .ان حذيفه آن بال هيمشه دچار اهل آنزمان خواهد بود تا اينکه آنها دچار بدگمانى شده از فرج وراه
نجات مايوس ونا اميد خواهند شد در آنموقع استکه خدا مردى را از پاکيزگان وبهترين فرزندان من
برانگيزد که عادل ومبارک وزکى است وبقدر ذره المثقال خيانت نميکند ،وخدا بوسيله او دين وقرآن
واسالم واهل آن را عزيز خواهد کرد وبواسطه او است که خدا شرک واهل آنرا ذليل مينمايد .او از خدا
ميترسد وبواسطه قرابتى که بمن دارد مغرور نخواهد شد.
حرمتى را بحرمتى ضايع نميکند ،در زمان حکمفرمائى خود کسى را با تازيانه نميزند مگر اينکه بخواهد
حد جارى کند ،خدا بوسيله آن بزرگوار کليه بدعتها را محو ونابود مينمايد ،فتنه ها را ريشه کن خواهد
کرد ،خدا بواسطه آن حضرت ،باب حق را مفتوح وباب باطل را ميبندد واسراى مسلمين را هر جا که
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باشند بوسيله او بمکان خود رد ميکند .حذيفه گويد :عرضکردم نام آن بنده اى را که خدا از ذريه تو براى
امت تو برگزيده است براى ما بگو؟ فرمود :اسم او چون اسم من واسم پدرش چون اسم پدرم( ،اين جمله
بر خالف مذهب شيعه است  -مترجم) اگر از دنيا بيشتر از يک روز باقى نباشد خدا آنروز را بقدر
اينهائيکه من گفتم قرار خواهد داد.
باب 53
سويد بن غفله ميگويد :سلمان در روز قادسيه گفت :اين مردم را ميبينى که فوج فوج در دين خدا داخل
ميشوند؟ قسم بانخدائيکه جان من در دست قدرت اوست همينها فوج فوج از دين خدا خارج ميشوند
آنچنانکه داخل شدند.
باب 54
محمد بن عبد هللا از صادق آل محمد صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :براى ما ،در شهر بصره
مصيبت بزرگى خواهد بود زيرا که امير المؤمنين على ابن ابيطالب عليه السالم فرمود :مقر ومنزل سلطان
در زورا يعنى بغداد خواهد بود وکارها بوسيله شورا انجام خواهد گرفت وکسيکه بر امرى غالب شد آنرا
عملى ميکند .در آن موقع استکه سفيانى خروج مينمايد ومدت نه ماه در زمين گردش ميکند ومردم را
ببدترين عذابها معذب خواهد کرد ،واى بر مردم مصر وبغداد وکوفه وواسط کان من بواسط وجريانهاى
آنها نظر ميکنم ،در آنوقت سفيانى خروج ميکند وطعام وغذا کمياب شده ومردم دچار قحط خواهند شد
وباران کم ميشود نه زمينى خواهد بود که گياه بروياند ونه آسمانى استکه بارانى فرو ريزد .بعد از آن،
مهدى هادى عليه السالم خروج نموده وبيرق را از دست عيسى ابن مريم عليه السالم ميگيرد آنگاه دجال
از ميسان که در نواحى مصر است خروج ميکند ونزد سفوان وسنام (نام آب وکوهى است در بصره) ميايد
وآنها را مسخر ميکند فيکونان کالثريد وما هما بثريد من الجوع والقحط ان ذلک لشديد وبعد از آن ،آفتاب
تا چهل سال از طرف مغرب طلوع ميکند.
باب 55
عمرو بن تغلب ميگويد :رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :شما در موقع قيام قيامت با گروهى که
نعلينشان از مو باشد قتال خواهيد کرد وبا قومى قتال ميکنيد که داراى چشمان کوچک وصورتهاى عريض
وپهنى چون سپرهاى آهنين باشند .وبروايت ديگر گويد :که پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :قيامت
بپا نميشود تا اينکه شما با قومى جنگ کنيد که نعلينشان از مو باشد وکاله خود بسر بگذارند وداراى
چشمان کوچک وصورتهاى عريض چون سپرهاى آهنين باشند .وبسندهاى ديگر روايت کرده که راوى
گفت :من شش سال با رسول خدا صلى هللا عليه وآله بودم وخوب ميفميدم که چه ميفرمود ،يک روز شنيدم
که ميفرمود :بهمين زودى شما با گروهى قتال ميکنيد که نعلينهاشان از مو باشد وداراى چشمانى کوچک
وصورتى سرخ باشند کان صورتهاشان سپرهاى آهنين است.

باب 56
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سمره بن جندب ميگويد :پيغمبر اکرم صلى هللا عليه وآله فرمود :نزديک شده که جلو شما پر از عجم شود
وخدا آنها را چون شيرى پر جرئت کند که فرار نکنند وبا شما قتال کنند وغنيمت شما را بخورند.
باب 57
حذيفه گويد :نزديک شده که عجم جلوگيرى کند وبراى اهل عراق درهم وقفيزى نيايد وهمينطور روم
جلوگيرى کند وبراى اهل شام درهم وقفيزى وارد نشود.
باب 58
سليلى گويد :پانزده روز قبل از اينکه امير المؤمنين على عليه السالم از بصره خارج شود خطبه اى خواند
ودر آن خطبه بعد از آنکه پادشاهان بنى عباس را اسم برد کرد فرمود :فتنه تيره وگردن بند قرمز تمام شد
وقائم حق در بين آن است ،بعد از آن هفت اقليم چون ماه نورانى وچون ستاره درخشنده خواهند شد ،آگاه
باشيد که براى خروج مهدى عليه السالم ده عالمت خواهد بود :طلوع ستاره دم دار که از مجارى ،نزديک
خواهد شد وبعد از آن فتنه وآشوبهائى بپا ميشود اين اول آن عالمتها بود ،واز آن عالمت تا عالمت ديگرى
عجائبى بوجود ميايد وماه نورانى در بين انقضا اين عالئم ده گانه خواهد بود.
باب 59
نيز سليلى گويد :امير المؤمنين عليه السالم بر منبر کوفه خطبه اى خواند وبعد ازحمد خدا وثنا بر رسول
اکرم صلى هللا عليه وآله فرمود :هر چه ميخواهيد از من به پرسيد زيرا که من در اين دهه آخر ماه
رمضان از بين شما ميروم ،پس حوادث بعد از خود را ذکر کرد وشهادت حسين عليه السالم وزيد بن على
رضوان هللا عليه وسوزاندن جنازه او وخاکسترش را بباد دادن بيان فرمود وگريه کرد ،آنگاه زوال بنى
اميه وبنى عباس را بمردم تذکر داد وحوادث بعد از آنها را خاطر نشان مردم کرد وفرمود :اول آن فتنه ها
سفيانى وآخر آن سفيانى خواهد بود ،از آن حضرت پرسيدند :سفيانى اول ودوم کدامند؟ فرمود :سفيانى
اول :صاحب هجر است وسفيانى دوم صاحب شام .سليلى گويد :سفيانى اول ابو طاهر سليمان بن حسن
قرمطى بود آنگاه آن حضرت ذکر پادشاهان بنى عباس را از قول رسول هللا صلى هللا عليه وآله تجديد
کرد ،ومدحى از شيعيان ومحبين خود گوشزد آن مردم کرد وفرمود :شيعيان من نزد مردم کافر ونزد خدا
از خوبانند ،پيش مردم دروغگو ولى نزد خدا راست گويانند ،در نزد مردم پليد اما پيش خدا پاکيزگانند،
پيش مردم ملعون وپيش خدا نيکانند ،پيش مردم ،ظالم اما نزد خدا عادلند ،شيعيان من بوسيله ايمان
رستگارند اما منافقون زيان کارند ،اين جريان وشرح حال شيعه آن حضرت است.
مترجم گويد :ترجمه باب پنجاه ونهم که حاوى فضائل ومناقب شيعيان على عليه السالم است در ساعت
( )12ظهر روز ( )21ماه مبارک رمضان که روز شهادت آن بزرگوار است در جوار حضرت سيد
الشهدا در کربالى معال به پايان رسيد ودر اين موقع موذن شروع به اذان کرد وحقير هم بقصد تشرف
بحضور امام حسين عليه السالم عازم حرم آن بزرگوار شدم.
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باب 61
معاذ بن جبل گويد :من وابو عبيده جراح وسلمان نشسته بوديم ومنتظر رسول خدا صلى هللا عليه وآله بوديم
ناگاه ديديم که آن حضرت با رنگ متغير نزديک ظهر بر ماوارد شد وفرمود :کيست در اينجا ابو عبيد
ومعاذ وسلمان نيستيد؟ گفتيم :چرا يا رسول هللا صلى هللا عليه وآله آنگاه آنحضرت فتنه ها را ذکر کرد
وفرمود :در شهرزورا (يعنى بغداد) فتنه اى به پا ميشود وچه مرد وزنانيکه کشته خواهند شد وچه
مالهائيکه به غارت ميرود وناموسهائيکه مورد بدگوئى قرار مى گيرند خدا رحمت کند آنکسى را که در آن
روز زنان بنى هاشم را پناه دهد زيرا که آنها حرم منند .آنگاه آن فتنه به پادشاه کوفه خواهد رسيد وجوان
هائى از مجلسشان بر آنها خروج ميکنند که نام يکى از آنها را صالح گويند واهل کوفه را محاصره
ميکنند ،بعد از آن فتنه بمدينه منتهى خواهد شد ومردها را کشته وزنان بنى هاشم را شکم پاره ميکنند،
موقعيکه اين بال بوجود آمد بر شما الزم است که به روم وکوهها فرار کنيد وآن جوان (که صالح نام
دارد؟) فرزند زنى است ،بعد از آن ،مرد تميمى که شعيب بن صالح نام دارد  -خدا شهرهاى شعيب را آباد
کند با بيرق سياه بنصرت دين خدا ميايد تا اينکه بين رکن ومقام با مهدى عليه السالم بيعت نمايد.
باب 61
شعيب حنائى که کتابهائى زيادى را خوانده بود ميگويد :بخدا قسم اگر بخواهم شما رابه اسم وصفت مهدى
عليه السالم واينکه از کجا خروج ميکند خبر مى دهم .ولى در کتاب يافته ام ملعون من اخبرته قبل ان
يخرج .ابو سعيد خدرى از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :زمين پر از ظلم وجور
خواهد شد وبعد از آن مردى از عترت من خروج ميکند وهفت يا نه سال مالک زمين شده آنرا پر از عدل
وداد خواهد کرد.
باب 62
ابو سعيد خدرى از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :مردى از عترت
من که پيشانى روشنى وبينى باريک وکشيده اى دارد زمين را پر از عدل وداد ميکند آنطور که پر از ظلم
وستم شده باشد وآنحضرت هفت سال عمر ميکند.
باب 63
يکى از اصحاب رسول خدا صلى هللا عليه وآله از آنحضرت روايت کرده که فرمود :مهدى عليه السالم
خروج نميکند تا اينکه نفس زکيه کشته شود .موقعيکه نفس زکيه کشته شد اهل آسمان وزمين بر آنها
غضب ميکنند بعد از آن ،مردم آنطور نزد مهدى عليه السالم ميايند که عروس در شب عروسى پيش داماد
ميايد ،آنگاه مهدى عليه السالم زمين را پر از عدل وداد ميکند وآسمان باران ميبارد وزمين گياه ميروياند
وامت من در جوار آن حضرت متنعم به نعمتى که هرگز نشده باشند.
باب 64
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زر بن عبد هللا ميگويد :رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :مردى از عترت من خروج ميکند که نامش
نام من وخلقش خلق من است ،زمين را پر از عدل وداد ميکند آنطور که پر از ظلم وجور شده باشد.
باب 65
عثمان بن عبد هللا از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :اگر از دنيا بيشتر از يک روز
باقى نباشد خدا آنروز را طوالنى ميکند تا آن مردى که نام وخلقش نام وخلق من ونام پدرش نام پدر من
است مالک شود وزمين را پر از عدل وداد کند آنطور که پر از ظلم وستم شده باشد.
باب 66
مغيره بن عبدالرحمان گويد :در موقع فتنه ابن زبير بمادرم خودم که زن سالخورده وقديمى بود گفتم :بخدا
قسم که مردم در اين فتنه هالک خواهند شد ،گفت :ابدا اينطور نيست که تو ميگوئى بلکه بعد از اين فتنه
اى بپا ميشود که مردم در آن هالک ميشوند وکار آنها با هيچکس درست نميشود تا اينکه منادى از آسمان
ندا کند :بر شما الزم است که نزد فالن بن فالن رويد.
باب 67
سمير ميگويد :در ماه رمضان صوتى شنيده ميشود ،ودر ماه شوال سر وصدائى بپا خواهد شد ،ودر ماه
ذيقعده قبيله ها بقتال ميپردازند ،ودر ذى حجه حاجيها را غارت ميکنند ،واگر بخواهيد آنچه را که در
محرم اتفاق ميافتد بشما خبر دهم گفتيم :در محرم چه اتفاق ميافتد؟ گفت :منادى از آسمان ندا ميکند :آگاه
باشيد که فالنى برگزيده خلق خدا است حرف او را گوش کرده از او اطاعت نمائيد .عبد هللا بن عمر گويد:
رسول خدا فرمود :مهدى عليه السالم از قريه اى خروج ميکند که آنرا کرعه ميگويند.
باب 68
ابو سعيد خدرى از حضرت محمد بن عبد هللا عليه السالم روايت کرده که فرمود :عمر مهدى عليه السالم
هفت يا هشت يا نه سال خواهد بود ،امت من چه خوب وچه بد در زمان آنحضرت متنعم به نعمتى ميشوند
که هرگز نشده باشند ،آسمان باران بر آنها ميريزيد وزمين گياه خود را از آنها مضايقه نخواهد کرد ،در
زمان آنحضرت بطورى مال زير دست وپا ريخته است که هر وقت بشخص مال دهند آنرا دور ميريزد.
باب 69
عبد هللا از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :شب وروزهائى نميگذرد تا اينکه مردى
از اهل بيت من زمين را پر از عدل وداد کند آن طور که پر از ظلم وجور شده باشد.
باب 71
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حذيفه بن يمان از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :وقتى که سنه سيصد وپنجاه تمام
شد منادى از آسمان ندا ميکند :ايها الناس خداى تعالى مدت سلطنت ستمکاران ومنافقين وتابعين آنها را
قطع کرد وبهترين امت محمد صلى هللا عليه وآله را ولى شما قرار داد خود را در مکه باو ملحق کنيد،
زيرا که او مهدى است ونامش احمد بن عبد هللا است ،عمران بن حصين گفت :يا رسول هللا صلى هللا عليه
و آله اوصاف واحوال آن مرد را براى ما بيان کن فرمود :آن حضرت مردى از فرزندان من است که
چون مردان بنى اسرائيل خواهد بود .در موقع فعاليت وابتال امت من خروج ميکند ،عربى رنگ وچهل
ساله است ،صورتش مثل ستاره درخشنده است زمين را پر از عدل و داد ميکند آنطور که پر از ظلم وستم
شده باشد ،مدت بيست سال سلطنت خواهد کرد در صورتيکه صاحب کليه شهرهاى کفر قسطنطنيه وروميه
خواهد بود ،مردان صالح ونيکوکار وافراد متفرقه شام بانحضرت ملحق ميشوند ،دلهاى آنها مثل پاره هاى
آهن است ،در شب خائف ودر روز چون شيرند .واهل يمن ميايند وبا آن حضرت در بين رکن ومقام بيعت
ميکنند آنگاه از مکه بقصد شام خارج ميشود ،واهل آسمان وزمين وعرفان هوا وماهيهاى دريا بوسيله
آنحضرت خوشحال خواهند شد .فصل سيد بن طاووس گويد :اينکه در باب هفتادم گفته شده منادى از
آسمان ندا ميکند ما آنرا نيافتيم واينکه گفته شده اسم او احمد بن عبد هللا است بر خالف روايات محقق
ومعتبره شيعه است ،جا دارد که اين جمله هاى مذکوره را تاويل نمود ولى چون نبايد در روايات تصرف
کرد ما عين روايات را نگاشتيم.
باب 71
تميم دارى گويد :برسول خدا صلى هللا عليه وآله گفتم :من بيکى از شهرهاى عجم عبورکردم که آنرا
انطاکيه ميگفتند ومن شهرى از آن بزرگتر نديده ام ،هيچ ابرى از آن شهر عبور نميکرد مگر اينکه مدتى
باالى آن مکث ميکرد .پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :در غار ثور که در کوه آن شهر است ريزه
هائى از الواح (يعنى کتابها) وعصاى موسى عليه السالم وريزه هاى از تابوت آنحضرت موجود است هيچ
ابر شرقى وغربى وکوفى وقبله اى بان عبور نميکند مگر اينکه دوست دارد از برکت آن برخوردار شود
وچند شب وروزى نميگذرد که مردى از اهل بيت من که نام او نام من ونام پدرش نام پدر من وخلق او
چون خلق منست در آن شهر ميايد وزمين را پر از عدل وداد ميکند آنطور که پر از ظلم شده باشد( .اين
روايت بر خالف عقيده شيعه است .مترجم).
باب 72
سدى در تفسير آيه (لهم فى الدنيا خزى) ميگويد :اما رسوائى دشمنان دين در دنيا موقعى است که مهدى
عليه السالم در قسطنطنيه قيام کند وآنها را بکشد اين خود براى آنها رسوايى است.
باب 73
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ابن عباس گويد :باد قرمزى در زورا (يعنى بغداد) خواهد وزيد که تا آنموقع آنرا نديده اند پس بعلماى خود
پناه مى برند وميبينند که آنها همه از شکل آدميت بشکل ميمون در آمده اند وصورتهاشان سياه وچشمانشان
کبود شده است.
باب 74
ابن مسعود از پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :موقعى که صيحه وصدائى در ماه
رمضان بوجود آمد در ماه شوال جنگ وجدالى خواهد شد وقبيله ها در ماه ذى قعده از بين ميروند ودر ماه
ذى حجه ومحرم خونها ريخته ميشود ،هيهات هيهات چه محرمى که مردم در آن کشته خواهند شد؟
پرسيدند يا رسول هللا آن صيحه چه موقعى خواهد بود؟ فرمود :صدائى است در نيمه روز جمعه ماه
رمضان موقع ظهر ،اين حادثه در موقعى اتفاق ميافتد که شب اول ماه رمضان جمعه باشد ،آن صدا
صدائى است که شخص خواب را بيدار نموده وشخص ايستاده را بزانو در مياورد ودختران باکره پشت
پرده را در شب جمعه آن سالى که زلزله وسرما در آن زياد باشد از مکان خود بيرون مينمايد .پس وقتى
که شب اول ماه رمضان آن سال با شب جمعه مصادق شد وشما نماز صبح روز جمعه نيمه ماه رمضان
را خوانديد داخل خانه هاى خود شده درب خانه هاتان را به بنديد وپنجره هاى اطاقتانرا مسدود نمائيد وخود
را پوشانده درب گوشهاى خود را بگيريد وموقعى که آن صدا را شنيديد خدا را سجده کنيد وبگوئيد:
(سبحان القدوس سبحان القدوس ربنا) زيرا کسيکه اين عمل را انجام دهد نجات خواهد يافت وکسيکه انجام
ندهد هالک ميشود( .مترجم گويد :اين روايت در صفحه ( )24اين کتاب نيز مرقوم شد).
باب 75
ابو هريره از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :سر وصدائى در ماه رمضان بپا
ميشود که شخص خوابرا بيدار ميکند وشخص بيدار را مى ترساند ،بعد از آن گروهى در ماه شوال ظاهر
ميشوند ،ودر ماه ذى قعده جنگ وجدالى خواهند شد ،در ماه ذى حجه حجاج را غارت ميکنند در ماه محرم
هتک حرمتهائى ميشود ،در ماه صفر صدائى بوجود ميايد وقبيله ها در ماه ربيع به نزاع مى پردازند.
والعجب کل العجب بين جمادى ورجب.
باب 76
موسى بن جعفر از پدرش از جد بزرگوارش عليه السالم روايت کرده که فرمود :امام حسين عليه السالم
آمد خدمت على بن ابيطالب عليه السالم وعده اى خدمت على عليه السالم بودند على عليه السالم فرمود:
اين حسين سيد وموالى شما است او را رسول خدا سيد وآقا ناميده ،وبزودى مردى از صلب او خارج
ميشود که اخالق او شبيه من است ،زمين را پر از عدل وداد مينمايد آن چنانکه پر از جور وستم شده
باشد .پرسيدند :يا امير المؤمنين آنحضرت در چه موقعى خواهد بود؟ فرمود :هيهات آن موقعى که شما از
دين خود خارج شويد آنطور که زن از ورک خود براى شوهرش خارج ميشود (ورک يعنى :ران که از
زانو بباال است) مترجم.
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باب 77
حکيم بن سعيد گويد :از امير المؤمنين عليه السالم شنيدم که ميفرمود :اصحاب مهدى عليه السالم هم
جوانند ودر بين آنان پير پيدا نمى شود.
باب 78
ابو هريره از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :دنيا تمام نمى شود تا اينکه مردى از
اهل بيت من خارج شود ،اگر دنيا بيشتر از يک روز باقى نمانده باشد خدا آنروز را طوالنى ميکند تا اينکه
آن حضرت قسطنطنيه وديلم را فتح نمايد.
باب 79
اصبغ بن نباته ميگويد :امير المؤمنين عليه السالم خطبه اى خواند ونامى از خروج مهدى عليه السالم
وياران او برد ،ابو خالد حلبى يا کابلى گفت :يا على اوصاف او را براى ما بگو ،فرمود :آنحضرت از
نظر خلق وخلق ونيکوئى شبيه ترين مردم است برسول خدا صلى هللا عليه وآله آيا ميخواهيد شما را از
ياران او آگاه نمايم؟ گفتند :آرى يا امير المؤمنين فرمود :از رسول خدا صلى هللا عليه وآله شنيدم که
ميفرمود :اول آنها از بصره وآخر آنها از يمامه خواهد بود ،آنگاه آن حضرت شروع کرد بشماره کردن
اصحاب مهدى عليه السالم ومردم گريه ميکردند ،فرمود :از بصره دونفر از اهواز يک نفر  -از منا يک
نفر  -از شوشتر يک نفر  -از دورق يکنفر از باستان يک نفر نام او .على وسه نفر ديگر :احمد ،عبد هللا
وجعفر  -از عمان دو نفر :محمد وحسن  -از سيراف دو نفر :شداد وشديد  -از شيراز سه نفر :حفص،
يعقوب وعلى از اصفهان چهار نفر :موسى ،على ،عبد هللا وغلفان  -از ابدح يک نفر :يحيا -از مرج يا
عرج يکنفر:
داود  -از کرخ يک نفر :عبد هللا  -از بروجرد يک نفر :قديم  -از نهاوند يکنفر :عبد الرزاق  -از دينور دو
نفر :عبد هللا وعبد الصمد  -از همدان سه نفر :جعفر ،اسحاق وموسى  -از قم ده نفر که نام آن ها مطابق با
نام اهل بيت رسول خدا صلى هللا عليه وآله است  -از خراسان يکنفر :دريد وپنج نفر ديگر که نامشان با نام
اصحاب کهف تطبيق ميکند  -از آمل يک نفر  -از جرجان يک نفر  -ازهراه يک نفر  -از بلخ يک نفر -
از قراح يک نفر  -از عانه يکنفر  -از دامغان يک نفر  -از سرخس يک نفر  -از سيار سه نفر  -از ساوه
يکنفر  -از سمرقند يک نفر  -از طالقان بيست وچهار نفر ،اينها همانهايند که رسول خدا صلى هللا عليه
وآله در باره آنها فرمود :در خراسان گنجهائى است که طال ونقره نيستند ولى مردانى هستند که خدا
ورسول آن ها را جمع ميکنند  -از قزوين دو نفر  -از فارس يک نفر  -از ابهر يک نفر  -از برجان يک
نفر  -از شاخ يک نفر  -از صريح يکنفر  -از اردبيل يک نفر  -از مراد يک نفر  -از تدمر يکنفر  -از
ارمنيه يکنفر از مراغه سه نفر  -از خوى يکنفر  -از سلماس يکنفر  -از بدليس يک نفر  -از نسور يک
نفر  -از برکرى يک نفر  -از سرخيس يک نفر  -از مناجرد يکنفر  -از قليقال يکنفر  -از واسط سه نفر -
از بغداد ده نفر  -از کوفه چهار نفر  -از قادسيه يکنفر  -از سورا يک نفر  -از سراه يک نفر از نيل يک
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نفر  -از صيدا يکنفر  -از جرجان يکنفر  -از قصور يکنفر  -از انبار يک نفر  -از عکبرا يک نفر  -از
حنانه يک نفر  -از تبوک يک نفر  -از جامده يک نفر  -از عبادان سه نفر  -از حديثه موصل شش نفر -
از موصل يک نفر  -از مغلثا يک نفر  -از نصيبين يکنفر  -از ارون يک نفر  -از فارقين يک نفر  -از
آمد يکنفر  -از راس العين يکنفر  -از رقه يکنفر  -از حران يک نفر  -از بالس يکنفر  -از قبيح يک نفر -
از طرطوس يک نفر از قصر يکنفر  -از ادنه يکنفر  -از خمرى يکنفر  -از عرار يک نفر  -از قورس
يک نفر  -از انطاکيه يکنفر  -از حلب سه نفر  -از حمص دو نفر  -از دمشق چهار نفر  -از سوريه يکنفر
از قسوان يک نفر  -از قيموت يکنفر از صور يکنفر  -از کراز يکنفر  -از اذرح يکنفر  -از عامر يک
نفر واز دکار يک نفر  -از بيت المقدس دو نفر  -از رمليه يکنفر  -از بالس يک نفر از عکا دو نفر  -از
عرفات يک نفر از عسقالن يک نفر  -از غزه يک نفر  -از فساط چهار نفر  -از قرميس يک نفر  -از
دمياط يک نفر  -از محله يک نفر  -از اسکندريه يک نفر -از برقه يکنفر  -از طنجه يک نفر  -از افرنجه
يک نفر  -از قيروان يک نفر  -از سوس اقصى پنج نفر  -از قيرص دو نفر از جميم سه نفر  -از قوص
يکنفر  -از عدن يکنفر  -از عاللى يک نفر  -از مدينه رسول خدا صلى هللا عليه وآله ده نفر  -از مکه
چهار نفر  -از طائف يک نفر  -از دير يکنفر  -از شيروان يکنفر  -از زبيد يکنفر از صرو ،ده نفر  -از
احسا يک نفر  -از قطيف يکنفر  -از هجر يکنفر  -از يمامه يکنفر ،على عليه السالم فرمود :پيغمبر صلى
هللا عليه وآله آن ها را براى من شماره کرد ( )313نفر شدند مطابق عدد اصحاب بدر خدا آنها را از
مشرق ومغرب زمين بيک چشم بهم زدن نزد خانه کعبه جمع مى کند ،چون اهل مکه آن ها را مشاهده
ميکنند ميگويند :سفيانى ما را بدور خود جمع کرده آنگاه چون بر اهل مکه وارد ميشوند گروهى را مى
بينند که به دور کعبه اجتماع کرده اند وتاريکى وظلمت از ميان آنان رخت بر بسته وصبح اميد آن ها
طلوع کرده وبيکديگر صدا زده ميگويند :نجات (شايد منظور اين باشد که ما نجات يافتيم؟) مردمان شريف
نگاه مى کنند وامراآنها غرق در فکرند.
امير المؤمنين عليه السالم فرمود :کان من مى بينم که شکل وزى آن ها يکى ،قد وقامت يکى .صورت
وجمال يکى :لباس يکى ،مثل اينکه چيزى را که از دست داده باشند مى طلبند ودر باره آن متحير
ومتفکرند تا آن مردى که خلقا وخلقا وجماال که شبيه ترين مردم است به رسول خدا صلى هللا عليه وآله از
پشت پرده کعبه نزد آن ها ميايد باو گويند :تو مهدى عليه السالم هستى؟ ميگويد :آرى مهدى موعود منم،
آنگاه آن حضرت بان ها ميفرمايد :در باره چهل خصلت با من بيعت کنيد وراجع به ده خصلت با من شرط
نمائيد .احنف پرسيد :يا على آن خصلتها کدامند؟ على عليه السالم فرمود :با آن حضرت بيعت ميکنند که:
 -1دزدى نکنند  -2زنا نکنند  -3کسى را (بناحق) نکشند  -4هتک حرمت محترمى را نکنند  -5بمسلمانى
فحش نگويند  -6بمنزلى هجوم نکنند  -7کسى را بغير حق نزنند  -2مالهاى سوارى الغر وضعيف را
سوار نشوند  -3خود را با طال زينت نکنند (يعنى طال نپوشند)  -17خز نپوشند  -11ابريشم نپوشند -12
نعلين هاى صراره نپوشند  -13از مسجدى خروج نکنند  -14راه را (بر کسى) نبندند  -15در حق يتيمى
ظلم نکنند  -16راهى را خوفناک نکنند -17مکر وحيله ننمايند  -12مال يتيم را نخورند  -13لواط ننمايند
 -27شراب نخورند  -21امانت را خيانت نکنند  -22خلف وعده نکنند  -23گندم وجو را احتکار نکنند
 -24کسى که بان ها پناه مى برد نکشند  -25شکست خورده را تعقيب نکنند  -26خونى را (بناحق)
نريزند  -27بکشتن شخص مجروح اقدام ننمايند  -22لباس زبر وخشن بپوشند  -23متکاى خود را خاک
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قرار دهند  -37نان جو بخورند  -31بچيز کم راضى باشند  -32براى خدا آن طور که بايد وشايد جهاد
نمايند  -33مشگ وبوى خوش ببويند  -34از نجاست دورى کنند (شش خصلت از خصال مذکوره در
حديث نبود  -مترجم) .وآن حضرت هم با آن ها شرط ميکند که معاشر ومالزمى انتخاب نکند ،هر مکان
وزمانى که آن ها بروند او هم برود ،بچيز کم قانع باشد ،زمين را بعون خدا پر از عدل وداد نمايد آن طور
که پر از ظلم جور شده باشد ،خدا را آن طور که بايد وشايد عبادت کند ،خراسان براى آن حضرت فتح
خواهد شد .اهل يمن مطيع او خواهند شد ،لشگرها از يمن او را استقبال ميکنند ،شهسوار همدان وخوالن
او را بطرف اوس وخزرج ميبرد ،بازوى او بوسيله سليمان تقويت ميشود ،جلو او عقيل وعلى خواهد بود،
راننده او حرث است ،طايفه مضر پشتيبان او خواهند بود که جلو مى روند با قبيله بجيله وثقيف ومجمع
وغداف مخالف است ،با لشگرها حرکت ميکند تا اينکه وادى هاى فتنه متروک شوند .حسنى با دوازده
هزار نفر بان حضرت ملحق ميشود آن بزرگوار بحسنى ميگويد :من از توبه اين امور سزاوارترم ،او در
جواب گويد :دليل وبرهان تو چيست؟پس آن حضرت بر پرنده اشاره مى کند بر کتف مبارکش فرود ميايد،
عصاى خود را غرس ميکند سبز ميشود يک نوع سبز شدن نيکوئى ،آنگاه حسنى لشگر را تسليم آن
حضرت نموده وخود در جلو لشگر قرار ميگيرد ،بعد از آن سر وصدائى در دمشق بپا ميشود که ميگويند:
اعراب حجاز براى شما جمع شده اند ،سفيانى به اصحاب خود گويد :اين گروه چه ،ميگويند؟ در جوابش
گويند :اين ها اصحابى هستند ناتوان وغير فعال وما اصحابى هستيم با حيله واسلحه تو با ما بيا تا بر آنها
خروج کنيم .احف پرسيد يا اميرالمؤمنين سفيانى از چه گروهى است؟ حضرت فرمود :از بنى اميه است
ودائيهاى اوکلب ميباشد ،نام او عنبسه بن مره بن کليب بن سلمه بن عبد هللا بن عبد المقتدر بن عثمان بن
معاويه بن ابى سفيان بن حرب بن اميه بن عبد شمس است که شريرترين وملعون ترين وظالم ترين خلق
خدا است .سفيانى با لشگر ومالهاى سوارى خود خروج ميکند وتعداد صد وهفتاد هزار نفر با او خواهند
بود ودر بحيره طبريه نزول ميکنند ،آنگاه مهدى عليه السالم در حالى که جبرئيل در جلو او است بسوى
سفيانى حرکت ميکند ودر شب راه ميروند وروز پنهان ميشوند ومردم هم از آن حضرت متابعت ميکنند تا
اينکه در بحيره طبريه باسفيانى مصادف ميشوند وخدا بسفيانى غصب ميکند خلق خدا هم بجهت غضب
خدا به او غضب ميکنند پرنده ها آنها را با پر وبال خود سنگباران ميکنند وکوهها با سنگ هاى خود
ومالئکه با صداهاى خود آن ها را مورد حمله قرار مى دهند ،ساعتى طول نميکشد که خدا کليه اصحاب
سفيانى را هالک مينمايد وغير از سفيانى کسى از آن ها باقى نميماند ،آنگاه مهدى عليه السالم او را گرفته
در زير درختى که شاخه هاى آن بطرف بحيره طبريه متمايل است ذبح ميکند وشهر دمشق را تصرف
مينمايد ،بعد از آن پادشاه روم با صد هزار صليب که در زير هر صليبى ده هزار نفر قرار داد خروج
ميکند وطر سوسارا با نيزه فتح نموده واموال مردم را غارت مينمايد .آنگاه خداى عالم جبرئيل را ميفرستد
تا شهر مصيصه (شهرى است در شام) ومنزلها وآنچه در آن است از جا کنده در بين آسمان وزمين معلق
مى نمايد وپادشاه روز با لشگر خود حرکت کرده در جاى شهر مصيصه نزول کرده ميگويند :چه شد آن
شهرى که روم ونصر انيت از آن خائف بود؟ در جواب صداى خروسها وسگها وحيوانات را از باالى سر
خود مى شنوند .سيد بن طاووس ميگويد :اين عين عبارتى بود که ما از کتاب سليلى يافتيم وذکر کرديم.
باب 81
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عبد هللا از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :اگر از دنيا بيشتر از يک شب باقى نماند
خدا آن شب را طوالنى ميکند تا مردى از بيشتر از يک شب باقى نماند خدا آن شب را طوالنى ميکند تا
مردى از اهل بيت من که نام او نام من ونام پدرش نام پدر من است مالک اين امت شود وزمين را پر از
عدل وداد کند آنطور که پر از ظلم وجور شده باشد ومال را بطور مساوى تقسيم کند وخدا بطورى بى
نيازى را در دل اين امت جاى گزين نمايد که شخص ميايد خدمت آن حضرت وميگويد :پولى بمن بده آن
بزرگوار ميفرمايد :برو نزد خازن ،چون پيش خازن ميايد آنقدر به او عطا ميکند که ميگويد :آن وسعتى
که به امت محمد صلى هللا عليه وآله داده شده مرا بس است وآنچه که به او عطا شده رد ميکند وميگويد:
من احتياجى بان ندارم ،به او ميگويند :ما چيزى که بخشيديم پس نميگيريم آن حضرت نه يا هفت سال
زندگى ميکند ،بعد از آن بزرگوار خيرى در زندگى نخواهد بود .در روايت ديگر از معاذ بن جبل از
رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :فتنه وآشوب بزرگ وفتح قسطنطنيه وخروج دجال
در مدت هفت ماه است.
باب 81
ابو امامه باهلى روايت کرده که رسول خدا صلى هللا عليه وآله روزى خطبه اى خواندو در آخر آن خطبه
نامى از دجال برد وبعد از آن فرمود :در آن روز امام مردم شخص صالحى است ،از او تقاضا ميکنند که
نماز صبح را ميکند همين که حضرت عيسى را مى بيند او را مى شناسد آنگاه او عقب مى رود که عيسى
عليه السالم براى نماز جلو به ايستد ولى عيسى دست خود را بين دو کتف او ميگذارد وميگويد :تو نماز
بخوان زيرا که اقامه نماز براى تو گفته شده وعيسى عليه السالم به او اقتدا ميکند ،پس ميگويند :درب را
باز کنند ،در آن روز با دجال هفتاد هزار يهودى مسلح وبا شمشير خواهد بود ،همين که دجال بعيسى نظر
ميکند آب ميشود آنطور که پاره هاى آهن در آتش يا برف در آب آب شود ،عيسى خروج ميکند ونزديک
درب شرقى او را گرفته بيک ضربت ميشکد وچيزى از مخلوقات خدا از قبيل درخت ،سنگ وجنبنده اى
نيست که يهودى بان پناهنده شود مگر اينکه ميگويد :اى بنده مسلمان خدا اين کسى که بمن پناهنده شده
يهودى است او را بقتل برسان ولى درخت غرقده که درخت يهود است سخن نميگويد .عيس در ميان امت
من حاکم وامام عادلى خواهد بود ،صليب را ميکوبد ،خوک را ميکشد (شايد منظور اين باشد که گوشت
خوک را نميخورند؟) جزيه را از بين ميبرد،صدقه را متروک مينمايد بر گوسفند وگاوى ظلم نمى کند،
کينه ودشمنى را بر طرف مينمايد ،اذيت کليه جنبندگان بطورى از بين ميرود که اگر طفل نوزاد دست خود
را دردهان مار کند او را ضررى نميرساند ،شير درنده بچه را مى بيند واو را اذيت مى کند ،شير در ميان
شتران چون سگ گله خواهد بود ،گرگ در ميان گله چون سگ گله ميباشد ،زمين از مسلمين پر ميشود
وسلطنت کفار از بين ميرود ،ملک براى غير از خدا ومسلمين نخواهد بود ،زمين چون يک پارچه نقره
خواهد شد وگياه خود را آن طورميروياند که در زمان حضرت آدم عليه السالم بوده چند نفر که از يک
خيار بخورند همه آن ها سير ميشوند ،يک انار چند نفر را اشباع مينمايد ،قيمت است به مختصر درهمى
خواهد رسيد ،اين آخر حديث بود ،يعنى مردم از جهاد مستغنى شده ودر صفات زها در غبت پيدا ميکنند.
باب 82
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ابو سليمان از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :رجال از طرف مشرق از شهرى که
آن را خراسان ميگويند خروج ميکند وگروهى تابع او ميشوند که صورتهاشان چون سپرهاى آهنين است.
باب 83
حذيفه بن يمان از حضرت رسول هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :حقا که رستگارند آن
امتى که من اول آنها باشم وعيسى آخر آنها باشد ،پس عيسى پشت سر مردى از فرزندان من نماز
ميخواند ،وقتى که نماز صبح را خواند عيسى بلند ميشود ومتابعت خود را ذکر ميکند ومکث او در دنيا
چهل سال خواهد بود.

باب 84
ابو هريره از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :قيامت بپا نميشود تا اينکه آتشى از
زمين حجاز ظاهر شود وگردن هاى شترهاى بصرى وسيله آن نورانى شود (عبارت عربى اينست :حتى
تظهر نار بارض الحجاز تضى لها اعناق االبل ببصرى  -مترجم) .مترجم گويد :بحول هللا وقوته ترجمه
بخش دوم کتاب مالحم وفتن در شب جمعه ( )23ماه رمضان المبارک سنه ( )1323هجرى در جوار
حضرت حسين ابن على عليه السالم بقلم حقير پايان يافت واينک بترجمه بخش سوم شروع ميکنيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتنه وآشوبهاى آخر الزمان ()3

فتنه وآشوبهاى آخر الزمان ()3
باب 1
ابو زيد ميگويد :روزى پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله نماز صبح را با ما خواند وباالى منبر رفته خطبه
اى خواند که تا ظهر طول کشيد وبراى نماز ظهر از منبر پائين آمده نماز ظهر را ادا کرد ودوباره باالى
منبر رفته خطبه اى ادا کرد که تا عصر طوالنى شد سپس از منبر بزير آمد ونماز عصر را خواند وبراى
سومين بار به منبر رفته تالوت خطبه کرد تا آفتاب غروب کرد وما را از آنچه که در عالم شده وخواهد
شد خبر داد وبما اعالم کرد که گفته هاى او را حفظ کنيم.
باب 2
حذيفه از پيغمبر اکرم صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :بعد از سنه ( )154بهترين فرزندان شما
دخترانند وبهترين زنان شما بعد از سنه ( )163زنانى هستند که نزايند ،ودر سنه ( )162قرض خود را
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طلب کن ،ودر سنه ( )163قرض خود را به پرداز ،ودر سنه ( )37کشت وکشتار ميشود ،يکى از آن
گروه گفت :يا رسول هللا صلى هللا عليه وآله در آن موقع راه نجات چيست؟ فرموده :تا قيام قيامت فتنه
وآشوب خواهد بود.
باب 3
زکريا در کتاب فتن از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :قبل از قيامت فتنه بپا خواهد
شد ،پرسيدند :چه فتنه اى؟ فرمود :کشته شدن ،گفتند :يا رسول هللا صلى هللا عليه وآله از زمان فعلى ما
بيشتر کشته ميشود؟ فرمود :نه اينکه کفار شما را بکشند بلکه شخص همسايه وبرادر وپسر عمه خود را
خواهد کشت ،گفتند :يا رسول هللا آيا عقل ندارند؟ فرمود :عقل مردم در آن زمان گرفته ميشود و(بجاى
عقال) افرادى مينشينند که گمان ميکنند کسى هستند وشخصيتى دارند ،ابو موسى گفت :قسم بخدا براى من
وشما چاره اى نيست جز اينکه از دين خارج شويم همان طور که داخل شديم.
باب 4
عاصم بن حمزه از على عليه السالم روايت کرده که فرمود :خدا در اين امت پنج فتنه قرار داده -1 :فتنه
خصوصى 2.فتنه عمومى  -3فتنه خصوصى  -4فتنه عمومى  -5فتنه تاريک وسياهى بپا ميشود که مردم
چون حيوانات خواهند شد.
باب 5
ثوبان غالم پيغمبر اکرم صلى هللا عليه وآله از آن حضرت روايت کرده که فرمود :نزديک شده که کليه
امتها به دور شما جمع شوند آنطور که خورندگان غذا بدور غذا جمع ميشوند ،يکى از شنوندگان گفت:
بجهت اينکه جمعيت ما کم است؟ فرمود :نه،جمعيت شما زياد است ولى چون غثا خواهيد بود خدا ترس را
از دشمنان شما ميگيرد ودر دل وبدنهاى شما وهن را جاى گزين مينمايد ،شخصى گفت :يا رسول هللا صلى
هللا عليه وآله وهن کدام است؟ فرمود :حب دنيا وبيزار بودن از موت.

باب 6
زکريا از عمر بن خطاب روايت کرده که گفت :ايها الناس از اصحاب راى برحذر باشيد چونکه اصحاب
راى دشمنان سنتند ،اين افراد غافل وجاهلند از اينکه سنت را حفظ کنند وسنت هم ا ز آنها برى وبيزار
است که آن ها حفظش نمايند تا اينکه اگر راجع بسنت از آنها سوال کنند بگويند ما نمى دانيم و(بدين جهت)
حيا کنند.
باب 7
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عبد هللا بن عمر از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :آنچه براى بنى اسرائيل پيش آمد
براى امت من هم پيش آمد ميکند حتى اينکه اگر کسى از آنها علنا با کنيزى زنا کرده باشد از امت من هم
اين کار را انجام خواهد داد ،بنى اسرائيل هفتاد ودو فرقه شدند ،امت من نيز هفتاد ودو فرقه خواهند شد که
غير از يک فرقه کليه آن ها اهل جهنمند ،پرسيدند :فرقه ناجيه کدامند يا رسول هللا صلى هللا عليه وآله؟
فرمود :آن فرقه اى که تابع من واصحاب منند
باب 8
زکريا از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :نزديک شده آتشى خارج شود که گردن
شتران در بصرى (نام شهرى است در شام) بوسيله آن نورانى شود ونظير شتر کند روى که شب ميخوابد
وروز راه ميرود سيرميکند بطورى که مردم ميگويند :آتش راه افتاد شما هم راه بيفتيد آتش استراحت کرد
شما هم استراحت کنيد،هر کس بچنگال آن بيفتد او را ميخورد (مثل اينکه جمالت اين روايت ،تشبيه ورمز
باشد .مترجم) نيز از عمر بن خطاب روايت کرده که از رسول خدا صلى هللا عليه وآله شنيد که ميفرمود:
قيامت قيام نميکند تا اينکه آتش از يکى از وادى هاى حجاز سيلالن کند وگردن شتر در بصرى بوسيله آن
نورانى شود .حذيفه از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :قيامت بپا
نميشود تا اينکه آتشى از رومان روشن شود وبوسيله آن گردن شتر بصرى نورانى شود.
باب 9
ابو هريره از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :در ماه رمضان سر وصدائى بپا
ميشود که اشخاص خواب را بيدار ميکند وافراد بيدار را ترسان وناراحت خواهد نمود ،پس از آن در ماه
شوال گروهى ظهور ميکنند ،در ذى القعده جنگ وجدالى بوجود ميايد ،در ذيحجه حجاج را غارت ميکنند،
در ماه محرم هتک حرمتهائى خواهد شد ،در ماه صفر نيز سر وصدائى خواهد شد ،در ماه ربيع قبيله ها
بمنازعه ميپردازند ثم العجب کل العجب بين جمادى ورجب .بعد از آن ناقه اى که روده بار آن کنند بهتر
است از شهرى که صد هزار نفر در آن جاى گزين شوند (کنايه از آن است که انسان اهل وعيال خود را
بناقه اى سوار کند وفرار نمايد) .در روايت ديگر از ابو الحکم روايت کرده که گفت :در ماه رمضانى فتنه
وانقالبى ميشود .در شوال قبيله ها بجنگ مشغول خواهند شد ،در ذى حجه حجاج را غارت ميکنند ،در
محرم چه محرمى؟ اين سخن را سه مرتبه اعاده نمود وگفت :کليه افراد ستمکار کشته خواهند شد والعجب
کل العجب بين جمادى ورجب .ودر روايت ديگر از انس بن مالک ازرسول خدا صلى هللا عليه وآله
روايت کرده که فرمود :رمضان قلب سال است ،موقعيکه رمضان سالم وبى سر وصدا باشد همه سال را
آرامش خواهد بود .کثير بن مره حضرمى ميگويد :براى حادثه ماه رمضان عالمتى خواهد بود گفتند :آن
عالمت کدامست؟ گفت :عمود آتشيکه از طرف مشرق در آسمان ديده شود ،موقعيکه آن عمود آتش را
ديديد طعام يک سال را براى اهل وعيال خود آماده کنيد.
باب 11
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عبد هللا از رسول خدا صلى هللا عليه وهله روايت کرده که فرمود :از عالئم قيامت بلند شدن ماهها است
(يعنى ماه شب اول مثل ماه شب دوم است مثال؟) .در روايت ديگراست که آن حضرت فرمود :از عالئم
قيامت اين است که ماه يکشنبه نظير ماه دوشنبه است وشخص در مسجد عبور ميکند ولى دو رکعت نماز
در آن نميخواند .مترجم گويد :يکى از نمازهاى مستحبه اينست که انسان هر وقت در مسجدى عبور کند يا
اينکه براى نماز در آن مسجد رفته باشد دو رکعت نماز (تحيت مسجد) بجا آورد ،نماز تحيت مسجد مثل
نماز صبحست با اين تفاوت که در نيت آن بايد گفت :نماز تحيت مسجد بجا مياورم.
باب 11
سويد از حضرت على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که فرمود :حج بجا آوريد قبل از اينکه نتوانيد
حج کنيد ،کان من نظر ميکنم بشخص حبشى که  -گوشهاى کوچک وسرى بى مو دارد  -با کلنگ سنگ
هاى کعبه را يکى يکى خراب ميکند .سويد گويد :بانحضرت عرضکردم :اين راى خود شما است يا از
رسول هللا صلى هللا عليه وآله شنيدى؟ فرمود :قسم بان خدائيکه حبه را ميشکافد وجنبندگان را خلق ميکند
که من از خودم نمى گويم بلکه از نبى شما شنيدم.
باب 12
زکريا از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :اگر از دنيا بيشتر از يک روز باقى نماند
خدا آن روز را طوالنى ميکند تا مردى از اهل بيت من مالک قسطنطنيه شود .در روايت ديگر از آن
حضرت روايت کرده که فرمود :دنيا تمام نميشود تا اينکه مردى از اهل بيت من که نامش نام من ونام
پدرش نام پدر منست قسطنطنيه وکوه ديلم را فتح کند( .مترجم گويد :اين روايت بر خالف عقيده شيعه
است).
باب 13
کثير بن عبد هللا از جد خود نقل ميکند که گفت :در مسجد مدينه در حضور رسول خدا صلى هللا عليه وآله
نشسته بوديم ،آن بزرگوار فرمود :شما بدون کم وزياد در مسلک امم سابقه خواهيد رفت حتى اگر آنها در
سوراخ سوسمار داخل شده باشند شما هم داخل خواهيد شد.
باب 14
عبد هللا ميگويد :در آن بينى که ما نزد رسول خدا صلى هللا عليه وآله نشسته بوديم چند نفر جوان از آنجا
عبور کردند ورنگ آنحضرت تغيير کرد گفتيم :يا رسول هللا ما ناراحتيم از اينکه هميشه شما را نگران
وگرفته مى بينيم؟ فرمود :ما اهل بيتى هستيم که خدا آخرت را براى ما انتخاب کرده واهل بيت من بعد از
من دچار بال ومصيبت خواهند شد تا اينکه قومى از طرف مشرق با بيرقهاى سياهى خروج کنند وحق را
مطالبه نمايند وبانها ندهند دوباره مطالبه ميکنند وحق را نخواهند داد پس قتال خواهند کرد تا اينکه حق را
بانها خواهند داد ولى آنها براى خود قبول نميکنند بلکه حق را به مردى از اهل بيت من ميدهند که زمين
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را پر از عدل وداد کند آن طورکه پر از ظلم وستم شده باشد ،کسيکه آن ها را درک کند الزم است که خود
را بانها برساند اگر چه با سينه از روى برف باشد.
باب 15
معقل بن يسار از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :بعد از من ظلم
وستم دوامى ندارد مگر اندکى ولى بعدا ظلم کامال ظهور ميکند ،آنگاه بان مقداريکه جور پيدا شود عدل از
بين ميرود تا اينکه عنصر مرد با جور آميخته ميشود وغير از ستم چيزى را نخواهد شناخت .پرسيدند يا
رسول صلى هللا عليه و آله پس اهل عدل که خواهد بود؟ فرمود :ما اهل بيت ،گفتند :پس اهل جور کيانند؟
فرمود :بنى اميه که دنيا بکام آنها خواهد شد .نيز معقل بن يسار از آنحضرت روايت کرده که فرمود :بعد
از من بزودى زمان جور فرا ميرسد ،زمانى از ظلم وستم ظهور نميکند مگر اينکه زمانى از عدل از بين
ميرود ،سپس زمانى از جور بوجود نميايد مگر اينکه زمانى از عدل ريشه کن ميشود ،بنحوى خواهد شد
که مردميکه در آن زمان متولد ميشوند غير از ظلم وستم چيزى را نشناخته وبغير از جور وستم عمل
نخواهند کرد .بعد از آن خداى روف زمانه عدل را مامور ميکند که سر بلند کند پس زمانى از عدل طلوع
نميکند مگر اينکه زمانى از ظلم نظير آن غروب خواهد کرد ،نيز زمانى از عدل ظاهر نميشود اال اينکه
زمانى از جور غائب شود ،سپس قرنى از عدل زنده نيمشود مگر اينکه قرنى از ستم نظير آن خواهد مرد،
بطوريکه مردم آنزمان غير از عدل چيزى را نشناخته وبغير از آن عمل نخواهند کرد.
باب 16
ابوذر از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :اول کسيکه سنت مرا تغيير ميدهد مردى
است از بنى اميه .در روايت ديگر از عبد هللا روايت کرده که :هردينى آفتى دارد وآفت اين دين بنى اميه
بودند .روايات ديگرى در مذت بنى اميه وارد شده که قرآن کريم (ما را از ذکر آنها) مستغنى کرده ،زيرا
در شان بنو اميه ميفرمايد( :والشجره الملعونه فى القرآن).
باب 17
ابوذر از عبد هللا از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :دنيا تمام نخواهد شد تا اينکه
مردى از اهل بيت من که نامش نام من است عرب را مالک شود .در روايت ديگر است که آن حضرت
فرمود :اگر از دنيا بيشتر از يک روز باقى نماند خدا آن روز را طوالنى ميکند تا اينکه مردى از من يا از
اهل بيت من که نام او نام من ونام پدرش نام پدر من است مبعوث گردد .از طريق ديگر روايت کرده که
آن بزرگوار فرمود :دنيا بپايان نمى رسد تا اينکه مردى از اهل بيت من که هم نام من است سلطنت نمايد.
باب 18
على بن حوشب از على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که گفت :برسول خدا صلى هللا عليه وآله
عرض کردم :ائمه هدا از ما خواهند بود يا غير از ما؟ فرمود :بلکه از ما خواهند بود ،دين بماختم ميشود
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همان طور که بما افتتاح شد ،مردم بوسيله ما از گمراهى فتنه ها نجات مى يابند همان طور که از گم
راهى شرک نجات يافتند ،بواسطه ما است که خدا الفت ومهربانى در دين را بعد از دشمنى بمردم عطا
کرد همان طور که بعد از عداوت شرک بين قلب ودين آنها ايجاد الفت کرد .ابو سعيد خدرى از رسول
معظم روايت کرده که فرمود :شما را بشارت ميدهم که مهدى عليه السالم در موقع اختالف وانقالب امت
من ظهور خواهد کرد.
باب 19
محمد بن حنفيه از پدر بزرگوارش روايت کرده که فرمود :مهدى عجل هللا تعالى فرجه ازما اهل بيت
است ،خدا (کار) او را در يک شب اصالح خواهد کرد .ابو سعيد از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت
کرده که فرمود :مهدى عليه السالم از ما اهل بيت است .عبد هللا بن رزين غافقى گويد :از على بن ابيطالب
عليه السالم شنيدم که ميفرمود :مهدى عليه السالم از عترت پيغمبر صلى هللا عليه وآله است .سعيد بن
مسيب گويد :ابن عباس گفت :مهدى عليه السالم از قريش است گفتند :از کدام قريش؟ گفت از بنى هاشم از
فرزندان فاطمه عليهم السالم.
باب 21
ابو سعيد خدرى ميگويد :رسول هللا صلى هللا عليه وآله فرمود :مهدى صلى هللا عليه و آله مردى است که
بينى کشيده وبلندى دارد ،بسيار خوش صورت وموى دو طرف پيشانى او ريخته است.
باب 21
نوف ميگويد :بر بيرق مهدى عليه السالم مرقوم است :بيعت فقط براى خدا است.
باب 22
ابو طفيل از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :امر (دين) بما افتتاح شد
وبما هم ختم خواهد شد ،بوسيله ما خدا مردم را در اول زمان نجات داد وبواسطه ما در آخر الزمان عدل
اجرا خواهد شد ،بوسيله ما است که زمين پر از عدل وداد ميشود آن طور که پر از ظلم وستم شده باشد،
حق مردم بواسطه مرديکه هم اسم من است ونام پدرش نام پدر من است بانها پرداخته خواهد شد( .اين
روايت بر خالف عقيده شيعه است  -مترجم) .آنگاه آن حضرت اوصاف مهدى عليه السالم را بيان فرمود
وموقعيکه زبان آن حضرت (از شدت انقالب) ثقلى پيدا ميکرد دست راست خود را بزانوى چپ ميزد.
باب 23
ابو سعيد خدرى از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :مهدى عليه السالم در بين امت
من خواهد بود وزمين را پر از عدل وداد خواهد کرد آن طور که پر از ظلم وستم شده باشد وآسمان نظير
زمان حضرت آدم عليه السالم باران مى بارد وزمين برکت خود را خارج ميکند .امت من در زمان آن
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حضرت طورى زندگى ميکند که قبل از آن هرگز آن طور زندگى نکرده باشد .نيز ابو سعيد خدرى از
رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :شما را مژده ميدهم بمهدى عليه السالم که در زمان
انقالب واختالف امت من ظهور ميکند وزمين را پر از عدل وداد ميکند آن طور که پر از جور وستم شده
باشد ،ساکنين آسمان از او راضى هستند ومال را بطور صحيح تقسيم ميکند گفتيم :صحيح کدام است؟
فرمود :بطور مساوى در اين مردم ،خدا دل امت محمد صلى هللا عليه وآله را مستغنى خواهد کرد وعدالت
آن حضرت شامل حال امت محمد صلى هللا عليه وآله خواهد شد .منادى را مامور ميکند تا ندا کند :چه
کسى احتياج دارد؟ کسى اظهار حاجت نميکند جز يک نفر ،حضرت باو ميگويد :برو نزدخازن وبگو:
مهدى ميگويد :مالى بمن عطا کن خازن گويد بگير ودامن او را پر ميکند آنگاه ميگويد :تو شجاعترين امت
محمدى ،بعد از آن مال را بر ميگرداند ولى خازن قبول نميکند وميگويد :ما چيزى را که بخشيديم پس
نخواهيم گرفت .فرمود :مدت عمر آنحضرت هفت يا هشت يا نه سال خواهد بود وبعد از آن بزرگوار
خيرى در زندگى يا فرمود :خيرى در حيات نيست.
باب 24
ابو سعيد خدرى از رسول بزرگوار صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :مهدى عليه السالم در ميان
امت من خواهد بود اگر عمرش طوالنى شود ده سال خالفت ميکند واگر کوتاه باشد هفت يا هشت سال
سلطنت ميکند نيز ابو سعيد خدرى از آن حضرت روايت کرده که فرمود :اگر عمر مهدى امت من کوتاه
باشد هفت يا هشت يا نه سالست ،زمين را پر از عدل وداد ميکند آن طور که پر از ظلم وجور شده باشد
وزمين گياهان خود را خارج ميکند وآسمان باران خود را فرو مى ريزد وامت من در زمان آنحضرت
متنعم بنعمتى ميشوند که قبل از آن نشده باشند .کعب مى گويد :رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :نام
مهدى عليه السالم نام من است وسن آن بزرگوار در موقع خروج ( )51سالست وهفت سال در بين مردم
خواهد بود.
باب 25
ابو سعيد خدرى از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :مهدى عليه
السالم پس از انقضا زمانى در موقع ظهور فتنه هائى خروج ميکند ومردى که او را سفاح مى گويند مال
فراوانى عطا ميکند .سيد بن طاووس مى گويد :لفظ سفاح در اين حديث بر خالف آن رواياتى است که
زکريا وغير او روايت کرده اند ،شايد لفظ سفاح را خود زکريا ذکر کرده باشد زيرا ما سفاحى که از بنى
عباس باشد ومالى را بخشيده باشد سراغ نداريم (بلکه زکريا در کتاب فتن از ليث خالف اين را روايت
کرده ،زيرا که) ليث از طاووس روايت کرده که گفت :مهدى عليه السالم مارا مى بخشد وبعمال خود
سخت گيرى ميکند (که مال را تلف نکنند) وبافراد مسکين مهربان خواهد بود.
باب 26
ابن عباس گويد :مهدى عليه السالم خروج نميکند تا اينکه آفتاب با عالمتى طلوع کند
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باب 27
على بن زيد گويد :عبد هللا بن عمر نامى از مهدى عليه السالم برد اعرابى (که در آن جا بود) گفت :مهدى
معاويه بن ابى سفيان است ،ابن عمر گفت :اينطور نيست که تو ميگوئى بلکه مهدى عليه السالم آنستکه
عيسى پشت سر او نماز ميخواند .ابو صادق از حضرت على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که
فرمود :کسيکه بميرد وامامى براى او نباشد مثل مردم جاهليت مرده است .معاويه بن ابى سفيان از
حضرت محمد بن عبد هللا روايت کرده که فرمود :کسيکه بدون امام بميرد چون مردمان جاهليت مرده
است.
باب 28
على بن ربيعه ميگويد :على بن ابيطالب عليه السالم فرمود :پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله با من عهد کرد
که (بعد از آنحضرت) با سه طايفه قتال نمايم -1 :ناکثين -2قاسطين  -3مارقين.
باب 29
ابو سعيد خدرى از رسول اکرم صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :وقتيکه ديديد معاويه در منبر
خطبه ميخواند سر او را با شمشير بکوبيد .عبد هللا از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که
فرمود :وقتى که معاويه را بر منبر من ديديد او را بکشيد .حسن از آنحضرت روايت کرده که فرمود:
موقعيکه معاويه را بر منبر من ديديد او را بقتل برسانيد.
باب 31
ابو سعيد خدرى از رسول اکرم صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :بعضى از شما هستيد که براى
تاويل قرآن قتال ميکنيد آن طور که براى نزول آن قتال کرديد ،پرسيدند :او کيست يا رسول هللا صلى هللا
عليه وآله فرمود :آنکسى که نعل را بدوزد ونعلين را بعلى عليه السالم داد که آن را دوخت واصالح نمود.
اسماعيل از پدرش روايت کرده که گفت :مردى بعلى بن ابى طالب گفت :تو را بخدا قسم ميدهم آيا براى
نعل حديثى است؟ فرمود :خدايا تو ميدانى که رسول تو (راجع باينحديث) بمن بشارت ميداد .نيز حديث
سبع حدائق يعنى باغ را ذکر کرده که رسول خدا صلى هللا عليه وآله بعلى عليه السالم فرمود :در بهشت
بهتر از اينها براى تو خواهد بود وگريه کرد ،على عليه السالم گفت :يا رسول هللا چرا گريه ميکنى؟
فرمود :براى آن بغض وکينه هائى که از تو در سينه هاى گروهى است وآن ها را اظهار نميکنند مگر بعد
از من .وحديثى را ذکر کرده که پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله عائشه را از قتال با على عليه السالم نهى
فرمودو فرمود :سگهاى حوئب بعائشه حمله ميکنند .وراجع بقتال طلحه وزبير واعتراف زبير بخطاى خود
متذکر است واحاديث زيادى درباره مذمت خوارج ومدح کسيکه آن ها را بکشد وکرامتهاى على عليه
السالم واينکه خوارج سگهاى اهل جهنمند ذکر کرده است .وذکر کرده استدالل بر عليه خوارج را که همه
مسلمين بر آن معتقدند واحتياجى بذکر احاديث آن نيست .سيد بن طاووس گويد :ما کتابيه نامش :کتاب
اليقين فى اختصاص موالنا امير المؤمنين بامره المؤمنين است نوشته ايم واز شيوخ وبزرگان اهل تسنن
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تعداد ( )137حديث نگاشته ايم وبعد از ان تعداد ( )216حديث راجع باينکه آنحضرت را امير المؤمنين
گفته اند نوشته ايم وتعداد ( )12حديث در باره اينکه آن بزرگوار را امام متقين ميگويند نوشتيم وتعداد
( )25حديث راجع باينکه آنحضرت را يعسوب دين گفته اند نگاشته ايم.
باب 31
زکريا در کتاب فتن از پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :زمينى است که آن را بصره
يا بصيره ميگويند ودر جنب آن نهرى است که آن را دجله ميگويندو داراى نخل زيادى است ،بنوقنطورا د
رآن شهر وارد ميشوند ومردم بسه فرقه تفريق خواهند شد -1 :فرقه ايکه باصل خود ملحق ميشوند وهالک
خواهند شد  -2فرقه ايکه بعظمت خود مغرور شده وکافر ميشوند  -3فرقه ايکه فرزندان خود را بدوش
گرفته قتال ميکنند وکشته هاى آنان از شهدا خواهند بود وخدا فتح وفيروزى را نصيب آن ها مى نمايد.
مرد از انصار رسول هللا صلى هللا عليه وآله ميگويند :نزديک شده که ملک عرب درهم پيچيده شود ،سه
مرتبه اينسخن را گفت ،پرسيدند :چه کسى ملک عرب را درهم مى پيچد؟ گفت :بنوقنطورا ،آن قومى که
داراى صورتهاى عريض وبينى هاى پهن وچشمان کوچکى هستند ،کان صورتهاى آنان سپرهاى آهنين
است .ميايند تا بقريه اى نزديک خاک عرب بلکه آن قريه از عربست که آن را جبانه اللون ميگويند پياده
ميشوندو عرب با آن ها قتال شديدى خواهد کرد ،آنگاه طايفه ترک ميگويند :برادران عجمى ما را بما رد
کنيد تا ما با شما قتال نکنيم ،عرب بموالى ميگويد :ببرادران خود ملحق شويد ،موالى ميگويند :واى بر شما
بعد از اسالم وارد کفر شويم؟؟ راوى گويد :آنگاه موالى با گروه بنوقنطورا قتال شديدى کرده آن ها را
بقدرت خدا شکست مى دهند بطورى که مخبرى از آن ها باقى نخواهد ماند وموالى غنيمتها را تصرف
ميکنند وعرب ميگويد :از اين غنيمتها بما بدهيد در جواب مى گويند :بخدا قسم به شما چيزى نخواهيم داد
زيرا شما ما را يارى نکرديد.
باب 32
ام سلمه ميگويد :من درب اطاق نشسته بودم که امام حسين عليه السالم بر رسول خدا صلى هللا عليه وآله
وارد شد نگاه کردم ديدم که پيغمبر صلى هللا عليه وآله چيزى را در کف گرفته مى بوسد وامام حسين عليه
السالم هم در دامن آن حضرت بخواب رفته بود گفتم :يا رسول هللا صلى هللا عليه وآله من نگاه کردم ديدم
که شما چيزى در کف گرفته مى بوسى وحسين عليه السالم در دامنت بخواب رفته وشما گريه ميکنى؟
فرمود :جبرئيل از خاکى که حسينم را روى آن ميکشند براى من آورد ومرا خبر داد که امتم او را خواهند
کشت .عبد هللا بن يحيا از پدرش روايت کرده که گفت :با على بن ابى طالب مسافرت کردم ومن آفتابه دار
آنحضرت بودم وآنحضرت بسوى صفين ميرفت وقتيکه محاذى نينوا رسيديم آن حضرت فرمود :يا ابا عبد
هللا در شط فرات صبر کن ،پرسيدم :ابا عبد هللا کيست؟ فرمود :يک روز خدمت پيغمبر خدا رفتم ديدم که
چشمان آنحضرت گريان است گفتم :يا رسول هللا صلى هللا عليه وآله براى چه گريه ميکنى آيا کسى بتو
غضب کرده ،چرا چشمهاى تو گريانند؟ فرمود :يک ساعت قبل از اين جبرئيل نزد من بود بمن خبر داد:
حسينم را بشط فرات ميکشند ،آنگاه بمن گفت :مايلى که تربت او را براى تو بياورم تا ببوئيى گفتم :آرى
پس دست خود را دراز کرد ويک مشت خاک براى من آورد بعد از آن ديگر چشمم از اشگ خشگ نشد.
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عمار دهنى ميگويد :على بن ابيطالب عليه السالم از نزد کعب عبود کرد وفرمود :يکى از فرزندان اين
کعب در آن گروهيکه عرق اسبهاشان خشگ نميشود تا بر حضرت محمد صلى هللا عليه وآله وارد شوند
کشته خواهد شد ودر آن موقع امام حسن عليه السالم از آنجا عبور کرد گفتند( :در گروه) اين؟ فرمود :نه،
بعد از آن امام حسين عليه السالم از آن جا عبور کرد گفتند( :در گروه) اين؟ فرمود :آرى جعفر ميگويد:
خاله ام ام سالم دختر مسلم براى من گفت :وقتيکه امام حسين عليه السالم کشته شد آسمان بر خانه
وديوارهاى ما خون باريد ،بعد از آن بما خبر رسيد که اين حادثه در شام وکوفه وخراسان هم رخ داده
است .ابن عباس ميگويد :رسول خدا صلى هللا عليه وآله را در خواب ديدم که شيشه اى پر از خون بدست
دارد ،پرسيدم يا رسول هللا صلى هللا عليه وآله اينچه خونى است؟ فرمود :اين خون حسين واصحاب او
عليهم السالم استکه از آن روزيکه کشته شده مرا عزادار کرده است .هرثمه بن سلمى ميگويد :با على عليه
السالم بسوى صفين خارج شديم تا اينکه بکربال عبور کرديم ونماز عصر را نزديک درختى با آنحضرت
خوانديم ،وقتيکه برگشت خاکى برداشت وبوئيد وفرمود :واى بر تو خاک ،زيرا گروهى بر روى تو کشته
ميشوند که بدون حساب داخل بهشت خواهند شد .وقتيکه على عليه السالم برگشت منهم با او برگشتم،
وبزنم که شيعه على عليه السالم بود گفتم :تعجب نميکنى از موالى خود على که عبورش بکربال افتاد وبا
ما نماز عصر را خواند وموقعيکه برگشت خاکى را مقابل بينى خود آورده آن را بوئيد وفرمود :واى بر تو
خاک زيرا گروهى روى تو کشته ميشوند که بدون حساب داخل بهشت ميشوند؟ زنم در جواب گفت :بخدا
قسم که على از پيش خود چيزى نميگويد بلکه (خدا ورسول باو گفته اند) .راوى گويد :چند صباحى که
گذشت من با عبيدهللا ومالهاى سوارى او (بسوى کربال) خارج شديم وحديث على عليه السالم را فراموش
کرده بودم تااينکه عبور من بهمان درخت افتاد ومن بياد آن موضوع آمدم واسب خود را راندم تا نزد
حسين عليه السالم آمدم وقصه را بعرض آن حضرت رساندم ،فرمود :هرثمه تو بر له مائى يا بر عليه؟
گفتم :نه بر له ونه بر عليه ،فرمود :چرا؟ گفتم :من داراى بچه هاى کوچکى هستم وميترسم که ابن زياد
آنها را از بين ببرد ،فرمود :برگرد وبانها ملحق شو زيرا کسيکه صداى غريبى واستنصار ما را بشنود وما
را يارى نکند خدا او را بصورت باتش جهنم خواهد انداخت.
عبدالملک بن کردوس رفيق عبيد هللا بن زياد ميگويد :با عبيدهللا داخل قصر شديم که ناگاه آتشى در قصر
شعله ور شد وعبيد هللا بوسيله آستين خود آن آتش را از صورت دور ميکرد وبمن ميگفت :اين موضوع را
جائى نگوئى .عماره بن عمير ميگويد :سر عبد هللا وياران او را ديدم که در رحبه باالى نيزه زده بودند
ومارى آمد ودر بين سرها گردش کرد تا آمد نزد سر عبيد هللا وداخل سوراخ بينى او شد ،آنگاه بيرون آمد
ومرتبه دوم  -در حاليکه مردم ميگفتند :آمد آمد  -داخل بينى او شد وبيرون نيامد .دربان ابن زياد ميگويد:
روزيکه سر حسين عليه السالم را در حياطهاى دار االماره آوردند من نگاه ميکردم وميديدم مثل اينکه از
سر آن حضرت خون سيالن ميکند ابن معمر گويد :روزى عبدالمک مروان از جلسا مجلس خود پرسيد
کدام يک از شماها ميدانيد که در روز قتل حسين عليه السالم سنگهاى بيت المقدس چه عملى کردند؟
هيچکس را در باره اين موضوع اطالعى نبود ولى زهرى در جواب گفت :بمن رسيده که در آن روز هيچ
سنگى را بلند نميکردند مگر اينکه خون تازه در زيرآن مييافتند .ابوبکر هذلى از زهرى نقل کرده که
گفت :وقتيکه حسين بن على عليهما السالم کشته شد هيچ سنگ ريزه اى را در بيت المقدس بلند نميکردند
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مگر اينکه خون تازه در زير آن يافت ميشد .ابن شهاب گويد :روز قتل امام حسين عليه السالم هيچ سنگى
را حرکت نميدادند مگر اينکه (زير آن پر) از خون بود.
سعيد بن مسيب گويد :عبدالملک مروان نامه اى بمن نوشت :آيا در روز قتل امام حسين عليه السالم
عالمتى در کاربود؟ سعيد بن مسيب در جوابش نوشت :آرى در بيت المقدس هيچ سنگ ريزه اى را حرکت
نميدادند مگر اينکه خون تازه در زير آن يافت ميشد .عبد هللا بن بريده از پدرش روايت کرده که روزى
رسول هللا صلى هللا عليه وآله خطبه ميخواند که ناگاه امام حسن وامام حسين عليهما السالم در حاليکه هر
کدام پيراهن قرمزى پوشيده بودند ميامدند وبزمين ميخوردند .راوى گويد :پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله
از منبر بزير آمد وآن دو بزرگوار را بلند کرد وفرمود :خدا راست فرموده که( :انما اموالکم واوالدکم
فتنه) من به ايندو کودک نظر کردم که ميايند وبزمين مى خورند نتوانستم صبر کنم تا اينکه حمدم را قطع
کردم وايشان را بلند کردم.
باب 33
ابو عمار گويد :همسايه جابر بن عبد هللا براى من نقلکرده که من از سفر آمده بودم وجابر بديدن من آمده
سالم کرد وبعد از آن تفرقه وبى وفائى مردم را براى او گفتم واو شروع کرد بگريه وگفت :از رسول خدا
صلى هللا عليه وآله شنيدم که ميفرمود :مردم فوج فوج داخل دين شدند وفوج فوج هم از دين خارج خواهند
شد.
باب 34
عمر بن خطاب از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود:
بزودى اهل مکه از مکه خارج ميشوند وبعد از آن تحولى در کار نخواهد بود مگر يک مختصرى تا اينکه
(دوباره) پناهنده ومايل بمکه شوند ،آنگاه از مکه خارج ميشوند وابدا برنميگردند.
باب 35
ابو سالم ميگويد :ما در کوفه با امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السالم بوديم ،يکى از روزها که ما
در خدمت او بوديم فرمود :کدام سبط از اسباط استکه براى حق قتال ميکند تا حق را اقامه کند ولى حق
اقامه نخواهد شد وامر خالفت براى آن ها (بنى اميه) خواهد بود وموقعيکه (بنى اميه) زياد شدند وبدنيا
رغبت پيدا کردند وقربانى خود را کشتند خدا قومى را از مشرق ميفرستد تا آن ها را يکى يکى شماره کند
وبکشد .بخدا قسم که آن ها يک سال سلطنت نميکنند مگر اينکه ما دو سال سلطنت ميکنيم وآن ها دو سال
سلطنت نميکنند مگر اينکه ما چهار سال خواهيم سلطنت کرد ،راوى گويد :بعضى از ياران خود گفتم:
جاى ماندن ما نيست زيرا على عليه السالم ميگويد :امر خالفت براى بنى اميه خواهد بود ،ياران من گفتند:
پس ديگر چيزى در کار نيست آنگاه از آن حضرت اجازه گرفتيم براى مصر ،آن بزرگوار بهر کسيکه
خواست اجازه داد وبهر کدام از آن ها دو هزار درهم داد وعده اى هم با آن حضرت ماندند.
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باب 36
حرث بن سويد از على بن ابيطالب عليه السالم روايت کرده که فرمود :اسالم بطورى ضعيف وناقص
ميشود که نميتوان گفت :ال اله اال هللا ،موقعيکه کار به اينجارسيد پادشاه دين با تابعين خود حرکت ميکند
وموقعيکه او حرکت کند خدا قومى را مبعوث ميکند که بدور او اجتماع کنند آنطور که بدور جزع الخريف
اجتماع ميکنند بخدا قسم که من اسم امير ومحل خواباندن شتران آنها را ميدانم.
باب 37
جابر از پيغمبر خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :بهمين زودى سوارى در جنب مدينه ميايد
وميگويد :در اين شهر تلخ ميگذرد وعده کثيرى از مؤمنين هم حضور دارند .رسول خدا صلى هللا عليه
وآله فرمود :اهل مدينه مدينه را ترک خواهندکرد گفتند :پس چه کسى در آمد مدينه را ميخورد؟ فرمود:
پرندگان وچرندگانى که طلب رزق ميکنند ،آنگاه آنحضرت فرمود :زمانى بيايد که مردم جهت سعه معيشت
مدينه را ترک نمايند وباطراف روند وسعه معيشت هم نصيب آنها ميشود بعد از آن ميايند واهل وعيال
خود را هم ميبرند ،ولى اگر بتوانند درک کنند مدينه براى آنان بهتر است زيرا مدينه نظير کوره ودمه
(آهنگران) است (که جز آهن خالص چيزى در آن نخواهد ماند) طاعون ووبا ودجال در مدينه نميايد،
مالئکه مدينه را حفظ ميکنند ،جابر گويد :از آنحضرت شنيدم که ميفرمود :براى احدى حالل نيست که در
مدينه اسلحه بياورد.
باب 38
ابن عمر گويد :بخدا قسم من ميدانم که چرا شما از مصر خارج ميشويد ،راوى گويد :من گفتم :دشمن ما را
خارج ميکند؟ گفت :نه بلکه شما را نيل خارج نميکند زيرا که آب نيل بطورى خشگ ميشود که قطره آبى
در آن باقى نمى ماند ودر عوض آب تپه هاى ريگ خواهد ماند.
باب 39
ابن سائب ميگويد :عبد هللا بن عمر نزد ديوارى بود ومن پيش او رفتم گفت :اهل کجائى؟ گفتم :اهل کوفه
راوى گويد :ابن عمر قسم خورد وگفت :بدون استثنا اهل کوفه خارج خواهند شد ومالک يک صاع يا يک
مد حبوبات نخواهند بود.
باب 41
وليد ميگويد :محمد بن حنفيه بمن گفت :اى ابا طفيل در اينمسجد اقامت کن وچون يکى از کبوترهاى آن
باش تا اينکه امر ما بيايد زيرا (صاحب) امر ما مخفى وپوشيده نيست نظير آفتاب که هر وقت طلوع کند
پوشيدگى ندارد ،مردم چه ميدانند که ميگويند :صاحب امر از طرف مشرق ميايد شايد خدا او را از طرف
مغرب بياورد ونيز آنها را ازکجا ميدانند که از طرف مغرب ميايد شايد خدا او را از طرف مشرق بياورد
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تو چه ميدانى شايد بهمين زودى بطرف ما بيايد آنطور که عروس ميايد تو چه ميدانى شايد بهمين زودى
بطرف ما بيايد آنطور که عروس ميايد (معنى کليه اينجمالت اينستکه معلوم نيست امام زمان چه موقع
ظهور خواهد کرد).
باب 41
ابو معبد غالم ابن عباس گويد :روزى بر ابن عباس وارد شدم وگفتم :يابن عباس از مهدى عليه السالم
براى من چيزى بگو ،گفت :من اميدوارم که چند شب وروزى نميگذرد که خدا جوانى را از ما خانواده
مبعوث خواهد کرد ،آن جوان فتنه ها را از بين مى برد وفتنه ها باو کارى نميکنند او استکه امر خدا را
اقامه واجرا خواهد کرد ،گفتم :يابن عباس پيران شما از اجراى اين امر عاجز شدند وآن را بجوانان خود
واگذار کردند؟ گفت :خدا هر کارى را که بخواهد ميکند.
باب 42
قتاده ميگويد :بابن مسيب گفتم :امر مهدى حق است؟ گفت :بلى حق است گفتم :او از قريش است؟ گفت:
آرى ،گفتم :از کدام قريش؟ گفت :از بنى هاشم گفتم :از کدام بنى هاشم؟ گفت :از عبد المطلب گفتم :از کدام
عبد المطلب؟ گفت :از فرزندان فاطمه.
باب 43
ابن عباس ميگويد :اگر از دنيا بيشتر از يک شب يا يک روز باقى نماند مهدى عليه السالم خروج خواهد
کرد.
باب 44
جابر بن سمره از رسول هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :اين دين هميشه عزيز ومنيع
خواهد بود تا دوازده خليفه ايکه آنها را از شر دشمنان يارى کنند (بوجود بيايند) آنگاه پيغمبر صلى هللا
عليه وآله کلمه آهسته اى گفت که مردم آن را نشنيدند ،من از پدرم پرسيدم که چه گفت؟ گفت :ميگويد :آن
دوازده نفر از قريش خواهند بود.
باب 45
نيز جابر بن سمره گويد :از رسول خدا صلى هللا عليه وآله شنيدم که ميفرمود :اسالم همه وقت عزيز است
تا دوازدهمين خليفه (ظهور کند) آنگاه کلمه اى گفت که من نفهميدم از پدرم پرسيدم که چه گفت؟ گفت:
ميگويد :همه آنها از قريشند.
باب 46
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ايضا جابر بن سمره گويد :من وپدرم رفتيم خدمت رسول خدا صلى هللا عليه وآله آن بزرگوار فرمود :امر
اسالم هميشه نيکو خواهد بود تا دوازده خليفه بوجود بيايند آنگاه کلمه آهسته اى گفت که من آن را نشنيدم
از پدرم پرسيدم چه گفت؟ گفت :ميفرمايد :همه آنها از قريشند.
باب 47
عمرو بن قيس مى گويد :بمجاهد گفتم :آيا تو راجع بمهدى عليه السالم خبرى دارى زيرا ما قول شيعيان را
تصديق نميکنيم؟ گفت آرى نزد من دليل مثبتى است وآن اينستکه يکى از اصحاب پيغمبر صلى هللا عليه
وآله بمن خبر داد که مهدى عليه السالم خروج نميکند تا اينکه نفس زکيه کشته شود ،موقعيکه نفس زکيه
کشته شد اهل آسمان وزمين بانها (قتله نفس زکيه) غضب ميکنند ،آنگاه نزد مهدى عليه السالم مى آيند وآن
حضرت زمين را پر از عدل وداد ميکند وزمين گياهان خود را ميروياند وآسمان باران خود را فرو
ميريزد.
باب 48
سالم مى گويد :رفتم نزد عبد هللا بن عمر ،بمن گفت :اهل کجائى گفتم :اهل عراق گفت :بگو اهل کوفه،
گفتم :آرى گفت :اهل کوفه نسبت بمهدى عليه السالم با سعادت ترين مردم هستند.
باب 49
حذيفه بن يمان از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :کسيکه از اين قوم
(قوم ابو سفيان) خبرى بياورد داخل بهشت خواهد شد ولى هيچکس اينعمل را انجام نداد تا اينکه آنحضرت
سه مرتبه اين سخن را اعاده کرد ،آنگاه فرمود :آگاه باشيد کسيکه از اين قوم خبرى بياورد در بهشت رفيق
من است وکسى از جاى خود بلند نشد .آن بزرگوار بمن فرمود :حذيفه تو بلند شو برو وبا کسى سخن
نگوتا نزد من بيائى من بلند شدم ورفتم پشت سر آنها نشستم وآنها بدور آتش جمع شده بودند .ابو سفيان
گفت :هر کسى بايد نظر کند وببيند که کى پهلوى او نشسته من خودم را جمعکردم وبانها گفتم :شما کى
هستيد گفتند :فالن وفالن ،بعد از آن خدا بادى را فرستاد تا کليه خيمه ها ونيزه هاى آنها را بزمين زد وشن
وريگ وآتشيکه بدور آن جمع شده بودند بصورت آنها ريخت .آنگاه ابو سفيان بلند شده سوار شتر خود شد
وآن را ميراند بخيال اينکه دست وپاى شتر باز است غافل از اينکه دست و پاى آن بسته است .حذيفه گويد:
در آن موقع من هر عمليکه مى خواستم بکنم مى توانستم ولى بياد عهد وپيمان رسول خدا صلى هللا عليه
وآله که بمن وعده بهشت داده بود آمدم واز اموال آنها چيزى برنگرفتم ،ابو سفيان در بين آنها فرياد زد که
چرا بارها واسبان خود را حرکت نمى دهيد ،پس آمدم خدمت رسول خدا وجريان را بعرض رساندم وکسى
از آنها باقى نماند.
باب 51
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از ابن عباس روايت شده که اگر کسى را غم رخ دهد يا از ظلم پادشاهى بترسد اين دعا را بخواند
مستجاب خواهد شد اسالک بال اله اال انت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم واسالک بال اله اال انت
رب العرش الکريم واسالک بال اله اال انت رب السماوات السبع وما فيهن انک على کل شى قدير .آنگاه
حاجت خود را طلب کن .مترجم گويد :خدا را شکر که ترجمه بخش سوم کتاب مالحم وفتن در روز ()25
ماه مبارک رمضان سنه ( )1323هجرى در جوار پر افتخار حضرت حسين بن على عليهما السالم بقلم
اين فقير بى بضاعت بپايان رسيد ،اکنون به ترجمه بخش چهارم مى پردازيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتنه وآشوبهاى آخر الزمان ()4

فتنه وآشوبهاى آخر الزمان ()4
فصل 1
سيد بن طاووس از کتاب تاريخ ابن اثير نقل ميکند :موقعيکه خاقان ويزدجرد از نهر عبور کردند قاصد
يزجرد را که به سوى پادشاه صين فرستاده بود مالقات نمودند ،قاصدگفت :پادشاه صين بمن گفت :صفات
آن مردمى را که شما را از شهرهاى خود خارج کردند بگو ،زيرا من مى بينم که تو ذکر آنها را کمتر
وذکر خودتان را بيشتر ميکنى واز اينگونه افراد قليل وکم جز خير بشما چيزى نخواهد رسيد وشر از
ناحيه شما خواهد بود ،گفتم :هر چه ميخواهى از من بپرس ،گفت :آيا آن مردم بعهد خود وفا ميکنند؟ گفتم:
آرى ،گفت :قبل از قتال بشما چه ميگفتند؟ گفتم :ما را بيکى از سه موضوع دعوت ميکردند -1 :دين آنها
را قبول کنيم وآنها ما را جانشين خود کنند  -2جزيه دهيم  -3يا خود را نگاه داريم يا ترک دشمنى کنيم.
گفت :اطاعت آنها از پادشاهان خود چگونه بود؟ گفتم :نسبت به مرشدهاى خود مطيع ترين مردم هستند،
گفت :چه چيزى را حالل وچه شيى را حرام ميدانند؟ او را مطلع کردم گفت :آيا حاللى را حرام يا حرامى
را حالل ميکنند؟ گفتم :نه ،گفت :اينگروه هميشه غالب ومظفرند تا آن موقعيکه حالل خود را حرام يا حرام
خود را حالل نمايند ،گفت :لباسهاى آنان چگونه است؟ او را از وضع لباس آنها مطلع کردم از مالهاى
سوارى آنها پرسيد؟ صفات مالهاى سوارى را براى او گفتم ،گفت :چقدر مالهاى سوارى آنها خوبند بعد از
آن اوصاف خوابيدن شتران وبار کردن وبلند شدن آنها را براى او بيان کردم گفت :اين صفات حيوانات
گردن دراز بود .آنگاه نامه اى براى يزدجرد نوشت وبه قاصد داد که مضمون آن اين بود :براى من مانعى
نبود که لشگرى مهم به سوى تو بفرستم وحق رفاقت و پادشاهى هم مرا مانع نشد ولى اين گروهيکه قاصد
تو براى من معرفى کرد اگر قصد قتال با کوهها را بنمايند آنها را خراب ميکنند وماداميکه آنها داراى
صفات مذکوره باشند اگر تنها مالهاى سوارى آنان بمن حمله کنند مرا نابود ميکنند .پس توبا آنها مسالمت
کن واز آنها راضى باش وماداميکه آنان بتو هجوم نکنند تو بانها هجوم مکن .سيد بن طاووس ميگويد:
يزدجرد اين نصيحت را قبول نکرد واين مسئله براى او ناگوار بود از همين لحاظ بود که کار او رسيد
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بانجا که بايد برسد وقول صاحب شرع که فرموده :سلطنت آنها منقرض خواهد شد در باره يزدجرد صدق
کرد.
فصل 2
محمد بن حسين مرزبانى در مجموع خود از يسير بن حرث نقل ميکند که گفت :على بن ابيطالب عليه
السالم را در خواب ديدم که بمن فرمود :تو در باره من حرفى ميزنى که شايد خدا براى آن بمن نفعى
بدهد ،بعد از آن فرمود :چقدر نيکو است که اغنيا بفقراتوجهى بکنند واز آن بهتر اينست که فقرا در مقابل
اغنيا خود را غنى معرفى کنند وبخدا اميدوار باشند .راوى گويد :گفتم :يا على بيش از اين مرا موعظه کن
ديدم نزديک من آمد وشعرى فرمود:
قد کنت ميتا فصرت حيا

وعن قليل تصير ميتا

عز بدار الفنا بيتا

فابن بدار البقا بيتا

يعنى تو مرده بودى وبعد از آن زنده شدى وعن قريب خواهى مرد خانه اى را از اين دار فانى کم کن
وبراى دار باقى بنا کن .نيزاز صادق آل محمد صلى هللا عليه وآله روايت کرده که بشيعيان خود فرمود:
چگونه خواهيد بود در يک مقدارى از زمان که امام خود را نميبينيد وقدمهاى بنى عبدالمطلب نظير دنده
هاى شانه راست ومساوى خواهند بود ،در آن موقع که شما اينطور شديد خدا ستاره شما را نمايان خواهد
کرد ،شما هم خدا را حمد وشکر کنيد .نيز آنحضرت فرمود :موقعيکه علم از پشت شما بلند شد منتظر فرج
باشيد .اصبغ بن نباته ميگويد :من نزد امير لمؤمنين عليه السالم آمد واو را متفکر ديدم بطوريکه (با
انگشت خود) روى زمين خط ميکشيد گفتم :يا على چرا متفکرى آيا بزمين رغبت پيدا کردى يا از آن
ميترسى؟ فرمود :نه بخدا من هرگز بزمين رغبت پيدا نکرده ام ولى در باره مولودى که يازدهمين فرزند
من است فکر ميکنم که زمين را پر از عدل وداد ميکند آنطور که پر از ظلم وستم شده باشد وراجع
بحيرت وغيبتى فکرميکنم که يک عده اى بوسيله آن گمراه وگروه ديگرى هدايت خواهند شد .ايضا از
حضرت موسى بن جعفر عليه السالم روايت کرده که فرمود :وقتيکه پنجمين فرزند من غائب شد رحمت
از دل شيعيان ما گرفته خواهد شد تا زمانيکه قائم عليه السالم ظهور کند .هللا هللا از خدا در باره دين خود
بترسيد ،کسى دين شما را از شما سلب نکند ،زيراصاحب اين امر ناچار است که غائب شود وعده زيادى
از آنهائيکه قائل باين دين هستند برميگردند (يعنى از دين خارج ميشوند) .حضرت على بن موسى الرضا
عليه السالم ميفرمايد :مردم ناچارند که دچار فتنه مشکلى شوند وآن فتنه موقعى خواهد بود که چهارمين
فرزند من از بين شيعيان غائب شود.
فصل 3
در همان کتاب علت فالگيرى سطيح را بدينطريق نقلکرده :زوجه عمران بن عامر که نامش طريفه بود
واز اهل رومان بود در خواب ديد نزديک است که اشيائى غرق شوند وبوسيله غرق شدن خراب شوند،
بشوهر خود گفت :آن چيزى که من در خواب ديدم خواب را از من گرفته ،در خواب ديدم که ابرى آمد
ورعد وصائقه اى ايجاد کرد وسوخت وبر هر جاى زمين هم که واقع ميشد آن را ميسوزانيد وبعد از آن
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غير از غرقشدن چيزى نبود ،تعبير اينخواب اين بود که سيل عرم بر آنها جارى شد .همين طريفه سابق
الذکر در موقع مردن آب دهان خود را در دهان سطيح انداخت وبدين وسيله سطيح فالگير شد ،وقبر طريفه
در جحفه است .نيز ميگويد :چشمه ابو نيزر از صدقات امير المؤمنين على عليه السالم است وابو نيزر
غالم حبشى بود از على عليه السالم که در اين چشمه کار ميکرد .ايضا مينگارد :مردى را نزد عمر
آوردند که ديگرى او رازده بود ويک قسمت از زبان او بطورى قطع شده بود که نميتوانست حرف بزند،
عمر نميدانست که ديه اين زخم چقدر ست ،على عليه السالم بعمر دستور داد که ببين مخرج کدام يک از
حروف تهجى (ا ب ت ث) که بيست وهشت حرفند قطع شده ،مخرج هر يک از آنها که قطع شده باشد بايد
بقدر آن ديه پرداخته شود .نيز ميگويد :از ابو حنيفه پرسيدند :ال شيى ما هو؟ يعنى ناچيز چيست نتوانست
جواب بگويد ،پس مردى را با االغى فرستاد خدمت امام جعفر صادق عليه السالم وگفت :اين االغ را براى
فروش بانحضرت عرضه کن اگر فرمود :قيمت آن چقدر است بگو :ال شيى وبه بين که چه ميگويد :آن
مرد اينکار را کرد وامام صادق عليه السالم فرمود :قيمت اين االغ چقدر است؟گفت :ال شى امام عليه
السالم فرمود :ما هم اين االغ را به اين قيمت خريديم ،تو برو نزد سراب که آن ال شيى خواهد بود ،زيرا
که خدا در قرآن ميفرمايد :حتى اذا جاه لم يجده شيئا .ودر همان کتاب مرقوم است :دو زن را که مساحقه
کرده بودند نزد على عليه السالم آوردند وآنها بعمل خود اقرار کردند ،حضرت فرمود :چيزيکه در چيزى
داخل نشده (بنابراين) نبايد بر آنها حد جارى کنيد (يعنى آنها را سنگ باران کنيد) ولى آنها را صد تازيانه
بکسرى يکى يا دو تا بزنيد.
فصل 4
نيز در همان کتاب مينويسد :شريح قاضى گفت :من براى عمر ابن خطاب قضاوت ميکردم ،روزى مردى
را آوردند که گفت :يا ابا اميه مردى دوزن را نزد من امانت نهاده که يکى از آنها آزاد وديگرى کنيز زر
خريد بود ،من آن دو زن را در خانه اى نهادم واکنون مى بينم هر دو وضع حمل کرده اند ،يکى از آنها
پسر وديگرى دختر آورده است وآنها هر دو ادعا ميکنند که اين پسر مال من است واز دختر بيزارند ،تو
در بين آنها قضاوت کن .من نتوانستم که بين آنها قضاوت کنم بحکم ضرورت پيش عمر آمدم وموضوع را
براى او گفتم ،گفت :چگونه ميخواهى بين آن ها قضاوت کنى؟ گفتم :اگر من حکم اينمسئله را ميدانستم که
پيش تو نميامدم ،عمر جميع اصحاب رسول خدا را که بانها دسترسى داشت جمعکرد وبمن گفت تا مسئله
را بيان کردم وعمر راجع باينمسئله با آنها مشورت کرد؟ وهمه از جواب عذر خواستند .عمر گفت :من
ميدانم که اينمشکل کجا بايد حل شود گفتند :مثل اينکه قصد تو على بن ابيطالب عليه السالم گفت :آرى،
چگونه دست ما بدامن او خواهد رسيد؟ گفتند :شخصى را خدمت آن حضرت بفرست تا نزد تو بيايد گفت:
نه ،او مقام شامخى از هاشم وعلمى نافع دارد ما بايدنزد او روانه شويم نه اينکه آن حضرت (نزد ما) بيايد
در صورتيکه خانه او خانه حکمت و معرفت است ،بلند شويد تا بحضور آن بزرگوار مشرف شويم همينکه
خدمت آن حضرت آمديم ديديم که پاى ديوار خود زمين را بيل ميزند واين آيه را ميخواند( :ايحسب االنسان
ان يترک سدى) وگريه ميکند .صبر کردند تا آن حضرت از گريه آرام شد ،از آن بزرگوار تقاضا کردند
که نزد آن گروه آمد وآستين پيراهن آنحضرت دو نصف (يعنى پاره) بود ،آنگاه بعمر گفت :يا امير
المؤمنين براى چه اينجا آمدى؟ گفت :امرى اتفاق افتاده ،شريح ميگويد :عمر بمن دستور داد تا قضيه را
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براى على عليه السالم شرح دادم ،على عليه السالم بمن فرمود تو چگونه حکم کردى؟ گفتم :من حکم
اينمسئله را نميدانم .آنحضرت چيزى را از زمين بر داشت وفرمود :حکم اينمسئله از اين آسان تر است،
آنگاه آن دو زن را با ظرفى احضار فرمود وآن ظرف را به يکى از آنها داده فرمود :شير خود را در اين
ظرف بدوش آن زن شير خود را در آن ظرف دوشيد ،آنحضرت آن ظرف شير را وزن کرد وبه زن
دومى داده فرمود :شير خود را در اين ظرف بدوش آن زن نيز اطاعت کرد وعلى عليه السالم اين ظرف
را هم وزن کرد وبان زنيکه شيرش سبک تر بود فرمود :دختر خود را بگير وبان زنيکه شيرش سنگينتر
بود فرمود :پسر خود را بگير .سپس متوجه عمر شد وفرمود :آيا نميدانى که خداى تعالى (مقام) زن رااز
مقام مرد پست تر قرار داده وعقل وميراث زن را کمتر از عقل وميراث مرد قرارداده ،همينطور شير
دختر از شير پسر سبک تر خواهد بود؟ عمر گفت :يا ابا الحسن حقاکه اراده خدا (راجع بخالفت) بتو تعلق
گرفته ولى قوم تو زير بار نرفتند ،على عليه السالم فرمود :اى ابا حفص سخن را کوتاه کن .ان يوم الفصل
کان ميقاتا
فصل 5
سيد بن طاووس گويد :در کتاب (من قدمه علمه) تاليف هالل ابن محسن در ضمن حديث طوالنى ديدم که
اينمسئله را (مسئله اى که در فصل چهارم گذشت) از موالى ما على عليه السالم پرسيدند وآنحضرت
جواب واضحى فرمود وآنچه در اينجا راجع به شير فرمود :در آن جا نيز فرموده است.
فصل 6
در مجموع مر زبانى مرقوم استکه غالم مهدى عباسى از دنيا رفت وآب وملک واثاثيه زيادى از او بجاى
ماند ،ووارث او فقط يک دختر بود ،مهدى عباسى به نوح بن دراج که قاضى او بود دستور داد تا نظرى
بان ميراث گرده نصف آن را معلوم نمايد ،قاضى حکم داد تا کليه مال بان دختر دادند .همينکه اينموضوع
بگوش مهدى عباسى رسيد در غضب شد ونوح را احضار کرده گفت :به چه مدرکى اينطور قضاوت
کردى؟ نوح گفت :طبق قضاوت على بن ابيطالب قضاوت کردم زيرا آن حضرت کليه مال را به يک دختر
داد چون از آنحضرت پرسيدند بچه مدرک اين قضاوت را کردى؟ فرمود :نصف مال را بدينجهت باو دادم
که فريضه خدا را عمل کرده باشم ونصف ديگر را بجهت آيه شريفه :واولوا االرحام بعضهم اولى ببعض
فى کتاب هللا .باو دادم آيه ( )6سوره احزاب يعنى :بعضى از خويشاوندان به بعض ديگر سزاوارترند.
مهدى عباسى گفت :کسى را بياورکه اين شهادت را بدهد واال تو را کيفر خواهم کرد ،نوح گفت :يا امير
المؤمنين تو از فقها وقضات راجع به اينمسئله سوال کن اگر من دروغ گفته باشم هر عملى که ميخواهى
بکن .مهدى عباسى نامه اى نوشت بفقهاى کوفه از قبيل شريک وابن ابى ليال وغير آنها که متولى قضاوت
بودند وآن ها را خواست که در بغداد حاضر شوند ،همينکه حاضر شدند راجع بقضاوت ونوح از آنها
استقتا کرد همه آنها قضاوت نوح را تصديق کردند واين قضاوت را از على بن ابيطالب عليه السالم چند
سند روايت کردند ،مهدى عباسى بنوح گفت :اين دفعه تو را بخشيدم ولى اگر مرتبه ديگر اين طور
قضاوت کنى تو را خواهم کشت.
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فصل 7
امير المؤمنين عليه السالم دختر خود ام کلثوم را بدون شاهد براى عمر ابن خطاب تزويج کرد ،موقعيکه
او را به خانه عمر فرستاد فرمود :بعمر بگو حاجتيکه تو بمن دارى روا نخواهد شد ،وقتکيه ام کلثوم نزد
عمر آمد عمر دست خود را به او زد :او گفت :چرا دست خود را ببدن زن نامحرم ميزنى؟ گفت :من
شوهر تو هستم ام کلثوم گفت :آيا نبايد با من مشورت کنى وقبل از عقد از من اجازه گرفته باشى؟ عمر
فورا دست خود را عقب کشيد.
فصل 8
سيد بن طاووس ميگويد :يکى از علل طوالنى شدن سلطنت فرعون وتاخير نفرين موسى وهارون عليهما
السالم آن استکه ما از بعضى از تفسيرها در ذيل اين آيه که موسى وهارون عليهما السالم ميگويند " :ربنا
آتيت فرعون " الى آخر آيه روايت کرديم که خدا به موسى وهارون وحى کرد :جهت اينکه ما عمر فرعون
را طوالنى کرديم اين است که فرعون امنيت شهر را حفظ ميکند وبا بندگان ما مدارا مينمايد وانتقام از
ظالم و فريادرسى را دوست ميدارد ،واينکه او ادعاى خدائى ميکند ضررى به ما نميرساند.
فصل 9
در جلد هشتم کتاب مجم البلدان مينگارد :فرعون بهامان دستور داد که نهر سردوس را حفر کند ،موقعيکه
هامان مشغول حفر جوى شد اهالى قريه ها هر کدام ميامدند ومالى ميدادند که عبور آن نهر از قريه آنها
باشد ،هامان گاهى آن نهر را بطرف مشرق وگاهى بطرف مغرب وگاهى بطرف قبله ميبرد وبدين وسيله
از هر قريه اى مبلغى ميگرفت تا اينکه صد هزار دينار جمع کرد وپولها را نزد فرعون آورد وقضيه را
براى فرعون شرح داد .فرعون گفت :واى بر تو بر موال الزم است که بر بندگان خود ترحم کند وبانها
فيض برساند وطمع به مال آنها نکند ،فورا پولهاى آنها را بانها رد کن هامان هر چه از اهل قريه ها گرفته
بود بانها رد کرد ،ودر مصر نهرى از نهر سردوس بهتر نيست زيرا که هامان در حفر آن خيلى زحمت
کشيد .ابن زوالق ميگويد :وقتيکه هامان از حفر نهر سردوس فارغ شد فرعون سوال کرد :چقدر خرج آن
شد؟ گفت :صد هزار دينار که آنها را اهل قريه ها بمن دادند فرعون گفت :چقدر الزم وواجب استکه گردن
تو را بزنند .از بندگان من پول ميگيرى که بنفع آنها کار کنى؟ فورا اموال آنها را رد کن هامان هم فورا
اطاعت کرد.
فصل 11
نيز در کتاب مجم البلدان گويد :در کتابى خواندم که تبت مملکتى است متصل بشهرهاى صين واز طرف
ديگر بزمين هند اتصال دارد واز طرف شرق بشهرهاى هياطله است واز طرفى هم بشهرهاى ترک
اتصال دارد ،مردم تبت شهرهاى زياد وعمارتهاى وسيعه دارند ،چيز فهم ومهمان نوازند ودر آن جا ترک
زياد وجود دارد که پادشاه را زياد تعظيم ميکنند چونکه پادشاه نزد آنها قديم است وميگويند :پادشاه بهمين
زودى عود خواهد کرد آب وهوا ودشت وکوههاى تبت خواص زيادى دارد وانسان در آن جا هميشه
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خوشحال است وهيچ وقت حزن وغم وافکار باطله دچار انسان نميشود ،وپير وجوان همگى از اينجهت
يکسانند عجائب وتازگى ميوجات آنها قابل احصا نيست نهرها وبرجهاى عجيبى دارد وطبيعت خون انسان
وغيره را تقويت مينمايد .آنگاه ميگويد :اهل تبت آن قدر خوشحال وسر کيفند که هر گاه کسى از آنها بميرد
چندان محزون وناراحت نميشوند ،وبعد از آن ميگويند :موقعيکه تبع از يمن حرکت کرد واز نهر جيحون
عبور نموده به بخارا آمد واز آنجا وارد سمرقند شد وآن را مخروبه ديد براى عمران وآبادى آن اقدام نموده
ودر آن جا اقامت کرد .سپس از آن جا بطرف صين آمده مدت يک ماه در صين گردش کرد وتبت را بنا
کرد وتعداد سى هزار نفر از اصحاب خود را در آن جا ساکن نمود.
فصل 11
رسول خدا صلى هللا عليه وآله ميفرمايد :کسى بر مردم ظلم نميکند مگر اينکه زنازاده با شد يا رگى از
زنازادگى در او وجود داشته باشد .روزى آنحضرت براى زنان صحبت ميکرد ،يکى از زنان آن بزرگوار
گفت :يا رسول هللا اينحديث خرافه است ،فرمود :تو ميدانى خرافه چيست؟ خرافه مردى است پليد که زن
او از جن بوده ومدتى در ميان اجنه زندگى ميکرده وبعد از آن او را رها کردند واو هر چه از آنها ديده
بود براى مردم نقل ميکرد وبنقليات او خرافه ميگفتند.
فصل 12
على بن الحسين عليه السالم بر عمر بن عبد العزيز وارد شد وعده اى از رجال هم در آنجا بودند ،همينکه
آنحضرت از آن جا تشريف بردند عمر بن عبد العزيز باهل مجلس گفت :شريفترين مردم کيست؟ گفتند:
ايها االمير شما خانواده شريفترين مردم هستيد زيرا که در زمان جاهليت شما با شرافت بوده ايد ودر زمان
اسالم هم داراى مقام سلطنت ميباشيد گفت :بخدا قسم که نه چنين است ،بلکه شريفترين مردم همين آقائى
بود که االن از نزد ما رفت ،زيرا شريفترين اشخاص آنکسى است که مردم دوست داشته باشند از او او
باشند واو دوست ندا-شته باشد که از کسى باشد واين موضوع شرح حال اين موال است.
فصل 13
على بن ابيطالب عليه السالم ميفرمايد:
واذا بليت بعسره فالبس لها

ثوب اليسار فان ذلک احزم

وال تشکو الى العباد فانما

تشکو الرحيم الى الذى ال يرحم

يعنى :موقعيکه بعسرت وسختى دچار شدى لباس آسانى بان بپوشان ،زيرا که اين عمل آسانتر است ،هرگز
نزد بندگان (خدا) شکايت مکن زيرا که شکايت (خداى) رحيم را نزد کسى کرده اى که رحم نميکند .نيز
آنحضرت ميفرمايد:
النفس تجزع ان تکُ فقيره

والفقر خير من غنى يطغيها
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وغنى النفوس هو الکفاف فان ابت

فجميع ما فى االرض ال يکفيها

يعنى :نفس (انسانى) صبر ندارد که فقير باشد در صورتيکه فقر از بى نيازى که آن را سرکش کند بهتر
است ،بى نيازى نفوس آن استکه بقدر کفاف (واحتياج داشته باشند) اگر قبول نکنند آنچه که در زمين است
آن ها را کفايت نميکند.
نيز ميفرمايد:
ما احسن الدنيا واقبالها

اذا اطاع هللا من نالها

من لم يواس الناس من ماله

عرض لالدبار اقبالها

يعنى :چقدر خوب است که دنيا (به انسان) رو کند ،بشرط اينکه هر کس بدنيا نائل شد خدا را اطاعت کند،
کسيکه بوسيله مال خود مردم را يارى نکند رو کردن دنيا را به پشت کردن آن فروخته است .موقعيکه
امام حسن عليه السالم سستى ياران خود را دريافت ومعاويه راجع بصلح براى آنحضرت ويارانش نامه
نوشت ،امام حسن عليه السالم خطبه اى خواند که يک قسمت از آن اين است .ما راجع بقتال با اهل شام
شک وپشيمانى نداريم بلکه ميخواهيم با صبر وسالمت با آن ها قتال نمائيم ،ولى سالمت با عداوت وصبر
با جزع آميخته شد .زيرا شما همان مردمى هستيد که در موقع رفتن به صفين دين خود را بدنياى خود مقدم
ميداشتيد ولى امروز دنيار خود را بر دين خود مقدم ميداريد ،بدانيد که ما با شما همان طور هستيم که قبال
بوديم اماشما با ما آن طور نيستيد که قبال بوديد ،شما براى دو مقتول گريه ميکنيد :يکى قتيل صفين
وديگرى قتيل نهروان که خون او را از ما مطالبه ميکنيد ،آن افرادى که گريه ميکنند شکست خورده
وآنهائيکه باقى هستند فرياد ميزنند .معاويه ما را به سوى امرى دعوت ميکند که عزت وعدالتى در آن
وجود ندارد ،اگر شما اراده موت داريدما حکومت آن را نزد خدا ميبريم وچنانچه شما اراده زندگى وحيات
را داشته باشيد ما از شما قبول ميکنيم واز شما رضايت ميخواهيم ،آنگاه مردم از همه طرف تقاضا کردند
که ما زندگى را ميخواهيم ما زندگى را ميخواهيم.
فصل 14
امام حسين عليه السالم بعبد هللا بن عباس در بين گفتگوئى که با يکديگر کردند فرمود :من در عراق کشته
خواهم شد ،اگر در عراق کشته شوم نزد من محبوب تر است از اينکه ريختن خون مرا در حرم خدا
ورسول صلى هللا عليه وآله حالل نمايند.
فصل 15
امام حسن عليه السالم بعمرو عاص فرمود :تو نظير سگ هستى زيرا سگ سرش ودمش پسنديده نيست
وقديم آن مذموم وجديدش بشرک موسوم ،تو در رختخاب مشترک متولد شدى ودر باره تو پنج نفر ادعا
کردند (يعنى هر يک از آن ها ميگفت :اين پسر مال من است) عاقبه االمر لئيم وخبيث ترين آنها غالب شد
(وتو را به دروغ ،پسر خود قرارداد) .توئى که به پيغمبر صلى هللا عليه وآله طعنه زده ابتر گفتى ،توئى
آن سوارى که براى ناقص وتلف کردن (جعفر بن ابيطالب) نزد نجاشى رفتى ،توئى آن کسيکه بوسيله
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هفتاد شعر رسول خدا صلى هللا عليه وآله را هجو کردى تا اينکه آنحضرت بتونفرين کرد وفرمود :خدايا
بشماره هر بيتى او را لعنتى جزا بده ،توئى آنکسيکه آتشى را در مدينه براى (کشتن) عثمان روشن کردى
وبسوى فلسطين فرار کردى وبعد ازآن دين خود را بدنيا فروختى وبا معاويه بيعت نمودى .معاويه ميگويد:
امام حسن عليه السالم هيچوقت نزد من نميايد مگر اينکه زود خارج ميشد زيرا خائف بود که اگرزياد با
من تکلم کند شمشيردارها بمن حمله کنند .روزى قاصد معاويه بامام حسن عليه السالم گفت :از خدا
ميخواهم که تو را حفظ نمايد واين قوم (معاويه وتابعين او) را هالک کند ،امام عليه السالم فرمود :آرام
باش وبکسى که تو را امين ميداند خيانت مکن ،براى تو همين بس که مرا براى جدم رسول هللا صلى هللا
عليه وآله وپدر ومادرم دوست ميدارى ويک نوع از خيانت اين است که گروهى تو را مورد وثوق بدانند
وتو دشمن آنها باشى وبر آنها نفرين کنى.
فصل 16
امام حسين عليه السالم ميفرمايد :پدرم هميشه راهنماى افراد جاهل بود واشخاص غافل را هشيار ميفرمود،
حرف نميزد مگر بحق ،باطل را گوارا نميدانست ولو اينکه بنظرش خود بيايد ،بازوى آن حضرت قوى
وبتنهائى (در راه خدا) جهاد ميکرد ،برادر (دينى) خو را فريادرس ودشمن او را قتال بود گرفتارى برادر
(دينى) را برطرف ميکرد در موقع سختى او در فکر او بود که او را نجات دهد .موقعيکه خدا رسول خود
صلى هللا عليه وآله را بجوار رحمت خود دعوت کرد قريش (راجع بخالفت) از آن حضرت ناراضى
بودند ،آ نحضرت آنها را رها کرد نظير چوپانى که گوسفندان را براى شخص ابلهى واگذارد ،آنگاه که
مردم با ابوبکر بيعت کردند مودت ودوستى خود را نسبت به ابوبکر عملى ميکرد واز نصيحت ابو بکر
مضايقه نميفرمود .بعد از آنکه عمر بمسند خالفت نشست وعده اى از او راضى وگروهى ناراضى بودند
نيز پدرم از آنهائى بود که بيعت عمر را دوست ميداشت واز خالفت او ناراضى نبود ،سپس که مردم با
عثمان بيعت کردند از مشورت با پدرم بى نياز نبودند ،ووقتيکه عثمان کشته شد پدرم کسى را که لياقت
خالفت داشته باشد نديد وکسى را که بر خالفت حريص باشد نيافت واال خالفت را باو واگذار ميکرد .پدرم
متولى امر خالفت شد بجهت حدودى که تعطيل شده بود ودستوراتيکه متروک ومجهول مانده بودند ،بعد از
آن علم وبيرقهاى نفاق که دنيا براى صاحبان آنها لبخندى زده وخود را براى آنها زينت کرده وگوشه
ابروئى بانها نشان داده بود بر عليه پدرم متفق شدند وپدرم دائما بست وبارهاى آنها را درهم ميشکست
ودريدگى آنها را مى دوخت تا اينکه خدا آن حضرت را در بهترين حاالت وساعات قبض روح کرد .سيد
بن طاووس ميگويد :اگر اين حديث صحيح باشد (بايد آن را تفسير کرد) وگفت معناى اينکه موالى ما على
عليه السالم از خالفت عمر ناراضى نبود اين است که آن حضرت ميدانست که شهرائى بدست عمر فتح
خواهد شد ،وديگر اينکه قريش با خالفت آن بزرگوار موافق نبودند ،آيا قول امام حسين عليه السالم را که
ميفرمايد :پدرم آنها را رها کرد آنطور که شبان گله را براى شخص ابلهى واگذار کندمالحظه نميکنى؟
يعنى على عليه السالم امام وچوپان اين امت بود ،ولى آنها را بجهت نبودن ناصر رها کرد آن طور که
عيسى عليه السالم امت خود را واگذار نمود وخدا او را باسمان باال برد .مترجم گويد :با تمام اين
تفسرهائيکه سيد بن طاووس رحمه هللا از اين حديث کرد باز هم اين حديث خالى از اشکال نيست بلکه بايد
گفت :قابل قبول نيست زيرا آن شهرهائى را که عمر بوسيله لشگر اسالم فتح کرد على عليه السالم هم با
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بودن لشگر اسالم ميتوانست فتح کند بلکه بايد گفت :شان على عليه السالم باالتر از اينها است ،واينکه
قريش با خالفت آن حضرت موافق نبودند دليل اين نيست که على عليه السالم بخالفت عمر راضى بوده،
رضايت على عليه السالم اين بود که با عمر بيعت کند ولى بثعت نکرد.
فصل 17
جابر بن عبد هللا از رسول خدا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :در بين فرزندان او يعنى عباس
پادشاهانى بوجود ميايد که امر امت مرا بچند رنگ در مياورندو خدا بواسطه آنها دين را تغيير خواهد داد.
فصل 18
امام جعفر صادق عليه السالم ميفرمايد :امام زمان صلوات هللا عليه در روز عاشورا قيام ميکند .رسول
خدا صلى هللا عليه وآله ميفرمايد :موقعيکه ...شام برگشت مثل اينکه من شخص متکبر يا گرسنه اى را که
مانع گرگ تپه وصحرا نخواهد شد ميبينم وآن موقع فرج اين (امت نزديک) است.
فصل 19
سيد بن طاووس ميگويد :د رجلد سوم تاريخ ابن اثير ديدم که هرقل گردش کرد تا وارد سمياط شد،
موقعيکه قصد برگشتن کرد باالى بلندى آمد ونگاهى بشام کرده گفت :السالم عليک يا سوريه يکنوع
سالمى که بعد از آن (بين من وتو) اجتماعى نباشد ومن بسوى تو عود نميکنم مگر با خوف وترس تا اينکه
آن مولود شوم متولد شود ايکاش متولد نميشد ،چقدر عمل او شيرين است ،وفتنه او براى روم تلخ خواهد
بود .سيد بن طاووس گويد :من نميدانم که منظور او از مولود شوم چيست؟ ظاهر اين است که منظورش
آن کسى است که قسطنطنيه را فتح ميکند.
فصل 21
سيد بن طاووس رحمه هللا ميگويد :در جلد سيزدهم معجم البلدان ديدم :آن موقعيکه عبدالملک مروان عامل
خود موسى بن نصير را به طرف مغرب فرستاد که آن را فتح کند وبفتح آن موفق نشد ديد که بر يکطرف
ديوار آن بزبان حميريه چيزى نوشته شده است همينکه آن را استنساخ کردند ديدند که نوشته است:
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ليعلم ذوا العزا المنيع ومن

يرجوا لخلود وما حى بمخلود

لو ان خلقا ينال الخلد فى مهل

لنال ذلک سليمان بن داود

سالت له عين القطر فائضه

فيه عطا جليل غير مصرود

قال للجن ابنو الى به اثرا

يبقى الى الحشر ال يبلى وال يودى

فصيروه صفاحا ثم ميل به

الى السما باحکام وتجويد

فافرغوا القطر فوق السور منحدرا

فصار صلبا شديدا مثل صيحود

وصب فيه کنوز االرض قاطبه

وسوف تظهر يوما غير محدود

لم يبق من بعدها فى االرض سابغه

حتى تضمن رمسا بطن اخدود

وصار فى قعر بطن االرض مضطجعا

مضمنا بطوابيق الجالبيد

هذا ليعلم ان الملک منقطع

اال من هللا ذى التقوى وذى الجود

فصل 21
سويره بن قدامه ميگويد :من با موالى خودم على بن ابيطالب عليه السالم در نهروان بودم ،موقعيکه از
قتال فارغ شديم وبزمين بابل پياده شديم نزديک بود که آفتاب غروب کند وآن حضرت نماز نخوانده بود،
گفتم :يا على چرا نماز نميخوانى؟ فرمود :اين زمين دو مرتبه مصيبت ديده است اينک توقع دارد که مرتبه
سوم نيز ببيند ،همينکه آفتاب غروب کرد ديدم موالى من على عليه السالم بعربى يا سريانى تکلمى کرد
وآفتاب برگشت ،آنگاه بمن فرمود :اذان بگو من اذان گفتم ونماز خوانديم وقتيکه از نماز فارغ شديم ديدم
که ستاره ها کامال پيدا شدند ،من گفتم :يا على شما فرموديد :دو مرتبه پس مرتبه سوم چه موقع خواهد بود؟
فرمود :اذا عقد الجسر بارضها وطلعت النجوم ذات الذوائب من المشرق هناک يقتل على جسرها کتائب.
فصل 22
جاماسب حکيم ميگويد :قمر را دوازده قران خواهد بود که هر قرانى شصت سال است ودر هر سه مثلثى
براى عالم حکمى واقع خواه شد .موقعيکه قران دهم به پايان رسيد ومقدار کمى از قران يازدهم داخل شد
بنى قنطورا ظاهر ميشوند وبر بندگان خدا مسلط شده شهرها را خراب ميکنند ،وموقعيکه قران يازدهم
بپايان رسيد بنى قنطورا بنى اصفر را ميکشند ومالک زورا (يعنى بغداد) ميشوند واسالم از دست مى رود
ومالک شرق وغرب دنيا خواهند شد وموقعيکه قران دوازدهم که آخرين قرانهاى قمريه است فرا رسيد
کليه اديان مضمحل ميشوند ،ووقتيکه کار باينجا رسيد آن شخص خائف ظهور ميکند وآن ابتدا دولت او
واول تاريخ مذکور وآخر تاريخ اول خواهد بود وعيسى از آسمان نازل ميشود واديان را تجديد مينمايد
وخدا را مورد پرستش قرار ميدهد کتب محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمان انماطى.
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فصل 23
على بن ابيطالب عليه السالم ميفرمايد :آگاه باشيد که قبل از اين در عالم اعجوبه هائى بوده است وبعد از
اينهم در اين عالم ظهور خواهند کرد .اين جهان مرکز عالئمى است از قبيل غلبه بنو قنطورا (طايفه ترک
يا سودان) وسلطنت آنان در عراق واطراف شامات وبازى کردن آنها با برادران وخواهران نجيت .جابر
انصارى روايت کرده که روزى رسول خدا صلى هللا عليه وآله در بين اصحاب خود نشسته بود وجبرئيل
بر آن حضرت نازل شده گفت :خدا تو را سالم ميگويد وتو را بجهت اسالم سالم ودرود مخصوص مى
رساند آن بزرگوار فرمود :جبرئيل اسالم چيست؟ گفت :پنج نهرى که عبارتند از :سيحون ،جيحون ،دو
نهر فرات ونيل مصر ،زيرا اين پنج نهر براى تو واهل بيت وشيعيان تو مقرر شده اند .خداى تعالى
ميفرمايد :قسم بعزت وجالل خودم هر کسيکه يک قطره از اينرا بياشامد بايد با رضايت تو باشد ودر روز
حساب که مردم براى حساب قيام کنند من کسى را داخل بهشت نخواهم کرد مگر اينکه تو از او راضى
باشى واو را حالل کنى ،رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :خدا را براى اين نعمت شکر ميکنم.
جبرئيل گفت :يا رسول هللا تو را بقائم مژده ميدهم که از فرزندان تو خواهد بود وظهور نميکند تا اين
نهرهاى پنجگانه را کفار مالک شوند ،در اين موقع است که خدا اهل بيت تو را يارى ميکند وبيرقى از
اهل ضاللت تا قيام قيامت بلند نخواهد شد.
آنگاه رسول خدا صلى هللا عليه وآله خدا را سجده کرد ومسلمين را از اين نعمت بشارت داد وفرمود :اسالم
در ابتدا امر غريب بود وبعد از اينهم غريب خواهد شد ،از آن حضرت توضيح خواستند؟ فرمود :پنج
نهريکه خدا براى من واهل بيتم قرار داده از اين قرار است :سيحون ،جيحون ،دو نهر فرات ونيل مصر،
موقعيکه کفار اين پنج نهر را تصرف کردند اسالم مالک شرق وغرب عالم خواهد شد ودر آن وقت خدا
اهل بيت مرا به اهل کفر وضالل نصرت ميدهد وبيرقى از اهل ضالل تا قيام قيامت بر پا نخواهد شد.
فصل 24
قبل از اينکه امام زين العابدين عليه السالم در جامع کوفه وارد شود در نجف اشرف توقفى فرمود :ونماز
خواند وبعد از آن فرمود :هى هى يا نجف وگريه کرد وگفت :چه بالئيکه در نجف رو ميکند؟ از آنحضرت
پرسيدند :چه بالئى؟ فرمود :موقعى که سيل نجف را پر کند وآتش در حجاز دچار سنگ وريگها شود
(عبارت عربى اينست :وظهرت النار بالحجاز فى االحجار والمدر) وقوم تاتار بغداد مالک شوند منتظر قائم
عليه السالم باشيد .روايت شده که از صادق آل محمد صلى هللا عليه وآله راجع بظهور قائم اهل بيت
پرسيدند آن حضرت آه سردى کشيده گريه کرد وفرمود :چه بالئى که دامنگير او خواهد شد ،وقتى افراد
اخته (اشخاصيکه بيضه آنها را کشيده اند) وزنهاو اهل سودان حکومت کنند وجوانها وبچه ها امارت نمايند
وجامع کوفه خراب شود وآن دو جسر بسته شوند در آن موقع سلطنت بنى عباس دچار زوال ميشود وقائم
ما اهل بيت ظهور خواهد کرد( .مترجم گويد :شايد منظور از سلطنت بنى عباس آنهائى باشند که بعدا
بوجود بيايند).
فصل 25
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ابن شهر آشوب در جلد هشتم مناقب راجع بعالئم ظهور ميگويد :در بغداد دو قريه جابيه شام وبصره زلزله
اى رو ميدهد وآتشى از آذربايجان ظهور ميکند که هيچ چيز جلوگير آن نخواهد بود ،شام خراب ميشود
وپل بغداد نزديک کرخ بسته خواهد شد ودر آن جا باد سياهى در اول روز بلند ميشود ،وزلزله اى در آن
رخ ميدهد که بيشتر آن فرو خواهد رفت ،اختالف دو صف از عجم وخون ريزى بين آنها ،غلبه غالمهاى
زرخريد بر شام ،صدائى از آسمان که کليه اهل زمين هر کدام بلغت خود آن را ميشنوند وهر کسى را به
اسم پدر ومادرش صدا ميزند ،ويک صورت وسنيه در قرص خورشيد ظاهر ميشود ،بيست وچهار
بارندگى پى در پى در جمادى االخره وده روز از رجب خواهد شد وزمين پس از مردن بجهت آن بارندگى
زنده ميشود وبرکتهاى خود را معرفى ميکند وبعد از آن درد وبال از بين خواهد رفت.
فصل 26
ابو الحسن کاشانى گويد :طالع رسول خدا صلى هللا عليه وآله ميزان وعطارد که در برج ثابت است
وصاحب ستاره غيب که در برج ثابت است ومشترى که در برج خود ميباشد داللت دارد بر اينکه نبوت
آن حضرت تا روز قيامت باقى خواهد ماند وشريعت آن بزرگوار دائما رو بزيادى ميرود ،وموقعيکه
پانصد سال از وقت مفارقت او از اين دائره گذشت روم مصادف ميشود با اوالد آن حضرت بنابر آنچه
يعقوب بن اسحاق کندى وابومعشر بلخى ويحيا بن ابى منصور ذکر کرده اند وخطهاى آنها نزد خلفا موجود
است .کاشانى ميگويد :زهره وعطارد در برج قمرند وعطارد برج قرآن است پس بنابر اين شريعت نبوى
صلى هللا عليه وآله الى يوم القيامه باقى خواهد بود وخالفت هم گاهى (بديگرى) منتقل ميشود وگاهى
برميگردد (به اين خانواده) .آنگاه ميگويد :اختالفيکه در طالع آن حضرت واقع است همان مسلط شدن بنى
اميه وبنى عباس است خالفت بگروهى از مردم فارس منتقل خواهد شد زيرا که دين آن حضرت برقرار
خواهد بود ،وچون زحل دليل بر اوالد او ميباشد ايجاب ميکند که فرزندان آن حضرت در ابتداى امر دچار
مصيبت وقتل وخوف شوند وموقعى که از وفات آن بزرگوار پانصد سال گذشت دولت به طالبيه رو ميکند
وآنها بر کفار وملحدين طفر پيدا ميکنند وعدل را ظاهر مينمايند وکليه عالم متدين بدين نيکوئى ميشوند.
فصل 27
ابو مشعر ميگويد :جاماسب وزردشت در هزار سال قبل از بعثت پيغمبر صلى هللا عليه وآله حکم کرده اند
که طالع قرآن (نشان ميدهد) که شريعت رسول هللا صلى هللا عليه و آله تا روز قيامت باقى خواهد بود.
وگفته اند :در ابتداى موت او سلطنت از دست اهل بيتش ميرود وسيصد وشصت سال بعد از وفات آن
بزرگوار سلطنت از دست اصحابش خواهد رفت وبعد از پانصد سال بسوى آنها مراجعت ميکند وطالبيين
بر عالم مستولى ميشوند وعدل وانصاف را ظاهر ميکنند.
اعبد زحل ميگويد:
ووديعه من سر آل محمد (ص)

اودعتها وجعلت من امنائها

فاذا رئيت الکوکبين تقاربا

فى الجدى بين صباحها ومسائها
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فهناک يطلب ثار آل محمد

وثراثها بالسيف من اعدائها

يعنى امانتى از آل محمد صلى هللا عليه وآله را (بتو) مى سپارم وتو از امينهاى آن (امانت) هستى :وقتيکه
ديدى دو ستاره در صبح وشب در جدى نزديک يکديگر شدند ،آن موقع خون وميراث آل محمد صلى هللا
عليه وآله بوسيله شمشير از دشمنانشان گرفته خواهد شد.
فصل 28
ابن شهر آشوب در جله هشتم مناقب ميگويد :محمد بن على نوشجانى يزدجرد را از روز قادسيه وپنجاه
هزار کشته اهل فارس خبر داد ويزدجرد بسوى اهل بيت خود فرار کرد موقعيکه بر در ايوان کسرا رسيد
گفت :السالم عليک ايها االيوان اين منم که پيش ازاين رفتم واينک من با آن مردى که از فرزندان من است
وهنوز زمان او نرسيده نزد تو مراجعت کرده ايم .سليمان ديلمى ميگويد :از صادق آل محمد صلى هللا عليه
وآله پرسيدم :منظور از آن فرزندى که يزدجرد گفت کيست؟ فرمود :منظورش قائم شما يعنى ششمين
فرزند من است .زيرا که يزدجرد از طرف مادرى پدر امام زمان عليه السالم است بجهت اينکه مادر امام
زين العابدين عليه السالم که شهربانو باشد دختر يزدجرد بوده وامام زين العابدين يکى از اجداد امام زمان
است.
فصل 29
ثوبان ،غالم رسول خدا صلى هللا عليه وآله از آن حضرت روايت کرده که فرمود :نزديک شده که کليه امم
بدور شما اجتماع کنند آنطور که خورندگان غذا بدور کاسه جمع ميشوند ،پرسيدند :از جهت اينکه (نفرات)
ما کم است؟ فرمود :نه بلکه شما زياد هستيد ولى نظير غثا خواهيد بود .عظمت ومهابت از شما گرفته شد،
ووهن در دلهاى شما جاى گزين ميشود ،گفتند :وهن چيست؟ فرمود :حب دنيا وبيزارى از موت.
فصل 31
ابن مسعود از حضرت محمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وآله روايت کرده که فرمود :اين امر (خالفت)
هميشه در بين شما خواهد بود وشما متولى آن خواهيد بود تا آن موقعيکه عمل بر خالفى انجام نداده باشيد
وقتى که عمل بر خالف انجام داديد خدا شريرترين خلق خود را بر شما مسلط ميکند تا شما را چون شاخه
درخت پوست بکند (مترجم گويد :حديث  23و 37قبل از اين هم ذکر شدند).
فصل 31
سيد بن طاووس گويد :بعضى از شعرا اين اشعار را در مدح مولودى سروده اند:
حملت به ام مبارکه

وکانها بالحمل ما تدري

حتى اتمت شهر تاسعها

ولدته مشبه ليله القدر
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فاتين فيه فقال اسرته

يرجى لحمل نوائب الدهر

والنور کلل وجهه فبدا

کالبدر او ابهى من البدر

ونذرن حين راين غرته

ما ان بقين وفين بالنذر

هلل صوما شکر انعمه

وهللا اهل الحمد والشکر

وشهدن ان على شمائله

نص اال له عليه بالنصر

ونفوذ امر فى البزيه ال

يعصى له فى البر والبحر

فصل 32
مسعده گويد :ابو بصير از صادق آل محمد صلى هللا عليه وآله پرسيد :آيا امير المؤمنين عليه السالم همان
طور که عده اصحاب قائم عليه السالم را ميدانست جا ومکان آنها را هم ميدانست؟ فرمود :آرى بخدا قسم
اسم آنها واسم پدران ومکانشان را يکى يکى ميدانست ،راوى گفت :فداى تو شوم هر چه را على عليه
السالم ميدانست امام حسن هم مى دانست وآنچه را که امام حسن ميدانست امام حسين هم مى دانست ،هر
چه را امام حسين مى دانست شما هم ميدانيد پس مرا از تعداد ومکان ياران آنحضرت مطلع فرما؟ .امام
جعفر صادق عليه السالم فرمود :روز جمعه بعد از نماز نزد من بياروز جمعه خدمت آن حضرت رفتم
فرمود :آنشخصى که نويسنده تو بود کجا است؟ گفتم :او شغل زيادى دارد ومن دوست ندارم که شنيدن اين
مسئله از وقت احتياجم عقب بيفتد ،آن بزرگوار بشخصى فرمود :بنويس :بسم هللا الرحمن الرحيم اين
خالصه قول پيغمبر صلى هللا عليه وآله است که بر على بن ابيطالب عليه السالم امال فرموده ونام ونشان
اصحاب موافق قائم عليه السالم را که هنوز در دنيا نيامده اند براى آن حضرت بيان نموده است ،اصحاب
قائم عليه السالم در آن سالى که امر خدا در آن ظاهر ميشود وصوتى شنيده خواهد شد همه در يکشب
روانه مکه خواهند شد ،اصحاب قائم عليه السالم همه از نجبا وفقها وحکام وعابدين ومرابط وسياحين
ميباشند (معنى مرابط وسياحين بعدا مى آيد) .از طواس شرقى يکنفر  -از شام دو نفر  -از فرغانه يکنفر -
از ترمذ دو نفر  -از صامغان دو نفر  -از نيزبان چهار نفر  -از افنون نه نفر  -از طوس پنج نفر  -از
فاراب دو نفر  -از طالقان بيست وچهار نفر  -از مرو دوازده نفر  -از جبال غور هشت نفر  -از نيشابور
هفده نفر  -از سيستان سه نفر  -از بوشنج چهار نفر  -از روى هفت نفر  -از هرات دوازده نفر  -از
طبرستان چهار نفر -از تل مورون دو نفر  -از جرجان دوازده نفر  -از فلسطين يکنفر  -از ...سه نفر -از
طبريه يکنفر  -از همدان چهار نفر  -از بابل يکنفر  -از کيدر دو نفر  -از سبزوار سه نفر  -از کشمير
يکنفر  -از حران يکنفر  -از رقه سه نفر  -از رافقه دو نفر  -از حلب چهار نفر  -از قبرس دو نفر  -از
بتليس يکنفر  -از دمياط يکنفر – از دمشق سه نفر  -از بعلبک يکنفر  -از تل شيزريک يکنفر  -از فسطاط
چهار نفر  -از قلزم دو نفر از شوشتر يکنفر از برذعه يکنفر از فارس يکنفر  -از تفليس يکنفر – از صنعا
يکنف ر -از ماذن يکنفر  -از طرابلس يکنفر  -از قيروان يکنفر  -از ايله يکنفر از وادى القرى يکنفر  -از
خيبر يکنفر  -ازب در يکنفر  -از الحان يکنفر  -از مدينه يکنفر  -از ربذه يکنفر  -از کوفه چهار نفر  -از
حيره يکنفر  -از کوثى يکنفر  -از طى يکنفر  -از زبيده يکنفر  -از برقه دو نفر از اهواز دو نفراز
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اصطخر دو نفر  -از بيداميل يکنفر  -از ليان يکنفر  -از ...يکنفر  -از حلوان دو نفر  -از بصره سه نفر -
از اصحاب کهف چهار نفر  -وآن دو تاجرى که از عانه بسوى انطاکيه خارج ميشوند ،ويازده نفرى که از
روم طلب امنيت ميکنند وآن هائيکه بسرانديب نازل ميشوند  -از سمندر چهار نفر  -آن مردى که در
سالهط از مرکب مفقود ميشود آن دو نفرى که از شعب به سندانيه فرار ميکنند  -از نخشب يکنفر  -آن
مردى که از بلخ از دست عشيره خود فرار ميکند  -آن کسى که از سرخس بوسيله قرآن با دشمنان استدالل
ميکند .اينها سيصد وسيزده نفرند که خدا همه را در يکشب جمعه در مکه معظمه جمع ميکند ،شب را در
بيت هللا الحرام صبح ميکنند واحدى از آنها تخلف نخواهد کرد ،آنگاه در بين کوچه هاى مکه منتشر ميشوند
وجستجوى اطاق ميکنند که سکنا نمايند ،اهل مکه آنها را نميشناسند زيرا که در آن موقع آمدن قافله از
شهرهابراى حج عمره يا تجارت نزد آنها سابقه ندارد ،پس عده اى از اهل مکه بيکديگر ميگويند :اين
گروه غريبى که ما امروز در مکه مى بينيم تاکنون نديده بوديم ،اينها اهل يکشهر نيستند از يک قبيله هم
نيستند اينها که اهل وعيال ومالهاى سوارى ندارند؟ در ين بين مردى از بنى مخزوم مى آيد (وکالم آنها را
قطع کرده) مى گويد :من امشب خواب عجيبى ديده ام که خيلى از آن خائف وترسانم آن جمعيت مى گويند:
بياتا نزد فالنى ثقفى برويم وتو خواب خود را براى او بگو ،همينکه نزد آن شخص ثقفى مى آيد آن مرد
مخزومى مى گويد :در عالم خواب ديدم که قطعه ابرى از آسمان آمد تا اينکه بر کعبه فرو نشست بعد از
آن ديدم که در آن ابر ملخهائى است که داراى بالهاى سبزى هستند ،آنگاه بطرف يمين وشمال پرواز کردند
وبهر شهرى که مى رسيدند آن را آتش ميزدند وبهر بنائى که مصادف ميشدند آن را خراب مى کردند .آن
مرد ثقفى مى گويد :تعبير اين خواب اين است که امشب لشگرى از لشگرهاى خدا بر شما وارد شده وشما
قدرت مقاومت با آنها را نداريد ،مى گويند :آرى بخدا قسم ما امروز چيز عجيبى ديديم وجريان آن جمعيت
را نقل ميکنند ،آنگاه از نزد او بلند ميشوند که در مقابل آنها قيام کنند ولى خدا دل هاى اهل مکه را پر از
خوف وترس خواهد کرد .اهل مکه بيکديگر مى گويند :در باره اين گروه تعجيل نکنيد زيرا که عمل
ناپسندى انجام نداده اند واسلحه (برخ شما) مکشيده اند وعمل بر خالفى را مرتکب نشده اند ،شايد در ميان
اين قوم مردى از قبيله شما باشد ،اگر عمل بر خالفى از اين گروه سر زد آنگاه آنها را خارج کنيد.
واصحاب قائم عليه السالم با سيماى نيکو مشغول عبادت واعمال حج خواهند شد وآنها در کعبه اى هستند
که هر کس داخل آن شود خوف وترسى ندارد مگر وقتى که در کعبه ايجاد حادثه اى کنند وآنها ايجاد
حادثه اى نکرده اند که حرب با آنها واجب شود .مرد مخزومى که سرپرست آن مردم است مى گويد :من
مطمئن نيستم از اينکه اين جمعيت بدون اصل وريشه باشد وقتى که صاحب اصلى اينها بيايد تکليف
وجاللت شان آنها معلوم خواهد شد ،قبل از اينکه اصل آنان بدست آيد آنها را شماره کنيد تا ببينيد که
جمعيتشان در اينشهر کم وعزتشان زياد است ،زيرا اين گروه بعد از اين جالل وشانى پيدا ميکنند وتعبير
خواب من برحق خواهد بود .بعضى از اهل مکه بيکديگر ميگويند :بر فرض اينکه بقدر اينها جمعيت بيايد
نبايد شما را خوفى باشد زيرا که اين قوم اسلحه ندارند وسنگر وپناهى ندارند که بان پناهنده شوند ،اگر
لشگرى بطرف شما بيايد شما در مقابل آنها قيام کنيد که آنها در مقابل شما چون شربت آبى هستند که
شخص تشنه بياشامد ،دائما در اينگونه گفتگوها خواهند بود تا شب فرا مى رسد وخواب بر آنها مستولى
شده متفرق ميشوند وبعد از آن اجتماع نميکنند .آنگاه قائم عليه السالم قيام ميکند واصحاب قائم عليه السالم
نظير فرزندان يک پدر ومادر که صبح متفرق وشب اجتماع نمايند با يکديگر مالقات ميکنند .ابو بصير به
امام صادق عليه السالم گفت :فدايت شوم غيراز اين عده در روى زمين مومنى نخواهد بود؟ فرمود :چرا
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ولى اين عده اى که قائم عليه السالم در ميان آنها ميايد از نجبا وفقها وحکام وقاضيهائى هستند که ظاهرو
باطنشان يکى است وهيچ حکمى بر آنها مشکل نميشود .نيز ابو بصير گويد :از امام جعفر صادق عليه
السالم راجع به اصحاب قائم عليه السالم پرسيدم :آن حضرت مرا از جا ومکان تعداد آنها مطلع کرد
همينکه سال دوم شد نزد آن برزگوار آمدم وگفتم :قصه مرابط وسياح چيست؟ فرمود( :آنها چند نفرند،
اول) مردى است از اهل اصفهان از فرزندان دو دجال او را برگشتى است که داراى هفت چيز است
وغير از خود او کسى نميداند ،اين مرد از شهرى خروج ميکند ودر شهرها گردش نموده طلب حق مينمايد
وبهيچ مخالفى ملحق نميشود مگر اينکه حق او را رد ميکند ،آنگاه به طرايزون که مابين اسالم وروم است
ميايد وبمردى از نصارا که ميخواهد به امير المؤمنين عليه السالم برسد اصابت ميکند واو را شبانه ميبرد.
واما سياحى که طلب حق ميکند :او مردى است از اهل نخشب که احاديث زيادى نوشته واختالف را ميداند
وهميشه طلب عم ميکند تا اينکه صاحب االمر عليه السالم را بشناسد ودائما کار او اينست تا اينکه صاحب
االمر عليه السالم نزد او ميايد .واما مردى که از عشيره وخويشان خود متوارى ميشود :آن کسى است که
به اهواز فرار ميکند ودر يکى از دهات آن سکنا مينمايد تا اينکه امر خداى عز وجل به او برسد وبا
هيچيک از مخالفين مالقات نميکند مگر اينکه بوسيله قرآن با او مباحثه ميکند تا اينکه امر وحق ما را ثابت
نمايد .واما متخلى بقلبه :او مردى از فرزندان روم از قريه اى است که آن را قونيه ميگويند وهميشه مطيع
مقاله خود خواهد بود تا آنموقعيکه خدا بر او منت نهاده وامرى که براى او مسلم ومحقق است به او
معرفى نمايد ،او داخل سقليه ميشود وخدا را عبادت ميکند تا وقتى که نداى حق را بشنود واجابت کند .واما
آن دو مردى که از سندانيه وشعب فرار ميکنند دو نفرند که يکى از آنها اهل کيدر وديگرى اهل حبابا
خواهد بود که بسوى مکه خارج ميشوند وهميشه مشغول تجارت شده تا اينکه در شعب ميروند وتجارت
آنان نيکو شده مدتى در آنجا بسر ميبرند ،موقعيکه اهل شعب آنها را شناختند در صدد اذيتشان بر ميايند
وکار آنها را در هم وبرهم ميکنند ،پس يکى از آنها به رفيق خود گويد :آن گروه ما را اذيت کردند تا اينکه
از شهر خود مفارقت کرده بسوى مکه فرارى شديم واز مکه بشعب آمدين وگمان ميکرديم که اذيت اهل
شعب از اهل مکه کمتر است وعملى را که آنها کردند مالحظه کردى؟ پس بهتر اين است که ما بسوى
شهرهاى ديگر يويم تا اينکه خدا عدل يا موتى مرحمت فرمايد ،آنگاه مجهز ميشوند وبسوى برقه خارج
ميشوند واز آنجا حرکت کرده به سندانيه ميايند واقامت ميکنند تا شب کذائى .واما آن دو تاجرى که بسوى
انطاکيه ميشوند آنها دو نفرى هستند که نام يکى از آنها سليم وديگرى سلم است وداراى غالم عجمى که
ورا مسلم مى گويند ميباشند ،آنها با رفقاى تاجرى بسوى انطاکيه مى آيند وچون نزديک انطاکيه رسيدند
صدائى را ميشوند وبنحوى بسوى آن صدا عزيمت مينمايند که گوئى غير از آن مطلوبى ندارند لذا تجارت
را فراموش ميکنندو بدنبال آن صدا مى روند ،وقتى که رفقاى تاجر آنها وارد انطاکيه شوند آنها را نميبينند
واز آنها خبرى ندارند ،تجار به يکديگر مى گويند :منزل وماواى آنها رامى دانيد؟ مى گويند :آرى .آنگاه
اشيا تجارتى آنها را ميخرند وبراى اهل وعيالشان مياورند همين که تجار آمدند واجناس آنها را بخانواده
هاشان دادند بيشتراز شش ماه نميکشد که خود آنها با مقدمه قائم عليه السالم ميايند .آنها گروهى هستند که
از دست همسايگان واهل وعيال خود وپادشاه خود مستاذى ميشوند وهميشه دچار اين بال هستند تا اينکه
نزد پادشاه روم آمده قصه خود را شرح مى دهند واو را از اذيت هاى قوم وملت خود آگاه ميکنند پادشاه
روم بانها تامين جانى مى دهد وقسمتى از زمين قسطنطنيه را بانها اختصاص مى دهد وتا شب معهود در
آنجا خواهند بود ،همين که شب معهود رسيد وآنها از آن جا رفتند همسايگان واهل آن زمين آنها را
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نميبينند ،از همياسگان نزديک آنها استفسار مى کنند ولى آن ها هم خبرى نخواهندداشت .بعد از آن پادشاه
روم را از اين قضيه آگاه ميکنند وميگويند :که آيا مفقودشده اند .پادشاه روم مفتش هائى براى يافتن آنها
درب دروازه ها مامور ميکند ولى کوچکترين خبرى از آن ها بدست نميايد ،پادشاه را نگرانى زيادى
عارض ميشود ونزد همسايگان آنها فرستاده ميگويد :شما آن مردمى هستيد که آنها را امان داده ايد،
هربالئى که به سر آنها آمده شما آورده ايد ،يا بايد آنها را حاضر کنيد يا خبرى از آنها بياوريد که کجا
رفتند وآن خبر طورى واضح باشد که جاى شکى باقى نگذارد ،بهمين جهت اهل مملکت او بحبس وخوف
وکتک وقتل معذب خواهند بود ،تا اينکه بپادشاه خبر مى دهند :راهبى است که ميگويد :من تمام کتب را
خوانده ام وغير از من وشخص يهودى که در زمين بابل است کسى نيست که کليه اين کتابها را بداند.
پادشاه دستور مى دهد تا او را از صومعه بياورند همين که بر پادشاه وارد ميشود پادشاه به او گويد :آنچه
تو ميگوئى براى من گفته اند وتو قدرت مرا ميبينى ،راست بگو که اگر آنها کشته شده اند من مجاورين
آنها را شرقا وغربا بکشم اگر چه از وزرا وخواص خودم باشند .راهب ميگويد :ايها االمير تعجيل مکن
ودر حق اهل مملکت خود جور وستم نکن زير که آنها کشته نشده اند ونمرده اند وحادثه اى هم براى آنها
رخ نداده است بلکه آنها را از خاک شما در مکه برده اند تا بوعده پادشاه بزرگ امم که هميشه انبيا از او
خبر مى دادند وفا کنند .پادشاه گويد :واى بر تو تو اين موضوع را از کجا ميدانى ومن چطور بدانم که تو
راست ميگوئى؟ در جواب ميگويد :ايها االمير من غير از حق چيزى نميگويم ،من وارث (اقوال) علما
پانصد سال قبل از اين هستم ،پادشاه گويد :اگر تو راست ميگوئى پس کتاب را حاضر کن ،آنگاه پادشاه
يکى از امينهاى خود را روانه ميکند تا آن کتاب را مياورد همين که آن کتاب را ميخوانند ميبينند که
صفات قائم عليه السالم واسم او ونام ياران او ومحل خروج آنها در آن مرقوم است ،راهب به پادشاه
ميگويد :آن قوم بر شهرهاى تو مسلط خواهند شد ،پادشاه گويد :واى بر تو تاکنون کسى اين خبر را بمن
نداده؟ راهب در جواب ميگويدک اگر من از کشته شدن يک عده بيگناهى نميترسيدم اين خبر را بتو
نميدادم تا اينکه او را بچشم خود ببينى ،پادشاه ميگويد :تو ميدانى که من ميتوانم او را ببينم؟ راهب ميگويد:
آرى امسال تمام نميشود که مالهاى سوارى آن حضرت وسط شهرهاى تو را پامال خواهند کرد وآن گروه
از طرف آن حضرت راهنمايان شهرهاى تو خواهند بود ،پادشاه خواهد گفت :الزم است که من شخصى را
روانه کنم ونامه اى بنويسم تا خبرى از آن حضرت براى من بياورد؟ راهب ميگويد:
تو همان کسى هستى که تسليم او خواهى شد وناچارى که تابع او باشى تا موقعيکه بميرى ويکى از
اصحاب آن حضرت بر جنازه تو نماز بخواند .واما آنهائيکه به سرانديب وسمندار سکنا ميکنند چهار نفر
از اهل فارسند که بجهت تجارت مسافرت ميکنند ودر سرانديب وسمندار اقامت ميکنند تا اينکه صوت
معهود را بشنوند وبطرف مکه حرکت نمايند .واما آن کسيکه در سالهط از مرکب خود (افتاده) مفقود
ميشود :او مردى است از اهل يهوديه اصفهان که از سالهط بقصدايله خارج ميشود ودر آن بينى که شبانه
در دريا حرکت ميکند صدائى ميشنود واز کشتى در زمينى پياده ميشود که از آهن سفت تر واز ابريشم (بر
اقتر يا نرمتر؟) آنگاه اهل مکه ندا ميکنند سوار شويد که اين صاحب وسرور شما است ،وآن مرد برمى
گردد وميگويد :براى من مانعى نيست زيرا که اين گروه تماما در مکه هستند ويکى از آنها تخلف نخواهد
کرد .امام صادق عليه السالم فرمود :موقعى که قائم قيام کرد اين گروه متولى وحکام زمين خواهند بود.
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فصل 33
منصور بن حازم ميگويد :از امام جعفر صادق عليه السالم راجع به حظيره اى که بين دو خانه است سوال
شد ،گمان کرد که على عليه السالم براى صاحب آن خانه اى که از طرف قماط است قضاوت کرد .مترجم
گويد :مثل اينکه از اين حديث کلمه اى يا جمله اى سقط شده باشد يا اينکه جعلى باشد زيرا جوابى که امام
ميگويد بايد بطور يقين باشد نه بطور گمان.
فصل 34
عوانه ميگويد :به امام حسن عليه السالم گفته بودند :عمرو عاص در منبر مصر بعلى عليه السالم بدگوئى
ميکند ،امام عليه السالم نامه اى براى او نوشت که مضمون آن اين بود :از حسن بن على بسوى عمرو بن
عاص اما بعد بمن اينطور رسيده که تو باالى منبر مصر ميروى وآل فرعون وقارون ومخصوصا ابو
جهل را بزرگ ميکنى ودر باره على عليه السالم عيب جوئى مينمائى؟ .بجان خودم قسم که تو تير را در
غير قوس خود نهاده وغير از نشان خود را هدف قرار داده اى ،تو نظير آن کسى هستى که مذمت صفات
شخص بدون عيبى را نمايد ،تو سوار اسب خطرناکى شده اى واز گردنه بسيار خوفناکى باال ميروى
ونظير کسى هستيکه دنبال دشنه رود تا خود را طعمه آن کند ،اى پسر قصاب وشترکش تو را چه بان که
سهمى از خانه بزرگان قريش داشته باشى يا باستانه مجد آنان باز آئى يا بر مذمت آنها توفيق يا بى گمان
نميکنم که تو بتوانى آتشى روشن کنى مگر بقدر قدرت حقير وحسب ونسب ناصحيح ونفس پست ناچيز
خود که باطل رابر حق ترجيح داد وبشکم ومزخرفهاى دنيوى قانع شد .حقا که خدا تو را دشمن خود
ميداند ،مژده باد تو را به سخط وعذابهاى دردناک خدا وجزاى اعمال زشت خود ،وخدا هم در حق بندگان
خود ظلم نميکند (بلکه جزاى عمل تو جز عذاب نيست).
فصل 35
گويند :در آن بينيکه عمر بن عبد العزيز در مجلس خود نشسته بود دربان او با زنى خون آلوده ،بلندقامت
وخوش قد وباال با دو مرد ديگر که با آن زن بودند با نامه اى که ميمون بن مهران بعمر بن عبد العزيز
نوشته بود وارد شدند ونامه را بعمر دادند ،وقتيکه عمر آن را باز کرد ديد نوشته :بسم هللا الرحمن الرحيم
از ميمون بن مهران به سوى عمر بن عبد العزيز ،سالم عليک ورحمت هللا وبرکاته ،اما بعد :امر عجيبى
براى ما پيش آمد که کرده که سينه هاى ما را تنگ کرده وفکر ما بان رسا نيست لذا ما خود را راحت
کرده وآن را به اهلش واگذار نموده ايم ،زيرا که خداى تعالى ميفرمايد :ولو ردوه الى الرسول والى اولى
االمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم .اين يک زن ودو مردى را (که بحضور شما روانه کردم) يکى از
آن دومرد شوهر وديگرى پدر اين زن است که گمان ميکند دامادش بدين نحو قسم خورده که على بن
ابيطالب عليه السالم بهترين اين امت وسزاوار ترين مردم برسول خدا صلى هللا عليه وآله است وباين قول
دختر او را طالق داده است وپدر اين زن گمان ميکند که دخترش بر دامادش حرام شده زيرا که چون مادر
او ميباشد .شوهر اين زن بپدر زن خود ميگويد :تو دروغ ميگوئى وگناه ميکنى زيرا قسم من قسم بجائى
بوده و حرف من صدق است ،واين زن على رغم انف وغيظ تو زن من ميباشد .همين که نزد من آمدند از
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شوهر راجع بقسمش پرسيدم؟ گفت :آرى من قسم خورده ام وزنم را بدين نحو طالق داده ام که على بن
ابيطالب عليه السالم بهترين مردم وسزاوارترين آنها برسول خدا صلى هللا عليه وآله وسلم است هر که
ميخواهد على را بشناسد بشناسد وهر که نمى شناسد نشناسد هر که ميخواهد غضب کند غضب کند وهر که
ميخواهد راضى باشد راضى باشد ،موقعى که مردم اين سخن را شنيدند بدور او جمع شدند ،واين مردم هم
اگر زبانشان يکى باشد دلهاشان يکى نيست (يعنى طالب فتنه وآشوبند) .يا امير المؤمنين تو اختالف مردم
ومتابعت آن ها را از هوا وهوس ميدانى وميدانيکه مردم چگونه به سرعت بسوى فتنه وآشوب ميروند ،لذا
ما از قضاوت خوددارى کرديم ،تا آن طور که خدا بتو تعليم داد قضاوت فرمائى .پدر وشوهر اين زن خود
را از او جدا نميکنند پدر قسم ميخورد که نگذارد اين زن با شوهرش باشد وشوهر قسم ميخورد که اززنش
جدا نشود اگر چه گردنش زده شود مگر اينکه حاکمى بر عليه او حکم کند که مخالفت امر او وامتناع از
دستور او مقدور نباشد يا امير المؤمنين خدا توفيق تو را نيکو کند وتو را هدايت فرمايد ودر آخر نامه
نوشت:
اذا ما المشکالت وردن يوما

فحارت فى تاملها العيون

وضاق القوم ذرعا عن نباها

فانت لها يا ابا حفص امين

لتوضحها فانت بها عليم

وربک بالقضا بها مبين

النک قد حويت العلم طرا

وحکمت التجارب والفنون

وفضلک االله على الرعايا

فحظک فيهم الحظ الثمين

راوى گويد :در آن مجلس رجال بنى اميه وقريش حضور داشتند عمر بن عبد العزيز به ابو مره (پدر
آنزن) گفت :يا شيخ تو (در باره اينمسئله) چه ميگوئى؟ گفت :يا امير لمؤمنين زن اين مرد دختر من است
که با بهترين جهيزيه بخانه او فرستادم وخير اينزن نصيب او شده است اينمرد قسم دروغ خورده که من
زنم را طالق داده ام وميخواهد که با او باشد ،عمر گفت :اگر با اينقسم زن خود را طالق نداده باشد قسم او
چطور قسمى خواهد بود؟ گفت :سبحان هللا اينموضوعيکه او در باره اش قسم خورده کذب آن واضح
وروشتنتر است از اينکه من با اينعلم وسنم در باره آن شکى داشته باشم ،زيرا اينمرد قسم خورده که بعد از
رسول خدا صلى هللا عليه وآله على بهترين اين امت است واال زوجه او سه طالقه باشد .عمر بن عبد
العزيز بشوهر آنزن گفت :تو چه ميگوئى آيا چنين قسمى خورده اى؟ گفت :آرى ،وقتيکه گفت :آرى
نزديک بود که مجلس اهل خود را مضطرب نمايد وبغضب در آورد وبنى اميه با غضب بشوهر آن زن
نگاه ميکردند ولى حرف نميزدند وبصورت عمر بن عبد العزيز مى نگرستند،عمر سر خود را بزير
انداخت وبا دست خود روى زمين خط ميکشيد واهل مجلس هم ساکت ومنتظرند که عمر چه خواهد گفت
عمر سر خود را بلند اينشعر را انشا کرد:
اذا ولى الحکومه بين قوم

اصاب الحق والتمس السداد

وما خير االمام اذا تعدى

خالف الحق واجتنب الرشادا
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آنگاه باهل مجلس گفت :شما راجع بقسم اينمرد چه ميگوئيد؟ همه ساکت شدند .گفت :جواب بگوئيد مردى
از بنى اميه گفت :اين حکم حکم ناموس است وبراى ما (طايفه بنى اميه که شيعه نيستيم) صالح نيست که
قضاوت کنيم ،تو در بين آنها عالمى مورد اطمينان هستى ميتوانى بر له وعليه آنان قضاوت کنى .عمر
گفت :تو (نظريه خود را) بگو زيرا حرفيکه موجب ابطال حق واثبات باطل نباشد آزاد است ،گفت :من
چيزى نميگويم .سپس عمر بمردى از فرزندان عقيل بن ابيطالب متوجه شده گفت :تو در باره قسميکه
اينمرد خورده چه ميگوئى آنرا غنيمت بدان (وجواب بگو) گفت :اگر تو قول مرا حکم قرار ميدهى وحکم
مرا جائز ميدانى ميگويم ،واگر غير از اين باشد سکوت من بهتر ودوستى ما با دوامتر خواهد بود ،عمر
گفت :بگوحکم تو حکم وقول تو ممضى خواهد بود همينکه بنى اميه اين مقاله را شنيدند گفتند :يا امير
المؤمنين تو مراعات ما را نکردى زيرا قضاوت را بعهده غير از ما نهادى درصورتيکه ما پاره بدن تو
ونزديکترين رحم تو هستيم .عمر گفت :ساکت باشيد ،مگر من قبل از اين بشما نگفتم ولى شما قبول
نکرديد؟ گفتند :آنطور که با آن مرد عقيلى رفتار کردى با ما رفتار نکردى وحکم ما را حکم قرار ندادى،
عمر گفت :اگر او در قضاوت بصواب رود وشما بخطا اگر او (در قضاوت) قادر وشما عاجز باشيد اگر
او بينا وشما کور باشيد پس (تقصير از من است که بشما) اعتنا نکرده ام هيچ ميدانيد که او مثل شما
نيست؟ گفتند :نه عمر گفت :آن مرد عقيلى حکم را ميداند ،بعد از آن بمرد عقيلى گفت :تو چه ميگوئى؟
گفت :بلى يا امير المؤمنين مثل اينها مثل اولى است
چنانکه ميگويد:
دعيتم الى امر فلما عجزتم

تناوله من ال يداخله عجز

فلما رايتم ذاک ابدت نفوسکم

نداما وهل يغنى من الحذر الحرز

عمر گفت :احسنت چه خوب گفتى ،اينک جواب آن مسئله را که از تو پرسيدم بگو گفت :يا امير المؤمنين
قسم او راست است ولى زوجه خود را طالق نداده ،عمر گفت :اينجواب را من ميدانم (تو بايد جواب
مفصل تر از اين بگوئى) گفت :يا امير المؤمنين تو را بخدا قسم ميدهم آيا تو نميدانيکه پيغمبر صلى هللا
عليه وآله به فاطمه عليها السالم  -در آن موقعيکه بخانه فاطمه برميگشت  -فرمود :دخترم مريضى تو
چيست؟ گفت :چشمهايم درد ميکند  -على عليه السالم هم دنبال کارى از کارهاى رسول خدا رفته بود -
پيغمبر صلى هللا عليه وآله بفاطمه فرمود :چيزى ميل دارى؟ گفت :آرى اشتها به انگور دارم ولى کم باب
است زيرا که فعال فصل انگور نيست ،رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمودکه خدا قادر است که انگور را
با آنکسيکه نزد خدا بهترين امت من است براى ما حاضر کند ،در اين موقع على عليه السالم دق الباب
کرد همينکه درب را باز کرد ديد با على عليه السالم چيزى است که گوشه رداى خود را روى آن انداخته.
رسول خدا صلى هللا عليه وآله فرمود :يا على اين چيست؟ گفت :انگور است که براى فاطمه عليها السالم
خريدم ،پيغمبر اکرم صلى هللا عليه وآله گفت :هللا اکبر ،بار خدايا همينطور که بامدن على عليه السالم
ومستجاب شدن دعاى ما ما را خوشحال کردى اين انگور را وسيله شفاى دخترم فاطمه قرار بده آنگاه
فرمود :دخترم بنام خدا بخوردن انگور شروع کن ،هنوز رسول خدابيرون نرفته بود که درد چشم فاطمه
تخفيف يافته خوب شد.
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عمر بن عبد العزيز گفت :راست گفتى وخوب هم گفتى من شهادت ميدهم که اين معجزه را شنيدم وآنرا
حفظ کرده ام ،آنگاه بشوهر آن زن گفت :دست زن خود را بگير وبرو ،اگر پدر او مزاحم توشد بينى او را
بخاک بمال ،بعد از آن گفت :اى فرزندان عبد مناف بخدا قسم ما نسبت بانچه که ديگران ميدانند جاهل
نيستيم وراجع باحکام دين خود کور نيستيم ،ولى همان طور که اولى گفت:
تصيدت الدنيا رجاال بفخها

فلم يدرکوا خيرا بل استقبحوا الشرا

واعمالهم حب الهوى واصمهم

فلم يدرکوا اال الخاره والوزرا

گويند :در آن مجلس ان بنى اميه را سنگ لقمه شده بود .وآن مردهم با زن خود خارج شدند ،وعمر براى
ميمون بن مهران نوشت سالم عليک من خداى بى همتا را حمد ميکنم ،اما بعد :من کالم تو را فهميدم واز
ورود آن دو مرد ويک زن آگاه شدم ،خدا قسم آن مرد را تصديق نمود وآنرا قسم راستى قرار داد ونکاح او
را ثابت کرد وتو هم باين مسئله يقين داشته باش وبان عمل کن والسالم عليک ورحمت هللا وبرکاته.
فصل 36
مدحى در باره ابراهيم بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن عليهم السالم:
اقول لبسام عليه جالله

غدا اريحيا عاشقا للمکارم

من الفاطميين الدعاه الى الهدى

سراج لعين او سرور لعادم

اذا بلغ الراى المشوره فاستعن

براى صديق او اشاره حازم

وال تجعل الشورى عليک غضاضه

فان الخوافى قوه للقوادم

وما خير کف امسک الغل اختها

وما خير سيف لم يويد بقائم

دخل الهوينا للضعيف وال تکن

نئوما فان الحزم ليس بنائم

وحارب اذا لم تعط االظالمه

شبا الحرب خير من قبول مظالم

وادن على القربى المقرب نفسه

وال تشهد الشورى امر غير کاتم

فانک ال تستطرد الهم بالمنى

وال تبلغ العليا بغير مکارم

فصل 37
ابو سفيان درب خانه على عليه السالم اين شعر را انشاد کرد:
بنى هاشم ال تطمعوا الناس فيکم
فصل 38

فليس لها اال ابو الحسن علي
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حکايت شده از زنى تعداد بيست پسر را در چهار شکم زائيد وهمه آنها زنده ماندند ،وزن ديگرى در ماه
هفتم زائيد ،وبعد از دو ماه ديگر پسر ديگر زائيد .وزن ديگرى دختر سفيدى از مرد حبشى متولد کرد وآن
دختر بالغ شد ،آنگاه آن دختر را بمرد سفيدى شوهر داد وفرزند آن زن سياه بدنيا آمد واين بچه شبيه بجد
اول شد .حکايت شده که فضل بن ربيع وعبد هللا ويحيى وعباس از يک مادر بردند که آنها را بيک شکم
زائيد.
فصل 39
گويند :رشيد ،هارون بن جنان بن اسماعيل بن ميثم را بجرم شيعه بودنش زندانى کرد ،ابو حنيفه يا غير او
گفت :هارون بن حسن بجهت اينکه شيعه ميباشد ريختن خونش حالل است ،بعد از آن که او ،از حبس
خارج گردند (وبا ابو حنيفه در يک مجلس اجتماع کردند) رشيد باو گفت :بعد از پيغمبر ما صلى هللا عليه
وآله چه کسى بهترين امت است؟ گفت :على بن عباس بن عبدالمطلب ،رشيد گفت :واى بر تو مگر ديوانه
شدى از صلب عباس پسرى بوجود نيامده که نامش على باشد .گفت :آرى ولى خدا در قرآن کريم عمو را
پدر ناميده است زيرا که از قول فرزندان يعقوب حکايت ميکند :نعبد الهک واله آبائک ابراهيم واسماعيل
واسحاق در صورتيکه اسماعيل پدر يعقوب نبود .ونيز (در قرآن مجيد) خاله را مادر ناميده وفرموده:
ورفع ابويه على العرش زيرا (منظور از پدر ومادرى که در اين آيه شريفه است) حضرت يعقوب وخاله
يوسف عليه السالم است ،ومادر حضرت يوسف قبل از آن از دنيا رفته بود .ايها الرشيد على عليه السالم
هم همينطور است (يعنى باين بيان ميشود گفت :على پسر عباس است) تو ميخواهى او را مقدم بدارى بدار
وميخواهى موخر بدانى بدان .ابو حنيفه گفت :نظريه شما در باره امام حسن وامام حسين عليهما السالم
چيست آيا آنها پسران رسول خدا صلى هللا عليه وآله هستند در صورتيکه خداى تعالى ميفرمايد:
ما کان محمد ابا احد من رجالکم .هارون بن حسن گفت :آرى پدر زيد بود وپدر احدى از مردان آنها نبود
ولى پدر پسرهاى دختر خود بود ،خدا در قرآن کريم عيسى را ذکر کرده ونسبت او را به ابراهيم عليه
السالم داده آنحضرت را از فرزندان ابراهيم قرار داده است چنانکه ميفرمايد :ومن ذريته الى قوله وعيسى.
ورسول خدا صلى هللا عليه وآله ميفرمايد :براى هر پيغمبرى ذريه اى هست وذريه من از صلب على عليه
السالم است .ابو حنيفه گفت :بگو بدانم براى چه على عليه السالم با عباس نزد ابوبکر خصومت کردند،
کدام يک از آنها بر حق وکدام بر باطل بودند؟ هارون گفت :تو بگو بدانم آن دو ملکى که نزد حضرت
داود خصومت آوردند کدامشان بر حق وکدام بر باطل بودند؟ .ابو حنيفه گفت آنها هر دو بر حق بودند
ومنظورشان تنبيه داود عليه السالم بود ،هارون گفت :على وعباس هم همين منظور را داشتند .رشيد
لبخندى زده گفت :آن کسيکه نسبت کفر را بتو ميدهد خدا با او نباشد .مترجم گويد :در اول بخش چهارم
اينکتاب نوشته ايم که تعداد فصلهاى اين بخش چهل ويکى است ولى دو فصل از آخر اين بخش را بعلت
ناتمام بودن معنى آنها ترجمه نکرديم .وچون مولف اينکتاب يعنى سيد بن طاووس رحمه هللا عالمى بسيار
جليل القدر است ما به ترجمه اين کتاب اقدام نموديم ولى ضمانت صحت وسقم مطالب آن بعهده ما نخواهد
بود .وهلل الحمد که ترجمه بخش چهارم کتاب مالحم وفتن در عصر روز ( )17ماه شوال سنه ()1323
هجرى در نجف اشرف در جوار حضرت على بن ابيطالب عليه السالم بقلم فقير بى بضاعت محمد جواد
نجفى پايان يافت.
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انما حياتنا بعد حياتنا

ال حياه فى حياتنا
زندگى اهل علم نه در زمان حيات است

بلکه ورا زندگى پس از زمان ممات است
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