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 چاپ دومپیشگفتار 

حیم حمن الرَّ  بسم الله الرَّ

 آن پروردگار جهانیان است! ،سپاس و ستایش تنها از آِن خداوند

آن برگزیدگان پاک و طاهر و  ،محمدآلو سالم و صلوات تام و تمام خداوند بر محمد و 
 معصوم باد!

های که در بسیاری جزئیات با چاپ نخست این کتاب تفاوت« ادلهجامع »چاپ دوم کتاب 
 ،ای که آن را از چاپ نخست متمایز کرده استترین شاخصهمهمچه بسا و بسیاری دارد 

 ؛به جزئیات باشد توجهبه ضروریات و  اکتفا ،ماندن این نسخه به شالودۀ اصلی این کتابادارفو
د که کتابی جدید پیش رویشان قرار گرفته است. کننمیتا آنجا که بعضی از خوانندگان تصور 

این کتاب وجود  مطالعۀ کردنجهت آسان در نیزو  کردنهایی برای خالصهانگیزهحقیقت  در
 لیف این نسخه گنجانده شده است.های جدیدی نیز در تأعالوه ایدههداشت و ب

را برای  آندارد و محقق ب رودانتظار میاز این کتاب که را آنچه  خواستارماز خداوند 
 سودمند قرار دهد. کنندگانمطالعه

 الرزاق هاشمعبد

 1م 10/3/2014

                                                                                                                                                                     
 )مترجم( ش.1392اسفند19. 1





 پیشگفتار چاپ اول

 بسم الله الرحمن الرحیم

یاِح، فاِلِق  َاْلَحْمُد ِلّلِه ربِّ اْلعاَلمِیِن، اإلْصباِح، ماِلِک اْلُمْلِک، ُمْجِري اْلُفْلِک، ُمَسّخِر الرِّ
 َدّیاِن الْدیِن، ربَّ اْلعاَلمِیِن 

 که مالک سلطنت، کسی حمد و ستایش مخصوص خداوند، پروردگار جهانیان است؛
فرمای روز جزا و صبح، حکم شکافندۀ سپیدۀ بادها، کنندۀُمسّخر  کشتی )وجود(، کنندۀروان

 پروردگار جهانیان است.

ِذي ِمْن َخْشیَ  ْرُض َو َعّماَرها، َو َتُموُج َاْلَحْمُد ِلّلِه الَّ
َ
ماُء َو ُسکاَنها، َو َتْرِجُف األ ِتِه َتْرَعُد السَّ

 اْلِبحاُر َو َمْن َیْسَبُح ِفي َغَمراِتها

غّرند و سپاس مخصوص خدایی است که از ترس و خشّیت او، آسمان و ساکنانش می
به خروش ور است در اعماقش غوطه کهآنهرو دریاها و  ،لرزنددگانش میزمین و آبادکنن

 .آیندمی

َمُن َمْن َرِکَبها َو لِّ َعلی ُمَحّمد و آِل ُمَحّمدُهمَّ َص اللّ 
ْ
، َاْلُفْلِک اْلجاِرَیة ِفي الُلَجِج اْلغاِمَرة، َیأ

ّخُر َعْنُهْم زاِهق، َو الاّلِزم َلُهم
َ
 .الِحق َیْغِرُق َمْن َترَکها، َاْلُمَتقّدُم َلهم ماِرق، َو اْلُمَتأ

 های ژرف؛کشتی روان در اقیانوسهمان درود فرست؛  محمدآلبر محمد و  بار خدایا!
ها پیش از آن کسی که که آن را رها کند غرق شود.ایمنی یابد و هر  که بر آن سوار شود،هر 

ها، ملحق ها عقب بماند، نابود است؛ و همراه با آناز آن کسی کهاز دین خارج است و  افتد،
  .ستهاآنبه 
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« خواهانحق همۀ علمیه و حوزۀ هایطلبه بهنصیحتی »در کتاب  الحسناحمدسید 
 : فرمایدمی

قیام  قائموقتی »کند که فرمود: روایت می الله امام صادقعبدخدیجه از ابوابو»
دعوت جدید  یدر ابتدای اسالم به امر  خداطور که رسول  همان ؛وردآجدید می یکند امر 

 1«.فرمودند

خواند باید خود را برای پذیرفتن امری جدید وقتی هر انسان جویای حقی این روایت را می
را غریب و  امر قائم ،ـ آماده کند؛ حتی برخی روایاتغیر از آنچه به آن خو کرده استـ

خواهد باز غریبانه شد و آغاز اسالم غریبانه »اند: اصحابش را ُغَربا )غریبان( توصیف کرده
 2«!پس خوشا به حال غریبان گشت؛

طبق موافق با برداشت خودش و  خواهد امامحزب و گروهی می هر متأسفانهولی 
ریزی کرده است بیاید؛ حتی برنامه ای که خودش برای قیام آن حضرتطرح و نقشه

، و به اندریزی کردهبرنامه که برای پیروی از آن حضرتبیاید  از طریق کسانیباید  امام
ای به آنچه نزدشان بود و هر فرقه)  3ُکلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْیِهْم َفِرُحوَن  این ترتیب:

َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلی َرُجٍل بنابراین اگر امام از طریقی دیگر بیاید:  (.دکردنخوشدل اُلوا َلْواَل ُنزِّ
َ
ق

َن اْلَقْرَیَتْیِن َعِظیٍم   (.مردی از آن دو شهر نازل نشده است؟بر بزرگگفتند: چرا این قرآن ) 4مِّ

از  ،بیاوردو امری جدید بیاید  است ها خطور نکردهای که به ذهن آنبرنامهوطرحبا و اگر 
؛ و گویا این شود مواجهشود و باید با تکذیب، تمسخر و استهزا ها امام محسوب نمینظر آن

                                                                                                                                                                     
 .53، ص4، ج ؛ معجم احادیث امام مهدی338، ص 52االنوار، ج ؛ بحار384، ص 2. ارشاد، ج 1
المعارف احادیث ؛ دایرة274، ص1، ج؛ معجم احادیث امام مهدی229، ص 9. نیل االوطار شوکانی، ج 2

 .138، ص 4، جبیت اهل
 .53. مؤمنون، 3
 .31. زخرف، 4
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َیا َحْسَرًة َعَلی اْلِعَباِد  :ربطی داردها آننه به و رسیده هایشان گوشبه نه  تعالیحقگفتار 
ُسوٍل ِإالَّ َکاُنوا ِبِه َیْسَتْهِزُئوَن  ن رَّ ِتیِهم مِّ

ْ
ای ای دریغ بر این بندگان! هیچ فرستاده)  1َماَیأ

وضعیت به همین صورت بوده، هست ( اش گرفتند!مگر آنکه به سخره ،ها نیامدآن سویبه
 بینجامد. ها به پیکار با امام مهدیتا آنجا که کار برای آن ؛و خواهد بود

سوی کوفه خیزد به پا به قائم که هنگامی» روایت شده است: از امام باقر
ای جا که آمده گویند: به همانهزار نفر از بتریه که با خود سالح دارند به او میده رود. چندمی

آنجا تا  کندحاکم میرا در میانشان پس شمشیر برگرد که ما به فرزندان فاطمه نیازی نداریم. 
برد، کشد. سپس به کوفه داخل شده، تمام منافقین شکاک را از بین میآخرینشان را میکه 
 2«.شودکشد تا خداوند عزوجل راضی نشان را میاکند و مبارز هایشان را ویران میکاخ

در حالی که این خواهد ترسد و نمیزگشت میکسی که از بابرای هر است و این اندرزی
 «.شود مواجه مبا اما .«ای پسر فاطمه برگرد»راند را بر زبان میسخن 

نجاتی است  طوقزمان همان الپیروی از فقهای آخر»که  تصور کنندنباید مردم حقیقت  در
آن عکس درست در جهت حقیقت  چه بساو  «داردگه میامان نها در فتنهها را از شر که آن

برهانی  عنوانبهفرموده  امام صادق سخنی که .است به همین صورت هم واقعاً و  ؛باشد
یارانش رسد. لشکر سفیانی و نجف میبه تا آید پیش می قائم» :استکافی  ،درخشان

. شنبه است، چهار آن روزمردم همراهش هستند.  در حالی که ؛شونداو خارج میسوی به
کند که اعالم می و کندمی ها درخواستحق خودش را از آن و خواندفرامیرا  هاآن قائم

ترین اولیمن  احتجاج کندبا من خدا  بارۀهرکس در : فرمایدمی است وبوده  مقهور مظلوم واو 
جایی که آمدی برگرد که  گویند: از همانمیبه او ها آن ... وین مردم به خدا هستمسزاوارتر و 

                                                                                                                                                                     
 .30. یس، 1
 .308ص  ،3، جمهدی؛ معجم احادیث امام 338ص ، 21ج ،االنوار؛ بحار384ص ، 2ج ،. ارشاد2
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 1«.ایمشما را آزمودهایم و نداریم. بدانید که شما را از پیش خبر دادهنیازی تو ما به 

جایی  : از همانگویندمیبه قائم  کنند ومیپیروی مردم از سفیانی بینیم که در کوفه می
مراجع پایتخت شیعه و مرکز  ،کوفه یا نجفگویند ها میگونه که خود آنآن. ای برگردهکه آمد

 روی قائمدررودر یک صف سفیانی این شهر با پس چگونه  ؛علمیه استهای حوزه و
این وضعیت جز ماَحَصل رهنمودهای فقهای منحرفی خواهد بود که مردم ؟! آیا خواهد ایستاد
 ؟!کنندپیرویشان می

برگرد : گویندنی هستند که به قائم میقراوالن کساخود پیش ،فقهای گمراهیتا آنجا که 
 !فاطمهپسر ای 

رود. از سوی کوفه میبه»: فرمودروایت شده است که  باقرامام محمد  جعفرااز اب
مسلح به سالح خارج که قاریان قرآن و فقهای دین هستند نفر از بتریه  هزارآنجا شانزده

 .زرد شده است یدار زندهدر اثر شب یشانهاچهرههای آنان پینه بسته است. شوند. پیشانیمی
ما به تو نیازی  که گویند: ای فرزند فاطمه! برگردآنان می گرفته است. همۀبرآنان را در نفاق

و آنان کند میبر آنان  محاکشمشیر را نداریم. او در پشت نجف، در روز دوشنبه از عصر تا عشا 
به  در حالی کهگذارد کشد. هیچ مردی را از آنان باقی نمیقربانی می تر از کشتِن را سریع

باعث نزدیکی به خداوند است.  آنان هایرسد. ریختن خوننمیآسیبی یک از یارانش هیچ
شنود خداوند عزوجل خ که آنجاکشد تا را می ششود و جنگجویانکوفه می سپس وارد

 2«.شودمی

که سخنان زنهار  وهای خود را شنوا بدارید دل وی الهی پیشه کنید تقوا !ای مردمپس 
 خداوند فریب ندهد!علیه پوچ و باطل شما را 

                                                                                                                                                                     
 .387، ص52االنوار، ج. بحار1
 .456و  455االمامة، صدالئل. 2
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* * * 

؛ شودخالصه مییک عبارت در تنها دعوت مبارک بر آن استوار است این که و اساسی پایه 
 ؛«یمانی موعود است و امام مهدی فرستادۀ وصی و نالحساحمدسید »: اینکه

است که امام شخصیتی  ،کندمی سازیکه زمین را پاکدارد آن قائمی عبارتی که بیان می
در  کسانی کهاست که از دید همۀ  راز ظهورسّر و این همان  ، وداردگسیلش می مهدی
 شخود ،صاحب این راز هنگامی کهتا  ،مانده بودند مخفی اهفرسایی کردامام مهدی قلم قضیۀ
 .کند فاشآن را 

است بوده استوار ایده این  بین مردم بر درسنتی یا تصور رایج تصور حالی است که  این در
 . خواهد بود حسن عسکریالبن  امام مهدی محمدخوِد  ،که قائم

 کدام از دو طرف در تحقیِق که هررویکردی بر دیدگاه  بین این دو قطع تفاوت طوربه
خود  ،سنتیتصور رسد که نظر میبه چهاگر  خواهد شد.منعکس کنند اتخاذ می نظر خود وردم

 شناختتالش برای  و شخصیت قائم تشخیص لۀئمسپرداختن به نیاز از بیـ طور کاملبهـرا 
به  ینیاز است و  شدهحل وشده ثابت شبرای مسئلهاین کند که زیرا تصور میـ داندوی می
نویِن تصور  ۀزمیندر این پژوهش ـ، محور و کانونی است که مسئلهاما این  ـنداردتحقیق 
 .بر آن متمرکز شده است ـکردهه ئدعوت مبارک یمانی ارااین که  درستی

آشکاری تناقض  وناتوانی  ما را در برابر بیتاهلروایات عمیق  که مطالعۀ راستیبه
به  شود که این تصورمی روشنوضوح به وسنتی در خود پیچیده است که تصور  دهدقرار می
تر خواهد توجهی در تحقیق نزدیکبیبه  ،مسائلاز ای و حتی در پارهتساهل  فکری وسکون 

 .بود تا به حقیقت

 ،شخصیت قائماستوار بوده است که شده پذیرفتهپیش از  تفکرِ طرز این  ربسنتی تصور 
ی که از طرف یتنه شخص ،است بن حسن عسکری امام مهدی محمد طور مشخصبه

 تحقیقاتِی  َرَوندبدون هیچ تحقیق و پژوهشی  شدنتسلیم این طرز تفکرو  شودمیایشان ارسال 
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های در رویکرد اصلی تحقیق در عالمتحتی  و کندمیمشخصی را بر این تصور سنتی حتمی 
جغرافیایی  مربوط به محدودۀ اتمالحظجریانات این دوران و وقایعش،  ،بر عصر ظهور داّل 

سزایی بثیر أت کننددر این میدان ایفا میهایی که اقوام مختلف نقشو چگونگی  رکت ظهورح
نظری را به خود صرفًا  طور کامل رویکرد یک تحقیق تاریخِی چنین تحقیقی به. خواهد داشت

دور خواهد بود و بهدر عصر ظهور طور کامل از وظیفه و تکلیف هر فرد خواهد گرفت که به
گیرد خود می بهرا روایاتی ه یو توجبستن وبوی جمعچنین تحقیقی رنگ مسائل،در غالب حتی 

 یتحقیقچنین  نتیجۀ تا در نهایتد نکنای معین صحبت میا حادثهی عالمت خصوصکه در 
 . نه بیشترو خود بگیرد به روایات  کردنآوری و مرتبگرد ی برایشکل و قالب

با  شدناین تصور را در رویارو ،استسنتی رایِج تصور  ماهیت فکری که مشخصۀچنین 
از پرداختن و نماید میمضمون عمومی و کلی روایات، متوقف  کردندر حد لمسمتون روایی 

کند؛ وضعیتی که دور میبه طور کلیبههای نهفته در این روایات رافتبه جزئیات، حقایق و ظ
گاهی عمومی را از قیقت وارد های بسیاری را به حآثاری را به دنبال داشته که خسارت و آ

 عمومی های سطحی وبر داللتکه تمرکز  استروشن  .کرده استدور رسیدن به حقیقت 
 ،رودمیانتظار که  همان طور. داردپوشیده میها را عمیق آن حقیقِی  هایداللت ،روایات

چه پیروان این ـطور معمول بهگیرد، و صورت نمی داوریروایات بدون پیشبستن بین جمع
شود که داوری از این تصور ناشی میتنها دلیل این پیشـ نباشندو چه طرز تفکر متوجه باشند 

 سازد.منعکس میـ تمام و کمالـداللت را  ،اجمالی داللت عمومی یا

پوشی و چشم ،ییمتون رواشده در وارد عمومِی های شواهد و نشانهروی  تمرکز، در حقیقت
بردن به راز عصر در پیرا ( سنتی) این تصورو شکست ناکامی  ،هاتفصیلی آناز مضامین 

گاهی واضحو  ،ظهور  مقطعیک عنوان بهـظهور قائم  واقعیتبه  این طرز تفکر را نسبت ناآ
در حالی  ؛داشته است به دنبال ـزمیندر دعوت الهی خط سیر ساز در استراتژیک و سرنوشت

امتحان مردم و غربال و خواهد بود که مقطعی  ـقائمواقعیت ظهور یعنی ـواقعیت این که 
خواهد شد این پژوهش مشخص بطن در  خواهد داشت.دنبال بهسره از ناسره را  کردنجدا
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رستگار  گیردبزیر پرچم او قرار  که کسی فقطاینکه  ودارد، همراه با خود بهدعوتی  ،که یمانی
 و در محمدآلرۀ والیت یگیرد از دارا در پیش این دعوت که راه عناد با  و کسی ،و هدایت

  .شدخواهد خارج نتیجه از رحمت الهی 

که این دعوت نوینی از طریق تصور خطیر در سطح اعتقادی، این نتایج  هب یافتندست
در پیش این تحقیق رویکردی که  ،اساس این بر خواهد بود.پذیر امکانداده است ه ئمبارک ارا

خواهد زدودن شبهاتی  دالیل بر درستی آن و ارائۀاین حقیقت و کردن گیرد با هدف روشنمی
  اند.این حقیقت اعتراض کرده بر هاآن پیشگان باکه باطلبود 

یا همان الذکر فوق فرستادۀاین حقیقت ساختن اصلی این پژوهش روشن براین شالودۀبنا
شبهات  ابتدا با زدودن غبارِ این روشنگری فرستد و می یامام مهد که خواهد بود قائمی 

گاهی از   طبق پندارـاین دعوت نپذیرفتن  شبهۀ ویژهبهـ خواهد شدخواننده انجام درک و آ
که در دولت  خواهد شد اثبات نوحقیقت وجود مهدیسپس ـ و «سمریتوقیع »اساس  برـ هاآن

خداوند  و؛ وارد اصل موضوع خواهیم شدو در ادامه عدل الهی حکمرانی خواهند کرد 
 .رسان استیاری

اساس  برمباحث این کتاب  کهاین جهت از نامیدم « ادله جامع»این کتاب را بنده 
نه اینکه این کتاب  ،کشدبه تصویر می را یمانیدعوت که دالیل  است منظم شده چهارچوبی

های تمامی خالیق جانمقدار دالیل رسیدن به خدا به  و تمامی دالیل را در خود جا داده باشد؛
 .است

 لله وحده وحده وحدهوالحمد





 ونمهدی عقیدۀ

دالیل قاطع و محکم به اثبات ها و برهانکه دعوت مبارک یمانی با  مسائلیترین از مهم
هستند  رفن دوازده هاآنکه این ؛است بعد از امام مهدی یوجود اوصیاه اعتقاد به رساند

 .اندنام برده «نومهدی»روایات از این عده با اسم و 

 1:کنندمین داللت واز روایاتی که بر مهدیبرخی 

رفتند به  یاکه از دن یدر شب رسول خدا»شب وفاتش:  در خداوصیت رسول  .1
را به  یتشانوص آماده کن. حضرت یو دوات یفهاباالحسن! صح یفرمودند: ا یعل
پس از من دوازده امام خواهند بود  ی،عل ی: ایدرس ینجابه ا تاامال فرمود  یرالمؤمنینام

. خداوند ینفر از دوازده امام هست یناول «یعل» یو تو ا ی؛ها دوازده مهد و بعد از آن
رگ بز کنندۀیقاکبر )تصد یقمؤمنان و صد یرو ام یمرتض یتو را در آسمانش، عل یوتعالتبارک

 ی( و مأمون و مهد شودیحق و باطل فرق گذاشته م ینتو، ب یلۀوس( و فاروق اعظم )بهیامبرپ
من و سرپرست  یتو وص ی،عل ی. ایستن یستهجز تو شا یاحد  یبرا یاسام یناست و ا یدهنام

بود؛ پس هرکدام  یمن بر زنانم خواه ِی وص نیزو  ـیشانا ۀچه زنده و چه مردـ یهست یتمباهل
و هرکدام را که تو  کندیمرا مالقات م قیامت یفردا یگذار  یرا که در عقد ازدواج من باق

. تو پس از من بینمیو نه من او را م بیندینه او مرا م یامتو در ق یزارممن از او ب یدهبطالق 
مرا به پسرم  ینیشو جان یتوصا یدکه وفات تو فرارس ی. زمانیبر امتم هست امیفهو خل ینجانش

آن را به فرزندم  یدنما. زمان وفات او که فرارس یمبه حق است تسل یدهو رس یکوکارکه ن« حسن»
آن را به فرزندش سرور  یدوفات او فرارس کهیبسپارد؛ و وقت یدپاک و شه «ینحس»

و هرگاه زمان  ید؛واگذار نما «یعل»عبادت(  هایینهپ یکنندگان و صاحب ثفنات )داراعبادت
آن را به  یدکه وفات او رس زمانیکند؛ و  یمباقر تسل« محمد»آن را به فرزندش  یدوفات او رس

                                                                                                                                                                     
از « بعد از دوازده امام»شیخ ناظم عقیلی و کتاب « چهل حدیث»توانید به کتاب تر می. جهت کسب اطالعات بیش1

 مراجعه فرمایید. مؤلفهمین 
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کاظم واگذار  «یموس»به فرزندش  یدصادق بسپارد؛ و آنگاه که وفات او فرارس« جعفر»پسرش 
 یدو رسکه وفات ا یکند؛ و زمان یمرضا تسل «یعل»به فرزندش  یدوفات او فرارس یکند؛ و وقت

آن را به فرزندش  رسیدکه وفات او فرا یبسپارد؛ و زمان یثقه تق« محمد»آن را به فرزندش 
فاضل بسپارد؛ « حسن»آن را به پسرش  یدکه وفات او رس یو زمان ید؛ناصح واگذار نما «یعل»

 محمدشده از آلکه نگهداشته« محمد»آن را به فرزندش  یدکه وفات او فرارس یو زمان
زمان  کهقتیخواهد بود. پس و یدوازده مهد  دوازده امام بود و بعد از آن ینارد. ااست بسپ

است  ینو[ مقرب نوی]نفر از مهد ینمرا[ به فرزندش که اول ینیو جانش یت]وصا یدوفات او رس
مثل نام پدر من است و  یگرشنامش مانند نام من، نام د یک ؛نماید و او سه نام دارد یمتسل

 1«مؤمنان است. یِن خواهد بود؛ او اول ینام او مهد  یناست و سوم« احمد»آن عبدالله و 

من از  ،ای پسر رسول خدا :عرض کردم گوید به امام صادقابوبصیر می .2
 :فرمود امام صادق .است امامپس از قائم دوازده  :فرمودشنیدم که می پدرت

ها گروهی از شیعیان ما هستند که مردم دوازده مهدی و نگفته است دوازده امام، و آن فرمود»
 2.«کنندرا به مواالت و دوستی ما و شناخت حق ما دعوت می

دوازده مهدی از فرزندان  ،همانا از ما بعد از قائم»: امام صادقالله عبدابا .3
 3.«خواهند بود حسین

کدام  :عرض کردم یا امام صادق به امام باقر :گویدابوبکر حضرمی می .4
 ،ای ابابکر» :حضرت فرمود ؟تر استسرزمین پس از حرم خدا و حرم پیامبرش بافضیلت

و در آن قبرهای پیامبران مرسل و غیرمرسل و  استسرزمین کوفه که جایگاهی پاک و طاهر 

                                                                                                                                                                     
 .147، ص53؛ بحاراالنوار، ج150. غیبت طوسی، ص1
 .358الدین، ص. کمال2
 .354و  353المضیئه، ص. منتخب انوار3
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، د پیامبری را مبعوث نکردناوصیای صادق قرار دارد، و در آن مسجد سهیل قرار دارد که خداو

و در آن است قائمش  شودز آنجا عدل خداوند پدیدار میکه در آن مسجد نماز خواند، و امگر این
 1.«و قائمان پس از او، و آن منزلگاه انبیا و اوصیا و صالحین است

یعنی « و قائماِن پس از او»ن را با لفظ ومهدی جعفر محمد باقردر این روایت امام ابو
 «قائم»ها آنعبارت دیگر همۀ است؛ به« قائم»جمع « قائمان»کند و می یاد« قائم»بعد از 

 شوند.نامیده می

این به این » :سمت حیره خارج شد و فرمودبه منینؤامیرالم :گویدعرنی می حبۀ .5
زمین بین که هر ذراع از  طوریبه ـفرمودو با دستش به کوفه و حیره اشاره ـ متصل خواهد شد

خواهد  بشود که پانصد در این دو به دینارها معامله خواهد شد و در حیره مسجدی ساخته می
ها کوچک زیرا مسجد کوفه برای آن ؛در آن نماز اقامه خواهد کرد قائم خلیفۀ داشت،

آیا  ،مؤمنینیا امیرال :عرض کردم «.دخواهد بود و دوازده امام عادل در آن نماز خواهند گزار 
 :فرمود ؟!فرمایید داردکه توصیف میرا در آن زمان مسجد کوفه گنجایش این همه آدم 

. و این استتر ها کوچکآن شود که مسجد کوفه از همۀساخته میچهار مسجد در آنجا »
گاه آن .«گیرندکه در دو سوی شهر کوفه قرار می شدخواهد  احداثر مسجد و دو مسجد دیگ

 2.فرمودیین اشاره بصریین و غر  رودخانۀسوی بهحضرت 

از  ،حمزهای ابا»طوالنی فرمود:  یدر حدیث امام صادق نقل است که حمزهابااز  .6
 4«.خواهد بود از فرزندان حسین 3یازده مهدی، ما بعد از قائم

                                                                                                                                                                     
 .76الزیارات، ص. کامل1
 .253، ص3االحکام، ج. تهذیب2
 است که توضیحات این نکتۀ محوری مهم خواهد آمد.« احمد». منظور از قائم در این روایت اولین مهدیون 3
 .479و  478. غیبت طوسی، ص4
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کند و بعد از او دوازده مهدی ( قیام میمهدی) قائم ما»فرمود:  امام سجاد .7
 1«.امامان از فرزندان او، آیندمی

ٍد ... »دعای ضراب که دعایی است طوالنی و در آن آمده است:  .8 ُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ اللَّ
ی َو َجِمیِع  َضا َو اْلُحَسْیِن اْلُمَصفَّ ْهَراِء َو اْلَحَسِن الرِّ اْلُمْصَطَفی َو َعِليٍّ اْلُمْرَتَضی َو َفاِطَمَة الزَّ

ْوِصَیاِء َمَصا
َ
َراِط اأْل َقی َو اْلُعْرَوِة اْلُوْثَقی َو اْلَحْبِل اْلَمِتیِن َو الصِّ ْعالِم اْلُهَدی َو َمَناِر التُّ

َ
َجی َو أ ِبیِح الدُّ

ْعَماِرِهْم َو ِزْد فِ 
َ
ِة ِمْن ُوْلِدِه َو ُمدَّ ِفي أ ِئمَّ

َ
َك َو ُوالِة َعْهِده َو اأْل  ي آَجاِلِهْم اْلُمْسَتِقیِم َو َصلِّ َعَلی َوِلیِّ

ِدیر  
َ
َك َعَلی ُکلِّ َشْي ٍء ق َصی آَماِلِهْم ِدینا َو ُدْنَیا َو آِخَرًة ِإنَّ

ْ
ق
َ
ْغُهْم أ خدایا، درود فرست بر » 2«َو َبلِّ

گشته و محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمۀ زهرا، و حسن خشنود از قضا و حسین پاک
و دستاویز  افروزان تقو  هایهای هدایت و مشعلهای تاریکی و نشانههمۀ اوصیایی که چراغ

ات و والیان عهدش و امامان از و رشتۀ استوار و راه راست هستند؛ و درود فرست بر ولی
ها را به نهایت آرزوهای عمرشان بیفزا و به طول حیاتشان فزونی بخش، و آن هفرزندانش، و ب

 «.چیز تواناییشان برسان که یقینًا تو بر هردینی و دنیوی و اخروی

ن به درود و صلوات بر آپس از  فرستد وبر پدرانش درود می امام مهدیدعا ن ای در
نام  «امامان از فرزندانش»و  «والیان عهدش»های ها را به عبارتپردازد که آنمهدیون می

 برد.می

در شأن مهدیون  شده از امام حسن عسکریواردالمعظم در دعای سوم شعبان .9
روز را روزه  پس آن ؛نبه سوم شعبان متولد شدروز پنجش موالیمان حسین»آمده است: 

ِة "فرماید: تا اینجا که می ...بگیر و این دعا را بخوان ْصَرِة َیْوَم اْلَکرَّ ْسَرِة اْلَمْمُدوِد ِبالنُّ
ُ
ِد اأْل َو َسیِّ

َفاَء ِفي ُتْرَبتِ  َة ِمْن َنْسِلِه َو الشِّ ِئمَّ
َ
نَّ اأْل

َ
ْتِلِه أ

َ
ِض ِمْن ق ْوِصَیاَء ِمْن اْلُمَعوَّ

َ
ْوَبِتِه َو اأْل

َ
ِه َو اْلَفْوَز َمَعُه ِفي أ

اَر َو  اَر َو ُیْرُضوا اْلَجبَّ ُروا الثَّ
َ
ْوَتاَر َو َیْثأ

َ
ی ُیْدرُِکوا اأْل اِئِمِهْم َو َغْیَبِتِه َحتَّ

َ
ْنَصارٍ ِعْتَرِتِه َبْعَد ق

َ
 "َیُکوُنوا َخْیَر أ

                                                                                                                                                                     
 .400، ص3االخبار، ج. شرح1
 .83، ص91و ج 22، ص52؛ بحاراالنوار، ج28. غیبت طوسی، ص2
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از نسل که امامان است  بازگشت، پاداش شهادتش ایندر روز یافته به یاری سرور خاندان، مدد"
جانشینان از  ست در هنگام بازگشتش، و، و شفا در تربت اوست و پیروزی با اوهستند او

شنود ، و جّبار را خکنندو خونخواهی شان و غیبت او، تا انتقام گیرند کنندهخاندانش پس از قیام
 ن دعا تصریحی بر وجود اوصیای قائمدر ای 1«."شوندسازند و بهترین یاران دین حق 

 .«شان و غیبت اوکنندهجانشینان از خاندانش پس از قیام و»فرماید: وجود دارد؛ آنجا که می

صلوات و درود بارخدایا!  .بسم الله الرحمن الرحیم» :شده از امام رضاوارد دعای .10
در میثاق، برگزیده  ،جهانیانحجت پرودگار ، خاتم پیامبرانسرور فرستادگان، محمد فرست بر 

شده برای نجات، از هر عیب، امید بسته امبرّ شده از هر آفت، ها، پاکشده در سایهانتخاب
تا  ؛...واگذار شداو به  دین خدا کسی که وکه دین خدا به او داده شد امیدوار به شفاعتش و آن

و پیروانش و رعیتش و  دانشفرزنبه او عطا کن برای خودش و بارخدایا!  فرماید:آنجا که می
دیدگانش را را که آنچه  ؛اهل دنیا ن که فرمانش برند و دشمنانش و همۀآنا ش و همۀاخاصه

ویش در دنیا و آخرت برسان و او را به باالترین آرز کنی، شاد به آن و دلش را  به آن روشن کنی
ات و والیان درود فرست بر ولیو  فرماید:و سپس می ...توانایی هر چیزراستی تو بر که به

عهدش و امامان از فرزندانش، و بر عمرشان بیفزا و طول حیاتشان را فزونی بخش، و به 
و در این  2«چیز تواناییشان برسان که به یقین تو بر هریو نهایت آرزوهای دینی و دنیوی و اخر 

مهلتشان عمر و  شدنادجهت زیلیان عهدش و ائمه از فرزندانش بهدعا، دعا برای قائم و وا
 واضح و روشن است.]در این دنیا[ 

قدیمی از اصلی در منابع »: گویدمیکرده، االنوار روایت عالمه مجلسی در بحار .11
شهادت شروع جا آوردی با این ت: وقتی نماز صبح روز جمعه را بهما آمده اس پیشینیان تألیفات

                                                                                                                                                                     
؛ 185 ص ،مینبلد اال؛ 543ص ،کفعمیصباح، ؛ م689 ص ،بن طاووس سید، قبال؛ ا94ص ،53ج ،بحاراالنوار. 1

 .826ص ،شیخ طوسی، مصباح المتهجد
 301بن طاووس، صاالسبوع، سید و بعد از آن؛ جمال 273؛ غیبت طوسی، ص411تا  405المتهجد، ص . مصباح2

 .331، ص1علی یزدی حائری، ج ، شیخإلزام الناصب في إثبات الحجة الغائبو پس از آن؛ 
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  که به صورت زیر است: آل محمدسپس با درود بر محمد و  ؛کن

، به تو ایمان آوردم و چیزهر و آفرینندۀ  چیزهر ی و پروردگار بارخدایا! تو پروردگار من هست
بعثت و روز قیامت، و به دیدار تو،  گانت و به فرستادگانت، و به ساعتات و به فرشتبه مالئکه

 عنوانبهتو و به مغفرت و عذاب و به قدرت تو و به قضای تو. تو را  ووعیدوعدهو به حساب و به 
، کعبه را قبله، مکمُح پروردگار برگزیدم، اسالم را دینم، محمد را پیامبر، قرآن را کتاب و 

و  مؤمنان را برادرانم. به جبت و طاغوتها و امامانم و حجت عنوانبهرا  بر خلقت هایحجت
ی استوار  به آن رشتۀ .کافر شدم شوندغیر از تو پرستیده میآنچه به به الت و عزی و به تمامی

 [فرماید:تا آنجا که می]... و خدا شنوای داناست تمسک جستم که گسستی از آن نیست
اطاعتش ا آنکه خودت در خلقت، سرپرست و نگهدار و پیشوا و یاور باش ت ولیبرای خداوندا! 

و او و فرزندانش را  سازیمند دورانی طوالنی بهرهاو را گردانی و پایدار  ترا در سراسر زمین
و رعیتش را برای وی  فرماو امرش را کامل کن اش را جمع و پراکندگیبگردانی امامان وارث 

 ن امام مهدیادر این دعا، همان اماماِن وارث از فرزند مهدیون 1.« ...نمافراهم 
  هستند.

ها و و آنچه خدا از خوبی از مهدی االخبار آمده است: پیامبردر شرح .12
 . به ایشان گفته شد: ای رسول خدافرمودآید یادی به وجود میها به دست او گشایش

زمان( زندگی و روزگار او )و آنچه در ، بله»کند؟ فرمود: را خدا برای او جمع می اموراین  همۀ
این حدیث واضح است و نیاز به  2.«در روزگار امامان بعد از او از فرزندانش خواهد بود نباشد

 توضیح ندارد.

بن سلمان  حسن :«المحتضر»عالمه مجلسی در بحار روایت کرده است: کتاب  .13
محمد  وابموالیمان روایت کرده است که حدیثی به خط  ها(شاگرد شهید )رحمت خدا بر آن

                                                                                                                                                                     
 و پس از آن. 333، ص 86بحاراالنوار، ج. 1
 .42، ص2. شرح االخبار، قاضی نعمان مغربی، ج2
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  با مضمون زیر یافته است: عسکری

، و طبقات ایمپیمودهنبوت و والیت  یهاحقیقت را با گامترین مراتب عالیراستی که ما به»
 یشجاعت و ابرها یشۀپس ما شیران ب .ساختیم نورانی یجوانمرد یهاگانه را با نشانههفت

حمد  پرچمباقی  و در آن جهان ،شمشیر و قلمگذرا در این جهان  .رحمت و سخاوت هستیم
کلیدهای و  هاهای امتیاوران یقین، چراغ ن،ست. نوادگان ما جانشینان دیدر میان ما و دانش

جامۀ  که ما عهد وفاداری را از او ستاندیم آن هنگامی ،موسای کلیمجود و َکَرم هستند. 
های از نوبرانه [ومسبهشت آسمان ]« صاقوره»القدس در و روح ،برگزیدگان را به تن کرد

سپر و حافظ ـ شده هستندتزکیه و فرقۀ هیافتکه گروه نجاتـو شیعیان ما  های ما چشید،باغ
 آنکهپس از  زودیبه .حامی و یاور ما هستند ـصورت انفرادی یا جمعیبهـو در برابر ظالمان  ،ما

 ،های جنگ و بال و سختیالسو پس از ها را احاطه کرده است های آتش فراوان آنشعله
 1«.خواهد جوشیدهای آب حیات از زمین چشمهها نبرای آ

و نوادگان، فرزندان فرزند هستند. ...« نوادگان ما جانشینان دین»شاهد ما در این حدیث: 
 امام مهدی، فرزند امام حسن عسکری است و مهدیون، نوادگانش هستند.

 بن قسم حضرمی آمده است: جعفر از ذریح محاربی بن مثنی محمدمرجع کتاب در  .14
بله، »پرسیدم. فرمود:  امامان بعد از پیامبر دربارۀ امام صادق : ازکندنقل می

، بن حسین علی سپس .بود امام بعد از پیامبر طالببیا بن امیرالمؤمنین علی
است کسی مانند  کنداین را انکار کس هر  .امام امروز شما ، سپسبن علی محمد سپس

شما امروز امام دم: سپس عرض کر  .« .ا و پیامبرش را انکار کرده است..که شناخت خد
سپس بعد از قائم، یازده مهدی » :تا این سخن امامهستید، خدا مرا فدای شما گرداند... 

 2«.خواهند بود از فرزندان حسین

                                                                                                                                                                     
 .378، ص75و ج  121، ص52. بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج1
 .91تا  89گانه، تعدادی از محدثین، ص. اصول شانزده2





 حتقیقاتنتایج و 

 کنیم:بسنده میمورد چند تنها به ذکر شود که نتیجه حاصل می ینشد چندتقدیم از آنچه 

هستند بندگان های خدا بر حجتنتیجه  درو  ی رسول خدااوصیا نومهدی :اول
 ؛دهندرا تشکیل می]از اوصیا[  دوم گروهـ دهستن گانهکه امامان دوازدهـپس از گروه اول و 

 ؛ون دارای مقام امامت هستنددارند مهدیتصریح روایات برخی که گونه آن :دوم

« ائمه»و « والیان عهد» ،«ناقائم» ،«نومهدی»های با اصطالح روایات از این خلفا :سوم
که  همچنان کرد؛را اطالق  «قائم»ها لفظ از آنکدام توان به هرنتیجه می در ؛اندیاد کرده

 ؛عهد نیز به کار بردمهدی، امام و ولی عناوینی مثل ،هرکدامتوان برای می

امام به نیز برخی اند و نسبت داده حسینمهدیون را به امام روایات برخی  :چهارم
فرزندان که چرا ؛در اینجا تعارضی وجود نداردکه است بدیهی و ، یا قائم مهدی
 فرزندانی از نسل یکدیگر. ؛هستندنیز  فرزندان حسین مهدی

 برخی حتقیقات

 ونتواتر روایات مهدی

معمول  رویۀطبق ـدشمنان اما  ؛تواتر معنوی دارند ،نوروایات مهدیکه شود مالحظه می
اثبات تواتر که  ادعابا این  ؛بگیرند اشکالاین تواتر  ربتا تراشند میباطلی  ،برای هر حقی ـخود

 1است! [راویان] اتطبقتمام در آن  کردنمعنی ثابتبهمعنوی 

                                                                                                                                                                     
قرار  یورد بحث و بررساز جهات مختلف م یث،حد یانراو شناسی،یثدر علم حدمعنای طبقه در علم حدیث:  .1
 ینکها نیزو  و امام معصوم اکرم  یامبردر عصر پ یراو  یو زندگ یاتها، از جهت زمان حاز آن یکیکه  گیرندیم

 یشاگرد و  یکسانبوده و چه یکسنموده، او شاگرد چه حدیثاز او نقل  یکسکرده و چه یثنقل حد یکساو از چه
 یککه با هم در  ی. کسانشودیمشخص م یراو  یک ۀجهت، طبق ین. از اشودیاند و اسم پدرش چه بوده، بحث مبوده
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 :مسئلهاین توضیح  

 :اقسامی داردتواتر 

 .کرده باشندرا با یک لفظ نقل معین از راویان خبری بسیاری  دتعدااینکه : تواتر لفظی

 الفاظ مختلف. باولی  ؛نظر داشته باشنداتفاقمعنی نقل یک  راویان براینکه  :تواتر معنوی
 .اندنام نهاده)کلی( اجمالی  تواترتواتر را نوع برخی این 

 نه لفظی. ،این تواتر از نوع معنوی است ،نوروایات مهدی خصوصدر 

از تمامی طبقات در اثبات آن مستلزم  ،تواتراین نوع گویند اثبات میخود  شبهۀ درها آن
تنها خبر زیرا  ؛رساندمیرا ها نسبت به این شبهه آناین جهل مطلق  واست راویان  هایهطبق
این حالت  در برای اینکه تواتر وشود ـ صادر میآن خبر است که گویندۀیک منبع ـاز مرتبه  یک

بسیار دیگری نقل  که خود از عدۀبه ما برسد بسیاری جماعت نقل خبر از باید این  ثابت شود
این خبر از همان منبع به  شدن؛ و بار دیگر صادرخبر ترتیب تا منبع اولیۀ همینو به  اندکرده

این خبر از یک منبع به دفعات،  شدنو در این حالت با آشکار شودمیتعداد بسیار یا متواتر تکرار 
 رسد.ثبات میتواتر به ا

مرتبه از سوی یکخبر که یک  طوریبه ؛شودوضعیت اول بر تواتر لفظی منطبق می
 جماعت قبلی تاطرف از  جماعتی دیگر و کنندو جماعتی از او نقل میشود میگوینده صادر 

 باید از همۀدر این حالت  .کندرسد و وی آن خبر را در کتاب خود درج میمیکتاب  نویسندۀبه 

                                                                                                                                                                     
 یتنقل روا هاینو از ا کنندیم یزندگ یکه در عصر بعد  ی. کسانگرفتندیاول قرار م ۀدر طبق کردند،یم یعصر زندگ

 نیزو  یابوذر غفار  ی،مانند سلمان فارس یامبرپ ی صحابمثالً  ی؛تا طبقات بعد  طوریندوم و هم ۀدر طبق کنند،یم
)مانند جابر  یاول قرار دارند. افراد ۀ( در طبقیبن وهب جهن یدو ز  یهالل یسبن ق یم)مانند سل یناز تابع هاییبهنخ

)مترجم، منبع:  . دوم قرار دارند و... ۀو...( در طبق یدبن سع یحییبن منذر، لوط بن  یادز  ی،بن حارث جعف یزیدبن 
 فقه(سایت ویکی
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خبر از سوی جماعتی نقل شده این ممکن است زیرا  ؛ات راویان اطمینان داشته باشیمطبق
اما در یکی از طبقات تنها از  ؛این جماعت خود از طرف جماعتی دیگر نقل کرده باشند وباشد 

به « اخبار آحاد»شود و جزو صورت متواتر محسوب نمی نفر نقل شده باشد که در این یک
که این نوع تواتر معنوی وجود ندارد؛ چرا خصوصای در حساب خواهد آمد. چنین مالحظه

خبر مربوط  شدنصادربودن بلکه به بسیار  ؛شودنمینتیجه خبر  بودن ناقالِن تواتر، از بسیار 
  .است

 هستند ئمهن بعد از اومهدی

چه معنایی « بعد از»این  .بود از امامان خواهند ن بعدوکه مهدیدارند بیان میروایات 
مهدیون در دوران ائمه هیچ وجود یا حجیتی که  مستلزم این استدهد؟ و آیا این نکته می

 نداشته باشند؟

 :مسئلهتوضیح این 

د نتوانها نمیکه بعضی از آننخواهد بود  این معنه ااز امامان هستند ب ن بعدواینکه مهدی
ین معنایی را چناین جمله دیگر  عبارتبه د؛نحضور داشته باشدر زمان یکی از امامان 

وجود  و بعضی از ائمه زمانی مشترکی بین برخی از مهدیون بازۀهیچ رساند که نمی
« بعد از»این است که عبارت  ممنظور و  «ندارد ییامعنچنین »کنم: نداشته باشد. عرض می

و این همان  شودنمی زمانی خاص ۀدر یک باز  و ائمه داشتن مهدیوناز حضورمانع 
همین صدد روشنگری و توضیح هستم؛ زیرا در اشیدر پِ بنده ته و مطلوبی است که اسخو 

ارد که تمامی مهدیون بعد از همۀ دچنین الزم می« بعد از»عبارت آیا هستم؛ اینکه:  مسئله
زمانی مشترکی  یک از امامان در هیچ بازۀاز مهدیون با هیچکدام که هیچ طوریبه ؛ائمه باشند

 باشند؟ نداشته  ورحض

ه باشیم؛ آنجا که تهای روایت وصیت مقدس تأملی داشاکنون بیایید در یکی از قسمت
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ها دوازده مهدی؛ و تو ای علی! پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن»فرماید: می
از  بعد گانهان دوازدهامامروشن است که  .« ...دوازده امام هستیای علی، اولین نفر از 

که  کردمیالزم چنین « بعد از» کلمۀ. اگر استجزو ائمه  و علیاند بوده رسول خدا
 ایشانامامان بعد از ها آنزیرا ـ باشندنزمانی مشترک  یچ بازۀیک از امامان با پیامبر در ههیچ
زمانی با پیامبر  ـ نباید در هیچ بازۀز ائمه استکه یکی اـ علیصورت در اینـ اندبوده

ارت عبیعنی شرط ) جملۀ در نتیجهباطل است و  ،نهایی ۀنتیج ؛ اما جملۀداشته باشداشتراک 
حسن و  نیزو ـ دیگر ثابت شده است که علی عبارتبه ؛اول( نیز باطل خواهد بود

ممنوعیت داللتی بر « بعد از» براین کلمۀبنا ؛اندبوده ـ معاصر پیامبرحسین
دنبال نخواهد ای بهخواهد داشت؛ پس چنین نتیجهها نها با قبلیبرخی از بعدی شدنمعاصر

 داشت که داللتی بر منع وجود برخی از مهدیون در زمان برخی از امامان داشته باشد.

 ن رسول خدادر زما دارند علیروایاتی در دست داریم که بیان میعالوه به
نتیجه این کلمه  شده است؛ دربودن نمیحجت مانع از این« بعد از» حجیت داشت و کلمۀ

ن در زمان بعضی از وبعضی از مهدیداشتن تواند مانعی برای حجیتنمی ـ«بعد از»یعنی ـ
  :شودمیکنند تقدیم روایاتی که به این نکته اشاره می. شودمحسوب امامان 

، از بن محمد ازدی از بکر ،بن سعد بن اسحاق از احمدشیخ صدوق روایت کرده است: 
 مؤمنینالامیر»: اند که فرمودنقل کرده امام صادقالله عبدااز اب ،بعضی از اصحاب ما

 آنکه اگر آنچه آفتاب بر ام بردهده خصلت نصیب  رسول خدامن از : فرمود علی
ای : فرمود .شدمنمیخوشحال گونه بود آنمیها از آن یکی جایبه کندمیطلوع و غروب 

ترین مردم در نزدیک . تو در روز قیامت نسبت به بقیۀعلی! تو برادر من در دنیا و آخرت هستی
گونه که  همان ؛من در بهشت خواهد بود خانۀروی هتو روب خانۀو جایگاه به من خواهی بود، 

تو  .دار من در دنیا و آخرت هستیتو پرچم گیرند.یکدیگر قرار میروی هبدر راه خدا رو دو برادر
. هستی نبود من هرمسلمانان در بیت من و های من و اهلوصی و وارث من بر اموال و دارایی

ن و دشمدار خدا، تدوسمن دار دوستمن و دار دوستتو دار دوست است.شفاعت تو شفاعت من 



  انتشارات انصار امام مهدی ...................................................................... 29

   1.«ستاتو دشمن من و دشمن من دشمن خد

)خدا از آن بن ولید  بن احمد بن حسن : پدرم و محمدروایت کرده استصدوق همچنین 
ما خطاب به ابی بن بن حسین محمدبه ما گفت: الله بن عبد سعد :گفتنددو راضی باشد( 

بن  از عامر ،طارق سراجوساسان و ابهشام ابی جارود وواز اب ،بن مسکین ثقفی از حکمگفت: 
: فرمودمی شنیدم علی .بودمآن خانه در )بعد از عمر(  ادر روز شور من  :گفتکه وائله 

تر به او شایسته نسبتو تر ُمِحقبه امر خالفت که من سوگند خدا  همردم شد و ب ابوبکر خلیفۀ»
شما کسی هست که رسول در میان دهم آیا خدا قسم می را بهشما  :سپس فرمود ؛...بودم
بیت های من و اهلتو وصی و وارث من بر اموال و دارایی فرموده باشد:اش بارهدر  خدا

 2.« ؟...من و مسلمانان در هر نبود من هستی

از  ،بن سلیمان از حکم ،بن منصور محمد» آمده است: مؤمنینالکتاب مناقب امیردر 
 نقل کرده است کهبن علی از پدرش از جدش  از زید ،خالد واسطیااز اب ،بن مزاحم نصر
های تو وصی و وارث من بر اموال و دارایی، : ای علیفرمود رسول خدا" :فرمود علی

 یعنی در زمان حیات رسول خدا ".بیت من و مسلمانان در هر نبود من هستیمن و اهل
  3«.چنین هستیاین

حجت بر  رسول خدا نبودنمواقع در  اینکه علی راین احادیث صراحت دارند ب
بعد از من دوازده »وجود داشته و عبارت  که چنین امکانی برای علی حالو بوده مردم 
و  ،پذیر خواهد بودنیز امکان« احمد»، برای مانع از این وضع نشده است« خواهد بودامام 

 .نخواهد شدچنین وضعیتی مانع از « ها دوازده مهدی خواهند بودپس از آن»عبارت 

                                                                                                                                                                     
 .430. خصال، شیخ صدوق، ص1
 .558تا  553. خصال، شیخ صدوق، ص2
 .393تا  392، ص1بن سلیمان کوفی، ج، محمد المؤمنین. مناقب امیر3
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 از شیعیان ماقومی 

توصیف کرده است.  «از شیعیان ماقومی »عنوان را بهن ومهدیکه  است وارد شده روایتی
 ؟ شوندنمیشمرده ها امام یا حجت آیا این یعنی آن

 :مسئلهتوضیح این 

. کندها را نفی نمیبودن آنائمه ،باشند محمدآل یاناز شیعقومی  نواینکه مهدی
امام  صریح قرآن کریممتن طبق حال  عین شود و درشیعیان محسوب میاز  ابراهیم

 نیز هست.

او والیت به و شود محسوب می علیشیعیان از ست که ا رسول خداو حتی این 
: فرمود جعفرابو :نقل شده استحمزه وبن فضیل از اب کند. از محمددعوت می

 بن والیت علیبه  و محمداست  ای برای محمدآیت و نشانه علی»
  1«.کنددعوت می طالبابی

طور قطع بر به یعنی رسول خدا ،کندوالیت علی دعوت میبه اینکه  کنم:عرض می
ِه در قرآن آمده است: چنین اعتقادی است.  ِبّ نِزَل ِإَلْیِه ِمن َرّ

ُ
ُسوُل ِبَما أ پیامبر خود ) آَمَن الَرّ

  (.آوردبه آنچه از سوی پروردگارش به او نازل شده است ایمان 

چه به تو وحی نآبه  :فرمودخداوند به پیامبرش وحی »: روایت شده است جعفرواز اب
: تو بر والیت علی هستی و . سپس فرمودتو بر صراط مستقیم هستیجوی که تمسک کردم 

 2«.علی همان صراط مستقیم است

                                                                                                                                                                     
 .91. بصائر الدرجات، محمد بن الحسن صفار، ص1
 .92و  91. بصائر الدرجات، محمد بن الحسن صفار، ص2
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آیت و  راستی که علیبه» :فرمود جعفرابو که نقل شده استحمزه واز اب
دعوت  طالبابی بن والیت علیبه  است و محمد ای برای محمدنشانه

  1«.کندمی

: فرمود رسول خدا»: فرمود جعفر امام باقرابو که کندنقل میبن طریف  سعد
گاه باشید   بن خداوند تو را به دوستی علی !محمد: ای و گفت سوی من آمدهکه جبرئیل بآ

 2«.دهداو فرمان میوالیت تو را به و کند امر می طالبابی

 حسن و حسینطور کامل فیصله دهد. در این روایت را بهقضیه این روایت بعدی شاید و 
که همه  طور همان در حالی که ؛اندز شیعیان هستند توصیف شدهابا این خصوصیت که 

نقل کرده، آمده  بحاراالنوارامام هستند. در این روایت که عالمه مجلسی در  ،دانند این دومی
  است:

گسیل  الرضا موسی بن علیسوی بهای را عده ،یوالیتعهد برای مون أوقتی م»
خواهند و ود میور  ای پشت در اجازۀ، عرض کرد: عدهبر امام داخل شده)خادم( داشت، 

ها را بازگرداند. آن «.ها را بازگردان. آنفرصت ندارم»علی هستیم. فرمود:  گویند ما شیعۀمی
ها تا دو آن ها را بازگرداند.د و دوباره آنکردنهم آمدند و همان سخنان را تکرار دومها روز آن

د. سپس از رسیدن به امام مأیوس شده، به خادم گفتند: شدن بار بازگرداندهد و هرکردنماه چنین
را از اینکه شما خود از هستیم و  طالببن ابی الی ما بفرما ما شیعیان پدرت علیبه مو 

های از سرزمینمجبوریم این مرتبه کنند و میمان ما را شماتت دارید دشمنانما پوشیده می
خواهد از آنچه بر سرمان بیمناک گریزیم و ب مانیهاو شرمگین از سرزمینگردانیم خود روی 

 بن ! علیخواهد رسیددشمنان به ما  احتی و عذاب شماتتی که از ناحیۀناتوان از نار و آمد 
 حضرت سالم هد و بشدن ها واردآن «.ورود بده ها اجازۀبه آن»فرمود:  الرضا موسی

                                                                                                                                                                     
 .92و  91ات، محمد بن الحسن صفار، ص. بصائر الدرج1
 .94. بصائر الدرجات، محمد بن الحسن صفار، ص2
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 ها ایستاده عرضنداد. آن ]نیز[ نشستن اجازۀها د. حضرت پاسخشان را نداد و به آنکردن
ماندن از درشتد: ای پسر رسول خدا! این جفای بزرگ و توهین بعد از آن همه پکردن
در قرآن »فرمود:  ست؟ پس از این دیگر از ما چه باقی خواهد ماند؟ امام رضاروچه

ْیِدیُکْم : بخوانید
َ
َصاَبُکْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبَما َکَسَبْت أ

َ
آنچه از  و هر) َوَیْعُفو َعْن َکِثیرٍ َوَما أ

من  .(گذردخود شماست، و ]خدا[ از بسیاری درمی دستاوردسبب مصیبت که به شما برسد به
ها و پس از آن مؤمنینالبه رسول خدا و امیر نیزردم و در رفتار با شما جز به پروردگارم اقتدا نک

ها اقتدا د و من نیز به آنکردنسرزنشها شما را مالمت و آن.  مبه پدران پاک و مطهر 
کنید شیعۀ زیرا شما ادعا می»د: چرا ای فرزند رسول خدا؟ فرمود: کردنعرض «.کردم
ن و حسین و . وای بر شما! شیعیان او تنها حسهستید طالببن ابی علی مؤمنینالامیر
یک از فرامینش در هیچ کسانی کهبن ابوبکر بودند؛  ر و سلمان و مقداد و عمار و محمدابوذ
 ...انجام ندادندکرد انجامشان منع میاز که او را کارهایی یک از هیچو  نکردندنافرمانی را او 
».1  

                                                                                                                                                                     
 .158و  157، ص65. بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج1
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 ون و روایات رجعتروایات مهدیمیان تعارض 

از جمله آنچه خواهد بود؛ رجعت  بعد از قائمدارند ی وارد شده است که بیان میروایات
خدا که مردی  به» :ودفرممی جعفرشنیدم ابا گویداست که می از جابر جعفی نقل شده

سال بر آن اضافه  هکند و نُ سال بر زمین حکومت می بیت ما بعد از مرگش سیصداز اهل
دوران در و چقدر قائم  :عرض کردم .«بعد از مرگ قائم» :فرمودند ؟وقتچه :گفتم .«شودمی

خواهی به خونسپس منتصر  ؛سال نوزده» :فرمود ؟فوت کندتا  ستخودش پابرجا
 1.«کند تا سفاح خروج کندشد و اسیر میکُ و می کندمی خروجو یارانش  حسین

همراه آن گروه از یارانش به حسین»شده است که فرمود: روایت  از امام صادق
هفتاد پیامبر او را همراهی  در حالی که ؛آیدکه همراهش به شهادت رسیدند به پیش می

انگشتر  د. قائمشدن فرستاده بن عمران گونه که به همراهی موسیآن ؛کنندیم
دار غسل و کفن و حنوط آن کسی است که عهده دهد. پس حسینخود را به او می

 2«.دهدقرار می شقبر شود و وی را در حضرت می

  :مسئلهاین توضیح 

ها یکی از آن شدنیعنی دو خبر نقل شود که ثابت ؛استداشتن تضادمعنای بهتعارض 
شخصی بگوید اکنون در عراق شب است و دیگری بگوید  مثالً  ؛باشدمنوط به نفی دیگری 

اگر شب باشد حتمًا روز نیست و اگر روز باشد  .اکنون در عراق شب نیست یا بگوید روز است
 را نفی خواهد کرد. خبر دیگر ،شودبرها ثابت در اینجا اگر یکی از خ نخواهد بود.حتمًا شب 

یکی باید اثبات و دیگری نفی  ،تعارضصورت وجود  که در شویممتوجه می ببه این ترتی
را ثابت  ایمسئلهشوند یکی از آن دو خبر دیگر در بین دو خبر که نقل می عبارتیهب ؛شود

                                                                                                                                                                     
 .479. غیبت، شیخ طوسی، ص1
 .48بن سلیمان حلی، ص. مختصر بصائر الدرجات، حسن 2
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بودن زیرا روز  ؛کندبودن را نفی میشب)کند و دیگری آن را نفی میبودن را( شب )مثالً کند می
یا دو  کردنکه دو نفی صورتی دراما  ؛کند که معادل انکار شب خواهد بود(را اثبات می

 . شدتعارض را متصور وقوع توان نمیمطرح باشد  کردناثبات

 چند نکته مسئله. در این گردیممیازخودمان ب مسئلۀروشن شد به مطلب این که  حال
 :وجود دارد

با روایاتی آورند میان میسخن بهعالم رجعت  در خصوصروایاتی که میان  طور کلیبه .1
دو هر که دانستیم وقتی چرا ؛وجود نداردگونه تعارضی هیچرسانند را به اثبات مین وکه مهدی

و  کنندرا ثابت می امر روایات رجعت یک. شود تعارضی وجود نخواهد داشتاثبات می مسئله
 ؛دیگری را امرـ روایت رجعت دهمانننیز ـن وروایات مهدی

و این متصور شد تعارضی  ،این دو دسته از روایاتمیان توان صورت می در یکتنها  .2
مهدی بعد از امام زمانی  بالفاصله و بدون هیچ فاصلۀیم عالم رجعت یکه بگوزمانی است 

در این حالت وجود این روایات تنها شروع خواهد شد.  بن حسن عسکری محمد
بعد بالفاصله ها ن حکایت از این دارند که آنوروایات مهدیزیرا  ؛دنکنرا نفی می نومهدی

تعارض در صورت  در اینکه  خواهند آمد بن حسن عسکری محمد از امام مهدی
برداشت شده گفتهاز روایات  ،ایعدهی است که فهماین حقیقت  درپی خواهد داشت. 

 محمدهمان امام  ،شده در این روایاتاند که قائم یادنین برداشت کردهها چاند؛ زیرا آنکرده
  . است حسن عسکریالبن 
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 : پاسخ

 ها به چند دلیل نادرست است؛ از جمله:این برداشت آن

که خواهیم  همان طورها درست باشد که داشت آنبا فرض اینکه بر ـ 1این روایاتاول: 
مقایسه شوند روایاتی ن که متواتر هستند واگر با روایات مهدی ـاین برداشت درست نیست دید

ای که با روایات گونهبه ،ها پیش برویمویل آنأسمت تبه نتیجه یا باید در؛ خواهند بود 2«شاذ»
 .کندها را محکم گردانیم تا آنباز ها را به معصوم یا آن ،دنمهدیون سازگار شو

چنین فرض کنیم که مگر اینکه  ؛توجیهی نداردهیچ ها جای برداشت آناین : دوم
چنین و  شودنمیاطالق  بن الحسن عسکری امام محمدتوصیف قائم بر کسی غیر از 

. شودامامان اطالق می همۀ در روایات آمده است که لفظ قائم بهزیرا  ؛فرضی صحیح نیست
بن  بن محمد از وشاء از احمد ی از معلیبن محمد اشعر  در کتاب کافی آمده است: حسین

در خصوص ایشان که از  استشده نقل  امام صادقالله عبداخدیجه از ابوعائذ از اب
تا  ؛از دیگری یکی بعد ،ما قائم به امر خدا هستیم همۀ»: امام فرمود و شد هپرسید قائم

غیر از آنچه بوده است اینکه صاحب شمشیر بیاید و اگر صاحب شمشیر بیاید با امر دیگری 
  3«.خواهد آمد

کدام از یعنی هر ؛هستند« هاقائم»ها آمده است که آنچنین نیز ن ودر روایات مهدیحتی 
این روایات )روایات رجعت بعد از قائم( و بین بستن با جمعبه این ترتیب است.  «قائم»ها آن

آخرین  ،کندمی رجعتوی بر  قائمی که امام حسینآن توان گفت می ،نوروایات مهدی
 آخرین قائم خواهد بود. یا ن ونفر از مهدی

                                                                                                                                                                     
طور کلی دربارۀ شود نه روایاتی که بهاز قائم واقع میدارند رجعت بعد طور مشخص بیان می. منظور روایاتی است که به1

 کنند.رجعت صحبت می
 . نامعمول. )مترجم(2
 .536، ص1، جکافی. 3
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وارد شد  حمزه بر امام رضاابن اب علیکه  شده است نقلراز خبن علی  حسناز  :سوم
بن  من از جدت جعفر :عرض کرد .«آری»فرمود  ؟آیا شما امام هستید :و عرض کرد

 :حضرت فرمود .شنیدم که امامی نخواهد بود مگر اینکه فرزندی داشته باشد محمد
 ای؟ این چیزی نیست که جعفرای یا خود را به فراموشی زدهای شیخ! آیا فراموش کرده»

 مگر آن امامی که حسینشته باشد، نکه فرزندی دامگر ای فرمود. او فرمود: امامی نخواهد بود
فدایت  :حمزه عرض کردابن اب علی .«کند که او فرزندی نداردبر او خروج می بن علی

 1.چنین شنیدماز جدت این .درست فرمودی !شوم

او خروج  بر که امام حسینقائم یا امامی ت هویاز توانیم میتوجه به روایت فوق  با
فرزندی »توصیف شده که خصوصیت این  ااین قائم )یا امام( ب. دست آوریم بهشناخت کند می

که امام شویم میمتوجه بسیاری از طریق روایات زیرا  ؛مهمی استعالمت بسیار و این « ندارد
نتیجه او همان کسی  درو  2داردفرزندانی نسل و  بن الحسن عسکری مهدی محمد

                                                                                                                                                                     
 .224. غیبت، شیخ طوسی، ص1
 رسانند:را به اثبات می . برخی از روایاتی که وجود فرزندان امام مهدی محمد بن الحسن2

االمر دو صاحب»روایت کرده است، شنیدم که فرمود:  ام صادقبن عمر گفته است: از حضرت ام الف. مفضل
تر از دیگری است تا اینکه برخی گویند مرده است و برخی گویند کشته شد و برخی گویند غیبت دارد که یکی طوالنی

از غیر کسی نه از فرزندانش و نه و هیچ ای اندکتا جایی که کسی از اصحابش بر امر او باقی نماَند جز عدهرفت؛ 
 .162غیبت طوسی، ص «شود.گردد، مگر آن موالیی که متصدی امر او میفرزندانش از محل او مطلع نمی

 اند که در آن دعایی از حضرت حجتبن ضراب اصفهانی روایتی طوالنی آوردهیعقوب ب. شیخ طوسی و دیگران از 
خودش، فرزندانش، شیعیانش، رعیتش، خاصگانش،  بارخدایا! با او عطا کن برای»وارد شده و در این دعا آمده است: 

تا آنجا که ... برند و دشمنانش و تمامی اهل دنیا، آنچه را که دیدگانش را به آن روشن کنیهمۀ کسانی که فرمانش می
و حسین  زهرا، و حسن خشنود از قضا ۀو فاطم خدایا! درود فرست بر محمد مصطفی و علی مرتضی فرماید:می

استوار  ۀو دستاویز و رشتا های فروزان تقو و مشعل های هدایتو نشانه های تاریکیاوصیایی که چراغ ۀو هم گشتهکپا 
امامان از فرزندانش، و بر عمرشان بیفزا و به طول والیان عهدش و ت و ایبر ولدرود فرست و  هستندو راه راست 

شان برسان که به یقین تو بر هرچیز یو اخرو به نهایت آرزوهای دینی و دنیوی ها را آنحیاتشان فزونی بخش، و 
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  خواهد کرد.خروج  وی رب امام حسیننخواهد بود که 

                                                                                                                                                                     
 .280طوسی، ص غیبت« .توانایی

االسبوع نقل کرده، بن طاووس در کتاب جمالالدین علی خوانی و سید رضی. در زیارت مخصوصی که روز جمعه میج
بیت پاک و اهلصلوات خداوند بر تو و »« صلی الله علیک و علی آل بیتک الطیبین و طاهرین»چنین آمده است: 

صلوات خداوند بر تو و بر »« صلوات الله علیک و علی آل بیتک هذا یوم الجمعة»و در جای دیگری از آن: « طاهرت.
صلوات خداوند بر تو و »« صلوات الله علیک و علی آل بیتک الطاهرین»و در انتهایش « .بیت تو در این روز جمعهاهل
 «.بیت طاهر تواهل

ای »روایت شده است که آن حضرت به ابوبصیر فرمود:  از امام صادقبن مشهدی زار محمد . در ]کتاب[ المد
بن مشهدی، المزار محمد « با اهل و عیالش در مسجد سهله فرود آمده است. بینم که قائمابامحمد! گویا می

 .134ص
و بعد از دعای عهد شریف  616در ص در مفاتیح الجنان در دعا برای صاحب الزمان هـ. شیخ عباس قمی

ِتِه َما ُتِقرُّ ِبِه »هایش آورده است: در یکی از قسمت ِتِه َو َجِمیِع َرِعیَّ مَّ
ُ
ِتِه َو أ یَّ ْهِلِه َو َوَلِدِه َو ُذرِّ

َ
ْعِطِه ِفي َنْفِسِه َو أ

َ
ُهمَّ أ َعْیَنُه  اللَّ

رعیتش، چیزی  ۀو امت و همنسلش و  شو اهلش، و فرزندانبرای خودش به او عطا کن،  !خدایا»« ... .َو َتُسرُّ ِبِه َنْفَسهُ 
 .« ...نماییخشنود که چشمش را به آن روشن کنی و وجودش را به آن را 

که ما مورد وحشت و ستم »... فرماید: ومقام هنگام قیامش بیان میای که بین رکندر خطبه و سخن امام مهدی
غیبت . .« ..کردند و ما را از حقوق خود محروم ساختندود دور افتادیم، به ما ستمقرار گرفتیم، از دیار و فرزندان خ

 .290طوسی، ص
نوشتۀ شیخ ناظم « پاسخ کوبنده به انکارکنندۀ فرزندان قائم»تواند به کتاب هرکس خواهان مطالب بیشتری است می

 ُعقیلی مراجعه کند.
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 کنندمیداللت امام بر دوازده تعارض با روایاتی که 

با روایات ها روایتآیا این تن هستند.  لت دارند بر اینکه امامان دوازدهدال روایاتبرخی 
 ؟ دارندتعارض  مهدیون

 : مسئلهتوضیح این 

وجود هیچ تعارضی دیگر مطلب  شدنیک مطلب و ثابتبین اثبات تر گفتیم پیش .1
را به آنچه مورد نظر خودش است  ،از روایاتدسته هر  ،خصوصبه موضوِع این  بارۀدر  1.ندارد

ن در زمانی غیر از و. مهدیدکندیگر را نفی نمی و محتوای روایات دستۀ امعنو د رساناثبات می
تعارضی بین  هیچنتیجه  درخواهند کرد و حکومت  ،راننددر آن حکم میامامان دورانی که 

 .وجود نخواهد داشتها آن

یعنی گانه بر این عدد خاص ـدوازده به ائمۀ داشتن روایات مربوطداللت :شودگفته می .2
 در نتیجهاست که پیشوایان دیگری غیر از آنان وجود نخواهد داشت و ـ به این معننفردوازده

 !کننداین روایات وجود مهدیون را نفی می

شود یچنین برداشت ممعین عددی  شدناز بیانکه بنا شده تفکر  طرزبر این این تصور 
بلند بیرون نفر در یک امتحان سر  ؛ یعنی مثاًل اگر شما بگویی دهشودمیکه غیر از آنان نفی 

سر امتحان را با موفقیت پشت خواهد بود که بیست یا سی نفر آن ااند به این معنآمده
 اند!نگذاشته

به آن معنا نخواهد « من پنج فرزند دارم»اگر شما بگویی  ؛نیستچنین برداشتی درست 
دلیلی قصد تعریف و زیرا چه بسا شما به ؛بود که شما الزامًا فرزندان دیگری نداشته باشی

زیدگانی باشند که با را داشته باشی، یا این پنج فرزند از نظر شما برگ انتمجید از این فرزند

                                                                                                                                                                     
 مراجعه کنید.« عتتعارض بین روایات مهدیون و روایات رج». به مبحث 1
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تیب چنین امکانی وجود دارد که تر  همین به ، یا به هر دلیل دیگری.یسه نشوندمقاسایرین 
ها موضوع امتحان مردم آن که آنچرا ؛داشته باشند دوازده تن تأکیدبر این  محمدآل

 .اندروزگار بوده

و در هیچ زمان یا مکان دیگری هرگز « من پنج فرزند دارم»طبیعتًا اگر شما گفته باشی 
صورت باشد؛ زیرا اگر  نهما تواند بهگری نیز داری، وضعیت میباشی که فرزندان دینگفته 

واضح خواهد باشی ُپر  بر زبان رانده ،ایدتر گفتهشما در زمان دیگری حرفی خالف آنچه پیش
تواند چنین برداشت کند که منظور شما این بوده کس از سخن نخستین شما نمیبود که هیچ

توانید سادگی میصورت شما به این زیرا در ؛نداریپنج فرزند، فرزند دیگری  شما غیر از آنکه 
بلکه در  ؛ندارم ین دیگر از این گفتار این نبود که فرزندامنظور من به او پاسخ داده، بگویید 

 لۀحدر مر شما ولی » اگر به شما گفته شودام که فرزندان دیگری هم دارم. جایگاه دیگری گفته
توانید می «فرزند نداری پنجشما بیش از که دهد این نشان میو  فرزند داری پنجاول گفتی 

اما اینکه  !هستی تبرداشت خود مسئولشما ست و این برداشت شماگویید: بچنین پاسخ 
نگفتم غیر از این پنج این را باید از سخن خود من درک کنی. من  ،است بوده منظور من چه

ان دیگری دیگر هم گفتم که فرزند جاییتنها گفتم پنج فرزند دارم و درو دیگری ندارم  تن، فرزند
باید این برداشت خود را توجه به این عدد فراتر از آن را نفی کنی  هم دارم. اگر بخواهی با

 تر بیان داشتم.دهی؛ همانند داللتی که پیش ارائهطرفانه و با دلیلی مناسب برای سخن من بی

غیر افرادی بهو  بیان داشتهامام را ده ز دوا محمدآل کهاست  ایناست مشخص آنچه 
 1.اندگانه را نیز ذکر فرمودهاز آنان یعنی مهدیون دوازده

مفهوم خاصی را  ،دارند که این عدد خاصبیان مین واصولیحالی است که خود  این در
                                                                                                                                                                     

ها هزار های تخصصی، کتابش را در دهمحسن که مرکز پژوهش. جای شگفتی است که نادانی مثل شیخ علی آل1
بود رساند؛ زیرا اگر جز این میتعبیر دوازده امام یا خلیفه، انحصار را می»پندارد که نسخه به چاپ رسانده است چنین می

عقل و نادان هیچ اطالعی از روایات مهدیون گویا این مرد کم«. شدمطلبی بیان میقطعًا در برخی از روایات چنین 
 ندارد.
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یان شود به این معنا گویند اگر عدد معینی در سخنی بها میدیگر آن عبارترساند؛ بهنمی
 : شودمیدر این خصوص تقدیم ها آننخواهد بود که موارد دیگر را نفی کند. برخی نظرات 

چنین است که این محققین  عدد مشخص، روشاما در خصوص مفهوم »میرزای قمی: 
گیرد فالن مقدار اجر بروز از ماه رجب را روزه  که سه کسیاگر گفته شود عدد حجیتی ندارد. 

روزه بگیرد اجر و  ،روز پنجر کسی داللت داشته باشد بر اینکه اگتواند نمیاین  ،پاداش داردو 
 1.«نخواهد داشتپاداشی 

آیا به اند که تعداد مشخص، علما دچار اختالف شدهدر مفهوم »تقی رازی: محمدشیخ 
 خصوص در ،نهیا  ؟!ن عدد حکم دادآیا کمتر از بیشتر توان به نفی این عدد میاستناد 

 دهدنشان مینفی م گیریموضعنه  کند وسکوت پیشه می تعداد مشخص، ۀدربار  کردنحکم
آنچه از نظر  ؟شود ارائهشاهد دیگری حالت، دو این یکی از مگر اینکه بر  ؛کندیید میأتو نه 

نظر ما بر همین نظر آنجا که گفته شد اتفاق ات ؛استدوم  حالتشده است، اصولیون شناخته
 2.«است

 مشخص تعدادی مفهوم ،مشخص: از جمله مفاهیم تعدادمفهوم »ضیاء عراقی:  آقا
مگر اینکه با دلیل  ؛مشخص نداردمفهوم این داللتی بر هیچ است که آن درست  و ،است

 3.«در آن عدد بوده باشد انحصار ،کنندهشخص بیان منظورِ یگری ثابت شود که د

یک  کردنکه مشخصشکی وجود ندارد مفهوم عدد معین: »رضا مظفر: شیخ محمد
روز  سه» اگر گفته شودصدور حکم در نفی فراتر از آن عدد نخواهد بود. دلیل بر  عدد خاص

روزه برای روزهای غیر از آن سه روز بودن گرفتن نمستحبمعنای این به ،«روزه بگیررا ماه  از

                                                                                                                                                                     
 .191ص ،االصولقوانین. 1
 .583، ص2تقی رازی، ج المسترشدین، شیخ محمد هدایة. 2
 .503، ص1االفکار، آقاضیاء عراقی، ج. نهایة3
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 1.«نخواهد داشتدر دیگر روزها  یگرفتن مستحبعارضی با روزهت ،این دلیلنخواهد بود و 

ن همان ومنظور از مهدیپندارند که نظر ما، برخی چنین میمد لۀئمس در خصوصاما 
 باطل است؛ از جمله:دالیلی هستند. چنین برداشتی بنا به  گانهامامان دوازده

دیگری گروه  ،نومهدیدهد که ظاهر روایات نشان می است.خالف ظاهر برداشت این  .1
در دست نداریم دلیل محکمی حالی است که ما  این درهستند و  گانهدوازدهغیر از امامان 

 .فراتر برویم روایت، ظاهراز  نیاز داشته باشیمکه 

ها از شود که آنچنین استنباط می مده استآ ونمهدیهای از آنچه در روایت .2
از  ،امامانواضح است  در حالی که ؛هستند امام حسیناز فرزندان و  قائمفرزندان 
 ؛کندهمین نکته کفایت می .نیستند شان از فرزندان حسینهمگیو  قائمفرزندان 

  2دیگری نیز اضافه کرد. نکاتتوان هرچند می

                                                                                                                                                                     
 .181ص، 1ج ،اصول فقه. 1
برای اثبات این گزارۀ « گانه هستندگانه مقام رجعت امامان دوازدهمهدیون دوازده»عنوان . شیخ محمد سند کتابی را با 2

داده شده و این کتاب « گانه فرزندان امام مهدی هستندمهدیون دوازده»نادرست اختصاص داده که پاسخ وی در کتاب 
 موجود است. در سایت انصار امام مهدی
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 ین اوصیاو آخر خامت اوصیا

 است و این باخلیفه  نو آخری اوصیاخاتم  است که امام مهدیوارد شده در روایات 
 :شودمیم یروایت زیر تقد. کندحاصل میتعارض  نووجود مهدی

 :گفت ،بن محمد علوی براهیمااز  سند،با این  و»النعمه آمده است: الدین و تمامدر کمال
 :فرمود . ایشانوارد شدم الزمانصاحببر حضرت  :نصر به من گفتطریف ابو

عرض  «؟شناسیمرا میآیا »: . فرمودآوردمرا برایشان  آن «.بیاورید مرا برای صندل قرمز»
طریف  «.ال نکردمؤساز تو خصوص  در این» :فرمود : شما آقا و فرزند آقای من هستید.کردم
 خاِتممن »: روشن فرمایید. فرمودبرایم  ؛گرداندشما : خداوند مرا فدای کردم عرض: گفت

 1.«فرمایددفع می مشیعیانو خاندان من خداوند بالها را از  وسیلۀهبیا هستم و صاو

 :مسئلهاین توضیح 

وصی بعد از  نداشتنیعنی وجود اوصیا ینکه آخر چنین برداشت کنیم این روایت از اگر 
آن با  کردنپیداتعارض اما  ؛خواهد کردن تعارض پیدا وصورت با روایات مهدی این در ایشان،

به  امامان در حالی که ؛دهدجای می 2«شاذروایات »این روایات را در دستۀ  ،روایات متواتر
را روایت  همانند روایتی که آنبرگیریم؛ ها که از روایات معروف و مشهور آناند فرمودهما امر 

 اند.نهاده بن حنظله نام عمر مورد قبول

سمت آنچه با روایات بهاز ظاهر این روایت جز اینکه  ،ماندای نمیچارههمین دلیل  به
 مثلـروایات برخی است که ای نکتهواقع همان  و این درسازگار است گذر کنیم  نومهدی

                                                                                                                                                                     
 .246؛ غیبت طوسی، ص441صدوق، ص. کمال الدین و تمام النعمة، شیخ 1
 یان. به باستاز اقسام خبر واحد  و یندگو خالف مشهور یثشاذ به حد یثحد نادر و مقابل مشهور است. یمعنشاّذ به .2
)مترجم، منبع:سایت  .ینداکثر علما را خبر شاذ گو یتروا یامشهور  یتثقه، اما مخالف روا یشده از راو نقل یثحد یگر،د

 فقه(ویکی
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 :کنندگوشزد میما ه ب ـاستروایت کرده صدوق در عیون  که روایتی

ما  بهعیینه بن  بن محمد علی :گفت ما بهبن یوسف بغدادی  بن حسین محمد احمد»
بن  بن عباس : محمدبه ما گفت طالبابیبن  بن سلیمان ملطی در مشهد علی : حسنگفت

بن  : علیبه ما گفتندنهشلی  بن نهشل بن قبیصه هبیره و دارمنموسی علوی در قصر اب
 طالببن ابی نقل از علینقل از پدرانش بهبه نقل از پدرشبه بن جعفر رضا موسی
 اینکه مگر ،چیزی نخواستممن از پروردگارم  !ای علی»فرمود:  رسول خدا :ودفرمبه ما 
پروردگار فرمود: پیامبری پس از تو  اینکه به غیر از ؛آن را نیز برای تو درخواست کردم مثل

 1«.استپیامبران هستی و علی خاتم اوصی تو خاتم؛ نیست

من خاتم » :فرمود رسول خدا: گفت ،سند اینبا : همچنین روایت کرده استوی 
  2«.اوصیاهستم و علی خاتم انبیا 

سوار  در حالی که که حضرت ابراهیماست روایت شده »آمده است:  بحاراالنوارو در 
 ،روی زمین افتادلغزید و ابراهیم  شکه ناگهان اسبکرد عبور میکربال سرزمین بود از  یبر اسب

داوندا و گفت: خکرد شروع به استغفار  . اوشدجاری  شو خونشکست سر آن حضرت 
گناهی از تو سر  ،ای ابراهیم :گفتشد و جبرئیل بر او نازل  ؟زده استچیزی از من سر چه

در موافقت و خون تو شود اوصیا کشته میخاتم فرزند و انبیا خاتم  لیکن در این مکان نوۀ ؛نزده
 3.«. ..با خون او جاری شد

من  در حالی که ؛وارد شدم المؤمنینبن ربعی اسدی نقل شده است: بر امیرة از عبای
برادرم »: فرمودشنیدم که می .ها بودمآنترین سالکمو  ینفر پنجگروه  یکپنجمین نفر از 

                                                                                                                                                                     
 .78، ص1. عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج1
 .78، ص1. عیون اخبار الرضا، شیخ صدوق، ج2
 .243، ص44. بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج3
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من به و هستی من خاتم هزار پیامبر و تو خاتم هزار وصی فرمود: رسول خدا به من 
 1«.ها مکلف نشده بودندهایی مأمور شدم که آنسختی

خورشید  کردنصحبتحدیث در  باقر امامجعفر ابا المعاجز آمده است:ةدر کتاب مدین
که به بحث ما  امبرگرفته قسمتی از آن راتنها  طوالنی واست  یروایت کهـ امیرالمؤمنینبا 

ست اوصیاو آخرین، او آخرین او  گفتۀ خصوصو اما در » :فرمود اخدرسول  ازـ شودمیمربوط 
  2«.و خاتم فرستادگان هستم و من آخرین انبیا

ن برداشت توانیم چنیمعرفی شده است نمی خاتم اوصیا علیدر این روایات اینکه از 
  ست و بعد از او وصی دیگری نبوده است.هاآن آخریِن  ایشانکنیم که 

 ،شده استثابتم و مسلّ  ـعلیامام بعد از  داشتن اوصیاوجوداز آنجا که این نکته ـو 
وجود اوصیا پس از امام  ویل کنیم که باأای تنهگوین روایات را بهاینکه ا زماند جای نمیچاره
وارد  امام مهدی نند چنین سخنی برای آنچه دربارۀتعارضی نداشته باشد؛ هما علی

  که او خاتم اوصیا و آخرین خلیفه است.شود نیز گفته میشده 

                                                                                                                                                                     
 .266ص ،نعمانیبن ابراهیم ، محمد غیبت. 1
 و بعد از آن. 161، ص3المعاجز، سید هاشم بحرانی، ج. مدینة2



 شودالزمان متولد میمهدی که در آخرآن 

که بر ایننظر دارند اتفاق طور کلیبهمسلمانان  همۀ امام مهدی قضیۀ در خصوص
برخی و در خواهد کرد پر عدل قسط و زمین را از  کهالزمان خواهد آمد یک مهدی در آخر

رسول نسل از جمله اینکه او از نظر هستند؛ ـ نیز همدر بسیاری از جزئیات چه بساو جزئیات ـ
 . دیگر جزئیاتاست و  فاطمهو فرزندان علی از و  خدا

نظر دارند. ـ با یکدیگر اختالفوالدت و اسمشمثل زمان اما در برخی دیگر از جزئیات ـ
شان و نه حتی نه امامانو ـدانند خود را به این مذهب منتسب می کسانی کهیعنی ، یانشیع

ر سال که داست  حسن عسکریالبن  محمداین شخص، گویند می ـشانمتون روایی
متولد الزمان گویند مهدی در آخرسنت میحالی است که اهل این در. متولد شده است ق255

 1الله است.بن عبد الله یا احمدبن عبد اسم او محمدمدعی هستند و خواهد شد 

بن  این است که امام مهدی محمد ،دعوت مبارک یمانی به اثبات رساندهاین که واقعیتی 
است و فرزندش احمد که در وصیت  محمدآلامام مهدی و قائم  ،حسن عسکریال

 .است محمدآلشده نیز امام مهدی و قائم در بسیاری روایات دیگر یاد  نیزو رسول خدا 

رو تالش خواهیم کرد این حقیقت را به اثبات برسانیم؛ این حقیقت که در مباحث پیِش 
و از آنجا  ؛الزمان به دنیا خواهد آمدآخر که در است مهدی همان و  محمدآلقائم  ،احمد

 ،ها پنهان بودههو از آنجا که این حقیقت از دیدراه اثبات این حقیقت هستند  که روایات شریف
که امکان  تا جایی ،اندگرفته ُانسمردم به آن  است که تفکریانتظار و حتی مخالف از و دور 

با این امید که مطلب روشن و برای  ؛پرداختخواهیم  حقیقتشکافی این داشته باشد به مو
 .شود فهمقابلمردم 

                                                                                                                                                                     
روایِی این دسته از روایات  مشکالتجمله  از»گوید: می« 232محمدیه، صاضواء علی سنة »ربه در کتاب . محمود ابو1

 یمهد  کهاند ـ تحت عنوان مهدِی منتظر آمده و یادآور شدهومیبه طور عمسنت ـهای مشهور اهلمختلف که در کتاب
آن است که او  ،است شده وستمظلم ازلبریز  که طورهمان کندسرشار  عدالت از رادنیا  تا کندیمخروج  زمانالآخر در

 «.عبدالله بن احمد»روایتی دیگر  در واست  «عبدالله بن محمد»ـ سنتاهل نظر ازـ
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خوانندگان گرامی تقدیم به روایتی را مایلم وارد شویم پیش از آنکه به مباحث این فصل 
تا این  ؛الزمان متولد خواهد شدکه در آخرکسی است مهدی دارد صراحت بیان میکنم که به

اعتقاد دارند بسیاری  عدۀود به این مبحث باشد؛ زیرا عبری مناسب برای ور مَ  ،روایت از جهتی
 :شودمیخود جا نداده است. این روایت تقدیم  ما شیعیان مثل چنین روایتی را درکه روایات 

موالیم حضور  هنگام بهصبحگوید: که مینقل است هانی ثقفی بن عطیه از ام اهیماز ابر 
ای از کتاب آیه !آقای منبه ایشان عرض کردم: شدم و شرفیاب  بن علی باقر محمد

بپرس »: فرمودمرا مضطرب کرده و خواب را از چشمانم ربوده است.  ،خدا بر قلبم عارض شده
ِسُم خداوند عزوجل:  این فرمودۀ ،آقای منعرض کردم: من نیز  «.هانیی اما

ْ
ق
ُ
َفاَل أ

ِس  ِس  *ِباْلُخَنّ نو نهان شوند و از * که گردند میستارگانی که بازپس سوگند به ) اْلَجَواِر اْلُکَنّ
. مان استالزاین مولودی در آخر؛ ای پرسیدیلهئخوب مس !یهانام ایآری »فرمود:  .(آیند

این عترت است و برای او حیرت و غیبتی خواهد بود که اقوامی در آن گمراه شوند  او مهدی
 1«.ر کسی که او را دریابدو اقوامی نیز هدایت یابند و خوشا بر تو اگر او را دریابی و خوشا ب

خالی از دیگر منابع وارد شده است  نیزی که در کافی و یتآوردن به رواگواه چه بسادر اینجا 
. در مباحث بعدی با جزئیات بیشتری به این روایت استناد خواهیم کرد. این روایت اشدفایده نب
 :شودمیتقدیم 

ایشان را  ؛رسیدم روزی خدمت امیرالمؤمنین علی :از اصبغ بن نباته نقل شده است
 ای :ایشان عرض کردم به .زدمتفکرانه چوبی در دست گرفته بود و به زمین میکه دیدم 

آیا به این زمین  ؟زنیدمتفکرانه سر چوب را به زمین میچه شده است که  !امیرالمؤمنین
وقت میل و رغبتی به زمین و دنیا یچهبه خدا قسم که  ،نه» :حضرت فرمود ؟ای داریدعالقه

کنم که از نسل فرزند یازدهم از فرزندان من خواهد بود. مولودی فکر می بارۀاما در  ؛امنداشته
از ظلم و جور پر شده  کهچنان ،کنداو همان مهدی است که زمین را پر از عدل و داد می

                                                                                                                                                                     
 .330النعمه، شیخ صدوق، صالدین و تمام. کمال1
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آید که در آن، بعضی اقوام گمراه و بعضی دیگر هدایت است. برای او حیرت و غیبتی پیش می
حضرت  ؟حیرت و غیبت چه مدتی خواهد بود، المؤمنینامیر ای  :عرض کردم «.شوندمی

 ؟گیرداین امر صورت می واقعاً آیا  :عرض کردم «.شش روز یا شش ماه یا شش سال» :فرمود
ها تو را با این امر چه کار؟ آن ،ولی ای اصبغ ؛گویی او خلق شده است ،آری» :فرمود

؟ خواهد شد کردم: بعد از آن چهعرض  «.اند همراه با نیکان این عترتبرگزیدگان این امت
ها ها، غایات و پایانزیرا خدا بداءها، اراده ؛شودخواهد میبچه خدا هر  پس از آن،» فرمود:

 1.«[کندکه بخواهد عمل می طورهر خدای تعالی ] دارد

کند که روایت به همان مطلبی داللت میروایت این  کنیدمیمالحظه که  همان طور
آورد که از ـ از مولودی سخن به میان میمثل روایت قبلیاین روایت ـپیشین داللت داشت. 

 تو این مولود همان مهدی اسـ است فرزند امام علی ینمیازدهـ پشت امام مهدی
خواهد  ودادعدلزمین را پر از  ـروشن خواهد شدهای بعدی که در بخشـکه به امر پدرش 

  .کرد

                                                                                                                                                                     
 .379، ص1. کافی، ج1
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 خرالزمانموضوع امتحان آ ،مهدی آخرالزمان

ای در ورای ناشناختهرازی که  در خصوصبه گفتن نباشد که پرسش بزرگی  شاید نیازی
 شخصیتکه هایی همان پیچیدگی عبارت دیگربهیا کند بزرگ قرار دارد به ذهن خطور می

 وجود باـ« ناشناخته» الحطبردن اصکاربهزیرا  1؛مهدی آخرالزمان را در خود پیچیده است
در را وادار به کنکاش تنها به این دلیل بوده که اذهان  ـاز روایات آمده استبرخی  دراینکه 

 .کندهای مختلف این شخصیت جنبه خصوص

در موجود  هایات و پیچیدگیبه ابهام توجه اذهان رابینم که بسیار مهم میاینجا  در
 مهدِی  ؛ اینکه اینکنمجلب  شودآخرالزمان متولد می در شخصیت مهدی که خصوص

  الزمان خواهد بود.ع امتحان و غربال مردم در آخر وموض، شدهاشاره

مهدی آخرالزمان خواهد بود  ادر ارتباط بامتحان الهی برای این ایده که استدالل  جهت
 عبارت دیگربهیا  شدهوارد این امتحان ها اشاراتی به ابتدا به متونی خواهم پرداخت که در آن

این روایات  در یزی است کهچ ، بهترین تفسیر برای آنالهیاین آزمون وجود که است متونی 
 زیرا این ایده به بهترین شکل این متون را روشن خواهد ساخت. ؛وارد شده است

است که روایتی وارد شده، خصوص  این در محمدآلکه از اشارات رسایی از جمله 
خداوند »فرمود:  الله امام صادقعبدابااست. بصیر روایت کرده شیخ کلینی در کافی از ابو

بخشم سالم و مبارک که به اذن خدا کور مادرزاد متعال به عمران وحی کرد من به تو پسری می
دهم. عمران اسرائیل قرار میرا زنده سازد و او را پیغمبر بنیو جزامی را درمان کند و مردگان 

کرد فکر می شد. چون به مریم حامله این مطلب را به همسرش حنه که مادر مریم است گفت
حملش پسر است. چون او را زایید گفت: پروردگارا، من دختر زاییدم و پسر مانند دختر نیست؛ 

                                                                                                                                                                     
و دیگر روایات است؛  خدا شده در وصیت رسولیاد« احمدِ ». توجه داشته باشید که مقصود از آوردن چنین تعبیراتی 1

 شود.یا همان مهدی که در آخرالزمان متولد می
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فرماید: خداوند به آنچه او زاییده، داناتر شود. خدای عزوجل مییعنی دختر که پیغمبر نمی
بری بود که به عمران بشارت است. چون خدای تعالی عیسی را به مریم بخشید او همان پیغم

و در فرزند  مردی از خاندان خود چیزی گفتیم پس هرگاه ما دربارۀ ه و به او وعده کرده بود.ددا
 1.«فرزند او پیدا شد، آن را انکار نکنید یا فرزندِ 

ها بفرمایند قائم آنکه اگر فرماید می اینکتهما را متوجه در این روایت  امام صادق
فرزندش قائم باشد نباید وی را منکر  ولی اگر فرزندش یا فرزندِ  ؛خودشان استفالن شخص از 

یک هیچ در خصوصها این است که آنکند می تأکیدـ یعنی قائمبر این مطلب ـآنچه شویم. 
بارۀ زی نیز در اند و چیچیزی بیان نفرموده حسنالبن  ذشته تا امام مهدی محمدگ از ائمۀ
 کهعیسی بوده  خصوصدر  سیاق این حدیث اماموعالوه سبکبه ؛نبوده است ایشان

 اند.کشیدهکه یهود انتظارش را میاست بخشی بوده همان نجات

خواهد بود که موضوعش الزمان قطع امتحانی در آخر  طوربهکند که می تأکیداین روایت 
که یهودیان  همان طور. کشدای است که بشریت انتظارش را میدهندهیا همان نجاتمهدی 

 طوربهه ـشیع ،شدندعمران نبوده است امتحان  واسطۀاین عنوان که فرزند بیبا  با عیسی
بن الحسن  امام مهدی محمدفرزندان که از  مهدیبا  ـ نیزعام طوربهـ و انسانیت ـخاص

به آن معنا نخواهد . طبیعتًا این شوندمیامتحان است  2«احمد»یعنی فرزندش  عسکری
به این  دادنتوجهبلکه  ؛است مهدی نبودهقائم یا  حسنالبن  یعنی محمد وی که پدربود 

مردم که ای ناشناختهوجود مهدی یا قائم کند؛ یعنی می را توصیف ایشاناست که  یحقیقت
 .خواهند شداو آزموده  ۀیلوسآخرالزمان بهدر 

فرماید: میروایت کرده است که  صادق امامالله عبدابا از کلینی در روایتی دیگر
                                                                                                                                                                     

 .535، ص1. کافی، ج1
 . ایشان، احمد فرزند اسماعیل، فرزند صالح، فرزند حسین، فرزند سلمان، فرزند امام مهدی محمد بن الحسن2

 است.
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فرزند او باشد، آن را انکار  گوییم و در او نباشد و در فرزند یا فرزندِ بمردی سخنی  اگر دربارۀ»
 1.«کندچه بخواهد میزیرا خدای تعالی هر  نکنید؛

 آنچهچیزی از  «نباشدو اگر در او »کنید عبارت مالحظه میدر این روایت که  همان طور
حسن البن  محمد اینکه امام مهدیزیرا  دهد؛ام تغییر نمیاو بیان داشته خصوصدر که  را

کننده با شمشیر فهوم این عبارت به قیامپس م ؛ثابت شدهاست مهدی و قائم  عسکری
روشن خواهد وضوح ههای آتی بو او همان مهدی آخرالزمان است که در بخشدارد  رهاشا

 شد. 

 «ةتبصر الو  ةماماإل»در کتاب است که روایتی  ،به اشاراتی داللت دارنداز جمله روایاتی که 
که کردم  سؤالاین امر  دربارۀ جعفراست: از ابو هنقل شده که گفتحّذاء  عبیدۀابواز 
ولی از سوی دیگری آمد، آن  ،از سویی بیاید دداشتیاگر انتظار »فرمود:  ؟وقت خواهد بودچه

 2.«را انکار نکنید

و  ـیعنی امر قائمـکند این امر سؤال می در خصوص عبیده از امام باقرابو
از سوی  لی اوو  ،سمت شما بیایداگر انتظار داشتید از سویی به ؛هددمیوی پاسخ به  امام

 انکار نکنید!او را  ـرا داشتید شکه شما انتظار آن جهتی غیر از جهتی یعنی از ـدیگری آمد 
قطعًا بلکه  ؛منظور مشخصی بیان شده باشد هیچتواند بدون نمی امام ناحیۀاین سخن از 

وقوع خواهد پیوست که در آینده به خبر بدهد ایتا از واقعه است قصد داشته امام یقیناً و 
 نشوند.را منکر آن توجه داشته باشند و آن به خواهد و از شیعیانش می

 چه بساچهارچوبی که باقی نمانده باشیم ـ هاهاشار  و ایما اینکه در محدودۀبرای حال 
 هیچدیگر کنم گمان نمیکنم که نقل می دو روایتـ داشته باشدهایی را دربربرداشتاختالف

به  :گویدمیکه ک جهنی نقل شده است لاز مااول روایت  .گذاردبای باقی شبههوشک

                                                                                                                                                                     
 .2، ح535، ص1. کافی، ج1
 .94. اإلمامة و التبصرة، ص2
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کس چنان کنیم که هیچرا با صفتی توصیف میما صاحب این امر  :عرض کردم جعفرابو
این هرگز نخواهد شد تا او خود بر شما با آن  ،خدا سوگند به ،نه» :فرمود .شودتوصیف نمی

 2.«1کندشما را به خود دعوت و احتجاج 

صاحب از  را خصوصیتیدهد که ما خبر می در این روایت مالک جهنی به امام باقر
یعنی این  ؛کس دیگری در این خصوصیت با او شریک نیستهیچشناسیم که این امر می

اند یا از ها این شاخصه را از آنچه شنیدهقطعًا آنو سازد مشخصه او را از دیگران جدا می
اند؛ اما جای شگفتی در این نکته است که برایشان روایت شده است برداشت کرده ائمه
کند که نه سوگند یاد میو پذیرد ها صاحب این امر را خواهند شناخت نمیاینکه آن امام

امر خودش بیاید این تا اینکه صاحب ها و نه دیگران، هرگز چنین امکانی نخواهند داشت آن
  کند!دعوت  شسوی خودهمردم را بو  کندبر مردم ظاهر  و حجت را

برای مردم ـ استمهدی آخرالزمان  ،منظوردر اینجا که ـمر الاصاحباین یعنی شخصیت 
در و ش و فراخواندنش فرابرسد کردنموعد ظهورش، استداللماند تا خواهد ناشناخته باقی 

 دانندمیاو پس از  افرادیا او عصر هممالک جهنی یا دیگر مردم ه ک توصیفاتیتمام  نتیجه
 یعنی ؛استبلکه اوصاف شخص دیگری  ؛الزمان نیستیا مهدی آخر  االمرصاحباوصاف 

ئم یا قا ،مرالابردند لقب صاحبکه همه گمان می عسکری حسنبن  امام مهدی محمد
 !شودمیمهدی فقط بر او منطبق 

بن  یعل که هنگامیگوید: که میکابلی نقل شده است خالد روایت دوم از ابو
و به آن حضرت عرض  دمیرس بن علی امام باقر محمدخدمت  ،شتدرگذ نیحسال

ام گیریکنارهو با او من نداشتم و انس را  یمن جز پدرت کس یدانیمشما  شوم.ت یکردم: فدا
عرض کردم:  «؟یخواهیچه م ،خالدابا یا ییگویراست م»: . فرمودیدانیمرا از مردم 

                                                                                                                                                                     
شما را به خود دعوت »عبارت  ینشده است و ادادهوعده یمانیآخرالزمان، همان  یکه مهد  یدد یمدر ادامه خواه. 1
 !کندیاز ُبن برم خواند،یخودش فرا نم یسو به یمانیکه   ین رامعاند یگمان برخ ،«کندیم
 .321. غیبت نعمانی، ص2
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در راهی ف کرده بود که اگر او را یم توصیبرا یاگونهن امر را بهیصاحب ا شما ، پدرشومت یفدا
عرض کردم:  «؟اباخالد یا یخواهیم گر چهید» فرمود: .گرفتمیدم حتمًا دستش را میدیم
 ـاباخالد یاـخدا سوگند به»فرمود: . بشناسم بفرمایی تا او را به نامم یخواهم نام او را برایم

ام نگفتهدیگری  کس بههرگز  که یال کردؤسچیزی از  و ید یاز من پرس یآور مشقتپرسش 
که اگر پرسیدی  یزیاز چ. گفتمیمنیز به تو  حتماً گفته بودم  دیگری کس اگر آن را به و

 1«.خواهند کردتکه او را تکهبر او حریص شده، فاطمه او را بشناسد فرزندان 

سایر را از داند که او را میامر این از صاحب خصوصیتی خالد کابلی در این روایت نیز ابو
تر و عجیب کند!نام صاحب امر سؤال میاما جای شگفتی است که از  ؛سازدمردم متمایز می

توصیف گفتن نیست پاسخکه قابل آور و مشتسخت  پرسشیخالد را اینکه امام سؤال ابو
یص قطعًا بر او حر فرزندان فاطمه او را بشناسند فرماید که اگر چنین میرا  و دلیل آنفرماید می

 کرد!قطعه خواهند او را قطعهشده، 

تنها به حفظ زندگانی بلکه  ؛شودمربوط نمیخالد کابلی به شخص ابو مسئلهبنابراین 
 زندگی ی کهخطر و از آنجا که کند ارتباط پیدا میفرزندان فاطمه  دسِت االمر از صاحب
ادامه دارد این  پیوستهوالدتش تا روز ظهورش از نخستین روز کند دید میهرا تاالمر صاحب

ش به کردنآشکارخالد و ااز ابداشتن آن وگرنه مخفی نگه ؛اسم ناشناخته باقی خواهد ماند
ابوخالد در زمانی غیر از زمان حالی است که  این درداشت. معنایی نخواهد هیچ دیگران 
امام مهدی نام  امروز فرزندان فاطمهو  ه است!کردمر زندگی میالاصاحبزندگانی 

ماند جز اینکه منظور از ای نمیدانند؛ بنابراین چارهمیرا  حسن عسکریالبن  محمد
 شوند.امتحان میالزمان وسیلۀ او در آخرص دیگری باشد که مردم بهصاحب این امر شخ

 دعوت قائم

                                                                                                                                                                     
 .300و  299. غیبت نعمانی، ص1
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روِی دو ها هر دوی آنواقع  و دروجود دارد امتحانی همراه هر دعوت الهی  طور طبیعیهب
بر وجود داللت داشته باشند هرجا که روایات بر وجود یک دعوت بنابراین  ؛یک حقیقت هستند

 بارۀدر مردم پند واندرز جز نباشد دعوت چیزی اگر . خواهند داشتالهی نیز داللت  یامتحان
پذیرفتن یا  آزموِن  بر محِک مردم را دعوت این  پس ،ه باید به آن اعتقاد داشته باشندآنچ

 .دادقرار خواهد  اعتقادتن این نپذیرف

بسیار هستند و تنها ، این متون کنندمیداللت  یمتونی که بر وجود دعوت در خصوصاما 
از  در عیون اخبار الرضاخ صدوق شیاز جمله آنچه  ها بسنده خواهیم کرد؛خی از آنبه ذکر بر 
 غریبانه آغاز شد و غریبانه بازخواهد ،اسالم»: فرمایدمیاست که روایت کرده  امام رضا

 1«!گشت؛ پس خوشا به حال غریبان

بن محمد  بن مسلم از امام جعفر از اسماعیل «النعمهالدین و تمامکمال»در کتاب 
: رسول روایت شده است که فرمود نقل از علینقل از پدرانش بهپدرش بهاز  صادق

گشت؛ پس خوشا به حال  غریبانه بازخواهد، غریبانه آغاز شد و اسالم»فرمود:  خدا
 2!«غریبان

 رسول خدا»فرمود: روایت شده است که  ل از علیئالوساو در کتاب مستدرک
پس  ؛گشت خواهدانه باز غریبـ که آغاز شده بود همان طور ـآغاز شد و  انهفرمود: اسالم غریب

 هنگامی»کسانی هستند ای رسول خدا؟ فرمود: ها چه: اینگفته شد «غریبان حاله ب خوشا
 3«.کنندها اصالح میآناند شدهمردم فاسد  که

 بن محمد الله جعفرعبد: شنیدم ابونقل شده استبصیر واالخبار از ابدر شرح

                                                                                                                                                                     
 .218، ص1، جالرضا. عیون اخبار1
 .201النعمة، صالدین و تمامکمال. 2
 .371، ص11الوسائل، ج. مستدرک3



  54................................................................................................... جامع ادله

پس  ؛گونه که آغاز شد، غریبانه باز خواهد گشت اسالم غریبانه آغاز شد و همان»: فرمایدمی
ای پسر رسول خدا! این را برای من  ،شومفدایتان  :به او عرض کردم «.خوشا به حال غریبان

 ؛کرداعالم خواهد  را ای از ما، دعوتی جدیدکنندهدعوت» :فرمود امام !تشریح فرما
  1«.آغاز نموده بود را دعوتی جدید خداگونه که رسول  همان

 همان کرد؛اعالم خواهد را ای از ما، دعوتی جدید کنندهدعوت» امام فرمودۀاین 
سخن به  اشدربارهدعوتی که  بهح وضوبه« آغاز نموده بود را دعوتی خداگونه که رسول 

بصیر وابپاسخ به درخواست در توجه داشته باشید که این سخن . کندمیآورد داللت میان می
این یعنی اینکه بازگشت غریبانۀ اسالم  ؛«من تشریح فرمااین را برای » که گفته بود:آمده است 

 2.خواندبه آن فرامی آل محمدای از کنندهدیدی است که دعوتاین دعوت ج نتیجۀ

که روایت شده است  امام باقرجعفر ابابصیر از کامل از ودر کتاب غیبت نعمانی از اب
که رسول  همان طور ؛خواندفرامیقائم ما قیام کند، به امری جدید  که هنگامی»فرمود: 

آغاز شده بود، غریبانه  که همان طورچنین کرد؛ و اینکه اسالم، غریبانه آغاز شد و  خدا
 3.«گشت؛ پس خوشا بر غریبان بازخواهد

 کهکند جدید دعوت می یکه به امر است کسی همان  همچنین آمده است که قائم
ای داشته باشیم به لی بد نیست در اینجا اشارهو  ؛خواهد آمد 4محل خوددر مطلب توضیح این 

اولین قائم از ما  که هنگامی ...»فرماید: میکه شده است وارد  امام صادقآنچه از 
پس در شنزار  ؛آوریدای با شما سخن خواهد گفت که آن را تاب نمیگونهبیت قیام کند بهاهل

                                                                                                                                                                     
 .371، ص3االخبار، ج. شرح1
، اشارۀ ظریفی به این نکته وجود دارد که یمانی «ای از ما دعوت خواهد کردکنندهدعوت» . در این سخن امام2
 است. ـ از آل محمدکندسوی صاحبتان دعوت میکه مطابق روایات بهـ

 .336غیبت نعمانی، ص. 3
 . و خواهد آمد که قائم یا مهدی آخرالزمان همان یمانی موعود است.4
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، ُکشدجنگد و شما را میپس با شما می ؛اهید کرد و با او خواهید جنگیددسکره بر او خروج خو 
 1.« ...آخرین خروج خواهد بوداین و 

قطع بیش از یک قائم وجود  طورکه بهدارد بر اینداللت  «اولین قائم»امام  فرمودۀاین 
و را داشته باشد سازی برای قائم دوم موریت زمینهأمباید ها آن اولیِن اینکه و داشت د خواه
دعوتی را در خود نهفته داشتن معنای وجود« ا شما سخن خواهد گفتب»امام که سخن این 
 ارائهمبنی بر اینکه وی نخستین قائم است را خودش دالیل  ،که از طریق این دعوت دارد
گوید. به یاد داشته باشیم در سخن میبا مردم امر جدیدی که آورده است  دربارۀو  کندمی

 «.خواندمردم را به امری جدید فرامی»فرماید: می امام باقر شد ارائهتر حدیثی که پیش

اینکه امری جدید است به این معنا خواهد و وادارد، درنگ و تفکر به این امر جدید باید ما را 
کم او باید تالش کند تا این امر را برای دست یاآن ندارند قبلی به مردم هیچ شناخت بود که 

  .کندها معرفی مردم اثبات و به آن

ـ چگونه باید مطرح کنندگونه که روایات توصیفش میآناکنون تصور کنید این امر جدید ـ
تعداد بسیاری را به  ؟ یا باید آنکندمیاز مردم مطرح  کوچک ایرا برای مجموعه آیا آن ؟شود

خواهد الزم  انزم مدت ؟ چهگیردکار به خدمت میاینانجام چه ابزاری برای  ؟از مردم برساند
اِعي »یعنی دعای گفته شده است نیز افزون کنیم ـ در دعاکه را و اگر آنچه  ؟بود یًا َدْعَوَة الَدّ ُمَلِبّ

 2(نشینبادیهو  نشیندر شهر  ،کنندهدعوتآن  دعوِت به  گولبیک)« ِفي اْلَحاِضِر َو اْلَباِدي
 صورت خواهد بود؟ وضعیت به چه

تصور کنید و شود متوقف نمیشهرها و روستاها  محدودۀ که دری را این دعوتبیایید حال 
 ؟نیاز خواهد داشتو تالش وقت چقدر گسترش خواهد یافت؛ هم  هاتا حاشیهاینکه حتی 

                                                                                                                                                                     
 .375، ص52. بحاراالنوار، ج1
 .664. مزار مشهدی، ص2
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شبهه ظاهر با »او خصوص اینکه به 1؛دشمنان بسیارو  مشابههای پرچم دوجو باخصوص به
حرکت  شدنآشکارسمت مرحله بهبهمرحلهو تدریج بهوی یعنی  ؛«می شود تا شناخته شود

و شود واضح برای خیلی از مردم ظاهر میناصورت مشتبه و بهدر ابتدا یعنی خواهد کرد؛ 
 خواهد کرد. شدنشروع به آشکارسپس به مرور زمان 

و این آخرین خروج » کنم: این سخن امامپیشین، عرض میبه روایت  یو در بازگشت
روی داده دسکره شنزار  پیش از واقعۀ یحوادث که یی را در خود داردچنین معنا «خواهد بود

دعوت  انفعاالتی پیوسته بین مردم و اینو فعل ،این حوادثـ وجود یقینوطور قطعبهـو است 
پذیرفتن بوده باشد یا نپذیرفتن؛ و جهت  درانفعاالت و فعلنظر از اینکه این صرف ؛طلبدرا می

اسالم غریبانه آغاز شد »زند: می تأییدبر آن ُمهر  امام صادقای است که سخن نکتهاین 
ایشان به  «.پس خوشا به حال غریبان ؛گشت بازخواهد گونه که آغاز شد، غریبانه و همان

 :فرمود امام !این را برای من تشریح فرما ،دنیکو گردانَ را شما خدا  :عرض کردم
دعوت  گونه که رسول خدا همان ؛خواهد کردای از ما، دعوتی جدید آغاز کنندهدعوت»

 2«.فرمود

 که رسول خدا همان طورو  کندشروع می اولیعنی از  ؛کندآغاز می ]دعوتی[ جدید
از که رویارو خواهد شد نیز با مردمی  قائم ،ها بودندبا مردمی مواجه شد که معتکف بت

گونه  کنند و همانقرآن را در برابر وی تأویل می کسانی که؛ کنندمیتقلید هایی از نوع بشر بت
تنها و نیز چنین خواهد شد  قائم شد،تمسخر و تکذیب از جانب مردم  رسول خداکه 
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َوَما کنند: چنین توصیف می را هاکه مردم آن ؛ کسانیکننداز او پیروی میاندک  ایعده
َراِذُلَناَنَراَك اتَّ 

َ
ِذیَن ُهْم أ بینیم جز جماعتی از فرومایگاِن ما، کس دیگری تو و نمی) َبَعَك ِإاَلّ اَلّ

اگر نگوییم رم با همان شکوه و جالل ـکا دعوت رسول  و در یک کالم: ؛(را پیروی کرده باشد
بسیاری که  خواهد بود که عدۀچنین این دعوت  و نتیجۀـ تکرار خواهد شد با تمامی جزئیات

 کسانی کهو بسیاری از  اند از آن خارج خواهند شددادهدروغ به اسالم نسبت میخود را به
  ترتیب. همین نیز بهاند داشتهبودن ادعای شیعه

! محمدآلای پیروان  ای گروه شیعه،»: روایت شده است امام باقرجعفر ابااز 
؛ زیرا شودمیخارج چشم از  ای کهسرمهدرست مثل  ؛شویدبه سختی آزموده میشما  قطعاً 

داند ِکی این سرمه از چشم ولی نمی ،داند ِکی سرمه را در چشم خواهد کردسرمه، میصاحب
شب  در حالی که ،خود را در راه ما ببیند کدام از شما ممکن است صبح،پس هر رود.بیرون می

یخ ش 1«.شودباشد و صبح از آن خارج  از آن خارج شده است، و ممکن است شب در مسیر ما
برای خروج از نظام نیست دلیلی این آیا »نویسد: می این حدیث چنین توضیح اینعمانی بر 

 2«؟ه استامامت و ترک آنچه به آن معتقد بود

شده باشید سرمه از چشم  شدنبه خارجتشبیه خروج از نظام امامت وجهمتوجه  چه بساو 
از  ـوقت سرمه از چشمش خارج شده استشود چهسرمه بر چشم دارد متوجه نمی کسی کهـ

بین یک شب تا صبح  در فاصلۀ شدننش؛ گویی این خارجبودناگهانیسرعت خروج و نظر 
باشد که شیعه در معرضش قرار وجود داشته امتحانی کند میالزم  نکتهاین . اتفاق افتاده باشد

و  کندمی تأکیدخود بر وجود یک دعوت  به نوبۀو این نیز  ردگیرد و در برابرش شکست بخو
االطاعه باشد؛ حجتی که واجب یحجت ،حتی گریزی نخواهد بود از اینکه صاحب این دعوت

 مردم را یارای مخالفت با او نباشد.
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تنها کلیدی است که برای ما امکان  ،داشتن به وجود یک دعوتراستی که اعتقادو به
راستی که هب»: آورد؛ از جمله این سخن امام باقرفهم بسیاری از احادیث را فراهم می

آن اگر ای کنید؛ ها اشارهپس تنها به آن ؛متنفر خواهد شداز این کالم شما های بزرگان قلب
 یآزمایشی نیست از اینکه فتنه و کنید. گریز اننپذیرفتند رهایشرا پذیرفتند ادامه دهید و اگر 

کسی نجا که آتا  ؛کسی که چیزی در دل دارد در آن سقوط کندو هر روود یرو باشد که هر کج
کند سقوط خواهد کرد و کسی جز ما و شیعیان ما باقی نخواهد نیم میتار مویی را به دو که

 1«.ماند

که  هستندنادرترین کسانی و شمارترین اندکهمان  ،و منظور از شیعه در عصر ظهور
این شود که باعث میفتنه و آزمونی و  اندبه میان آوردهها سخن آناز  بیتاحادیث اهل

 ؛پذیرده کسی آن را نمیگزیر دعوتی خواهد بود کا ن ،ع جدا شوندعده از عموم مدعیان تشیّ 
 ـ خداوند عهد و میثاقش را در عالم ذر از او گرفته باشد.بیتطبق روایات اهلکه ـمگر آن کس

شده یعنی تعیین آن عدۀ که هنگامی»شده است: روایت  الله امام صادقعبدااز اب
کسی  ما آن شیعۀمحقق خواهد شد؛ اما  چه دوست داریدآن، نفر تکمیل شود دهچندوسیصد

با این  :عرض کردمکه به ایشان  آنجا تا ؛«...کندتجاوز نمی شصدایش از گوشاست که 
میان  در»: فرمود کنم؟بودن نیز دارند چهو ادعای شیعه با یکدیگر اختالف دارند کسانی که

 2«.شدخواهد واقع  شدنو تبدیل سازیپاک و شدنجداها آن

تا آنجا که طبق آنچه از  ؛سازی خواهند شدپاککنند هایی که ادعای تشیع میپس آن
آنچه را خدا سوگند  به»ها باقی بماند: اندراندک از آناندکطوری که وارد شده  امام رضا

 سازی شوید و از یکدیگر جدا شوید و تا آنجا کهانتظارش هستید واقع نخواهد شد تا پاکمچش
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  1«.اندکر اندمگر اندک ،کسی از شما باقی نماند

است که وقایعی  ،جداسازیاین و سخت  این آزموِن که اند چنین پنداشته یبرخگویم: می
طور کلی این نظر درستی . بهاسته گذشته غیبت کبری تا روز ظهور مقدس بر شیعاز شروع 

تفسیر شیخ طبق ـو خروج از طریق امامت اتفاق بهولی منجر به سقوط اکثر قریب ؛است
شده است. نیز تشیع  انباعث افزایش تعداد مدعی کهیت آن است بلکه واقع ؛نشده ـنعمانی

رخدادی  کندمیبه آن اشاره  امام رضاحدیث که  یو آزمایشفتنه ناگزیر باید بنابراین 
برای این  یاین مصداقشوند. وده میآن آزمفرد باشد؛ یعنی دعوتی باشد که مردم با منحصربه

طور که در زمان  همان ؛بازخواهد گشتم غریبانه آغاز شد و غریبانه هاست که اسالآن گفتۀ
 از او پیروی خواهند کرد. اندکی  یعنی عدۀ ؛آغاز شده بود رسول خدا

جعفر امام است که از اباروایتی کند از جمله احادیثی که به وجود این دعوت داللت می
ترین ما سال و گمناموما از نظر سن تریِن صاحب این امر کوچک»: وارد شده است باقر

مهاجرانی آنگاه که »: وقت خواهد بود؟ فرمودعرض کردم: این چه «.از نظر شخصیت است
در افرازد، مدعی پرچمی برمیهر که هنگام آندر ، افتندبرای بیعت با آن جوان به راه مردم  از

 2«.را انتظار بکشیدفرج هنگام آن 

دلیلی بر انتشار و رسیدن  ،نآسوی حرکت فوج مردم بهو است همراه دعوت با حتمًا بیعت 
که  کسییعنی هر افرازد ـای برمیدهکننادعا هایی که هر پرچماما  ؛دعوت به مردم است این

 هستند.قائم مقارن ظهور که است ای کنندهگمراه هایکنایه از دعوتـ ای داردنفوذ و سلطه
اعوان و انصارشان برافراشته الزمان و هایی هستند که فقهای آخر پرچم شکبیها این پرچم

 (متشابههای )پرچم گفتمان استو  رویکرددر  وجود شباهت ،رقابتاین  ۀالزم. خواهند کرد
پیش از گشایش  ،داللت بر بیعت «فرج را انتظار بکشید ،در آن هنگام»این گفتار حضرت و 
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این بیعت برای بیعتی خواهد بود. اگر  ،امام مهدیاز ظهور مقدس دارد؛ یعنی پیش 
 عسکری محمد بن الحسنامام مهدی سوی هبکه  یالزمان یا یمانی موعودمهدی آخر 

 کسی خواهد بود؟!خواند نباشد برای چهفرامی

به گوید: میکه وارد شده است یادآور شویم از مالک جهنی که را آنچه جا دارد 
کس چنان کنیم که هیچرا با صفتی توصیف میما صاحب این امر  :عرض کردم جعفرابو

خدا سوگند؛ این هرگز نخواهد شد تا او خود بر شما با آن  نه به» :فرمود .شودتوصیف نمی
و دعوتی استدالل که دارد بیان میاین حدیث  1«.نمایدشما را به خود دعوت  وکند  احتجاج

در پی خواهد را  «بیعت» ،نتیجه عنوانبهتردید بیکه خواهد داشت وجود االمر از طرف صاحب
گرد خواهند آمد.  ی معینکه در مکانخواهد داشت مر یارانی الاصاحببر این، عالوه داشت. 

آنجا که تا  ؛...داشتصاحب این امر غیبتی خواهد »: روایت شده است جعفرابااز 
برخی با و آید بوده است می شمتولی امور  کسی کهقبل از خروجش آن تا آنجا که  فرماید:می

 :گویندها می؟ آناینجا چند نفر هستید گوید شما درها میبه آنکند و دیدار میاز یاران او 
 2.« ...چهل نفر هستیم حدود

که متولی آن »اصطالح ولی که در این روایت به او اشاره شده در روایت دیگری تماین 
 :است روایت شده . از امام باقربرایش به کار برده شده است« گرفتن استل بیعتئو مس

پس فرماید: تا آنجا که می ؛...ایستدپدرش در مقابلش مینسل از  مردی .رسدتا به ثعلبیه می»
 3.« ...که متصدی امر بیعت بودمتولی آن 

الله عبدابااست که از روایتی شود که برای این مطلب بر آن استدالل می نکاتیاز جمله و 
 کسیفرمودند: خوشا به سعادت  رسول خدا»: فرمایدمیکه وارد شده  امام صادق
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دوست بدارد و از ، دوستش را کندبیت مرا درک کند و به او پیش از قیامش اقتدا که قائم اهل
رفیقان من و اینان گر پیش از او را به دوستی گیرد. تدشمنش دوری جوید و پیشوایان هدای

. رفاعه گفت: و علی است ،من امت تریِن گرامیو هستند؛ صاحبان مودت و دوستی من 
 1«.ترین خلق خدا، علی استگرامی

فرمودند: خوشا به  رسول خدا»: روایت شده است امام صادقهمچنین از 
. پیرو او و کندبیت مرا درک کند و به او پیش از قیامش اقتدا قائم اهل کسی کهسعادت 

سوی خداوند عزوجل دوری جوید. هها بپیش از او باشد و از دشمنان آن هدایتگرپیشوایان 
  2«.علی است ،من امت تریِن گرامیو هستند؛ ها رفیقان من آن

. کندو به او پیش از قیامش اقتدا »و  «کندو به او پیش از قیامش اقتدا »امام  این فرمودۀ
پیش از با او بیعت و  وخته قائم شنا ،که از طریق آندارد بر وجود دعوتی  لتدال «پیرو او باشد

کند که خواننده احساس  چه بساو حتی  3،شوداقتدا میاش به او مسلحانهخروج  یاقیامش 
برای  کردنهاد متوجه این دعوت خواهند بددلیل شبهاتی که فقهای هاین دعوت بپذیرفتن 

را  توسط رسول خدا مؤمنانو اینجاست که مدح و ستایش عظیم  نخواهد بود میسرهمه 
و  کردنروایات مربوط به غربالپی خواهد داشت.  در« ...خوشا به سعادت»با این فرمایش 

 نکردنبیعت هب ـکنندمیتوصیف را  محمدآلنماها از والیت شیعه شدنجخار  کهـجداسازی 
 ددر عالم ذر عهد خوخواهند ماند که خداوند کسانی اینکه تنها و  کنندمینماها داللت شیعه
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اهد بود یا اینکه ناپذیر خو بمنظور ما این نیست که این، وضعیتی حتمی و اجتنا« حرکت مسلحانه»گوییم . وقتی می3

ـ طبق سنت دیرین خودراهی برای اجتناب از آن وجود نداشته باشد؛ بلکه تنها به این معنا خواهد بود که طاغوتیان ـ
تاب و توان ایستادگی فکری نخواهند داشت و در نتیجه در رویارویی با این دعوت، با سعی و تالش در جهت 

صورت مؤمنان راهی  ره و روش پلید پیشینیان خود خواهند گذاشت و در اینکردن این دعوت، پا جای پای سیکنریشه
 جز دفاع از خود نخواهند یافت.



  62................................................................................................... جامع ادله

  .ستانده باشدها آناز را 

 بیتاهلتوانیم درآمدی بر روایات بسیاری بیابیم که میـ ما در حقیقتـجایگاه در این 
 از جمله آنچه از مفضلاند. بیان داشتهرا خدا حجت به شناخت  دستیابیها راه آنطریق از 

صاحب » :فرمودمی الله امام صادقعبدشنیدم اباگوید: میبن عمر نقل شده است که 
 شودمیدومی گفته  گردد و دراش برمیخانواده سویها بهاز آناین امر دو غیبت دارد؛ در یکی 

 :فرمود ؟کنیم چهچنین شد اگر این :عرض کردم «.و به کدام صحرا رفته است شدهالک 
کسی چون او  که تنهابپرسید  مسائل عظیمی راجع بهاز او  ،کرداگر مدعی چنین ادعایی »

 1«.تواند پاسخ گویدمی

او را از طریق فرماید بلکه می ؛مدعی را تکذیب کنیدفرماید در اینجا نمی امام صادق
 قائمبه اینکه  کندمیای که اشاره ل دارد بشناسید؛ نکتهئترین مسابزرگاز که  یشناخت

امام  را با آن خواهند آزمود. بنابراینو مردم او کند که او همان قائم است ادعا میو خواهد آمد 
ترین امور از بزرگ کردنسؤالکه این ؛کندمیمشخص )قائم( را  ایشانشناختن  درسِت  راه

مردم  همۀمختص به یک طبقه یا گروه خاص از مردم نیست. بنابراین  ،این پرسشگری و ستا
و فرصتی  ،خواهد بودآتش که از او سرپیچی کند از اهل و هر شوندمیشناختن قائم امتحان با 

و  کندمگر اینکه دعوتی باشد که قائم به آن اقدام  برای این پرسشگری فراهم نخواهد شد
  او فرابخوانند. او انصار و پیروانی داشته باشد که مردم را به پیروی و شناختمگر اینکه 

بیان  امام باقرجعفر اباشنیدم شده است:  نقلبن مستنیر  از سالم االنواربحار در 
این ایمان را پذیرفت اگر دارد. میناصبی عرضه هر  هبرا قائم قیام کند ایمان وقتی »: فرمودمی
گیرد میجزیه از او دهند جزیه میذمه اهلمثل امروز که یا  ،شودگردن زده میوگرنه هیچ، که 

 2«.دهدرا از شهرها به صحراها کوچ میاو ، بستهَبندی  ،ویبر کمر و 
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 «ایمان ۀَعرض»ـ طبق تعبیر این روایتیا ـ دارد که یک دعوتروشنی بیان میبهروایت این 
 ارائۀآوردن به مقدمات یا ایمانو کسی چنین گمان نکند که درخواست  وجود خواهد داشت

ـ آنچه خواسته شده ن روایتطبق تعبیر ایـ حالی کهدر نیاز ندارد؛ چگونه چنین باشد  دالیل
  ؟ستاوحقانیت آوردن به ایمان

 شناساندبه ما میروایاتی که مهدی آخرالزمان را 

یک امتحان در این ایده که  شدنبرای مطرح شدبیان قبلی آنچه در مبحث  کنمفکر می
مهدی همان به مربوط امتحان ین اینکه او  الزمان خواهد بود کافی بوده باشدانتظار مردم آخر

 شود. الزمان متولد میدر آخراست که 

شناختی از توجه به آنچه در روایات وارد شده است  خواهیم داشت باسعی این مبحث در 
 و برای اثبات قضیۀبسیار  ،دست آوریم و خواهیم دید که این احادیث هشخصیت این مهدی ب

 او کافی هستند. 

. کردکنند آغاز خواهم را توصیف میشرقی مهای سیاه پرچمحرکت با روایاتی که 
صراحت و برخی دیگر با برخی بهـکه وارد شده است  بیتاهلروایات از از ای مجموعه

آغاز خواهد کرد؛ شرق حرکت خود را از م قائمدارند بیان می ـبه اشارتی کردنبسنده
 میان قائِم ها خصوص که آنبه ؛حیرت فرو برده استاین مردم را در بهت و که اذهان ای نکته

 آورند!تفاوتی قائل نیستند و هر دو را یک شخصیت به حساب می مهدی و امامبا شمشیر 

به  با توجه ؛اندبرداشت کرده برانگیزجنجالآشکار و  یتناقض ،مذکوراز احادیث مردم این 
از سوی حجاز وارد عراق خواهد  ها چنین نقش بسته که امام مهدیاینکه در ذهن آن

صریح و روشن به تأویل احادیث این  در خصوصکه چنین دیدند حل را ترین راهو سادهشد 
ـ با کمال تأسفـو اند سازگار باشد پناه ببرند تا با تصویری که از ظهور در ذهن خود ترسیم کرده
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شایسته است صحیحی که روش  و از راهاینان  1.گذارندها را به حساب واقعیت میاین همۀ
تنها نقش یک  ،ی که به عقلروش و راهاند؛ پیش بگیرد غفلت ورزیده در یحق هر جویندۀ
 وتصرفدخلنه نقش آقا و سروری که در متون صریح و روشن  ،کندرا اعطا می خدمتگزار

برداشت  اینها نقش بسته است مبتنی بر متون بوده باشد، برداشتی که در ذهن آناگر . کند
گونه که آنبدیهی است که متون روشن ـو  متون صریح و روشن هستند بر مبنای نیزدیگر 

تنها  یتناقضاتچنین . نیستندـ در تناقض با یکدیگر دارندپندارند و به دروغ بیان میها میآن
از جایگاه سخن را  بیتدادن به احادیث اهلکه با نسبتست هاآن ذهن پرداختۀوساخته

به این ترتیب خودشان را امامان و پیشوایان کتاب قرار و اند منحرف کرده، با دروغ آمیخته
 ها بوده باشد.امام و پیشوای آن ،نه اینکه کتاب ،دادند

اش خالی در گونه، مهدی مویش مجّعد است»شده است: روایت  المؤمنیناز امیر
 به اندازۀ و کندسفیانی خروج می وقتی چنین شد. ابتدای حرکتش از سوی مشرق است، است

 2.« ...کندروایی میفرمان ـُنه ماهـ زنیک بارداری 

و ا .دهدخبر می عسکری حسنمحمد بن از امام مهدی  ،این روایتکه واضح است 
ابتدای  کهبر ایناین حدیث صراحت دارد  نیزو  داردخالی اش که بر گونهشود ف مییچنین توص

  !قبل از خروج سفیانی است شحرکتآغاز که  کندمیحرکتش از مشرق است و بیان 

 محمد بن الحسنامام مهدی  ،دارندبسیاری بیان میکه روایات گونه آن لیو 
از خروج سفیانی خواهد پس کند نه از مشرق و خروج ایشان از مکه خروج می عسکری

 ،«ابتدای حرکتش» خصوصدر  امام علیاین گفتار مقصود از پیش از آن! بنابراین بود نه 
 عسکری حسنمحمد بن امام مهدی خوِد  این باشد کهغیر از  یدیگر چیز باید ناچار به

 قر شباشد که از موجود داشته باید شخص دیگری حال  عین درلی و  ؛کندیرق خروج مشاز م
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حرکت او  ،عبارت دیگربهیا  ؛باشد امام مهدیخروج کند و خروج او تمثیلی از خروج 
ساز امر زمینه عنوانو به شودتلقی  عسکری محمد بن الحسنهمان حرکت امام مهدی 

و از سوی وی فرستاده تکلیف داشته  مهدیناچار باید از سوی امام به ایشانیا ظهور 
خداوند است فقط ی است به دست خدا و امر  و ظهور امام مهدیحرکت باشد. اما شده 

شرق ماز حرکتش را  کسی کهتوان گفت نمی در نتیجهو فرماید ای را صادر مین اجازهکه چنی
 .کنددریافت نمی از امام مهدیمستقیم  طوربهرا  شکند دستوراتمیآغاز 

از کتاب  را شیخ کورانیسخن از مایلم قسمتی  ،از ورود به توضیح این حقیقتاما پیش 
گوید: در اینجا یادآور شوم؛ آنجا که می «مهدی موضوعی احادیث امامالمعارف دایرة»
یم که ابتدای امر او از مشرق اهتفسیر کردگونه را ما این "شروع حرکت او از مشرق است"اینکه »

ماند جز اینکه ای نمیپس چاره ؛استقطع از مکه  طوربه امامظهور که چرا ؛خواهد بود
 1.«صورت پذیردشرق سوی از خاستگاه امر او و حرکت انصارش  که معنای آن چنین باشد

سو گرایش پیدا کرده اینکه او به اینـصحیح است نظر  یکاز اگرچه این تفسیر کورانی 
کندـ همان کسی نیست که از مشرق خروج می محمد بن الحسنی است که امام مهد 

طبق یا الزمان کامل از مهدی آخر طورهکورانی بدست به دامن تحریف شده است. ولی باز هم 
ت؛ کرده اس پوشیچشم خواهد گذاشتخود قائمی که شمشیر را بر دوش  همان ،تعبیر روایات

این است که چنین این. های سیاه مشرقی استبا وجود اینکه این مهدی همان صاحب پرچم
حرکت امام واقعیت  در ذهن خود دارد باحرکت ظهور کورانی با تصوری که او از  طرح و ایدۀ

 : از جمله مسائلیتناسبی ندارد؛ بنا به های سیاه حرکت صاحب پرچمو واقعیت  مهدی

بیان  صراحتگیرند بهقرار میاین موضوع چهارچوب که در  یاحادیثبسیاری از  .1
آن جهت نه اینکه فقط انصارش از  ،کندآغاز میاز مشرق حرکتش را قائم دارند که خود می

که ای است نکتهو این کنند نیز به چنین مضمونی داللت میاز روایات برخی و  ؛شوندرهسپار 

                                                                                                                                                                     
 .596و  595، صمعجم موضوعی احادیث امام مهدی. 1



  66................................................................................................... جامع ادله

 .درستی در خود هضم کندتواند بهبرداشت کورانی نمی

ـ طبق نظر است( سپاه غضب)سپاه اصحاب یا انصار  فرماندۀساز که زمینهـیمانی  .2
طبق نظر یعنی ـو این نخواهد بود از مشرق که کند را از یمن آغاز میخود حرکت کورانی 
 ،مگر اینکه او از انصار ؛آغاز نخواهد شداز مشرق  حرکت انصار امام مهدیـ کورانی

ـ را قصد کرده باشد که در نفر سیزدهوسیصدسپاه اصحاب امام ـیا سپاه غضب کسانی غیر از 
 طورهب تورات خود راکند دسکه از مشرق خروج می ثابت کند کسیباید کورانی این حالت 

حالی است که در آنچه به نگارش  خواهد کرد و این دردریافت  مستقیم از امام مهدی
 ؛آوردسخنی به میان نمیغیر از یمانی چنین خصوصیاتی وجود شخصی با درآورده است از 

 . ـ تقدیم خواهد شددر جای خودشـنظر او در خصوص یمانی 

های سیاه مشرقی دانستن واقعیت صاحب پرچم ،شودنمی درستی متوجهبهکورانی  آنچه
ای است که نکته. این کندقیام میشمشیر است که با  یامام معصومهمان و اینکه او  است

  با توجه به روایاتی که در ادامه خواهد آمد آشکار خواهد شد:

ی سیاه از سمت مشرق برافراشته هاکه پرچمتا این ...»وارد شده است:  از رسول خدا
 ،شوندرا خواستار می دوباره آن ؛شودآنان داده نمیه بلی و ، کنندحق را مطالبه می و دشومی

هنگام  در این .شودداده نمیها به آن وخواهند میرا  دوباره آنسپس  ؛شودداده نمیلی و 
سوی امام بهکند را درک  آنکه کس از شما یا از فرزندان شما شوند. هرپیروز میجنگند و می

های پرچم ،هااین پرچمکه چرا  ؛باشد یخ و برفروی خیز حتی اگر سینه ؛بیاید من بیتاهل
نام  ومن  نامهمانند که نامش  دهندمی من بیتبه مردی از اهلرا ها . آنهدایت هستند

عدل  از قسط و را پرها زمین آن و شودمالک می زمین رااست. او پدرم  نام انندهمپدرش 
  1.«شده است جور پر که از ظلم و گونه همان ؛کنندمی

یاد  «بیتماز اهل یامام»با لقب های سیاه پرچم از فرماندۀ رسول خدا ،در این روایت
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 محمد بن الحسنامام مهدی  ،های سیاه مشرقیپرچم که فرماندۀواضح است و  فرمایدمی
پرچم را به  ،های سیاهپرچمیاران روایت صراحت دارد که زیرا خوِد این  ؛نیست عسکری

از طریق اگرچه . این روایت کردخواهند پر  ودادعدلکه زمین را از سپارند می امام مهدی
 ـدک در برخی جزئیاتبا اختالفی انـاز طریق خاصه )شیعه( نیز  ،سنت( وارد شدهعامه )اهل

: فرمود شده است کهروایت  از امام باقراما مضمون هر دو یکی است.  ؛روایت شده است
داده ها آنولی به  ،خواهندحق را می .اندردهکمشرق خروج بینم که از را میی قومی یگو»

بینند شود. وقتی چنین میها داده نمیولی به آن ،خواهندحق را میباره دگر .شودنمی
ولی  ؛دهندها میآنبه خواهند میکه را پس آنچه  ؛نهنددوش خود میرا بر  یشانرهایشمش

مگر به  ،ندهندتحویل سی کو آن را به  کنندام یه قکنینند تا اکرفتن خودداری مییشان از پذیا
کردم قطعًا را درک می [زمان]آن اگر من که  دیبدان .نددیشه آنان هایهشتک .صاحب شما

 1.«کردمحفظ مین امر یخود را برای صاحب ا

در  ،نشده توصیف «بیتمامام اهل»لفظ با های سیاه پرچم فرماندۀاگرچه این روایت در 
با ها پرچموضوح مشخص است که این به ن آن به چنین معنایی اشاره شده است.مضمو

هایشان دهند، کشتهمی تحویل ها را به امام مهدیها پرچمآن اند:شدهصفاتی ستوده 
ماند میتا آن زمان  حضرتفرماید اگر می امام باقر نکاتاین و عالوه بر شهید هستند 

و این  ـهای سیاهصاحب پرچمیعنی برای فرمود ـحفظ میبرای صاحب این امر قطعًا خود را 
ـ بر عصمت وی و اینکه او قطع طوربهـ رساند و حتیرا میفرمانده منزلت رفیع این و شأن 

 .کندمیداللت  ،متعالهای خداوند از حجت است حجتی

 محمد بن الحسنمر در اینجا امام مهدی الاکه منظور از صاحبچنین گفته نشود 
از  امامسخن قطعًا  فرموداشاره می ایشانبه  امام باقراگر زیرا  ؛است عسکری

دن نبوخالصمگر  نداشتتفسیری و این  ،داشتمی برحذرهای سیاه پرچمصاحب  دادنیاری
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با مضمون  ـکامل طوربهـ یتفسیر چنین  لی کهادر ح ؛انحراف های سیاه از وجود نقیصۀپرچم
شدت بههای سیاه پرچموضوح مشخص است که به ؛ زیرااستروایت در تعارض  خود این

 هستند که حق را به امامها کسانی آنو هستند شهید هایشان کشته ،اندستوده شده
هایی از سوی ها یاران امام هستند و با دستورات و راهنمایینآتحویل خواهند داد؛ یعنی 

 ها دررساندن به آنیاریخوانند؛ پس جز به یاری امام فرانمیو  کنندمیحرکت  امام
واهد بود. ما در اینجا درصدد چنددستگی و خ دادن امام مهدیحقیقت یاری

 بلکه تنها یک جهت وجود دارد. ؛بودن نیستیمچندحزبی

برای تشویق مردم شود به روایت می المؤمنیناز امیرکه در ادامه حدیثی در 
از  یهایشنیدی پرچماگر  ،ای عامر»: تصریح شده استهای سیاه صاحب پرچمدادن یاری

 نصندوق را بشکآن  قفل وآن شده بودی، صندوقی قفل وناند و تو در سوی خراسان رو کرده
قدر سعی و تالش کن آن [ندوق را باز کنیصآن ]شوی و اگر نتوانستی کشته  وی زیر لوایتا 
 1.«آفرین تسلیم کنیجان به جانزیر آن تا 

ما را متوجه و تشویق چنین اینسیاه را های پرچمدادن یاری المؤمنینامیرکه حال
به  که امام باقرتواند تصور کند میآیا انسان عاقل  ،فرمایدپرچم میاین زیر شدن کشته

 ؟ کندعملی متناقض با آن سفارش 

های سیاه امر همان صاحب پرچماین از صاحب  طور حتم منظور امام باقربهبنابراین 
حفظ غیرمعصوم  یرا برای شخصخود معصوم یک است که بدیهی مشرقی است و نیز 

 کند.چنین نمیالهی  هایتر از حجبرای غیفراتر از آن، کند و نمی

امام الله عبدابصیر از ابواز اب است. شده تأکیدنیز  یدیگر  هایچنین معنایی در روایت
تر از آن است که و بزرگ ترکریمو باالتر خداوند » فرمود:روایت شده است که  صادق

، شومگوید: به ایشان عرض کردم: فدایتان )راوی( می «.زمین را بدون امام عادل رها کند
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که برای  تا زمانی امت محمد ،محمدای ابا». فرمود: شومچیزی بفرمایید که با آن آسوده 
تا اینکه سلطنت ، بیندوقت گشایشی نمیهیچوجود داشته باشد  فالن سلطنتبنی فرزندان

مردی از ما  خداوند برای امت محمد وقتی سلطنت آنان از بین برود. رودبآنان از بین 
خود حکم و در  کندعمل می ،هدایت هو ب کندمی رفتار یبا پرهیزگار فرستد. او بیت را میاهل

ای آنگاه آن مردی که بنیه. دانممن نام او و نام پدرش را می خدا سوگند به. گیردرشوه نمی
آنچه  آمد؛ آن پیشوای عادل و حافِظ سوی ما خواهد دارای دو خال سیاه است بهقوی دارد و 

آن را  گناهکارانطور که همان کندمی ودادعدلشده است. او زمین را پر از به امانت گذاشته
 1«.اندکرده وستمظلمپر از 

 محمد بن الحسن یامام مهد پیش از که را مردی  این روایت امام صادق در
ای قوی آنگاه آن مردی که بنیه»فرماید: ایشان میزیرا ؛ فرمایدتوصیف می کندخروج می

یا او  «تا انتهای اوصاف امام مهدی... سوی ما خواهد آمددارد و دارای دو خال سیاه است به
و در  کندعمل می ،هدایت هو بکند می رفتار یبا پرهیزگار او » :فرمایدگونه توصیف میرا این

تمامی این توصیفات  و؛ «ت استبیما اهل مردی از»اینکه او  نیز و «گیردحکم خود رشوه نمی
باطل وارد و از حق به که مردم را است معصوم رساند که او شخصیتی چنین معنایی را می

 کسی وباشد  بیتیاقت آن را پیدا کرده که جزو اهلبا چنین خصوصیاتی ل و کندخارج نمی
 ایمان دست یافته باشد. مگر اینکه به دهمین پلۀ ،شودنمیل ئنابیت به مقام و منزلت اهل

باخبر از سلمان فارسی  مرا ،مؤمنان ریما: ای عرض کرد...  احتجاج آمده است:کتاب در 
لقمان  دکسی است که برای شما همانن وبیت است از ما اهلسلمان  !هبهب»: فرمود .فرما

 2«.آموختخر را آ علم اول واست که 
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به  امام جعفر صادقالله عبدابو نقل شده است: یسیز قراطیالعز ز عبدا یافکدر  و
از آن پله پلهه کاست نردبان یک  منزلۀده درجه بهدارای مان یا ،زیای عبدالعز »من فرمود: 

 1.«روندمیباال 

به  الله امام جعفر صادقعبدابو: نقل شده استسی یز قراطیالعز از عبددر خصال  و
پله از آن باال یک نردبان که پله منزلۀبه ؛داردایمان ده درجه  ،العزیزای عبد»من فرمود: 

سلمان در  نهم و پلۀابوذر در هشتم،  مقداد در پلۀو »...  :فرمایدکه می تا آنجا .« ...روندمی
 2.«دهم بود پلۀ

جز رفیع که جایگاهی است  «بیتاز ما اهل»جایگاه شود که میمشخص از این روایات 
 .خواهد بودمعصوم  ،های سیاهصاحب پرچم در نتیجه ویابد دست نمیمعصوم به آن 

عرض کردم  هلالعبدوبه ابروایت شده است: بن سلیمان دیلمی از پدرش  از محمد
پس  عرض کردم .«محمد فرزندان»: کسانی هستند؟ فرمودچه «آل»، شومفدایتان 

 3».4امامان»: کسانی هستند؟ فرمودچه «اهل»

: کسانی هستند؟ فرمودچه آل محمد پرسیدمالله عبدباانقل شده است: از بصیر وو از اب

                                                                                                                                                                     
 .2، ح45، ص2. کافی، ج1
 .448و  447. خصال، ص2
است؛ زیرا اینکه در « ائمه»دهند که سلمان از جملۀ شود چنین معنا نمی. این حدیث و حدیثی که پس از آن بیان می3

بیت از ما اهل»به دلیل دیگری بوده است. همچنین توصیف « بیت استسلمان از ما اهل»خصوص وی روایت شده 
حجت یا امام یا یکی از اوصیا باشد؛ اما این توصیف قطعًا بر تنهایی به این معنا نخواهد بود که یک شخص، به« است

شود. همان طور که شود برگرفته میکند و داللت بر امامت از دالیل دیگری که به آن ملحق میعصمت داللت می
کنند. های الهی است داللت میهای سیاه از حجتدیدیم و در ادامه خواهیم دید، روایات دیگری به اینکه صاحب پرچم

 داللتی بر این خواهد بود که وی یک امام و و صی است.« بیت استاز ما اهل»به این ترتیب توصیف او به اینکه 
 .216، ص«اشبیتش، عترتش، خویشان و عشیرهمحمد، اهلمعنی آل»، باب 25. بحاراالنوار، مجلسی، ج 4
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 1«.امام اوصیای»کسانی هستند؟ فرمود:  بیت او چهاهل عرض کردم .«فرزندانش»

آنگاه از طرف »... شده است که فرمود:  در خبری طوالنی روایت نیالمؤمنریماز ا و
هر زده شده مُ  ؛ابریشمنه از کتان و نه از و  اندپنبهاز نه د که نآور میی روی یهاپرچمزمین مشرق

ها در مشرق این پرچم. دهدمی حرکت آل محمدها را مردی از پرچماین  .اکبرسید به مهر 
یک . رعب و هراس رسدچون مشکشان در مغرب نیز به مشام میشوند و عطِر همنمایان می

 2.«است حرکتدر ها نآپیشاپیش ماه 

ست و نه که نه از طالدر طالقان دارد ـ او گنجی»: روایت شده است امام صادق از و
 3.« ...ـ و پرچمی که از وقتی که پیچیده شده، باز نشده استاز نقره

جنگ آن را در روز  نیالمؤمنریماکه است  خداهمان پرچم رسول  ،این پرچم
 .فرمودذخیره  قائمبرای پیچید و  سپس آن را ؛برافراشتجمل 

و اهل بصره با  نیالمؤمنریاموقتی »فرمود:  د: امام صادقیگومیر یبصابو
های آنان گامبرافراشت و را  ـپرچم رسول خداـپرچم این آن حضرت  مواجه شدندیکدیگر 
سرآمدی ن مردم یا ،به حسن فرمود: ای فرزندم مؤمنینالامیر آنجا که فرمود:تا  ...شدسست 

مگر قائم  ،را پس از من شخص دیگری برنخواهد افراشتن پرچم یو ارسند دارند که به آن می
 4.«باد که صلوات خدا بر او

عقب س از آن کرون رفته و هرین بیش افتد از دیس از آن پکه هرکاین پرچمی است 

                                                                                                                                                                     
 .216. منبع قبل، ص1
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 .308، ص52. بحاراالنوار، ج3
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ت یبما اهل»فرمود: ه میکدم یشن د: از علییگومیرب کبن  دیعب. نابود شده استبماند 
نابود عقب بماند س از آن کهر ،رون رفتهین بیش افتد از دیس از آن پکه هرکم یپرچمی دار 
 1.«شده استرستگار را پیروی کند آن  کسشده و هر

داریم ما پرچمی  »...: روایت شده است که فرمودطوالنی  یدر حدیث مؤمنینالاز امیر
، شود پیروزبشتابد  آنسوی هکس بهر، کندمحافظت میرا او  با آن هدایت شودکس هرکه 
 2.«یابدکس به آن تمسک جوید نجات و هر شوداز آن سرپیچی کند هالک  کسهر

 ـطاووس بن سیدـاالعمال کتاب اقبالاست. در  خدارسول « اکبرد یس»منظور از 
ِتَك َو َوِلِيّ » آمده است: ُهَمّ َصِلّ َعَلی ُحَجّ ٍد رَ أْمِرَك، َو َص الَلّ ِه ُمَحَمّ ِد سو ِلّ َعَلی َجِدّ ِیّ ِلَك الَسّ

ْکَبِر، َو  ِد اْلَقْسَورِ  ٍَّصِلّ َعَلی َعِلياأل ِیّ بر  امرت درود فرست و ولّی  خداوندا بر حجت و) 3«أبیِه الَسّ
 .(شجاع و سلحشور سید آنپدرش  ،بر علی و ،سید اکبر آنمحمد ات فرستاده ،او جد

او همان کسی  های خداوند متعال است وهای سیاه حجتی از حجتپس صاحب پرچم
مشخص است  ورسد میاو  هببرافراشت در جنگ  که حضرت علیاست که پرچمی 

الدین و کمالکتاب  دراست.  همان قائم ،شده یاری «و هراسرعب »با که  کسی
قائم »فرمود: ه میکدم یشن : از امام باقرروایت شده استبن مسلم  دمحماز  النعمهتمام

 4.«شودیید میأپیروزی تبا  و ،شودیاری میعب رُ با ما 

 .«شودکامل حلقه تا رد کقائم خروج نخواهد »فرمود:  د: امام صادقیگومیر یبصابو
راست سمت ل یه جبرئکنفر  هزارده»؟ فرمود: شودمیامل کزمانی  حلقه چهو ردم: کعرض 

 ؛دهدرا حرکت مید و آن رَ آوَ در سپس پرچم را به اهتزاز  .دارندچپ آن قرار سمت ل یائیکو م

                                                                                                                                                                     
 .202االسالم، ص. بشارة1
 .633. الخصال، ص2
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 ؛ندکمیه آن پرچم را لعنت کنیمگر ا ،ماندمینباقی مغرب نه در در مشرق و نه س کچیپس ه
 .«در روز بدر فرود آوردآن را ل یه جبرئک است پرچم رسول خداپرچم، آن  در حالی که

تان و نه از کآن پرچم نه از پنبه است و نه از که خدا قسم  به ،دمحمای ابا»سپس فرمود: 
بهشتی های برگاز »زی است؟ فرمود: یچردم: پس از چهکعرض  .«ریشم و نه از حر یابر 

و همچنان نزد  داد د و به علییچیپ. سپس در روز بدر آن را برافراشت رسول خدا .است
روزی یخداوند پو آن را برافراشت  که آن حضرت دیرسه روز بصره فراک بود تا هنگامی علی

و  1ستآنجا نزد ما رآن پرچم د د ویچیسپس آن حضرت آن را در هم پ .ساخت شبینصرا 
قیام کند و چون قیام فرماید آن را باز خواهد کرد  کند تا وقتی که قائمکسی آن را باز نمی

ترس و مگر اینکه آن را لعنت خواهد کرد.  ،و کسی در مشرق و در مغرب باقی نخواهد ماند
و یک ماه از راستش و یک ماه  سرشو یک ماه پشت شرویپیِش از یک ماه وحشت به مدت 
خواه و خشمگین و محمد، او خونای ابا . سپس فرمود:کندمی حرکتاز سمت چپش 

 پیراهن رسول خدا شود.میزیرا خداوند بر این خلق خشمگین  ؛کنداندوهناک خروج می
 ۀزر  اش، زرهرسول خدا[ اش سحاب ]عمامۀمامهع .را که در روز احد پوشیده بود بر تن دارد

شمشیر را هشت ماه  است.ذوالفقار  شمشیر رسول خداشمشیرش و  رسول خدافراخ 
به کند و میشیبه شروع و دستانشان را قطع نیشد. او با بکُ میمهابا بیقرار داده، دوشش بر 

به سپس . انددزدی کرده خداونداز دهد که اینان ای او را ندا میدهندهآویزد و نداکعبه می
 2.«دهدها جز شمشیر نمیو به آنبیند نمیا جز شمشیر هآناز و پردازد میقریش 

دوش  شمشیر را هشت ماه بر ،های سیاهصاحب پرچمگفتیم  شدتر تقدیم در آنچه پیش
 جنگد. هشت ماه می یعنی؛ گذاردخود می

ناگزیر باید آسیایی باشد » کوفه فرمود: منبر برروایت شده است که  نیالمؤمنریماز ا
                                                                                                                                                                     

رساند یا شاید امام به را می« بصره»توان چنین فهمید که معنای می« نزد ماستآن پرچم در آنجا ». از این عبارت که 1
 فرماید؛ و خدا داناتر است.مکانی در خانۀ خودش اشاره می

 .321و  320. غیبت، نعمانی، ص2
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گذشت ای بیخداوند بنده شود،اش استوار پا و بر پایهبه گردش درآید و چون بر محورش بر که 
ها است و آن انگیزد که پیروزی با اوست. موهای یاران او بلندمیی ناشناس برونسباصلو با 

 کسهای سیاه هستند. وای بر آنصاحبان پرچمها آن. است هایشان سیاهسبیل دارند و جامه
اکنون آنان را خدا سوگند گویی هم کشند. بهمیمهابا او را که با ایشان دشمنی ورزد که بی

 ۀعرب از ناحیبدکاران و ستمگران که نگرم و آنچه را هایشان میبینم و به کردهپیش چشم می
؛ پس ایشان را در شهر سازدمیهیچ ترحمی بر ایشان مسلط بینند. خداوند آنان را بیایشان می

کشند؛ و مهابا میبیاند سزای آنچه کردهبه ،خودشان در کنارۀ فرات، شهر بیابانی و ساحلی
 1.«پروردگار تو بر بندگانش ستمکار نیست

یک بنده »که او  وصفبا این  های سیاه راپرچم صاحب نیالمؤمنریمادر این روایت 
پوشیده نیست که  وآید می «ونداز بندگی خدا»این توصیف از  وفرماید توصیف می« است

جهت آن همین  به است وخدا(  )بندۀالله عبد خدارسول  توصیفی است بس عظیم.
دارد؛ او سه اسم »فرماید: ـ میدکناحمد را توصیف می در حالی کهدر روایت وصیت ـ حضرت

نیز پدرش  است و «اللهعبد» خدارسول   2.«الله استاسمی همانند اسم من که عبد
فرماید که وی را چنین توصیف می امام .همین صورت نیز بهاحمد  است و «عبدالله»

را نسبی ناشناس وو با اصلگذشت ای بیخداوند بنده»شده از طرف خداوند است مبعوث
 ای از سوی امام مهدیای است به اینکه وی فرستادهمطلب اشاره این و «انگیزدمیبر

  .است

بیتش مردی از اهل مهدی پیش از »...فرماید: روایت است که می نیالمؤمنریمااز 
شد کُ شد و میکُ می، گیردمدت هشت ماه بر دوش میبهکند و شمشیر را از مشرق خروج می
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  2.«1مگر اینکه بمیرد ،رسدو به آنجا نمی کندالمقدس حرکت میسمت بیتو به

که هشت  کسیهمان ـ یهای سیاه مشرقکه رهبر پرچمتصریح شده است در این حدیث 
است. یعنی از فرزندانش  بیت امام مهدیاز اهلـ گذاردبر دوش خود میرا ماه شمشیر 

این معنایی دور  ، واست هاشمیاز سادات یا مقصود این است که وی شود جا گفته نمیدر این
یعنی وی از فرزندانش خواهد بود و از « بیت اواهل»ـ ظاهر از تعبیر سواز یکـزیرا  ؛خواهد بود

 . روایت شده است زبان معصومیناز  انهاشمیپرچم سوی دیگر، نکوهش 

 ایشاناز  است:شده  روایت بن علی محمدجعفر ااز اب: آمده است االخباردر شرح
خداوند »وقت خواهد بود؟ ایشان فرمودند: که چهپرسیده شد  محمدآلفرج  بارۀدر 

ي َمَعُکْم ِمَن اْلُمْنَتِظِریَن  :فرمایدعزوجل می پس منتظر باشید که من هم با ) َفاْنَتِظُروا ِإِنّ
پرچم گمراهی برافراشته  طالبابیبن  جعفرخاندان برای  پس فرمود:س (.شما از منتظرانم

 . سپس برای آلکندرا بلند میپرچم آن تر و شرورتر از عباس پرچمی گمراهسپس آل .شودمی
ای نخواهند داشت. سپس برای جههکه وِ  شودمیهایی برافراشته پرچم بن علی حسن
 3«.امر در آن استاین که  شودمیپرچمی برافراشته  بن علی حسین فرزند

ایشان که کند روایت می امام باقرجعفر ابا از یجعف جابرکه  آمده است بحاراالنوارو در 
کنم وجه حرکتی مکن تا عالماتی را که برای تو بیان میهیچدر جای خود بنشین و به»د: وفرم

کاران( از رم از شذاذ )فریبداشما را برحذر می فرماید:تا آنجا که می... در سالی ببینی

                                                                                                                                                                     
بن یحیای مقدسی درر نوشتۀ شیخ عالمه یوسف الهای کتاب عقدگونه که در برخی نسخه کنم، همان. عرض می1

است. مراجعه کنید به « رسدبه آنجا نمی»جای به« رساندکسی او را به قتل نمی»تر شافعی سلمی آمده است درست
م، 1989ق/ 1410کتاب مذکور، با تحقیق شیخ بورینی، چاپ و نشر و توزیع چاپخانه المنار، اردن، زرقاء، چاپ دوم،

 . آدرس اینترنتی:197، ص2پاورقی
http://fouadahmede.blogspot.com/2013/08/658.html 

 

 .198؛ الفتن، نعیم بن حماد، ص129الدرر، ص. عقد2
 .۳۵۶ص ،۳ج ،االخبارشرح. 3

http://fouadahmede.blogspot.com/2013/08/658.html
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 در حالی که ؛یک پرچم وجود دارد [تنها] و علی محمدآلکه برای  محمدآل
یک از آنان را پیروی نکن تا مردی از ها. پس در زمین ثابت باش و هیچمبرای سایرین پرچ

. عهد استو پرچم و سالحش  را ببینی که همراه او عهد پیامبر خدا فرزندان حسین
و هرچه خدا  بن علی سپس به محمد ؛درسی بن حسین به علی پیامبر خدا

تو را برحذر به تو گفتم و از آنچه ، باش ایشان تا ابد همراه و مالزمپس کند. همان می بخواهد
 همراهشانخدااندی مرد که پرچم رسول وهمراه سیصدگام مردی از ایشان بههن دارم. آنمی

گوید: این مکانی است کند و میاز بیدا عبور میاینکه شود تا سمت مدینه خارج میبه ستا
ذِ فرماید: ای است که خداوند میکه خسف برای قومی رخ داد و این همان نشانه ِمَن الَّ

َ
َفأ

َ
َن یأ

ن یُروْا السَّ کمَ 
َ
ْو یَئاِت أ

َ
ْرَض أ

َ
تِ یْخِسَف الّلُه ِبِهُم األ

ْ
ْو  *ْشُعُروَن یُث اَل یُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َح یأ

َ
ُخَذُهْم یأ

ْ
أ

ِبِهْم َفَما ُهم ِبُمْعِجزِ  یفِ  ند از اهای زشت به کار گرفتند، ایمنآیا کسانی که  نیرنگ) َن یَتَقلُّ
* یا در حال  اینکه خدا آنان را در زمین فرو برد یا از جایی که پی نبرند عذاب به سویشان آید؟

 1«.(آمدشان آنان را بگیرد و کاری از دستشان برنیاید؟و رفت

و در روایت  اندشدهنکوهش  انهای سادات و هاشمیپرچممشخص است که  همان طور
مردی پرچمی است که  و آن کندمیها استثنا پرچمسایر یک پرچم را از تنها  امام ،فوق

او کسی یعنی  ؛کندبا خود حمل می ـدارد رسول خداعهدی از که ـ از فرزندان حسین
از این  حتم منظور امام طورهشده است و ببرده نام  در وصیت رسول خدااست که 

 ؛است بیت امام مهدیاز اهل کسی کههمان  ؛استهای سیاه مرد همان صاحب پرچم
که شود؛ چرامحسوب می از فرزندان امام حسین در نتیجهو  یعنی از فرزندان ایشان
نظر نباشد او نیز مشمول همان نکوهشی خواهد شد که جز یک پرچم داگر او همان شخص م

مدح و ستایش ها بسیاری از روایتدر این شخص و با توجه به اینکه از آن استثنا نشده است 
 شده در وصیت رسول خداشود که او همان مرد یادترتیب مشخص می این هب ،است شده

                                                                                                                                                                     
 .224تا  222، ص52. بحاراالنوار، ج1
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  خواهد بود. ن احمد فرزند امام مهدیاو هما در نتیجهو  است از فرزندان حسین

د: وفرم بن محمد الله جعفرعبدشنیدم ابا :گویدمی صدقه بن ةمسعد
آنجا که  تا ...را گفت ثنای خداوندای خواند و حمد و برای مردم خطبه مؤمنینامیرال»

 های روشن پیامبرمشرق پیروی کنید او شما را به راه کنندۀو بدانید اگر از طلوعفرمود: 
هبری خواهد کرد و شما را از کری و گنگی شفا خواهد داد و شما را از رنج آنچه طلب ار 

و بار سنگین و کمرشکن را از روی  کردانداختید آسوده خواهد کردید و خود را به زحمت میمی
که از پذیرش مگر آن ،سازدخواهید برداشت. خداوند کسی را از رحمت خود دور نمی تاندوش

ذِ یَو َس  حق سر باز َزَند و از عصمت فاصله بگیرد  یْعَلُم الَّ
َ
 و آنان) ْنَقِلُبوَن یُمْنَقَلٍب  یَن َظَلُموا أ

 1«.(گشت بازخواهند گاهبازگشتکدامین به که زودی خواهند دانست که ستم روا داشتند به

را  اهای رسول خدراه ،های سیاه مشرقیمشرق یا صاحب پرچم کنندۀبنابراین طلوع
 ؛اندکتاب را به ارث بردهکه علم باشد های خداوند حجتی از حجتپیماید؛ پس ناگزیر باید می

شفایی برای و کری  ی برایاو درمان سکنند. پمی تأییدهمین معنا را نیز  یدیگر مضامین و 
که از او اطاعت نکند ها خواهد بود و هرها و سختیستهاست و در او آسودگی از رنج خواگنگی 

 از رحمت سر باز زده و از عصمت فاصله گرفته است.

اهل را از  و خداوند وزیر امام مهدی»... : حق آمده استالدر کتاب شرح احقاق
 2«.دهدمیشکست شام  تارا او و  ،کندمی خارجسفیانی علیه مشرق 

 خواهد کرد. تارومارو او را  ،با سفیانی جنگ با توجه به این روایت وزیر امام مهدی
 از جملۀوزارت منصب که مشخص است اهل مشرق خواهد بود و  فرماندۀهمان این وزیر 

امام وزیر و  بود رسول خداوزیر هارون وزیر موسی و امیرالمؤمنین ؛ ستمختصات اوصیا
اش طبق متن صریح وصیت رسول فرزند و وصی]همان[ است؛  احمدنیز  مهدی

                                                                                                                                                                     
 .68ص، 8. کافی، ج1
 .۶۲۰ص ،۲۹ج ،شرح احقاق حق. 2
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پیش از »....  :کندمی تأکید نیز این مطلب را المؤمنینامیرشده از واردروایت . خدا
مدت هشت بهکند و شمشیر را بیتش از مشرق خروج میمردی از اهل ـیعنی امام مهدیـاو 

 یهمان مرد که وزیر امام مهدی کندمشخص میاین روایت  1.«گیردماه بر دوش می
 .«احمد»بر فرزندش  است صریح ایو این اشاره ،استبیتش از اهلاست که 

روایت  جعفر امام محمد باقروآمده است. از اببه میان این فرزند یاد روایات برخی در 
 ،طلوع کند بخششفا قرنآن و  شودوقتی سخنانشان دچار اختالف و تشّتت »است: شده 

 «ارم»تا به  دنکشمیمردم را  هاآن .تا ابقع در مصر ظاهر شود کنندمیاندکی درنگ  تنها
 ها رزمی عظیم خواهد بود. سپس سفیانِی و میان آن کندروی قیام میسپس آن زشت د.نبرس

شده در و پیش از آن دوازده پرچم شناخته کندشان غلبه میکند. او بر همهملعون ظهور می
خواند به کوفه رو سوی پدرش فرامیو مردی از فرزندان حسین که به شودمیکوفه برافراشته 

 2«.داردبه اطراف گسیل میسپس سفیانی سپاهیانش را کند. می

                                                                                                                                                                     
 .198بن حماد، ص ؛ الفتن، نعیم129الدرر، ص. عقد1
 .28، ص1حماد، ج. الفتن، ابن2

 298الکتاب لبنانی، بیروت، لبنان( صفحۀ )ناشر، دار« سار قائمروز رهایی در سایه»استاد کامل سلیمان در کتاب خود 
گویی صاحب »فرماید: کند که میرا نقل می العابدینی از امام زینروایت 135، ص 51از بحاراالنوار مجلسی، ج

آن را به اهتزار  بینم که همراه وی انصار پدرش هستند که زیر پرچم رسول خداشما را بر فراز نجف، پشت کوفه می
 .«ها را به هالکت برساندآیند، مگر اینکه خداوند عزوجل آنها بر قومی فرود نمیآورند. آنمی

باشد؛ زیرا هنگام ظهور ایشان برای انصار پدرش  تواند امام مهدینمی« صاحب شما»در این روایت معنای عبارت 
باشد « احمد»تر این است که منظور از این عبارت توان وجودی متصور شد؛ بنابراین مناسبامام حسن عسکری نمی

 آورد.که انصار پدرش امام مهدی را برایش گرد می
ای از کتاب بحاراالنوار دسترسی داشته است که امروزه در رسد استاد کامل سلیمان به نسخهنظر میهمچنین به

دسترس نیست؛ زیرا این روایت به این شکلی که در اینجا آورده شده است در چاپی که امروزه رایج است موجود نیست. 
 آدرس الکترونیکی کتاب استاد کامل سلیمان:

http://narjes-library.blogspot.com/2012/02/blog-spot_1822.html 

 

http://narjes-library.blogspot.com/2012/02/blog-spot_1822.html
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های سیاه از سوی اگر دیدید پرچم» :مده استبن طاووس نیز آ اب مالحم از سیددر کت
خلیفۀ مهدی در ـ زیرا ویخبرفروی خیز سینهحتی ها بشتابید ـسوی آنبه شدخراسان خارج 

 1«.ستهاآن

                                                                                                                                                                     
کند؛ خالی از فایده نخواهد بود یادآور شوم که رؤیای یوحنای الهوتی در اصحاح چهاردهم به پسر امام مهدی اشاره می

اند، و اسم پدرش هزار نفر ایستادهچهاروچهلودیدم قوچی بر کوه صهیون ایستاده، با او صدسپس  1)گوید: آنجا که می
 (.ها نوشته شده استبر پیشانی آن

فرماید: است و اینکه می« بخشرهایی»یا همان « قائم»ـ که در ادامه روشن خواهد شددر این آیه ـ« قوچ»منظور از 
کنند؛ یعنی انصار پدرش امام مهدی شود پیروی مینام پدرش خوانده میاز کسی که به هایعنی آن« اسم پدرش را دارند»
 ـ هستند.صلوات خدا بر اوـ

 . آدرس الکترونیکی این کتاب:94باب  ،53صالفتن،  مالحم و. 1
http://www.alhawzaonline.com/almaktaba-almakroaa/book/238-aqa’ed/0174-

almahim%20%al-fitan/03.htm#01 

 

این َرویۀ و ها پنهان مانده بود ها از دیدهمایه در ُکنج کتابخانهاین کتاب گران و»... در مقدمۀ این کتاب آمده است، 
 یانسانهدایت با ـ فزون باد یشهاکه نعمتـ یمنمه که خداوندِ ینتا امعمول روزگار در مواجهه با چنین گوهرهایی است؛ 

این بر  کتاب یناا ب ـدر نجف یدریهت حصاحب انتشاراـصادق محمدحاج فرزند کاظم محمدنام به یورو غسرشت پاک
 یخمحقق ش ۀعالم ۀنسخاز روی و تحقیق و پژوهش این کتاب مبذول داشت را در  دامت منت نهاد. او تالش خو

ابزرگ قآ یخو حجت ما ش یخش ۀبا نسخ یقدقبسیار  یعلما یاریبا آن را و برداری از این کتاب نسخه ی،محمد سماو 
خداوند مقامش را فزونی ) مؤلف یاصل ۀنسخاز که آن هم مطابقت داد « یعهمصنفات الش یال یعهالذر »کتاب نگارندۀ 

آداب الی آن بهالو  شدطبع آراسته  یوربها به ز گران یدیصورت مروار کتاب به یناپس شده بود.  یبردار ( نسخهبخشد
به راه روشن  نماییبشر و راه یتهدا یبرا یاکسانی که واسطه یتبر حقان داّل های برهانو  یاخالق یهادرس ی،علم

 یتالش سرسختانه و احساس یناجهت بهمحترم مذکور ناشر جناب از  یخوانندگان گرامجا دارد . شد یمهضم هستند
برداری از نسخه یتالش خود را برا یزن یناز ا یشتشکر کنند. او پ افروزدیارزشمند را برم یفاتلأکردن تزنده یرتکه غ

ه بود؛ کتابی که بست ارک( بهخدا از او راضی باشد) «المترجم»سرور ما  یفاتلأاز ت« ج المهموم لمعرفة النجومفر »کتاب 
 یگردآور خصوص ستارگان دو فرقه را در هر  یو اعتقادات علما و طهارتعصمت  یتبسخنان اهل در آن،لف ؤ م

و پرداخته  افتدی که در عالم اتفاق میو صالح و فسادبودن ستارگان و داللتشان بر حوادث عالم نشانه یانکرده و به ب
که مستلزم چرا ؛باطل است به اختیار خود فاعل باشند ستارگاناینکه که اعتقاد به ساخته است روشن  یخیبا شواهد تار 

ا کتاب بر م ینبا استخراج ا یدریه. صاحب انتشارات حخواهد بودمرتبه بلندالوجود( شدن حضرت حق )واجبیلتعط

http://www.alhawzaonline.com/almaktaba-almakroaa/book/238-aqa’ed/0174-almahim%20%25al-fitan/03.htm#01
http://www.alhawzaonline.com/almaktaba-almakroaa/book/238-aqa’ed/0174-almahim%20%25al-fitan/03.htm#01
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و بیتش است همان خلیفه مردی که از اهل وزیر مهدی ودارد که بیان میاین روایت 
 . وستیا وصی اجانشین 

نزد »: فرمایدمیاست و وارد شده  خدااز رسول  است کهحدیثی این حدیث، شبیه 
یک به هیچ [خالفتسپس ]ند خلیفه هستند و شوند که همگی فرز گنج شما سه نفر کشته می

کنند ها جنگی میو با آن کنندهای سیاه از سوی مشرق رو میرسد. سپس پرچمها نمیاز آن
و فرمود: وقتی او را  کردسپس جوانی را ذکر  .اندنجنگیده [به آن صورت]که هیچ گروهی 

  1.«مهدی است با او بیعت کنید؛ زیرا او خلیفۀدیدید 

                                                                                                                                                                     
 یارید و مورخ از آن بر یآراسته که شنونده از آن لذت و دانا از آن بهره م یخوانندگان، رونق بزم یشگاهمنت نهاده و در پ

کردن آثار آل رسول جهت زندهبهدو کتاب را  ینتا ناشر ا یمکنمیو دعا  ییمستامیسبحان را  یمن. ما خداوند مهگیردیم
خداوند رحمت » این خصوص فرموده است:در  امام صادق که قرار دهد تگییوسبرخوردار از ثبات و پ ،مقدس

در خاتمه آمده « .استدهنده یقو توف رسانیاریمتعال ؛ که او ما کند یادرا که امر ما را زنده و دعوت به کسی کند 
 یخو در تار ضمیمه شد وس و بن طای عل ینالدیرض یدس «بالمنن یفالتشر »کتاب اجزای به  شد یداپ ی کهکتاب» :است

 ۀاساس نسخ سپس برو مکتوب  ین،الدیرض یدمنقول از خط مصنف، س یااساس نسخه بر، 1352ششم صفر سال 
 یحتصح ق1365در نجف در سال  ـیدببخشا یشخداـ یطاهر سماو  یخبن ش بن طاوس محمد یدبه خط س یاصل
آنچه  ۀدربار » :موجود است آمده است «ینمکتبة کاسر الصنم» یتکتاب که در سا ینا یکیالکترون ۀدر نسخ« .شد

به قالبه از ثوبان ینصر الحباب از خالد از ابابو ید:گو ،خراسان یهاشدنش با پرچمیاریو  یمهد در خصوص  یم"نع"
 یرو  یزخینهگرچه سبشتابید؛  شانسویاند بهخراسان خروج کرده یکه از سو  یدیدرا د یاهس یهاپرچم یوقت :گفتما 

 یالمالحم و الفتن ف :آمده است ینچن ،آن یشناسدر بخش نسخه« .در آن است یمهد  یفۀ؛ چراکه خلو یخ باشد برف
جعفر پسر محمد  یپسر موس یالقاسم علابو عالم عامل عابد زاهد یفلأکتاب، ت ین، اظهور الغائب المنتظر 

. است م1998 ق/1398سال پنجم  چاپ یران،ا ،قم یاز انتشارات رض ق644 یمتوفا ینیحس یحسن سوپسر طاو 
 .94باب  ،53ص
از  یع به ما گفت،وکآورده است: احمد در مسند خود  گفته است: 128ص ،3ج ،االعتدالیزاندر م یذهب گویم:می
رو از خراسان  یاهس یهاپرچمدیدید  یوقت»: فرمود خدا، از ثوبان که رسول هقالباز ابو ید،بن ز ی از عل یک،شر 

 «در آن است. یمهد  یفۀها؛ چراکه خلبرف روی یزخینهگرچه س ید،برو شانسویبهاند کرده

 .31و  30م، ص1963ق/ 1382االسالم، سید مصطفی کاظمی، انتشارات چاپخانه حیدریه، نجف اشرف، . بشارة1
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که »شده است: آن گفته انتهای نیز نقل شده که در شکل دیگری گویم: این روایت بهمی
آمده  «عرف الوردی فی اخبار المهدی»که در کتاب گونه  ؛ همان«خدا مهدی است او خلیفۀ

شوند که نزد گنج شما سه نفر کشته می»رسول خدا فرمود:  .روایت شده استاز ثوبان  که
های رسد. آنگاه پرچمیک از آن سه نمیهستند. سپس خالفت به هیچد خلیفه همگی فرزن

گونه نکشته این کنونکشند که هیچ گروهی تاشما را می کنند و طوریسیاه از مشرق رو می
سوی او بشتابید و با او بیعت آید. وقتی خبر او را شنیدید بهیخدا مهدی م است. سپس خلیفۀ

 1«.خدا مهدی است ۀخلیفیرا او ز  ؛فخیز روی بر حتی سینه ؛کنید

که  زیرا تا هنگامی ؛کندنمیوضعیت ایجاد روایت نیز هیچ تغییری در شکل از این این 
گریزی نخواهد خواهد بود که از م خروج امام مهدیوجود داشته باشد که  ویقینقطع

 الحسن محمد بنغیر از امام مهدی بر شخص دیگری  «خدا مهدی خلیفۀ»بود از اینکه تعبیر 
 . شوداطالق  عسکری

  :کنماز کتاب غیبت طوسی نقل می زیر را روایتتر شود اینکه وضعیت روشنبرای 

پرچم زیر بن صالح  که شعیبـسپس مهدی »: فرمایدآنجا که می.. تا .بن یاسر از عمار

                                                                                                                                                                     
اسماء رحبی از ثوبان نقل کرد که قالبه از ابیابیالرزاق: ثوری به ما گفت: از خالد حذاء از از مقریزی، از طریق عبد

یک شوند که همگی فرزند خلیفه هستند. سپس خالفت به هیچنزد گنج شما سه نفر کشته می»فرمود:  خدا رسول
کنون کشند که هیچ گروهی تاکنند و طوری شما را میهای سیاه از خراسان رو میرسد. آنگاه پرچماز آن سه نمی

که او را دیدید با او بیعت پس هنگامی »و در روایتی آمده است: « آید.نه نکشته است. سپس خلیفۀ خدا مهدی میگواین
، شرح و 296، ص12امتاع االسماع، مقریزی، ج «.خیز روی برف؛ زیرا او خلیفۀ خدا مهدی استکنید؛ حتی سینه

ارات محمد علی بیضون، دار الکتب علمی، م، انتش1999ق/ 1420الحمید نمیسی، چاپ اول، تحقیق، محمد عبد
 بیروت، لبنان.

همان حق  الحسناحمددعوت سید »تحقیقی سودمند انجام شده که به کتاب  به خواست خدا در خصوص این روایت،
 ام.ضمیمه کرده« آشکار است

 .64ص، 1، جیاخبار المهد  یف یالعرف الورد. 1
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 1.« ...کندخروج می ـاوست

پاسخ به ما  روایت بعد ،آوردمیان میسخن به کدام مهدی بپرسیم این روایت از  اگر از خود
سپس  .شودعباس خارج میپرچم سیاه برای بنی»: نقل استبن حنفیه  از محمدخواهد داد. 
های سفید های سیاه بر سر و لباسکالهکه کنند خروج میسیاه دیگری  هایچمر از خراسان پ

بن شعیب از  صالح بن صالح یا که وی شعیباست مردی  هاپیشاپیش آنبر تن دارند و 
 و شودتسلیم میالمقدس بیت آنکهتا  دهندشکست میسفیانی را  یاراِن ها آن .استتمیم بنی

 بین خروج .کنندبیعت میبا وی شام  نفر از سیصد. دکنمیرا فراهم مهدی نت سلطهای زمینه
 2.«فاصله خواهد بودماه  72امر به مهدی  کردنتسلیم و وی

حکومت  زمینۀ ،های سیاهپرچم و بن صالح که شعیبدارد میبیان صراحت این روایت به
دی بنابراین مه .دهندتحویل می ایشانبه امر را ماه  72از پس و کنند مهدی را فراهم می

ـ مهدی دیگری غیر از امام های سیاه استکه همراه پرچمشده در روایت نخست ـبیان
  است. مهدی

 یقائمکه شود تا اینقیامت برپا نمی»فرماید: روایت شده است که می از امام رضا
 .وی رخصت فرمایدبه عزوجل که خداوند این هنگامی خواهد بود  قیام کند، و ما حقبرای 

و زنهار . شودهالک کس از وی سرپیچی کند هر و نجات یابد کندپیروی وی کس از هر
، یخ و برفز روی خیسینه اگر شده حتی ،بشتابید او سویبه !ای بندگان خدابترسید از خدا 

 3.«خداوند عزوجل است که او خلیفۀ

و »دهد: دارد چنین توضیح میاین روایت را بیان میاز اینکه کورانی کنم: پس عرض می

                                                                                                                                                                     
 .464ص ،غیبت طوسی. 1
 .118و 117ص ،طاووسبنا ،الفتن مالحم و. ال2
 .65ص، 2ج ،الرضاعیون اخبار. 3
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و باشد  یخ و برفخیز روی حتی اگر سینهفرماید میزیرا  ؛به ایرانیان تعلق داردنکته این 
 سوی خلیفۀهآمدن بوضعیت منظور کورانی این است که  1.«دارد یخ و برفها یایرانسرزمین 

 خلیفۀ»که چنین برداشت کرده رسد او نظر میو بهدیگران مختص ایرانیان است و نه تنها خدا 
امام مهدی از آنجا که او معتقد است و است  امام مهدی ،روایتاین در شده گفته ی«خدا

بنابراین ، وجود نداردی یخ و برفاز آنجا که در این منقطه  نیزکند و میاز حجاز به عراق حرکت 
ها واجب و بر آنساکنان مناطق برفی و یخی خواهند بود این روایت از افراد مخاطب منظور 
در  .ها هستندرانیو این عده، ای امامشان حرکت کنندسوی بهبا وجود برف و سرما است 

داللت حقیقی این روایت را از جایگاه خودش قصد دارد خود با این تفسیر حقیقت کورانی 
خدا از سمت مشرق خواهد آمد و به نظر او این نکته با این  ؛ اینکه قائم یا خلیفۀکندحرف من

 .استآید در تناقض از مکه می واقعیت که امام مهدی

اره دارد به اشکرد؛ اینکه ی روشن و واضح این روایت توجه میامعن بهشایسته بود کورانی 
تر بیان پیشکه  همان طورـو است  دیگری غیر از امام مهدی صاین معنا که قائم شخ

حتی  ؛سوی او بشتابیدبه»است که عبارت روشن . است فرزند امام مهدیـ او شد
سخن به میان های سیاه پرچم در خصوصبسیاری از روایاتی که در « یخ و برفخیز روی سینه

از آن مهدی که که رسیدن به این نکته باشد کلیدی برای  چه بساو آورند تکرار شده است می
شخصی دیگر بلکه  ؛نیست عسکری محمد بن الحسنمهدی آید همان امام میمشرق 

بیان داشتیم روشن که های سیاه های پرچماز روایتطور که  همان ؛ستاو و وصی فرزندو 
 .آمدخواهد  در ادامه آنچهطبق و نیز  ،شد

از . کندروشن های سیاه خصوص پرچم دررا  مسائلیآید ی که در ادامه میروایت چه بسا
هایی در طالقان دارد که نه طال خدای متعال گنج»فرمود: روایت شده است که  امام باقر

جوانی . است« احمداحمد » هستند که شعارشان نفر در خراسان هزاردوازده ؛هستند و نه نقره

                                                                                                                                                                     
 .606ص ،امام مهدیاحادیث معجم موضوعی . 1
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اش سربندی پیشانی بر قاطری خاکستری سوار است و بر، هاستهاشم که فرماندۀ آناز بنی
سوی او به وقتی این را شنیدید .کندبینم که از فرات عبور میگویی او را می. سرخ بسته است

  1«.و برف خیز روی یخهرچند سینه ؛بشتابید

را شعار  شاهالی طالقان نام کسی کهدارد؛ همان میبیان قائم را وضوح اسم بهاین روایت 
او به عراق  شدنواردداللت بر  ـ«گذرداز فرات می»ـ این سخن امام اند وقرار دادهد خو
که از  دیگری از هر مسیرزیرا  در پیش گیرد؛سوی کوفه را به دراه خو تابصره دارد سوی از 

 نه رود فرات. شودباید با رود دجله مواجه مشرق یا سرزمین طالقان رهسپار شود سوی 

از امام در کتاب غیبت نعمانی وارد شده است یادآور شویم: که را در اینجا جا دارد آنچه 
به گردش درآید و چون بر محورش ناگزیر باید آسیایی باشد که »است: روایت شده  باقر

ی ناشناس را ونسباصلگذشت و با ای بیخداوند بنده ،شوداش استوار پا و بر پایهبر 
هایشان سبیل دارند و جامهها آنانگیزد که پیروزی با اوست. موهای یاران او بلند است و میبر

که با ایشان دشمنی ورزد  کسوای بر آنهای سیاه هستند. صاحبان پرچمها آن. است سیاه
بینم و به اکنون آنان را پیش چشم میند گویی همخدا سوگ به کشند.میمهابا او را که بی

بینند. ایشان می ۀبدکاران و ستمگران عرب از ناحیکه آنچه را نیز نگرم و هایشان میکرده
؛ پس ایشان را در شهر خودشان در سازدمیهیچ ترحمی بر ایشان مسلط بیخداوند آنان را 

کشند؛ و پروردگار تو بر مهابا میبیاند کرده سزای آنچهبه ،فرات، شهر بیابانی و ساحلی ۀکنار 
 2.«بندگانش ستمکار نیست

 .استفقط بصره داشته باشد فرات قرار  کنارۀدر شهر بیابانی و ساحلی که و 

َض  تعالیحق فرمودۀخصوص  در اللهعبدوبااز »کلینی در کافی آورده است: 
َ
َنا یَوق

تَ  یَلُتْفِسُدنَّ فِ َتاِب کالْ  یَل فِ یِإْسَرائِ  یِإَلی َبنِ  ْرِض َمرَّ
َ
اسرائیل مقّرر کردیم که و بر بنی) ِن یاأل

                                                                                                                                                                     
 .343الدین نجفی، ص. منتخب االنوار المضیئه، سید بهاء1
 .265. غیبت، نعمانی، ص2
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 طالببن ابی کشتن علی» :روایت شده است که فرمود( دو بار در زمین فساد خواهید کرد
و قطعًا به سرکشِی بسیار بزرگی برخواهید ) راً یبِ کَوَلَتْعُلنَّ ُعُلّوًا ». حسن کردنو مجروح

والُهَما». قتل حسین»: فرمود (خاست
ُ
[ ق]تحق آنگاه که وعدۀپس ) َفِإَذا َجاء َوْعُد أ

ْم ِعَبادًا یکَبَعْثَنا َعلَ  ؛«فرارسد خواهی حسینآنگاه که خون» :(نخستین آن دو فرارسد
ْولِ 

ُ
َنا أ ٍس َشدِ  یلَّ

ْ
نیرومند هستند  پیکار وبندگانی از خود را که سخت) ارِ یٍد َفَجاُسوْا ِخاَلَل الدِّ یَبأ

ای که پیش از خروج قائم خداوند عده» :(وجو درآیندها به جستبر شما برانگیزیم تا میان خانه
مگر اینکه او را  ،گذارندباقی نمی محمدآلدارد و هیچ دشمنی برای عوث میها را مبآن
ْفُعوالً کوَ  ؛«کشندمی تا آخر . ...«قائمخروج »( یشدنای است انجامو این وعده) اَن َوْعدًا مَّ

 1«.حدیث

این آیه را  آن حضرت: جعفرابا از حمران آمده است: از «یاشیر عیتفس»کتاب در و 
ٍس َشِدیدٍ  :خواندمی

ْ
ْوِلی َبأ

ُ
َنا أ  پیکار وبندگانی از خود را که سخت) َبَعْثَنا َعَلیکْم ِعَبادًا لَّ

 پیکار وسختکه هستند یارانش  قائم وها آن و»: فرمودو  (نیرومند هستند بر شما برانگیزیم
 2«.نیرومند هستند

سپاهی را شود که یک مهدی وجود دارد که میمشخص روایت گرفتن هر دو درنظر با 
و کند فرماندهی می عسکری محمد بن الحسنامام مهدی سازی برای جهت زمینهبه

. هستندهای سیاه اصحاب پرچمیاران یا  ـبندگانی که سخت نیرومند هستندهمان یا ـقوم این 
ها به دستشان جاری خواهد شد. اینان کسانی هستند اینان همان کسانی هستند که حماسه

د و آنچه مشخص است کننخواهی میخون محمدآلبرای  «احمد»که به فرماندهی 
ترتیب  این خواه حسین خواهد بود و بهخونکه همان کسی است  که مهدیاست  این

او را  است که پدرش امام مهدی خواهد شد که این مهدی، همان احمدمشخص 

                                                                                                                                                                     
 .206، ص8. کافی، ج1
 .57، ص51؛ بحاراالنوار، ج281، ص2. تفسیر عیاشی، ج2



  86................................................................................................... جامع ادله

 خواهد گماشت.ت یمور أماین انجام به 

دارند؛ اشاره وی به  بیتروایات اهلای از مجموعهاست که کسی این مهدی همان 
به من  بن علی محمدامام باقر  :گویدکه مینقل شده است از جابر جعفی آنچه از جمله 
ر باش و برحذر حذ ها؛ پس برعباس یک پرچم دارند و دیگران پرچمبنی ای جابر!» فرمود:

را ببینی  که مردی از فرزندان حسین تا هنگامیـ سه بار این عبارت را تکرار فرمودـ باش
 هو زر  خود رسول خداو کاله شود. سالح رسول خدامقام بیعت میوکه با او بین رکن

 1.« ...ستبا او رسول خدا

شود با او بیعت می ومقامرکنکه بین  حسینفرزندان از  یمردهمان این مهدی یا 
اگر زیرا  همو باشد؛ یدو حتی ناگزیر باهای سیاه است صاحب پرچم ـکه دانستیم همان طورـ

که از  شدمشمول نکوهشی خواهد های سیاه صاحب پرچم ،همان شخص نباشداو 
های سیاه همان صاحب پرچمبنابراین  ؛نخواهد بودو این صحیح صادر شده  معصوم

 . خواهد شدبا او بیعت  ومقامرکنکه بین خواهد بود کسی 

شود نامش با او بیعت می ومقامرکنکسی که بین  ،بن یمانة ه روایت حذیفبا توجه ب
با او بین » :فرمودمهدی می شنیدم که دربارۀ از پیامبر خدا گوید:؛ وی میاست «احمد»

 2.«ستهای اونام ،نامش احمد و عبدالله و مهدی است و این سه. شودبیعت می ومقامرکن

روایت کرده، بن بشیر  حذلم .کنداز سفیانی ظهور میپیش او همان مهدی است که 
را برایم توصیف و دالیل و  عرض کردم: خروج مهدی بن حسین به علیگوید: می

سرزمین  درعوف سلمی  نامبه او مردی قیامقبل از »های آن را به من بفرما؟ فرمود: نشانه
بن صالح  شعیب سپس میرد.و در مسجد دمشق می او تکریت است وطن .کندمی قیامجزیره 

                                                                                                                                                                     
 با اختالفی اندک. 98، ص 2الناصب، ج؛ الزام79ای از محدثین، صگانه، عدهشانزده. اصول 1
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او از فرزندان  .کندسفیانی ملعون از وادی یابس خروج می پس از آن. کنداز سمرقند خروج می
بعد از آن خروج  و شودمهدی پنهان می، شود وقتی سفیانی ظاهر. سفیان استبن ابیة عتب
 1«.کندمی

بن عمر  اللهقبیل از عبد. ابیکنندمی بیانسنت همان مهدی است که روایات اهلاو، و 
ها در برابرش کوهکه اگر  کنداز فرزندان حسین از سمت مشرق خروج میمردی »: کندنقل می

 2.«کندباز می میانشان راهی از ویران و را هابایستند آن

ای داشته باشم این است که برخی روایات از ماند تا به آن اشارهای که باقی مینکته
طور کلی از ایران به فرماندهی خراسانی سخن به میان پرچمی از خراسان یا به شدنوارد
که خراسانی شخصیتی  شودمعلوم میاین شخصیت چنین  خصوصآورند و از روایات در می

گمراهی آمیخته با ها پرچمکنم: تمامی . عرض میهای سیاه استغیر از صاحب پرچم
یا پرچم قائم )احمد( و این حکم شامل پرچم خراسانی نیز  پرچم یمانی یهستند به استثنا

به حکم او و بیعت کند یمانی تا با  شودنمیجدا گمراهی از پرچم خراسانی بنابراین  ؛شودمی
داشتن امام تر برحذر اندکی پیشنیست و چندگانه ست و ا پرچم حق یکیکه گردن نهد؛ چرا

عباس یک پرچم دارند و بنی ،ای جابر»فرماید: را از نظر گذراندیم؛ آنجا که می باقر
 هنگامیتا ـ سه بار این عبارت را تکرار فرمودـ ر باش و برحذر باشپس برحذ ها؛دیگران پرچم

شود. سالح رسول بیعت می ومقامرکنرا ببینی که با او بین  مردی از فرزندان حسین که
که  همان طورو  3«. ست...با او رسول خدا هو زر  خود رسول خداو کاله خدا

مردی از تمثیل که  یپرچمکند؛ نا میثتنها یک پرچم را است امامکنید مالحظه می
 شود.بیعت می ومقامرکناست که با او بین  فرزندان حسین

روایت شده است  امام صادقالله عبداباجعفی از  بن عمر از مفضلمانند همین روایت 
                                                                                                                                                                     

 .444. غیبت طوسی، ص1
 .229ص ،حمادابن، فتن. 2
 با اختالفی اندک. 98، ص2الناصب، ج؛ الزام 79ای از محدثین، صگانه، عده. اصول شانزده 3
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که برافراشته خواهد شد ( ناکزده پرچم مشتبه )شبههشک دوایو ب... »: فرمایدکه می
سپس به آن حضرت عرض  .مفضل گوید: گریستم «.شودبازشناخته نمییک از دیگری هیچ
تابید که درون خانه می خورشیدیشعاع سپس به ]الله عبدای ابا»فرمود:  ؟کنیم ما چه :کردم

امر خدا قسم  به»فرمود:  .بلی عرض کردم «؟بینیرا می آفتابآیا این  اشاره کرد و فرمود:[
 1«.استتر روشن آفتاباز این ما 

  2.هستندهای گمراهی ها پرچماین پرچم که همۀ شودمیمعلوم روایت این از ظاهر 

قبل از قیام که هر پرچمی »: نیز وارد شده استروایات فوق در کتاب غیبت نعمانی شبیه 
 3«.طاغوت است شقائم برافراشته شود صاحب

پرچمی که قبل از قیام قائم هر »است که فرمود: روایت شده  اللهعبدوو در کافی از اب
 4«.شودجای خداوند عزوجل پرستیده میاشته شود صاحبش طاغوتی است که بهبرافر 

پرچمش طاغوت و صورت او  این در ،از قیام قائم برافراشته شودپیش  ،پرچم خراسانیاگر 
مگر  ،پرچم حق نخواهد بوداگر بعد از قیام قائم برافراشته شود پرچم گمراهی خواهد بود و 

دارد که این پرچم، پرچمی است اینکه زیر لوای پرچم قائم قرار گیرد؛ اما ظاهر روایت بیان می

                                                                                                                                                                     
 .336، ص1. کافی، ج1
 یوقت»ها در کوفه برافراشته خواهند شد، شود این پرچممعلوم می جعفرکه از روایت واردشده از اباطوری . به2

تا ابقع در مصر ظاهر  کنندیدرنگ م یسخنانشان دچار اختالف و تشّتت شود و آن قرن شفابخش طلوع کند، تنها اندک
خواهد بود.  یمعظ یها رزمآن یانو م کندیم یامق یرو برسند. سپس آن زشت« ارم»تا به  کشندیها مردم را مشود. آن

شده در کوفه از آن دوازده پرچم شناخته یشو پ کندیغلبه م انش. او بر همهکندیملعون ظهور م یانِی سپس سف
 یانی. سپس سفکندیبه کوفه رو م خواندیپدرش فرام یسو که به یناز فرزندان حس یو مرد شودیبرافراشته م

دوازده »(. به این کالم امام توجه داشته باشید 28، ص1حماد، ج)الفتن، ابن« .داردیم یلبه اطراف گسرا  یانشسپاه
ای باشند؛ شدههای شناختهشناسند؛ پس باید در ارتباط با شخصیتها را می؛ یعنی مردم این پرچم«شدهپرچم شناخته

 یعنی کسانی که از بزرگان هستند.
 .38ص ،غیبت طوسی. 3
 .295، ص8کافی، ج. 4
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  صورت مشمول همان حکم اولی خواهد شد.  این که در ؛مستقل
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 ندکنالزمان را ثابت میمهدی آخردالیل دیگری که وجود 

 :دلیل اول

 :فرمودمهدی می شنیدم که دربارۀ از پیامبر خدا :نقل شده است بن یمانة ذیفاز ح
های نام ،نامش احمد و عبدالله و مهدی است و این سه. شودبیعت می ومقامرکنبا او بین »
 1.«ستاو

. این کندبیان میسه نام برای او و برد نام میرا  مهدی ،در این روایت رسول خدا
برای فرزند امام در وصیت مقدس  که رسول خداهستند  هاییهمان نام اسامی
که زمان وفات او رسید پس وقتی»: فرماید؛ آنجا که میاست )احمد( بیان فرموده مهدی

ن است تسلیم نماید، و او سه ابه فرزندش که اولین و برترین مقرب []وصایت و جانشینی مرا
حمد نام دارد، یک نامش مانند نام من، و نام دیگرش مثل نام پدر من است و آن عبدالله و ا

  «.است و سومین نام او مهدی خواهد بود و او اولیِن مؤمنان است

یعنی  شود همان فرزند امام مهدیبا او بیعت می ومقامرکنمهدی که بین آن پس 
بیان در وصیت مقدس  که رسول خدا ایگانههای سهو ناماست یمانی  خودِ و وی احمد 

حقیقت همین گویای  ،فرمایدتکرار می ،کندمیکه مهدی را در آن یاد  یو در روایتدارد می
  .است

از جمله گانه ـنیازی به یادآوری نیست که اطالق لقب مهدی به مهدیون دوازدهطبیعتًا 
 . استـ صحیح احمد

 :دلیل دوم
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که نقل است بن مسعود  اللهبن حبش از عبد است: از عاصم از زرده در غیبت طوسی آم
ماند قطعًا خداوند آن روز را طوالنی بیک روز باقی  فقطاگر از دنیا »: فرمود رسول خدا

بیت من مبعوث شود که اسمش شبیه اسم من از من یا از اهلمردی  ،خواهد کرد تا در آن روز
  1.«و اسم پدرش شبیه اسم پدر من است

 رسول خدا نقل است کهطفیل اآمده است: از ابطاووس ابن «مالحم و فتن»در 
 2«.است نام پدرمپدرش هماسم و  ،نام مننامش هم ،مهدی»: فرمود

که سو جهت داده باشد سنت را به اینفکر اهل چه بساروایاتی از این دست و  هاتاین روای
ست و انیز نام رسول خد «احمد»دانیم میاما  ؛استبن عبدالله  محمد امام مهدیاسم 

 عبدالله و اسماعیل.  :هستم قربانیفرمودند که من فرزند دو میبارها ایشان 

ـ سالم خدا بر اوـنجیم مصری آمده است: از رسول خدا بنااز  «البحر الرائق»در کتاب 
الله و عبد حضرت، انپدر یعنی  3«.هستمقربانی من فرزند دو »روایت شده است که فرمود: 

 .هستند اسماعیل

از پدرش به فضال  بن علی بن بن حسن تاب خصال شیخ صدوق آمده است: علیدر ک
من فرزند دو » سخن رسول خدااز معنای این  امام رضاالحسن اباکه از ما خبر داد 

بن  اللهو عبد بن ابراهیم خلیل یعنی اسماعیل»: فرمود ،پرسیدم «شده هستمقربانی
 4«.المطلبعبد

ای »فرمود:  شیخ صدوق آمده است: رسول خدا «من الیحضره الفقیه»و در کتاب 

                                                                                                                                                                     
 .181و  180. غیبت، طوسی، ص1
 .157ص ،مالحم و فتن. 2
 .288ص، 2ج ،البحر الرائق. 3
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 1«.من فرزند دو ذبیح هستم ،علی

 اسماعیل است. وی احمد و نام پدرش نام ،الحسناحمدسید  خصوصدر  و

آورد؛ جا گرد میحلی است که این دو حدیث را یکاهیگانه ر  الحسناحمد سیدنام 
بر آن چنین اطالق شود که  نیزو دانست را نام پیامبر  اسمی هستیم که بتوان آنزیرا نیازمند 

شرایط تنها با اسم و این  کامل مطابقت داشته باشد طورنه اینکه به ،تسشبیه اسم پیامبر ا
ًرا اسم پیامبر است  ،؛ زیرا این اسم طبق آنچه در قرآن آمدهشوندمحقق می «احمد» َوُمَبِشّ

ْحَمُد 
َ
ِتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أ

ْ
آید و ای که پس از من میهستم به فرستادهو بشارتگر ) ِبَرُسوٍل َیأ

 نیز هست.« محمد»حال بسیار شبیه به نام  در عینو  (نامش احمد است

 :دلیل سوم

 گوید:که می نقل است هیبن حنف محمد از :آمده است یخزاز قم ثراال ةیفاکدر 
 بیتسول خدا در حدیثی طوالنی دربارۀ فضیلت اهلشنیدم ر : فرمود نیالمؤمنریما

و  معتمدهد بود که در آن تمام یاران خواو شدید سخت ای فتنهو پس از من »فرمود: می
خواهد  تو فرزندن یمپنجمین شیعیان از هفت فقداِن هنگام  اینو  ،نزدیکان سقوط خواهند کرد

 2«.بود

پنجمین از شدن مفقودهنگام  ایرا از وقوع فتنه نیالمؤمنریما خدا رسول
 از فرزندان»فرماید: به وی می ایشان دهد.خبر می مؤمنینالفرزند امیرهفتمین 

  «.تو

 کسی است:چه بیایید ببینیم این فرزند از فرزندان علی

                                                                                                                                                                     
 .368ص، 4، جمن الیحضره الفقیه. 1
 .158االثر، ص. کفایة2
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 ؛امام حسن .1

 ؛نیامام حس .2

 ؛امام سجاد .3

 ؛امام باقر .4

 ؛امام صادق .5

 ؛اظمکامام  .6

 .(شودمحسوب میفرزند ایشان هفتمین که ) امام رضا .7

 :کسی استچه مؤمنینالامیر پنجمین از هفتمین فرزندببینیم حاال  

 ؛امام جواد .1

 ؛یامام هاد .2

 ؛یر کامام عس .3

 ؛یامام مهد  .4

 یاد شده است. خدات رسول یدر وصکه  حمداامام  .5

هفتمین  پنجمین ازاو  واست  یفرزند امام مهد  «حمدا»جا نظر در اینمدشخص پس 
 وسخت  ایفتنه فقدانشکه با است همان کسی او  .است مؤمنینالاز فرزندان امیر فرزند

و نزدیکی  معتمد فرد آن هر درکه  یآزمایش امتحان وهمان یعنی شدید واقع خواهد شد؛ 
 . خواهد کردسقوط 

گاه هر »: کندچنین نقل می شنزدیکان و فرزندانبه را  اظمکامام  سخن ینیلکخ یش
سی شما را از کمبادا دینتان که از ر زنهار ازنه ،د شودین فرزند ناپدیهفتماز ن فرزند یپنجم
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خواهد بود تا آنجا که معتقدان بتی یغرا مر این اصاحب ناگزیر  ،ای فرزندم. ندکنتان جدا ید
ای از سوی خداوند عزوجل خواهد گردان خواهند شد. این بال و فتنهاز آن روی نیزبه این امر 

ن یتر از انی درستید اجداد شماآزماید. بدانید که اگر پدران و بود که با آن خلق خود را می
ن یپنجم، ردم: آقای منکعرض  راوی گوید: «.دکردنیروی میاز آن پقطعًا  ن سراغ داشتندید

خیال شما و آن یارای درک شما  اندیشۀ ،ای فرزندم»؟ فرمود. کسی استفرزند چهن یهفتماز 
 1«.د کردیرا درک خواهبمانید او ولی اگر زنده  ؛آن را نداردظرفیت گنجایش 

 خود نزدیکان به فرزندان و ـ یعنی قائمـ صاحب این امر دربارۀ اظمکامام 
فقدان پنجمین از هفتمین هنگام که دارد برحذر می یاز امتحان ها رافرماید و آنسخنانی می

از فرزندان  هفتمین فرزند پنجمین از ایشانگوید که اما این روایت نمی ؛واقع خواهد شدفرزند 
 ؟بوده است محمد بن الحسن امام مهدی ایشان، یا مقصود ازاست. آ مؤمنینالامیر

نزدیکان امام یارای  های فرزندان ویشهه اندچیزی است کاین چه اکنون جا دارد بپرسیم
سؤال از هفتمین فرزند نفر ها از پنجمین آنرا ندارد؟  آن گنجایش هاو خیال آن ،آن درک

آن را و دشمن که دوست  محمد بن الحسن یاسم امام مهد دانستن آیا کنند؛ می
 وارد شده است، خصوصشدر ها روایات دهکه  امام غیبتیا  ،اندکردهبیان روایات  و دندانمی

هایشان فرزندان و نزدیکان امام کاظم گنجایش آن و اندیشه است که خیال چیزیهمان 
 د؟!یارای درکش را نداشته باش

مردم ذخیره کرده است تا دیگر است که خداوند او را  یامر متعلق به شخصاین شک بی
خواهد بود که به امر آنان اقرار گرداندن کسانی روی ،این امتحان نتیجۀو  وی بیازمایدرا با 
 .محمدآلشان از والیت شدند؛ یعنی خارجدارن

 بیایید روایت زیر را با هم مرور کنیم: 
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... بودمپیامبر نزد سلمه در منزل ام»فرمود:  یعل :گویدمی لییلیبابن  الرحمانعبد
از برحذر باشید  فرمود: با صدای بلند کرد ورو به ما  خداسپس رسول  :آنجا که فرمودتا 
ای : عرض کردمفرمود:  علی .که پنجمین از هفتمین فرزندانم ناپدید شودهنگام  آن

 اجازۀاو تا خداوند به کند صبر می؟ فرمود: مدت طول خواهد کشید این غیبت چه ،خدارسول 
 1«.خروج بدهد

 همان طوراست و  از فرزندان رسول خدا یناز هفتمفرزند  ینپنجم ،پس این شخص
که برای امام نخواهد بود  یدو غیبتهمان  ،فتنه یا آزمایشاین  واست « احمد»که گفته شد او 

 خروج ۀاجاز خداوند  کهآنتا است  «کردنصبر»و منظور فقط  ؛اتفاق افتاده است مهدی
  .فرمایدذکر میامام کاظم همان صاحب امر است که  «احمد»و  دده

 دلیل چهارم:

ایشان را  ؛رسیدم روزی خدمت امیرالمؤمنین علی :نباته نقل شده استاز اصبغ بن 
ای  :ایشان عرض کردم به .زدمتفکرانه چوبی در دست گرفته بود و به زمین میکه دیدم 

آیا به این زمین  ؟زنیدمتفکرانه سر چوب را به زمین میچه شده است که  !امیرالمؤمنین
وقت میل و رغبتی به زمین و دنیا یچهبه خدا قسم که  ،نه» :حضرت فرمود ؟ای داریدعالقه

کنم که از نسل فرزند یازدهم از فرزندان من خواهد بود. مولودی فکر می بارۀاما در  ؛امنداشته
از ظلم و جور پر شده  کهچنان ،کنداو همان مهدی است که زمین را پر از عدل و داد می

که در آن، بعضی از اقوام گمراه و بعضی دیگر آید است. برای او حیرت و غیبتی پیش می
 ؟حیرت و غیبت چه مدتی خواهد بود، امیرالمؤمنینای  :عرض کردم «.شوندهدایت می

این امر صورت  واقعاً آیا  :عرض کردم «.شش روز یا شش ماه یا شش سال» :حضرت فرمود
این امر چه کار؟  تو را با ،ولی ای اصبغ ؛گویی او خلق شده است ،آری» :فرمود ؟گیردمی
خواهد  عرض کردم: بعد از آن چه «.اند همراه با نیکان این عترتها برگزیدگان این امتآن

                                                                                                                                                                     
 .335، ص 36، ج عالمه مجلسی، بحاراالنوار. 1
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ها، غایات و زیرا خدا بداءها، اراده ؛شودپس از آن، هرچه خدا بخواهد می» شد؟ فرمود:
 1.«[کندکه بخواهد عمل می خدای تعالی هرطور]ها دارد پایان

 دلیل پنجم:

روی او لوحی بود که دم و پیِش ش وارد فاطمهبر » گوید:می یالله انصار بن عبد جابر
 های اوصیا از فرزندان آن حضرت نوشته شده بود. دوازده تن را شمردم که آخریِن در آن نام

صلوات خداوند بر  که سالم و علی بودتایشان چهارنام تایشان محمد و سهنام ها قائم بود. آن

                                                                                                                                                                     
 ق.1425، انتشارات اسوه، ایران، چاپ پنجم، 379، ص 1ج . کافی،1
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 1.«1باد ۀ آنانهم

                                                                                                                                                                     
و بار دیگر با لفظ « تایشان علیچهار»، بار دیگر «تایشان علیسه»بار با لفظ در منابع مختلف یک  یتروا ینا. 1
 آمده که بسیار نادر هستند و جای تأمل چندانی ندارند.« تایشان علیدو»

 اند از:آمده است، عبارت« ها علیتا از آنچهار»با لفظ ها نترین منابعی که در آمهم اما
 :52، ص2جصدوق،  یخش ،خبار الرضاا یونع *

بن هاشم، هر دو از حسن بن عیسی و ابراهیم  بن محمدبه ما گفت: پدرم از احمد بن ادریس  بن احمدحسین 
روی او لوحی بود که در وارد شدم و پیِش  بر فاطمه»: الله انصاریبن عبدجعفر از جابر جارود از ابابن محبوب از ابو

تا از ها محمد و چهارتای آنها قائم بود. نام سهتن را شمردم که آخریِن آنهای اوصیا نوشته شده بود. دوازده آن نام
 .«شان بادها علی بودند که سالم و صلوات خداوند بر همهآن

 :269صدوق، ص یخش ،وتمام النعمة ین* کمال الد
 بن حسینبن جعفر حمیری از محمد  اللهبن یحیی عطار و عبدبه ما گفت: محمد  بن متوکل بن موسی محمد 
روی او وارد شدم و پیِش  بر فاطمه»الله انصاری: بن عبدجعفر از جابر جارود از ابامحبوب از ابوخطاب از ابنبن ابی

ها قائم تن را شمردم که آخرین آن ا از فرزندان آن حضرت نوشته شده بود. دوازدههای اوصیلوحی بود که در آن نام
 .«شان بادها علی بود که سالم و صلوات خداوند بر همهتا از آنها محمد و چهارتای آنبود. نام سه

 :180ص ،4صدوق، ج یخش یه،الفق یحضره* من ال 
وارد شدم و  بر فاطمه»الله انصاری: بن عبدجعفر از جابرز اباجارود ابن محبوب روایت کرده است، از ابوحسن 

تن را شمردم که آخریِن های اوصیا از فرزندان آن حضرت نوشته شده بود. دوازده روی او لوحی بود که در آن نامپیِش 
 .«ها علی بودتا از آنها محمد و چهارتا از آنها قائم بود. نام سهآن
 :346ص، 2ج ،یدمف یخش ،رشادا* 

های روی او لوحی بود که در آن ناموارد شدم و پیش بر فاطمه»الله انصاری: بن عبد جعفر از جابرجارود از ابااز ابو
ها محمد و تا از آنها قائم بود. نام سهتن را شمردم که آخریِن آن اوصیا از فرزندان آن حضرت نوشته شده بود. دوازده

 .«بود ها علیتا از آنچهار
آمده است که چنین « از فرزندانش»عبارت ها آن ۀهم درشود که برایش روشن میمل کند أت یثاحاد ینکسی که در ا

اخبار  یونکتاب عشده در وارد یتروا ثنایبه استشده از فرزندان فاطمه هستند ـدهند که این اوصیای اشارهمعنا می
از محاسبه حذف  یدبا؛ در نتیجه نه فرزندشآن حضرت است  همسر یکه علبدیهی است  وـ (اول یت)رواالرضا 

رسد نگارندگان یا چه بسا نظر میای که بهتا؛ نتیجهترتیب به مجموع سه علی خواهیم رسید نه چهاراین شود که به 
داشتن نظردراند سازگار شده باشد؛ بدون فهمیدهوتصرفی کرده باشند تا با آنچه خود میبرداران در آن دخلنسخه
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 :مشابه حدیث فوق و

تن از فرزندانم و تو ای علی  فرمود: من و دوازده رسول خدا»: فرمایدمی جعفرابا
ما زمین را  وسیلۀوند بهخدا. ـنیهای زموهکو ها ستونعنی یـ مین هستیزمهای این میخ

زمین اهل  فرزندان من بروندنفر از وقتی دوازده. نبردگاه داشته تا اهلش را در خود فرومحکم ن
 2«.شودها فرصت داده نمیبرد و به آنمیرا فروخود 

فرزند امام  ،حمداقائم همان  اسم علی کردندر روایت جابر پس از استثناگویم: می

                                                                                                                                                                     
 اند.تناقضی که خود را در آن گرفتار کرده بوده

صورت به 478 و 477صدوق، ص یخخصال شالدر کتاب را  یتروا ینهمنقل کرده است وی صدوق آنچه  در خصوص
 زیر آورده است:

حبوب از بن مخطاب به ما گفت: از حسن بن حسین ابیالله به ما گفت: محمد بن عبد به ما گفت: سعدپدرم 
های روی او لوحی بود که در آن ناموارد شدم و پیِش  بر فاطمه»الله انصاری: بن عبدجعفر از جابر جارود از اباابو

 .«ها علی بودتا از آنها محمد و سهتا از آنها قائم بود. نام سهتن را شمردم که یکی از آن اوصیا نوشته شده بود. دوازده
آمده است و جای شگفتی است که در این « ها علی بودتا از آنسه»شود در این حدیث عبارت یدیده مهمان طور که  

شده در کتاب عیون از توانیم نتیجه بگیریم که روایت واردترتیب میاین نیامده است! به « از فرزندانش»روایت عبارت 
 طور کامل قابل اعتماد نیست.اصل خود منحرف شده است و به

 یحل هعالمکند این نکته است که وتصرف در آن تأکید میآنچه بر دخل ،کتاب ارشادشده در وارد یتروادر خصوص  اما
ها تا از آنو سه»عبارت با  237، صیعالمه حل ،«مستجاد من ارشاد )مجموعه(»نام به آن را در کتاب مختصر خود

 است:نقل کرده « علی بودند
دختر پیامبر خدا وارد شدم و  بر فاطمه»الله انصاری، بن عبد از جابر بن علی دجعفر محمجارود از ابااز ابو
ها قائم های اوصیا از فرزندانش نوشته شده بود. دوازده اسم را شمردم که آخریِن آنروی او لوحی بود که در آن نامپیِش 

 .«علی بود هاتا از آنها محمد و نام سهتا از آناز فرزندان فاطمه بود. نام سه
ای از کتاب گزیده« مستجاد من ارشاد»تصریح کرده است کتاب  2، ص21آقابزرگ تهرانی در کتاب خود، الذریعه، ج

 ارشاد شیخ مفید است.
 .532، ص1. کافی، ج1
 .534، ص1. کافی، ج2
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در این روایت  کسانی که است نه فرزندش. همسر فاطمه ؛ زیرا علیاست یمهد 
تن کند که نام سهمیصراحت بیان . اینکه این روایت بههستنداند فرزندان آن حضرت شدهوارد 

 مؤمنینالامیربا وجود  در حالی که کند؛میهمین مطلب داللت  ها علی بوده است نیز بهاز آن
روایت دوم نیز چنین مطلبی گفته  خصوصرسد. در تن می ها به چهارتعداد آن علی
هر  استثنا شده است. به« تو ای علیو »: با این سخن پیامبر شود؛ اینکه علیمی

تن از  و دوازده» بنابراین در مجموعۀ ؛نه فرزندش ستخدابرادر رسول  حال علی
 وارد نخواهد شد.« فرزندانم

 دلیل ششم:

پیامبر وجود دارد: سنتی از موسی، سنتی از  چهار هایی ازدر صاحب این امر سنت»
موسی چیست؟ از سنتی  :عرض کردم «. عیسی، سنتی از یوسف و سنتی از محمد

آنچه دربارۀ » :عیسی چیست؟ فرموداز سنتی  :عرض کردم «.ترسان و مراقب» :فرمود
زندان و » :سنت یوسف چیست؟ فرمود :گفتم «.شودگفته مینیز او  عیسی گفته شد دربارۀ

قیام کند به روش رسول  که هنگامی» :چیست؟ فرمود سنت محمد :گفتم «.غیبت
. شمشیر را هشت ماه سازدکند با این تفاوت که او آثار محمد را آشکار میحرکت می خدا

چگونه رضایت  :گفتم «.شودشد تا خداوند راضی کُ شد و میکُ کند و میبر دوش خود حمل می
 1«.اندازدرا در قلبش میو شفت رحمت خداوند » :شود؟ فرموده میخداوند را متوج

کوتاه  محمد بن الحسندست دشمنان از رسیدن به امام مهدی که است واضح 
 غیر از امام مهدیدیگری  شخصافتد مر که به زندان میاالمنظور از صاحبپس  ؛است

 ای است به اینکهاشاره «کندشمشیر را هشت ماه بر دوش خود حمل می»اینکه است و 
همان  ؛است ند امام مهدیاو احمد فرز  .ه استاهای سیپرچم فرماندۀ ،نظرمدشخصیت 

؛ روایتی که بر خروج کندبر این مطلب داللت می شدتر تقدیم روایتی که اندکی پیشکه  طور
                                                                                                                                                                     

 .168. غیبت، نعمانی، ص1
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 .کندمیتصریح  بیت امام مهدیمردی از اهل

 عمال آمده است:النزک در

سوی مهدی که سفیانی، سپاهی را به هنگامی»روایت شده است که فرمود:  یاز عل
روند( که خبرش به برایشان خسف رخ خواهد داد )در زمین فرومی ءدارد در بیدامیگسیل 

فرمان کن و تحتبا او بیعت ؛گویند: مهدی خروج کردمی ۀ خودها به خلیفرسد. آنشام می
مهدی  فرستد.سوی او میکشیم. پس برای بیعت بهتو را می او دربیا که در غیر این صورت

 1«حربهلا»و عرب و عجم و  ،شودمیتحویل به او  نئخزارسد. المقدس میرود تا به بیتمی
در  ییکه مسجدهاآیند تا اینبه اطاعت از او درمیو روم و غیر ایشان بدون هیچ جنگی 

بیتش بر اهل مشرق خروج کند و قبل از آن مردی از اهلقسطنطنیه و جاهای دیگر بنا می
سوی کند و بهثله میشد و مُ کُ شد، میکِ یکند، شمشیر را هشت ماه بر دوش ممی

 2«.شودالمقدس متوجه میبیت

 دلیل هفتم:

شباهتی از صاحب این امر در »: روایت شده است جعفر امام باقرااز یزید کناسی از اب
 3«.او فرزند کنیزی سیاه است ؛داردوجود یوسف 

دختر فرمانروای روم است و  نرگسسیده فرزند  محمد بن الحسن امام مهدی
 است. « احمد»فرزندش  ،مراالمنظور از صاحببنابراین  ؛پوست نیستسیاهوی کنیزی 

                                                                                                                                                                     
خواه در  شود؛یاطالق م یحرب یاهستند، عنوان اهل حرب  یشخو یمانبه پ یبندکفار جز اهل ذمه که پا ۀبر هم .1

 فقه(. )مترجم، منبع: سایت ویکینباشند یاحال جنگ با مسلمانان باشند 
 .198حماد، ص ؛ مراجعه کنید به الفتن، ابن589، ص14العمال، ج. کنز2
 .166ص ،نعمانی، غیبت. 3
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 دلیل هشتم: 

، آیندمیاز مصر  ،نمبیرا میهایی پرچم ییگو»روایت شده است:  از امام رضا
تحویل ها وصیتو به فرزند صاحب  شوندوارد میشامات به تا  ،به رنگ سبزشده آمیزیرنگ

 1«.شوندداده می

تعبیر  وصیت رسول خداکه در روایت است  امام مهدی ،هاصاحب وصیت
فرماید که او می که در توصیف امام مهدی شابهی برای ایشان وارد شده؛ آنجام
و است وصیت رسول خدمذکور در احمد  ایشان، و فرزند «است آل محمد شده ازنگهداشته»

 دلیلی است بر اینکه او همان قائم است.« شودهایی از مصر به او تحویل داده میپرچم»اینکه 

 دلیل هنم:

و نژاد نیکب )ینج ،(جلودارب )یاز فرزندان من دوازده نق»فرمود:  خدارسول 
ن را یزم کسی که؛ حق استه ها قائم بآن ِن یآخر هستند که محدث فهمیده و  ،گوهر(خوش

  2«.استپر شده  وستمظلمه از ک همان طور ،ندکمیپر  ودادعدلاز 

 ؛صادق .5 ؛باقر .4 ؛سجاد .3 ؛نیحس .2 ؛حسن .1اند از: عبارت خدافرزندان رسول 
برادر  ؛ زیرا علییمهد  .11 ؛یر کعس .10 ؛یهاد .9 ؛جواد .8 ؛رضا .7 ؛اظمک .6

در . امت هستندپدران این هر دو  یعل و خدارسول و حتی فرزندش ایشان است نه 
و من تو برادر  ،ای علی»فرمود:  شیخ صدوق آمده است: رسول خدا ،الرضاعیون اخبار 

کس هر .تو صاحب حوض من هستی و وزیر من و صاحب پرچم من در دنیا و آخرت هستی
  3«.با من دشمنی کرده استبدارد و هرکس تو را دشمن داشته را دوست را دوست بدارد م تو

                                                                                                                                                                     
 .376، ص2. ارشاد، شیخ مفید، ج1
 .102یبت، طوسی، ص؛ غ608، ص1. کافی، ج2
 .264ص ،2ج ،عیون اخبار الرضا. 3
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فرزند دوازدهم او یا همان آخرین  ؛ پسفرزند یازدهم رسول خداست امام مهدی
او ترتیب  این بهوصیت مقدس است و  شده دریاد «احمد» کندی که حدیث از او یاد میفرزند 

 . هستنیز همان قائم 

 1:کندمی تأکیدآنچه بیان شد بر روایت دیگری که 

سوی را به محمد، وندخدا»فرمود: که نقل است  امام باقرجعفر احمزه از ابااز اب
بعضی از  ها قباًل بودند وبعضی از آن .هستندبعد از او دوازده وصی  و جن و انسان فرستاد

ت اوصیای بر سن از محمد اوصیای بعد ؛تی داردسن ،هر وصی. آیندها بعدًا میآن
 2«.است ت مسیحبر سن امیرالمؤمنین .نفر بودند دوازدهها آن و هستند عیسی

نفر  ها دوازدههستند و آن اوصیای عیسیسنت بر  ااوصیای رسول خدبنابراین 
نفر وارد  است؛ پس آن حضرت در مجموعۀ دوازده سنت عیسیبر  علی و بودند
 خواهد بود. «احمد»شود و نفر دوازدهم نمی

نظری و خداوند به اهل زمین »فرمود:  آمده است: رسول خدا بحاراالنواردر و 
مبعوث ها من بودم که مرا رسول و نبی انداخت و از بین ایشان دو مرد را برگزید: یکی از آن

بود و به من وحی فرمود که او را برادر، دوست، وزیر، وصی  طالبابیبن  فرمود و دیگری علی
بیتم اهلت و بعد از ما دوازده وصی از بدانید خداوند بار دیگر نظر انداخو جانشینم برگزینم... 

مانند ستارگان در آسمان  ؛های امت من قرار دادیگری بهترینها را یکی بعد از دبرگزید و آن

                                                                                                                                                                     
مراجعه « بعد از دوازده امام»تواند به کتاب . در خصوص روایاتی که در این قسمت خواهیم آورد خوانندۀ محترم می1

گفته اند نیز پاسخ اند و برخی شبهاتی که در خصوصشان وارد شدهبررسی شدهوها در این کتاب بحثکند که این روایت
 اند.شده

 .134؛ االمامة و التبصرة، ص532، ص1. کافی، ج2
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 1.« دیگری طلوع خواهد کرد... ای غروب کند ستارۀوقت ستاره هرکه 

همگی ، محمدآل دوازده امام از»فرمود: می جعفر: شنیدم ابانقل شده استاز زراره 
و از فرزندان  فرزندان رسول خدا از( گویندها سخن میفرشتگان با آنکسانی که )ُمَحّدث 

 2«.هستند هاآن هر دو پدران و علی و رسول خدا، هستند طالبابیبن  علی

بن زیاد از ة حسین از مسعد ن یحیی از محمدب در غیبت طوسی آمده است: محمد
سعید ویحیی مدنی از هارون عبدی از اببن ابی سین از ابراهیمبن ح و محمد، اللهعبدااب
در آنجا حاضر بودم که من ابوبکر و جایگزینی عمر  زمان هالکتدر  :است نقل کردهدری خ

ترین عالمیک یهودی از بزرگان یثرب که زعامت یهودیان مدینه را برعهده داشت وارد شد و او 
تو آمدم تا به دین نزد ه ب من ،: ای عمررسید و به او گفتعمر ه شخص اهل زمانش بود تا ب

کتاب و سنت این اهل  تو از همۀگویی  پرسم پاسخاز تو میکه را آنچه اگر  .اسالم بپیوندم
من در این مقام  :گفتبه او عمر  ..خواهم بپرسم اینکه.آنچه می تر خواهی بود و همۀعالم

 هرو است سنت  کتاب وترین امت ما به کنم که داناشخصی هدایت میولی تو را به  ؛نیستم
نجا که: آتا  ....کردـاشاره  علیه بو خواهی از او بپرس. او این شخص است ـآنچه می

این امت دوازده امام هدایت دارند که از فرزندان پیامبرش »: فرمودبه او  مؤمنینالامیر
ترین شرافتدر بهترین و با، ما در بهشت اما جایگاه پیامبر. هستندها از من هستند و آن

تن ها دوازدهآن ،کسانی با ایشان در بهشت هستنداما اینکه چه. بهشت عدن، جای آن است
ها کسی با آنهستند که هیچ از فرزندان او و مادرشان و جدشان و مادِر مادرشان و فرزندانشان

 3«.این مقام را شریک نیست

 خصوصدر  ارسول خد: از نقل شده استبن مالک  االثر از انسةدر کتاب کفای
 ها. آناو بودندبرگزیدگان و ها ترینخالصاز ها آن»: فرمود .عیسی سؤال کردمحواریون 

                                                                                                                                                                     
 .148، ص22. بحاراالنوار، ج1
 .152و  151؛ غیبت، طوسی، ص531، ص1. کافی، ج2
 .154تا  152. غیبت طوسی، ص3
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ه نرمشی داشتند، اش خالص و پاک شده بودند. نفرستادهکه برای یاری خدا و بودند نفر  دوازده
 ،با جدیتو ، آخرین لحظهتا و  ،با بصیرترا  ها عیسیآنتردیدی. ونه ضعفی و نه شک

کسانی هستند ای رسول خدا؟ شما چه یون: حوار عرض کردم «.دکردنیاری می با فروتنیو 
و یاران  یونها حوار آن . علی و فاطمهندان فرز نفر از  دوازده ،از من امامان بعد»: فرمود

  1«.ها بادسالم و درود خدا بر آن ؛دین من هستند

این امت دوازده »فرمود:  المؤمنینامیرآمده است: شیخ کلینی و در کتاب کافی 
 2«.ها از من هستندو آندارند  شاناز نسل پیامبر  هدایتگرامام 

 :دلیل دهم

 کسیو  را انیبانوی زنان جهان ،مدختر خودفاطمه من  ،علی ای»فرمود:  خدارسول 
د خواهند از شما دو فرزند متول .آورممیاست به همسری تو درن یتر تو محبوبکه برایم بعد از 

شهدای به خون آغشته  ـپس از روزگار منهمچنین ـ؛ ه سروران جوانان بهشت هستندکشد 
اری را کآتش ستمها آن لۀیوسه خداوند بهکقدر نورانی و بزرگواران گران نیو مقهور روی زم

آنان به گرداند. تعداد آنان نابود می لۀیوسدست آنان زنده و باطل را بها بهر  نشاند و حقمیفرو
 شسر پشِت  میمر بن  سییعها کسی است که آن آخریِن های سال خواهد بود. عدد ماه

  3.«ستادیبه نماز خواهد ا

یعنی تعدادشان  «های سال خواهد بودتعداد آنان به عدد ماه» حضرت فرمودۀاین 
 کنندۀکامل« احمد»بنابراین  .هستند از فرزندان علی و فاطمه هاآنو است نفر  دوازده

 که عیسیهمان کسی است  و اوها خواهد بود آن ها یعنی دوازدهمیِن تعداد آن

                                                                                                                                                                     
 .69و  68ص ،االثرةکفای. 1
 .532، ص1ج ،کافی. 2
 .58ص ،غیبت نعمانی. 3
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 او قائم است.  در نتیجهو ایستد نماز میبه  شسر پشِت 

 :ازدهمی لیدل

دستش را بر  [پیامبر]سپس  :در خبری طوالنی آمده استس یبن ق میتاب سلکدر 
 ودادعدلزمین را پر از  کسی کهـ مهدی امت من ،ای سلمان»زد و فرمود:  حسین

امام فرزند  ؛از فرزندان این شخص است ـشده است گونه که از ستم و جور پر همان ،کندمی
 «.عاِلم است و وصی ،آید امامکه بعد از او می شپدر  ؛وصی فرزند وصی ،عاِلم فرزند عاِلم، امام

پدرش از »گفت: عرض کردم: ای پیامبر خدا، مهدی برتر است یا پدرش؟ فرمود:  [سلمان]
ها آن همۀ او واسطۀبه چون خدا ؛ها را داردآن مانند پاداش همۀه]پاداشی[ او . او برتر است

 1«.کندرا هدایت می

و این آید مهدی کسی است که پدرش بعد از او می مذکور،شریف پس با توجه به حدیث 
فرستد تا امر میپدرش او را زیرا کسی است که  شود؛میبر احمد منطبق خصوصیتی است که 

  کند. سازی پاکزمین را را اقامه و 

                                                                                                                                                                     
 .429بن قیس، ص . کتاب سلیم1
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 دلیل دوازدهم:

طالب را بن ابی ه علیکراستی به» :در روایتی طوالنی آمده استس یبن ق میتاب سلکدر 
 اتا آنج هی ندارد...از مردم رااحدی در ه ک هستلی یفضا نیزو نافذ  خصوصیت زیرکانۀهشت 
 کسی که ؛ستن امت از مایمهدی ا ،دست اوسته ه جانم بکبه آنسوگند  فرماید:که می

 پر شده باشد. وستمظلمه از کگونه آن ،ندکمیپر  ودادعدلن را از یاو زم لۀیوسخداوند به
 خدارسول  ی برتر است؟ه نام بردکنان یاز ایک کدام: ای رسول خدا! عرض کرد فاطمه
ام حسن و نوه دو پسرتو و پس از امتم است و پس از علی و پس از  ِن ی: برادرم علی برتر فرمود
ن اشاره یبه حس خود رسول خدا با دستپسرم ـن یم از فرزندان ایایوصان و پس از یو حس
تر بر ست از او اوقبل  کسی که واست آنان مهدی از  هستند.ن امتم یبرتر حمزه و جعفر  ـفرمود
آخر تا  ...است یآخری وصی اول واست امامش او زیرا  ؛از آخری استبرتر اولی  ؛است

 1«.حدیث

تر از یعنی بر ـ تر از اوستبر  فرماید که پدر مهدیمی در این روایت رسول خدا
 محمد بن الحسندانیم که امام مهدی میاما با توجه به دیگر روایات  ـاست مهدی

برتر  امامان از نسل حسین همۀ ازو حتی  از پدرش حسن عسکری عسکری
شده یاد «احمد»روایت این در  «مهدی»منظور از که شود است. بنابراین چنین نتیجه گرفته می

 هایشاز جمله نامدر روایت وصیت گفته شده  کسی کههمان ست؛ در وصیت رسول خدا
تقدیم  عسکری محمد بن الحسنمهدی امام بودن است. دلیل بر برتر « مهدی»

 :شودمی

 خدا رسول»: فرمایدمی خودپدران امام صادق و آن حضرت از الله عبدابار از یبصابو
 ،ردکار یه را اختکن، میاز زم د:یی را برگز یکی، چیزهراز  عزوجله خدای کدرستی فرمود: به

ان، یاز چهارپا قرار دارد،عبه در آن که کبخشی را الحرام آن مسجداز  ،الحراممسجد هکاز م
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شب  هااز شب ،ماه رمضان هااز ماه ،از روزها روز جمعه ،شیاز گوسفندان، م ،را هایشانماده
ار ین را اختی، حسن و حسعلیمن و نسل از  ،علیمن و  هاشماز بنی ،هاشمبنی از مردم ،قدر

و  شانن، باطانن آنیه نهمکرد کمل اکاز فرزندان حسین امام  را تا دوازده رد و آن سلسلهک
  1.«شان استین و قائم ایبرتر او است و  شانظاهر 

 کندمیمشخص اشارات دیگری که شخصیت قائم را دالیل و 

. برخی نه یک شخصیت ،کشندبه تصویر میدو شخصیت در قالب روایاتی که قائم را  :اول
 :شودمیاز این روایات تقدیم 

 روایت اول:

 بن ابراهیم علی خدمت» :نقل شده استبن شاذان صنعانی  ونسبن ی محمدبن  حبیباز 
 سؤال امام حسن عسکریمحمد ابا اوالد خصوص دراز او  اهوازی رسیدم و مهزیار بن

ف من بیست مرتبه به حج مشرّ  .کردی سؤالبزرگی  بسیار امر از ،ای برادر :وی گفت .کردم
 پارچه دربرداشت دو، نشسته دیدم آن حضرت .شدمداخل خیمه  :که گفت آنجا تا شدم...

را که به شانه ای پارچهیک طرف  بسته بود. دومی را به کمر روی شانه انداخته و یکی را که
 بر آنکه شبنم  گل ارغوانی بود حضرت مانند. دوشش انداخته بود ، رویدهبرگردان بسته بود
 ساقۀ وبان  درخِت  شاخۀهمچون حال امام  این در و دهدمی شنسیم حرکت وباشد نشسته 

بلکه قامت  ؛قدنه کوتاهو  بود بلندقدنه خیلی  .بودو پاکیزه متقی ، بخشنده، آقا. ریحان بود
کشیده  ابروانش کمانی و اش بلند،مبارک حضرت گرد بود، پیشانی سر .مبارکش متوسط بود

 که مانند دانۀراست  خالی در گونۀبا صاف هایی گونه کشیده بود. نازک و بینی مبارکش و
 2.«چکیده باشدروی عنبر  مشک

                                                                                                                                                                     
 .73. غیبت نعمانی، ص1
 .266تا  263ص ،غیبت طوسی. 2
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 روایت دوم:

 ،عرض کردم: فدایتان شوم، من وارد مدینه شدم به امام باقر»د: ین گویعابن  حمران
با خدا عهد َبستم که آن را م. در آن هزار دینار بود و شتچرمینی به کمر دا کیسۀ در حالی که

ای ». فرمود: بفرماییرا پاسخ سؤال مشما شما انفاق کنم، یا اینکه  خانۀدینار جلوی دِر  دینار
گوید( ان می)حمر  «.هایت را انفاق نکنو دینار حمران، سؤال کن تا پاسخت را دریافت کنی

األمر و قائم پرسم، شما صاحبمی تان به رسول خداجهت نزدیکیعرض کردم: از شما به
کسی است؟ فرمود: مادرم به فدایتان، پس چه و کردم: پدرعرض  «.خیر»آن هستید؟ فرمود: 

هایش میان شانه، پرپشت و برجستهابروانی ، رفته داردچشمانی فرو ، او سرخ و سفید است»
خدا موسی را رحمت ؛ ای استو در صورتش نشانه، بر سر ایشان َحزاز )شوره( است، پهن است

 1«.کند

 : روایت سوم

او از پدرش از جدش روایت کرده است: و  باقربن علی  محمدامام جعفر ابااز 
ظهور از فرزندان من مردی مان الزدر آخر»بر منبر بود فرمود:  در حالی که نیالمؤمنریام

هایی عریض و پهن و شانه ییهاشکم و ران است، ل به سرخید متمایه رنگش سفکخواهد کرد 
و دو ا .پیامبر پوست و دیگری شبیه خال یکی به رنگ ،استدر پشت او دو خال  .داردبزرگ 
کار شکه آاسمی است و « احمد»اسمی آشکار. اما اسم مخفی و اسمی مخفی  :دارداسم 

 2.« ...است محمد

 روایت چهارم:

                                                                                                                                                                     
 .215. غیبت، نعمانی، ص1
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در  ،شدم وارد بغداد در بن جعفر الحسن موسیاگوید: بر ابمی یبن فضل نوفل ییحی
 تو» فرمود:می وبود کرده بلنده را به آسمان  شدستان ،عصر فارغ شدهاز نماز  حالی که

که  آنجا تا ...هستیار و نهان کو آشآخر و اول ه کست یه معبودی جز تو نکهستی خداوندی 
از  اترندهیگو در فرج انتقام درود فرستی محمدآلد و بر محمخواهم از تو می :فرمود

 .«کرامتای صاحب بزرگی و  .کنیوفا ای که به او داده ایو به وعدهفرمایی  لیدشمنانت تعج
سپس  .«محمدآلبرای مهدی »فرمود:  ؟فرماییدمیسی دعا ک ردم: برای چهک عرض
، است یکش بار یهای پاساق و وستهیپ مش فراخ، ابروانشکه شک سیکپدرم فدای »: فرمود

 واسطۀ، بهکه دارد گندمیو با وجود رنگ است  گوناش گندم، چهرههای پهنی داردشانه
 در است ستارگان مراقب ها ه شبک سیکان است. پدرم فدای یبر او نمابیداری رنگ زرد شب

  1.« ...کندمیکه سجده و رکوع  حالی

عینه دیده است و ب کند. او امام راتوصیف میرا  مهزیار امام مهدیدر روایت اول ابن
 :امامشویم که از توصیفات او متوجه می

 بنابراین او ؛دارد و هیکلی متوسطقامت بلکه  ؛کوتاهو نه قد قامت است بلندخیلی نه  .1
  ؛مردی با قامتی متوسط است، نه قدکوتاه و نه قدبلند

 ؛داردکشیده باریک و انی ابرو  .2

 ؛داردباریک و کشیده بینی  .3

 ؛داردصاف  یهایگونه .4

 .خالی دارد شراست در گونۀ .5

 کند:چنین توصیف میمر را الاصاحبدوم ولی روایت 
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 ؛رنگ پوست متمایل به سرخ .1

 ؛دارد رفتهو فرو چشمانی گود  .2

 ؛ابروانی پرپشت و برجسته .3

 ؛هایی پهندارای شانهچهارشانه و  .4

 ؛در سرش شوره دارد .5

 ؛در صورتش اثری است .6

تشبیه  وی را به موسی« خدا موسی را رحمت کند»قامت. این سخن امام که بلند .7
ابراهیم و موسی و »فرمود:  جزایری آمده است: رسول خدا ءاالنبیاکند. در قصصمی

 .«قامت بودموسی، مردی بلند ـ را دیدم؛ اماهالوات خدا بر آنصعیسی ـ

 این مقایسه: نتیجۀ

 قامت است.بلندمر الاصاحب در حالی که ؛متوسطی داردقامت  یامام مهد 

 ابروانی پرپشت و مرالاصاحب در حالی که ؛باریک و کشیده داردابروانی  یامام مهد 
 .برجسته دارد

دارد؛  یاثر  اشدر گونه مرالاصاحب در حالی که ؛داردخالی  اشگونهدر  یامام مهد 
باقی ن چیزی شدهاست که از کشید یزیچـ طبق کتاب صحاح جوهریرکت ـناشی از ح اثر و

 ماند.می

محمد  یاز امام مهد  غیر یدیگر  شخص ،مرالاکه صاحبشود ترتیب مشخص می این به
 .است بن الحسن

  :کنیممینگاهی اکنون به دو روایت دیگر 

به این شکل کند زمان خروج میالفرزندش را که در آخر نیالمؤمنریما ،روایت سوم در



  انتشارات انصار امام مهدی .................................................................... 111

 یمهد  اظمکامام  در حالی که 1؛سرخ است سفید مایل به :فرماید که اوتوصیف می
داری به زندهکند که رنگ وی از فرط شبوصیف میگون تگندمروایت چهارم  را در محمدآل

 2.گرایدزردی می

                                                                                                                                                                     
الرحمن عبدبن  بن علیالدین آورده است: محمد . روایات در این معنا بسیارند؛ از جمله آنچه شیخ صدوق در کمال1

)سامرا( « سر من رای»بن علی عجلی از مردی از اهل فارس به ما خبر داد و گفت: به ـ از ضوء از عبد قیسعبدی ـ
ای بگیرم مرا فراخواند. وقتی داخل شدم و سالم بدون اینکه اجازه رسیدم. ایشان محمدرفتم و به در خانۀ ابا

که تا آنجا « بنشین ای فالنی...»سپس به من فرمود: « ت چطور است؟ای پسر فالنی، حال»کردم به من فرمود: 
گوید: روزی بر او وارد شدم، در حالی که او در خانه و مردی نیز آنجا بود. صدای حرکتی را در خانه شنیدم. مرا ندا می

د، در حالی که چیزی سوی من آمجا بمان و بیرون نرو. من نه جرئت کردم خارج شوم و نه داخل. کنیزی بهداد همان
شده همراه داشت. سپس مرا نداد داد که داخل شوم. داخل شدم. آن کنیز را نداد داد و او بازگشت. سپس به او پیچیده

 او آن را آشکار کرد؛ پسری بود زیبا و سپیدرو. «آنچه را که همراه داری آشکار کن.»فرمود: 
وارد شدم، در حالی که  بن علیمحمد حسن : خدمت ابابن منقوش روایت شده است که گفت همچنین از یعقوب

 ،ای آقای من». عرض کردم: آویخته بود اشو سمت راست او اتاقی بود که پردهایشان بر سکویی در خانه نشسته، 
ده وجب که حدود هشت یا ای به قامت پنجبچهپرده را باال زدم و پسر «باال بزن.پرده را »: فرمود ؟االمر کیستصاحب

خالی بر با  ،دو زانوی برگشته ،افشان و دو کف ستبر رو چشمانی دُ  رویی سپید بلند،با پیشانی  ،سال داشت بیرون آمد
صاحب همان این »: آنگاه به من فرمود. نشست محمدزانوی ابو رویآمد و  . اوراستش و گیسوانی بر سرش ۀگون

 گفتن با او.و دیدن او و سخن قائمالنعمة، باب شاهد الدین و تمامکمال.« ... شماست
بن کند روایتی است که متقی هندی نقل کرده است: محمد . از جمله روایاتی که ایشان را گندمگون توصیف می2

گفت: من می گفت: شنیدم عمرعباس مییحیی از واقدی از شیوخ و بزرگان برای من روایت کرده است، ابن
دلیل دارم تا در راه خداوند متعال و در راه خیر هزینه کنم؛ و این بهکنم و آن را برنمیا میاین ثروت موجود در کعبه را ره

چه به من خدا سوگند هرطالب شنید. عمر گفت: نظر تو چیست ای پسر ابوطالب؟ به بن ابیآنچه بود که او از علی
الزمان نی. صاحبش مردی است که در آخرتر است آن را رها کشایسته»بفرمایی همان کنم. گفت: علی به او گفت: 

 .109، ص14العمال، متقی هندی، جکنز« آید؛ مردی تنومند، گندمگون و بلند قامت.می
مهدی، مردی از فرزندان فاطمه است. او »فرمود:  جعفرهمچنین آنچه عالمه مجلسی روایت کرده است: ابا

 .43، ص51بحاراالنوار، ج.« گندمگون است
آوردند،  جبرئیل، میکائیل و اسرافیل، براق را برای رسول خدا»فرمود:  اللهعبدکرده است: ابا همچنین روایت

ها لگامش و دیگری رکابش را گرفته بود...؛ سپس به آسمان ششم باال رفتیم. در آنجا مردی در حالی که یکی از آن
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 ند نه یک شخص.کنمیتوصیف شخص را  دو روایت دوپس این 

وارد شدم و پرسیدم آیا شما صاحب  الله امام صادقعبدگوید بر اباابوحمزه می دوم:
 ؟استپسر شم پسرِ  گفتم« .نه»فرمود:  ؟ستپسر شماگفتم « .نه»فرمود:  این امر هستید؟

فرمود:  ؟پس او کیست گفتم« .نه»فرمود:  ؟ستشما پسرِ  پسرِ  پسرِ  گفتم« .نه»فرمود: 
او شده باشد.  وستمظلمکه پر از  همان طور ؛کندرا پر از عدل می [زمینیعنی ]آن  کسی که»

 1«.فترتی از رسوالن مبعوث شددر  که پیامبرن همچنا ؛آیدفترتی از ائمه می در

ضیح )مدت زمان( را تو تمعنای فتر  در حالی کهکتاب شرح اصول کافی  نگارندۀ
شدن و فاصلۀ ت یعنی ضعف و شکستهدر دوران فترتی از فرستادگان؛ فتر »گوید: می ،دهدمی

نگرفتن ارسال و انجام زمانبعد از مدتاو یعنی بین دو فرستاده از فرستادگان خداوند متعال؛ 

                                                                                                                                                                     
ها بیرون قامت بود؛ گویی همچون یک کژدم بود و با اینکه دو پیراهن بر تن داشت مویش از میان آنگندمگون و بلند

ترین فرزند آدم در پیشگاه خدا هستم، در حالی که کردند من گرامیگمان میاسرائیل گفت: بنیزده بود. شنیدم که می
بن عمران برادر توست. تر است. گفتم: این مرد کیست ای جبرئیل؟ گفت: این مرد موسی این مرد نزد خدا از من گرامی

بحاراالنوار، « مرزش خواست...بر او سالم کردم و او نیز بر من سالم کرد. برای او آمرزش خواستم و او نیز برای من آ
 .319، ص18ج

آید که امام مهدی ای داشته باشم به اینکه از آنچه در برخی روایات وارد شده است چنین برمیشایان ذکر است اشاره
ای دانند. نمونهپوستی گندمگون دارد که برخی، این روایات را با آنچه بیان داشتیم در تعارض می محمد بن الحسن

و مردی را دیدم متوسط، گندمگون، »... گوید: روایات آنچه است که در روایت ضراب اصفهانی وارد شده که می از این
زد، در رخسارش نشانۀ سجده بود، دو پیراهن بر تن داشت و سر و روی خود را با پارچۀ نازکی پوشانده بود. به زردی می

سوی اتاقی که در آن ـ او بهدیگری هم دیده بوده استصورت را به و به من خبر داد که اونعلینی رو باز به پا داشت ـ
 .546االمامة، صدالئل.« خانه بود باال رفت... 

بودن آن خانه بوده باشد، عبارت بودن اینکه رنگ گندمگونی که وی دیده است، چه بسا ناشی از تاریکبا وجود واضح
وضوح و روشنی سازد که او ایشان را بهما را مطمئن می« ده بوده استدیگری هم دیصورت به من خبر داد که او را به»

 ندیده است.
 .187. غیبت نعمانی، ص1
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 1.«وحی ارسال شده است شدنمتوقف

)فترت( شود که بعد از دورانی از نبودن امامان وصیف میتبه این صورت مر االصاحبپس 
و  ؛هاآن بعثت امامان خواهد آمد یا پس از توقف ارسال شدنپس از متوقف خواهد آمد؛ یعنی

 ؛ زیرا بین بعثت آن حضرتمنطبق نیست بر امام مهدیخصوصیتی است که این 
امامت بالفاصله پس از وفات پدر آن و هیچ انقطاعی صورت نگرفته  و پدرانش

تنها در نه .پرداختامامت  ایشان به انجام وظیفۀو  شدتسلیم  به ایشان حضرت
دانند که بلکه همه می ،بود شپدر بزرگوار  دوران غیبت صغری که بالفاصله پس از وفات

 امامت ایشان حتی در غیبت کبری نیز ساری و جاری بوده و هست.

منطبق خواهد شد که امامت  فرزند امام مهدی« احمد»این حدیث بر ی امعنبنابراین 
 ایاشارهنکته در روایت نیز به این  گیرد ول میتحوی امام مهدی را بعد از غیبت طوالنِی 

زیرا آمدن  خواهد شد؛از ظهور پدرش فرستاده اندکی پیش شده است که او از سوی پدرش و 
فرستادگان مبعوث خواهد وی بر فترتی از » شود کهمی از این انطباق او بعد از پدرش مانع

 «.شد

عرض کردم: خروج  بن حسین علیگوید: به بن بشیر روایت کرده، می حذلم :سوم
قبل از خروج »های آن را به من بفرما؟ فرمود: کن و دالیل و نشانهرا برایم توصیف مهدی

 جایگاه او تکریت است .شودآید که به او عوف سلمی گفته میسرزمین جزیره می او مردی در
 پس از آن. دکنبن صالح از سمرقند خروج می شعیب سپس میرد.و در مسجد دمشق می

وقتی . سفیان استبن ابی ةتباو از فرزندان عُ . کندسفیانی ملعون از وادی یابس خروج می
 2«.کندبعد از آن خروج می و شودمهدی پنهان می شود سفیانی ظاهر

 محمد بن الحسنامام مهدی شخصیتی غیر از نظر بوده مهدی که در این روایت مد

                                                                                                                                                                     
 .31، ص1. شرح اصول کافی، ج1
 .444. غیبت طوسی، ص2
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این شود و از سفیانی ظاهر مینظر در این روایت پیش مدمهدی است؛ زیرا  عسکری
مهدی پنهان ، شود وقتی سفیانی ظاهر» شود:حاصل می نکته از معنای این گفتار امام

و وقتی سفیانی ظهور کند ، ظهور کرده بوده مهدی قبل از ظهور سفیانییعنی  «.شودمی
که قباًل  برای کسی ،است توصیف اینکه شخصی مخفی شودبدیهی شود و مهدی مخفی می

محمد بن امام مهدی مشخص است که  عالوهبه ؛داشته باشدی ایمعنتواند نمی ،نبودهظاهر 
سفیانی یکی از و  ،ویشود نه قبل از بعد از ظهور سفیانی ظاهر می عسکری الحسن

اما اینکه کورانی است.  محمد بن الحسناز ظهور امام مهدی پیش حتمی  هایتعالم
 1که امام مهدی ظهور کوچکی )ظهور اصغر( دارداست پنداشته  «عصر ظهور»خود در کتاب 

روایات خالف این مطلب را بیان بلکه  ؛روایات نیست یدتأیموردتأویل و افترایی است که 
م گرفتن دوران موهوفرضرا بهاو  ،کورانی از حقیقت قائم غافل مانده و این غفلتکنند. می

پوشش را مهدی از  خود فهمهای کاستیبتواند ترتیب  این بهتا سوق داده است « ظهور اصغر»
زیرا او  است؛ خالیالزمان متولد خواهد شد به کلی که در آخر مهدیآن  ازری که یتصو؛ دده

 ؛فرض گرفته استرا  عسکری محمد بن الحسنیعنی امام مهدی داشتن یک تنها وجود
ر خواهد شد ظاهبعد از سفیانی ـ این مهدی داردگونه که روایت فوق بیان می همانـعالوه به

تصور به این بپردازد تصور غلط خود جای اینکه به اصالح هبکورانی  ترتیب این نه قبل از آن. به
است  کردهها تأویل روایتاقدام به اساس  همین و بر کندمیتوجه شده عنوان حقیقتی ثابتبه
 اند!ها به میان نیاوردهها سخنی از آنوجه روایتهیچکه بهکرده  فرضمواردی را  نیزو 

 ؛تناقض قرار خواهد گرفت نهایِت  در« ظهور اصغر»داشتن به اعتقادواقعیت آن است که 
بعد از این ظهور کوچک باید غیبت سومی برای امام مهدی وجود داشته صورت  این درزیرا 

                                                                                                                                                                     
های . مرکز پژوهش191نامیده است. مراجعه کنید به عصر ظهور، ص« دوران ظهور صغری». کورانی این دوران را 1

 ها در سایتشان اطالع حاصل کنید:توانید از نظرات آناین نظر با کورانی موافق است. میتخصصی نیز در 
90-mahdi.com/main/questions-http://www.m 
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عالوه این ظهور به ؛کنندتنها دو غیبت داللت می مخالف متونی است که بر وجودباشد و این 
 ؛بیفتداتفاق نیز ظهور یمانی باید پیش از از ظهور سفیانی است پیش که موهومی کوچک 

 یتواند پیش از امام ظهور ساز امام میحال چگونه زمینه. استساز امام که یمانی زمینهچرا
 ـ ظهور کرده است؟!که یمانی استساز ـامام پیش از ظهور آن زمینه کهدر حالی  ؛داشته باشد

 بن خطاب از عمر د:وفرمشنیدم که می جعفربااگوید: از می یجابر جعف م:چهار 
 خصوصدر اما »فرمود:  ؟از مهدی خبر بده که اسمش چیست : مراپرسید نیالمؤمنریما

مبعوث را  که خداوند او زمان نام او سخن نگویم تا آنته که از حبیبم از من پیمان گرف، اسم او
  1.« ...کند

خدا رسول کسی است که مر الاشود که مهدی یا همان صاحبمیمشخص از روایت فوق 
که زمانی ؛ یعنی تا نمایدرا مبعوث  که خداوند او ینامش برده نشود تا هنگامپیمان گرفته 

 مردم بشناساند.خودش هشدار دهد و واقعیت خود را به 

گوید: که می وجه صحیح نیست؛ آنجاهیچنویسد بهکه کورانی بر این روایت می توضیحی
که متولد  ا هنگامیت "کندخداوند او را مبعوث  که هنگامیتا "این گفتار  وی از منظور چه بسا»

که خداوند  زمانیپیش از تا خواهد نمی المؤمنینامیرروشن است  2«.شود بوده باشدمی
کسی مهدی خودش منظورش این است که و حتی  ؛بر زبان براَندنامی از وی  کنداو را مبعوث 

خواهد بود نه تولدش. ظهورش هنگام در و این خواهد بود که خود را به مردم خواهد شناساند 
 اند بر این نکتهداری کردهدر روایات بسیاری از بردن صریح نام مهدی خود اینکه امامان

اند. را بر زبان رانده محمد بن الحسنها اسم امام مهدی د اینکه آنبا وجو ؛زندمی تأکیدمهر 
: شنیدم گویدوارد شده که میبن سنان  اللهعبدطریق که از است  روایتی ،این روایات از جملۀ

                                                                                                                                                                     
 .305. غیبت طوسی، ص 1
 .306. معجم موضوعی، ص2
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دهد می به اسم صاحب این امر از آسمان ندامنادی »: فرمودمی الله امام صادقعبدابا
گاه باشید که این امر که    1«؟ستروجنگ از چهپس  ؛برای فالنی فرزند فالنی استآ

شود میداده نام قائم ندا ه ب»به ما فرمود:  : امام صادقروایت شده استبصیر وو از اب
 2«.خیز پا به یفرزند فالن یکه ای فالن

ای عده در حالی که ،وارد شدم اللهعبدبر ابو :یعفور نقل شده استابیاز ابن  پنجم:
 «؟اییعفور! آیا قرآن را خواندهابیای ابن » :به من فرمود .اش نزد ایشان بودنداز صحابه

 ،گفتم بله «.از همان قرائت پرسیدم نه چیز دیگر» :فرمود .به این صورت ،عرض کردم بله
 ؛را تاب نیاوردندآن و سخنی گفت  با قومش زیرا موسی» :فرمود ؟اما چرا ؛فدایت شوم

ها را کشت؛ و ها جنگید و آند و با او جنگیدند، و او نیز با آنکردنپس در مصر بر او خروج
د و با کردنپس در تکریت بر او خروج ؛آن را تاب نیاوردندو سخنی گفت  با قومش عیسی

وجل است ها را کشت؛ و این همان سخن خداوند عزها جنگید و آناو نیز با آن .او جنگیدند
ِهْم : فرمایدکه می ِذیَن آَمُنوا َعَلی َعُدوِّ ْدَنا الَّ یَّ

َ
َفآَمَنْت طائفة من َبِني ِإْسرائیَل َوَکَفَرْت َطاِئَفة  َفأ

ْصَبُحوا َظاِهِریَن 
َ
د. پس ما شدن اسرائیل ایمان آوردند و گروهی کافرپس گروهی از بنی) 3َفأ

که اولین  هنگامی .(دشدندشمنانشان مدد کردیم تا پیروزکسانی را که ایمان آورده بودند علیه 
 ؛آوریدواهد گفت که آن را تاب نمیای با شما سخن خگونه، بهبیت قیام کندقائم از ما اهل

جنگد و میاو نیز با شما  .پس در شنزار دسکره بر او خروج خواهید کرد و با او خواهید جنگید
 4«. ...خواهد بودشد، و آن آخرین خروج کُ میشما را 

موقع خواهد آمد؟  قائم شما چه :کردم سؤال از امام باقر :جارود نقل شده استاز ابو
اهل زمانش  عرض کردم: «.کنیدجارود، شما وی را درک نمیای ابو»فرمود:  امام
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از  شدنا بعد از مأیوسو زمان او را نیز هرگز درک نخواهید کرد. قائم م»چطور؟ فرمود: 
تا  ...کندولی کسی اجابتش نمی ،خواندکند. سه مرتبه مردم را فرامیحق قیام می شیعیان به

نفر از بتریه مسلح به سالح خارج  هزاررود. از آنجا شانزدهسوی کوفه میبه آنجا که فرمود:
های آنان پینه بسته است. قاریان قرآن و فقهای دین هستند. پیشانیآنان  .شوندمی

آنان  گرفته است. همۀبر و نفاق آنان را در زرد شده است یدار زندهدر اثر شب یشانهاهچهر 
گویند: ای فرزند فاطمه! برگرد، ما به تو نیازی نداریم. او در پشت نجف، در روز دوشنبه از می

 ؛.کشد..می تر از کشتن قربانیو آنان را سریعکند میآنان حاکم بر عصر تا عشا شمشیر را 
شنود خداوند عزوجل خکه  آنجاکشد تا شود و جنگجویان آن را میوارد کوفه می سپس

 1«.شود

انکارش مردم قطعًا قائم ما قیام کند وقتی »فرماید: می الله امام صادقعبدابا
قدم کسی بر وی ثابت و گرددبازمیشان سویبهموفق  یصورت جوانبهاو زیرا  کنند؛می

 2«.گرفته باشدنخستین پیمانش را در عالم ذر  که خداوند کس آنمگر  ،دماننمی

صورت یک جوان ها بهآنکه صاحب است  این اتترین امتحانو از بزرگ»فرماید: می نیزو 
 3«.کنندمیتصور خورده سالرا پیرمردی  ها ویآن در حالی که ؛رودشان میسویبه

کنند او را انکار میکند سویشان خروج میبهوقتی قائم ـ خصوص شیعیانبهـمردم بنابراین 
گردد نخست به شیعیان بازمی در درجۀ «هاصاحب آن»اصطالح مشخص است که داللت و 
در این معنا نظر بدهیم؛ زیرا طبق نظر  ویقینقطعتوانیم با میبا اندکی تأمل  واقعًا همو 

سال قائم هیچ وسن خصوصها در بنابراین آن ؛خواهد شدالزمان متولد در آخرقائم سنت اهل
مبنی بر اینکه قائم ها ی آنیروامنابع در ای ترین اشارهکلی نخواهند داشت و حتی کوچکشم
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 شود.خورده خروج خواهد کرد دیده نمیصورت پیری سالیا مهدی به

ها بیان زیرا اعتقادات آن ؛بودتصور ماین اشکال را برای شیعیان  شدنواردتوان میآری 
قدری بهحتی این اشکال نیز  متولد شده است. امادر گذشته  امام مهدیدارد که می

بسیاری و گرفته  لشکآنچه در اذهان عمومی ؛ زیرا نیست کردنطرحقابل است که ضعیف 
جوان ظهور قالب یک در  که امام مهدیاست  ایناند بر آن زده تأییدنیز مهر روایات از 

ها به آنتر پیشروایاتی که نظر دارند و حتی ص شیعه بر این نکته اتفاقخاومعاو خواهد کرد 
 .ق خروج خواهد کردموف یصورت جوانهب که امام مهدیدارند میبیان کردیم اشاره 

بتریه جماعت این بیشتر رسد نظر میبه» :دهدمی توضیحچنین را جارود وکورانی روایت اب
خواهند  شیعیان با قائمکه سوی کورانی از است واضح  یاین اعتراف 1«.باشندشیعیان 

رنگ جلوه کم ظر را اندکیبندی خود این نبا وجود اینکه سعی کرده است در جمله ؛یدجنگ
است دادن مربوط به حقیقتی روشن و آشکار رنگ جلوهحال این کم هر به در حالی کهدهد؛ 

 در حالی که، دچار اضطراب و سردرگمی شده باشدکورانی قلم یا شاید  ؛که در روایت وارد شده
یعنی فقهای ـ هستند یدینفقهای همان  ،بتریهجماعت که این خواند می در حدیث

و است ای برای جنگیدن مقدمه ،که انکارکنم بر کسی پوشیده باشد گمان نمیو ـ الزمانآخر
 ؛«کنداجابت نمیولی کسی  ؛کندبار دعوت می مردم را سهاو »حتی در روایت دوم آمده است 

خواند و خود را به بار فرامی ها را سهآن خواهد بود که قائم آنپس از  کردنانکاراین بنابراین 
  شناساند.ها میآن

 : کندخودنمایی می یپرسشدر اینجا 

است که  عسکری محمد بن الحسنامام مهدی دانند که او همان میها اگر آن
اند چرا او را انکار خواهند کرد و با او خواهند جنگید؟ با وجود اینکه از کشیدهمیانتظارش را 

شده و یاری پیروزاو دانند که نمیها آنآیا هایشان پینه بسته است! پیشانی ،کثرت عبادت
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  قطعًا دشمنش یاری نخواهد شد و پیکار با او جز خسران در پی نخواهد داشت؟!ست و ا

همان امام مهدی مذکور است که قائم نکته این کشاند کار میها را به اینآنچه آنتردید بی
 «احمد» شفرزنداو، بلکه  ؛نیست کنندها تصور میکه آن عسکری محمد بن الحسن

. این همان خواهند پرداختبه جنگ کنند و با او می شآید انکار میسویشان وقتی بهاست که 
ـ سازیا زمینهگوید اولین قائم ـآنجا که می ؛داردمی صراحت بیانبهاست که روایت اول ای نکته

 ها پیکار خواهد کرد.او نیز با آنپردازند و کسی است که با او به جنگ می

بر نپذیرفتن دالیلی که برادران  شریفدشمنان این دعوت جا دارد در اینجا یادآور شویم که 
ندای مانند صیحه )ها ـبا این ادعا که نشانه ؛دورزناصرار می آورندمیدربه نگارش انصار 

از این افراد در اینجا دادنش کافی خواهد بود. ها و یاریبرای شناساندن قائم به آن ـ(آسمانی
 حال این جماعت بتریه نخواهد داشت؟!ها سودی بهدانستن این نشانهچرا پرسم: می

 ایشانروایت شده است که وقتی از ایشان پرسیده شد آیا  جعفر امام باقرابااز  ششم:
 مردی .ستمیمن صاحب شما نسوگند که خدا  به ،نه»... االمر است، فرمود: همان صاحب

شته کمگر اینکه  ،با ابرو به وی اشاره شود یاشود اشاره  با انگشت به ویکه نیست از ما 
فرمود:  رود چیست؟اینکه از دنیا میردم: منظور از کعرض  «.رودشود یا از دنیا میمی

 شوالدتمتوجه ]مردم[ ه کزد یسی را برانگکه خداوند کنیتا ایرد ممی خود بستربر ن یخشمگ»
ت دق»فرمود: شوند کیست؟ که مردم متوجه والدتش نمی کس آنردم: کعرض  .«شوندنمی

صاحب او همان  ؛ا نهیاست زاده شده شوند که متوجه نمیه مردم کسی است کچهببینید  یدنک
 1.«استشم

 عرض کردم: مرا از قائم جعفر امام باقربن عطا نقل شده است: به ابا اللهاز عبد
گاه فرما. فرمود:  های خود را ه گردنک سیک و نه آنکه او نه من هستم سوگند خدا  به»آ
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گاه نیستید کسی است که شما از .دیشکمی سویشبه  1.«والدتش آ

م شما یدوار یما ام ردمکعرض  ضابن موسی الر  به امام علیگوید: بن نوح می ایوب
نیاز به شمشیر و بدون بخشش خود و این امر را با عفو و خداوند متعال  دین امر باشیصاحب ا

 ضربه کنام شما سو بهشده عت یبا شما ب راستی کهبه .سوی شما سوق دهدزی بهیر خون
انگشتان به  اارسال و بسویش ها بهه نامهکست یسی از ما نک»آن حضرت فرمود:  است. شده

شته کناگهانی پنهانی و ه کنیمگر ا ،شوداموال برایش ارسال و ل از او پرسیده مسائاو اشاره و 
جوانی از ما را برای این امر مبعوث ه خداوند کگاه تا آن ؛ردیا در بسترش بمی( شود شود )ترور

 2.«پنهان نباشدولی نسبش  ؛پنهان باشدخاستگاهش و والدت ه کبدارد 

وقتی قائم یعنی ، «کندخداوند او را مبعوث اینکه تا » امام واضح است که این گفتۀ
 محمد بن الحسنو او امام مهدی  شیعنی در زمان قیام ؛متولد خواهد شد که زمانش برسد

خدا پیامبری را مبعوث »گوییم معنی ارسال است. میبعثت به نخواهد بود. عسکری
گسیل داشت. این جمله که مردم سوی بهاو را یعنی  ؛«ای را برانگیختفرمود یا فرستاده

امام دارد. این خصوصیت بر  تأکیدبر همین نکته « شودتوجه نمیوالدتش به کسی است که »
انتظار والدتش بودند چشمعباس و هم شیعیان بنیحکومت هم زیرا  ؛کندمهدی داللت نمی

متوجه که مردم است کسی » بگوییم امام مهدی خصوصبتوانیم در ممکن است غیر و
 .«متولد شده است یا خیرشوند که آیا نمی

طور خاص بهسخن این مخاطب  .قوی وجود دارد یدر روایت دوم دلیل در سخن امام
 «شیدکمیسویش خود را بههای گردن کسی که»این سخن امام از و منظور است شیعیان 

 کردهنفی  دشاز اینکه این امر را از خوخصوص پس به ؛نیست امام مهدی ایشان،یعنی 
 ،کشند که در افکارشان نقش بسته استمیسوی امامی بهیا را خود های ها گردنآن است.
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 .اندآوردهشناختی از او به دست  ،از طریق روایاتیا 

در روایت سوم شیعیان است.  «شده نیستشناخته شوالدت»امام  گفتۀمخاطب این و 
پرسیده شده، اموال  امام مهدیها از این است که پرسش ،شده تأکیدای که نکته

 سویش ارسال شده و نامه به وی نگاشته شده است.به

به خود پذیرفتن یا نپذیرفتن  موضِع  ،این استداللگوییم که حال ما در اینجا نمی هر به
داللت این استدالل در جای خودش قوی است و با کنیم که می تأکیدولی  ؛گیردنمی

 تری نیز به دست خواهد آورد.تر بیان شد داللت قویبه آنچه پیش کردنضمیمه

عرض کردم به  الله امام صادقعبدبه ابو: نقل شده استسعید حزانی واز اب هفتم:
از مردنش به این دلیل که پس »قائم به این نام نامیده شده است؟ ایشان فرمود:  دلیل چه

 1«.کندقیام میبه دستور خداوند سبحان  ،کندقیام میبه امر بزرگی کند. او قیام می

در کتاب امر ما َمَثل » :فرمودمی امام باقرجعفر ابا: شنیدم نقل شده استبصیر واز اب
  2«.فرمود شپس مبعوثسو میراند صد سال کاست که خداوند او را یحمار صاحب خدا َمَثل 

آیا در کتاب خداوند، مثالی  پرسیدم کند: از امام صادقذن مسجد احمر روایت میؤم
سال میراند و  آیۀ صاحب االغ که او را صد بله.» :وجود دارد؟ ایشان فرمود برای قائم

؛ شودمیدوباره مبعوث مردن که قائم پس از  کندمیاین روایات داللت  3«.انگیختبرسپس 
 :کندمیخداوند او را مبعوث ـ که در روایت شیخ نعمانی آمده است همان طورـیعنی 

همان  ایشانروایت شده است که وقتی از ایشان پرسیده شد آیا  جعفر امام باقرابااز 
م. کسی از ما خدا سوگند که من صاحب شما نیست به ،نه»... االمر است، فرمود: صاحب

شود یا مگر اینکه کشته می ،و با ابرو به وی اشاره شود شوداشاره  با انگشت به وینیست که 
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خشمگین بر »رود چیست؟ فرمود: عرض کردم: منظور از اینکه از دنیا می «.روداز دنیا می
عرض  «.شودتوجه نمیوالدتش به یرد تا اینکه خداوند کسی را برانگیزد که مبستر خود می

ت کنید ببینید دق»شوند کیست؟ فرمود: که مردم متوجه والدتش نمی کسی آنکردم: 
 1.«ستصاحب شماشوند زاده شده است یا نه؛ او همان کسی است که مردم متوجه نمیچه

تشبیه قائم به صاحب االغ است که خداوند  یۀماو درونمرگ، مغز از برخاستن پس این 
 مرگش زنده ساخت.از پس را وی 

و  ،سخنانشان به چپ و راست سرگردان ،کننداما وقتی این مردم مغز روایات را درک نمی
 . شودمینده شده باشد دچار اضطراب و تشویش کهمچون طنابی که به چاهی عمیق اف

توجیه »دهد: چنین توضیح می کندنقل می پس از اینکه این اخبار را شیخ طوسی 
و بیشتر مردم معتقد  مرده استاو  گویندمیکه بگوییم: های آن، این است این اخبار و مشابه

همان  ؛کنداو را آشکار میسپس خداوند  ؛پوسیده شده استهم هایش شوند که استخوانمی
؛ این توجیهی نزدیک در تأویل این کرداش آشکار که صاحب االغ را پس از مرگ حقیقی طور

عقل و اعتبار  مبتنی برعلمی  منجر به پیدایش)منفرد( که  یآحاد. البته به اخبار استاخبار 
 ؛کندمی تأییدتر بیان کردیم، این را شود و اخبار متواتر که پیشمراجعه نمی گرددنمیصحیح 

ا این را و م مشخص استجستن به آنچه کسو تم است بلکه واجب، توقف در این خصوص
نظایر آن انجام  خصوصکاری که در  ؛ همانکردیمبودنشان تأویل فقط پس از پذیرفتن صحیح

 2«.استهایش در تعارض دهیم و این اخبار با مخالفمی

با آنچه است  کردهه ئتوجیهی که شیخ طوسی اراکند که می بصیرتی درکهر صاحب
سخن حقیقی از مرگ روایات این  کامل مخالف است؛ طوربه کنندمیصراحت بیان حادیث بها

چیزی که بهترین  مرگ یاد او. گویدطبق آنچه او مینه و مرگ مجازی و نه اند به میان آورده
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به  شپوشیده مانده است اعتراف اودر سخن او وجود دارد پس از اینکه داللت احادیث بر 
 .است کردنتوقف

سخن توضیح »گوید: میرا آورده، توضیح شیخ طوسی  همانندکتاب بحار نیز  نگارندۀ
 1.«پندارندگونه که مردم مییا آنیاد او یعنی  "میردبعد از اینکه می" امام

 ط دارندتباار  عیسیجای به مصلوبشبیه  لۀئمسبا این روایات حقیقت این است که 
های تواند به آنچه در کتابمیمحترم  خوانندۀ ،جدید و پیچیده است ایمسئلهاین که  و از آنجا

 2.کندمراجعه  نگاشته شده استو انصار ایشان در این خصوص  الحسناحمدامام 

د یاز ز  مکبن ح یعل از سییبن ع بن محمد حمدااز  صحاب مااای از عده هشتم:
امام جعفر ابانه خدمت یدر مدگفته است: وی که اند نقل کرده مینعیبابن  مکاز ح حسنالیبا

نه ینم، از مدکه اگر شما را مالقات ک مردکنذر  ومقامرکنن یب ردمکدم و عرض یرس باقر
من نفرمود. سی ه ا نه. حضرت پاسخی بی یدهست محمدآلشما قائم آیا رون نروم تا بدانم یب

 نجایتو هنوز اآیا  ،مکای ح»در راهی به من برخورد و فرمود: بعد از آن  ماندم.نه یروز در مد
. آیا ردمکشما عرض با خدا کرده بودم خدمت ه کرا آری، من نذری  عرض کردم «؟هستی

فرمود: دهید؟ فرمایید و پاسخم را نمیفرمایید و از چیزی نیز نهی نمیشما به من امری نمی
که را آنچه »فرمود:  .رفتم ایشان خدمتهنگام صبح «.ایمنزل من ببه فردا صبح زود »

ه ی باو صدقه هروز  م،ردکنذر برای خدا  ومقامرکنن یمن ب ردمکعرض  «.بپرسخواهی می
شما قائم آیا ه بدانم کآنتا  رون نرومینه بیردم از مدکه اگر شما را مالقات ک عهده گرفتم

و رهسپار شوم  نباشیدباشم و اگر  شما مالزم خدمتباشید ؟ اگر شما خیرا ی یدهست محمدآل
 ردمکعرض  .«میامر خدا هسته ما قائم ب همۀ ،مکحای»م. فرمود: یبرآخود در طلب معاش 
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شما آیا  ردمکعرض  .«مینکیت میسوی خدا هداهما ب همۀ»فرمود:  ید؟شما مهدی هستآیا 
عرض  .«هستیم ریر و وارث شمشیما صاحب شمش همۀ»فرمود:  هستی؟ ریصاحب شمش

شما  لۀیوسهو دوستان خدا ب شدکیه دشمنان خدا را مکهمان کسی هستی شما آیا  ردمک
 ،چگونه من او باشم ،مکای ح»؟ فرمود: شودمیار کآشبا شما ن خدا یشوند و دیمعزتمند 

دوران ه ن امر از من بیه صاحب اکام؟ حال آندهیپنج سالگی رسوبه چهلمن  در حالی که
 1.«تر استکبسواری چادر تر و یکرخوارگی نزدیش

صاحب  قائِم یعنی سن « است تردوران شیرخوارگی نزدیک از من به» امام گفتۀ این
پنج وچهلبالغ بر که است  کند کمتر از سن امام باقرتا روزی که قیام میتولد شمشیر از 

خیلی  عسکری محمد بن الحسنعمر امام مهدی دانیم که ما میاست و بوده سال 
نظر باشد؛ این  موردهمان شخص  دتواننمی ایشانپس  ؛پنج سال استوبیشتر از چهل
 . است «احمد»یعنی  ایشانشخص فرزند 

است  از امام مهدیمنقول  و شودماه رمضان خوانده می در دعای افتتاح که در نهم:
  آمده است:

د َعْبدِ » َمْن  کَرتِ ی، َوخِ کبِ ی، َوَحبیک، َوَصفِ کنِ ی، َوَامکَوَرُسولِ  کَالّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمَّ
ِغ ِرساالتِ ک، َوحاِفِظ ِسرِّ کَخْلِق  َرُسوِل  یَن، َوَوِص یاْلُمْؤِمنریأم ی... َالّلُهمَّ َوَصلِّ َعلی َعلک، َوُمَبلِّ

ّد یَربِّ اْلعاَلم  یَوَصلِّ َعلی ِسْبَط ... َن یَدِة ِنساِء اْلعاَلمیَقِة الّطاِهَرِة فاِطَمَة َس یَن... َوَصلِّ َعَلی الصِّ
ْحَمِة َوِامامَ  َنِة  یدَ یِن َس یدی، اْلَحَسِن َواْلُحَس اْلهُ  یالرَّ ِة ... َشباِب أْهِل اْلجَّ َوَصلِّ َعلی أِئمَّ

ِد ْبِن َعلِ یْبِن اْلُحَس  یَن، َعلِ یاْلُمْسِلم د، َوُموَسی ْبِن َجْعَفر، َوَعلِ یِن، َوُمَحمَّ  ی، َوَجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
ِد ْبِن َعلِ  د، َواْلَحَسِن ْبِن َعلِ  ی، َوَعلِ یْبِن ُموسی، َوُمَحمَّ ، یاْلَمْهدِ  ی، َواْلَخَلِف اْلهادیْبِن ُمَحمَّ

 کأْمِر  یَالّلُهمَّ َوَصلِّ َعلی َولِ ... َرًة داِئَمةً یثکَصاَلًة  کِبالدِ  یف ک، َوُاَمنائِ کَعلی ِعبادِ  کُحَجِج 
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ُه ِبَمالئِ  ِل، َواْلَعْدِل اْلُمْنَتَظِر، َوُحفَّ ب کتِ کاْلقاِئِم اْلُمَؤمَّ ا َربَّ یْدُه ِبُروِح اْلُقُدِس یَن، َواَ یاْلُمَقرَّ
امین و یار صمیمی و  ،اتبنده و فرستادهآن د خدایا درود فرست بر محم)  1...«َن یاْلعاَلم

درود  سپس بر علی ؛...هایتپیام ۀو رسانند تحافظ راز  از میان خلقت، برگزیده ،تمحبوب
و  ...پروردگار جهانیان فرستادۀ جانشینمؤمنان و  خدایا درود فرست بر علی امیرفرستد: می

 زهرا سرور زنان و درود فرست بر صدیقۀ طاهره فاطمۀفرستد: صلوات می بر فاطمه
پیامبر  و درود فرست بر دو فرزندزادۀ :فرستددرود می و بر حسن و حسین ...جهانیان

سپس بر  ؛...بهشت دو سرور جوانان اهلـ حسن و حسینرحمت و دو پیشوای هدایت ـ
و درود فرست کند: را نیز در میان آنان یاد می فرستد و امام مهدیصلوات می ائمه

بن جعفر و  و موسید بن محم و جعفربن علی  دبن حسین و محم علیبر امامان مسلمانان، 
 ،هدایتگر و یادگار شایستۀبن علی  و حسند بن محم بن علی و علی دبن موسی و محم علی

، درودی بسیار و هایتهای تو بر بندگانت و امینان تو در سرزمینتمهدی، آن حج
خدایا فرماید: ـ میاز جمله امام مهدیدادن صلوات بر ائمه ـو پس از پایان... همیشگی

را در حمایت فرشتگان  دادگستر مورد انتظار، اوشده و امرت، آن قائم آرزودرود فرست بر ولّی 
 ....(القدس تأییدش کن، ای پروردگار جهانیانروحبت قرار بده و با مقّر 

امام از جمله امامان و  ربفرستادن بعد از اینکه چگونه در صلواتفرمایید که میمالحظه 
 ،صلوات بر قائمیعنی فرستد؛ میجداگانه  یبرای قائم صلوات ،دفرستصلوات می مهدی

 یدیگر دهد که قائم شخص است و این نشان میجدای از صلوات امامان و  سخنی جدید
القدس خواهد که او را با روحخداوند میعالوه در این دعا از به؛ است غیر از امام مهدی

به قبلی از فوت امام پس القدس همراه امام است و بالفاصله است روحبدیهی و یاری فرماید 
این دعا و در عمل  شدنزمان صادردر  یعنی امام مهدیاین  .شودمنتقل می یبعد امام 

 تأییدبخواهد چیزی را معقول است که از خداوند این نا شده است ومی تأییدالقدس روحبا 
دعا از این ناگزیر منظور و مقصود  در نتیجهشده است و  تأییددر حال حاضر به آن  که فرماید
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 . خواهد بود «احمد» شفرزند

تعالی پرسیدم: واین سخن خداوند تبارک دربارۀ هاللدعباز ابوگوید: می ریبصبوا
ْمِر َربِّی

َ
وُح ِمْن أ ِل الرُّ

ُ
وِح ق لوَنَك َعِن الرُّ

َ
پرسند. بگو: روح از امر روح می دربارۀاز تو ) 1َویْسأ

که همراه رسول  تر از جبرئیل و میکائیلای عظیمآفریده» فرمود: (.پروردگارم است
به او  ،بود ملکوت است. این روح با رسول خدا این روح از واست  بود و با ائمه خدا

 2.«کرد و پس از وی با ائمه بوده استاش میداد و یاریخبر می

از  هیتگوید: من حضور داشتم که مردی از اهل بن سالم می اسباطدر روایتی دیگر 
( وحی کردیم چنین روحی از امر خودمان را به توو این) تعالیحقسخن  خصوصایشان در 

نازل فرمود، به آسمان  هنگام که خداوند آن روح را بر محمد از آن»کرد. فرمود:  سؤال
 3.«ما )ائمه( استمیان راستی که او در هصعود نکرد و ب

صاحب » روایت شده است که فرمود: یبن عل جعفر محمدجارود از ابواز ابو دهم:
ب به عمویش و از خانواده به نشده، ملق ستانیدهکه خون پدرش  است آن فراری آواره ،این امر

 4.«دور و اسمش اسم پیامبر است

: آیا شما صاحب عرض کردم بن علی به حسینخشاب نقل شده است:  از عیسی
که خون پدرش  است خانمانخیر، صاحب این امر، آن فراری و بی» این امر هستید؟ فرمود:

 5.«نهدعمویش است. هشت ماه شمشیرش را بر دوش خود میب به ستانیده نشده و ملق
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امام مهدی  کنیۀو ، یا حضرت عباساست  منظور از عمویش یا امام حسن
شخص منظور پس  العباس؛الحسن بوده است و نه ابونه ابا عسکری محمد بن الحسن

صاحب همان نهد؛ یا خود میشمشیر را هشت ماه بر دوش  کسی کههمان  ؛دیگری است
  1.توضیح داده شدتر پیشهای سیاه که پرچم

کند که حضرت فرمود: نقل می امام صادق اللهعبدابااز حنظله بن  عمر یازدهم:
و ه کیشدن نفس ز شتهک ،ای از آسمانحهیص ،مانیی ،انییسف]ظهور[  :داردقائم پنج نشانه »

 2.«داین در بیرفتن زمفرو 

حتمی  انییسفحتمی است، ندا »: کندروایت می اللهعبدابااز  بن سنان اللهعبد
د یآرون مییه از آسمان بکدستی  فکاست و حتمی ه کیز نفسقتل  ،استحتمی  مانیی ،است

وحشت اندازد ه دار را بیو بکند دار یه خفته را بکو وحشتی در ماه رمضان  فرمود:است. حتمی 
 3.«دشانَ کرون یهاشان بزگان را از پس پردهیو دوش

آن حضرت عرض ه ب کند:میروایت  اللهعبدابااز چند تن از یارانش از  یاد قند یز 
قائم حتمی است، ه کیز شدن نفسشتهکو  ؛آری»ات است؟ فرمود: یانی از حتمیسفآیا  میردک

حتمی د یرون آیه از آسمان بکف دستی ک زمین در بیدا حتمی است،رفتن فرو ،استحتمی 
چه خواهد بود؟ فرمود:  نداو  ردم:کعرض  .«[استحتمی است و ندا ]از آسمان 

                                                                                                                                                                     
 اب یزندهخپاه، همان بیو دولت احمد  یمحمد  یتدار راپرچمهنگام آن پس در آن »... البیان آمده است: . در خطبة1

 یها و واجبات الهو سنت یااستقرار عدالت مه یرا برا ینتا زمشود سرانجام ظاهر  ،گفتارراست کرداریکوو آن ن یرشمش
فرماید: ... تا آنجا که میمرتبه پس از هجرت خواهد بودسال از فترت )دوران( بلند 1184این واقعه پس از  را زنده سازد.

العباس تو امام مردم هستی، پاک و منزه است خدایی که زمین را پس از خواند، ای اباکند و پاسخ را میکتاب را باز می
پا پیش بگذار که این، تقدیر برای ساختن صور  ،ای منصورهایشان بازگرداند. ها را به خانهمردنش زنده ساخت و والیت

 .202، ص2الناصب، جالزام.« عزیز علیم است
 .۲۵۲ص ،غیبت نعمانی. 2
 .۲۵۲ص ،غیبت نعمانی. 3



  128................................................................................................. جامع ادله

 1.«خواهد دادندا  نام پدرشه نام قائم و به ای بندادهنده»

 ؛ـ از حتمیات شمرده شده استهاای از عالمتمجموعههمراه ـدر روایت اول و دوم یمانی 
ها گفته اینکه دیگر عالمت وجود با ؛آیدی از او به میان نمییاددر روایت آخر  در حالی که

 این که بهای نکتهآورده شده است؛ لفظ قائم یمانی، جای هبلی در این روایت و شوند می
 ،م حتمیئالزم به ذکر است که منظور از عالکند که قائم همان یمانی است. حقیقت اشاره می

تن روایت طبق مو خواهند شد محقق  از ظهور امام مهدیپیش که هایی هستند عالمت
 محمد بن الحسنمهدی  ،قائم در روایت اول .هستندقائم نیز  ]ظهور[ هایعالمتاز  ،اول

 هر و فرزندش احمد امام مهدی متوجه شدیمبا توجه به اینکه است  عسکری
  2دو قائم هستند.
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 . که در مبحث شخصیت یمانی خواهد آمد.2



 است حممدآلقائم  ،یمانی

 کیست؟یمانی 

 امام مهدیغیر از و  شودمیتلقی عصر ظهور  شخصیتترین مهمشخصیت یمانی 
 از زبان ائمهشخصیت یمانی وصف او اهمیت ندارد. در  اندازۀبههیچ شخصیت دیگری 

تنها پرچمی است که استحقاق وی شده است. پرچم توصیفاتی با مضامین بسیار عالی روایت 
 1داشته است.را  پرچم ینتر یافتههدایتعنوان پرچم هدایت و هبشدن توصیف

                                                                                                                                                                     
اند این حقیقت را که پرچم حق تنها یک پرچم است و متعدد نیست کننده تالش کرده. برخی به روشی بسیار ُمشمئز1

پرچم »اند؛ با این پندار که از این توصیف که اصحیح روایات سوار شدهوارونه جلوه دهند. اینان بر مرکب مغالطه و تأویل ن
های هدایتگر دیگری هم وجود خواهند داشت؛ شود که پرچمچنین معلوم می« هاستترین پرچمیافتهیمانی هدایت

ها ف بین پرچماند که اختالعبارت دیگر اینان چنین فرض گرفتهتری از هدایت را دارا باشند. بهاگرچه مرتبۀ پایین
ها که آن« ترکیب صفت تفضیلی»ای است که هاست نه در نوع! و این مغالطهاختالف در درجه و مرتبۀ هدایتگری آن

َوَلْو تعالی تأملی داشته باشیم: کند. اگر در این سخن حقبودنش کمکی نمیاند به صحیحبه آن تکیه کرده
َ
اَل أ

َ
ق

ْهَدی
َ
ا ِجْئُتُکْم ِبأ ْرِسْلُتْم ِبِه َکاِفُروَن آَباَءُکْم  َعَلْیِه  َوَجْدُتْم  ِمَمّ

ُ
ا ِبَما أ اُلوا ِإَنّ

َ
تر از آنچه پدران کنندهچند هدایتهر :گفت) ق

َفَمْن و نیز این سخن ( اید کافریمفرستاده شده نآ بهما به آنچه  :؟ گفتندآورده باشماید برای شما خود را بر آن یافته
َ
أ

ا َعَلی  ْهَدی َوْجِهِه َیْمِشي ُمِکًبّ
َ
ْن  أ َمّ

َ
ا َیْمِشي أ پیماید که نگونسار راه می کس پس آیا آن) ُمْسَتِقیٍم  ِصَراٍط  َعَلی َسِوًیّ

شده در این وارد« تریافتههدایت»بینیم که عبارت می ؟(رودکه ایستاده بر راه راست می کس تر است یا آنیافتههدایت
یعنی در آیۀ نخست طریقتی که پدرانشان را بر آن یافتند و در آیۀ دوم دهد که طرف دوم در این معادله ـدو آیه نشان می

ها پدرانشان ی که آناختالف دارد نه در مرتبه و درجه. طریقت« نوع»ـ با طرف اول در پیمایدکه نگونسار راه میکس آن 
اند برخوردار بوده باشد؛ اند گمراهی است، نه اینکه از مرتبۀ هدایت کمتری نسبت به آنچه پیامبران آوردهرا بر آن یافته

که بر راه مستقیم کس  پیماید بر طریق ضاللت و گمراهی است، نه اینکه نسبت به آنو نیز کسی که نگونسار راه می
 دایت کمتری برخوردار بوده باشد.پیماید از هراه می

تری برخوردار باشد نیز به کار برد؛ توان صفت تفضیلی را در مواقعی که طرف دوم از مرتبه و مقام پایینطبیعتًا می
؛ در این جمله علی و حمزه هر دو شجاع هستند، ولی «تر از حمزه استعلی شجاع»توانیم بگوییم مثال میعنوانبه

توانیم متوجه شویم؛ مگر اینکه نمی« تریافتههدایت»باالتر است. ما چنین تعبیری را از خود کلمۀ درجۀ شجاعت علی 
« تریافتههدایت»عبارت دیگر عبارت دلیل مستقلی وجود داشته باشد و توجه به این نکته در این مسئله، کلیدی است؛ به
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مبنی بر  معصومدستور از طرف  شدنصادرشخصیت یمانی و  بسیارِ اهمیت  با وجود
شده وارد که در روایِت از او ـ نکردنیو سرپیچ او دادنسوی یمانی، یاریحرکت بهبودن واجب

که هیچ متنی  محمدآلشده از وارددر روایات  ـصراحت بیان شده استبه از امام باقر
این شخصیت آنجا که تا  ؛یابیمصراحت بیان کند نمینام او هدایت کند یا نامش را به ما را به
 یبزرگ و عالمت سؤالمانده ها باقیبرای درک و فهم ذهنُمهر بهسرمعمایی پیوسته بزرگوار 
 دهنده قرار داده است.شخصیِت این نجاتکردن مخفیدر برابر 

به نگارش  شهایدر خصوص عصر ظهور و شخصیتاز آنچه  شخص مطلع چه بسا
چگونه د نرسشخصیت یمانی میموشکافی وقتی به کند که درآمده است مالحظه می

 .گیرندمیناتوانی قرار  شود و اینکه در نهایِت کلماتشان دچار اضطراب و پریشانی می

برترین اثری است که برخی  المعارف مهدویت که به عقیدۀةدایر  نگارندۀسید محمد صدر 
ی بسیار اندک به در باب سخن از شخصیت یمانی کلماتشده است این زمینه نگاشته در 

ما شاهد هستیم اند ه شدههایی که این اواخر نگاشتدر برخی نوشتهحتی ؛ نگارش آورده است
یف تضعو سعی در  ـ به شخصیت یمانی پرداختهریفجهت مبارزه با این دعوت شبهـای عدهکه 

 .اندداشتهدر وصف یمانی شده مضامین عالی وارد او یا حتی مصادرۀ

اساس  براینکه اثبات مقتضای »گوید: می «م ظهورئفقه عال» دخو محمد سند در کتاب
ریزی پایهـ کندزیرا او شما را به صاحبتان دعوت میپرچم یمانی پرچم هدایت باشد ـ ،روایت

از ظاهر . است مهدی سوی اماموی بهدعوت نبودن و خالصاز پرچم حسنی برای پرهیز 
سپاهیان او جماعتی که آید که این مطلب این نکته را در خود دارد روایات دیگر چنین برمی

متصدی رهبری امور  طور کلیبهی دارد که که معتقدند امام و امامت، تعلق به کسهستند 
                                                                                                                                                                     

اینکه تفاوت در گوید و نیز در باره نمیاینکند و چیزی درخود به وجود تفاوت بین دو طرف معادله داللت نمیخودِی به
شود؛ دلیلی غیر از نوع ]هدایت[ است یا در درجه و مرتبه ]هدایت[. این نکته با توجه به یک دلیل خارجی معلوم می

ی است باید قیاس با پرچم یمانها قابلخواهد اثبات کند هدایت دیگر پرچمکسی که می«. تریافتههدایت»خود کلمۀ 
 کند.هیچ کمکی به این موضوع نمی« تریافتههدایت»دلیلی بیاورد و خود عبارت 
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چنین متن و تصریح الهی باشد. روایات از  بر اساسنه اینکه  ،است آن مسلمین و اصالح
و  روشبه  اشارهو ها آنتوصیف  این عبارت،از منظور اند و با عنوان زیدیه تعبیر کردهافرادی 

 عبارت دیگربه ؛خودش باشدخاص معنای به« زیدیه»اعتقاداتشان است نه اینکه منظور، اسم 
عهده امور و اصالح عمومی آن بر گری دیامامت را برای تص ،حسنی و خراسانیاینکه 

دوازده نفر منطبق بر  ،متن الهی مبتنی بر امامِت پذیرد که مییمانی  در حالی که ؛گیرندمی
 1.« ...است آخرینشان مهدیو است 

دعوت او به حق و  نتیجۀ ت نافرمانی از یمانی را دراین روایت حرم»گوید: میهمچنین 
ق دادن او این است که او مطابپس قاعده در یاری ؛داندمی به مهدیصراط مستقیم و 

حرمت عمل در جهت ضد این روایت بر  ،تردقیق عبارتمیزان و حدود شرعی عمل کند. به
و  "نافرمانی از او"ن تعبیر . بیکندمیـ داللت حرکت او کردنمنظور ناکامبهحرکت وی ـ

جهت حرکت او  فخال تالش در "ضد او علیه =" کلمۀتفاوت وجود دارد.  "گرداندن از اوروی"
رساند؛ این حالت را می گفتن حرکت با اورف ترککه ِص  "عنه = از او"خالف رساند نه بررا می

 ،سوی اوفرمان به شتافتن به ،رساند. آرییاز حرکت او را م شدنگرداندن و دوراخیر روی
این حدیث کسی است که  نظرِ مورِد رساند که رساند و ظاهر حدیث چنین میدادن را مییاری

، نمایش روایات با توجه بهزیرا ؛ داشته باشدبا مسیر حرکت او قرار  تالقیو  دیداردر معرض 
جهت شتافتن و توجه به مکۀ مکرمه برای پیوستن به هاتی که بروای ؛بودخواهد  باشکوه در آینده

این  ،عبارت دیگربهکنند. می الحرام تشویقن برای بیعت با حضرت حجت در مسجدشدمهیا
 سوی مهدیدارد که او بهو را چنین بیان میا ـ شاخصۀطور مشخص و واضحبهروایت ـ
کند در اعالی یاد امام منتظر، سویش دعوت میکه او بهای طرح و نقشه؛ یعنی کندمیدعوت 

خالصه  بیتاهل وروشراهو التزام به  ندا به اسمش، دعوت به والیت مهدی
شود. عالمت دیگری هم وجود دارد که این روایت به آن اشاره دارد؛ اینکه او از سرزمین می
 «نیم» گونه که روایات کلمۀ همان ؛او به یمانی است ۀتسمیکند و همین وجهن خروج مییم

                                                                                                                                                                     
 و پس از آن. 27. فقه عالئم ظهور، ص1
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عی نوبهشود؛ یعنی ز را شامل میکه تمامی تهامه از سرزمین حجا اندکردهای استفاده گونهرا به
منوره. اما در برخی روایات به خروج او از صنعا اشاره شده است  شود نه مدینۀمکه را شامل می

شود که نمی معلومشود این است که از این روایت آنچه حاصل میکه در ادامه خواهد آمد. 
در نه در معنای دور و نه ـبوده باشد و هرگز  یمانی از نّواب خاص و ُسفرای امام منتظر

بر وجود ارتباط و اتصال وی با هیچ داللتی کند و به چنین معنایی اشاره نمی ـمعنای نزدیک
 ندکای وضع میطرح و نقشه ایبر تنها چهارچوبی  ،ت. این رواینداردنیز  حضرت حجت

اینکه او به تشکیل دولت و  خواندوی به آن فرامیاست و  بیتاساس میزان حق اهلبرکه 
خروج او مترصد زمان بلکه  ؛خواندخودش در رأسش قرار داشته باشد فرانمی و حکومتی که

راین خروج یمانی در پرتو بناب ؛خواندفرامی که به یاری مهدیاست صیحه و ندای آسمانی 
 1.«استندای آسمانی و ندای جبرئیل  برنامۀ

این به قرار زیر است:  کندکند بیان تالش میغریب خود وآنچه سند در این سخن عجیب
هایی با عبارتدر خصوص یمانی  امام باقرکلمات که در تحسین عظیمی مدح آشکار و 

و  «پرچم او پرچم هدایت است»و اینکه  «کنداو شما را به صاحبتان دعوت می» :همچون
به او » و «کننده از او از اهل آتش استسرپیچی»و  «ستهاماین پرچم هدایتگرترین پرچ»

دیگر تعابیر نه مدحی برای این سخنان و  همۀ آمده است،« کنددعوت میراه راست حق و 
پرچم از برای ممانعت تنها سرزنش و نکوهش بلکه  ؛شود و نه تحسینییمانی محسوب می

بخواهد پرچم یمانی  دانم اگر امام باقرنمیسوگند من خدا  به؟! بیشترنه  ،حسنی است
خبر سند به ما جناب آیا ممکن است ... توانست بفرمایدمیچه دیگر تمجید و ستایش کند را 

 ؟بدهد

یکی از شما بخواهد شخص دیگری را نکوهش کند آیا اگر ، دهمقسم می خدا شما را به
آیا ؟ کندترتیب هدفش را محقق  این برد تا بهشخص دیگری پناه میبه تمجید و ستایش 

                                                                                                                                                                     
 و پس از آن. 27. فقه عالئم ظهور، ص1
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مستحق این مدح و  شدهستایشکه آن شخص شنونده چنین متوجه شود ترسد که نمی
 ستایش بوده است؟

دیگری سکوت شخص بارۀ اگر شما شخصی را مدح و در  ،آری چنین چیزی ممکن است
سکوت  خصوصشکنی که در این صورت شنونده متوجه خواهد شد که آن شخصی که در 

اما  است؛ نبودهمستحق مدح و ثنا  ـاستحقاق داشتهکه شخص دیگر  به همان صورتی ـشده 
که  کسیز استحقاق است که ای حقیقی یمدح و ثناشود که در اینجا گفته میمدح و ثنایی 

گونه که سند آنرف کلماتی تو خالی ـِص و دارد مدح و ستایشش گفته شده است پرده برمی
 ـ نبوده است.خواهد ما را متوهم سازدمی

شرع موافق ببینیم آیا حرکت او ابتدا باید که یمانی را یاری کنیم برای اینگوید سند می
 پرچم اوفرماید می امام باقرخدا سوگند که این سخن عجیبی است!  بهیا خیر؟ است 

فرمان  ایشانسوی به شتافتن بهکند و مستقیم دعوت میراه پرچم هدایت است و به حق و 
موافق شرع است یا خیر حرکت یمانی اینکه گوید باید در خصوص ولی سند به ما می ؛دهدمی

حجیتی ندارد: و ارزش هیچ  !!! گویی سخن امام باقرتحقیق و تفحص به عمل آید
 ْفَواِهِهْم  َکِلَمةً َکُبَرْت

َ
سخنی است که از دهانشان بزرگ) 1ِإْن َیُقوُلوَن ِإاَلّ َکِذًبا َتْخُرُج ِمْن أ

 (.گویندجز دروغ نمی آید. آنانبیرون می

هوش و نبوغ  ،دهدمی ارائهبا این توجیهی که جناب سند برای حرمت نافرمانی از یمانی 
در خالف جهت حرکت  کردننتالش ،کشد؛ اینکه منظور از آنمی مانخِ ناپذیر خود را به رُ پایان

کند و به ما جناب سند بسیار بر ما لطف میگفتن همراهی با او. رف ترکنه ِص  ،است ایشان
اما  ؛ستتراض و انجام کاری علیه حرکت اوسرپیچی از یمانی تنها در دشمنی و اعفهماند می
 ندادنش حرمتی نخواهد داشت!از او و یاری شدندور

 کنم چه حکمت و مصلحتیمی سؤال ـکندمی شکه عبادت کسی نحق آهبـسند جناب از 
                                                                                                                                                                     

 .5. کهف، 1
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ن توجیهی را از کجا او چنی؟ داردن یمانی بازمیددار ورای اینکه مردم را از یارید نهفته است
؟ فرمان داده شده استاو  به رساندنجهت یاریدرقیام به صراحت به در حالی که ،آورده است

 نظرِ  موردِ رساند که و ظاهر حدیث چنین می» :این سخن خود را از کجا آورده استعالوه به
آیا  ؟«با مسیر حرکت او قرار داشته باشد تالقیو  دیداراین حدیث کسی است که در معرض 

های نفسانی جهت پیروی از خواسته یا این تنها در کندمیای تصریح تهچنین نکبر  ،روایتاین 
نکردن و سرپیچی یمانیسوی به شتافتن به فرمان امام باقرروی سخن مگر آیا است؟ 

اطالق این فرمان را تنها به کسانی دلیلی وجود ندارد که و  !؟شودمینرا شامل از او تمام مردم 
را در راه مالقات  ایشاند یا نشوبا او مصادف می ایشانمحدود کنیم که در مسیر حرکت 

رساند که منظور تمامی سوی او چنین نمیبه کردنآیا فرمان به قیامعالوه ! بهدنکنمی
 ؟شوندمیمطلع  ایشانایی است که از حرکت هانسان

 «در برابر اوسرپیچی »و  «او سرپیچی از»شیخ بین جناب که تمایزی آن است که حقیقت 
خودش  ،که پرچم یمانی پرچم هدایت است . مادامالفارق استتنها قیاسی معشود قائل می

و شود را شامل میاو همه دادن و یاری کردنقیامو دستور به است  هاالطاعحجتی واجب
گاه میکه  از او یعنی کسیکننده سرپیچی کوتاهی  شدادنیاریاز و شود از حرکت وی آ

برای معصوم از فرمان که ر قطع از اهل آتش خواهد بود؛ چراطوکند؛ چنین شخصی بهمی
این مبحث  ادامۀدر  حال هر به دادن یمانی تمرد و سرپیچی کرده است.برخاستن و یاری

سرپیچی از قائم و معنای بهقائم است و سرپیچی از او خوِد  ،خواهیم دید که یمانی
در همین حد متوقف  سندجناب رسد نمی نظرتأسف به کمال باولی  ؛خواهد بود شندادنیاری
تابد. وی پس از اینکه روایت امام قدم در گمراهی خود برنمیو جز لجاجت و ثبات شود
ها حق را اند. آنبینم که از مشرق خروج کردهگویی قومی را می» کند:ا نقل میر  باقر
ها داده ولی به آن ،خواهندشود. دگرباره حق را میها داده نمیولی به آن ،خواهندمی

که پس آنچه را  ؛نهندمی شانبینند شمشیرهای خود را بر دوششود. وقتی چنین مینمی
و  کنندکنند تا اینکه قیام ولی ایشان از پذیرفتن خودداری می، دهندمیها خواهند به آنمی
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. بدانید شهید هستند هااین هایمگر به صاحب شما. کشته ،دهندنمیآن را به کسی تحویل 
 1«کردمکردم قطعًا خود را برای صاحب این امر حفظ میرا درک می [زمان]که اگر من آن 
هنگام است که حضرت  حفظ خویشتن تا آن امام برارشاد و »: دهدمیچنین توضیح 

ای کلی برای احتیاط در اشاره ایشان،حفظ خویشتن برای یاری و ظهور کند  حجت
ل ظهور در ساـ که در نزدیکی ظهور مهدی هایی است ها و حرکتپیوستن به جنبش

دارد. این ها گروهاین بصیرت نبودن خالص ای بهاشارههمچنین  ؛ـ سر بر خواهند آوردحضرت
اللت د از مکه  تا خروج مهدی ،رساندنیاریاحتیاط در بر رجحان حفظ خویشتن و  ،تعبیر

چه برسد به دیگر  ؛شود؛ این تعبیر حتی پیوستن به پرچم یمانی را هم شامل میکندمی
 .«هاپرچم

 پایبندیهیچ وی در روایت یمانی آمده است با توجه به آنچه گوید شیخ میجناب  ،بنابراین
خواهد از مردم هم میو ندارد  رساندن اوسوی یمانی و یاریقیام و شتافتن به ایبر  یالتزام و

در  برای این دیدگاهش این است که امام باقر شدلیل ورا برگزینند  ایگیریچنین موضع
 !کرداالمر حفظ خواهد موده است او خود را تا ظهور صاحباین روایت اخیر فر

که این برداشت شیخ در خود دارد و ما در مبحث  ایمنطقیپوچی و بی برخالف :گویممی
از  ؛نکاتی چند اشاره خواهم کرددر اینجا به  ،های سیاه مشرقی از آن پرده برداشتیمپرچم

چنین شرمندگی است که  مایۀآورد حساب میه از شخصی که خود را مدافع دین بجمله: 
و از یک حدیث  بیتاحادیث اهلدادن رو قرار درببرد به روپناه و سپس صادر شود ی انسخن

 این آیا به .اندگویی این احادیث از یک منبع نورانی صادر نشده ؛علیه حدیث دیگر استفاده کند
پایبند  کندیمانی تشویق میرساندن را به یاری گوید که به روایتی که مامینشیخ ترتیب جناب 

االمر دعوت تن برای صاحبکه به حفظ خویش پایبند خواهد بود و تنها به آن روایتی ؟نیست
 ضخودش را نق شیخ سند معتقد است امام باقرجناب آیا  !اللهسبحان؟! کندمی

                                                                                                                                                                     
 .282و  ۲۸۱ص ،غیبت نعمانی. 1
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و آیا معتقد است دهد؟! خالف آن فرمان می دهد و سپس بهچیزی فرمان می هفرماید؟! بمی
با  ،تردید وجود دارندوهایی از شکها شائبهدر آنیی است که هاپرچم یمانی از جمله پرچم

 وجود اینکه به پرچم هدایت توصیف شده است؟!

که به انجام رسانده  ایمناقشهبررسی و  های اصلِی فصلپس از تقدیم سر جناب شیخ و 
شود این است که آنچه حاصل می»: کندگیری خالصه میاست، بحث خود را با این نتیجه

بوده باشد و  شود که یمانی از نّواب خاص و ُسفرای امام منتظرنمی معلوماز این روایت 
هیچ داللتی کند و چنین معنایی اشاره نمی به ـنه در معنای دور و نه در معنای نزدیکـهرگز 

 1«.نداردنیز  وجود ارتباط و اتصال وی با حضرت حجتمبنی بر 

همان و  ای از سوی امام مهدیکه یمانی فرستادهادامه بیان خواهد شد : در گویممی
سوی اب سند چه برداشتی از برخاستن بهکنم جندرک نمی واقعاً  .با شمشیر است کنندۀقیام
کسی را استثنا این فرمانی است که هیچ در حالی که ؛دادن وی داشته استو یاری نییما

وجود داشته باشد دعوتی الزم خواهد بود  در نتیجهکه  باشندپایبند نکرده و همگی باید به آن 
از دیگر را  شبودن پرچممتمایز و تا از طریق آن خود  کندبه مردم اعالم را آن که یمانی 

پس  2،نیستکه گریزی از وجود دعوت و فراخواندن  به مردم بشناساند. حالهای مشابه پرچم

                                                                                                                                                                     
 .29و  28. فقه عالئم ظهور، ص1
وارد شده است که در آن  کند متنی است که از امام باقرآن اقدام می. دلیل بر وجود دعوتی که یمانی به 2

 (.264)غیبت نعمانی، ص.« کندزیرا او شما را به صاحبتان دعوت می»فرماید: می
پس اگر فهمیدی سفیانی فرماید: تا آنجا که می... ات بمانای سدیر، در خانه»وارد شده است:  از امام صادق

 (.110و  109، ص2الناصب، ج)الزام« ویخ باشد.خیز روی برفی ما بشتاب؛ حتی اگر سینهسو خروج کرده است به
سوی آن، وجود دورانی پیش کردن بهکند پرچم یمانی است و الزمۀ فرمان به شتابپرچمی که همراه سفیانی خروج می

 سویش حرکت کنند.و به از حرکت مسلحانه )یعنی پیش از خروج( است تا در این دوره، مردم او را بشناسند
هایی دارد؛ پس الزمان نشانهبیت پیامبرتان در آخردولت اهل»بن یاسر:  آمده است، از عمار 463در غیبت طوسی ص

هنگام که روم و ترک علیه شما به پا خیزند  های آن بیاید. آنهای خود بمانید و کاری نکنید تا نشانهاگر دیدید، در خانه
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. اگر ما چنین ارسال یا سفارتی شودبنا این دعوت بر آن  تا هم نخواهد بود یارسالاز گریزی 
ـ دیگر دعوتی در کار نخواهد گونه که جناب سند بیان داشته استآنرا قبول نداشته باشیم ـ

نخواهد داشت. د و دیگر معنایی بود و فرمان به برخاستن و یاری او نیز لغو و بیهوده خواهد بو
سوی اساسی انجام گیرد؟! آیا بهخاستن بر چه پاو این به ،پاخاستنیصورت دیگر چه به این در
 شود او همان یمانی موعود است به اندازد بدون اینکه ثابتقالی به راه میوکسی که قیلهر

و  کردنیامفکاهی جناب سند را بپذیریم و بگوییم فرمان به ق پا خیزیم؟! یا باید نظریۀ
تنها مالکی این دادن تنها برای کسی است که در این راه با یمانی برخورد کرده باشد و یاری

وی باید تصمیمش را بگیرد؛ اینکه در زمانی اندک که برایش مهیا شده است طبق آن است که 
تصمیم  (یک ساعت یا کمتر که البته جناب سند این زمان را برای ما معین نکرده است مثالً )

 بگیرد که بهشتی شود یا جهنمی!

رچم یمانی، آورد که پدلیل میشیخ کورانی در کتاب عصر ظهور ، سندجناب برخالف 
ترین سببی که قیام یمانی را اصلی بودن،اما نظر برتر»گوید: که می پرچم هدایت است؛ آنجا

و هدایت دهی هتج کند این است که این قیام به شرافِت ترین معرفی میکنندههدایت
 حرکتی امام از نقشۀاینکه این قیام، قسمتی و ل شده ئنا مستقیم از سوی مهدی

                                                                                                                                                                     
که کسی کردار پس از او جایگزینش شود، و پرست شما بمیرد و مردی درستشوند و خلیفۀ پولو سپاهیان تجهیز 

روی درها از همان جا که آغاز شده بود بیاید، و ترک و روم روها در بیعت او بود خلع شود، و نابودی سلطنت آنسال
دمشق ندا دهد: وای بر مردم زمین از شرارتی که  ها در زمین بسیار شوند، و منادی از کرانۀیکدیگر قرار گیرند، و جنگ

نزدیک است؛ و کرانۀ غربی مسجد در زمین فرورود تا آنجا که دیوارش فرو بریزد، و سه نفر در شام ظاهر شوند که 
بیت ابوسفیان که رو( و مردی از اهلمردی ابقع )سیاه و سپید(، مردی اصهب )سرخهمگی خواهان سلطنت باشند ـ

شدند این هنگام که وارد  سوی مصر خروج کنند؛ پس آنکندـ و مردم در دمشق گرد آیند و غربیان بهروج میاز کلب خ
 «شود.خواند، خارج میمحمد فرامیسوی آلنشانۀ سفیانی است، و پیش از آن، کسی که به

خواند. این محمد فرامیسوی آل شود بر وجود کسی که پیش از خروج امام مهدی بهدر این حدیث تصریحی دیده می
 الزمان است.شخص یمانی است و در ادامه خواهیم دید که او همان قائم یا مهدی آخر
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دریافت  ایشانشود و توجیهات و فرامین را از یاب میفو اینکه یمانی به دیدار امام شر  است
عبارت دیگری بر  «معجم احادیث امام مهدی»نام ه ب خود در کتاب دیگری و  1«.کندمی

 2«.پس یمانی سفیر خاص امام است»گوید: افزوده، می متن خود

مثل جناب سند چنین ولی  ؛مانددر امان نمیها از این لغزشخود  نوبۀبهکورانی نیز اما 
قتی وکند گوید. او خود را در تنگنایی از نوع دیگر گرفتار میسرانه سخن نمیگستاخانه و سبک

. کندمیبرد با این پندار که یمانی از این نقطه خروج دست میدور  یمِن به هایش او را گوییگزافه
   در ادامه خواهد آمد.ادعا بررسی این 

                                                                                                                                                                     
 .114. عصر ظهور، ص1
 .619، ص. معجم موضوعی احادیث امام مهدی2
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 من است؟یاز  یمانیآیا 

سردرگمی و دستپاچگی باشد را نمایان کرده  شکه بیش از همه خودای پدیده چه بسا
دادن نسبت باای که شخصیت یمانی بوده باشد؛ پدیده کردنصمشخشده در مطرح تصورات

. موضوعی استخود را به تصویر کشیده  ،دور از واقعیتها بهیمانی به سرزمین یمن فرسنگ
که هایی انگیزه ؛کنندرا تغذیه میسرعت آن هایی بهر دوران کنونی ما انگیزهدکه 

علیه این های ساختگی ای است که مرجعیتددمنشانهۀ جانبهمهخاستگاهشان جنگ 
 امام سید محمدآلیمانی دعوتی که پرچمش را همان ؛ اندازندراه میبه دعوت مبارک 

 .استبرافراشته  الحسناحمد

 فعلیساب یمانی به سرزمین انتای که معتقدان به زمینهباید ابتدا این شبهه  رفعبرای 
این زمینه دو  مشخص شود.رفت از آن راه برون نیزو  ،اندبنا کردهبر آن را  خود ایدۀ ،یمن

  سرمنشأ دارد که این تفکر از آن دو سرچشمه گرفته است:

 توان از کلمۀمیکه است  روشن ؛به سرزمین یمن است« یمانی» کلمۀداشتن نسبت ،اول
 ؛برداشت کردن بودن این مرد را به سرزمین یمسبمنت« یمانی»

این نکته است که یمانی از سرزمین  کنندۀپندارند بیانمیها آنکه  روایاتی شدنوارد ،دوم
 کند.یمن خروج می

  دوم خواهیم پرداخت. مسئلۀسپس به  کنیم وشبهه را بررسی میابتدا خاستگاه اول این 



  140................................................................................................. جامع ادله

 این شبههخاستگاه خنستین بررسی 

عالمت دیگری هم وجود دارد که این روایت به آن اشاره دارد؛ اینکه »گوید: شیخ سند می
 1.«او به یمانی است ۀتسمیوجه عنوانکند و همین او از سرزمین یمن خروج می

کورانی  است.دادن به سرزمین یمن نسبتتسمیه، از وجه مقصودکه گفتیم  همان طورو 
ـ نقشی اساسی در عالوه بر حجازـ هایمانیاست که طبیعی  ،خلیج اما در منطقۀ»: گویدمی

 2.«این نکته را بیان نکرده باشندچند روایات هر ؛این منطقه داشته باشند

ای دارد به ظن وی که اشاره« چند روایات این نکته را بیان نکرده باشندهر » اش:هاین گفت
 .کندمییمانی از سرزمین یمن خروج 

که به ـلغوی  دیدگاهاز  ـهای دیگرو شخصیتـشخصیت  است که این دوروشن  ،بنابراین
 ؛دهندیمانی را به سرزمین یمن نسبت میـ گرددیمانی به سرزمین یمن بازمی دادن کلمۀنسبت

کشد که سخن او در این نیز پیش میی یدلیل روا ،عالوه بر دلیل لغویکه خصوص سند به
 خصوص خواهد آمد.

تواند میاین کلمه ، گرددبه یمن باز  ممکن استکه  «یمانی»دادن لفظ نسبتخصوص در 
تواند او میگویی )راست( نیز بازگردد؛  تواند به یمینبازگردد و مینیز معنی برکت( )به نُیمبه 

دست تواند مییا کند می وی را متمایزاست که در دست راستش چیزی شخصیتی باشد که 
 ؛بود خدادست راست رسول  که علی همان طور ؛باشد راست امام مهدی

« دست کریم و بخشنده»یا « ید بیضا»صاحب تواند به این نکته بازگردد که او همچنین می
 ؛بخشنددارند و با دست راست می« ید بیضا»شود که اطالق می انیکریم به کسصفت  است؛

 ه اینعالوبه .کنندکه چیزی را با دست چپ ببخشند پرهیز می از اینتا آنجا که برخی 

                                                                                                                                                                     
 .28. فقه عالئم ظهور، ص1
 .113. عصر ظهور، ص2
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 و دنوجود دار بسیاری احتماالت  دیگری باشد که بر ما پوشیده است. چیزتواند تسمیه میوجه
 که یکی را بر دیگری برتری بخشد. شوددیده نمی چیزی

معنایش کسی نخواهد بود که  ،گرددکه این نسبت به سرزمین یمن باز با فرض اینحتی اما 
که  انکارناپذیرشده و البته است شناختهای این نکته مًا در این سرزمین ساکن بوده باشد.االز

دیگری ساکن  در منطقۀ در حالی که ،شوندای نسبت داده میمردم به منطقهبسیاری از 
سید  ؛ ماننددکردنوفات ودر سرزمین عرب زندگی  دو بالل حبشی هر وهستند. صهیب رومی 

همانجا در  وزندگی، در عراق وی  در حالی که ،شودداده می نسبت «خوی»ی که به شهر یخو
 از این دست بسیارند. و ؛کردرحلت 

 بیتشاهل و خدارسول بنابراین  ؛تهامه از یمن واست معروف است مکه از تهامه 
ایمان، یمانی است و حکمت، »: روایت شده است خدااز رسول  همه یمانی هستند.

 1«.بودماگر هجرت نبود من قطعًا مردی یمانی »و  «.یمانی

ایمان  و یمن هستند ، اهلبهترین مردانراستی که به ...»روایت شده است:  یامبرپ از
 2.« ...من یمانی هستم یمانی است و

سالم ـ ایشانو از این جمله، این سخن »... شریف رضی آمده است: « َمجازات نبوی»در 
سالم ـ ایشاناین گفتار منظور  ...«حکمت یمانی واست ایمان یمانی » ـ است کهو صلوات بر او
این است که اهل ایمان و اهل حکمت، « ایمان یمانی است و حکمت یمانی»ـ و صلوات بر او

. اهل شده استشناختهبسیار  ،در گفتار هایی از چنین کاربردهایینمونهیمانیون هستند؛ و 
ای از نواحی ناحیهمکه،  خصوصشوند. اما در مکه و اهل مدینه نیز در این توصیف وارد می

. اما در شوداز این نظر که بخشی از آن است یمانی محسوب میو  ،شودن محسوب مییم
 محل سکونتاز نظر اگرچه  ؛االصل هستندبیشتر اهل مدینه از انصار و یمنیمدینه،  خصوص

                                                                                                                                                                     
 .70، ص8. کافی، ج1
 .232، ص57ج؛ بحاراالنوار،  81. اصول ستة عشر، ص2



  142................................................................................................. جامع ادله

 .«شوندمحسوب میحجاز  از اهالی

 ،یمانی است و حکمت ،ایمان»را که  در این متن، شریف رضی این گفتار رسول خدا
که ایمان ـ ظاهراز را « یمانی»و « یمان»کند؛ یعنی لفظ جاز حمل میبر معنای مَ  «یمانی است

تا این لفظ را بر اهل مکه و کند منصرف میـ کندو حکمت را به سرزمین یمن منتسب می
و بیشتر اهالی  ته اسای از نواحی یمن بودبا این قرینه که مکه ناحیه ؛مدینه منطبق کند

 اند.االصل بودهنه نیز یمنییمد

های ستانبُ برای  را مؤمنانهای قلب هایزمینو »... آمده است:  بحاراالنوار در مقدمۀ
 1.«ها را گستراندآماده کرد و آنحکمت یمانی 

کند؛ توصیفی که توصیف می« حکمت یمانی»را  محمدآلکالم عالمه مجلسی 
 شود.داشتن به سرزمین یمن برداشت نمیاینکه از لفظ یمانی، نسبت بر کندمیداللت 

مقدار منظور  واست ـتهامه از یمن گوید میمدائنی . ..» :آمده است« بلدانالجممع» در
 ؛است طائف به مکه منتسب ومکه از تهامه...  و ـها ادامه داردکه در بیاباناست صحرایی 

 ، و بهتهامه از یمن واست کند که مکه از تهامه میتصریح مدائنی  2.«پس جزو تهامه است
همه یمانی  محمدآل در نتیجه محمد و وشود میمحسوب مکه جزو یمن  ترتیب این

 که در یمن ساکن بوده باشند اختصاص نخواهد داشت. کسانیتنها به  «یمانی»لقب  وهستند 

زیرا » :کندرا چنین تفسیر می« استاش یمانی قبله»عبارت صالح مازندارانی محمد موال
 یمانی ،کعبه :شودگفته میدلیل  همین به و ،تهامه از سرزمین یمن است و ،مکه از تهامه

                                                                                                                                                                     
 .1، ص1. بحاراالنوار، ج1
 .63، ص2. معجم البلدان حموی، ج2
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 1.«است

داشتن یمانی بازگشت لفظ به کند که با این ادعا که علت نسبتروشن می ،آنچه بیان شد
 سرزمین یمن خروج خواهد کرد. توان به این نتیجه رسید که یمانی ازنمی ،سرزمین یمن است

ایمان، »و  «ت و ایمان، یمانیحکمت، یمانی اس» :پیامبر این فرمودۀ چه بساحتی 
برای  «اگر هجرت نبود من قطعًا مردی یمانی بودم»و « یمانی است و حکمت، یمانی

 شدۀشناخته یمِن  باید از ساکنان سرزمیِن حتمًا کند یمانی که ادعا می نظر کسی کردنباطل
 امروزی باشد و خروجش نیز از همین سرزمین خواهد بود، کافی باشد.

 ونیست، از قریش  جزمهدی » آمده است: «یبن حماد مروز  مینع ،الفتن»تاب ک در
این خبر یک شهادت  2«.یمن دارددر ونسبی اصلجز اینکه او  ؛قریشدر مگر  خالفتی نیست

که دانستند اند میبوده تر به دوران پیامبرنزدیک کسانی کهاست مبنی بر اینکه تاریخی 
ی ونسباصل ـمکه انساکنـقریش زیرا  ؛استپذیرفته شده دادن قریش به سرزمین یمن نسبت

است از تهامه اشاره به این نکته باشد که مکه  ،ونسباصلاین منظور از  چه بسا .در یمن دارند
منظور  .باشدبوده نظر شاید منظور دیگری مدیا  ؛استمکه از یمن  در نتیجهو  و تهامه از یمن

بودن ضرورتًا ساکن« یمانی»اطالق لفظ  معتقدان به اینکه ۀایدچه باشد ب هرنسواز این اصل
 کند.دنبال خواهد داشت باطل میدر یمن را به

دادن به نسبتکه ـلغوی ای نکتهاعتماد بر تنها با یمانی هویت  کردنبنابراین مشخص
بلکه  ؛منجر شودبه حقیقت  دتوانکه نمیـ رویکردی است گرددبازمییمانی به سرزمین یمن 

                                                                                                                                                                     
وقتی »آمده است:  310، ص15. در بحاراالنوار، ج130، ص12. شرح اصول کافی، موال محمدصالح مازندرانی، ج1

 «شده.ارشده و کوه استو ابوطالب به مکه نزدیک شد گفت: بار خدایا! پروردگار این کعبۀ یمانی، و سرزمین ستوده
 .231. الفتن، ص2
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 1.تر خواهد بودحقایق با پیروی از متشابهات نزدیکویل أت وجویی فتنهچنین رویکردی به 

 بررسی دومین خاستگاه این شبهه

ثیر داشته أتبسیاری  ری این شبهه توسط افرادگیدر شکل اندوارد شدهکه  یاتروایاز برخی 
شیخ صدوق  النعمهالدین و تمامکمالکه در کتاب است روایتی  ،هااین روایتترین مهماست. 

 :وارد شده

 لیسماعاز ابن عال  قاسماز  ینیلکعقوب یبن  محمداز بن عصام بن محمد محمد
برای  یمسلم ثقف بن محمد د حناط ازیبن حم عاصم از لیسماعابن  یعلاز  ینیقزو یبن عل

شده با یاریقائم ما »: فرمودمی باقر یبن عل جعفر محمدباشنیدم ا: ما نقل کرده است
شود. برایش آشکار می هاو گنجپیچیده  شن براییزم شده با پیروزی است.تأیید و ،ترس

 رهیان چیاد نش را بر همۀیاو د واسطۀبهعزوجل  وندو خدارسد می وغربشرقبه سلطنتش 
خدا و روح  شوده آباد کنماند جز آن ایرانهین ویدر زمد. نیای خوشان را کچه مشر گر  ؛گرداندمی

ای پسر رسول : عرض کردم :دیراوی گو .«گزاردبسر او نماز پشت د ویم فرود آیبن مر  سییع
شبیه و زنان  شوندزنان شبیه ه مردان کگاه آن»؟ فرمود: خواهد کردی خروج ک! قائم شما خدا

های شهادت ؛ها سوار شوندزنان بر مرکب ؛نند و زنان به زنانکتفا کمردان به مردان ا  ؛مردان
اب زنا و رباخواری را کزی و ارتیر مردم خون ؛شودمردود عادل های رفته و شهادتیدروغ پذ

مانی از یند و کانی از شام خروج یسف ؛نندکز یخاطر زبانشان پرههشمارند و از اشرار بب کسب
محمد ه نامش ککشته شود  ومقامرکنبین  محمدآلجوانی از  ؛زمین فرو برود دایدر بِ  ؛منی

                                                                                                                                                                     
هرکس متشابه قرآن را »نقل شده است:  حیون غالم امام رضا، از ابا261، ص2ج . در عیون اخبار الرضا1

ـ همانند متشابه قرآندر احادیث ما ـ»سپس فرمود:  .«به محکمش بازگرداند به صراط مستقیم هدایت شده است
را به محکماتشان بازگردانید و از متشابه اخبار ما  ـ محکم؛ پس متشابه آنقرآنهمانند محکم متشابه وجود دارد و ـ

 .«بدون درنظرگرفتن محکمشان پیروی نکنید که گمراه خواهید شد
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 1«. ...است هکینفس ز  ،بن الحسن

قبل از  328 و 327 ۀدر صفح (الدینکمالشبیه همین روایت در همین کتاب )
رسد که در اصل یک نظر می به ود آمده است کننرا بیان می باالهایی که روایت روایتسلسله
 نقل شده ـبا اختالفاتی در الفاظـکه در یک مجلس گفته و بیش از یک مرتبه است روایت 

 زیر است: شرح . روایت دوم بهباشد

بن عال از  قاسمبن یعقوب )کلینی( از  محمداز بن عصام  بن محمد محمد
بن مسلم  محمدبن حمید حناط از  عاصمبن اسماعیل از  علیبن علی قزوینی از  سماعیلا

وارد شدم و  باقربن علی  جعفر محمدابابر ثقفی طحان برای ما نقل کرده است: 
بپرسم ه من کش از آنیپ امامکه  نمک سؤال از ایشان محمدآلائم خواستم از قمی

وجود دارد: نفر از فرستادگان پنج از شباهتی  ،محمدآلدر قائم  ،بن مسلم دای محم»فرمود: 
 ؛باد همۀ آنانکه صلوات خدا بر د سی و محمیع ،موسی ،عقوبیبن  وسفی ،بن متی ونسی

ت یک جوان با وجود ئت در هیبازگشت پس از غیب :بن متی ونسیا شباهت او با ام
و  عاموخاص ازغیبتش  :عقوبیبن  وسفیشباهت او با  سالش.وبسیاربودن سن

ن یبکم  یمسافتعد بُ با وجود یعقوب بر پدرش  شامر  شدنپیچیدهو ش از برادرانش شدنپنهان
ش، بتیطول غ ترسش،دوام  :ا شباهت او با موسیام ؛انشیعیاو و پدرش و خاندان و ش

ه کتا آنهایی که خواهند دید تیآزار و اذو انش پس از وی یعیو رنج شوالدتش  بودنپنهانی
ا شباهت ام ؛سازدنیرومند  شاو را بر دشمن اش کند و، یاریدهد شاذن ظهور عزوجل خدای 
ها از آنگروهی آنجا که تا  ،واقع خواهد شدوی  بارۀه در کاختالفی است : سییاو با ع

ب یشته و به صلکند یگودیگر و گروهی  استاو مرده ند ید نشده است و گروهی گومتولاو ند یگو
ر و یبا شمش وی خروج ش محمد مصطفیاما شباهت او با جد .شده استکشیده 

اینکه و  ؛طاغوتیان خواهد بودو ستمگران و  رسولشدشمنان دشمنان خدا و رساندن قتلبه

                                                                                                                                                                     
 .331و  330النعمه، صالدین و تمام. کمال1
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او: خروج های نشانهاز  .داده نشوداو  بهچ پرچمی یهشود و اری مییهراس ر و یبا شمشاو 
از منادی که و  ،آسمانی در ماه رمضان ۀحیص ،(منیاز )مانی یخروج  ،انی از شامیخروج سف

  1.«دهدآسمان به اسم او و به اسم پدرش ندا می

قرار گرفته پرانتز بین دو  ـچاپ انتشارات اسالمیطبق ـ «از یمن»عبارت  ،در این روایت
های این کتاب کم این عبارت در برخی از نسخهدستکه دارد ای که بیان می؛ نکتهاست

یا است برداران انجام شده نسخه ها توسطافزودن آن در برخی نسخه چه بسا ووجود نداشته 
 برخی از محققان آن را افزوده باشند.

 ،کنداین عبارت و اینکه در اصل این متن وجود نداشته داللت می کردنآنچه به افزون
در  الفتح ِاربلی. ابن ابیبوده استلفان بدون این افزونه ؤ این روایت توسط برخی م شدننقل

 صورت زیر نقل کرده است:الدین بهن حدیث را از کتاب کمالالغمه ایکتاب کشف

قائم  خواستم ازوارد شدم و می بن علی باقر جعفر محمدابابر بن مسلم:  از محمد
 دای محم»پیش از آنکه من بپرسم فرمود:  کنم که امام سؤال از ایشان محمدآل

 :فرمود:... تا آنجا که شباهتی از پنج نفر از فرستادگان وجود دارد ،محمدآلدر قائم  ،بن مسلم
آسمانی در ماه رمضان، و  صیحۀ های خروج او: خروج سفیانی از شام، خروج یمانی،از نشانه

 2.«دهدمنادی که از آسمان به اسم او و به اسم پدرش ندا می

 در این روایت وجود ندارد. «از یمن»اثری از عبارت که کنید مالحظه می

« عالم الهدیاعالم الوری با»کتاب  درهمین صورت  نیز این حدیث را به یخ طبرسیش
 :نقل کرده است

وارد شدم و  بن علی باقر دجعفر محمابابر گوید: بن مسلم ثقفی می محمد

                                                                                                                                                                     
 .328و  327النعمه، صالدین و تمام. کمال1
 .330و  329، ص3. کشف الغمه، ج2
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پیش از آنکه من بپرسم  کنم که امام سؤال از ایشان محمدآلخواستم از قائم می
شباهتی از پنج نفر از فرستادگان وجود  ،آل محمددر قائم  ،بن مسلم دای محم»فرمود: 

 صیحۀ های خروج او: خروج سفیانی از شام، خروج یمانی،از نشانه :فرمودتا آنجا که  :...دارد
 1.«دهدیو منادی که از آسمان به اسم او و به اسم پدرش ندا م آسمانی در ماه رمضان

 شود.دیده نمی« از یمن»عبارت اینجا نیز اثری از 

 :نیز آمده است بحاراالنواردر 

 از دوبن داو  مانیسل از سییبن ع از محمد میبراهابن  یاز عل ین: همدانیالدمالکا 
از  لیسماعابن  یاز عل یبن عل لیسماعا از بن عال قاسم از ینیلک از عصامابن و ریبصوبا

 بن علی باقر جعفر محمدابابر ما چنین گفت:  هبکه  ،بن مسلم از محمد دیبن حم عاصم
پیش از آنکه  کنم که امام سؤال از ایشان محمدآلخواستم از قائم وارد شدم و می

شباهتی از پنج نفر از فرستادگان  ،محمدآلدر قائم  ،بن مسلم دای محم»من بپرسم فرمود: 
 خروج سفیانی از شام، خروج یمانی، های خروج او:از نشانه د:فرموتا آنجا که  :...وجود دارد

 2.«دهدبه اسم او و به اسم پدرش ندا میکه آسمانی در ماه رمضان، و منادی از آسمان  صیحۀ

 وجود ندارد. «یمن از»جا نیز عبارت در این

 در مدنظرعبارت لی و  ؛نداهالدین نقل کردروایت را از کمالاین قدیمی منابع این  هر سۀ
لیف این أتدر زمانی پس از  «یمن از»عبارت  رسدنظر میبنابراین به ؛ها نیستنآیک از هیچ

رسد یکی از نظر می به و ه استشد اضافه الدینکمالکتاب های به یکی از نسخه ،سه کتاب
؛ کنداز یمن خروج می که یمانیچنین پنداشته زیرا  ؛بردارها این عبارت را افزوده باشدنسخه

را بررسی  موضوعاتاین  ترپیشکه ما  لغوی یا بازگشت انتساب یمانی به یمن طبق قرینۀ
را بر این کار تحریک کرده است آمدن سفیانی در این روایت بوده  او چیزی کهشاید  .کردیم

                                                                                                                                                                     
 .233، ص2الوری بَاعالم الهدی، ج. اعالم 1
 .218و 217، ص51. بحاراالنوار، ج2
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ظرش نبه ومکان خروجش )و خروج سفیانی از شام( بوده است  کردنباشد که همراه مشخص
را به لفظ یمانی اضافه کند این تعبیر تناسب بیشتری « از یمن»چنین رسیده که اگر عبارت 

 داشت. دخواه

بردار در روایت اولی که بیان داشتیم عزم این نسخه« از یمن»عبارت  شدنهم واردشاید 
کتاب خود این روایت را در  زیرا ما ؛استضعیف بسیار احتمال این اما  ؛را جزم کرده باشد

در حالی  ؛خوانیممی «المهمهفصول»کتاب  نقل ازسید مرعشی به نوشتۀ «شرح احقاق حق»
شود و حتی هیچ یادی از یمانی هم در آن وجود دیده نمیدر آن « یمانی از یمن»عبارت  که

 :گویدسید مرعشی میندارد. 

گفته  «هالمهمفصول»درکتاب  کیبن صباغ مال ةعالمجمله ند: از اهچه قوم روایت کردآن»
شده با مهدی ما یاری»: فرمایدیمحضرت کرده است که جعفر روایت ابااز همچنین : است
و خروج : فرمودتا آنجا که ... شودشده با پیروزی است. زمین برایش پیچیده میتأییدو  ترس

 1.« ...سفیانی از شام و یمن

 کندکه از یمن خروج می شاید کسی کند ویمن خروج می این روایت سفیانی از شام و در
از امام . منحرف استولی او هم مثل سفیانی اول  ؛از سفیانی شام باشد سفیانی دیگری غیر

قبل از ماه رمضان  پرسید در آخرین دهۀاز من ب، بپرسیداز من »شده است: روایت  علی
رخ خواهد ها از آنپس که را هایی فتنه سپس :فرمودتا آنجا که  «. ...اینکه مرا از دست بدهید

این : گفته شد «.سفیانی خواهد بودنیز  ینشانسفیانی و آخر  ینشاناول» :فرمود ،ذکر کردهداد 

                                                                                                                                                                     
 2، جلد «پژوهشی در شخصیت یمانی موعود». شیخ ناظم عقیلی در کتاب خود 342، ص13. شرح احقاق حق، ج1

صباغ نگاشته، وارد شده است، چاپ ابن« المهمهفصول»صورتی که سید مرعشی در کتاب گفته است که این روایت به
 .293و  292م، ص1988ق/ 1409بیروت، دار اضواء، چاپ دوم، 
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 1«.سفیانی از هجر و سفیانی از شام»کسانی هستند؟ فرمود: سفیانی و سفیانی چه

 :و هجر» سرزمینی است در یمن: ،گفته «البلدانمعجم» گونه که نگارندۀآن «هجر»و 
 2.«..فاصله استسمت یمن روز بهو عثر مسافت یک شبانهدر یمن که میان آن شهری است 

 .استوار سازدعلمی یا عقیدتی  ییبنا ،این دو روایت اساس تواند برکسی نمی به این ترتیب
 آن فرع بر اثبات ،و واضح است که استدالل به چیزیاند تردیدهایی درآمیختهبا ت یاین دو روا

برای  ندتواننمی ـنه یک روایتآیند حساب ه وایت بحتی اگر دو ر ـدو روایت این  .است
 ادعا شوند. ،نظر دارنددن آنچه دشمنان به آن شکلی که مدرساناتاثببه

، کسی باشدروایت آمده این در  «یمانی از یمن»که اصطالح بپذیریم  ،حتی اگر کوتاه آمده
 شخصنه  استبوده همان یمانی موعود  ،آناز بگوید منظور  ویقینقطع طورهتواند بنمی
متوجه روایات دیگر  نیزنقل شده است و  ما از طریق روایتی که از امام باقر .یدیگر 

که  جایی ؛گیردکه اولین رویارویی بین یمانی و سفیانی در سرزمین عراق صورت میشویم می
سمت کوفه حرکت دو اسب مسابقه بههمچون روز  و یکماه  سال و یک در یک دو هر
 : آمده استزیر که در روایت گونه آن ؛کنندمی

ها اختالف حاصل فالن باید حکومت کنند و چون به حکومت رسیدند بین آنناگزیر بنی»
 ،کنندتا اینکه سفیانی و خراسانی بر ایشان خروج می شود؛پاشیدگی همحکومتشان دچار ازو 

همچون دو اسب مسابقه  ؛از آنجا ی. یکی از اینجا و دیگر از مغربدیگری یکی از مشرق و 
که طوریبه شود؛محقق ها دست آنفالن بهیهالکت بنتا دهند سوی کوفه مسابقه میبه

سفیانی و  خروج»فرماید: می سپس امام« .ها را باقی نخواهند گذاشتیک از آنهیچ
یکی  ،های تسبیحدرست مانند دانه؛ استروز  ماه و یک سال و یک یمانی و خراسانی در یک

                                                                                                                                                                     
 .271. المالحم و الفتن، ص1
 .393، ص5معجم البلدان، حموی، ج. 2
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 1.«آیندمیپس از دیگری 

 شود،عراق متوجه از اینکه پیش سفیانی  که کنندست که روایات اشاره میا حالی این در
غیر از یمانی که یمانی دیگری  کند؛ کسیجنگ می «منصور یمانی»نام بهبا مردی 

 .شده استدادهوعده

 ،کندی ،منصور ،وقتی سفیانی بر ابقع»: روایت شده است محمد باقرامام جعفر ابااز 
 2«.شودمیرهسپار عراق سوی به ،ودپیروز شرک و روم تُ 

و با یمانی  شود عراقمتوجه از اینکه پیش که سفیانی دارد وضوح بیان میبهاین روایت 
 دهد.، بر منصور غلبه پیدا کرده، او را شکست میگردد مواجهموعود 

مهدی نیست مگر از قریش، و » فرمایندمیکه  محمدآلدر اینجا با توجه به سخنان 
آمدن از و پس از کوتاهـ «ی در یمن داردونسباصلجز اینکه او  ؛هامگر در آن ؛خالفتی نیست

گفته باشند  محمدآلبگوییم: امکان دارد  یمتوانمیـ شدتمامی آنچه تقدیم  دربارۀجدل 
است  محمدآلای به اصل او و اینکه از هتواند اشار نظرشان میمدو مقصود « یمانی از یمن»

که مکه از تهامه است و  ـ تا زمانیتر بیان کردیمنچه پیشبا توجه به آها ـزیرا آن ؛بوده باشد
 تهامه از یمن، همگی یمانی هستند.

 ،الرجعهمختصر اثبات»که در کتاب روایتی است ند اهاستناد کردآن از جمله روایاتی که به 
بن  جمیل: و گفت به ما خبر دادبن عمیر محمد»شده است: نقل  «بن شاذان فضل
که ما خبر داد  هب امام صادقالله عبدابابن اعین از ة زرار  :گفتبه ما خبر داد و دراج 

ای عرض شد:  «.سفیانی و دجال و سایر اهل فتنه به خدا پناه ببرید از شّر »: مودفرایشان 
 یمقامچه جایگاه و که مضامین احادیث شما شناختیم دجال را با توجه به خدا! فرزند رسول 

                                                                                                                                                                     
 .264. غیبت نعمانی، ص1
؛ معجم احادیث امام  31511، شمارۀ 277، ص11العمال، متقی هندی، ج؛ کنز184. الفتن، نعیم بن حماد، ص2

 .275، ص3، جمهدی
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کسی اولین »: کنند؟ فرمودمی د و چهکسانی هستنچه جویانسفیانی و سایر فتنهدارد؛ اما 
سرزمین از او  شود.گفته می "بن قیس اصهب"به او که مردی است کند ها خروج میاز آن که

سپس جرهمی از جویی و ظلم بسیار شهره است. از نظر مردم به کینه شود وجزیره خارج می
ها در فرمانروایی خود اینکدام از کند و هرسرزمین شام و قحطانی از بالد یمن خروج می

 در این. یابندها غلبه میظلم بر اهالی آن مکان دارند و با فتنه وشوکت و جالل عظیمی 
های سیاه و سفیانی از صحرای خشک از صحراهای مچسمرقندی از خراسان با پر هنگام 

پیش از این ملعون  .سفیان استبن ابی ةاز فرزندان عتب. سفیانی دنکنخروج می نبر آناشام 
خورد بلغور میو نان جو و دهد زیست نشان میخود را ساده ،کندتقوا میزهد و خروجش اظهار 

ادعای سپس کند. میو بخشش اموال بذل  ،های جاهالنافکار و دلجلب جهت  در و
کنند میآشکار علمایی که حق را پنهان و باطل را  کنند وبا او بیعت میها کند و آنمیخالفت 

خروج او همراه خروج یمانی  .زمین استاین اهل  او بهتریِن  :گویندمیکرده،  یپیرو ها نآاز 
که با سفیانی  اولین کسی .استسال  و یکماه  و یکروز  های سفید در یکاز یمن با پرچم

او را گردد و یمانی میبازشکست خورده به یمن وی ولی  ؛قحطانی استکند میجنگ 
و او گریزند میبا سفیانی عاقبت پیکارهای بسیار سپس اصهب و جرهمی پس از کشد. می
 ،کسی را که با او به نزاع برخیزد و با او پیکار کندهر وکوبد هم میها را دنبال کرده، درآن

گسیل داشته،  هابه سرزمینسپاهیانی را سپس سفیانی غیر از یمانی.  ،دهدمیشکست 
او برای  کند.روی میزیادهد در قتل و فسا آورد. ویها را به تسخیر خود میبسیاری از سرزمین

بازخواهد گردنش  دانه با صلیبی برسمت روم رفته، پیروزمنبهپادشاه خراسانی راندن عقببه
خیزد و سفیانی پس از پا میاو به دفع شّر کند و یمانی برای میقصد یمانی سپس . گشت

ها و کند و جنگ. یمانی او را دنبال میخوردکست مینبردهای شدید شو پیکارهای متعدد 
ه ی برودفرزندش را در نزدیکی محلی کنار  تا اینکه یمانی او ویابد میشکست سفیانی ادامه 

سی سال  ،فارغ از دشمنانسپس  .کندمیتکه تکهها را یابد و آندر لباس اسیران می «لو»نام 
در تفویض نموده، نیکوکارش  زندرا به فر سلطنت  زند. سپسبر تخت سلطنت خود تکیه می

در چهل سال  حدودفرزندش پس از او  کند.مینشیند تا وفات مکه به انتظار قائم می
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 «.گشت بازخواهندبا دعای قائم ما به این دنیا این دو نفر و ؛ ماندمیفرمانروایی و سلطنت باقی 
بیست سال » فرمود:پرسیدم، : در خصوص مدت حکومت سفیانی از ایشان گویدمیزراره 

 1«.طول خواهد کشید

 :این روایت را پذیرفت؛ از جملهتوان نمیبه عللی بنا 

مفقود است و در نظر گرفته شده، این روایت منبع که  «الرجعهمختصر اثبات»کتاب  -1
که  همان طورـاز علما نوشته و یکی که ای از این کتاب است وجود دارد خالصهآنچه امروز 

بودن آنچه در این خالصه نوشته شده صحیح قطعِی  ـ چیزی برای اثباِت است محقق آن گفته
 که نسخۀ کندمیعالوه این محقق بیان به .وجود ندارد به اصل کتاب در دست نیستبا توجه 

 2.داردنمطابقت های او که با نوشتهوجود دارد دیگری از این کتاب 

                                                                                                                                                                     
 و پس از آن. 214، ص15شده در مجلۀ تراثنا، جبن شاذان، چاپالرجعه، فضل ثباتمختصر ا. 1
العابدین شیخ محمد بن ای است که زینهای این رساله بر ما معلوم شده که نسخهاز نسخه»گوید: . این محقق می2

المحدث شیخ محمد وسائلنقل از نسخۀ نگارندۀ ق به1350القعده سال مانده از ذیالحسن ارموی در هشت شب باقی
برداری کرده است. نسخۀ مربوط به رسالۀ ما در ق به خط خودش نسخه1104بن حسن حر عاملی متوفی سال 

های دو کتاب امالی و اقصاح در نوشتههمراه دست 7442در مشهد ضمن مجموعۀ شمارۀ  کتابخانۀ امام رضا
 11تا  1های شده است. این نسخۀ مدنظر ما ردیفهداری میـ نگهر دو نوشتۀ شیخ مفیدـ المؤمنینامامت امیر

نگار وجود این نسخه را ضمن این مجموعه نیاورده و تنها دو کتاب شیخ کرده؛ اما فهرستاز این مجموعه را اشغال می
خطی های العزیز طباطبایی پیرو تتبعات و تحقیقات خود در کتابمفید را آورده است! جناب عالمه محقق سید عبد

نیز امکان تصویربرداری از « التراثالبیت الحیاء آل»های مختلف، ما را به این نسخه هدایت کرد و موسسۀ کتابخانه
حدیث در  20ای که بنده در اختیار دارم تنها شامل آن را برایم فراهم کرد؛ خدا همه را توفیق عطا فرماید. این نسخه

کننده با همین منظور از الئم ظهور است که شخص خالصه، غیبتش و برخی عخصوص موضوع امام مهدی
بودن محتویات این رساله به اصل کتاب در دست ندارم. شایسته است اصل کتاب برگزیده است و بنده دلیلی بر منتسب

که آمده است. نسخۀ خطی دیگری نیز ـ 16و  7یادآور شوم در این بیست حدیث، موضوع رجعت تنها در احادیث شمارۀ 
الله حکیم در ابن شاذان در کتابخانۀ آیت« مختصر کتاب رجعت»با عنوان  ـلبته بنده نتوانستم به آن دست پیدا کنما

 316شمارۀ  1/56نویسی این کتابخانه در ای شامل پنجاه کتاب وجود دارد که در فهرستنجف اشرف ضمن مجموعه
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 بیستمدت حکومت سفیانی را این روایت  .وجود دارداری بسیدر این روایت تناقضات  -2
 ییمانی را پادشاه 1.مطلب دیگری وارد شده استاز ائمه  در حالی که ؛کندمعرفی میسال 

واگذار  وکارشبه فرزند نیک او سپس حکومت ر راند حکم میسال  سیکه کند میمعرفی 
یابد. در آنجا وفات میاینکه ماند تا انتظار ظهور قائم ما میو چشم برد، به مکه پناه میکندمی

دنیا این با دعای قائم ما به هر دو کند و سال حکومت می حدود چهل از اوپس فرزندش 
و حکومت را به امام جنگد مییمانی با سفیانی که  شودمعلوم میگردند! اما از روایات بازمی

دعوت  سوی امام مهدیهمردم را بـ به امر امام مهدیـاو و حتی واگذار  مهدی
 کند.می

که است بن زراره  از عبیدشده واردروایت  کنندمیاستناد به آن که  دیگری از جمله روایات
او خروج نخواهد » و ایشان فرمود:به میان آمد یاد سفیانی  اللهعبداابدر حضور  :گویدمی

  2«.خروج کنددر صنعا  "عینیهکاسر "که  هنگامیکرد تا 

داشته که داللت وجود ندارد در این روایت شود چیزی وضوح متوجه میهر اندیشمندی به
؛ نه صراحتی، نه برداشتی و نه هیچ کند یمانی استاز یمن خروج می کسی کهبر اینکه باشد 

این تنها این مرد همان یمانی است  تواند باعث شود کسی بگویدمینهایت چیزی که اثری! 
 ویقینقطعتوان با با وجود این فرض نیز نمیحتی کند که که یمانی از یمن خروج می است

                                                                                                                                                                     
ای از بزرگان ـ است و بر جلد خود نام عدهالشیعهاب وسائلنگارندۀ کتآمده است. این نسخه، نسخۀ محدث حر عاملی ـ

سلسله »ق بوده و این نسخه در 1370اند که آخرینشان شیخ محمد سماوی متوفی سال را دارد که از آن نسخه برداشته
الله های خطی نادر کتابخانۀ آیتدر زمرۀ کتاب 40شمارۀ  423 /5انتشارات دانشگاه تهران « های خطیتعریف کتاب

 .196و  195، ص15مجلۀ تراثنا، ج« حکیم آمده است.
 سفیانی از حتمیات است. خروج او در رجب است و از ابتدا تا انتهای خروجش پانزده»، الله امام صادقعبد. از ابا1

کند، نه میشود و ُنه ماه حکومت گانه مسلط میکند تا به شهرهای پنجماه خواهد بود. از این مدت، شش ماه نبرد می
 .310، ص1، ح18غیبت نعمانی، باب  .«یک روز بیشتر

 .276. غیبت نعمانی، ص 2
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 چه بسا؛ زیرا استهمان یمانی موعود  ،نامیده شده« کاسر عینیه»بیان داشت شخصی که 
 خروج یش از یک شخص از سرزمین یمنـ بطور هم هست که البته همینممکن است ـ

 کنند.

تواند ثابت کند نمی واقعاً استدالل خود را بر این روایت بنا کند بخواهد  کسی کهبنابراین 
 ؛کندزیرا این روایت چنین منظوری را برای وی برآورده نمی ؛کندکه یمانی از یمن خروج می

تر در ذهن خود داشته است این روایت را چنین تنها طبق داللتی که پیشبلکه این شخص 
 1.نما، نه بیشترتفسیر او تفسیری است پوسیده و نخدانستیم که  همان طورو کند تفسیر می

است نیز بن محمد مدائنی آورده  عبادنقل از بهبن طاووس  همچنین به آنچه سید
الله امام عبدبر اباز فراغت از نماز ظهر اد بع»وید: گوی میکه اند؛ آنجا استدالل کرده

 ...سوی آسمان بلند کرده بودهایشان دستان مبارکشان را ب در حالی که ؛وارد شدم صادق
هیچ دلیلی وجود  2«...پسرعمویم زید از یمن]فرزندان[ ج مردی از و خرو :فرمودکه  تا آنجا

چیزی مبنی بر باشد و حتی در این روایت هیچعود زیدی همان یمانی مو ندارد که این مردِ 
 3.یا خیر نظر از اینکه او یمانی باشدصرفشود؛ این شخص نیز دیده نمی شدنستایش

                                                                                                                                                                     
شخص دیگری غیر از یمانی موعود باشد. « کاسر عینیه»دهد که احتمال می« عصر ظهور». کورانی در کتاب خود 1

سازی برای یمانی ا زمینهکند تاحتمال دارد این شخص یک یمانی باشد که قبل از سفیانی ظهور می»وی گفته است، 
 «موعود باشد.

 .63و  62، ص83. بحاراالنوار، ج 2
روایت کرده است که آن حضرت فرمود:  جعفر امام باقرعثمان از جابر از ابابن حماد روایت کرده است، ابو. نعیم 3
اخوص، آن سفیانی  خواهد گرفت. سپسای بزرگ درهیکل ظهور کند، میانشان حماسهوقتی ابقع با قومی قوی»

ها خروج سوی آنملعون ظهور کند، با همه بجنگد و بر همه پیروز شود. سپس منصور یمانی از صنعا با سپاهیانش به
های کند که با خشم شدیدی که دارد همانند جاهلیت مردم را از دم تیغ خواهد گذراند. میان او و اخوص که پرچممی

و خدا چه بسا این یمانی ـ.« یابدگیرد که اخوص سفیانی بر او غلبه میسخت درمیهای رنگی دارند نبردی زرد و لباس
، 29شرح احقاق حق، ج »شده باشد و شاید او همان قحطانی باشد که کعب در روایتی که در ـ نکوهشداناتر است
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که قبل  نقل شده نام سطیحه که از یک کاهن ب کننداستناد می به روایتینهایت برخی در 
و کند یاد مین یا حسین حسنام بهصنعا را از  یپادشاهوی  .استکرده زندگی میاز اسالم 

بدون اینکه  ،وارد شدهاز یک کاهن که  کننداستناد می ها به روایتیچگونه اینفهمم نمی
 !؟بر آن وارد شده باشد بیتی از اهلتأیید 

سپس پادشاهی از صنعای »: شودمیتقدیم  اندکردهاستناد  به آنروایت که این مقطعی از 
نامش حسن یا حسین است و با خروج او  سفید است.پنبه همچون کند که یمن خروج می

 1«.شودها برچیده میها و آشوباساس فتنه

پادشاهی از بلکه  ؛آوردهم سخنی از یمانی به میان نمی باز ،بپذیریماگر این روایت را حتی 
که در روایت قبل آمده بود شاید او  همان طور کند وظهور می گوید که در صنعاسخن می

ها این غیر از همۀشخص دیگر یا شاید  ،یا شاید منصور یمانیباشد « کاسر عینیه سفیانی»
 بگوییم او همان یمانی موعود است. ویقینقطعدر دست نداریم که با هیچ دلیلی پس ما  ؛باشد

 نیستیمانی از یمن خروج کنند داللت میکه قراینی ل و یدال

 :اول

 ،این دعوت که نتیجۀ شدتوسط یمانی تقدیم دعوتی داشتن وجودمربوط به حدیث 
و خواهد شد،  نفرهزار ده ای بالغ برتشکیل حلقه نیزاصحاب وی، و  نفر« 313»آمدن گرد

                                                                                                                                                                     
از اینکه پیشاپیش  آمدن عیسی به این زمین، و گریزی نیستگریزی نیست از فرود»آورده، یاد کرده است: « 530ص

یابد اصهب است که از سرزمین ها غلبه میکند و بر سرزمینهایی بروز کند. اولین کسی که خروج میها و فتنهاو عالمت
االحبار گفته است، این کند و قحطانی از سرزمین یمن. کعبکند. پس از او جرهمی از شام خروج میجزیره قیام می

هنگام سفیانی از دمشق خروج یابند که در این وستم بر جایگاه خود استیال میبا ظلمحالی است که این سه نفر در
 «کند.می

 .163، ص51. بحاراالنوار، ج1
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 خواهد بود.یا لشکر اصحاب سپاه غضب  فرماندۀهمان  ـطبق متون و روایاتـ یمانی

نه از این است و امیر سپاه غضب، »کند: خود نقل می مبن طاووس در کتاب مالح دیس
ـ که با فالنی که نه انسانی گفته است و نه جّنیشنوند به اسمش ـاما صدایی می ؛نه از آن
 1.«یمانی است لیکن او خلیفه ؛ید، که نه از این است و نه از آنبیعت کن

 به لیئهمان کسی است که جبر  و است یمانی هفیغضب همان خلسپاه ر یماپس 
 و ینه جن گفته و یکه نه انساناست صدایی  ،از صدای جبرئیل منظورو دهد مینامش ندا 

 تر مالحظه کردیمکه پیش همان طوراست؛ ( )احمدیر شبا شم کنندۀقیامهمان خلیفه یمانی 
 و در مباحث بعدی با دالیل اثبات خواهیم کرد.

 ،است یامام عل فرمودۀ ،هستند «اصحاب»غضب همان سپاه که این اما دلیل
گروهی اینان ....»: شد، فرمودندسپاه غضب پرسیده  دربارۀ از آن حضرت که هنگامی
مرد، دو مرد،  یکله یاز هر قب ؛ندیآمیپاره چون ابرهای پاییزی پارهمان الزه در آخرکهستند 

شناسم، را می هاامیر آنخدا سوگند من بهکه  یدبدان .رسده نفر میسه مرد تا شمارشان به نُ 
فرمود: ه میک الیح سپس برخاست در «.آمدنشان رافرود محلهمچنین  ،دانماسم او را می

کامل خواهد  طوررا بهعلم ه کاو مردی از فرزندان من است »بعد فرمود:  «.باقر، باقر، باقر»
 2«.شکافت

که  همان طور ؛شوند همان اصحاب هستندهای ابر جمع میپارههمچون  کسانی کهاین 
 [ظهور]ه به امام اجازه کهنگامی»فرماید: به این مطلب تصریح می صادقث امام یحد

 هایچون پارهاران آن حضرت همینفر  313و خواند ش میاینام عبرانخدا را بهاو  ،داده شود
 3«.خواهند آمدگرد  زیییابر پا

                                                                                                                                                                     
 .80. المالحم و الفتن، سید بن طاووس، ص1
 .325. غیبت نعمانی، ص2
 .326. غیبت نعمانی، ص3
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، بیعت گیردعهده میبر را خودش دعوت  این «قائم به شمشیر»اگر یمانی یا حال 
ها نگاهی بیندازیم و ببینیم آیا کسی از آناو هویت به ، بیایید آوردو انصار را گرد میستاَند می

 جا باشدآنحرکتش  ومحل زندگی  از یمن خروج کند و ایشاناگر است ؟ بدیهی هستاز یمن 
بافد هم میهایی که کورانی بهاین مکان داشته باشد و حتی طبق یاوه انصاری در بایدناگزیر 

 صل و شالودۀها اناچار باید یمنیبه ،شودها متصور مییل برای یمنیطووو نقشی عریض
ها یتا ببینیم آیا یمنکنیم  د روایت زیر را از جابر جعفی مروربیایی. دهندرا تشکیل  شسپاه

فرمود:  جعفر محمد باقرگوید امام ابوجابر جعفی می .داشت خواهند قائمسپاه بی در ینص
کنند که نجبای مصر، بدر بیعت میاهلچند نفر به تعداد وسیصد، ومقامرکنبا قائم در بین »

که خدا بخواهد در  مقدارآنو تا  ها هستنداز عراق در میان آنهایی بهترینابدالی از شام و 
 1«.[خواهند کردو حکومت ] دنیا خواهند بود

حلقه  و عراق هستندهایی از بهترین ابدال شام و، از نجبای مصر ،اصحاباین پس 
 زاییدۀ ها کهنقش یمنیاین پس  ؛استاز مشرق ـ میدر مبحث پیشین دیدکه  همان طورـ

 ست؟خیال کورانی و دیگران است کجاووهم

 دوم:

امیر سپاه غضب، نه از این است و »کند: خود نقل می مبن طاووس در کتاب مالح سید
ـ که با فالنی که نه انسانی گفته است و نه جّنیشنوند به اسمش ـاما صدایی می ؛نه از آن
 2.«لیکن او خلیفه یمانی است ؛ید، که نه از این است و نه از آنبیعت کن

 رطاةابن مسلم، از جراح، از  دیول آمده است: «یبن حماد مروز  مینع ،فتنال»تاب کدر  و
شنوند به اسمش اما صدایی می ؛ر غضب، نه از این است و نه از آنامی»به ما خبر داد و گفت: 

                                                                                                                                                                     
 .477. غیبت طوسی، ص1
 .80. مالحم و الفتن، سید بن طاووس، ص 2
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 ؛ید، که نه از این است و نه از آنـ که با فالنی بیعت کنکه نه انسانی گفته است و نه جّنیـ
نه  ـخلیفه یمانیـب غضسپاه ر کند که امیاین روایت بیان می 2.«1لیکن او خلیفه یمانی است

از  وگردد وی به نسب پادشاهان یمن بازنمی یعنی نسب ؛دسته از این دسته است و نه از آن
 .نیستکه یمانی از یمن  شودمعلوم می این نکته چنین

این است نه از  یمانی یصفت مهدی: قرش در و»آمده است: « منظورابن ،عربلسان »در 
 هستند 3حمیر پادشاهاِن که  گرددبه نسب پادشاهان یمنی بازنمی وی نسبیعنی  ؛و نه از آن

 یعنی ،مانی استی ی: قرشوی فرمودۀاین  و هستند 4«نیذو رع» و «زنیذو »ها آن جملۀ از و
 5.«است یقرشاز َنَسب  یمانی اصِل 

 شناخت یمانیدرست راه 

جز اینکه منابع  نیستای چارهکه به شناخت درستی از شخصیت یمانی برسیم برای این
 :شیخ کلینی آمده است ،در کتاب کافی. دنباش بیترسیده از اهل روایاِت  ،این شناخت

نخواهید دا یپخارج شود بیت چه از ما اهلحقیقی جز آن لمِع هیچ د، یبروعاَلم  وغربشرقبه »

                                                                                                                                                                     
ولکنه  لیس من ذی و ال ذو... بایعوا فالنًا باسمه لیس من ذی و ال من ذوامیر جیش غضب »عربی این حدیث: متن . 2

 )مترجم(.« خلیفة یمانی
 .66بن حماد مروزی، ص . الفتن، نعیم2
 ینا یتختبود. پا یمن یمقد هایی( از پادشاهیالدیم ۵۲۰تا  یالداز م یشپ ۱۱۰: یی)دوران شکوفا َیرِحم یپادشاه .3

 پدیا فارسی()مترجم، منبع: ویکی بود. یامروز  ینخست شهر َظفار و سپس شهر صنعا یپادشاه
ْذَواء، ]ذو[، اشاره به پادشاهان یمن است که در اول القاِب آن. 4

َ
 ذو»، «نواس ذو»، «یزن ذو»مانند  ؛ردندآو ی( مذوها )أ

 )مترجم، برگرفته از سایت المعانی(. «ریاش
، «الفائق فی غریب الحدیث»، و نیز 374، ص21؛ و مثل این سخن در بحاراالنوار، ج452، ص15العرب، ج. لسان5

 .407، ص1الله زمخشری، ججار
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 1«.کرد

رو یِش از پنه ـاست که باطل  یهمان حق علم حقیقی و ،خارج شده هااز آنچه پس آن
ها و افتراها و سراییجز یاوه ستهانزد غیر آنچه آن راهی ندارد؛ اما آن به ـسرنه از پشِت  و

 د.نبافهم میشان بهناقصهای که عقل نخواهد بود هاییزنیگمانه

تعیین  جهت الحسناحمدبرای کالم سید باز شود نهم تا عرصه کنار میقلم را به
ترین با روشنگفتاری ؛ شده از امام باقراز طریق روایت وارد یمانی شخصیتخصوصیات 
 الحسناحمد. سید شده از امام باقربا تکیه بر روایت وارد ،ترین صورتبیان و واضح

  2:فرمایدمی

 :های شخصیت یمانیاما در خصوص اوصاف و ویژگی»

تر از پرچم کنندهها پرچمی هدایتدر میان پرچم": آمده است از امام باقر یدر روایت
که  هنگامی. کندسوی صاحبتان دعوت میبهزیرا  ؛همان است ،پرچم هدایت ؛یمانی نیست

یمانی خروج وقتی . شودحرام میفروختن سالح بر مردم و بر هر مسلمانی یمانی خروج کرد 
او بر هیچ مسلمانی جایز نیست از  و زیرا پرچم او پرچم هدایت است ؛سوی او بشتاببه کرد

و راه مستقیم  که او به حقچرا؛ است( جهنم)کس چنین کند اهل آتش هر؛ سرپیچی کند
 :که در این حدیث 3".خواندفرامی

کس چنین کند اهل آتش هر؛ بر هیچ مسلمانی جایز نیست از او سرپیچی کند" اول:
 کسی بر مردم ،ست که یمانی صاحب والیت الهی است. آریو این به آن معنا :"است( جهنم)

حتی اگر نماز بخوانند و  ،ها را وارد جهنم سازدکه سرپیچی از او آنایگونهبهت نیست ـحج
ها صاحبان مگر اینکه آن شخص از جانشینان خداوند بر زمینش باشد؛ و اینـ روزه بگیرند

                                                                                                                                                                     
 .399، ص1. کافی، ج1
 .144، پرسش شماره 4، جالحسناحمد. متشابهات، سید 2
 .264. غیبت نعمانی، ص3
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 .«هستندون ز انبیا، فرستادگان، ائمه و مهدیوالیت الهی ا

مستحق  ،کنندهسرپیچی :شودحقیقت خالصه مییک در  الحسناحمدکالم سید 
مگر  ،دلیلی نخواهد داشتاست دوزخ از اهل فرجامی شوم خواهد بود. اینکه چنین شخصی 

تنها کسانی هستند الهی های و حجتعزوجل باشد های خداوند اینکه یمانی حجتی از حجت
از بشیر در کافی  .اهند داشتدر برابرشان عذری نخو  ،ندانستنجهالت و  بهانۀ هکه مردم ب

م یما قومی هست»فرمود: یم امام صادقالله عبدابادم یشنگوید: عطار آمده است که می
جهت که مردم بهطوری ؛دینکیروی میو شما پاست رده کما را واجب از اطاعت  ونده خداک

 1«.نخواهند بودمعذور ندانستن 

همان کسانی  ما»فرمود:  اللهعبدابادر این کتاب آمده است: شنیدم چنین هم
ما ناخت و معرفت شمردم راهی جز  فرموده است.ما را واجب از اطاعت  ونده خداک هستیم

ار کانما را ه کشناسد مؤمن و هربه ما را ک. هرنشناختن ما عذری نخواهند داشتبرای ندارند و 
آن سوی هه بک هنگامیست تا ا گمراهند کار هم نکنشناسد و انما را  سکهرافر است و کند ک

چنین و اگر  ،است بازگرددبر او واجب ساخته  وند در اطاعت واجب از ماه خداکتی یهدا
 2«.چه بخواهد با او انجام خواهد دادمیرد خدا هرشخصی بر گمراهی خود ب

با ای ای است که هیچ سیئهحسنه بیتکه والیت اهلبه خاطر داشته باشیم و اگر 
دژی است که هرکس در آن داخل شود از عذاب در امان  نیز و رساندوجود آن آسیبی نمی

از این دژ و  شدنمعنی خارجبهاز یمانی نافرمانی که ما روشن خواهد شد  ایداشت، بر خواهد 
شدن از والیت و معنی خارجنیاوردن به او بهکه ایمان مادامیعنی و این این والیت خواهد بود 

ـ حجتی حتمًا و یقیناً یمانی ـ شودمحسوب  والیت ۀگرفتن در سایپناهمعنی آوردن به او بهایمان
 .های خداوند استاز حجت

                                                                                                                                                                     
 .186، ص1. کافی، ج1
 .187، ص1. کافی، ج2
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نقل بن عباس  اللهاز عبد آمده است: «یل قمیبن جبرئ شاذان ل،الفضائ»در کتاب  و
ضرر  گناه ،آنوجود با ه کای است حسنه محبت علی»: فرمود خدارسول  است که

 1«.نداردای سودی هیچ حسنه ،آنوجود ی است که با گناه ،اوبغض  و رساندنمی

روایت  هیبن راهو سحاقااز  :آمده است خ صدوقیش خبار الرضااون یکتاب ع در و
مون أمسوی بهشابور آمد و خواست از آنجا یبه ن رضاامام الحسن بواچون شده است: 

ما را  ای پسر رسول خدا! :دکردند و به ایشان عرضشدن ث جمعیحد اصحاِب  شود،خارج 
در  در حالی کهحضرت ؟ شویممند تا با آن از شما بهرهی یفرمایثی نمیو حد گوییترک می

از  بن جعفر شنیدم که فرمود: از پدرم موسی» :آورد و فرمودبرون نشسته بود سر خود  کجاوۀ
 از پدرم علی علی شنیدم که فرمود:بن  داز پدرم محم د شنیدم که فرمود:بن محم پدرم جعفر

بن  از پدرم علی بن علی شنیدم که فرمود: از پدرم حسین بن حسین شنیدم که فرمود:
فرمود: شنیدم خداوند عزوجل  شنیدم که فرمود: شنیدم رسول خدا طالبابی
ال اله اال عبارت « یَاِمَن ِمن َعذاب یِحصنَفَمن َدَخَل  یَکِلَمُة ال إلَه إاّل الّلُه ِحصن»فرماید: می

و  «.استکس وارد این قلعه شود از عذاب من در امان هر ؛استوار من است دژ و قلعۀالله 
 ؛با شرایطی» «ِبُشروِطها َو أَنا ِمن ُشروِطها»: ما را ندا داد چون شتر به راه افتاد امام رضا

                                                                                                                                                                     
جعفر امام محمد آمده است: ابو« شناخت امام و پاسخ به او»باب  185، ص 1؛ و در کافی، ج 96الفضائل، ص .1

الله، آیا از عبدای ابا»وارد شد. آن حضرت به وی فرمود:  المؤمنینالله بجلی بر علی امیرعبدفرمود: ابو باقر
َوَمْن َجاَء  * ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َخْیر  ِمْنَها َوُهْم ِمْن َفَزٍع َیْوَمِئٍذ آِمُنوَن َمْن َجاَء : این سخن خداوند عزوجل به تو خبر ندهم

اِر َهْل ُتْجَزْوَن ِإاَلّ َما ُکْنُتْم َتْعَمُلوَن  ْت ُوُجوُهُهْم ِفي الَنّ َئِة َفُکَبّ ِیّ د پاداش بهتر نآور  یک( کار نآخرت)در  کسانی که) ِبالَسّ
. آیا جز آنچه شوندد، به رو در آتش سرنگون نبدی آور  کهانیو کس*  باشند یمنوهراس او در آن روز از هول یابنداز آن 

منظور از نیکی، »مؤمنان، فدایتان شوم! فرمود:  عرض کردم: بفرمایید ای امیر (.«شوید؟کردید سزا داده میمی
سپس این .« بیت استانکار والیت و دشمنی با اهل بیت، و منظور از بدی،داشتن ما اهلشناخت والیت ما و دوست

 آیه را برای وی تالوت فرمود.
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 1.«و من از شرایط آن هستم

ه آن حضرت کشده است ت یروا امام باقرجعفر ابااز  یب سجستانیحبدر کافی از  و
ت هر یه به وال کت اسالم را یرع کدام ازهرقطعًا فرموده است: تعالی وتبارکخدای »فرمود: 

ت در یچند آن رعهر ؛ردکعذاب خواهم  ،گردن نهدست یخدا نسوی ه از کاری کامام ستم
 ت هر امام عادلیه به وال کتی از اسالم را یهر رعقطعًا و  ؛باشدبوده  اتقو ار و باکو یکاعمال خود ن

ار بوده کدر اعمال خود ستمگر و گنهرعیت چه آن اگر  بخشم؛می ،گردن نهدخدا سوی از 
  2«.باشد

نقل شده است که  همچنین در این کتاب آمده است: از ابوعبدالله امام جعفر صادق
اند که از سوی خدا که به امامی گرویدهعذاب کند از اینکه امتی را  ندارد اباییخداوند » فرمود:
از اینکه امتی را  دارد اباو خداوند  و باتقوا بوده باشند کارحتی اگر در کارهای خود نیکو  ؛نیست

ار و حتی اگر در کارهای خود ستمک ؛ستاند که از سوی خداه امامی گرویدهکه بعذاب کند 
 3.«گنهکار بوده باشند

عادل  یاماموی پس  ،یمانی موجب ورود به آتش استو نافرمانی از که معصیت  جااز آن و
 .استخداوند متعال سوی از 

َوَما ِهی عرض کردم: : آمده است امام رضا از ساریبن  لیفض طوالنی از یخبر  در
 «.است علیبله؛ والیت »فرمود:  .(و این نیست جز پندی برای بشر) ِإالَّ ِذکَری ِلْلَبَشرِ 

ْحَدی اْلُکَبرِ  :عرض کردم َها إَلِ فرمود: (. های بزرگ استکه این یکی از حادثه) ِإنَّ
َر عرض کردم:  .«والیت» خَّ

َ
ْو َیَتأ

َ
َم أ ْن َیَتَقدَّ

َ
کس از شما که خواهد برای هر) ِلَمْن شاَء ِمْنُکْم أ

کسی ایستد و بیاید از آتش بازمی سمت والیت مابه کسی که»فرمود:  (.پیش افتد یا از ِپی رود

                                                                                                                                                                     
 .145و  144، ص1، جالرضا. عیون اخبار1
 .376، ص1. کافی، ج2
 .376، ص 1. کافی، ج  3
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ْصَحاَب اْلَیِمیِن  «.رودسمت آتش میاز والیت ما بازایستد به که
َ
. (مگر اصحاب یمین) ِإالَّ أ

یَن؟: عرض کردم .«ها شیعیان ما هستندخدا سوگند آن به»فرمود:   َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّ
ها وصی محمد و اوصیای پس از او نبودیم و بر آنما پیرو »فرمود: (. ما از نمازگزاران نبودیم؟)

ْذکَرِة ُمْعِرِضیَن عرض کردم:  .«فرستادیمصلوات نمی ها را چه پس آن) َفَما َلُهْم َعِن التَّ
ُه پرسیدم:  «.نداگرداناز والیت روی». فرمود: (نداگرداناز این پند رویشود که می کالَّ ِإنَّ

 1.«والیت»فرمود: (. [ پندی است]آیاتزنهار، که این ) َتْذکَرة  

 از وی اطاعت واست توحید جزئی از  ،حجتناخت ششود که میروشن از این احادیث 
امام را نشناسد عذری  کسی که و رساندنمی یضرر  «بدی» ،آنوجود ه با کای است حسنه

خودش امر به  که دستور داده استکسی ها به اطاعت از تنکه خداوند این و د داشتهنخوا
باطل به  که مردم را از حق خارج و هستند یمعصومافراد ها آنزیرا  ؛اطاعتش فرموده باشد

از او داده باشد بر  کردنناگر به آنان فرمان به اطاعت از یمانی و سرپیچی و کنندنمیوارد 
و این تصریح فرموده که جایگاه نافرمان از وی آتش خواهد بود  وست که چنین کنند هاآن
 های خداوند متعال است.که او حجتی از حجتکند بر اینمیداللت  ویقینقطعطور به

  فرماید:می الحسنحمدا دیس

تقیم یا حق و راه مسدعوت و فراخواندن به: "خواندو راه مستقیم فرامی او به حق" دوم:»
به باطل بکشاند شود تا مردم را ست که این شخص دچار خطا نمیصراط مستقیم به آن معنا

عبارت دیگر او معصومی است که بر عصمتش نص و تصریح به ها را از حق خارج سازد؛یا آن
شخصیت کردن چنین قید یا محدودیتی، شاخصی برای مشخص معنا این و به 2،وارد شده

                                                                                                                                                                     
 .434ص ،1. کافی، ج 1
که را خوش آید هر»فرمود:  احادیثی در تعریف عصمت وارد شده است؛ از جمله، رسول خدا  بیت . از اهل2

هایی ای از شاخهکه چون من زندگی کند و چون من بمیرد و در بهشتی که خدا مرا وعده داده است درآید و به شاخه
و  طالببن ابیکه پروردگارم به دست خود کاشته و بعد به آن گفت باش پس شد چنگ زند، باید پس از من علی 
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 . کندمییمانی مشخص 

( خواندو راه مستقیم فرامی حق او به) گرفتن هر معنای دیگری برای این سخناما فرض
قید و حدی برای شخصیت  در نتیجهسازد و فایده میرا عبث و بی معصومین این گفتۀ

 1«!دور استبه بسی معصومینگذارد و این از ساحت یمانی بر جای نمی

 ورزد: می تأکید الحسناحمدسید  ر قرآن کریم آمده است بر فرمودۀآنچه د

 اُلوا
َ
ا َسِمْعَنا یق ْوَمَنا ِإنَّ

َ
َما بَ کا ق قًا لِّ نِزَل ِمن َبْعِد ُموَسی ُمَصدِّ

ُ
ِإَلی اْلَحقِّ  یْهدِ یِه یَد یَن یَتابًا أ

ْسَتِق یَوِإَلی َطرِ  ِج ی *ٍم یٍق مُّ
َ
ْوَمَنا أ

َ
ِه َوآِمُنوا ِبِه  یُبوا َداِع یا ق ن ُذُنوبِ کْغِفْر لَ یاللَّ ْن کِجرْ یْم َو کم مِّ م مِّ

لِ َعَذاٍب 
َ
ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده،  !گفتند: ای قوم ما)  2ٍم یأ
* ای  .کندسوی راهی راست راهبری میسوی حق و بهو بهپیش از خود است  کنندۀتصدیق
دهید و به او ایمان آورید تا ]خداوند[ برخی از  خدا را پاسخ مثبت کنندۀدعوت !قوم ما

 (.درد پناهتان دهدببخشاید و از عذابی ُپر بر شما گناهانتان را 

به قطعًا  از آنجا که خود قرآن معصوم است و ،کندراه مستقیم هدایت می حق و قرآن به
 دهد.می یچنین جایگاه نیزمعصوم 

نُتْم ُتْتَلی َعَلْیُکْم آَیاُت اللِه َوِفیُکْم َرُسوُلُه : فرمایدمی تعالیحق
َ
َوَمن َوَکْیَف َتْکُفُروَن َوأ

                                                                                                                                                                     
ها شما را از هیچ هدایتی خارج نکنند و به هیچ گمراهی درنیاورند. شما به ایشان اوصیا از نسل مرا اطاعت کند؛ زیرا آن

 .70الدرجات، محمد بن الحسن صفار، صبصائر.« ها از شما داناترندیاد ندهید که آن
کس دوست دارد چون من زندگی کند و هر»فرمود:  روایت شده است، رسول خدا  الحسن امام رضاو از ابو

دست  هایی که پروردگارم بهای از شاخهرد و در بهشت عدنی که خدا مرا وعده داده است درآید و به شاخهچون من بمی
و اوصیای پس از او اطاعت کند؛  طالببن ابیخود کاشته و بعد به آن گفت باش پس شد چنگ زند، باید از علی 

 .72و  71حسن صفار، صمحمد بن الدرجات، ئربصا.« ها شما را از هدایت خارج و به گمراهی وارد نکنندزیرا آن
 .144، پاسخ شمارۀ 4، جالحسناحمد. متشابهات، سید 1
 .31و  30. احقاف، 2
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ْسَتِقیٍم  آیات خدا بر  در حالی که ،ورزیدچگونه کفر می) 1َیْعَتِصم ِباللِه َفَقْد ُهِدَي ِإَلی ِصَراٍط مُّ
که به خدا تمسک جوید به و هر او در میان شما حاضر است فرستادۀشود و شما خوانده می

 (.راهی راست هدایت شده است

به راه  کسی کهپس  ؛هدایت شده است راه مستقیمبه خدا معتصم شود به  کسی که
و  جستن( باالتری به خداوند برخوردار استتردید از اعتصام )پناهبی ،کندمستقیم هدایت می

 بخشد.اش کند عصمت میکند و کسی را که پیرویزیرا او هدایت می ؛مًا باید معصوم باشداالز

 راستیبه»: یعل ۀفرمود :آمده است« یراز یش یمحمد طاهر قم ،نیربعا»تاب کدر 
که من از امر  راستیبه و دوارمیامسن پاداشش ُح به و  ممشتاق مپروردگار  مالقات برای منکه 

 2«.ای از پروردگارم بر راه راست هستمنهخودم و بیّ 

 آن حضرتشریف  حیۀالدین آمده است: توقیعی از ناکمالنقل از به بحاراالنواردر 
الله آن را روایت بن عبد ـ نوشته شده که سعدها راضی باشدخدا از آنکه به عمری و پسرش ـ

بن  سعدشده با خط نوشتهع را ین توقیا :دیگومیجعفرخ ابویشکرده است: 
نش یو بر دعطا فرماید ق طاعت یخداوند هر دوی شما را توف»: چنین دیدم اللهعبد

ن یه زمکدانند ا نمییآ :فرمایدتا آنجا که می ...بداردسعادتمند  استراضی آنچه دار و به یپا
 شانامامانتوالِی ا یآ ا نهان.ی ا ظاهر استیحجتی که  ؛ماندخالی نمی ت خداگاه از حجچیه

ار به کالهی  ه به ارادۀکتا آناند گری آمدهیی پس از دیکدانند که را نمی امبرشانیپس از پ
در  ؛شد ن پدران بزرگوار خودیجانشپس ایشان  ؛رسید ـبن علی حسنعنی یـ فقیدامام 

 .«فرمودمیت یم هدایمستقراه و  به حق حالی که

چنین که اکنون یمانی  همان طورـ بر صراط مستقیم است علینخست در حدیث 
 حق و بهجایگاه ائمه چنین است که فرماید که می یامام مهد  ،فیع شر یدر توق و ـاست

                                                                                                                                                                     
 .101عمران، . آل1
 .572. اربعین، ص2
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 .ایشان استزمرۀ  درها و مانی نیز همانند آنپس ی؛ کنندمیراه مستقیم هدایت 

تاب ک: آمده است کند که در آندعایی نقل می بحاراالنواردر  یمجلس هعالم همچنین 
بان بر ها، نگودادعدل دارندۀ، برپاچیزهر محیط بر بار الها! تو »د: یتمج یدعا ،یق غرو یعت
به شب ، و روز را شب را به روزگوید: تا آنجا که می... هستی چیزهر و وکیل بر  چیزهر 

که را خواهی، و هر سازیه را از زنده خارج میآوری و مردو زنده را از مرده بیرون می آوریدرمی
. نمایییراه م یمحق و به راه مستق تنها از آِن توست، که به یت،هدا .دهیحساب روزی میبی

و تو خبیر لطیف هستی.  یابیتو دیدگان را درمی در حالی که ،تو را درک نکند یدگاند
کنی و نه فراموش و از چیزی را گم می نهست. چیزی همچون او نیست و او شنوندۀ بیناهیچ

به  ،روایی شریکی نداری. نه همسری اختیار کردی و نه فرزندی و در فرمانینیاز جهانیان بی
سویت آید ای ستم روا نداری و اگر نیکی بهوزن ذره. هموزیر و مشاور هیچ نیازی نداشتی

ای از حکم تو نیست عطا فرمایی. هیچ بازدارندهخود پاداشی عظیم سوی مضاعفش کنی و از 
 1«.نداردبخشی که تو خوارش کنی کرامتفرمایی و آنهدایت میمستقیم  و تو به راه

یک از نوع هرپس فرماید؛ هدایت میبه راه مستقیم  حق و خداوند سبحان به ،دعااین  در
وند خدا وسیلۀبه وبوده باید از طرف خدا راه بنماید ناگزیر مستقیم راه به  حق و که بهبشر 

 شده باشد.یاری  متعالوسبحان

و اما روایت دوم که گوید: میـ خدایش بیامرزدـد یشیخ مف :استآمده  بحارهمچنین در 
ـ نقل شده و بیان صلوات خدا بر هر دویشانـعسکری از پدرش  محمد بن الحسنپدرم  از

که معتصم وی را فرستاده بود زیارت  آنجا را در روز غدیر در سالی فرموده است که او
حق راه  و سرور اوصیا... تو به مؤمنینالسالم بر تو ای امیر»فرماید: که می ... تا آنجاکرد
 2«.انتهای زیارتتا ... نمایی و به راه مستقیممی
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منهج  برنیز پس یمانی ؛ کندراه مستقیم هدایت می حق و به امام علی ،زیارتاین  در
 . استمعصوم  حجت و ایشانهمانند است و  امام علی

معنای دیگری برای سخن امام  گرفتن هرکه فرضـ الحسناحمدسید این گفتار اما 
قید و حدی برای  در نتیجهسازد و فایده میرا عبث و بی معصومین این گفتۀ» باقر

امام در مقام تعریف شخصیت  متوجه شدیمپس از اینکه ـ «گذاردشخصیت یمانی بر جای نمی
د غیر از آنچه سیی دیگری امعن هراگر و  شودیمانی برآمده است برای ما واضح و روشن می

برای این کالم امام در نظر گرفته شود شخص دیگری نیز با  ،بیان داشته الحسناحمد
وجود خواهد آورد که شخص  کم این امکان را بههد شد یا دستیمانی در آن شریک خوا

دیگر سودی نخواهد  کردناین معرفی در نتیجه و شوددیگری نیز در آن با یمانی شریک 
ای باشد گونهدود و خصوصیات بهاندن یا تعیین حزیرا شایسته است تعریف و شناس ؛داشت

. روشن است معنایی کندنه اینکه دیگران را با وی شریک  ،که وی را از سایرین متمایز سازد
. کندمیوی را معین و حدود است فقط مختص یمانی بیان فرموده  الحسناحمدسید که 

در حالی  ؛استهای الهی حجت که از جملۀسازد متمایز میوی را با این خصوصیت ایشان 
  شده هستند.شناخته ها از طریق وصیت رسول خدااین حجت که

 فرماید:می الحسناحمد سید

یمانی، حجتی از : آیدشد این نتیجه به دست می ارائهاول و دوم  عنواناز آنچه در دو »
و  ر عصمتش نص و تصریح وارد شده استهای خدا در زمینش است، معصوم بوده و بحجت

های پس از پیامبر خدا حضرت ثابت شده که حجت هالداللبا روایات متواتر و متون قطعی
ها هیچ زمین غیر از آنروی و هستند ها دوازده مهدی و پس از آن دوازده امام، محمد

یابد و ، دین کمال میشودمیها نعمت کامل ت خدایی وجود ندارد؛ با آنمعصوم و حج
 پذیرد.خاتمه میهای آسمان رسالت

اند. یمانی به و دوازده مهدی باقی مانده یازده امام درگذشته و امام مهدی از ائمه
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که یازده مهدِی یمانی، اولیِن مهدّیون است؛ چرا  خواند؛ پس ناگزیرفرامی امام مهدی
ًة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض َواللُه َسِمیع  : هستند ایشانپس از او از فرزندان  یَّ فرزندانی، ) 1َعِلیم   ُذرِّ

ها پس از زمان ظهور امام و آن( ستدانابرخی از نسل برخی دیگر پدید آمده، و خداوند شنوا و 
آیند و حتی در دولت عدل الهی حاضر خواهند بود. ثابت شده است که می مهدی

وجود دارد و او نخستیِن مؤمنان به امام  نخستین مهدّیون، در زمان ظهور امام مهدی
مات پایگاه قیام را فراهم سازد تا مقد است در سرآغاز ظهور و حرکت امام مهدی

ـ و از اینجا شخصیت یمانی منحصر و آمده است گونه که در وصیت پیامبر خدا همانـ
 2.«است گانهون دوازدهمهدی ین ]نفر[ ازاولبه اینکه مهدی  شودمیمحدود 

 رساند:این فرمایش خود به اثبات میاین حقیقت را با  الحسنحمداد یسو 

و جزو  ساززمینه ،در زمان ظهور مقدس یمانیکنم که اضافه می ،و اگر بیشتر بخواهی»
کند، و مهدی اول نیز در تسلیم می و پرچم را به امام مهدی استنفر  سیزدهوسیصد

در سرآغاز ظهور و پیش  زمان ظهور مقدس موجود است و نخستین مؤمن به امام مهدی
آنجا که ت بر دیگری باشد و از ها حجبنابراین ناگزیر باید یکی از آن ؛استاز قیام آن حضرت 

ت پس او حج ،ستهاع خلق هستند و مهدی اول از آنهای خدا بر جمیون حجتائمه و مهدی
سازِی انقالِب زمینه فرماندۀ مهدی اول، در نتیجه ؛اگر این دو یکی نباشند ،بر یمانی است

و این درست خواهد بود رو نقش یمانی، ثانوی و حتی دستیار فرمانده  ظهور است و از همین
م ناچار الز و بهاست حرکت ظهور مقدس  اصلی و فرماندۀ ساززمینه که یمانی،چرا ؛نیست
 3.«همان مهدی اول باشد ،و یمانی که مهدی اول همان یمانی است

 باقرکه امام  همان طور ؛است یبرای امام مهد ساز اصلی زمینهیمانی 
پرچم هدایت  ؛تر از پرچم یمانی نیستکنندهها پرچمی هدایتدر میان پرچم»: فرمایدمی
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 «.کندسوی صاحبتان دعوت میزیرا به ؛همان است

بر  و کندسازی میزمینه ایشانبرای  دعوت و سوی امام مهدیبهبنابراین یمانی 
 ایشاناز  کسی کهزیرا  ـاصحاب 313جمله از ـکنند اطاعت  ایشانواجب است از همگان 

 سویکه بهفرمان داده شده صراحت به در حالی که ؛خواهد بوددوزخ از اهل نافرمانی کند 
 «خیزپاسوی وی بهیاری بهبرای یمانی خروج کرد  که هنگامی» :خیزد و او را یاری دهدپاوی به

تصریح بلکه  ؛استهای خداوند متعال ز حجتحجتی ایمانی  ـثابت شد که قبالً  همان طورـ و
ه غضب، نه از این است امیر سپا». استاصحاب پیشوای غضب یا شده که وی پیشوای سپاه 

ـ که با فالنی که نه انسانی گفته است و نه جّنیشنوند به اسمش ـاما صدایی می ؛و نه از آن
 1.«لیکن او خلیفه یمانی است ؛نه از این است و نه از آن ید، کهبیعت کن

رهبر یمانی  اگر. اصحاب استسپاه ب همان غضگونه که قباًل ثابت کردیم سپاه  همان و
 امام مهدیوی الزامًا پیشوا و حجت بر احمد فرزند پس  ،ها باشدحجت بر آن اصحاب و

و حتی زیرا احمد یکی از اصحاب  ؛هستنیز  ـآمده خداکه نامش در وصیت رسول ـ
ن بیان کردیم وروایات مهدیتفصیل در مبحث که به خداوصیت رسول  .ستهاآن خستیِن ن

و بعد از ایشان »د: کناست توصیف می« مؤمناناولین »را با این خصوصیت که « احمد»
به  [که زمان وفات او رسید ]وصایت و جانشینی مراپس وقتیدوازده مهدی خواهد بود. 

فرزندش که اولین و برترین مقربین است تسلیم نماید، و او سه نام دارد، یک نامش مانند نام 
من، و نام دیگرش مثل نام پدر من است و آن عبدالله و احمد است و سومین نام او مهدی 

 2«.و او اولیِن مؤمنان استاست 

اصحاب نخستین یعنی  ؛است به ظهور پدرش امام مهدی مؤمنان حمد اولیِن پس ا
هم از نظر زمانی و هم از نظر مقام و مرتبه  ،بودن. در اینجا نخستینهاستبرترین آن وسرور  و

                                                                                                                                                                     
 .80. مالحم و الفتن، سید بن طاووس، ص1
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از  قبلوصی وجود یا  وصی همراه پیامبر وجود بر اوصیا و بررسی تاریخ انبیا . حتیمعنا دارد
و کسی بوده  ،بودهآورنده به او ه نخستین ایمانهموار آن وصی اینکه  و گذارد،پیامبر صّحه می

 خدابه رسول  مؤمنان نخستیِن  . امام علیاست رساندهبه وی میرا  یاریکه بیشترین 
عباس نقل شده است: رسول از ابند یخ مفیشارشاد  دربوده است.  وصی ایشان و

پس با هفت خصلت تو مجادله خواهی کرد؛  ،ای علی»فرمود:  طالبابیبن  به علی خدا
در ایمان همراه آورندگان مانین ایتو نخستکس همانند آن را ندارد: اینکه هیچمجادله کن که 

  .«من هستی

برخی در  وبیان  «احمد»نام  دنبر را نام می یروایاتی که اصحاب امام مهد در برخی از 
را نام اصحاب  313در خبری طوالنی که در آن  از امام صادق وی اشاره شده است.به 
بن  حماد و حیمل حمدابن سعد،  عطفابن  الرحمنعبد ،از بصره و ...»فرماید: میبرد، می

 1«.جابر

گاه باشید که ... »فرماید: روایت شده است که می نیالمؤمنریمااز  و ها از آن اولیِن آ
 2.« ...ها از ابدال استآن بصره وآخریِن 

اصحاب از بصره نخستین که  فرمایدروایت آخر بیان میاین در  نیالمؤمنریمبنابراین ا
 «احمد» ،بصرهدر که از جمله اصحاب  کندمیبیان  از امام صادقشده روایت وارد و است
« احمد»اولین اصحاب نامش دارد بر اینکه داللت  خداوصیت رسول از آنجا که  و است
 پس ماحصل این روایات به قرار زیر خواهد بود: ،است

  .استاز بصره  اصحاب ونخستین  وصی امام مهدی« احمد»

مده آروایت و در این  کندمیرا بیان اصحاب  نفر 313وجود دارد که نیز روایت دیگری 
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نقیضی صورت گرفته برداری ضدورسد نسخهنظر میبه و« محارب علی و ،از بصره»: است
 1.استشده و در برخی بیشتر ها کمتر از تعداد گفتهتعداد نام ات. در برخی روایاست

حتمًا باید  است،از امام بعد برترین مردم  وپس از او  حجِت  وصی پدرش و ،احمد اگرحال 
 یمانی حجت باشد.بر 

تر نیز و پیشکنیم خواهیم دانست ـشده در حق یمانی را بررسی میوارد اما وقتی روایات
 رفت از این تعارض چیست؟است. راه بروناصحاب خویش حجت  برـ که وی بیان شد

؛ احمد همان یمانی است که بگوییم یمانی همان احمد وجز این ،گریزی نخواهد بودراه 
 یک نفر هستند. ،یعنی هر دو

احمد فرزند امام شود: ای حاصل میچنین نتیجه شداز تمامی آنچه بیان  بنابراین
که  متوجه شدیم های سیاهپرچم خصوصهنگام تحقیق در  همان یمانی است و مهدی
از امام . کندتسلیم می پرچم را به امام مهدیهست و نیز های سیاه پرچم فرماندۀ ایشان

از و نه ست طالاز هایی در طالقان دارد که نه خدای متعال گنج»روایت شده است:  باقر
هاشم جوانی از بنی. است« احمد احمد» هستند که شعارشان نفر در خراسان هزاردوازده ؛نقره
سربندی سرخ بسته اش پیشانی بر قاطری خاکستری سوار است و بر، ستهافرماندۀ آنکه 

 ؛سوی او بشتابیدبه وقتی این را شنیدید .کندبینم که از فرات عبور میاو را میگویی . است
 2.«و برف خیز روی یخهرچند سینه

شعاری برای  «احمد»های سیاه از نام که اصحاب پرچمشویم متوجه می به این ترتیب و
 گیرند.خود برمی

شعاری برای خود نامش از های سیاه اصحاب پرچمکه  یاحمد این دانستیم که همچنین 

                                                                                                                                                                     
 آمده است.« است ، همان حق آشکارالحسناحمددعوت سید ». تحقیق تفصیلی این موضوع در کتاب 1
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طبق آنچه رسول او ـ .بیت امام مهدیاهل نیزهاشم و از بنیاست جوانی گیرند برمی
مبعوثش  که خداونداست سختی سر  بندۀهمان  و بیتماهلاز  یامام»ـ خبر داده خدا
شده از طرف وی فرستادهیعنی  ،«(کندمیسخت مبعوث ای سر ها بندهخداوند بر آن)دارد می

او »؛ اینکه داردمطابقت  کامالً چه در روایت یمانی یافتیم و این با آن است امام مهدی
  است. امام مهدیاز سوی  ییا سفیر فرستاده یعنی  ،«کندسوی صاحبتان دعوت میبه

 الزمان استو مهدی آخر حممدآلقائم  مهان ،یمانی

ش از یپکه هر پرچمی » فرمود: الله امام صادقعبدابا :آمده استدر کتاب کافی 
 1«.شودخدا عبادت میجای بهاست که  یطاغوتصاحبش  ام قائم برافراشته شودیق

 تپرچم ضالل برافراشته شود قبل از قائمکه هر پرچمی  طور کلیبهیعنی این روایت 
این حکم  ازو  شودخدا پرستیده میجای بهاست که  یصاحب آن طاغوت گمراهی است و و

 .شده استاستثنا نپرچم قائم جز 

م چپر ـ است از امام مهدیکه قبل ـدانستیم که پرچم یمانی تقدیم شد چه اما از آن
بین آمده وجودبهچگونه از این تعارض حال  !هاستپرچم ترینکنندههدایتو حتی هدایت 

به اینکه هر  با توجه رفتی بیابیم؟برون هِ را در کتاب کافیشده وارد روایِت این  روایت یمانی و
آنکه یکی از آن دو را ساقط بی ،حلی برای این مشکل باید مضمون هر دو روایت را حفظ کندراه

 .کند

 که بگوییم پرچم قائم واست این حلی که در این وضعیت پیش روی ما قرار دارد تنها راه
همان اینکه قائم خواهد بخشید؛  تقورا  یحقیقت ،این وهستند دو یک پرچم  پرچم یمانی هر

؛ روایتی که کندمیره است که روایت سپاه غضب به آن اشا یحقیقتهمان . این یمانی است
. اصحاب همان خلیفه یمانی است نفر سیزدهوسیصد ۀیا فرماند غضبسپاه امیر  کندمیبیان 
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که به امام اجازه )ظهور( داده شود او  هنگامی»فرماید: که میروایت است  اللهعبدااز اب
های ابر سیزده نفر یاران آن حضرت همچون پارهوسیصدخواند و ش میانام عبرانیخدا را به

 1«.گرد خواهند آمد پاییزی

 فرماید خلیفه یمانی، یک امام است.بیان می بنابراین طبق آنچه امام صادق

پرچم »را بس که پرچم او همین های خداوند است در اینکه یمانی حجتی از حجت
و متعدد ست یکتاپرچم حق از آنجا که و اند کردهتوصیف  «هاپرچمگرترین هدایت»و « هدایت
 ی الهیحجتاز آنجا که وی های خداوند باشد و باید حامل آن حجتی از حجتپس  ،نیست
سوی او اگر یمانی خروج کرد به»اینکه مبنی بر  امام باقرشده از درفرمان صاپس  ،است

اوند عزوجل هرگز خدو فرمان خداوند است  ؛ فرمان معصومینشودمیتفسیر « خیزپابه
که نقل شده است  بن قیس هاللی از سلیمدهد. معصوم فرمان نمیبه اطاعت از غیر

حذر باشید: چیز بر دین خود بر  از سه» فرمود:می علی مؤمنینال: شنیدم امیرگویدمی
موقعیت ]اش نشست که نشاط و خرمی بر چهره مینولی ه ؛خواندن میآمردی که قر 
 کاو را هدف تیر تهمت شر  ،کشیده اشهمسایه را بر خود شمشیر [دست آورداجتماعی به

که تیر آن»سزاوارترند؟ فرمود:  کبه شر  کیکدام! مؤمنان امیرای : عرض کردم «.قرار دهد
دروغین که ساخته شود او  و هر افسانۀ شودکه بازیچۀ جریانات روز  یو مرد تهمت زده است

جل قدرتی به او داده باشد و او گمان کند وند عزوکه خدا یو مرد ،اش را درازتر بکشددنباله
ست؛ ی از فرمانش سرپیچی از فرمان خدابری از خدا و سرپیچفرمانهمان او از برداری فرمان

 .سزاوار نیستاز هیچ مخلوقی اطاعت زیرا در راه معصیت خدا  ؛چنین نیستاینکه  صورتیدر
پس نه در راه معصیت الهی باید از  ؛باشدنافرمانی خدا در مخلوق میل و رغبت سزاوار نیست 
 او فرستادۀ و اطاعت تنها برای خدا .دیگنهکار درآ یفرمان شخصتحت د و نه رَ کسی فرمان بَ 
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زیرا وی معصومی  ؛پیامبر فرمان دادهاز . خداوند عزوجل تنها به اطاعت است و والیان امر
االمر فرمان داده . تنها به اطاعت از اولودهدیو به نافرمانی خدا دستور نمپاک و مطهر است 

 1«.دهندتند که به گناه و نافرمانی فرمان نمیسک و معصوم هها افرادی پا زیرا آن ؛شده

تفسیر را  «شودفروش سالح حرام می کردیمانی خروج  وقتی» عبارت امام این گفتۀ
هنگام مگر  ،مخالفان حرام نیست هباند که فروش اسلحه بیان کرده آل محمد .کندمی

گونه که  همانزیرا ـ ؛با ظهور قائم حاصل خواهد شد ( و این مباینهشدن)افتراق و جدا مباینه
ها و دشمنانشان جنگ و کشتاری بین آنـ وارد شده است در بسیاری از احادیث معصومین

 2.مگر با ظهور قائم، رخ نخواهد داد

                                                                                                                                                                     
 .139. خصال، شیخ صدوق، ص1
بن گوید علی بن خالد میآمده، حسین  371النعمه، صالدین و تمام. از جملۀ این احادیث، حدیثی است که در کمال2

گاری ندارد دین ندارد و کسی که تقیه ندارد دین ندارد. بدانید که کسی که ورع و پرهیز »فرمود:  موسی الرضا
تا روز »گفته شد: ای فرزند رسول خدا، تا کی؟ فرمود: .« ترین شما به تقیه استکنندهترین شما نزد خدا عملگرامی

ار بگذارد از ما بیت است. پس کسی که پیش از خروج قائم ما تقیه را کنوقت معلوم که همان روز خروج قائم ما اهل
 .«نیست

بن عیسی از بکر بن محمد از عثمان ای از اصحاب ما، از احمد آمده است، عده 264، ص8در کافی، شیخ کلینی، ج 
ات بمان و همچون فرش ای سدیر، در خانه»فرمود:  الله امام صادقعبداند که ابوبن محمد از سدیر نقل کرده

سوی ما بشتاب، سکونت گزین؛ پس اگر به تو خبر رسید که سفیانی خروج کرده است بهات باش و شب و روز در آن خانه
 «حتی اگر پای پیاده باشی.
بن  بن عیسی از حسینبن سعید از حماد بن محمد از حسین آمده است، از احمد  295، ص8در کافی، شیخ کلینی، ج

 شقبل از قیام قائم برافراشته شود صاحبکه هر پرچمی »فرموده است:  اللهعبدبصیر نقل است که ابامختار از ابو
 «.شودجای خداوند عزوجل پرستیده میت که بهاس یطاغوت

ایوب خراز  بن حکم از ابوبن عیسی از علی بن محمد بن یحیی از احمد ، محمد 310، ص8در کافی، شیخ کلینی، ج
پنج نشانه پیش از قیام قائم وجود دارد: صیحه، »فرمود: می اللهعبدکند که شنیدم ابابن حنظله نقل میاز عمر

بیت شما عرض کردم: فدایتان شوم، اگر یکی از اهل.« رفتن زمین(، قتل نفس زکیه، و یمانیسفیانی، خسف )فرو
 .«نه»ها قیام کند آیا با او همراه شویم؟ فرمود: پیش از این عالمت
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تو خداوند  :پرسیدم امام باقرجعفر ابااز  گفته است: هند سراج :در کافی آمده است
وقتی خدا  .رساندمبردم و در آنجا به فروش مین سالح و مهمات به شام میم اصالح کند!را 

ناراحت شدم و با خودم گفتم دیگر برای دشمنان از این کار خود  فرمودمرا متوجه این امر 
زیرا ؛ ها دادوستد کنو با آن برساناسلحه ها به آن» ام فرمود:ام .نخواهم بردسالح اسالم 

ولی اگر  ؛داردمیان برمیرا از  یعنی رومیان، شمادشمن ها دشمن ما و آن وسیلۀهخداوند ب
صورت اگر کسی به  ها اسلحه نرسانید که در ایندرگرفت دیگر به آن هاجنگ میان ما و آن

 1«.مشرک خواهد بودها را علیه ما یاری کرده است و دشمن ما اسلحه برساند آن

وارد شدیم و حکم سراج  اللهعبدابابر  گویدمیبکر حضرمی : ابیهمچنین آمده است
فرمایید؟ فروشد چه میمیو برد میشام به زین اسب  کسی که: راجع به به ایشان عرض کرد

                                                                                                                                                                     
بن  الله به ما خبر داد، احمدبن عبدالواحد آمده است، عبد 115و  114یم نعمانی، صبن ابراهدر کتاب غیبت محمد 

بن اعین حمزه از پدرش از مالک بن ابیبن علی بن عباس از عیسی حسینی از حسن رباح زهری به ما گفت، محمد 
از قیام قائم برافراشته شود  که پیشهر پرچمی »به ما خبر داد که ایشان فرمود:  جعفر امام باقرجهنی از ابو

 «.تطاغوت اس شصاحب
بن یحیی عطار در قم به ما بن حسین به ما خبر داد، محمد ، علی 115بن ابراهیم نعمانی، صدر کتاب غیبت، محمد 

مالک مسکان از بن حسین از ابنبن علی کوفی به ما گفت، از علی بن حسان رازی به ما گفت، محمد گفت، محمد 
از قیام قائم برافراشته که پیش هر پرچمی »به ما خبر داد که ایشان فرمود:  اعین جهنی از ابوجعفر امام باقربن 

 «.تطاغوت اس ششود صاحب
مقدم از جابر جعفی از بن ابیبن محبوب از عمرو آمده است: فضل، از حسن  442و  441و در غیبت طوسی، ص

هایی را که و هیچ حرکتی نکن تا وقتی که نشانهدر جای خود ثابت باش »د: نقل کرده که فرمو جعفر امام باقرابا
 «.برایت بیان کردم ببینی و آنچه به تو نمایاندم درک کنی

فرمود:  در مقدمۀ صحیفه سجادیه آمده است، امام صادق 142، ص6المعاجز، سید هاشم بحرانی، جدر مدینة
کند و بیت برای دفع ظلمی یا اقامۀ حقی قیام نکرده، نمیکدام از ما اهلتا وقتی که قائم ما قیام نکرده باشد هیچ»

ها او را از بیخ و بن برَکَند و قیام او جز زیادتی بر ناخشنودی ما و شیعیانمان نخواهد کرد؛ مگر اینکه بالیا و مصیبت
 «.نخواهد بود

 .112، ص5. کافی، ج1
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و بس آتش در مرحلۀ ااصحاب رسول خد منزلۀبهشما اکنون  .اشکالی ندارد» :فرمود
ها بر شما حرام خواهد آن بردن زین و سالح برای ،گیردبصورت  جنگیاگر  .هستیدآرامش 

 1«.شد
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 است موعود یمانی و حممدآلقائم ، احلسندامحسید 

های صاحب پرچم یمانی و، مفهوم قائم کردنمشخصدر به کنکاش مباحث گذشته  در
با  کهکسی دانستیم  واند ها را بیان کردهباطن و حقیقت آنکه متون روایی پرداختیم سیاه 

که وصیت است  فرزند امام مهدی« احمد» ،نظر بودهمدو خصوصیاتی  فاچنین اوص
  فرموده است. ذکررا  ایشانشب وفاتش  در خدارسول 

ثابت و تالش خواهیم کرد مصداق را مشخص کنیم ـ خواست خداوند متعالبهادامه ـدر 
پیش اما  ؛نظر بوده استمدهمان شخصیتی است که با این توصیفات  الحسناحمدسید کنیم 

در  بیتصحیحی که از اهل تا طریقۀم یای بیان کنباید مقدمهابتدا  ،از شروع این بحث
روایات خصوص در این . شودوارد شده است برای ما روشن حجت خدا بر خلقش شناخت 
 قرار دارد؛ از جمله: پیش روی مابسیاری 

 ؟شودشناخته می چیزیچهشد: امام چگونه و با پرسیده  امام صادق اللهعبدبوااز  .1
امام تواند به دهان و شکم و عورت کس نمیهیچ و به فضیلت. ،ت ظاهرهبا وصی» :فرمود

 1.«هاخورد و مانند اینست و مال مردم را میگو؛ به اینکه بگوید او دروغدوارد کنطعنی 

 ،کردم: چون امام بمیردعرض  الحسن رضابه امام ابو :بن ابونصر گوید احمد .2
 از جملۀ ؛داردامام عالماتی » :فرمود ؟شودچه دلیل و عالمتی شناخته می اامام پس از وی ب

                                                                                                                                                                     
 .3، ح284، ص1. کافی، ج1



  178................................................................................................. جامع ادله

 2.« ...ت استو دارای فضیلت و وصی 1ترین فرزند پدرشبزرگاو که ها اینآن

منصب امامت را  کسی که عرض کردم: گوید: به امام صادقاالعلی میعبد .3
حالل و از »او وجود دارد؟ فرمود:  دلیلی بر رد چه کند،ناحق ادعا می و بهست غصب کرده ا

سه دلیل هست که جز در صاحب امر »سپس به من رو کرد و فرمود: « ید.حرام از او بپرس
 ،است سزاوارترین مردم نسبت به امام قبل از خوداو دیگری جمع نشود: شخص امامت در 

 3.« ...ظاهره استست، و او صاحب وصیت سالح نزد او

داللت صاحب امر سؤال  دربارۀ بن عمر نقل کرده است که از امام رضا احمد .4

                                                                                                                                                                     
گانه نباشد و نقض نیز نشود؛ یعنی شود یکی باشد و چندای نیست جز اینکه قانونی که با آن حجت شناخته میچاره .1

ها منطبق باشد، ولی بر دیگری نباشد، خواهیم های الهی منطبق باشد. اگر قانونی بر یکی از حجتبر تمامی حجت
ن این نکته تنها بنا به مصلحتی معین بوده است. از نیست و بیا« قانون شناخت حجت»دانست که این قانون جزو 

متنی بر معتبرنبودن این قانون ضمن  بودن است. از امام سجاد« ترین فرزندبزرگ»ها مسئلۀ جملۀ این نشانه
آمده  243تا  241و در کفایةاالثر، ص 333و  332، ص46قانون شناخت حجت وارد شده است. در بحاراالنوار، ج

ـ بر ایشان وارد منجر شد بن حسینکه به فوت علی ی گفته است، در دوران بیماری حضرت ـاست، حدیث زهر 
صورت پنهانی مدت بسیار با وی سخن گفت. شنیدم در فرمایشات شدم... سپس فرزندش محمد بر ما وارد شد. امام، به

امر خدا باشد که ما را از آن گریزی عرض کردم: ای فرزند رسول خدا، اگر « بر تو باد به حسن خلق.»فرمود: خود می
الله، عبدای ابا»کسی خواهد بود؟ فرمود: ـ پس از شما چهو در دلم افتاد که وی خبر وفات خود را داده استنخواهد بود ـ

عرض  ....« ـ او وصی و وارث من، صندوقچۀ علم من و معدن علم استو به محمد فرزندش اشاره فرموداین پسر من ـ
الله، امامت به کوچکی عبدای ابا»فرمایی؟ فرمود: ترین فرزندت وصیت میم ای فرزند رسول خدا! آیا شما به بزرگکرد

شده چنین در لوح و صحیفه، نوشتهچنین عهد کرده است و ما اینبا ما این وسال( نیست. رسول خداو بزرگی )سن
تعداد عهد بسته است که اوصیای پس از خودش باشند؟ با چه عرض کردم: ای پسر رسول خدا، پیامبر شما .« ایمدیده

سپس  «در این صحیفه و لوح، دوازده اسم دیدیم که امامتشان و اسامی پدرانشان و مادرانشان نوشته شده بود.»فرمود: 
جملۀ ـ از صلوات خدا بر اوتن از اوصیا خارج خواهند شد که مهدی ـاز پشت این فرزند من محمد هفت »فرمود: 

 .«هاستآن
 .314، ص1. کافی، ج2
 .2، ح284، ص1. کافی، ج3
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 1.« ...تو: بزرگی، فضل و وصیداللت بر ا» :فرمود ایشان .کردم

امام به چه  !شومقربانت  :عرض کردم به حضرت ابوالحسن :گویدابوبصیر می .5
تر توسط پدرش پیشاول با چیزی که به چند خصلت: » :فرمود ؟شودای شناخته مینشانه

 2.« ...باشد حجتی بر آنانتا  شدهبه او  ایاشارهگفته شده که در آن 

 اب صاحب امر :عرض کردیم اللهعبدبه امام ابو :گویدمی ریصن بن مغیرۀ حارث .6
 3.«تسکینه و وقار و علم و وصی اب» :حضرت فرمود ؟شودچیزی شناخته میچه

در زمینش خداوند حجتی ، شکبی.. ».نقل شده است که فرمود:  از امام صادق .7
 4«.دانمکه چیزی از او پرسیده شود و بگوید نمیدهد قرار نمی

پیغمبران و رسوالن را  به زندیقی که پرسید گوید: امام صادقبن حکم می هشام .8
و متعالی  صانعای داریم که آفرینندهچون ثابت کردیم که ما »فرمود:  ،کنیاز چه راه اثبات می

خدا از حجتی که علمی داشته باشد تا بر صدق  تا زمیِن تا آنجا که حضرت فرمود:  ...است
 5«.خالی نماند کندداللت  عدالتش درستِی گفتار و 

بیت از اهل یامامعرض کردم: اگر  گوید: به امام ابوجعفر محمد باقرجارود میابو .9
با »شود؟ حضرت فرمود: ای شناخته میآید با چه نشانهبعد از او می کسی کهدرگذشت، 

مگر  ،شودنمی سؤالچیزی از او و ، به فضل او محمدآلو اقرار ، هدایت و آرامش و وقار

                                                                                                                                                                     
 .5، ح285، ص1. کافی، ج1
 .7، ح285، ص1. کافی، ج2
 .138، ص52. بحاراالنوار، ج3
 .1، ح227، ص1. کافی، ج4
 .1، ح58، ص1. کافی، ج5
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 1«.دهدکه پاسخش را میاین

صاحب  :کردم عرض اللهعبدبه ابو :شده است روایت نصری ۀمغیر بن  از حارث .10
و با  :عرض کردم .«با سکینه و وقار» :حضرت فرمود ؟شودشناخته می چیزیچهاین امر با 

و اینکه مردم به او نیازمندند و او به  شناسیاو را با حالل و حرام می» :فرمود ؟ایوسیلهچه 
فرزند  آیا او وصی، :عرض کردم «.ستنزد او خدا احدی نیازمند نیست، و سالح رسول

 2«.استجز این نخواهد بود که او وصی و فرزند وصی » :فرمود ؟استوصی 

عرض  ـا امام باقریامام صادق امام ـ ی از دویکبه نقل شده است:  ریبصاز ابو .11
چنین خواهد این»ده است برسد؟ فرمود: یبلوغ نرسبه  کسی کهن امر به یشود اا میی: آردمک

)امام سابق( برای او علم »فرمود:  ؟ردکخواهد  چه ایشانن صورت یردم: در اکعرض  .«شد
 3.«گذاردو او را به خودش وانمی گذاردی به ارث مییهاتابکو 

طور که آیا کتاب خدا را آن ،ای اباحنیفه»: حنیفهابوبه  امام صادق فرمودۀ .12
گفت:  «؟!کدام منسوخ دانی کدام آیه ناسخ است وو می؟! شناسیمی ،شایسته است بشناسی

خدا این علم را ! وای بر تو. کردی علمادعای ، ای اباحنیفه»دانم. حضرت فرمود: می ،بله
علم این ! ها نازل فرموده است. وای بر تورا بر آن( قرآن) فقط نزد افرادی قرار داده که کتاب

ارث از کتابش را هم به تو حتی یک حرف خدا ست. ماپیامبر  فقط نزد افراد مخصوصی از ذریۀ
  4.«نداده است

ترین اموری از او از بزرگ ،ک مدعی ادعایی کرداگر ی»فرماید: می امام صادق .13

                                                                                                                                                                     
 .137. االمامة و التبصرة، ص1
 .249. غیبت، نعمانی، ص2
 .340. غیبت، نعمانی، ص3
 .89، ص1الشرائع، جعلل. 4
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  1«.دها را پاسخ گویتواند آنمیاو که تنها کسی چون بپرسید 

 ها حجت خدا درآن وسیلۀترین دالیلی که بهکه از مهمشود روشن می ،شدچه بیان از آن
 .استعلم  وصیت و ،شودزمینش شناخته می

در روشنگری از این دو دلیل همراه دلیل دیگری که از اهمیت م یر کدر قرآن  تعالیحق
َك فرماید: ـ مییعنی دعوت به حاکمیت خداوند متعالکمی برخوردار نیست ـ َو ِإْذ قاَل َربُّ

ْرِض َخلیَفًة قا
َ
ماَء َو َنْحُن ِلْلَمالِئَکِة ِإنِّي جاِعل  ِفي اأْل  َتْجَعُل فیها َمْن ُیْفِسُد فیها َو َیْسِفُك الدِّ

َ
ُلوا أ

ْعَلُم ما ال َتْعَلُموَن 
َ
ي أ ُس َلَك قاَل ِإنِّ ُح ِبَحْمِدَك َو ُنَقدِّ ها ُثمَّ َعَرَضُهْم  *ُنَسبِّ ْسماَء ُکلَّ

َ
َم آَدَم اأْل َو َعلَّ

ْنِبُئوني
َ
ْسماِء هُؤالِء ِإْن ُکْنُتْم صاِدقیَن  َعَلی اْلَمالِئَکِة َفقاَل أ

َ
و چون پروردگارت به )  2ِبأ

که در آنجا فساد گماری میآیا کسی را  گفتند ،گمارمجانشینی میمن در زمین  فرشتگان گفت
کنیم؟ گوییم و تو را تقدیس میریزد و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح میها بکند و خون

ها را به ها را به آدم بیاموخت. سپس آندانید * و تمام نامدانم، شما نمیگفت: آنچه من می
 (.های ایشان خبر دهیدمرا از نامگویید : اگر راست میفرشتگان عرضه کرد و گفت

اَل فرماید: می و
َ
ْسُنوٍن  یِة ِإنِّ کِلْلَماَلئِ  کَربُّ  َوِإْذ ق ْن َحَمٍإ مَّ ن َصْلَصاٍل مِّ  *َخاِلق  َبَشرًا مِّ

وحِ یُتُه َوَنَفْخُت فِ یَفِإَذا َسوَّ  ْجَمُعوَن کُة کَفَسَجَد اْلَمآلئِ  *َن یَفَقُعوْا َلُه َساِجدِ  یِه ِمن رُّ
َ
ُهْم أ ِإالَّ  *لُّ

ن یِإْبلِ 
َ
َبی أ

َ
اِجدِ یکَس أ هنگام را که پروردگار تو به فرشتگان  آن[ کنو ]یاد ) 3َن یوَن َمَع السَّ

* پس وقتی آن را درست  .آفرینممیـ از ِگلی سیاه و بدبوگفت: من بشری را از ِگلی خشک ـ
* پس فرشتگان همگی به سجده  .کردم و از روح خود در آن دمیدم برای او به سجده درافتید
 .(کنندگان باشددرافتادند * جز ابلیس که خودداری کرد از اینکه با سجده

منصوب زمین  در یینشجانخلیفه و که  دهدخبر می شخداوند به فرشتگان ،در این آیات

                                                                                                                                                                     
 .178. غیبت نعمانی، ص1
 .31و  30. بقره،2
 .31تا  28. حجر، 3
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 به خود گرفت؛ وصیتی شکل وصیت از حضرت آدم این تنصیب الهی بعد وفرماید می
که متنی است الهی  ،وصیتبنابراین  ؛کندکه در آن حجت قبلی به بعد از خود وصیت می

منصوب ها بر آن کسی رابدانند خداوند چهکند تا میان مردم اعالم میدر حجت خدا آن را 
ها فهماند د خداوند به آنکردناین تنصیب اعتراض که فرشتگان براین ازپس . فرموده است

 وخالفت را به انجام برساند  وظیفۀتا فرموده است را با سالح الزم مجهز  خودجانشین که 
فرمان اطاعت از او و سجده برای او را صادر ها . سپس در پایان به آنعلم استاین سالح، 

این اطاعتی که خداوند برای  و اطاعت است ، سجدۀسجود در اینجافرماید. منظور از می
حاکمیت خداوند قصد و غرض از همان  ،واجب فرمود شمخلوقاتبر و جانشین خود خلیفه 

سربلند بیرون امتحان  ـ ازمثل مالئکهـ کنداز حجت خدا اطاعت  کسهر. پس متعال است
 ـ ناکام خواهد ماند.مثل ابلیس که خدا لعنتش کندوی را نافرمانی کند ـکس هر وآید می

ببینیم تا چه حد بر سید ررسی کنیم تا را ب ـوصیتیعنی ـدلیل اول  داکنون بیایی
 انطباق دارد. الحسناحمد

 وصیت

 :داشته باشیمشب وفاتش  در بیایید با هم مروری به وصیت رسول خدا

 المؤمنینپدرش حسین زکی شهید از پدرش امیرالثفنات از ذی از پدرش باقرامام از 
 رسول خدا» :کندچنین نقل می یرفتند به عل یاکه از دن یدر شب یفرمودند: ا 

امال  یرالمؤمنینرا به ام یتشانوص آماده کن. حضرت یو دوات یفهاباالحسن! صح
ها دوازده پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن ی،عل ی: ایدرس ینجابه ا تافرمود 

تو را در آسمانش،  یوتعال. خداوند تبارکینفر از دوازده امام هست یناول «یعل» یو تو ا ی؛مهد 
 یلۀوس( و فاروق اعظم )بهیامبربزرگ پ کنندۀیقاکبر )تصد یقمؤمنان و صد یرو ام یمرتض یعل

 یبرا یاسام یناست و ا یدهنام ی( و مأمون و مهد شودیحق و باطل فرق گذاشته م ینتو، ب
چه زنده و ـ یهست یتمبمن و سرپرست اهل یتو وص ی،عل ی. ایستن یستهجز تو شا یاحد 
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بود؛ پس هرکدام را که در عقد ازدواج من  یمن بر زنانم خواه یوص نیزو  ـیشانا ۀچه مرد
 یزارممن از او ب یو هرکدام را که تو طالق ده کندیمرا مالقات م قیامت یفردا یگذار  یباق

بر امتم  امهیفو خل ین. تو پس از من جانشبینمیو نه من او را م بیندینه او مرا م یامتو در ق
و  یکوکارکه ن« حسن»مرا به پسرم  ینیو جانش یتوصا یدکه وفات تو فرارس ی. زمانیهست

پاک و  «ینحس»آن را به فرزندم  یدنما. زمان وفات او که فرارس یمبه حق است تسل یدهرس
کنندگان و صاحب آن را به فرزندش سرور عبادت یدوفات او فرارس کهیبسپارد؛ و وقت یدشه
آن را به  یدو هرگاه زمان وفات او رس ید؛واگذار نما «یعل»عبادت(  هایینهپ یت )داراثفنا

صادق « جعفر»آن را به پسرش  یدکه وفات او رس زمانیکند؛ و  یمباقر تسل« محمد»فرزندش 
وفات او  یکاظم واگذار کند؛ و وقت «یموس»به فرزندش  یدبسپارد؛ و آنگاه که وفات او فرارس

آن را به فرزندش  یدکه وفات او رس یکند؛ و زمان یمرضا تسل «یعل»به فرزندش  یدفرارس
ناصح واگذار  «یعل»آن را به فرزندش  رسیدکه وفات او فرا یبسپارد؛ و زمان یثقه تق« محمد»

که وفات او  یفاضل بسپارد؛ و زمان« حسن»آن را به پسرش  یدکه وفات او رس یو زمان ید؛نما
دوازده  یناست بسپارد. ا محمدشده از آلکه نگهداشته« محمد»فرزندش آن را به  یدفرارس

و  یت]وصا یدزمان وفات او رس کهقتیخواهد بود. پس و یدوازده مهد  امام بود و بعد از آن
نماید و او سه نام  یماست تسل ینو[ مقرب یین]نفر از مهد ینمرا[ به فرزندش که اول ینیجانش
است « احمد»مثل نام پدر من است و آن عبدالله و  یگرشمن، نام د نامش مانند نام یک ؛دارد

 1«مؤمنان است. یِن خواهد بود؛ او اول ینام او مهد  ینو سوم

احمد را نی عگانه ین دوازدهومهدیمهدی از  یناولدر این وصیت مقدس  خدارسول 
پرسشی ؟ این است الحسناحمدهمان سید  (فرماید. آیا این مهدی اول )احمدمییاد 

 کندبا وصیت احتجاج می کسی کهکه این قاطع داده شود مبنی برپاسخی است که باید به آن 
صاحبش ادعا از وصیت را کسی غیر که ممکن نیست این و صاحب آن باشد باید خودناگزیر 

                                                                                                                                                                     
 .147، ص53؛ بحاراالنوار، ج150. غیبت شیخ طوسی، ص1
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 کند.

از نوشتار بازدارنده وصیت مقدس »کتاب از  الحسناحمداز فرمایشات سید برخی 
 :شودمیقدیم ت «گمراهی

اش به پیروی آن را در آخرین لحظات زندگی خداتاری است که رسول شوصیت، نو»
ُة : از سخن خداوند نوشته است َحَدُکُم اْلَمْوُت ِإن َتَرَك َخْیرًا اْلَوِصَیّ

َ
ُکِتَب َعَلْیُکْم ِإَذا َحَضَر أ

َرِبیَن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلی 
ْ
ِقیَن ِلْلَواِلَدْیِن َواألق وفاتتان برسد بر شما واجب  که هنگامی) 1اْلُمَتّ

، وصیت نیکو کنید، به والدین و نزدیکان جای گذاشتیدبهو خوبی( )است اگر خیر 
که  کسهراین وصیت را برای ( خدا لو )رسو ، (حقی است بر پرهیزگاران [کردنوصیت]

در آخرین  کنممی تأکید و فرمایدبازدارنده از گمراهی توصیف می ـتا ابدـ زندببه آن چنگ 
رین شود آنچه در آخکه ایشان پیامبری است که به او وحی می آنجا ازاش؛ لحظات زندگی
. استای برای حفظ دین پس از خودش رسالتش و وسیله گوید چکیدۀاش میلحظات زندگی

قطعه ش و درد سم که کبدش را قطعهاشدت بیماریآن با  کنید وقتی ایشانچه فکر می حال
وصیت بازدارنده از " تا این نوشتار را بنویسد و آن را به فرمودمیبسیار تالش  کرده است

متعال واست که خداوند سبحان تا به آن حداهمیت این نوشتار  ؟!کندتوصیف می "گمراهی
از زیادی عبادتی که بدنش را به سختی که  کردترحم می به محمدتا آن اندازه که 
نَزْلَنا َعَلْیَك : فرمایدمی قرار داده، خطابرا او  ورزد وانداخت به وی شفقت میمی

َ
 طه * َما أ

با اینکه ، (ما این قرآن را نفرستادیم تا خود را به سختی بیندازی*  طه) اْلُقْرآَن ِلَتْشَقی
دارد و نسبت به ایشان  روا که به محمدبینیم خدای سبحان با این شدت رحمتی می

آن را دهد تا نوشتاری بنویسد و دستور میوی ولی در آخرین لحظات زندگی به  ،مهربان است
که از َسم، دردهای اینبا وجود ؛ "گمراهی نوشتار بازدارنده از": کندگونه توصیف جلوی همه این

 است. کردهپاره پارهبسیاری متحمل شده است و سم در بدنش جریان دارد و کبد او را 
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بازدارنده از گمراهی تا ابد توصیف [ وصیت]این وصیت را به  خدااینکه رسول ... 
ادعای  کس بگویدمحال است شخص باطلی بتواند ادعای وصیت کند. هر]یعنی[ ، فرموده

خدای سبحان را به ناتوانی از محافظت از  ،پذیر استامکان باطل [مدعیان]سوی وصیت از 
بازدارنده از گمراهی  زندبکه به آن چنگ  یکسهرکند که ایشان آن را برای نوشتاری متهم می

نوشتار بازدارنده "چون خداوند این نوشتار را به  ؛کندگویی متهم میخدا را به دروغداند! یا می
این  ،ادعای وصیت کند بتواند [باطلی]شخص توصیف کرده است و اگر  "گمراهی تا ابداز 

یا خدا را به نادانی متهم کرده است؛ چون خدا  !زدارنده از گمراهی نخواهد بودنوشتار دیگر با
منطبق نیست و خدا نسبت به آن نادان است!  آنصفتی توصیف کرده است که بر  اوصیت را ب

از است تر مرتبهبلندبسی و خداوند  ،به دور استبسی  از خدای سبحانهایی چنین نسبت
  .کنندوصفش میآنچه این جاهالن 

گوِی حکیِم مطلِق سبحان، باید متنی )نص( که آن را به ، داناِی تواناِی راستدر نتیجه
کردن از ادعا  توصیف کرده است "به آن چنگ بزند کسی کههربرای  از گمراهیبودن بازدارنده"

شود و هدف از این متن، محقق اش تا اینکه صاحب آن، مدعی داردبتوسط افراد باطل باز 
به سخن  با توجه که را کسانیکار است و گوی فریب؛ وگرنه خداوند، نادان، ناتوان یا دروغشود

سبحان، نادان ِکشانده است. محال است خدای  به پیروی از باطل، زدند چنگ [به وصیت]او 
حق  و محال است که از حضرت چون او دانا و توانای مطلق است ؛ناتوان باشدیا 

توان او را به گو و حکیم است و نمیچون او راست ؛َسر بزند یدروغ تعالموسبحان
و دین از بین  به سخنش اعتماد کردچیزی توان در هیچ وگرنه نمی ؛بودن توصیف کردگودروغ

 .خواهد رفت

با وجود توصیف وی به اینکه این  ،بعدی ۀخلیفنسبت به  شزمینخدا در  خلیفۀمتن  و
است متنی یعنی ـ استبازدارنده از گمراهی  به آن چنگ بزنند کسانی کههمۀ برای متن 
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که تا این محافظت شود، گو و باطلتوسط افراد دروغ شدنخداوند، از ادعاتوسط باید  1ـالهی
 باطل، دروغ و [مدعِی ]پیروی از  بودنپذیر امکانسبب وگرنه به ؛آن را ادعا کند شصاحب

گوِی تواناِی حکیِم و این )چنین متنی( از داناِی راست شودفریب برای مکّلفین محسوب می
 . شودمطلِق سبحان صادر نمی

خواهی آب بنوشی اگر انسانی که دانای به غیب و فرجام امور است به تو بگوید: اگر می
آنجا سم از سپس شما  ،وقت در اینجا سم نباشدهیچ کنم کهتضمین میاز اینجا بنوش و من 
 یا از پایه و کننده، چگونه شخصیتی خواهد بود؟ او یا نادان استضمانت بنوشی، آن شخِص 

به خدا  کسی کهاست! آیا کرده وعده ناتوان است یا ُخلف کردنگو یا از ضمانتاساس دروغ
وعده توصیف گویی، ناتوانی یا ُخلفانی، دروغناد صفتا تواند خدا را بایمان دارد می

 .هایی استتر از چنین نسبتمرتبهبسی بلند وند؟!خداکند

عهده ارد شده حفاظت از متن الهی را بر و  معصومیندر قرآن و روایاتی که از  خداوند
ر به دو این متن . اهل باطل از ادعای کنندگرفته است، تا اینکه اهل باطل نتوانند آن را ادعا 

َل : که خدای متعال فرموده است همان طور ؛هستند؛ این رخدادی غیرممکن است َوَلْو َتَقَوّ
َخْذَنا ِمْنُه ِباْلَیِمیِن ُثَمّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتیَن 

َ
اِویِل أَل

َ
ق
َ
ها را به ای از گفتهو اگر پاره) 2َعَلْیَنا َبْعَض اأْل

                                                                                                                                                                     
. در روایت پیشین که از کافی به دستور خدای سبحان استفقط  شودجانشین او می کسی که بر پیامبر. متن 1

، َذِلَك ِإَلی الله َتَباَرَك وَتَعاَلی» :بن عمرو حارثبه   سخن پیامبرنقل شد  من  این مسئله به اختیار)« َلْیَس َذِلَك ِإَليَّ
 * َوَما َیْنِطُق َعِن اْلَهَوی :فرمایدپیامبرش می خصوص خداوند در (.وتعالی استاین به اختیار خدای تبارک .نیست

کلینی (. رسدبلکه سخنان او وحی است که به او می ؛گویدهوس سخن نمی هوا واز روی ) ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحی ُیوَحی
ْشَعِث  از کند: ...روایت می

َ
َبا َعْبِد الله» نقل است که گفت:َعْمِرو ْبِن األ

َ
ا ُیوِصی » :َیُقوُل  َسِمْعُت أ أَتَرْوَن اْلُموِصی ِمنَّ

ْمُر ِإَلی َصاِحِبه الله وَرُسوِلهِإَلی َمْن ُیِریُد اَل والله وَلِکْن َعْهد  ِمَن 
َ
ی َیْنَتِهی األ  امام صادق« ِلَرُجٍل َفَرُجٍل َحتَّ

نه، به خدا قسم چنین  تواند وصیت کند؟خواهد میببه هرکه  ،کننده از ما ائمهکنید وصیتما گمان میش» :فرمایدمی
ه تا ب بیت[اهلاز ما ]ی مردی پس از مردی برا لکه امر امامت عهد و فرمانی است از جانب خدا و رسولشنیست؛ ب

 (.277، ص1)کافی، ج «.صاحبش برسد
 .46تا  44حاقه،  .1
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 (.کردیمسپس رگ قلبش را پاره می؛ گرفتیمشدت میرا بهما او ، بستدروغ بر ما می

و  ولی خداوند از آن جلوگیری نکرده است ؛بستن( به خدا همیشه بوده)دروغ "َتَقّول"
ها را هالک کند؛ بلکه خداوند سبحان آنسرعت به "گفتن" بعد از ضروری نیست که خداوند

بودنشان روشن است که باطل هاییدعوت بارۀکه در  کسیهر و  دهدها فرصتی میبه آن
 تقّول صرفاً  . قطعًا منظور در آیهدانداین را می ـمانند دعوت ُمسیلمهـ کندتحقیق می

است که  "تقّول"از  حالتی بستن( بر خداوند)و دروغ بلکه منظور از تقّول ؛( نیستگفتندروغ)
است؛ اینجاست که قطعًا  شدهکه دلیل بر آن آورده داشته باشد شخص ادعای سخن الهی 

حمایت کند، و این  تا از سخن الهی که دلیل بر آن آورده شده است شودمی عملخداوند وارد 
و  رساند تا جانشین پس از خودش شناخته شودخدا آن را )به مردم( می ی است که خلیفۀنّص 

جهت به خدای سبحان نکردناست. دخالت فرمودهتوصیف  از گمراهیبودن آن را به بازدارنده
به  مخالف حکمت است؛ مثال این سخن یا نص وصیت عیسیاین متن حمایت از 

 1.استن وبه امامان و مهدی خداو وصیت محمد رسول  خدامحمد رسول 

برای صاحبش  "نص" در نتیجهاست و  غیرممکن اییادعچنین دارد که آیه بیان میاین 
 کندکند. روایاتی وجود دارد که روشن میادعای آن را نمیاست و کسی غیر از او شده حفاظت
اختصاصًا مربوط به نص الهی بر خلفای الهی است. این نص الهی است که خداوند  این آیه

 برهر دخالتی که  الهی که ازاست و این نصی  برسد شتا به صاحب باید از آن محافظت کند

                                                                                                                                                                     
زند توصیف ببه آن چنگ  کسی کههراین وصیت را به نوشتار بازدانده از گمراهی برای  خدارسول دلیل به همین . 1

خدای  آورد.به شمار می ،آوردهاو را دلیل روشنی از دالیلی که  به محمد وصیت عیسی تعالیحق. کرده است
َما َبْیَن َیَدی ِمَن  فرماید:میمتعال  قًا لِّ َصدِّ ی َرُسوُل اللِه ِإَلْیُکم مُّ اَل ِعیَسی اْبُن َمْرَیَم َیا َبِنی ِإْسَراِئیَل ِإنِّ

َ
ْوَراِة  َوِإْذ ق التَّ
ِتی ِمن َبعْ 

ْ
رًا ِبَرُسوٍل َیأ ِبینَوُمَبشِّ اُلوا َهَذا ِسْحر  مُّ

َ
َناِت ق ا َجاءُهم ِباْلَبیِّ ْحَمُد َفَلمَّ

َ
و ]یاد کن[ هنگامی ) (6)صف،  ِدی اْسُمُه أ

سوی شمایم، تورات را که پیش از من بوده، خدا به ۀیقین من فرستاداسرائیل! بهرا که عیسی پسر مریم گفت: ای بنی
دهم. پس هنگامی که ]احمد[ می بشارتاست « احمد»که بعد از من می آید و نامش ای فرستادهتصدیق می کنم، و به 

 ،که مدعی باطلی بتواند ادعای وصیت کند صورتی در(. دالیل روشن برای آنان آورد، گفتند: این جادویی است آشکار
  نخواهد بود.وصیت دلیل روشنی از سوی خدا دیگر 
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ای باشد انتقال این وصیت به خلیفه مرحلۀلت در چه این دخا ؛محفوظ است آن تأثیر بگذارد
 کند.که آن را ادعا میباشد ای در مرحله یا مراحل رسیدن به خلیفهچه  رسدکه وصیت به او می

در این آیه مربوط به نص  که تقّولاین کنند:روایاتی وجود دارد که این حقیقت را روشن می
 :الهی است

: از سخن خداوند عزوجل پرسیدم» کند:میروایت  الحسنبن فضیل از ابو محمد
خواهند والیت می» :فرمود «.هایشان خاموش کنندخواهند نور خدا را با دهانمی»

عرض کردم: و خدا نور خود را کامل  «.هایشان خاموش کنندرا با دهان امیرالمؤمنین
ُه : خداوندعرض کردم: سخن  «. ..کند.خدا نور امامت را کامل می»: کند. فرمودمی ِإنَّ

یعنی جبرئیل، از سوی »: فرمود .(ای کریم استقرآن سخن فرستاده) َلَقْوُل َرُسوٍل َکِریٍم 
َو َما ُهَو ِبَقْوِل شاِعٍر : گوید: عرض کردم)راوی( می .«والیت علی خصوصخدا، در 

ا ُتْؤِمُنوَن  ِلیاًل مَّ
َ
گفتند: »: فرمود .(آورندنیست، تعداد کمی ایمان می یخن شاعر و این س) ق

 ؛امر نکرده است علیبارۀ به این موضوع در  بندد و خداوند او رامحمد به پروردگارش دروغ می
از سوی پروردگار جهانیان است  والیت علی»: فرمود «.همین دلیل خداوند قرآن را فرستاد به

سپس ؛ گرفتیمشدت میما او را به، بستدروغ بر ما میها را به ای از گفتهپارهمحمد و اگر 
 1.«کردیمرگ قلبش را پاره می

این امر را کسی غیر از صاحبش ادعا »: فرمایدمی که امام صادق همان طور
 2«.کندمیمگر اینکه خدا رشتۀ عمرش را قطع  ،کندنمی

چنین بازداشته شده است؛ وصیتی که ُمّتصف به  شخص باطل از ادعا به وصیت الهی
ادعای شخص  .کندزند گمراه نمیبکه به آن چنگ را  یکسکه هر شده استخصوصیتی 

زیرا  ؛ظاهر کند پیش از اینکه این ادعا را برای مردم ،شودمی تشباطل، باعث هالک

                                                                                                                                                                     
 . 434ص ،1، جیکاف 1. 

 .372ص ،1، جیکلین ،کافی. 2
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است که  یکس یِی گودروغ یا یناتواندلیل بر نادانی،  دادن به او تا وصیت را مدعی شودفرصت
است  مسائلیاز جمله و این  ؛نشدن را داده استگمراه ۀوعد یت،به وص یندگانبه تمسک جو

: متعال فرموده است وندهمین دلیل خدا بهو  ؛که برای حقِّ مطلِق سبحان محال است
 َخْذَنا ِمْنُه ِباْلَیِمیِن

َ
سپس رگ قلبش ؛ گرفتیمشدت میرا بهما او ) ُثَمّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتیَن  *أل

 «.کندمیخدا رشتۀ عمرش را قطع »: فرمود و امام صادق (کردیمرا پاره می

؛ اینکه استمنطبق بر استدالل عقلی گفته شده  آیهاین گویم: برای توضیح بیشتر می
َل َوَلْو : . سخن خداوند متعالنیست پذیرامکاناست و  بازداشته شده [ی وصیت]ادعا َتَقَوّ

اِویِل 
َ
ق
َ
َخْذَنا ِمْنُه ِباْلَیِمیِن  *َعَلْیَنا َبْعَض اأْل

َ
ای از پاره]محمد[ و اگر ) ُثَمّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتیَن  *أَل

سپس رگ قلبش را پاره ؛ گرفتیمشدت میما او را به، بستها را به دروغ بر ما میگفته
 است؛ یعنی اگر او ناپذیراجتناب [توسط خداوند]نمودن به این معناست که هالک (کردیممی

و قرآن  مخاطب این آیه کسانی هستند که به محمد 1.شودهالک می کنددروغی  یادعا
که سخن خداوند  نیست به این دلیل آیهاین در  به این سخن بنابراین احتجاج ؛رندایمان ندا

یعنی احتجاج  ؛به مضمون آیه استبلکه احتجاج  ـها به خداوند ایمان ندارندچون آنـ است
که نص الهی که به یعنی اینشده است؛ ها ثابتبه مطلبی که از جهت عقلی برای آن

اشاره شده است، غیر از  زندبه آن چنگ می کسی کهبرای  ،از گمراهی آنبودن بازدارنده
ب آن تواند مدعی داشته باشد؛ زیرا اگر بگوییم کسی غیر از صاحآن نمی [اصلی]صاحب 

گویی نسبت نادانی، ناتوانی یا دروغ متعالوشود به خدای سبحانمی الزم بتواند آن را ادعا کند
 .داده شود

 تشخیصی را ادعا عقلی، قرآنی و روایی، امکان ندارد کسی بتواند نص الهِی نظر از  بنابراین

                                                                                                                                                                     
سبب دوم به (ۀمعنایش این است که )جمل است، و)آرزو(  احرف َتمنّ « لو» :گویدجوهری می :گویدمنظور میابن. 1

اول در  (ۀ)جمل« .کنماگر نزد من بیایی، تو را ِاکرام می» :گویی، میافتدناممکن است، اتفاق نمیاول  (ۀ)جملاینکه 
 «لو»و  ؛«گیریمقدرت او را می با» :استکردن دوم هالک (ۀ)جمل و ؛«انی ببنددما سخن اگر بر» :است «لتقوّ »آیه، 

 . دهدرخ نمی« تقّول»زیرا  افتد؛کردن اتفاق نمیاینجا به این معناست که هالک در (اگر)
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 بازدارنده بزندکه به آن چنگ  کسهرشده است که برای صفت ُمّتصف به این  کهنصی کند؛ 
حفظ شده است تا اینکه  از اینکه کسی بتواند آن را ادعا کند این متناز گمراهی است؛ یعنی 

 شدنکه همان جلوگیری از گمراه ،شودمحقق  متنصاحبش آن را ادعا کند و هدف از 
که خدای سبحان به آن وعده داده  همان طوراند؛ فینی است که به وصیت چنگ زدهمکل

 .است

 :گویمتوضیح و تفصیل بیشتر می برای

 :است جایگاه الهی مدعی منصب وکسی که 

است « دارنده از گمراهی برای متمسک به آننگه»موصوف به  ـ یا مدعی نص تشخیصِی 
چون این نص قطعًا ؛ گو یا باطل باشدکه در این صورت، مدعی حق است و امکان ندارد دروغ

وگرنه خداوند مردم را امر به تمسک به چیزی کرده  ؛از ادعای کذابان و مبطالن محفوظ است
وصف کرده « بازدارنده از گمراهی»عنوان کند و با این حال این نص را بهها را گمراه میکه آن

 و این دروغی است که محال است از خداوند صادر شود.

 بازدارنده از گمراهی»ـ یا مدعی منصب الهی است، اما مدعی نص تشخیصی موصوف به 
ای است که برای بعضی از گونهنیست، و این مدعی یا ادعایش به« برای متمسک به آن

همراه دارد. چه بسا خداوند ای از امور، شبهات و اشتباهاتی بهسبب جهلشان به پارهمکلفان به
قرآن را درباره او اجرا کرده و از باب رحمت به بندگان نابودش کند؛ هرچند مدتی بعد  ۀاین آی

که حجت و عذری برای پیروان او نیست، یا اینکه او، احتمال در حالی ؛از اعالم ادعایش باشد
ندارد کسی را در شبهه بیندازد مگر اینکه خودش طالب باطل باشد و در نتیجه از کسی بدون 

شود و های زیادی از او صادر میخیصی اطاعت کند و با این حال، سفاهتهیچ نص تش
شریفه بر او  ۀاما هیچ دلیلی وجود ندارد که آی ؛سازدخداوند، باطل او را برای مردم آشکار می

شود برای بلکه چه بسا خداوند او را زمانی طوالنی مهلت بدهد؛ پس او رها می ؛منطبق شود
 دنبال باطل هستند.بهود خ که با سفاهِت  کسانی
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 ۀزنم؛ سه دایره وجود دارد: سفید، خاکستری و سیاه. دایر برای توضیح بیشتر مثالی می 
شود و در نتیجه هرکه گویی وارد آن نمیاست و هیچ دروغشده شده و حمایتسفید، حفاظت

َل َعَلْیَنا َبْعَض َوَلْو َتَقوَّ داخل آن شود مدعی صادق است و باید تصدیقش کنیم. آیات شریفه: 
َخْذَنا ِمْنُه ِباْلَیِمیِن * ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتیَن 

َ
اِویِل * أَل

َ
ق
َ
 ۀبر این دایره قطعًا منطبق است. دایر  اأْل

 کسیتوان بر هر؛ پس آیا میاست گویان به آن حفاظت نشدهخاکستری، در برابر ورود دروغ
البته ممکن است بعضی اوقات از ورود افراد  یقش نمود؟!که در آن بود اعتماد کرد و تصد

با اینکه هیچ عذری  ؛سبب رحمت الهی نسبت به بندگانگو حفاظت شود؛ آن هم صرفًا بهدروغ
شریفه ممکن است بر این دایره  ۀکه داخل آن هستند ندارند؛ پس آی برای اطاعت از کسانی

 منطبق باشد، اما لزومًا نباید بر آن صدق کند.

بلکه  ؛شودگویان به آن حفاظت نمیسوم، سیاه است و به هیچ وجه از ورود دروغ ۀدایر  
پس  ؛گویان است و روشن است که این دایره برای کذابان استاساسًا این دایره متعلق به دروغ

گویان وجود ندارد، نه قبل از ورودشان و دروغدر برابر ت و حفاظت آن هیچ دلیلی برای حمای
 این دایره نیست. ،نه پس از ورودشان. در نتیجه جایگاه آیه شریفه

تشخیصی متن بودن ادعای غیرممکن خصوصباید توجه داشت سخن ما در  در نتیجه
ادعای ـ طور کلیبهـاز گمراهی توصیف شده است؛ ولی بودن که به بازدارنده یمتناست؛ 

جایگاه الهی ممنوع نیست. ادعای جایگاه الهی یا پیامبری یا خالفت الهی در زمین، باطل و 
 چه بساتشخیصی( بسیار اتفاق افتاده است و  نصسفیهانه است و بدون احتجاج به وصیت )

کذاب است  مسیلمۀ این افراد، از جملۀمدت زمانی هم زنده بماند.  ادعای باطل کند کسی که
 حضرت محمدخدا و پس از وفات رسول  کردادعای پیامبری  خداکه در زمان رسول 

ای ندارد و ادعایی خدا و بدون وصیت، فایده نص ،نیز زنده بود. ادعای بدون شهادت خدا
نخواهد حضر خداوند عذری در م کس این مدعی باطل را تصدیق کندهر سفیهانه است و

 .داشت

بلکه منظور  نیست؛ ادعای اهل باطلبودن ممنوع طور کلیبهمنظور،  بنابراین 
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کسی از گمراهی برای بودن که به بازدارنده متنی ؛است« تشخیصی نص» بودن ادعایممنوع
 خدا برای مردم است. این وصیت خلیفۀتوصیف شده است که همان  زندبه آن چنگ می که

کند. این می تأییدقرآنی و روایی نیز آن را متن و  کردیمصورت عقلی ثابت بودن را بهممنوع
، بدون اینکه کسی آن را متنکند؛ گذشِت صدها سال بر این می تأییدموضوع را واقعیت نیز 

های پیامبران در تورات و از وصیت برای اثبات این حقیقت کافی است! از وصیت ادعا کند
 ادعاو آن را اوصیای پس از او  صدها سال گذشته است و کسی غیر از محمد عیسی
کسی ادعا نکرده است. امام  را غیر از امامان که وصیت پیامبر همان طوراند؛ نکرده

از تورات و انجیل، امام که بعد از این این واقعیت بر جاثلیق احتجاج کرده است.با  رضا
چنین جاثلیق  ،فرمود را روشن ل خدابر حضرت محمد رسو  از پیامبران پیشین نص

احتجاج  .پذیر باشدامکان تر از یک شخصتواند بر بیشها میاین متنکه ادعای استدالل آورد 
برای  متناین  و نداهرا افراد باطل ادعا نکردها وصیتیق این بود که لبر جاث امام رضا

همان  ولی برای ما ثابت نشده است که این شخص "...: گفت تشخیص مدعی است. جاثلیق
ما  و بودن او اقرار کنیمتوانیم به پیامبر است نمی که نام او محمداینِصرف است. به محمد

به شک »: فرمود امام( رضا) ." ...شما باشد محمدشک داریم که این شخص، همان 
پیامبری که نامش محمد ، از زمان آدم تا امروز ،یا پس از آناز آن آیا خدا پیش  !احتجاج کردید

پیامبران فرستاده  همۀهایی که بر کتاب هیچ جایی ازاو را در  و شما؟ استه برانگیخت باشد
 1.از پاسخ بازماندند ها()آن «؟!بینیدمی غیر از محمد ه،شد

حجت است.  ایمان دارند آنبه  کسانی که ایبر متن احتجاج اوصیای پیشین به این 
پیامبران پیشین احتجاج  نصبه  د. عیسیکردنبه آن احتجاج محمد و عیسی

 که در قرآن ذکر شده است همان طورها نبود. به اینکه بالفاصله پس از آن با توجه ؛کرد
پیامبران پیش از  نصطور به  احتجاج کرده است و همین عیسی نصبه  محمد
اَل ِعیَسی اْبُن َمْرَیَم َیا َبِنی : فرمایدمی. خدای متعال  به او عیسی

َ
ِإْسَراِئیَل َوِإْذ ق
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ِتی ِمن َبْعِدی
ْ
رًا ِبَرُسوٍل َیأ ْوَراِة َوُمَبِشّ َما َبْیَن َیَدی ِمَن الَتّ قًا ِلّ َصِدّ ِه ِإَلْیُکم ُمّ ی َرُسوُل الَلّ ْحَمُد  ِإِنّ

َ
اْسُمُه أ

ِبین   اُلوا َهَذا ِسْحر  ُمّ
َ
َناِت ق ا َجاءُهم ِباْلَبِیّ ریم و ]یاد کن[ هنگامی را که عیسی پسر م) 1َفَلَمّ

سوی شمایم، تورات را که پیش از من خدا به ۀیقین من فرستاداسرائیل! بهگفت: ای بنی
 بشارت است« احمد»از من می آید و نامش  که بعدای فرستادهبوده، تصدیق می کنم، و به 

دهم. پس هنگامی که ]احمد[ دالیل روشن برای آنان آورد، گفتند: این جادویی است می
 .(آشکار

 ْوَراِة َواإِلْنِجیِل ِذی َیِجُدوَنُه َمْکُتوبًا ِعنَدُهْم ِفی الَتّ ی اَلّ ِمّ
ُ
ِبی األ ُسوَل الَنّ ِبُعوَن الَرّ ِذیَن َیَتّ اَلّ

ُم َعَلْیِهُم اْلَخَبآِئَث َو  َباِت َوُیَحِرّ ِیّ ُمُرُهم ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَهاُهْم َعِن اْلُمنَکِر َوُیِحُلّ َلُهُم الَطّ
ْ
َعْنُهْم  َیَضُع َیأ

وَر  َبُعوْا الُنّ ُروُه َوَنَصُروُه َواَتّ ِذیَن آَمُنوْا ِبِه َوَعَزّ ِتی َکاَنْت َعَلْیِهْم َفاَلّ ْغاَلَل اَلّ
َ
نِزَل  ِإْصَرُهْم َواأل

ُ
ِذی أ اَلّ

ْوَلـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
ُ
که او را نزد خود در تورات پیامبر اّمی همان کسانی که از این ) 2َمَعُه أ

کنند؛ پیامبری که آنان را به کارهای شایسته فرمان یابند، پیروی میانجیل نگاشته می و
را بر ها نماید، و ناپاکها را بر آنان حالل میدارد، و پاکیزهدهد، و از اعمال زشت بازمیمی

 دارد؛ پس[ آنان برمیکند، و قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است از ]دوشآنان حرام می
ش دادند و از نوری که بر او نازل اکسانی که به او ایمان آوردند و او را حمایت کردند و یاری

 .(نداشده پیروی نمودند، فقط آنان رستگاران

چنین باطل بود )که هرگز  خداوند در قرآن بیان کرده است که اگر ادعای محمد
از بازداشتن و  نصاین حفظ  زیرا خداوند وظیفۀ ؛کردرها نمی یشنیست( خدا او را با ادعا

ها را از گونه گفت که خداوند وظیفه دارد آنتوان اینیا می ؛عهده داردادعای اهل باطل را بر 
ِسُم ِبَما ُتْبِصُروَن . بازدارد نصاین )ادعای( 

ْ
ق
ُ
ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َکِریٍم  *َوَما اَل ُتْبِصُروَن  *َفاَل أ ِإَنّ

ِلیاًل َما ُتْؤِمُنوَن  *
َ
ُروَن  *َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعٍر ق ِلیاًل َما َتَذَکّ

َ
ِبّ  *َواَل ِبَقْوِل َکاِهٍن ق ن َرّ َتنِزیل  ِمّ
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اِویِل  *اْلَعاَلِمیَن 
َ
ق
َ
َل َعَلْیَنا َبْعَض اأْل َخْذَنا ِمْنُه ِباْلَیِمیِن  *َوَلْو َتَقَوّ

َ
َفَما  *َوِتیَن ُثَمّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه الْ  *أَل

َحٍد َعْنُه َحاِجِزیَن 
َ
ْن أ ِقیَن  *ِمنُکم ِمّ ْلُمَتّ ُه َلَتْذِکَرة  ِلّ ِبیَن  *َوِإَنّ َکِذّ َنّ ِمنُکم ُمّ

َ
ا َلَنْعَلُم أ ُه َلَحْسَرة   *َوِإَنّ َوِإَنّ

ُه َلَحُقّ اْلَیِقیِن  *َعَلی اْلَکاِفِریَن  َك اْلَعِظیِم  *َوِإَنّ ْح ِباْسِم َرِبّ و * بینید قسم به آنچه می) 1َفَسِبّ
و آن گفتار یک شاعر * ای بزرگوار است تردید این قرآن، گفتار فرستادهبی * بینیدآنچه نمی

و گفتار کاهن هم نیست، ولی جز اندکی متذّکر  * آورید نیست، ولی جز اندکی ایمان نمی
ها را به دروغ بر ای از گفتهو اگر پاره * پروردگار جهانیان استسوی از  شدهنازل *شوید. نمی

در آن صورت  * کردیمسپس رگ قلبش را پاره می*  گرفتیمشدت میما او را به * بستما می
پند و تذکری برای  ۀتردید این قرآن، وسیلبی *کدام از شما مانع از عذاب او نبود هیچ

و این حسرتی  *ند انکارکنندگانی هستدانیم که از میان شما یقین میو ما به * پرهیزکاران است
 .(تسبیح بگو پروردگار بزرگت نامس بهپ *آشکار است و حقی  *برای کافرین است 

آن را در شب وفاتش نوشته است و از هزاران  خدامحمد رسول  است کهاین، وصیتی 
گاه شودآن را بخواند و از آن  سته استتوانکسی میهر .استها موجود در کتاب سال پیش  ؛آ

هستند. بسیار بوده و این افراد اینکه  با ؛پذیر نبوده استبرای افراد باطل امکانادعای آن ولی 
ادعای بسیاری وصیت بازداشته است. تعداد  [ادعا به] گویی را ازهر مدعی دروغ خداوند

ه نداشتها چنین امکانی وجود نوقت برای آولی هیچ ،اندکردهپیامبری، امامت و مهدویت 
. این شوندوصیت مدعی و  از بین ببرند این وصیت وجود دارد را که بر که حجاب خدا است
خود ِی خودبهکند؛ اینکه توصیف این نوشتار به اینکه می تأکیدتر گفتم پیشکه ت آنچه را واقعی

تواند آن را ادعا کند؛ نمی شاز صاحب به این معناست که کسی غیر بازدارنده از گمراهی است
 ادعای وصیت کند کسهر در نتیجهرا ذکر کرده است. وی  ل خدامحمد رسو  کسی که

 .استآن  صاحب گو وراست

 کسهر کافی است. عنوان دلیلی کامل و حجتی بر حقانیت این دعوتبهاین مطلب 
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او را  امشدهیاد  وصیتکه در من  یادعاوصیت و  است،این دعوت  حقانیتو خواهان حق 
 «!کندکفایت می

 علم

در این  الحسناحمدسید . علم است اند،کردهبیان روایات  دلیل دیگری که آیات و
پرده  اسراری و یقرآنعلوم از بسیاری از  هادر آن و، بسیاری منتشر کردههای کتابزمینه 

 و ،بود ماندهدرک و فهم علما  همچنان به دور از دسترسکه طی سالیان متمادی  برداشته
شان دچار تحیر و سرگشتگی شده ها در درککه عقلاست  ساختهروشن لی را ئبسیاری از مسا

های دیگر کتاببلکه  ؛قرآن کریم متوقف نشد محدودۀ در الحسناحمد علم سید. بود
وارث  را نیز دربرگرفته و به این ترتیب ثابت فرموده که ویتورات  انجیل ومثل آسمانی 
  اوصیاست. و علم انبیا

کدام هری ادیان آسمانی ـابلکه علم ،انانفقهای مسلم هبنها تنه الحسناحمدسید 
 ،آنان به قرآن از همۀکه کرده ها اعالم به آن وداشته مناظره را عرضه ـ با کتاب خودشان

 .اندشانه خالی کرده ها از مناظره با ایشاناما آن ؛داناتر استانجیل  تورات و

ن آقر ظاهر ـی از قرآن سؤالهر به  گوییرا برای پاسخ آمادگی خود الحسناحمدسید 
را به مبارزه علمای مسلمین  و همۀه ـ اعالم کردمنسوخیا ناسخ  ،یا متشابه یا باطنش، محکم

ها را به مبارزه آن ،فراتر از آنو وی بپرسند از قرآن بخواهند از را که ی سؤالهر طلبیده است تا 
روی ها آنپرسد پاسخ دهند؛ اما ها میتی که از آنسؤاال از  سؤالتنها به یک تا  ه استطلبید

 گرداندند و به سنت پیشینیان خود بازگشتند.

با حتی اگر  ؛درخواست کردمناظره با علمای شیعه را  الحسناحمدد یعالوه سبه
تنهایی حاضر اما او به ؛استفاده کنندتوانند از هر منبعی ها میو اینکه آن یکدیگر متحد شوند،

ا به علمای ادیان آسمانی ر  گونه که خواهد شد و جز قرآن کریم با خود نخواهد آورد. همان
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  های آسمانی داناتر است.ها به کتابآن از همۀ ایشانکه به اینمبارزه طلبید 

به اشکاالت با چالش کشید تا آسمانی  ادیانتمامی علمای  همراهرا بهها آنو اخیرًا نیز 
عنوان سالحی علمی جدید که بهدر برابر نظریات خود را  گیریو موضعگویند بملحدان پاسخ 

 در دست الحاد قرار گرفته است روشن کنند.

است که تنها یک دلیل برای عقیدۀ تقلید خواسته از علمای شیعه خصوص همچنین به
به قول  لیو  ؛انددین و آیین خود برگرفته عنوانبهای که دهند؛ عقیدهب ارائهوم معصاز غیر
  1.«کنیگویی با دیوار صحبت می» معروف

                                                                                                                                                                     
کردی چیزی )اگر با زنده صحبت می« اسمعت لو نادیت حیاً »رفته در اصل کتاب: کاربهالمثل عربی . ضرب1

 شنیدی(. )مترجم(می
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 ت خدایمکحا

آن را کسی  .استیر برحذر باش از ای سفیان، »روایت شده است:  اللهعبدابا از
صورت ما همه  فدایت شوم، در اینردم: کعرض  .«شدهالک مگر اینکه  ،نخواست

و  ،شود ه او توجهببخواهد یادش برده شود، که زیرا کسی از ما نیست مگر این ؛ایمشدههالک
دلیل کسی را بیه کست ان یامنظور  .دییه تو فهمکگونه نه آن». فرمود: از او برگرفته شود

 1.«فرابخوانی شگوید تصدیق کنی و مردم را به سخنانمیوی چه به پیشوایی برگزینی و هر

در پشت ه کنیز از ایاست و بپرهیز از ر یبپره»فرموده است:  همچنین آن حضرت
ه کنیا خصوصدر اما  ،دانستماست را یر ، شومفدایتان ردم: کعرض  .«بزرگان گام برداری

نصیبم رفتن  دنبال بزرگاندارم از به دراختیار که را چه پشت بزرگان گام بردارم، دو سوم آن
منصوب  ییشوایل به پیمردی را بدون دلاینکه  ؛دییه تو فهمکچناننه »فرمود: شده است. 

 2.«نیک قیتصدرا که بگوید چه و هر

که داوری تنها در اختیار امام دانا  ،از داوری زنهار»روایت شده است:  از امام صادق
 3.«پیامبریک پیامبر یا وصی است؛ مثل به قضاوت عادالنه بین مسلمانان 

از  یکدامکصحابش فرمود: ه اب رسول خدا»روایت شده است:  از امام صادق
 ،نماز ها گفتندبرخی از آن .تر است؟ گفتند: خدا و رسولش داناترندمکمان محیزهای ایدستاو

 .جهاد گفتندبرخی دیگر  و حج و عمره برخی گفتند ،روزه گفتنددیگر بعضی  ت،اکز  برخی گفتند
. نظر نیستمدپاسخ ولی  ؛داردلتی ید فضیه گفتکمواردی از کدام فرمود: هر رسول خدا

خدا و  یایاولاز روی یبرای خدا و پ دوستی برای خدا و دشمنی ،مانیز ایوان دستیتر مکمح
                                                                                                                                                                     

 .90، ص1. بحاراالنوار، ج1
 .83، ص2. بحاراالنوار، ج2
 .68؛ تهذیب، ص209المهمة، ص. فصول3
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 1.«ستزاری از دشمنان خدایب

یابید را نمی الحسناحمدسید  جزکسی  نظری بیفکنیداسالم  عرصۀ در امروز اگر
تنصیب الهی اصل تنها کسی است که  ایشان .اشته باشدبرافر را که پرچم حاکمیت خدا 

؛ را برافراشته است «ستبیعت از آِن خدا /لله البیعة»پرچم  و زندحاکم فریاد میتعیین برای را 
مردم را به  و اندپرچم حاکمیت مردم یا دموکراسی را برافراشته ،هکه همحالی است  این در

 فقره . همین یککننددعوت میتوسط مردم شده وضعو قوانین  دینیبیسکوالریسم حکومت 
زیرا حتمًا باید پرچم حقی  ؛کندکفایت می الحسناحمدبرای اثبات حقانیت سید تنهایی به
تنها کسی  الحسناحمداینکه سید  نمادی برای دین الهی وجود داشته باشد و عنوانبه

تردید ایشان صاحب شرعی این پرچم است و یعنی بی ،کشدن پرچم را بر دوش میایاست که 
 کس دیگر.نه هیچ

  

                                                                                                                                                                     
 .126، ص2. کافی، ج1
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 سناحلمحداد یصدق دعوت س دالیل دیگر

 وت است.کمل وسیلۀهبشده تأیید الحسنحمداد ی: ساول

 ایرؤ .الف

که رسول ای داشته باشم اشخاص بسیار زیادی اشارهبه مایلم بحث مدر ابتدای این 
اند که سید ها خبر دادهبه آنو همه  هیا مشاهده کردؤعالم ر را در بیت یا انبیااهل، خدا

هستند کسانی اینکه برخی از این افراد ا ب ؛در ادعای خویش صادق است الحسناحمد
اما اند! هرگز به این دعوت نگرویدهـ است کردهها را ملزم وجود اینکه دلیل قطعی آن با-که 

که مگر آن ،ماندمینکه کسی بر این امر ثابت جای شگفتی ندارد؛ زیرا روایت شده است این 
 داشتن این نکته که افرادِ با درنظر  1.باشدگرفته را  شپیمانمیثاق و در عالم ذر  خداوند قبالً 

هیچ شکلی امکان نداشته که از قبل با به واند مختلف بودهکشورهای  از مناطق و شدهاشاره
ای برای یا وسیلهؤها همین راز آن یبسیار برای تی داشته باشند و حتی ایکدیگر ارتباط یا مالق

 شان به این دعوت مبارک بوده است.شدنوارد

 شودمحسوب می حجت چیزیچهبرای یا ؤرکه این و یاؤبودن رحجت در خصوصسخن 
 :کردتوان در نکاتی چند خالصه می، آن برگرفت یا فروع را ازعقاید توان آیا میو 

اساس آن  چیزی وجود ندارد که دشمن برهیچایم منتشر کردهما مطالبی که در تمام  .1
؛ یا استنباط کنیمؤراز طریق را قاید و فروع ع یمتوانما اعتقاد داریم میکه استدالل کند بتواند 

خورده با این تحمالتی در نهایت شدت هستیم که معاندان شکسشاهد  وجود این،ولی با 

                                                                                                                                                                     
مردم قطعًا قائم ما قیام کند وقتی »فرماید: می الله امام صادقعبدآمده است، ابا 194. در غیبت نعمانی ص1

 ،ماندقدم نمیوی ثابت]ایمان به[ کسی بر  و گرددبازمیسویشان موفق به یبه صورت جواناو زیرا  کنند؛میانکارش 
 «.پیمانش را در عالم ذر اول گرفته باشد که خداوندکس آنمگر 
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 ؛دهندآماج اتهامات خود قرار می ما را عنوان

یای صادقه یکی از ؤکه راست  این ورزیمآن اصرار می رکنیم و بمی تأکیدآن  رآنچه ب .2
غیر  ،تشخیص مصداقبدیهی است است و  شحجت خدا بر زمینمصداق های تشخیص راه

 .استنبودن زمان از حجت یا جانشین خدا در زمینش اعتقاد به ضرورت خالی از خودِ 

ها بسنده برخی از آن ارائۀین حقیقت وجود دارد که به دالیل بسیاری برای اثبات درستی ا
 کنیم:می

ْوَح  :تعالیسخن حق .الف
َ
ْرِضعِ یَوأ

َ
ْن أ

َ
مِّ ُموَسی أ

ُ
ْلِق ِه یِه َفِإَذا ِخْفِت َعلَ یَنا ِإَلی أ

َ
مِّ یالْ  یِه فِ یَفأ

وُه ِإلَ  یَوال َتْحَزنِ  یَوال َتَخافِ  ا َرادُّ و به مادر موسی وحی کردیم ) 1َن یَوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسلِ  یکِإنَّ
او را به تو ، شیرش بده و اگر بر او بیمناک شدی به دریایش بینداز و مترس و غمگین مشو که
 .(دهیمقرارش می فرستادگانگردانیم و در شمار میباز

برای مادر موسی یا ؤرو در  2یا صورت پذیرفتؤراز طریق  وحی بر مادر حضرت موسی
و بوده از مکلفین مادر موسی نیز ًا تطبیعو است الهی که موسی از فرستادگان  شدُمسّجل 

 است.ملزم به اطاعت از فرامین الهی 

ْوَح  .ب
َ
ْن ییُت ِإَلی اْلَحَوارِ یَوِإْذ أ

َ
َنا ُمْسِلُموَن  یَوِبَرُسولِ  یآِمُنوا بِ َن أ نَّ

َ
ا َواْشَهْد ِبأ اُلوا آَمنَّ

َ
 3ق

ایمان آوردیم و  گفتند ،من ایمان بیاورید به من و فرستادۀ ون وحی کردمو آنگاه که به حواری)

                                                                                                                                                                     
 .7. قصص، 1
روایت شده  عنوان وحی توصیف شده است؛ از جمله: از رسول خدا ها رؤیا به. روایات بسیاری وجود دارد که در آن2

وارد  . از معصومین311، ص58بحاراالنوار، ج .«یافتن کالم پروردگار با اوسترؤیای مؤمن مجرای جریان»است، 
شود یقینش صحیح است. روحش ]از بدنش[ خارج میرؤیای مؤمن صحیح است؛ زیرا وجودش پاک، و »شده است، 

 .311، ص58بحاراالنوار، ج.« کند. رؤیا وحی از سوی خداوند عزیر جبار استو با مالئکه دیدار می
 .111. مائده، 3
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 (.گواه باش که ما تسلیم هستیم

یا ؤدر رها برای آنخدا  تشخیص مصداق خلیفۀو  ستیاؤوحی از طریق ردر اینجا نیز 
 محقق شده است.

ْیُتُهْم ِلی  .ت
َ
ْمَس َواْلَقَمَر َرأ َحَد َعَشَر َکْوَکًبا َوالشَّ

َ
ْیُت أ

َ
ی َرأ َبِت ِإنِّ

َ
ِبیِه َیا أ

َ
اَل ُیوُسُف أِل

َ
ِإْذ ق

اَل َیا ُبَنیَّ اَل َتْقُصْص  *َساِجِدیَن 
َ
ْنَساِن ُرْؤَیاَك َعَلٰی ِإْخَوِتَك َفَیِکیُدوا َلَك َکْیًدا ِإنَّ  ق ْیَطاَن ِلْْلِ الشَّ

من در خواب یازده ستاره و خورشید ، گاه که یوسف به پدر خود گفت: ای پدرآن) 1َعُدوٌّ ُمِبین  
خوابت را برای برادرانت ، ای پسرکم: گفت * کنندام میدیدم که سجدهها را دیدم؛ آنو ماه را 

 (.آشکاراست زیرا شیطان برای آدمیان دشمنی  ؛مکر خواهند ورزیدکه بر تو  حکایت مکن

جانشین یا حجت شناخت  ی برایتشخیصمتن  ،یاؤکه ر دنکنمیوضوح بیان بهاین دو آیه 
برادرانش بیمناک  حیلۀمکر و برای فرزندش یوسف از  همین دلیل یعقوب و بهست خدا
 سازد.خدا را مشخص می خلیفۀیا مصداق ؤدانستند رمیو بودند فرزندان انبیا ها ؛ زیرا آنشد

ی در تشخیص مصداق حجت خداوند یا حجتی کافؤآیات بسیاری وجود دارند که ر .ث
اِس َرُسواًل َوَکَفی ِبالّلِه َشِهیًداتوان اشاره داشت به: عنوان نمونه میهب ؛است ْرَسْلَناَك ِللنَّ

َ
 2َوأ

ـِکِن  ؛(دادن کافی استمردم فرستادیم و خدا برای شهادت سویو ما تو را به رسالت به) لَّ
نَزَلُه ِبِعْلِمِه َواْلَمآلئِ 

َ
نَزَل ِإَلْیَك أ

َ
ولی خدا به ) 3ِه َشِهیًداَکُة َیْشَهُدوَن َوَکَفی ِباللالّلُه َیْشَهُد ِبَما أ

 نیز شهادتفرشتگان و  استدهد که با علم خود نازل کرده آنچه بر تو نازل کرد شهادت می
ِذیَن َکَفُروا تعالی: حق و این فرمودۀ ؛(خدا کافی است شهادتدهند، گرچه می َوَیُقوُل الَّ
ْل َکَفٰی ِباللَلْس 

ُ
گویند کافران می) 4ِه َشِهیًدا َبْیِني َوَبْیَنُکْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِکَتاِب َت ُمْرَساًل ق

                                                                                                                                                                     
 .5و  4. یوسف، 1
 .79. نساء، 2
 .166. نساء، 3
 .43. رعد، 4
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برای شهادت میان من نزدش است کتاب علم که  کسآنخدا و  بگو، نیستیفرستاده که تو 
 و بسیاری آیات کریم دیگر.(؛ استو شما کافی 

شهادت فرماید و معرفی میکافی  یشاهد  عنوانبهرا خود وجل خداوند عز ،در این آیات
پیامبر برای کافران شهادت نیست که  تصورقابل؛ زیرا پذیردیا صورت میؤراز طریق نیز او 

 .نخواهند داشتایمان نیز  ایشانشهادت به  در نتیجهایمان ندارند و وی ها به چون آن ؛بدهد

الله انصاری بن عبد از جابر بسیاری حاصل شده است. برای عدۀدر عمل شهادت خدا 
یهودی از خیبر به حضور رسول خدا آمد و عرض کرد: ای  ۀبن ُجناد ُجنَدب :نقل شده است

داند به من خبر کند و از آنچه خداوند نمیاز آنچه خداوند نمیمحمد، از آنچه خداوند ندارد و 
شریکی ندارد. هیچ خداوند  :چیزی که خداوند ندارددربارۀ اما »فرمود:  بده. رسول خدا

چیزی  بارۀدر اما  .کندخداوند ستمی به بندگان نمی دهد:انجام نمیآنچه خداوند دربارۀ اما 
در  ؛«ستفرزند خدا ُعزیر» که ست ای جماعت یهودسخن شما این :داندکه خداوند نمی

دهم که جندب عرض کرد: شهادت می «.شناسدنمیخداوند برای خودش فرزندی  حالی که
خدا هستی. سپس عرض کرد: ای رسول خدا! من  فرستادۀحق و تو به خدایی جز الله نیست

ای جندب! به دست »را دیدم که به من فرمود:  بن عمران دیشب در خواب، موسی
 1.« ک بجوی...تمس پس از اومحمد اسالم بیاور و به اوصیای 

 محمدآلکه از محمد و  یتواند با متن تشخیصنمی ،برای تشخیص یعنوان دلیلهبیا ؤر .3
مخالفت داشته  کندمیهای خداوند را مشخص شده و حجتوارد  ـسالم و درود خدا بر آنانـ

 شده در تعارض باشد از سوی خداوند عزوجل نیست.که با متن روایتیایی ؤمنبع هر رو باشد 

 قائم ا بایرؤ رابطۀ

یادی از خروج  عبدالله امام صادقدر حضور ابا :گویدبن عجالن می اللهعبد

                                                                                                                                                                     
 .۵۸و  ۵۷صخزاز قمی،  ،ثراال کفایة .1
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 :فرمود ایشان ؟از آن اطالع پیدا کنیمما چگونه  :عرض کردم .میان آمدبه قائم
ای است که روی آن زیر سرش نامه در حالی که ؛رساندمیاز شما شب را به صبح کسی »

  1«.بشنوید و اطاعت کنید ؛نوشته شده: اطاعتی نیکو

این . استیؤر قائمهای شناخت ترین راهشود که یکی از مهممیروشن  ایتاز این رو 
 یابد.میخود  انسان زیر سرای است که صحیفهمعنای 

و  کردایشان درنگی  .رؤیا پرسیدیم لۀئمس خصوصدر  از امام رضا :گویدبزنطی می
شود و گریبان ایتان شّری میخواهید به شما بدهیم بر می کهاگر آنچه را » :فرمود

  2«.گیریدرا می االمرصاحب

صراحت بیان به و دهدمر ربط میاالرا به صاحبیا ؤر ،در این حدیث امام رضا
 االمر خواهد بود.احبگریبان ص شدنگرفته ،یاؤراسرار دانستن تمامی  نتیجۀکه فرماید می

رسیدیم و این  عبدالله امام صادقمن و ابان خدمت ابا :گویدابوبکر حضرمی می
 ؟نظرتان چیست :عرض کردیم .های سیاه در خراسان ظاهر شده بودزمانی بود که پرچم

دیم مردی اجتماع کر  هنگام که دیدید ما بر آن هایتان بنشینید.خانهدر » :فرمود ایشان
پذیر جز از طریق رؤیا امکان بیتآمدن اهلاجتماع و گرد 3«.سوی ما بشتابیدبا سالح به

 .نیست

 استخاره .ب

دلیلی برای تشخیص از این نظر که استخاره نیز  ؛ستیاؤرهمانند این باب سخن در 
 یماورا»اگر کسی به کتاب  های اطالع از غیب است واز راهیا ؤست. رمصداق حجت خدا

                                                                                                                                                                     
 .654النعمة، صتمامالدین و . کمال1
 .110ص  25. بحاراالنوار، ج 2
 .203. غیبت نعمانی، ص3
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بودن استخاره حجت در خصوصاین کتاب تحقیقی عالی در  ،صدر مراجعه کند سید «فقه
اگر انسان »: کندمیمضمونی بیان  این کتاب چنین هایبخشوی در یکی از  خواهد یافت.

؛ حال وضعیت در فریبش نخواهد دادرا او بخواهد  یو پند نصیحت منش ؤاز برادر ممنی ؤم
 «خداوند متعال چگونه خواهد بود؟ خصوص

فِ  ؟!ددهب تانترسید خداوند فریبمیشما گویم: شاید می
َ
ْم  یأ

َ
ِم اْرَتاُبوا أ

َ
َرض  أ ُلوِبِهم مَّ

ُ
ق

ن ی
َ
ُه َعلَ یِح یَخاُفوَن أ ْوَلئِ یَف اللَّ

ُ
اِلُموَن  کِهْم َوَرُسوُلُه َبْل أ هایشان بیماری آیا در دل) 1ُهُم الظَّ

[ اش بر آنان ستم روا دارد؟ ]نهدهترسند که خدا و فرستاتردید هستند؟ یا از آن میاست؟ یا در 
 (.بلکه آنان خود ستمکارند

ن رب یب األلباب و ین ذو یفتح األبواب ب»با عنوان  دارد بن طاووس حسنی کتابی سید
؛ از آورده است هاستخار  در خصوصبسیاری که در آن دالیل   2«االستخارات یاألرباب ف

 جمله:

ق آنچه بنه ط ،دیدممصلحت بندگان در جهت را  جاللهجلتدبیر خداوند من، که  بدان» 
مورد اسباب ظاهری  بنا بهو  ؛طبق منظور و مراد خودشبلکه  ،مراد و منظور خودشان است

ها از مصالح آن جاللهجلاست که خداوند  چیزیطبق بلکه  ؛نیست ها همیا ناپسند آن دپسن
بیشتر این مصالح تنها از سوی خداوند و  انداطالعها بیخودشان از آن حالی کهدر  ؛نددامی
دادن سوی برتریاهبری بهدر ر تنهایی اگر عقل بهکه  است اشفرستادهو  جاللهجل

 جاللهجلدر تدبیر خداوند ؛ تا آنجا که لزومی نداشتدیگر بعثت انبیا بود میکافی شان مصالح
 .کندبسیاری از آنان را از اسالم بیزار که باشد  مسائلی چه بسا مصالح مخلوقات خصوصدر 

اسباب بر  مبتنینیز  و ،خودم ۀخواستمنظور و  ام طبقجوییچارهتدبیر و بدانم که من اگر 
ام تمامی یعقل و تیزهوش تمام و بدانم که من با ،نیستظاهری در شناخت و اجتهادم 

                                                                                                                                                                     
 .50. نور، 1
 . )مترجم(با استخاره پروردگار پروردگاران،خردمند و میان  یگشایش درها. 2
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صورت برای کسب سعادت خود در دنیا و آخرتم برای  در این ،درک کنمتوانم مصالحم را نمی
غیب که او دانای چرا  ؛خواهم کردداند درخواست می ـجاللهجلـاز آنچه او  ،دانستن مصالحم

و این بهتر است برای خودم  خودم که تدبیر او برای من از تدبیرداشت خواهم است و یقین 
خواستن از او متوجه شدم که مشورتچنین بنده دالن و خردمندان بدیهی است. برای روشن

و از جمله تدابیر های شریف اشارات و راهنماییدری از درهای  ،از طریق استخاره جاللهجل
 .«آن پناه بردمو به کردم تکیه استخاره  هبهمین دلیل است که  بهالطاف لطیفش است؛ او با 

برخی از که جایگاه استخاره وارد شده است  در خصوص بیتبسیاری از اهلاحادیث 
 : شودمیتقدیم  هاآن

خدا  ان و از خداوند استخاره بگیر. بهدو رکعت نماز بخو » :فرمایدمی اللهعبدابو
 «.مگر اینکه خداوند خیرش را بخواهد ،گیردسوگند، مؤمن از خداوند استخاره نمی

رضای خداوند است به آنچه  کسی که» :روایت شده است حضرتهمچنین از آن 
 «.کندخداوند خیر نصیبش می حتماً  استخاره بگیرد

کننده به استخاره؛ اینکه کندمی تأکیداستخاره ضروری از شروط شرطی  این حدیث بر
 خواهد باشد.چه میضی باشد؛ نتیجه هررااستخاره  نتیجۀ

 همان ؛دهیمگیریم و آموزش میرا فرامیما استخاره »: روایت شده است از ایشان و
چه استخاره  کند کهبرایم فرقی نمی»: سپس فرمود «.آموزیمرا میآن از قر  ایسورهکه گونه 

  «.ای بدهدنتیجه

دلیل بر اطمینان « ای بدهدچه نتیجهکه استخاره  کندنمیبرایم فرقی »این فرمودۀ امام 
 استخاره است. هبسیار ایشان ب

در نهی مخالفت با استخاره و سرپیچی از آن  وارد شده است احادیثی ،بیش از این روایات
 .انجامشبه کاری بدون گرفتن استخاره برای  شدنواردیا 
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سپس و وارد شود کاری در استخاره کس بدون هر»: روایت شده است اللهعبداز ابا
 «.نخواهد داشت یپاداش شودمبتال 

من  : از شقاوت بندۀفرمایدمیعزوجل خداوند »نقل شده است:  همچنین از ایشان
 «.زندبکاری دست به انجام  ،بدون استخاره با من است که این

 مخلوق از نظرترین گرامی» :دندبرخی از یارانش پرسی نقل شده است: از ایشان و
عمل  وی به اطاعت بگوید وخدا  ذکراز همه  بیش کسی که» :فرمود« ی است؟کسخدا چه

خدا  کسی که»: ترین خلق برای خداوند است؟ فرمودمبغوضکسی : چهعرض کردم «.کند
درخواست از خدا  کسی که، بله»: کند؟ فرمودکسی خدا را متهم میآیا : پرسیدم «.را متهم کند

چنین  باشد.از آن رضایت نداشته و نپسندد آن را خودش بیاید که  چیزیخیر او در  وخیر کند 
 «.شخصی خدا را متهم کرده است

 



 های توقیع مسریشبهات و پاسخ

آورده  النعمهالدین و تمامکمالگونه که شیخ صدوق در کتاب نآاین توقیع را بیایید ابتدا 
محمد  بن شیخ علیدر سالی که » :گفتبه ما بن احمد مکتب  محمد حسنابواست بخوانیم: 

به  وی از وفاتپیش و چند روز السالم بودم در مدینةوفات یافت  سمری )قدس الله روحه(
  :ای برداشتماز آن نسخهبرای مردم خواند که من او توقیعی به شرح زیر  .رفتم شنزد

د سمری، خداوند برادرانت را در مصیبت تو بن محم علیبسم الله الرحمن الرحیم. ای "
پس کارهای خود را انجام  ؛شش روز از دنیا خواهی رفت ۀفرماید. تو در فاصلاجر عظیم عطا 

دوم واقع شد و ظهوری  کس وصیت نکن که پس از تو جانشینت باشد؛ زیرا غیبتبده و به هیچ
که  خواهد بودو این اجازه پس از مدتی طوالنی  ؛مگر پس از اذن خداوند عزوجل نخواهد بود

کنده ها سخت و زمین از ستم دل ی بیایند که ادعای مشاهده ان. و از شیعیان من کسشودآ
گاه باشید!  آسمانی ادعای مشاهده کند  ۀقبل از خروج سفیانی و صیح کسی کهکنند. آ

راوی گوید: من از این  "...وال حول وال قوة إال بالله العلي العظیم ؛زننده استگوی افترادروغ
در  ؛میرفتوی حضور ه روز ششم بای برداشتم و از حضور وی خارج شدیم. در توقیع نسخه

کسی است؟ چهپس از تو وصی و جانشین تو پرسیده شد: از او بود. حال احتضار در  حالی که
و این آخرین  درگذشت  اوو  ."رساندمیپایان به ست که ا یتعالی را امر حق"گفت: 

 1«.کالمی بود که از او شنیدم

آن تکیه  هی زیر بغل بعنوان عصابهو درمانده مستأصل ن امعانداین توقیعی است که 
؛ ساختها را محقق نخواهد دانند این توقیع غرض آنخود نیک می در حالی که ؛کنندمی
فکر  هایقاعدهو  طبق اصولاست و اعتقادی  موضوعیک  مورد اختالف، عنوانکه چرا

حکم ک موضوع اعتقادی ی بودننادرستدرست یا  بهویقینی طور قطعیتوان بهنمی خودشان
بتوان با تکیه بر تا موجود باشد موضوع این  در خصوصالصدور قطعی یمگر اینکه دلیل ،راند

                                                                                                                                                                     
 .516و  515النعمه، صالدین و تمام. کمال1
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 .کردصادر مثبت یا منفی  اینتیجهآن 

الدالله است و روشن حدیث متواتر قطعی ای محکم یاآیه ،قطعی)نقلی( دلیل ها از نظر آن
تواند نمیکه است  هالداللمتشابهو آحاد  یخبر توقیع سمری  ،در بهترین حالتاست که 

 .شوداعتقادات بر آن بنا 

که صحیح این است که خبر واحد موجب علم و یقین  بدان» :گویدسید مرتضی می
 1.«ظن بر آن را اقتضا خواهد کردیافتن باشد غلبهبلکه اگر راوی آن عادل  ؛شودنمی

علم موجب خبر واحد این است که اعتقاد دارم به آن بنده و آنچه »: گویدمیشیخ طوسی 
و  ،شود انجامکه عبادت  باشدبوده  با تکیه بر آن از نظر عقلی جایزاینکه و  ،شودو یقین نمی

 2.«باشدوارد شده در شرع عمل به آن  جواز

 3.«کندحاصل نمیخبر واحد علم و یقین »ی: یسید خو

ها طبق مبانی خود آن ،خبراین حال اگر  ؛صحیح باشد ،است که خبر آحادصورتی در این 
 ؟صورت خواهد بود وضعیت به چه ،ضعیف باشد

زیرا در  ؛ها به آن اعتماد دارند ضعیف استطبق مبانی علم رجالی که خود آن ،این توقیع
ها سبب نظر آنطبقو آمده  4«بن حسن مکتب احمد»یا  «احمد مکتببن  حسن»این توقیع 

برای این  یگونه توثیقعلم رجال هیچهای کتابدر است که این بودن این توقیع ضعیف
شیخ علی نمازی شاهرودی در کتاب  .مجهول استزیرا وی  ؛شودشخص دیده نمی

او  از :محمدابو، احمد مکتببن  حسن ،3362»حدیث نوشته است: مستدرکات علم رجال 

                                                                                                                                                                     
 .517، ص2. ذریعه، ج1
 .98، ص1االصول، ج. عدة2
 .147، ص2یر بحث سید خویی بهسودی، جاالصول، تقر . مصباح3
 حال شیخ نمازی در خصوص این اسم خواهد آمد!. در این اسم اختالف وجود دارد. شرح4
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حدیث حدیثی روایت کرده است؛ ، 45باب  خود در کتاباز وی شیخ صدوق  .اندکرده یاد
که  خواندن توقیعی از اماماز وفاتش و پیش بن محمد سمری چند روز  نزد علی ویحضور 

 1.«امورهمچنین اینکه به شخص دیگری وصیت نکند و دیگر  ؛دادمیوفاتش را خبر 

 .انداز او یاد نکرده :محمدابو ،بن احمد کاتب بن حسن احمد ،810» :گفته استهمچنین 
رفته بوده است و سمری نیز ش به حضور بن محمد سمری  علیوی چند روز پیش از وفات 

وفات که در این توقیع خبر  خواندهبرای وی  ()صلوات خدا بر او باد را المرااز صاحبتوقیعی 
 2.«به شخص دیگری آمده بوده استنکردن به وصیتسمری و امر 

بن حسن  بن احمد یا احمد بودن حسنسبب مجهولبهاین حدیث بودن ضعیفعالوه بر 
گوید: خود قرار داده، می نیز این توقیع را آماج تیر طعنۀعلت دیگری طبرسی بهشیخ  ،مکتب

 ،طبرسی در کتاب احتجاجبن احمد مکتب و  حسننقل از بهشیخ طوسی در کتاب غیبت »
الحسن داند )حدیثی که از خود معصوم شنیده نشده است( که به ابومی ی مرسلآن را حدیث
واحد  یخبر توقیع، این » :گویدو نیز می« .کشدسپس این توقیع را پیش می ؛...رسدسمری می

 .«شودنمیو یقین مرسل است و موجب علم و 

آمدن و ایان ذکر است که ما از باب کوتاهش ،بررسی داللت توقیعوپیش از بحث
نه بیشتر. واضح است که قضیۀ پردازیم، میاین توقیع بحث و بررسی به  ،کردنهمراهی

سید  نیست. ـنحوی که در زمان غیبت صغری بوده استآن به ـسفارت  نظر ما قضیۀمد
در شب  ایشانست که در وصیت ا دااوصیای رسول خیکی از  الحسناحمد

 تصریح شده است.وی به روایات دیگر در  نیز فاتش وو

این توان گفت این است که توقیع میداشتن این داللت در خصوصترین چیزی که مک
ود؛ زیرا در اساس آن صحیح نخواهد ب بربنای عقیده  در نتیجهاست و  هالداللمتشابهتوقیع 

                                                                                                                                                                     
 .348، ص2. مستدرک علم رجال حدیث، ج1
 .279، ص2مستدرک علم رجال حدیث، شیخ علی نمازی شاهرودی، ج. 2
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ه گانچند  ،متشابهداللت  حالی که در ؛در دست باشد آورقاطع و یقین ،دلیلعقیده باید  خصوص
ن این توقیع بودمتشابهبه  با توجه در نتیجه ؛صورت یا معنی دارد یعنی بیش از یک ؛است

این توقیع تقدیم  آن بنا نهاد. برخی نظرات دربارۀاساس  اعتقادی بر توانوجه نمیهیچبه
 :شودمی

 عالمه مجلسی:

این : شاید توضیح» :دهدتوضیح میاز نقل این توقیع شریف چنین پس عالمه مجلسی 
به  سوی امامرساندن اخبار از  نیابت وبا همراه  ۀمشاهد کهحمل شود کسی بر عبارت 

 دیدن امام خصوصدر که با اخباری تا  ـکسانی مانند سفرا مثالً ـ باشدکرده را ادعا شیعه 
 1.«گفته شد و نیز در ادامه خواهد آمد منافاتی نداشته باشد؛ و خدا داناتر است

بودن تأویلی که غریب با وجود کند؛می تأویلسفارت  لۀئمسداشتن به ارهبه اشمجلسی 
و لزومی فرمود صراحت بیان میبود بهنظر امام میموضوع سفارت مداگر دهد؛ زیرا انجام می

اعتقادی در میان است.  ایمسئلهخصوص که پای به ؛وجود نداشت گوییای این مبهمبر 
اخبار دیدار و مشاهده  سو گرایش پیدا کرده تا میان این توقیع ووواقع مجلسی به این سمت در

 ـ سازگاری ایجاد کند.بسیار هستند واقعاً که ـ

 :نوری یمیرزا

طبرسی در کتاب احتجاج بن احمد مکتب و  حسن نقل ازبهطوسی در کتاب غیبت شیخ »
این خبر  گوید:تا آنجا که میرسد... الحسن سمری میداند که به ابومی ی مرسلآن را حدیث

و  ه در بحار آمده است منافات داردتر بیان شد و اخبار دیگری کدر ظاهر با حکایاتی که پیش
  شود:بیان میل به چند وجه اپاسخ بر این اشک

؛ شوداز آن حاصل نمیاست که علم و یقین یک خبر واحد مرسل اینکه این خبر،  :اول

                                                                                                                                                                     
 .151، ص52. بحاراالنوار، ج1
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از برخی حتی شود و حاصل می ویقینقطعشان وعهایی که از مجمحکایت وقایع وبا بنابراین 
تضاد در پذیر نیست امکان ایشان د دارند که صدورشان جز از ناحیۀدر خو یکراماتها آن

دلیل وجود خبری ضعیف هم به آن ،اخبار روی گردانداز این توان . چگونه میگیردقرار نمی
و ـ کند؛ یعنی همین شیخ در کتابی که گفته شداش هم به آن عمل نمیکنندهکه حتی نقل

که این اخبار را برجسته دیگر علمای رسد به ب چه ـخصوص خواهد آمد سخن وی در این
 ؟! اندها اعتماد و اهتمام داشتهنآبه و ها و تصنیفات خود بیان ها را در کتاباند و آنپذیرفته

 1؛خبر مذکور بیان داشته است کردنآنچه مجلسی در بحار بعد از نقل: دوم

به سید  :گویدبن فاضل مازندرانی می شیخ فاضل علی ؛خضرا داستان جزیرۀ :سوم
! : ای آقای مااست عرض کردم امامفرزندان از نواده که ششمین محمد الدین شمس

وقتی از مشایخ ما برایمان روایت شده است که  مرالاصاحبدر خصوص دیدار  احادیثی
غ گفته رواز غیبتم مرا ببیند دپس کس : هرفرموده است دشدن امر به غیبت کبریایشان 

آن  .: راست گفتیایشان را ببیند چیست؟ گفت کسی که خصوصنظر شما در حال  .است
دیگران و  خود بیتاز اهلدشمنان بودن جهت بسیار زمان به این مطلب را در آن حضرت

یاد ایشان نیز منع حتی از یکدیگر را شیعه تا آنجا که  ؛بیان فرمودعباس های بنیفرعوناز 
 واند امید شدهدشمنان از )دستیابی به( وی ناما، روزگار سپری شده و در این زمان د. کردنمی

کنی که مالحظه می وسرزمین ما از وجود این دشمنان و ظلم و آزار و اذیتشان خالی شده 
 صورت است. به همین ار امامدهای دوستوضعیت در بیشتر سرزمین

بیان از پس ـشیخ مفید حال شرحدر  خود چه عالمه طباطبایی در کتاب رجالآن: چهارم
گوید: می او ؛بیان داشته است ـویدر حق  حضرت شده از ناحیۀصادرتوقیعات مشهور 

با وجود ، اشکال وارد شده استغیبت کبری دوران در این توقیع پیوستن وقوعبه خصوصدر 
 ...است بعد از غیبت صغری مشاهده ۀکنندکه نفیآن ادعای و  آن، ۀکنندابالغبودن ناشناس
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 کسی امامای است که مشاهده، «شودای که نفی میهمشاهد» و [:گویدتا آنجا که می]
  است.حجت امام همان  بداند که ایشان ،مشاهدهحال را مشاهده کند و در 

 ،پوشیده باشدها آناز  وبر همه مخفی مکان حضرت و اقامتگاهش اینکه  : 1ششم
کس حتی فرزندش او را هیچ وحضرت دسترسی نداشته باشد کسی به آن که  طوریبه

ها را بیان هایی که برخی از آنآن حضرت در اماکن و جایگاه با دیدارها و مشاهدۀ ،نشناسد
 2.«منافاتی ندارد کردیم

؛ کندمی تأکیدکه در ظاهر این توقیع دیده است تنها بر یک معنا یا داللت میرزای نوری 
 یگریوجوه د یاها داللت خصوصو در  ؛کردنمالقات یابصری دیدار معنای مشاهده بهیعنی 

[ یبصر  یترؤ یعنینظر خودش ]از داللت مد یعتوق ینکردن ادنبال دوربه کشد،یم یشکه پ
ضمن اینکه  .داندمی امامدیدار معارض با اخبار مبنی بر تحقق آن را که  ؛ داللتیاست

خبری است مرسل که حتی  ،کند که این توقیعبیان این نکته درنگ نمیهمان ابتدا در در 
اخبار برابر ایستادگی در تاب  در نتیجهو کند نمیبه آن عمل  ـشیخ طوسیاش ـکنندهنقل

  . ندارد اندپذیرفته شدهزیادی  که از طرف عدۀ بسیاری
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 :یخاقان یخ علیش

را  یمشاهداتتنها ادعاهای  امامو شاید »گوید: می (رجال خاقانی) خود در کتابوی 
 وقت کههر  مشاهدهادعای  داند کهمیزننده افترا گویدروغها راآن مدعیو  فرمایدنفی می
جهت به ، و اینـه بودبه همان صورتی که برای نواب چهارگانـ صورت مستمر باشدبهبخواهد 

 1«.استبوده  اموال کردنقصد جمعجلوگیری از جعل و تقلب به

 :یاربل

از و  ،را دیده باشند تحضر توانند کسانی مینظر من به»گوید: می ةالغمدر کتاب کشف
 ؛کننددیدار و مشاهده میرا )مرتب( حضرت ادعا کرده باشند که نشده  مشخصها چنین آن
و خدا داناتر  داشت پس هیچ تناقضی وجود نخواهد ؛ستگودروغچنین ادعایی کند  کسی کهو 

 2.«است

طور بهای است که شخص خبرش را مشاهدهآن  ،«شدهنفی مشاهدۀ»اربلی نظر  طبق
دیدار بصری  طور کلیبهو پوشیده نیست که در اینجا  ؛گردی چیزکند نه میگسترده پخش 

 .همراه بوده باشد به ادعای سفارتادعایی که نه  ،نظر بوده استمد

 محقق نهاوندی:

 هایداستان توقیع سمری ومیان »: گویدمی «الحسان یالعبقر » خود در کتابوی 
توجیه  حاالتتا نیاز باشد که هر دوی این  وجود نداردتعارضی مربوط به دیدار آن حضرت 

 "مشاهده"آمدن  و استصدد منع ادعای ظهور علنی برای امام توقیع شریف در این زیرا  ؛شوند
َفَمْن َشِهَد : که در آیه آمده است همان طور است؛حضور  معنای ظهور وتوقیع بهاین در 
ْهَر َفلْ کِمنْ   .(کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بداردهر پس) ُصْمهُ یُم الشَّ
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مگر  ،نخواهد بودظهوری : حضرت فرمودۀ ،: اولبرای این معنا دو قرینه وجود دارد
ادعای مشاهده  کسهرکه  ایشان این فرمودۀ ،دوم. فساد فتنه و ومرج واز هرج بعد

که از  ،از خروج سفیانی و صیحه قبلـ آن هم یعنی ادعای ظهور، یعنی ظهور امامکند ـ
و  توقیع شریفوجه تعارضی میان این هیچبه این ترتیب به ؛های ظهور هستندنشانه

 1.« ...نخواهد داشتحضرت وجود  های مشاهدۀداستان

؛ وی کندمی تأییدکرده است نظر نهاوندی را روایت خالد کابلی ااز ابآنچه شیخ صدوق 
ای  :عرض کردمبه ایشان  وارد شدم و العابدینبن حسین زین بر موالیم علیگوید: می

فرموده ها را واجب خداوند دوستی و اطاعت از آن کسانی که در خصوص ،فرزند رسول خدا
دوازدهمین  ،سپس غیبت ولی خداوند عزوجل»: فرمایدمیتا آنجا که مرا باخبر فرما... است 

راستی که به ،خالدکشد. ای ابااو به درازا میس از و امامان پ وصی از اوصیای رسول خدا
و منتظران ظهورش هستند برتر از  ،به امامتش معتقدکه  ایشانکسانی از اهل زمان غیبت 

ی عطا تها درک و فهم و معرفتعالی به آنوها هستند؛ زیرا خداوند تبارکماناهل تمامی ز
مانند بهها را در آن زمان خداوند آن است ومشاهده  منزلۀها بهه که غیبت از نظر آنفرمود

ها مخلصان حقیقی و آن .اندپیکار کرده همراه رسول خداداند که با شمشیر یکسانی م
بن  و علی« .صورت پنهانی و آشکارا هستنددین خدا بهمردم به و داعیان ما راستین شیعیان 

  2«.فرج استاعمال ترین بزرگاز مصادیق انتظار فرج »دهد: ادامه می حسین

                                                                                                                                                                     
 مهدی.از سیده ام« مهدی و منتظران»نقل از کتاب ، به128. العبقری الحسان، ص1
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 سید صدر:

تنها در حالتی  ،پس مدعی مشاهده» گوید:المعارف مهدویت میةد صدر در دایر یس
امام سوی از  را فرد منحرفی باشد که امور باطلیاست که از طرف  زنندهی افتراگو دروغ

داللتی بر بطالنش نخواهد توقیع شریف دیگر، این  حاالتدر اما  ؛کندنقل  مهدی
با احتمال  سائلیکم مدستیا  صحیح مسائلیقواعد اسالمی طبق خواه شخصی  داشت؛
  1.«چیزی نقل نکندهیچ طور کلیبهیا  ،کندبودن نقل درست

تر حقیقت نزدیک نند که آنچه شیخ نهاوندی گفته بهروشنی درک کسخن بهو شاید اهل
تشابه  در نتیجهکه نظرات در این خصوص متفاوت و  ولی همین ؛است شدهتأییدو با دالیلی 

 .استکافی ما ست برای جابراین توقیع پا خصوصدر 
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 دجال بصره

من ؤالمعبداز سهل ابو :استروایت شده بن طاووس  سید« فتنالمالحم و ال»در کتاب 
به العزیز بن عبد اللهالحمید از عبداز عبد الوهاببن عبد ةهدیاز بن غالب  بن محمد از احمد

 ،ای مردم»در کوفه فرمود: خطبه حال ایراد در  طالبابیبن  علیما خبر داد و گفت: 
از کاران دارم از فریبمیحذر و شما را بر  هیچ حرکتی نکنید،باشید و زمین  مالزماز من پس 

جهت نافرمانی از امر به لیو خروج خواهند کرد  آل محمدکاران از فریب .محمدآل
از دارم از دجاالن شما را برحذر می... مقصود خود نخواهند رسیدمن و شکستن عهد من به 

دجلۀ از  یدجالو  ،خروج خواهند کرد هاییاز فرزندان فاطمه دجالکه ؛ ]چرا[فرزندان فاطمه
 1.«ستهاتمامی دجال مقدمۀاز من نیست و او  کهشود بصره خارج می

غافل از اینکه  ،جستهای مدید از آن بهره میمدتشیخ کورانی است که  یاین روایت .1
روایات  (مالحم و الفتن)ال خود بن طاووس در کتاب و سیدسنت( نقل شده از طرف عامه )اهل

حماد و ابن« فتن» هایکتابخصوص به ؛سنت نقل کرده استهای اهلاز کتاببسیاری 
 ؛سلیلی« فتن»

« فتنالمالحم و ال»کتاب همین در  .میسان است منطقۀ «بصره ۀدجل»منظور از  .2
برای ما در »: فرمودروایت شده است که  بن محمد از جعفرآمده است: طاووس بنا

 خصوصدر این  طالبابیبن  علی مؤمنینالامیر ورخ خواهد داد  ای عظیمبصره واقعه
و دیگران را  ـصاحب الزنجـبن محمد  علی اتفاقات مربوط حدیثو سپس  «:فرموده است

شود و شورایی می گردد و امور،و حکومت به زورا بازمی».... : فرمایدسپس می ؛نقل کرده
شود و ُنه ماه در زمین هنگام سفیانی خارج می در آن چه غالب شود همان کند.که بر هرهر
پس وای بر مصر، وای بر زورا، وای بر کوفه و  ؛چشاندمی ذابی دردناکها را عتازد و آنمی

آری  دهد.ای خبر میدهندهنگرم که خبرو آنچه در آن است میوای بر واسط! گویا به واسط 
باران کم شوند، شود، مردم دچار قحطی میکند، غذا کم میهنگام سفیانی خروج می در آن
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شده خارج هدایت هدایتگر. سپس مهدِی باردنمیآسمان روید و ، گیاهی در زمین نمیشودمی
ستاند. سپس دجال خروج می بن مریم پرچم را از دست عیسی کسی که شود؛می
آید؛ آید و سنام میسفوان می. کندخروج می پس از آن دجال از میسان از نواحی بصرهکند. می

از فرط گرسنگی و قحطی و  کندکند و مردم را نیز افسون میپس )دجال( هر دو را افسون می
راستی . بهچنین نیستند در حالی کهاند، ها ضعیف و ناتوان شدهکه آنکشد می چنین به تصویر

 شدن ساعتپابر]و تا[ کند از مغرب خود طلوع می . سپس خورشیدای است شدیدفتنهکه 
 1.«داناتر است خداوندرا  آن پس از؛ و است مدت چهل سالبه

صاحب » ،روایتاین در  شدهکه دجال اشارهاند برخی چنین احتمالی را مطرح کرده .3
ی او بر منطقه استیصال کشاندطوالنی به  هایرا مدت انعباسیحکومت است که « الزنج

العرب ۀ شطالنخیل در کنار  منطقۀوی در محل استقرار و  حدفاصل بصره تا واسط تسلط یافت
میسان  طقۀناگر منظور م .شدگفته می «بصره ۀدجل»و « عورا ۀدجل»آن به گذشته که در بود 

 ؛استشخص دیگری منظور از این دجال  چه بسا ،باشدبوده 

اینکه این روایت چنین  برخالفـکه دجالی از بصره وجود داشته باشد اگر فرض بگیریم  .4
 با بهانۀعاقالنه نیست زیرا  ؟دهیمبرا تشخیص  چگونه این دجالـ ده استمطلبی بیان نکر 

تکذیب کنیم. هیچ کسی را که از بصره خارج شود هر ،خروج خواهد کرداینکه دجالی از بصره 
دارم از شما را برحذر می» گویدزیرا همین روایت می ؛پذیردفرد عاقلی چنین رویکردی را نمی

یعنی ؛ «خواهند کردهایی خروج که از فرزندان فاطمه دجال؛ ]چرا[دجاالن از فرزندان فاطمه
 ،توان با این بهانهحال آیا میدارد. میاز فرزندان فاطمه برحذر  هاییاز وجود دجالاین حدیث 

 ؟کنیماست متهم  کسی را که منتسب به فاطمههر

زیرا این  ؛رساندناتوانی را میعجز و حقیقت  ایت دراین رو به استناد با گرفتن اشکال .5
چه  ،کرداستدالل توان به آن نمیفرعی  برای یک قضیۀو آحاد و ضعیف است  یخبر حدیث، 
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برابر این حدیث در عالوه به ؛کنیمبه آن احتجاج عقیدتی  ایقضیه خصوصبرسد به اینکه در 
است تاب ایستادگی دعوت مبارک مهدوی را به اثبات رسانده این که دالیلی صدها و ها ده

هویت این  مؤمنینالحدیثی متشابه است که در آن امیر این حدیث، کمااینکه ؛ندارد
 فرماید.صراحت بیان نمیدجال را به

قیق و بررسی به تح یمالع حاصل کنیم ناگزیر اط یک دعوتچون چندواز برای اینکه 
 با استفاده ازآمیز ـ استفاده از ادبیات کنایهبدیهی استـ در نتیجه و بپردازیمدالیل آن دعوت 

چنین رویکردی داشته  کسی که و نیست جز گمراهی و فریب مردم یاحادیث متشابهچنین 
 نخواهد بود.« دجال»باشد جز 





 کندوی خروج منیکسی از بصره مهراه 

 در حالی که بن محمد از جعفرمده است: آ ،روایت کردهدر روایتی که قاضی نعمان 
انصار ما غیر از شما »فرمود روایت شده است: برای جماعتی از اهل کوفه سخنانی ایراد می

از هر  ودیگری خروج نخواهد کرد  کس ،با قائم ما غیر از پنجاه نفر از اهل کوفه .هستند
ها با او از آنیک مگر از اهل بصره که هیچ ،او را همراهی نخواهند کرد ،تعدادی زجشهری 
 1.«نخواهد کردخروج 

 پاسخ: 

 ؛رسد()به معصوم نمی استُمرسل روایت این  .1

 یسخن سیزده انصار امام مهدیواست که این روایت در خصوص سیصدروشن  .2
انصار ما غیر از »فرماید: ـ به مردم کوفه میطبق این روایتـ آورد؛ زیرا امامبه میان نمی
نفر  ا قائم ما غیر از پنجاهب» :کندمیبیان خود سخن من این ضرا مطلب و این  «.شما هستند

اصحاب تعداد مشخص اگر منظور همان  «.کس دیگری خروج نخواهد کرد ،از اهل کوفه
 .عددی بزرگ خواهد بودسایر شهرها سهم نفر در مقایسه با  صورت پنجاه در این ،باشدبوده 

لیلی قرار داده شمار آورده و این نکته را د  بهنفر را کم  تعداد پنجاهاینکه در این روایت همچنین 
سهم دیگر شهرها بیش که است معناین  به ،غیر از کوفیان هستند محمدآلاست که انصار 

 ،بودنوگرنه یک، دو یا سه نفر بیشتر  ؛نفر از پنجاهنفر خواهد بود و حتی بسیار بیشتر  از پنجاه
کند م میتقدی نفر پنجوپنجاهشهری که  مثالً ؟ در این حکم ایجاد خواهد کردفاحشی آیا تغییر 

کند چنین نخواهد بود؟ نفر تقدیم می شود و شهری که پنجاهمحسوب می محمدآلگر یآیا یار 
د شهر یا بیشتر یکص چه بسااز تعداد شهرها اطالع نداریم؛ ما دیگر سوی از ؛ نظر این از یک

د عنی تعداد اصحاب قائم خواهنفر ی 313صورت تعداد انصار بسیار بیشتر از  د. در اینهم باش
 ؛بود

                                                                                                                                                                     
 .366االخبار، ص. شرح1
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 ؛این حدیث هیچ تنگنایی ایجاد نخواهد کرد ،تعلق دارد« احمد»این امر به تا آنجا که  .3
امام  یار 313 در خصوصسخن  ،روایتاز این صورت قطعی منظور ثابت شود که بهمگر اینکه 

به  بنافقط نهدردناک خواهد بود؛  ،چنین نباشد همچون کشیدن دست بر خار رکه اگ است
ی از تعداد کنندمیکه بیان  جهت که این روایت در برابر روایاتیبه اینبلکه  ،دالیل فوق

 ندارد. تاب ایستادگی ،اصحاب قائم از بصره هستند

 

 است!آن پروردگار جهانیان  ،سپاس و ستایش تنها از آِن خداوندو 

 !بادپاک و طاهرش آل بر محمد و خداوند سالم و صلوات و 

 


