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 تقدیم 

 !شپدر  و  شمادر  و ،مصطفی به
 ! پدرش  و ش مادر  و ، مرتضی به

 !اشزکیه  مادر  و زهرا  به

 اوصیا  و انبیا  تمامی  به

 !شانمخلص  پیروان و صالح  فرزندان و مادران و پدران و

  عباسالابوالفضل و ،کبری  زینب   به و
  از  مرا  که امید  این با  ، کنممی پیشکش متعال  خدای  به  توسل با  را  فروتنانه   تالش این

  تردیدیوشک  هیچ که حالی در ،بمیراند  آنان  والیت  بر مرا  و  نسازد  محرومها آن شفاعت
 .است  کنندهاجابت  ی شنوا  راستیبه او که باشم،  نداشته   آن به  نسبت





ْحمِن  الّلِه  ِبْسِم  حیِم  الرَّ  الرَّ

 دوم  چاپ ۀمقدم

 است  جهانیان پروردگار خداوند آِن  از  تنها ستایش و  سپاس

 . باد  مهدیون و  ائمه محمد،آل  و محمد بر  خداوند تمام و تام  صلوات و سالم و

  مبارک   ماه  در   را   آن  بودم  مایل   بسیار   و  نوشتم،   شتاب  و  عجله   با   را   کتاب  نیا   بنده 
  به  توجه   با  و  ؛ برسانم  پایان به بافضیلت   ماهِ   همان  در   را   آن  ـایام   این   برکت   بهـ  و  آغاز   رمضان

  این   اما  دارد،   وجود  موضوع  این  در   کتابی  نوشتن  برای  ضروری  و  فوری   نیاز   دانم می  اینکه
  فکر   این   در   قبل   هامدت  از  . داشت  نیاز  ترگسترده   تحقیقاتی  و   بیشتر  های تالش   به  کتاب
  گسترش   را   قبلی   ۀشدتدوین  موضوعات   و   ،کنم   اضافه   آن  به   را   موضوعات  برخی  که  بودم 

  چنین  به   موفق   بسیار  تأسف  با  ولی  ؛کنم  پاالیش  و  تعدیل  نیز  را   موضوعات   برخی  و  ،دهم ب
 . نشدم  کاری
  کارهای   انجام  جلوی  کار  سختِی   شود،می  گفته  َمَثل  در  که  طور  همان  یلو 
  کردم   اضافه   هایی بسط   و  شرح   و   روایات   ها،سرفصل   برخی  به   پس   گیرد؛ نمی   را   شدنی انجام

  این   حق   که  را   بسطی  و  شرح   آینده  در  که  امید  این  با   ؛کردم  ویرایش  را   موضوعات  یبرخ  و
  نیاز   متعددی   داتلّ مج  به   »موضوع«  این   که  راستیبه   ولی  برسانم؛  انجام   به   است  موضوع

 اسرار  و  حقایق  که  جزئیاتی  ؛کند   روشنگری  آن  جزئیات  و  جوانب  تمامی  از  تا  دارد
 .اندپیچیده  خود  در قابل شماره نیستند  که را  انگیزیفتگ ش

 . هستیم توفیق   و یاری  هاِن ا خو  وندخدا  از و

 .خداست آِن  از  تنها  ستایش و سپاس  و
. ق1431 ،برکت  و خیر  رجب  ،یلی قعُ  ناظم   شیخ  





  وصیت   یخوب   به  مرگ،  هنگام  که  کسی»  :فرمود  پیامبر  که  است  روایت  ابوعبدالله   از
  وصیت   چگونه  مرده  !خدا  رسول   ای  :شد  گفته  «.هست  کمبود  او  عقل  و  یجوانمرد  در   نکند

  ۀ دآفرینن   ای  ،خدایا   :بگوید  شدند  جمع   او  نزد  مردم  و  رسید  مرگش  زمان  وقتی»  :فرمود  بنوسید؟
 پیمان   تو  با  دنیا  یسرا  در  من  !رحیم  و  نارحم  یا  و  !آشکار  و  نهان  دانای  ای  و  ،زمین  و  هاآسمان

  و  نداری،  شریکی  که  هستی  اییگانه  تو  نیست،  تو  جز  خدایی  که  دهممی  شهادت  و  بندممی
  و   است  حق  بعثت،  و  است  حق  آتش،  و   است  حق  بهشت،  و  ،توست   ۀفرستاد  و  بنده  محمد،
  است   گونهآن  اسالم  و  ،کردی  توصیف  که  است  گونهآن  دین  و   ،است  حق  ،میزان  و  قدر   و  حساب

 و  ؛کردی  نازل  تو  که  است  گونهآن  قرآن  و  فرمودی،  تو  که  است  گونهآن  کالم  و  ،کردی   تشریع  که
  و   فرماید،   عطا   را  پاداش  برترین  محمد  به   وند خدا  . هستی  مبین  حق  وندخدا  تو  که  راستی به

 ای   و  !امسختی  در  من  پشتیبان  ای  ،خدایا بار   !بدارد  زنده  را  محمد آل  و  محمد  سالم  با  وندخدا
  یک   هرگز   مرا  !پدرانم  خدای  و  من   یخدا  یا  !من  نعمت   ولی  ای   و  !ماگرفتاری  در  من   همراه
  شّر   به  واگذاری،   خودم  به  زدنیهمبرچشم  یک   مرا  تو   اگر  که  وامگذار،   خودم   به   زدنیهمبرچشم

  تو   با   که  روز  آن  در  و  ، باش   من  وحشت   و  تنهایی   همدِم   قبر،   در   .شوم می  دور  خیر،  از  و  نزدیک 
. بده پیمانی من  به خودت از کنممی  دیدار

  مریم   که  است  ایسوره  در  قرآن  در  وصیت  این  تصدیق  و  ؛کند  وصیت  را  خود  حاجت  سپس
فاَعةَ   وَن کْملِ یَ   ال  :فرمایدمی  تعالیحق  .شودمی  یاد  آن  در َخذَ   َمِن   ِإالّ   الشَّ ْحم  ِعْندَ   اتَّ   َعْهدا    ِن الرَّ

  این   .(باشد  گرفته  پیمانی  نا رحم  [خدای]  جانب  از  که  کس  آن  جز  ،ندارند   شفاعت  اختیار[  آنان])
  و   کند  حفظ  را  تیوص  این  باید  که  است  مسلمان  هر  ایبر   حقی  وصیت  و  است؛  مؤمن  عهد  همان

  خدا  رسول  و  آموخت،  من  به  خدا  رسول  را  مطلب  این  :فرمود  المؤمنین امیر  .بداند  را  آن
 1« .داد  یاد من  به جبرئیل را این :فرمود نیز

  ... علی  ای»  :فرمود    علی   به  که  است   شده  ت یروا  خدا  رسول   از  طالب ابی  بن  علی  از
  ی شفاعت   و  هست   کمبود  او   عقل  و   جوانمردی  در  نکند  وصیت   یخوب   به  مرگ،  هنگام  که  کسی
 2« .ندارد
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 شوفات شب  در  خدا رسول وصیت

  از   العابدین،سید   الثفناتذی   پدرش  از   باقر،  پدرش   از   محمد،   بن  جعفراباعبدالله    از
   : فرمود  ،است شده روایت المؤمنینامیر  پدرش  از شهید،  زکی  حسین پدرش 

خدا  شب   »رسول  دن  یدر  از  عل  یا که  به  ا  یرفتند  صح  یفرمودند:  و   یفهاباالحسن! 
  ی : ایدرس  ینجابه ا   تاامال فرمود    یرالمؤمنین را به ام  یتشانوص  آماده کن. حضرت   یدوات

نفر از    ین اول  ی" عل "  یو تو ا  ی؛دوازده مهد ها  آن  پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از  ی،عل
  یق مؤمنان و صد  یرو ام   یمرتض   یتو را در آسمانش، عل   یوتعال. خداوند تبارک یدوازده امام هست 

)تصد پ  کنندۀیقاکبر  )به یامبر بزرگ  اعظم  فاروق  و  ب  یلۀوس(  گذاشته    ینتو،  فرق  باطل  و  حق 
  ی، لع  ی. ایستن   یستهجز تو شا  یاحد   یبرا  ی اسام  یناست و ا  یدهنام   ی( و مأمون و مهد شود یم

اهل  ی تو وص و سرپرست  مردـ  یهست   یتمبمن  و چه  زنده  زنانم    ی وص  نیز و    ـ یشانا  ۀچه  بر  من 
  کند یمرا مالقات م   قیامت  یفردا  یگذار   یبود؛ پس هرکدام را که در عقد ازدواج من باق  یخواه

.  بینم یا م و نه من او ر   بیندینه او مرا م   یامتو در ق   یزارممن از او ب  ی و هرکدام را که تو طالق ده
  ینی و جانش   یتوصا  یدکه وفات تو فرارس  ی. زمانی بر امتم هست  امیفهو خل   ینتو پس از من جانش 

آن را    یدنما. زمان وفات او که فرارس  یم به حق است تسل  یدهو رس  یکوکارکه ن  " حسن" مرا به پسرم  
فرزندم   شه   ین"حس" به  و  فرارس   وقتی  بسپارد؛  ید پاک  او  سرور    یدوفات  فرزندش  به  را  آن 

هرگاه زمان وفات    ید؛واگذار نما  ی"عل"عبادت(    هایینهپ  یکنندگان و صاحب ثفنات )داراعبادت
رس فرزندش    ید او  به  را  تسل   " محمد" آن  رس  زمانیکند؛    یمباقر  او  وفات  پسرش    ید که  به  را  آن 

فرارس  "جعفر" او  وفات  که  آنگاه  بسپارد؛  فرزندش    یدصادق  وقت کاظ  ی"موس " به  کند؛  واگذار    ی م 
فرارس او  فرزندش    یدوفات  زمان   یمرضا تسل   ی" عل"به  او رس  یکند؛  به فرزندش    یدکه وفات  را  آن 

  ید؛ ناصح واگذار نما   ی"عل" آن را به فرزندش    رسیدکه وفات او فرا  یبسپارد؛ زمان  یثقه تق  "محمد"
آن را   یدکه وفات او فرارس  یفاضل بسپارد؛ زمان   "حسن "آن را به پسرش    یدکه وفات او رس  یزمان 

دوازده امام بود و بعد از   یناست بسپارد. ا  محمدشده از آلکه نگهداشته  "محمد "به فرزندش  
مرا[ به فرزندش    ینیو جانش  یت]وصا  یدزمان وفات او رس  وقتیخواهد بود. پس    یدوازده مهد   آن
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نامش مانند نام من،    یک  ؛نماید و او سه نام دارد  یمسلاست ت  ین و[ مقرب  یین]نفر از مهد   ینکه اول
خواهد بود؛    ینام او مهد   ین است و سوم  "احمد "مثل نام پدر من است و آن عبدالله و    یگرش نام د
 1« مؤمنان است. یِن او اول
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 الرحیم  الرحمن الله بسم

 مقدمه 

 است؛  جهانیان  پروردگار  خداوند آِن  از  ستایش و  سپاس

 !نویمهد  و ائمه  ، محمدآل  و محمد  مخلوقات  اشرف بر  سالم و
  بوده   زمین   بر  خالفت  سیسأت   بنایسنگ   امت،یق  روز   تا   آدم  زمان  از  «تیوص»
  اوصیا   و  ا یانب   ه ب  وصیت   ق ی طر   از  مردم   و  ، شودیم  اقامه   مردم  بر   حجت  وصیت،   با   و  ،است

  و   ، اندداشته   وصیت   به  را   اهتمام  و  توجه   بیشترین  انبیا  .وندشمی   هدایت   و  راهنمایی 
  زمان  در  را   خود  وصیت  اینکه  مگر  ،نکرد  رحلت  سبحان  پروردگار  سویبه   پیامبری  هیچ

  مشخص   آیدمی   خودش  از   پس   که   را   پیامبری   یا   خود   جانشین  و   ، هشتا گذ  جای   به   وفاتش 
 .است هکرد

  به  حتی  و  نشده،  آورده  جابه   مهم  وعموض  این  وبررسیبحث   در  مطلب  حق   دیدم  وقتی
  پرداخته   ندارد   وجود   اشباره در   تردیدیوشک   هیچ   که  دلیلی   و  حجت   عنوانبه   وصیت،

ایده  کهم  َه به وصیت اختصاص دَ   مستقل  یتحقیق  گرفتم  م یتصم   ، است  نشده   ای حاوی 
  در   را   خود  کردم  آغاز  را   مطالعه  این  وقتی  حقیقت،  در  .باشد   اوصیا  و  وصیت   دربارۀ  کلی

  که  طوری به   ؛ دارند  اختصاص  وصیت   به   که   دیدم   یاتی روا   و  دالیل   و  شواهد   از   ییا یدر 
آورم  تحریر   ۀ رشت  به   تحقیق   این  در   را ها  آن  و   کنم   بازگو   را ها  آن  ۀ هم  توانمنمی    پس   ؛ در 
  فقط   و  کنم   رها   پردازند می  وصیت   به   که   را   ی مهم  موضوعات   و   نکات   از   بسیاری   شدم   ناچار 

  ، حق  جویای   فردِ   ای بر   آن  بر  احاطه   و  نشود   طوالنی  تحقیق   این   تا   پرداختم   هاترین مهم   به
   .نگردد دشوار

  به  را   تحقیق  این  زیرا  ؛بپردازم  روایات   و   دالیل   از   بسیاری نتوانستم به   بنده   شوممی   یادآور
  جویندگان  برای  که  بسیاری  فواید  و  داشت  وجود  برایش  که  ضروری  و  یفور   نیاز  دلیل
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 . نوشتم باعجله   و سریع بسیار   دارد حقیقت

  وصیت   به  سپس   ؛کردم  شروع  مسلمان  هر   ای بر   «وصیت»  بودنواجب   ۀل ئمس  با  ابتدا 
ترتیب    آدم همین  به  و    وصیت   به  دیگنجمی  مختصر   این   در  که  جایی  تا پرداختم، 

  چگونگی   و  وفاتش  شب  در   محمد  وصیت   بر  آن،  از  پس  و  ،رسیدم   محمد  مانپیامبر
  را   آن  مختلف  جوانب  بود   توانم   در  که  آنجا  تا  کردم  تالش  و  کردم  تمرکز  آن  اب  استدالل

  سید   بر   وصیت   این   انطباق  دربارۀ   دقیق   ایمطالعه   با  را   تحقیق  این  سپس   . سازم  روشن
  منظور   و   ؛ بردم  پایان   به  ـموعود   یمانی  و  مهدی  امام  ۀ فرستاد  و  وصیـ   احمدالحسن

  ـاحمدـ   اول  وصی  خصوص به   و   مهدی  امام  فرزندان  به  که   را   ی روایات  از   بسیاری
  دو  این   اینکه  و  یمانی،  شخصیت   و  ایشان  میان  ۀرابط  نیز  و  ،کردم  روشن   دارند  اختصاص

  از  اندپنداشته   برخی  که  گونهآن   نه  شودمی   ظاهر  مشرق  از   که  هستند   تیشخص   یک  نفر،
  در   تحقیق، اندک   این  از   پیش   که  دیگری  بسیار  هایمنفعت   و  فواید  ۀعالوبه   ؛یمن 
 . بود نشده اشارهها آن  به  دیگری جایهیچ 

  تحقیق   این حق آوردنجابه  در را  امکوتاهی  و تقصیر خواستارم متعال وندخدا  از  انتها در
  خودبینی   و  خودپسندی   و  کاریریا   گونههر   از  را   آن  و  ببخشاید،   موضوع  این  ۀمطالع  و

 . بگرداند خالص
 است؛  جهانیان پروردگار خداوند  آِن  از  ستایش و سپاس  و

 مهدیون؛  و ائمه محمد، آل  و محمد  بر  صلوات و سالم و

 ! قیامت روز  تا  آنان های وصیت منکراِن  بر  همیشگی لعنت و



   است  واجب منیؤم هر  بر  وصیت

  شما  ۀمه» 1« رعیته عن  مسؤول ُکلکم و راع   ُکلکم» که محمد خدا  رسول  ۀگفت طبق
  واجب  مؤمن  هر  بر  .«شوید می  بازخواست  زیردستانش  به  نسبت   شما  ۀهم  و  هستید،  مسئول

  را ها  آن  باید   ناگزیر   پس  ؛ نکند  رها   شانخود  حال  به  وفاتش  از  پس   را   خود  زیردستان   است
  و  اخالق  و  اعتقادات  و  کند،  راهنمایی   و  ارشاد  شانی اخرو   و  دنیوی   مصالح  به  نسبت

  افراد   تا  دهد  قرارها  آن  اختیار   در  است  آورده   دست  به  خود  زندگی  طول  در  که  را   تجربیاتی
  و   ،شروع  صفر  ۀنقط  از  دوباره  نباشد  الزم   و  کنند   کامل  را   خود  سرپرست   مسیر  ،زیردست 

  روزیپ  دومی در  و ندوزد یب   تجربه اولی در تا  ندارد عمر  دو انسان . کنند تجربه  نو  از را  چیزهمه 
  . بگیرد  پند   آنان   های عبرت  از   و  کند،   استفاده   گذشتگان   تجربیات   از   باید   ناگزیر   پس   ؛ شود
 ِعْبَرة    َقَصِصِهْم   یفِ   اَن ک  َلَقدْ   :است  کرده  تأکید   نکته   اینبر    خود  سخن   این   با   تعالیحق
ولِ 

ُ
ْلَباِب  یِِل

َ
 . (است عبرتی  خردمندان  برای آنان، سرگذشت  در که راستیه)ب 2اِْل

آن  اگر  نیز  وصیت   برای   را   راه  و  کندمی  جلوگیری   نزاع  و  اختالف  از  شود   توجه  به 
  ها سرزمین   و  بندگان  مصلحت  و  وحدت   حفظ  جهت   در   مردم  عموم  ۀ وظیف  رسیدنانجامبه 

  .گرداندمی آسان
  و   حکومت   یک  ،گاهیاست   جهان  تمام   گاهی  زیردست(  افراد  و   )مردم  رعیت  از   منظور

  خود   نیز  گاهی   و  ،کوچک  ۀخانواد  یک  نیز  گاهی  خاندان،  و  قبیله  یک   گاهی   کشور،  یک
  را   ش خود  جانشین  خود  مرگ  از  پیش   دیبا   جهان،   این   پیشوای  و  امام  بنابراین   ؛است  انسان
  زندگی  طول   در  که   را   روزگار  موانع   و  کند   راهنمایی   خود   درست  مسیر   به   را   امت  و   کند  تعیین 

  موانع   این  از  گذر  هایراه  و  ، مشخصها  آن   برای  است  کرده  نرم  پنجه ودست ها  آن  با   خود
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  تعیین  را  خود  جانشین باید بی ترت  همین به نیز حکومت یک  رئیس .کند معینها آن برای را 
  سرپرست  و  ؛...و  کند  راهنمایی  است  آن  در  صالحش  که   یراه  به  را   خود  دولت  و  کند

  به   وصیت  آن  در  را ها  آن  که  وصیتی  بدون  را   خود  ۀخانواد  بایدن   بی ترت  نیهم   به   نیز   خانواده
  و  راهنمایی  حق  اهل  و  حق  یاری  و  حنیف  دین   به  جستنتمسک   و  اخالقی  هایفضیلت 

  را   شانیزندگ  مصالح   آنچه  سویبه   را ها  آن  خود   وصیت  در   نیز   و  ، کند   رها   کندمی  ارشاد
  عالوه   .بدهد   او  به  را   یهرکس  حق  و  کند،  ارشاد  بخشدمی  نظم  را   کارشان  و  کندمی   مینأت

  مظالم   و  دیون  از  اشذمه  کردنبری   مثلـ   دارد   ذمه  بر   که   حقوقی  و   واجبات  به  هااین   بر
  پس   دهد؛  انجام   تواندنمی  کاری  دیگر  و  کرد   خواهد  ترک  را   دنیا   او  چراکه؛  کند   وصیت   ـ...و

  یا   شود،  کامل  مانده  ناقص  آنچه  تا  دهد   انجام  را   کارها  این   او  جایبه   دیگر  شخص  باید
   .گردد اصالح  است ه شد تباه دنیا  و دین  امور از  آنچه

  مرگ   هنگام   و   مرگ  از   قبل  وصیت   به   کنیم می   مشاهده  ، دیگر  دالیل   و  دلیل   همین   به
  از  ؛کنندمی  تأکید نکته  اینبر  که اندشده  وارد بسیاری احادیث و روایات و ،است شده تأکید
 : جمله

َحدَ   َحَضرَ   ِإَذا  ْم ک یَعلَ   ِتَب کُ   : فرمایدمی   تعالیحق
َ
ایَخ   کَترَ   ِإْن   اْلَمْوُت   ُم کأ   ِن یِلْلَواِلدَ   ةُ یاْلَوِص   ر 

ْقَربِ 
َ
ا   ِباْلَمْعُروِف   َن یَواِْل قِ   َعَلی   َحق ّ   مرگ  را   شما  از  یکی  چون  هک  است  شده  مقرر   شما   بر) 1َن ی اْلُمَتّ
  ت یوص   دهیپسند   طوربه  شاوندانیخو  و  مادر  و   پدر  برای   گذارد  جای   بر  منفعتی   و   خیر  اگر   رسد،  فرا

 .(زگارانیپره  بر  است حقی  ن[ی]ا  ند؛ک

   ای  : فرمایدمی   نیز   و
َ
ذِ   َها یأ َحدَ   َحَضَر   ِإَذا  ْم کنِ ی بَ   َشَهاَدةُ   آَمُنوا   َن یاَلّ

َ
  ِة یاْلَوِص   َن یحِ   اْلَمْوُت   ُم کأ

وْ   ْم کِمنْ   َعْدل    َذَوا  اْثَناِن 
َ
  از   یکی  مرگ  هرگاه  اید،آورده  ایمان  که  کسانی  ای) 2ْم کِر یَغ   ِمْن   آَخَراِن   أ

  غیر   از  نفر  دو  بگیرید، یا   گواه  خودتان  میان  از   را   عادل  نفر  دو  وصیت،   هنگام  باید   فرارسید،  شما
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 . ( خودتان  کیشانهم

  ،کرد  ذکر  وصیت  وجوب دربارۀ    را   خدا   رسول  کالم  آنکه  از  پس  صادق  امام
  . شودمی  یاد  آن  در  مریم  که  است  ای سوره  در  قرآن  در  [ وصیت]  این   تصدیق  و»  : فرمود

فاَعةَ   وَن کْملِ یَ   ال  :فرمایدمی  تعالیحق َخذَ   َمِن   ِإالّ   الشَّ ْحم   ِعْندَ   اتَّ   شفاعتی   )هیچ 1َعْهدا    ِن الرَّ
 2« .است عهد  همان  این .(باشد  ستانده عهدی نا رحم خدای نزد که  کسی  مگر ندارند
  آموزش  خود  بیتاهل  و  شیعیان  به  و  بیاموز  را  آن»  :فرمود  علی  به  خدا   رسول  و

 « .آموخت من به را آن جبرئیل» :فرمود و «هبد

ی    :تعالیحق   سخن   و هَ   ِإَنّ   یَبنِ   ای  ْعُقوُب یوَ   هِ یَبنِ   ُم یِإْبَراِه   ِبَها  َوَوَصّ   َفاَل   َن یالدِّ   ُم کلَ   اْصَطَفی    الَلّ
ْنُتْم   ِإاَلّ   َتُموُتَنّ 

َ
ْم   *  ُمْسِلُموَن   َوأ

َ
  ِمْن   َتْعُبُدوَن   َما  هِ یِلَبنِ   َقاَل   ِإذْ   اْلَمْوُت   ْعُقوَب ی  َحَضرَ   ِإذْ   ُشَهَداءَ   ْنُتْم ک  أ

هَ   َنْعُبدُ   َقاُلوا  یَبْعدِ  هَ   کِإَل  ا  َوِإْسَحاَق   َل یَوِإْسَماعِ   َم یِإْبَراِه   کآَبائِ   َوِإَل  ه  ا  ِإَل   و) 3ُمْسِلُموَن   َلهُ   َوَنْحُن   َواِحد 
  خداوند   من،  پسران  »ای  که  ردند؛ک  سفارش   [نیی]آ  همان  به  را  خود  پسران  عقوب،ی  و  میابراه
 فرا   مرگ  را  عقوبی  وقتی  ایآ  *  « دیر یبم   مسلمان  جز   دی نبا  البته  پس،  د؛ی برگز   را  نید  نیا  شما  برای

  د؟« یپرست   د یخواه   را  چه  من،  از  »پس   : گفت  خود   پسران  به  هک  هنگامی   د؟ی بود  حاضر   دیرس
 و  م؛یپرست می  را  گانهی  معبودی  ،اسحاق   و  لی اسماع  و  میابراه  پدرانت،  معبود  و  تو،  »معبود   :گفتند

 . («میهست میتسل  او برابر در

  مرگ   بر  باشد  نکرده  وصیت   که  حالی   در  بمیرد  هرکس »  : است  شده   روایت   پیامبر  از  و
 4« .است مرده  تجاهلی
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 1« .است مسلمان هر  بر  حقی  وصیت،» :است ه فرمود ایشان نیز  و

  گناه   با   شعمل  باشد  نکرده  وصیت  که  حالی   در  بمیرد  هرکس»  :است  فرموده  همچنین
 2« .است پذیرفته پایان

  : فرمود   ، پرسیدم   تی وص  دربارۀ   ایشان   از   : است  شده  نقل   ابوعبدالله  از   ، صباح ابو  از
 3«.است  مسلمان هر  بر [واجب ]  حقی»

 4« .است شده ناقص  که است  زکات از  چیزی آن ۀدکننکامل وصیت،» :فرماید یم علی
5«.است  مرده شهید بمیرد نیکو ی وصیت  با هرکس» :فرمود  خدا  رسول

  مطابق   سال  دهفتا  است  ممکن  »شخصی  :است  روایت  خدا   رسول   از  نیز   و
کارش   ، رودمی  خطا  به  شوصیت  در  لیو   کند  کار   بهشت   اهل   عمل   اهل   عمل  با  پس 
  کند   کار  آتش  اهل  عمل  مطابق  سال  هفتاد  است  ممکن  کسی  و  ؛رسدبه پایان می  آتش

  . رسد یم   انیپا  به  بهشت  اهل  عمل  با  کارش   پس  ورزد،یم   عدالت   شوصیت  در  لیو 
هِ   ُحُدودَ   َتَعدَّ ی  َوَمْن   :خواند  سپس   و   (نندک   تجاوز  الهی  حدود  از  هک  سانیک  و)  الَلّ
هِ  ُحُدودُ   کِتلْ  :فرمود 7« .خدا(  حدود است این ) 6الَلّ

  و   کند  وصیت  باید  مرگش  زمان  در  انسان  ند نکمی  تأکید   که  دیگری   بسیار   روایات  و
 .اندکرده  بیان شودمی  وصیت آن به که را  آنچه و وصیت چگونگی
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  واجب   و  نکرده   غفلت  کوچک   ۀخانواد  یک   به   مربوط   کار   از   حتی   یکتاپرستی   ین ی آ  پس
  برابر  را   نکردنوصیت   حتی  و  ، کند  وصیت  مرگش  از   پیش  خانواده  سرپرست   که  است  کرده

   .است دانسته گناه را  یفرد  چنین   اعمال فرجام و  ت،یجاهل مرگ با
  از   سنتی  و   ، ایدن   و   دین  زمام   »وصیت«  اینکه   و   کندمی  اشاره   « وصیت»  تی اهم  به   این، 

دگرگونی    خدا   سنت  در  هرگز   و  ؛است   مخلوقاتش  میان  در   متعال   وند خدا   هایسنت 
 . یافت نخواهیتبدیلی  خدا  سنت در هرگز و ، یافت نخواهی

  به  ای :گیردمی  ق تعل  موضوع  دو به دیگر عبارتبه  یا ؛است  نوع   دومشتمل بر   «وصیت»
  شخص   یعنی  ؛ تقلید  و  تنصیب   و  پیمان  به  یا   دارد،   تعلق   انسان   آشکار  هایدارایی  و  اموال
  دوران  در   را   شانیسرپرست  که  کسانی  تیوال   کندمی  عهد  ـمثال   عنوانبه ـ  مرده

  وفات   از   پس  شخص   آن  و   شود  واگذار  دیگری  شخص   به  است  بوده   دارعهده   اشزندگانی 
 .شودمی دارعهده  را   سرپرستی این او،

  « یعهد   وصیت »  دیگر  وصیت   و  ، شودمی  گفته   تملیکی«  وصیت»  اموال  وصیت   به
  اگر   خصوص   به   ، است  تملیکی«  وصیت »  از   تر مهم   «عهدی   وصیت »  تردید بی   .است

  هرچند   اموال  وصیت  .اوصیا  و  انبیا   هایپیمان   مثل   ؛باشد  دین  امور  به   متعلق   «عهد»
  بر   داللت  مستلزم  اگر  ولی  ،است  شخصی  و  خاص  ایمحدوده  در   و  دارد  کمتری  اهمیت

  ی رهبر   و  والیت  شایستگان  آِن   از   والیت  کننده،وصیت   از   پس  و   ،بوده  «عهدی  وصیِت »
 . باشد  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  تواندمی این وصیت  ،باشد بوده  

  یا   باشد؛   داشته   را   عهدی   و  ملکی  وصیت   دو   هر  تواند می   احتضار  حال   در   مکلِف 
  هرکدام  عهدی؛   وصیت  یا  تملیکی  وصیت  :باشد  داشته  را   وصیت  دو  از  یکی  تواندمی

   .خودش شرایط حسببر 





 امامت و وصیت

  همانـ   نکند   وصیت  که  کسی  و   است  واجب  و  حق   ی، مسلمان  هر   بر   وصیت   دانستیم 
  باید  حتما    ی سرپرست  هر  اینکه   و   ،میردی م  ت جاهلی  مرگ  با   ـ است  آمده   روایات   در  که   طور

ها  آن  امور   تا  کند  جانشین  شانسرپرستی   برای  را   کسی  و  کند  وصیت  خود   دستانزیر   برای
  و  خالفت   به   ؛ پس از آن، کند  هدایت   شانی اخرو   و  دنیوی   صالح  به   را ها  آن   و   ، مدیریت  را 

  چگونه   زمین   بر   خلیفه  اولین   ن ییتع   کنیم یم  روشن   ابتدا   در   .رسیممی   زمین   در   جانشینی 
  و   ،دیگر  شخص  به  شخصی  از  خالفت  این  استمرار  چگونگی  سپس  ؛است  شده  انجام
 . کنیممی تبیین  را  شودمی  انجام طریقی چه  به )جانشین(  خلیفه  تعیین  اینکه

 یکسهیچ   از  کند  جانشین  زمین  روی   را   آدم  تا  فرمود  اراده  سبحان  وندخدا   یوقت
جانشینی  و  نخواست  مشورت   ! نسپرد  ـدیگران  نه  و  فرشتگان  از  نهـ  کسیهیچ به    را   این 

  تعالیحق   .کنند  سجده  آدم  بر  فرمود  امرها  آن  به  و  ،واجب  فرشتگان  بر  را   آن  بلکه
ي  ِة کِلْلَماَلئِ   کَربُّ   َقاَل   َوِإذْ   : فرمایدمی ْرِض   ِفي   َجاِعل    ِإِنّ

َ
َتْجَعُل   َقاُلوا  َخِلیَفة    اِْل

َ
  ُیْفِسُد   َمْن   ِفیَها  أ

َماءَ   کَوَیْسفِ   ِفیَها ُح   َوَنْحُن   الِدّ ُس   ک ِبَحْمدِ   ُنَسِبّ ي  َقاَل   کلَ   َوُنَقِدّ ْعَلُم   ِإِنّ
َ
 آن  و) 1َتْعَلُموَن   اَل   َما  أ

  آن   در  را  سیک  آیا  گفتند  ،گمارم می  جانشینی  زمین  در  من  گفت  فرشتگان  به  تو  پروردگار  که  هنگام
  تنزیه  را[  ]تو   تو،   ستایش  با   ما   هکآن  حال  و  بریزد؟   ها خون  و  انگیزد   فساد  آن  در  هک  گماری می
 . (دانید نمی شما هک  دانممی  چیزی من  :فرمود .پردازیممی  تقدیست به و نیمکمی

  خداوند   آنچه  طبق   و  کردند   اعتراض   ، تنصیب  این   به   پرسشی   صورتبه   مالئکه  بنابراین
  و   انگیزد  فساد  آن  در  هک  گماریمی  در آن  را  سیک  آیا»  :گفتند  فرمایدمی  حکایت   زبانشان  از

 «!پردازیممی  تقدیست به و نیم؛کمی  تنزیه را[ ]تو تو، ستایش با ما هکآن حال  و بریزد؟ هاخون

ي  ِة کِلْلَماَلئِ   ک َربُّ   َقاَل   َوِإذْ   :فرمایدمی  تعالیحق  و ا  َخاِلق    ِإِنّ   َحَمإ    ِمْن   َصْلَصال    ِمْن   َبَشر 
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ْیُتهُ   َفِإَذا   *   َمْسُنون   ُهْم ک   ةُ کاْلَماَلئِ   َفَسَجدَ   *   َساِجِدیَن   َلهُ   َفَقُعوا  ُروِحي   ِمْن   ِفیهِ   َوَنَفْخُت   َسَوّ ْجَمُعوَن   ُلّ
َ
  *   أ

َبی    ِإْبِلیَس   ِإاَلّ 
َ
ْن   أ

َ
اِجِدیَن   َمَع   وَن کیَ   أ  فرشتگان  به  تو  پروردگار  هک  را  هنگامی  [نک  ]یاد  و) 1الَسّ

  نیکو   و  درسترا    آن  چون  پس  *   آفرینممی  بدبو   و  سیاه  ِگلی  از  ،ک خش  ِگلی  از  را   بشری  من  :گفت
  ردند ک  سجده  همگی  فرشتگان  پس  *  کنید  سجده  او  بر  همه  دمیدم  آن  در  خود  روح  از  و  گرداندم

 . (باشد نندگانکسجده با هکاین  از ردک خودداری  هک ابلیس جز *
  جانشینی   برای   را   آدم   برگزیدن  راز   و  ، اقامه  فرشتگان  بر   را   حجت   متعال   وندخدا 

  ظرفیت  با  فطرتی  از  و  ، داناترها  آن  از  آدم،  است  کرده  روشن   و  ،بیان ها  آن  برای   زمین
  طلب   و  توبه   متعال  وندخدا   به  اعتراض  از  فرشتگان  آن،  از   پس  و  است؛   برخوردار  یباالتر 

  طواف  به   شروع  ، متعال  وندخدا   ب یتنص   بر   اعتراضشان  ۀکفار   عنوانبه   و  کردند   بخشایش 
   .نمودند الحرامبیت  گرد

  طرف   از  کردنتعیین   و   تنصیب  و  برگزیدن   مسئلۀ  امامت،  و   خالفت   ۀلئ مس  بنابراین
  و   ستین   شریک   او  با  خصوص   این   در  کسیهیچ   که  طوریبه   ؛است  متعال   وندخدا 
  توسط   حتی  ،کرد  مطرحی  اعتراض  کار  این  به  نسبت  پرسشی   صورتبه  حتی  تواننمی 

ها  آن انتخاب به  یا مخلوقات مشورت تابع خالفت  و امامت ندارد امکان و ؛مقرب فرشتگان
  زیرا   دارد؛  اختصاص  متعال  خالق  به  که  است  اموری   جمله  از  خالفت،  و  امامت  .باشد  بوده

  برای   را   کسی  اگر  پس  است؛   داناتر ها  آن  مفِسد  و  مصِلح  به  و  است   مخلوقات  آفریدگار  او
  و   هاستغیب   به   دانای   او  را یز   ؛ باشد   مفسد بوده  ندارد  امکان  وجههیچبه   کند   تعیین   امامت

  است  ممکن   مخلوقات،  اما  ؛داندیم  است  مخفی  هاسینه   در   را   آنچه   و  هاچشم خیانت  
  بوده   فاسدترین   شود  مشخص  ا  بعد  لیو   بوده   ترین صالح   کنند   تصور  و   ،انتخاب   را   شخصی

  توسط   انتخاب   یحت  .دانندنمی   چیزی ها  آن   حقایق   و   مردم   درون   از ها  آن  زیرا   ؛است
  قوم  از   تن   هفتاد   که   است  موسی  خدا   پیامبر   این   .باشد  نادرست   تواند می  نیز   انبیا
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  شد  روشن سپس و برگزید  پروردگارش  با دیدار برای شانترینصالح  و برترین عنوانبه  را  خود
  یب ذ تک  را  او و شدند  آشکارا  صورتبه  خدا  رؤیت  خواستار ها آن زیرا   ؛اندبوده  فاسدترینها آن

  موسی  خدا   پیامبر  همچنین   .گرفتفرو   را ها  آن  صاعقه  ظلمشان،  سبببه   پس  ؛کردند
  موسی  کشت  را   ایبچه   پسر  صالحعبد    این   وقتی  ،صالح  عبد  با   همراهی  در

  ؛کرد   توصیف  گناه(بی   و  پاک   )نفس   زکیه«   »نفس  صفت  با   را   بچه   پسر   آن   و  کرد   اعتراض
 . است بوده ث یخب و  کافر ینفس  او که شد  روشن ا  بعد لیو 

 : کنیم می مشاهده  زیر روایت  در را   آشکار و روشن  حقیقت  این ما
  درـ  مهدی  امام  از  او  که  است  روایت شده  طوالنی  حدیثی  در  «قمی  عبدالله  بن  سعد»  از
  ـ بود  خردسال   کودکی   عسکری  حسن  امام  پدرش   زندگانی  دوران  در  حضرت   آن  که  حالی

  منع   کنند  انتخاب  امامی  خودشان  اینکه  از  مردم  چرا  که  بده  خبر   من  به  !من  موالی  ای  :دیپرس
  بهها  آن  دارد   امکان  آیا»  : فرمود  .نیکوکار  : گفتم  « ؟تبهکار  یا  نیکوکار »   :فرمود  امام   اند؟ شده
  فاسدی   شخص  ، فساد  یا  کند می  خطور   صالح   دیگری  ذهن  در  داند نمی  کسیهیچ  که  دلیل  این

 آن   تو   عقل  که  یبرهان  با  که  است  علتی  همان  این»  :فرمود  . بله  : کردم  عرض  «کنند؟  انتخاب  را
  ایشان بر   و  برگزید  راها  آن  خدا  که   بده  خبر  من  به  یرسوالن  دربارۀ  .کردم  بیان  ت برای  کندمی  درک   را

  ترین یافتههدایت  و  برترینها  آن  که  طوری به  داد   یاری  راها  آن  عصمت  و  ی وح  با   و  فرستاد   کتاب
  آیا   حال  .عیسی  و  موسی  مثل  ؛بشوند  کنند  انتخاب  خودشان  اینکه  برای  هاامت  در  شخص
  منافق   بر  انتخابشان  کنندب   یانتخاب ها  آن  اگر  علمشان  کمال  و  عقل  بزرگی  وجود  با  است  ممکن

  این » :فرمود ایشان .نه گفتم  «است؟ بوده مؤمن او اندپنداشتهمی خودشان که  حالی  در گیرد قرار
  قومش  های برترین از او، بر   یوح  نزول  و دارد  که  ی علم کمال   و بزرگی با  که  است اللهکلیم موسی 

  جمله   از  هااین  که  حالی  در  دی برگز   پروردگارش   با  میقات  برای  را  مرد  هفتاد  لشکرش،  سران  و
  . گرفت   قرار  منافقین  بر  او   انتخاب  ولی   ؛نبود  اخالصشان  و  ایمان  در  ید ی ترد  که  بودند  کسانی

  : فرمود  تا  « کرد  انتخاب   ما   میقات  برای  را   قومش  از   مرد  هفتاد  موسی  »و  : فرمایدمی  تعالیحق
  ستمشان،   دلیلبه  پس  ؛ببینیم   آشکارا  را  خدا  که  زمان  آن  تا   آورد  مینخواه   ایمان  تو  به  هرگز»

  ه برگزید  نبوت   به   را  او   خدا  که  کسی  آن  انتخاب   بینیممی  وقتی  پس   . «فراگرفت  را ها  آن  صاعقه
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  کرد می  تصور  خودش   که  حالی  در  ردیگیم   قرار  ترینصالح  نه   و  فاسدترین  بر  واقعیت  در  است
  آن   مگر  ندارد  انتخاب  حق  کسیهیچ  شویممی  متوجه  ،فاسدترین  نه  و  اندبوده  ترینصالح  هااین

 آن   به  هاانسان  درون  آنچه  و  است  پنهان  ضمایر  در  آنچه  و  است  مخفی  هادل  در  آنچه  که  کسی
گاهی  گرددمی  متمایل   را   صالح  افراد  خواستند  یوقت   دهی برگز   انبیای  اینکه  به  توجه  با  و  دارد؛  آ

  باقی   انصار  و  مهاجرین   انتخاب   برای  یی جا  هیچ   دیگر  دند ی برگز   را  فاسد   افراد  ،برگزینند 
 1« .ماندنمی

  مردم  توسط   نیزم   در  را   خلیفه   و   امام  انتخاب  ـشرعی  هم   و   عقلی  همـ   «دلیل»  بنابراین
  از   ی ظاهر   تنها  مردم  و  شناسند ی نمباز   تبهکار  از  را   نیکوکار  حقیقتا    مردم  زیرا   ؛کندمی  ینف

  خبیر   علیم  متعال   وندخدا   به  فقط  امام  کردنتعیین   و  برگزیدن  و  ،شناسند ی م  را   دنیا  یزندگ
 . دارد اختصاص بینا

  او   روزهای  و  فرمود  تعیین زمین  ۀخلیف  عنوانبه  را   آدم   سبحان،  وندخدا   آنکه  از  پس
  فرمان   او  به   وند خدا   ،شد  نزدیک   عزوجل   وندخدا   با  دارید  برای  رحلتش  و  ،نهاد   پایان  به  رو

  آدم   و  شود   انجام  وصیت  طریق   از  و   یاله  انتخاب   با   نیز   او  از  بعد   جانشینِی   و   خالفت  داد
  ی برا   ابتدا   در  که  کسی  . است  ه کرد  مشخص  را   او  وندخدا  که  کند   وصیت  کسی  تعیین برای

  مصون  اعتراضات  تیر  از  نیز  انتخاب  این  که  حالی  در   ،بود  هابیل  شد  دهیبرگز   خالفت
  ولی  ،بود  هابیل  برادر او(  بر ا دخ  )لعنت قابیل کرد  اعتراض  زمان آن  در  که  کسی  .نماند

 . استفهامی« و »پرسشی صورتبه   هن  ،بود   »نپذیرفتن« صورتبه  او اعتراض بار این
  و  نبوت  میراث  کرد  یوح   آدم  به  خدا  سپس  ...»   :فرمود  که  است  شده  روایت  اباعبدالله  از

 به   و   شد   خشمگین   ،فهمید  قابیل  وقتی  .کرد  چنین  او  پس  ؛بدهد  لیهاب  به  را  آن   و  دهَ نَ  وا  را  علم
  پدر   نیستم؟  ترشایسته  کردی،  آنچه  برای  من  آیا  و  ؟نیستم  او  از  تربزرگ  من  آیا  :گفت  پدرش 
  . بود  انجام دادم برگزیده  که  برای کاری  را  او  وندخدا  و  خداست  دست  به  امر  این  !پسرم  ای  :گفت
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  و   برتر  شد  رفتهیپذ  اش قربانی  که  هرکدام  ؛بیاورید  قربانی   شما  دوی  هر  کنینمی  باور  مرا  اگر
 آن  در  قابیل  .بلعیدمی  را  آن  آتش  و  دشمی  انداخته  آتش  به  قربانی  زمان،  آن  در  .است  ترفضیلتبا

  داشت   گوسفند  ۀلگ   هابیل  .کرد  پیشکش  کیفیتبی  و  فاسد  هاییگندم  او  .داشت  یکشاورز   زمان،
  قابیل،   ای   :گفت  او  به  و  آمد   قابیل  نزد   به  سیابل   . خورد  را  هابیل  قربانی  آتش،  . آورد  فربه  یقوچ   و

  او   به  پدرت   آنچه  دلیلبه  او  فرزندان  شود،   زیاد   شما   نسل  و   بیاورید  فرزند  شما   دوی  هر  اگر
  تو   نسل  هب  نپذیرفت  را  تو  قربانی   و  پذیرفت  را  او  قربانی  آتش،  اینکهسبب  به  و  داد  اختصاص

  به   که  را  آنچه  اینکه  جز  داشت  نخواهد  یاچاره  پدرت  بکشی،  را   او  تو  اگر  .کرد  خواهند  فخرفروشی
 1« .  ...رساند  قتل به را او و برد یورش  هابیل به  قابیل و دهد؛ اختصاص تو به بود هداد او

  )خدا  قابیل  کرد   اعتراض  متعال   وندخدا   ِب ی تنص  هب   زمین  این   بر  که  کسی   نخستین  پس
  آدم  اختیار   در  یعنی  مردم،  اختیار   در  کار  این  پنداشتمی  که   حالی  در  ؛ بود  کند(  لعنتش
  این   داد   خبر  او  به   آدم   وقتی   و   ؛سبحان   وندخدا   اختیار  در   انحصاری   طوربه   نه  است،

  خود   مخالفت  و  اعتراض  بر  دیگر،  کسهیچ   نه  و  است  وندخدا   اختیار  در  تنها   انتخاب
  دلیلبه   زمین  روی  جنایت  اولین  پس  . کشت  را   هابیل  برادرش   آنکه  تا  کرد  پافشاری
  نفس   و   خود   هوس   و  هوا   دنبالبه   که  بود   قابیل   مجرم،  شخص   و   بود   امامت  و   خالفت 

  به  خدا   ماجرا،  این  از  عدب  .کرد  اعتراض  الهی  تنصیب   به  اماره(،  )نفس  بدی  به  کنندهامر
  آدم  از  بعد   که  کسی  همان  فرمود؛  عطا  روزی  را   «اللهة هب»  یعنی  صالح   فرزندی  آدم

. شد وصیت  او به

  تمام   اش روزی و دیرس انیپا  به آدم نبوت وقتی»  :فرمود  است،   شده  روایت  اباعبدالله  از
  پس   است؛  شده  تمام  تو   خوراک   و  رسیده،   پایان  به  تو  نبوت   !آدم  ای  :کرد  یوح  او  به  وندخدا  شد،

  برای   راها  آن  و  بنگر،  توست  اختیار  در  که  اعظم  اسم   و  علم  آثار   و  نبوت  میراث  و  ایمان  و  علم  به
 او   با  دین  که  عاِلمی  بدون  را   نیزم   هرگز  من  که  راستیبه  .بگذار  باقی  "اللههبة"  خودت  از  پس  ۀیذر 

  مرگ   میان   ۀلفاص  در  که  باشد   یکس   برای  نجاتی   و   شود  دانسته  او  با   من   اطاعت   و  شود   شناخته
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1« .امنکرده رها شودمی متولد دیگر پیامبر   ظهور تا  پیامبر یک

  متعال   وند خدا   را   امام  یا   پیامبر   وصِی   و  ، است  تعالی   وندخدا   طرف  از   « وصیت»  بنابراین
  وصیت   دارند  وظیفه   تنها  و  ندارند   آن  در   تصرفیودخل   هیچ  امام  یا   پیامبر   و   ،کندی م  ن ییتع
  واجب  مردم  بر  اطاعتش  که  امامی  هر  شویممی  متوجه  عالوهبه   ؛کنند   ابالغ  مردم  به  را 

  شده  وصیت  او  به  فرستادگانش  و  پیامبران  طریق  از  ، متعال   خداوند  طرف  از  دیبا  است
  جز  و شناسدنمی  متعال  وند خدا  جز را  معصوم و  ،باشد معصوم باید  حجت، و امام را یز  ؛ باشد

. شودی نم شناخته  متعال  وندخدا  طرف از  (صریح  متن) »نص« با

  معصوم   اینکه  مگر  نیست  ما  از  امامی»  :فرمود  است؛  شده  روایت  حسین  بن  علی  امام  از
  ی متن   او  برای  باید  ناگزیر  پس  ؛شود  شناخته  آن  با   تا   ستین   تخلق  ظاهر  در   عصمت،  و  باشد، 

  او »  :فرمود  چیست؟  معصوم  معنی  خدا،  رسول  پسر  ای  :شد  پرسیده  «.باشد   داشته  وجود  )نص(
  یکدیگر   از  قیامت  روز  تا  دو  آن  و  ،است  قرآن  همان  خدا  ریسمان  و  ،است   متصل  خدا  ریسمان  به

  خداوند   سخن  این  و  ؛کندمی  هدایت  امام  سویبه  نآقر   و  قرآن  سویبه  امام  .شوندنمی  جدا
َذا  ِإَنّ   :است  عزوجل ِتي  َیْهِدي  اْلُقْرآَن   َه  ْقَوُم   ِهَي   ِلَلّ

َ
  پایدارتر   هک  [راهی]  به  قرآن  این  قطعا  ) 2أ

3« .(نمایدمی راه است

  که   کسی  جز   و  هست،  و  بوده  قیامت  روز   تا   خدا   رسول  زمان  از   هیامام  ۀ شیع  اعتقاد   نیا 
  را   آن  خالف   ـدهد   پناه  آن  از   را   ما  خدا ـ  باشد  شده   شیطان والیت   وارد   و  ، خارج  خدا   والیت   از
 ! راندنمی  زبان   بر

  :شنویممی باره ایندر  را  شیعه  علمای  برخی  سخن

 : گویدمی ائمه  وصف در  صدوق شیخ
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  وجود   (نص)  متن  ،امامان   برای  خدا  پیامبر  زبان   بر  خدا  طرف  از  از آنجا که  ...»
  پشت ها  آن   به  که  کسی  کردنو پشت  کند  رابطه  قطعها  آن  با  که  کسی  دارد قطع رابطۀ

 1« .رساندنمیها آن به  زیانی هیچ کند 

 : دیگویم نیز  و

  عصمت   وقتی  دادیم  نشان  و  باشد،  معصوم  باید  حتما    امام   که   کردیم  استدالل  ...»
 عصمت  رایز   باشد؛  کرده  تصریح  او  به  پیامبر  باید  ناگزیر  پس  ،است  واجب  امام  ایبر 
  ها غیب به یدانا است  الزم  بلکه ،بشناسند   دیدن با را  او  خالیق تا  نیست   تخلق  ظاهر در

  شود می  امام  وقتی  فقط  امام  زیرا  ؛بیاورد  نص   او  برای  پیامبر  زبان  از   ـوتعالیتبارک ـ
  درستی   اخبار  و  آوردیم  که  دالیلی  با  نص  وجود  و  ؛باشد  شده  آورده  )نص(  متن  شبرای  که
2« .است شده اثبات ما  برای نمودیم بیان که

 : است گفته طوسی شیخ

 و  رأی  که  است  کسی  ترین،عاقل  از  منظور  و  ،باشد  شتیرع  نیتر عاقل  باید  امام  ...»
  و   انگیزنفرت  صورتبه  باید  و  ،باشد   داناتر  همه  از  سیاست،  نظر  از  و  بهتر   همه  از  نظرش 

 لزوم   ترپیش  که  طور  همان  و  ؛باشد  مردم  باروترینیز   ستین  الزم  ولی  ،نباشد   روزشت
  که   آنجا  از  و  ؛باشد   داشته  وجود  نص  او  ایبر   است  الزم  کردیم  روشن  را  او  عصمت
  شود نمی  مشاهده  و  احساس   ،تجربه  و  استدالل  و  یامشاهده  و  حسی  طریق  از  عصمت

  طریق   از  و  نماید  تصریح  آن  هب  وندخدا  است  الزم  ، داندنمی  را  آن  متعال  وندخدا  جز  و
3« .  ...سازد متمایز دیگران از  را وی پیامبر زبان

 : است  گفته رضی شریف  شیخ
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  امام   که  است  بوده  این   هیامام   علمای  تِک تک  نظر   که  میدان یم   ضرورتا    ما   زیرا  ...»
1« . ...باشد شده آورده نص او برای و باشد معصوم  باید

  قبلی  امام   یا  پیامبر   وصیت   توسط  باید   خلق  بر   حجت   و   امام  برای   شد   ثابت   آنکه   از   پس
  متعال   خداوند   طرف   از  وصیت   این   کنیم می  تأکید   دیگر  بار   باشد   داشته   وجود   ( نص)  متن 

  طرف   از  وصیت  ۀرسانند  فقط  امام  یا  پیامبر  و  نیست  امام  یا  پیامبر  خودِ   طرف  از  و  است
 .دیگر چیز  نه  هستند،  متعال  خداوند

  گرامی  ۀخوانند  شما  حضور   تقدیم  کنند می  داللت  نکته  این  به  که  یروایات  برخی
 :شودمی

  کند می  وصیت  که  ما  از  کسی  کنیدمی  فکر  آیا»  :فرمود   ؛ است  شده   تیروا   اباعبدالله  از
  و   خدا  طرف  از  عهدی  این  بلکه   !سوگند  خدا   به  ،نه  کند؟یم   وصیت  بخواهد  خودش   که  هرکس  به

2« .برسد صاحبش به امر این تا است  دیگر مرد  به مردی  از خدا  رسول

  امامت   که  راستی»به  : فرمود  ، است  شده   روایت   اباعبدالله   از   طوالنی   حدیثی  در 
 و   اند، شده  مشخص  اسم،  به  که  است  یمردان   برای  عزوجل  وندخدا  طرف  از  شدهستانده  عهدی

  داوود  به  یتعالوتبارک   وندخدا  .کند  دور  آیدمی  او  از  بعد  که  کسی  از  را  عهد  این  تواندینم   امام
  من   پیشین  علم  در  که  راستیبه  کن؛  انتخاب  وصی  عنوانبه  را   خود  خاندان  از   ک نفری  کرد   یوح

  داوود  .باشد  داشته  خود  اهل  از  ی وص  یک  آنکه  مگر  نکنم  مبعوث  را   پیامبری  که  است  بوده
 دوست  بسیار  را   او  و  بود  داوود  همراه  مادرش   که  داشت  ایبچهپسر  و  داشت  زیادی  فرزندان

  وند خدا  :گفت  او  به  و  رسید  زن  آن  حضور   هب  رسید   داوود  به   یوح   این   وقتی   .داشتمی
  به   همسرش   .کنم  انتخاب  مخود  اهل  از  وصی  یک  داد  فرمان  من  به  و  کرد  یوح   من  به  عزوجل

  خدا   حتمی  علم  در   ولی  ؛خواهم می  چنین  هم  من   :گفت  داوود  .باشد  من   پسر  او  بگذار   :گفت  او
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  اینکه   از  قبل  :کرد  یوح  دداوو  به  تعالیوتبارک   وندخدا  .باشد  سلیمان   ،وصی  آن  که  بود  شده  ثبت
1« . ...نکن تعجیل کار این در  برسد  تو به من  فرمان

  کسی   چه به بیاموزد او  به عزوجل وندخدا آنکه مگر میردنمی عالمی»  : فرمود  اباعبدالله 
 2« . کند وصیت
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 محمد  ما پیامبر   تا آدم از  وصیت

  و   است  جانشینی   در  اساس   و  ه یپا   « وصیت»  شد   روشن  شدهگفته   مطالب   به   توجه   با
  از   ، وصیت  ۀ وسیلبه   که  کسی  و  ، شودی م  شناخته   وصیت  با   دیگر،   حجت   از   پس  حجِت 

  امامت   ادعای  تواندنمی   ،باشد  نشده  یتصریح  ایشبر   خداوند  طرف  از  ،امام  یا  پیامبر  قیطر 
 . کند

  پیامبر   به   تا   یافت   ادامه  دیگر  وصی  به   وصی  یک  از  ،وصیت   آدم  خدا   پیامبر   از  پس
  وصیت   در   را   او  و  بود   داده  بشارت   او  به   خود   مرگ   از   پیش  آدم  که   رسید   نوح  خدا 

  به   آدم  از  ـشد   گفته  قبال    که  طور  همانـ   وصیت   و  ؛بود  کرده  ذکر   شصفات  و  نام  با  خود،
. رسید اللهة هب پسرش

  ن، یزم   روی  بر  وصی  اولین  :فرمود  خدا   رسول»  :است  شده  روایت  جعفرواب  از
  یکصد   پیامبران  جمیع  .است  هداشت  وصی  اینکه  مگر  نبوده  پیامبری  هیچ  و  ؛بود  آدم   پسر  " اللهةهب"
  موسی،   ابراهیم،  نوح،  :بودند   العزمواول  تن،  پنجها  آن  میان  از  که  بودند  پیامبر  هزار  بیست  و

  علم  و  اوصیا  علم  وارث   و  ،محمد   برای  اللهةهب  همچون  طالبابی  بن  علی  و  ؛محمد   و  عیسی
1« . ...برد ارث به  را خودش   از قبل فرستادگان و انبیا علم محمد  اما ؛بود  خودش  از قبل

  به   بود  خودش   نزد  که  را  علمی  پدرم  :گفت  و  آمد  اللهةهب  نزد  قابیل»  : فرمود  اباعبدالله 
  خشم   من  بر  او  پس  ،کشتم  را  او  پسر   ولی  ،بودم  ترستهیشا  و  تر بزرگ  تو  از  من  که  حالی  در   داد  تو

  به   پدرت  که  را  یعلم  آن  از   ایگوشه  اگر  ،سوگند  خدا  به  .داد  برتری   من  بر  علم  آن  با  را  تو  و  گرفت
  ، کشممی  هم  را  تو  قطعا    کنی   فخرفروشی  من  بر  و  جوییبرتری  من  بر  آن  با  تا  کنی  بیان  داد  یاد  تو

  روزگار   تا  داشت  نگاه  مخفی  بود   نزدش   که  را  علمی  آن  اللهةهب  و  .کشتم  را  برادرت  که  طور   همان
 .میدار   الگویی  آدم  پسر  در  ما  رایز   ؛کنیم  هیتق  خود  قوم  در  توانیممی  ما  روایناز  ؛برسد  پایان  به  لی قاب
 اللهةهب  از  وصیت  سنت  ! سوگند  خدا  به  .گفت  سخن  پسرش   با  خفا  در  میثاق،  آندربارۀ    اللهةهب
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  وصیت   بار   یک   سال  هر  درها  آن  . رسید  گرید  عالم  به  می عالِ   از   و  یافت   جریان  فرزندانش  میان   در
  ، آتش   دید  وقتی  قابیل  .است   داده  بشارت  نوح  به  پدرشان  گفتندمی  هم  با  و  گشودندمی  را

  به   نسبت  دانشی  که  حالی  در  پرستدمی  را  آتش  آن  هابیل  کرد   تصور  بلعدمی  را  لی هاب  قربانی
  ولی   کنم، نمی  عبادت  من  پرستد می  هابیل  که  را  آتشی   آن  :گفت   قابیل  پس  . نداشت  پروردگارش 

 1« .کرد بنا  را هاآتشکده او پس .کنممی پیشکش قربانی  برایش و کنممی بندگی را ]دیگری[ آتش
  از   بعد   ِی وص  داد  فرمان  او  به   خدا   شد  نزدیک   نوح  اجل   وقتی  ب یترت  همین   به   و
  پیامبر   بشارت ها  آن   به  و  بدهد   او  به  را   انبیا  میراث   و  وصیت  و   کند  مشخص  را   شخود
  . بدهد  را  هود خدا 

  او   سویبه  جبرئیل  .کرد  زندگی  سال  پانصد  طوفان  از  پس  نوح»  : فرمود  اباعبدالله 
  و  علم میراث  و اکبر  اسم  به  . است شده کامل تروزگار  و  ،تمام تو نبوت نوح،  ای : گفت او  به و  آمد
  مگر   کنمنمی  رها   را  ن یزم  من   که  بده  " سام"  پسرت  به  را  آن  و   ،بنگر  توست   با   که  نبوت  علم  آثار

  نجاتی   او  و  ،شود  دانسته  او  با  من  هدایت  و  ،شناخته   او  با  من  اطاعت  که  باشد  عاِلمی  آن  در  اینکه
 کننده دعوت  و  خودم  حجت  بدون  را  مردم  من  و  ،باشد  یبعد   پیامبر   بعثت  تا  پیامبر  کی   مرِگ   میان

  که  است  چنین   من   قضای  در  .کنمینم  رها  امرم  به  یدانا  و   راهم  به   هدایتگر  و  خودم  سویبه
  علیه   من  برای  یحجت   او  و  شوند  هدایت   او  با   سعادتمندان  تا  دهم  قرار  یهدایتگر   قومی  هر  برای
  فرمان ها  آن  به  و  ،داد ها  آن  به   را  هود  بشارت   نوح  و»  :فرمود  که  آنجا  تا  «.  ... باشد  روزانتیره
  آن،   و   ،بنگرند   آن  در  و  ندی بگشا  را  وصیت   هرسال  داد  دستورها  آن  به   و  ، کنند  پیروی  او  از   داد
2« .باشد برایشان یعید 

  آدم  که   ستآنجا  تا  اهمیت   این   ؛ بنگر  وصیت   اهمیت   به   خردمند،  ۀ خوانند  ای
  با  و ؛باشد مؤمنان ایبر   عیدی  روز، آن و شود خوانده و گشوده وصیت هرسال کرد سفارش
  خدا   پیامبر  همچنین  ؛داد   بشارت  نوح  خدا   پیامبر  آمدن   به  آدم  که  بود  وصیت
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  بشارت  هود  پیامبرِی   به  و   کرد  وصیت  بود  کرده  وصیت  که  آدم  انندم  قیقا  د   نوح
 .داد

  به  وشعی  و  ،کرد  وصیت  نون  بن  وشعی  به  موسی»  :است   شده  روایت  اباعبدالله  از
 ؛دادند  بشارت  مسیح  به  وشع ی  و  موسی  و»  :فرمود  که  آنجا  تا  «.  ...کرد  وصیت  هارون  فرزندان

  نامش   که  آمد  خواهد  یامبریپ  من  از  سپ  :گفت  مسیح  کرد  مبعوث   را  مسیح  خدا  که  همین  پس
  شما   حجت   و  من   حجت   و  شما   یقتصد  و   من  یقتصد  با  او  .است  یلاسماع  فرزندان  از  ]و[  احمد 

  به   خداوند   و  داشت؛   ادامه  " مستحفظین"  در  یون،حوار   یانم   در   وصیت[   ]این  او  از  پس  و   .یدآیم
  است   یکتاب   اکبر  اسم   و  کردند؛  محافظت  اکبر  اسم  ازها  آن   که  یدنام   مستحفظ  راها  آن  دلیل  این
 و»  :فرمود  که  آنجا  تا  «... .شودیم   دانسته  است  بوده  یامبرانپ   همراه  که  یزیهرچ  دانش  آن  با  که

  ( خاندانش  بر  و  او  بر  خدا  درود)  محمد  به  را  آن  تا  بود  یمعالِ   از  پس  یم عالِ   در  یوستهپ  یتوص
 نوادگان  یختبرانگ  را  (خاندانش  بر  و  او  بر  خدا  درود)  محمد  ،خداوند   چون  پس  .دادند تحویل  

1«.  ...کردند یبشتکذ  یلاسرائیبن  و ندآورد اسالم اودست  به مستحفظین

  پیامبران   سرور  و  سید  من  :فرمود  خدا  رسول»  :فرمود  صادق  اماماباعبدالله   
  عزوجل   وندخدا  از  آدم  .هستند  ایاوص  سید  او  یایاوص  و  ،ست ایاوص  سید  من  وصی  و  ،هستم

  گرامی   نبوت  با  را  انبیا  من  :کرد  یوح  او  به  عزوجل  وندخدا  .بدهد   یصالح  وصی  او  به  تا  خواست
  وحی   او  به  وندخدا  سپس  . دادم  قرار  اوصیا  از   راها  آن  برترین  و  دمی برگز   را  خود  خلق  سپس؛  داشتم

  به   ثی ش  و  کرد   وصیت   "آدم  بنا  الله ةهب"   یا  ثی ش  به  آدم  پس  . کن  وصیت  ثی ش  به  !آدم  ای  :کرد
  فرستاد  آدم  ایبر  بهشت  از  را  او خدا   که  بود  "حورا نزله"  پسر او  ؛کرد وصیت  )شبتان(  شبان پسرش 

  محوق   به  محلث  ،کرد  وصیت  (محلث )   مجلث  به  شبان  .درآورد  ثی ش  پسرش   همسری  به  را  او  و
 او   که   کرد  وصیت  اخنوخ  به  شا یغثم  و  ،کرد   وصیت   شا( ی)عثم  شا یغثم  به  محوق   و  ،کرد  وصیت
  تحویل   نبی   نوح  به  را  آن  ناحور   و  ، کرد  وصیت  )ناخور(  ناحور  به   ادریس  و  ،بود  نبی  ادریس   همان

  وصیت  ثاثا( ی)برع  ثاشایبرع به  عثامر و ، کرد وصیت  عثامر به سام و ،کرد  وصیت  سام  به نوح   و داد،
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  ت یوص سه( ی)جف  هیجفس  به بره و  کرد،  وصیت بره به یافث  و ،کرد  وصیت  یافث   به ثاشا یبرع  و ،کرد
  به   ابراهیم  و  ،کرد   وصیت  الرحمن خلیل  ابراهیم  به  عمران  و  ،کرد  وصیت  عمران  به  هیجفس  و  ،کرد

  یوسف   به  یعقوب  و   ،یعقوب  به   اسحاق  و  ،کرد   وصیت  اسحاق  به  اسماعیل   و  ،اسماعیل   پسرش 
  بن   موسی  به   را  آن  شعیب  و  ، کرد  ت یوص  شعیب   به   ایبثر   و  ،ا(یثر ی )  ایبثر   به  یوسف  و  ،کرد   وصیت
  به  ودو دا و ،کرد  وصیت داوود به نون بن وشعی و ،نون  بن وشعی به عمران بن یموس  و ،داد عمران

  زکریا   و  ،کرد   وصیت  زکریا  به  ایبرخ  بن  آصف  و  ،کرد   وصیت  ایبرخ  بن  آصف  به  سلیمان  و  ،مانیسل
  بن   یحیی  به  شمعون  و  ،صفا  حمون  بن  شمعون  به  مریم  بن  عیسی   .داد  مریم  بن  عیسی  به  را  آن

 .کرد  وصیت  برده  به  سلیمه  و  ،سلیمه   به  منذر  و  ،منذر   به  زکریا  بن  یحیی  و  ،کرد   وصیت  زکریا
  تو   و  ،علی   ای  دهم می  تو  به  را   آن  هم  من  و  ،داد   من  به  را  آن  برده  :فرمود  خدا  رسول  سپس

دیگریـ  را  آن  تو  وصی  و  ،ی دهمی  خود  وصی  به  را  آن از  بعد    فرزندانت   از   تو  یایاوص  بهـ  یکی 
  کافر  تو   به  امت   قطعا    . دهیتحویل می  خودت  از  بعد  ن یزم  اهل  برتریِن   به  را  آن  آنکه  تا   ،دهد یم

  کسی   ماننده   بماند  قدمثابت  تو  با  که  کسی  .گردند می  شدیدی  اختالف  دچار  تو  خاطربه  و  شوندمی
 1« .است  ناکافر  جایگاه آتش و ،است  آتش در کند دشمنی تو  با که  کسی و بوده،  من  با که است

  ُموَسی   ِإَلی    َقَضْیَنا  ِإذْ   اْلَغْرِبِيّ   ِبَجاِنِب   ْنَت ک  َوَما  :تعالیحق  سخن  این  دربارۀ  عباس ابن  از
ْمرَ 

َ
اِهِدیَن   ِمَن   ْنَت ک  َوَما  اِْل   جانب   در  تو   واگذاشتیم  موسی  به  را  []پیامبری  امر  این  چون  و) 2الَشّ

  ،موسی   بر  خدا »  :گفت  است؛  شده  نقل  (نبودی  ]نیز[  گواهان  از  و  نبودی  ]طور[  غربی
  مگر  نکرده   مبعوث   را   پیامبری   هیچ   داد   خبر   او   به   و   ،کرد  الزم   را   نون   بن   وشع ی  به   وصیت

  و  کنمیم مبعوث  را  عربی پیامبری من اینکه  و ؛است  گرفته نظر در  وصی یک  او برای آنکه
  رسول   کند  گمان  هرکس  :دهدمی   ادامهاسعبابن  .گردانممی  او  وصّی را    علی
  و  ؛ است  نشناخته   را   پیامبرش  و   بسته  دروغ  خدا   ه ب  که  راستیبه   ، نکرده  وصیت  خدا 
آن هنگام    و )  ؛ است  کرده  دار خبر   است   جریان   در   قیامت   روز   تا   آنچه   ه ب  را   پیامبرش   وندخدا 
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 1«.( نبودی طور جانب  در تو م یداد ندا  ما که

  ؛ است فاصله سال پانصد  محمد تا عیسی خدا   پیامبر میان :دیبگو کسی بسا چه
! است؟ کرده تسلیم  محمد  به  را  وصیت کسیچه  پس

  خدا   رسول  عمویـ  ابوطالب  کرد  تسلیم  محمد  به  را   وصیت  که  کسی  :پاسخ
  و   انبیا  هایوصیت   نگاهبان  و  مستحفظ  آخرین  که  کسی  همان  ؛بود   ـمحمد

 . بود نیمرسل

  برای   آیا   : پرسید  اول  الحسنابا   از  او  که   است  شده  نقل  «منصوریاب  بن   درست»  از
  ها تیوص   دارامانت  او  ولی  ،نه»  :فرمود  شد؟  آورده  حجت  ابوطالب  طرف  از  خدا   رسول

  آن   با   اینکه   وجود  با   آیا   :پرسد می  یراو   «.سپرد ـخاندانش و او بر  سالمـ پیامبر به را آن پس ؛بود
  و  برهان او ایبر  اگر»  :فرمود  سپرد؟   او  به  را   آن  شدمی  استدالل  طالبابو  خود  برای   وصیت
  ابوطالب  عیتضو  و  :گویدمی  یراو   «.کردینم  پیامبر  تقدیم  را  آن  شدمی  اقامه  حجت

  از   و  سپرد  او  به   را  هاوصیت  و  آورد  ایمان  شانیا  به  و  کرد  اقرار  پیامبر  به»  : فرمود  بود؟   چگونه
 2« .رفت دنیا



. 316، ص تفسیر فرات کوفی. 1
. 152، ص1، جةهداالاثبات. 2





 نبی  محمد به انبیا هایوصیت

ِذیَن   : فرمایدمی   تعالیحق ِبُعوَن   اَلّ ُسوَل   َیَتّ ِبَيّ   الَرّ َيّ   الَنّ ِمّ
ُ
ِذي  اِْل اکمَ   َیِجُدوَنهُ   اَلّ   ِفي   ِعْنَدُهْم   ُتوب 

ْوَراةِ  ْنِجیِل   الَتّ   تورات   در  خود  نزد  را  او  []نام  هک  اّمی  پیامبر  این  فرستاده،  این  از  هک  همانان) 1َواْْلِ
 . ( نندک می پیروی یابندمی  نوشته  انجیل و

د    : فرمایدمی   همچنین هِ   َرُسوُل   ُمَحَمّ ِذیَن   الَلّ اءُ   َمَعهُ   َواَلّ ِشَدّ
َ
ارِ کالْ   َعَلی  أ   َتَراُهْم   َبْیَنُهْم   ُرَحَماءُ   َفّ

اکرُ  ا  ع  د  هِ   ِمَن   َفْضال    َیْبَتُغوَن   ُسَجّ ا  الَلّ َثرِ   ِمْن   ُوُجوِهِهْم   ِفي   ِسیَماُهْم   َوِرْضَوان 
َ
ُجودِ   أ لِ   الُسّ   ِفي   َمَثُلُهْم   کَذ 

ْوَراةِ  ْنِجیِل   ِفي  َوَمَثُلُهْم   الَتّ ْخَرَج   َزْرع  ک  اْْلِ
َ
هُ   أ

َ
اَع   ُیْعِجُب   ُسوِقهِ   َعَلی    َفاْسَتَوی    َفاْسَتْغَلَظ   َفآَزَرهُ   َشْطأ َرّ   الُزّ

اَر کالْ   ِبِهُم   ِلَیِغیَظ  هُ   َوَعدَ   َفّ ِذیَن   الَلّ اِلَحاِت   َوَعِمُلوا  آَمُنوا  اَلّ ا  َمْغِفَرة    ِمْنُهْم   الَصّ ْجر 
َ
ا  َوأ   محمد ) 2َعِظیم 

  را   آنان  . ندامهربان  یکدیگر  با  ]و[  سختگیر  افرانک  بر   هستند  او  با  هک  سانیک  و  خداست؛  ۀدفرستا
  اثر   بر   آنان  عالمت  .خواستارند   را  خدا  خشنودی  و  فضل   که  حالی   در  بینی می  سجود  و  وعکر   در

  چون   انجیل  درها  آن  مَثل  و  تورات،  در  است  ایشان  صفت  این  .است  هایشانچهره  در  سجود
  و   بایستد  خود   های ساقه  بر   و  شود  ستبر  تا   دهد  مایه   را  آن  و  برآورد   خود  ۀنجوا  هک  است   ایشتهک

  ه ک  آنان  از   سانیک  به  خدا  . دراندازد  خشم  به  را  افرانک  ]خدا[  ،آنان   از  تا   آورد،  شگفت  به  را  دهقانان
 . (است داده  وعده بزرگی پاداش  و آمرزش  اندردهک  شایسته ارهایک و آورده ایمان
ي  ِإْسَراِئیَل   َبِني  َیا   َمْرَیَم   اْبُن   ِعیَسی   َقاَل   َوِإذْ   :فرمایدمی  متعال وسبحان  خداوند   و   َرُسوُل   ِإِنّ

هِ  ا  ْم کِإَلیْ   الَلّ ق  ْوَراةِ   ِمَن   َیَدَيّ   َبْیَن   ِلَما  ُمَصِدّ ا  الَتّ ر  ِتي  ِبَرُسول    َوُمَبِشّ
ْ
ْحَمدُ   اْسُمهُ   َبْعِدي   ِمْن   َیأ

َ
ا  أ   َجاَءُهْم   َفَلَمّ

َناِت  َذا  َقاُلوا   ِباْلَبِیّ   اسرائیل،   فرزندان   ای»  گفت  مریم   پسر  عیسی  هک  را   هنگامی  و) 3ُمِبین    ِسْحر    َه 
 به  و  نمک می  تصدیق  است  بوده  من  از  پیش  هک  را  تورات  .هستم  شما  سویبه  خدا  ۀدفرستا  من

  دالیل   آنان  برای  وقتی  پس  ،بشارتگرم«  است  احمد  شنام  و  آیدمی  من  از  پس  هک  ایفرستاده
 . (است ارکآش سحری این :گفتند آورد روشن
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  بشارت  او  از   پس   ی ا یاوص  امامت   و   محمد  پیامبری   به   فرستادگان  و   انبیا   تمامی 
  امامت  و  محمد  نبوت  به  اقرار  آنکه  مگر  نشد  مبعوث  نبوت   به  پیامبری  حتی  و  ،ندا هداد

  محمدآل   و  محمد   فضل  به  انبیا  و   ،شد   گرفته  او  از  قیامت  روز  تا   محمد   از  پس   یایاوص
. افتندی رهایی  هامحنت  و هاسختی  از

  به  که  گونه  همان  فرستادگان  و  روح  و  فرشتگان  ۀمه   ...»  :فرمود  حدیثی  در   علی  امام
1« .  ...کردند اقرار هم من  به کردند  اقرار محمد

  هم   کتاب  جلد  چندین  را   محمدآل   و  محمد  فضایل  دقیق  جزئیات  به  پرداختن
  خدا   رسول  به  انبیا  هایوصیت   که  یروایات  از  برخی  به   تنها  رواین از   ؛کندی نم  کفایت
  : کرد خواهم بسنده کنند، میذکر  ایشان بیتاهل  و محمد

  تا   ...»  :فرمود  فارسی  سلمان  آوردناسالم  دربارۀ  طوالنی   یثیحد  در  کاظم  امام
  ن یا  .الرحیم  الرحمن  الله  بسم  :بود  نوشته  آن  در  و  گرفتم  را  نوشته  آن  :گفت  سلمان  که  آنجا

  را   محمد   نام   به  پیامبری  آدم،   نسل  از  خداوند[  یعنی]  او  که   است  آدم   به  خدا  طرف   از  عهدی
  !روزبه  ای   .کندمی  نهی  هابت  بندگی  و  عبادت   از  و  دهد می  فرمان  اخالق   مکارم  به  که  آفریند می
2« . ...کن رها را مجوس   ینیآ و بیاور ایمان و بیا عیسی وصی سویبه

 : گفت ،است  شده نقل  پدرانش از  اشجعی، عبدالله  بن   بکر از

  ة عرو  بن  ةمعاوی   بن  نوفل  و  کنانه  بن  ةمنا  عبد  و   خدا  رسول  هاسال  از  ییک  »در
  راهب   هِب یابومو  .شدند  شام   عازم  تجارت  برای  عدی  بن  ةنعام  بن  عمر ی  بن  صخر  بن
  . هستیم  قریش  از   حرم  اهل  از  تاجرانی  ما  :گفتند  هستید؟  کی  شما  :گفت  و  دید  راها  آن
  از   دیگری  کس  آیا   : گفت  دو  آن  به   .دادند   پاسخها  آن  و  قریش؟   کدام   از  :گفت  دو  آن  به

  به   : گفت  هب یموابو   . محمد  نامبه  هاشم بنی  از  جوانی  بله   : گفتند  هست؟  شما   با   قریش
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  کسی   قریش  در  قسم  خدا  به  :گفتند  دو  آن  .ببینم  را  او  خواهممی  فقط  قسم  خدا
  که   ستما  زنان  از  یکی  اجیر  او  و  ،نامندمی  قریش  می تی  فقط  را  او  و  نیست  او  از  ترگمنام

  خودش  او  :گفت  و  داد   تکان  سری  او   داری؟  کار   چه  او  با   . شودمی  گفته  خدیجه   او  به
  ترک   صریبُ   بازار  در   را  او   :گفتند  دو  آن  برید؟ می  او  سویبه  مرا  آیا  : گفت  دو   آن  به  .است

  . شد واردها آن بر  خدا رسول  ناگهان  بودند گوو گفت  حال  درها آن که ی حال  در .کردیم
  پس س  . گفت  سخن  و  کرد   نجوا  تنهاییبه  ایشان  با  ساعت   یک  .است   همان  این   :گفت

  ما   که  آورد  بیرون  خود  جیب   از  چیزی  و  کرد  حضرت  چشمان  دو  میان  بوسیدن  به  شروع
  تمام   کارش   وقتی   .کرد  امتناع  بپذیرد  را  آن  اینکه  از  خدا  رسول  .چیست  میدانستینم

  به  و است  الزمانآخر پیامبر او  سوگند خدا  به  ؛دیبشنو من  از  را سخن این  : گفت ما  به  شد
  « الله  اال  اله  ال»  برای  شهادت   به  را  مردم  و  کرد  خواهد  خروج   زودیبه  او  سوگند  خدا

 او  عموی  آیا  :گفت  سپس  .کنید   یرو یپ  را  او  دیدید  چنین  وقتی  پس  .کندمی  دعوت
  در   یا  ، است  شده  متولد  اکنون  او  : گفت  . نه  :گفتند  دارد؟  علی   نامبه  پسری  ـابوطالبـ

  او  ما  . آوردمی ایمان او به که  است کسی  اولین  او دانیممی ما .شود می  متولد  سال همین 
  سید   او  .میشناسیم   نبوت  به  را  محمد  که  طور  همان  ، شناسیممی  وصی  عنوانبه  را

  مل   در  او  اسم  و  زندمی  شمشیر  حق،  به  او  . است  عرب  "قرن  ذو"  و  ، ربانی  مردی  و  عرب
  را   او  فرشتگان  و   ،است  شده  یاد  همه  از  بیشتر  او  از   انبیا  از  پس  و  ،است  علی  اعلی،

  و   کندمی  فتح  را   آن  اینکه  مگر  کندنمی  رو  جایی  به   ؛نامندمی  فاتح  درخشاِن   قهرمان
 آسمان   در  تابنده  خورشید  از  یارانش،  انیم   در  او   سوگند  خدا  به  .شود یم  پیروز

1« .است  ترشدهشناخته

 : گفت جدش؛  از  پدرش،  از منکدر،  بن محمد  از

  و   شدند  وارد  پیامبر  بر  سوار  هفتاد  با  نجران  اسقف  دو  "العاقب"  و  "دی الس"  وقتی»
 :گفت  او  و  لغزیدها  آن  دارخزانه  قاطر  پای  ناگهان  ،بودیم  حرکت  حال  در  ما  که  حالی  در
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 او  به  العاقب  یعنی  او  رفیق  .بود   پیامبر  او   منظور  . بود  او  خاطر به  خوردنزمین  این
  : گفت   . دانستی  شوم  را   نبی  احمد   تو  زیرا  :گفت  چرا؟  :گفت  .کردی  اشتباه  :گفت

  به   :اینخوانده  مسیح  به  وحی  مچهار   مفتاح  در  آیا  :گفت  چیست؟  او  نبوت  عالمت
  نزد   و  دنیا  در  تا   شوندمی  خوشبو   ،عطر  با   شما  هایتریننادان  بگو  یل ئ اسرابنی

داشته    خویشانشان   ۀ الش   همچون  من   نزد   شما  درون  که  حالی   در  ،باشندبوی خوش 
  د؛ی اور یب   مانیا  آیدمی  الزمانآخر   در  هک  یامّ   ینب   رسول  به  ،لیئ اسرایبن   یا  . است  مردار
  با   نور،  در  غرق  موی، سرخ  شترصاحب    و  ماه  همچون  ینوران  ۀچهر   صاحب  هک  همو

  ۀ فرستاد  محمد،  احمد،  او  :گفت  که  آنجا  تا   ...  است  خشن  لباس   و  دائمی،  خلق  حسن
1«. ... دارد من به نسبت را مقام  تریننزدیک و است خالیق ۀهم سویبه من

  ای  سپس  ...»  :است  آمده   عیسی  با   متعال   وندخدا   مناجاتخصوص    در   ائمه  از
  صاحب  ، احمد به کنم؛ می سفارش خودم  حبیب و  مرسلین سید  به  را تو  ، بتول ۀر باک  آن ،مریم  پسر
  و   بدهی   یل ئ اسرابنی  به  را  او  خبر  »تا   :فرمود  تعالی حق  آنکه  تا  «....  تاب ماه  ۀر چه  و  مویسرخ  شتر

  یاری   را  او  و  کنند  پیروی  او  از  و  بیاورند  ایمان  او  به  و  کنند  تصدیق  را  او  که  دهی  فرمانها  آن   به
  او   ۀلقب  و  است،  یکتاپرستی   و  حنیف   او  دین   !عیسی  ای»  :فرمود  تعالیحق  که  آنجا   تا  «... .دهند
  به   خوشا  و  !او  حال  به  خوشا  پس  ؛هستم  او  با  همراه  من   و  ،است   من  حزب  از  او  و  ،است   یمانی 
 2« ... .او حال

 : است شده نقل طوالنی  حدیثی در هاللی قیس   بن  سلیم از

  گفت   و  آمد  المؤمنینامیر  سویبه  عیسی  حواریون   نسل  از  نشینیر دِ   مردی»
  در   موجود های  نوشته  از  بسیاری   و  ،دارد   عیسی  امالی  با   پدرش  خط  به  هایی کتاب

  فرزندان   نسل  از   عرب  از  را  مردی  تعالیوتبارک   وند خدا  :جمله  از  کرد؛  ذکر  را  آن
 مکه   آن  به  که  روستایی  از  تهامه  نامبه  سرزمینی  در  خدا  خلیل  ابراهیِم   پسر  اسماعیل،
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  تا   «.  ...کرد  بیان  را   او  مهاجرت  و   او  بعثت  و  او   والدت  و  ، کندمی  مبعوث  شودمی  گفته
 و  خاتم  و  یس  و  فتاح  و  عبدالله  و  محمد  او  اسم  و  ،خدا   ۀفرستاد  احمد»  :گفت  که  آنجا

1« ... .خداست  حبیب و خدا صفی و خدا  نبی و قائد و ماحی و حاشر

 و )  است  هفرمود  اش بارهدر   متعال  خداوند  که  بود  گنجی  در»  : است  روایت   رضا  امام  از
  بسم  :بود  شده  نوشته  آن  در  که  بود  طال   از  لوحی  گنج  آن  (،بود   بچهپسر  دو  آِن   از  گنجی   ،آن  زیر
  یقین   مرگ  به  که  کسی  چگونه  شگفتم  در  ؛اللهرسول  محمد  الله،   اال  اله  ال  ،الرحیم  الرحمن  الله
 2« . ...کندمی شادی دارد

  ها انسان  سرور   و  سید  قیامت،  روز   من  راستی»به  :فرمود  آدم  که  است  شده  روایت
 3« . ... شودمی گفته  احمد او به که  ،پیامبران از یکی ،م فرزندان  از مردی  جزبه ؛هستم
  تعالی وتبارک   وندخدا  .است  شده  نازل  نصاری  و  یهوددربارۀ    آیه  این»  : فرمود  اباعبدالله 

ِذیَن   : فرمایدمی   ؛ شناسند(یم  را  او  دادیم  کتاب ها  آن  به  که  )کسانی   َیْعِرُفوَنهُ   َتاَب ک الْ   آَتْیَناُهُم   اَلّ
ْبَناَءُهْم   َیْعِرُفوَن   َماک  شناسند می  را  خدا   رسول  یعنی

َ
  را   خود  فرزندان  که  طور  )همان 4أ

  و   بعثت  مکان  و  زمان  و  شاران ی  صفات  و  محمد   خصوصیات  عزوجل  وندخدا  زیرا  ؛شناسند(می
  : است  تعالیحق  سخن  این  و  ؛بود  کرده  نازلها  آن  ایبر   زبور  و  انجیل  و  تورات  در  را  او  مهاجرت

  د هِ   َرُسوُل   ُمَحَمّ ِذیَن   الَلّ اءُ   َمَعهُ   َواَلّ ِشَدّ
َ
ارِ کالْ   َعَلی  أ اکرُ   َتَراُهْم   َبْیَنُهْم   ُرَحَماءُ   َفّ ا   ع  د    َفْضال    َیْبَتُغوَن   ُسَجّ

هِ   ِمَن  ا  الَلّ َثرِ   ِمْن   ُوُجوِهِهْم   ِفي  ِسیَماُهْم   َوِرْضَوان 
َ
ُجودِ   أ لِ   الُسّ ْوَراةِ   ِفي  َمَثُلُهْم   کَذ    ِفي   َوَمَثُلُهْم   الَتّ

ْنِجیِل    میان در  و سرسخت کافران بر  هستند  او با که کسانی   و ،خداست  ۀفرستاد  حمد،م) 5...اْْلِ
  و   فضل  پیوسته  که  بینیمی  سجود  و  رکوع  در  را  آنان  همواره  ند،امهربان  یکدیگر  با  خودشان
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  آنان  توصیف است  این  .پیداست سجود  اثر  از  شانچهره  در آنان ۀ ننشا طلبند؛می را  خدا خشنودی 
  و   تورات  در  شیاران  صفت  و  خدا   رسول  صفت  این  .( ...انجیل  در  توصیفشان  اما  و  تورات،  در

  همان   ؛شناختند  را  او  کتاب   اهل  کرد   مبعوث  را  حضرت  آن  عزوجل  وندخدا  وقتی  و   ؛است  ل یانج
ا  :فرمایدمی  جاللهجل  وندخدا  که  طور   آنچه   هک  همین  ولی) 1ِبهِ   َفُرواک  َعَرُفوا  َما  َجاَءُهْم   َفَلَمّ

  به   یانیهود   بیاید   پیامبر   آنکه  از   پیش  . (ردندک  ارش کان  آمد   برایشان   شناختند می  را  []اوصافش
  خارج   مکه  از  که  است  پیامبری  آمدن  از   پیش  دوران  اکنون  عرب،  اهل  ای  : گفتندمی  اعراب

 او  چشم   دو   در  .هاستآن  برتریِن   و  پیامبران   آخرین  او  و  است  مدینه  به   او  هجرت   و  شود می
  بسنده   خرما  و  خشک  نان  به  پوشد،یم   بلند  یعبا  است،  نبوت  هرمُ   او  کتف  دو  بین  و  ،قرمزی 

 گردن  بر  را  خود   شمشیر   است،   جنگنده  و  روخنده  او  .ندینشیم   پاالنبی  االغ   روی  و   ،کندمی
 و  اسبان   ی حت   که  ی مناطق  به  او   ۀسلط  و   نفوذ  . هراسدینم   شود  رودررو  او   با  که  کسی   از   و  نهد یم

  . جنگد می  کشتار  و  خشم  اب  !عرب  جماعت  ای  شما  با  و  رسد؛یم   یستن   شیمودنپ  یارای  را  شتران
 کافر  او  به  و  ورزیدند  حسادت  او  به  کرد  مبعوث  صفات  این  با  را  پیامبرش   وندخدا  که  همین  ولی

 2« . ...(ردندک ارش کان آمد  برایشان شناختندمی را []اوصافش آنچه هک  همین ولی )  شدند
  . کرد  الؤس  ائمهدربارۀ    پیامبر  از  یهودی  مردی»  :است  شده  روایت  عباس ابن  از
  های کتاب   در   را   مطلب  این   من  راستیبه   :گفت  و   شد  مسلمان  او  و  داد   خبر  او  به  پیامبر 

 الزمان آخر   در  اگر   اینکه  :امدیده   بود   بسته   ما   با   عمران  بن   موسی   که   عهدی   و   پیشین 
  نخواهد   پیامبری   هیچ  او  از  بعد   ، خروج کند  شود  نامیده   پیامبران  خاتم  احمد،  که  پیامبری

 3«. شد خواهند خارج  َاسباط تعداد به نیکوکار  امامان او پشت از  و ، بود

ِذیَن   َلُقوا  َوِإَذا  تعالیحق   سخن  تفسیر  در ا  َقاُلوا  آَمُنوا  اَلّ   َقاُلوا   َبْعض    ِإَلی    َبْعُضُهْم   َخاَل   َوِإَذا  آَمَنّ
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ُثوَنُهْم  ُتَحِدّ
َ
هُ   َفَتَح   ِبَما  أ و   ْم کَعَلیْ   الَلّ   اند آورده  ایمان  هک  سانیک   با  چون  و) 1ْم کَربِّ   ِعْندَ   ِبهِ   ْم کِلُیَحاُجّ

  از   چرا   : گویندمی  نندکمی  خلوت  یکدیگر  با  وقتی  و  .ایمآورده  ایمان  ما   :گویندمی  نند ک  برخورد
  حضور   در  آن  [به  استناد]  اب   آنان  تا  نیدکمی  ایتکح  آنان  به  است  گشوده  شما  ایبر   خداوند  آنچه

  : فرمود  ، است  شده   روایت  باقر  امام   جعفرااب  از  (نند؟ک   استدالل  شما  ضد  بر  پروردگارتان
دربارۀ    کردندمی  دیدار  مسلمانان  با   وقتی  نبودند   چیندسیسه  معاندان  از   که  یانیهود  از  یگروه »

  کار   این  از  را   ایشانها  آن  بزرگان  .گفتندمی  سخن ها  آن  با  بود  آمده  تورات  در   که  محمد  صفات
  آن   با  تا   ندهید  خبر ها  آن  به  است  آمده  تورات   در  که  محمد   صفات  از  :گفتند می  و  کردند می  نهی

 2« .شد نازل  آیه این پس ؛نکنند  محاجه شما با پروردگارتان حضور در
ِذیَن   َعَلی  َیْسَتْفِتُحوَن   َقْبُل   ِمْن   اُنواکوَ   تعالیحق   سخن  تفسیر  در   بر   دیرباز  از  و) 3َفُروک  اَلّ

  ، است  شده   روایت  عباسابن  از  (دادند می  را  خود  پیروزی  بشارت  بودند  شده  افرک  هک  سانیک
 :گفت

  همراه به  پیروزی  و  گشایش  ۀوعد  جخزر   و  اوس   به  ،پیامبر   بعثت  از   پیش  یانیهود»
  میان   از  را  پیامبر  خدا  وقتی  پس  .شوندمی  پیروزها  آن  یعنی  ؛دادندمی  خدا  رسول
  که   را   آنچه  و  ورزیدند  کفر  او  به  نبود،  یلئاسرابنی  از   حضرت  آن  و  کرد  مبعوث  اعراب

ها  آن  به  معرور  بن  براء  بن  بشر  و  جبل  بن   معاذ  پس  . کردند  انکار  گفتندمیاش  بارهدر 
  بر   پیروزی  بشارت  شما  بودیم  شرک م  ما  وقتی  !بترسید  خدا  از  !یهود  جماعت  ای  :گفتند

  مبعوث   او  گفتیدمی  و  کردیدمی  توصیف  را  او  و  دادید می  محمد  همراهبه  را  ما
  کسی   همان  این  و   ،نیامد  ما   سویبه  شناختیممی  آنچه  :گفت  مشکم  بن  سالم  .شود می

4«. فرمود   نازل  را آیه این خدا پس .کردیممی  اش یادآوری شما به  که نیست
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  طوالنی   حدیثی  کهـ   جالوت   سأ ر   و  مسیحی   جاثلیق   با   خود  ۀمحاج  در   رضا  امام  از
 : است شده  روایت ـآوردیم  را  آن از  قسمتی ما و است

  خداوند   که  صورتی   همان  به  فقط   را   او»  : فرمود  . کن  توصیف  را   او  :گفت  جاثلیق  ...
  :است  ءکسا  و  عصا   و  ،شترماده  صاحب  او  .کنممی  توصیف  است  کرده  توصیفش

 ِّبَي َيّ   الَنّ ِمّ
ُ
ِذي  اِْل اکمَ   َیِجُدوَنهُ   اَلّ ْوَراةِ   ِفي  ِعْنَدُهْم   ُتوب  ْنِجیِل   الَتّ ُمُرُهْم   َواْْلِ

ْ
 ِباْلَمْعُروِف   َیأ

َباِت   َلُهُم   َوُیِحُلّ   رِ کاْلُمنْ   َعِن   َوَیْنَهاُهْم  ِیّ ُم   الَطّ   ِإْصَرُهْم   َعْنُهْم   َوَیَضُع   اْلَخَباِئَث   َعَلْیِهُم   َوُیَحِرّ
ْغاَلَل 

َ
ِتي  َواِْل   انجیل   و  تورات  در  خود  نزد  را  او  هک  اّمی  پیامبر  )همان  َعَلْیِهْم   اَنْت ک  اَلّ

  و   دارد،بازمی  ناپسند  ارک  از  و  دهدمی  فرمان  پسندیده  ارک  به  را  آنان  که  یابندمی  نوشته
  از   و  گرداند،می  حرام  ایشان  بر   را  کناپا   چیزهای  و  حالل  را  یزهک پا   چیزهای  آنان  برای
 و  ،راه  برترین  به  راها  آن  .(داردبرمی  است  بوده  ایشان   بر  هک  را  بندهاییوقید  آنان

  روح   عیسی  حق  به  !جاثلیق  ای  .کندمی  هدایت  صراط  استوارترین  و  روش   ینتر عادالنه
  « بینی؟می  پیامبر  این  برای  انجیل  در  را  توصیف  این  یاآ  ،پرسممی  تو  از  او  ۀمکل   و  خدا

 ورزیده   کفر  کند   انکار  را  انجیل  اگر  دانست  و  انداخت  زیر  به  سر  طوالنی  مدتی  جاثلیق
  یاد  انجیل  در را  پیامبر این عیسی و هست  انجیل در  توصیف این آری، : گفت پس ؛است
  توصیف   ،انجیل   در   که  کنممی  اقرار  پس  .است  گذاشته  صّحه  آن  به  انجیل  و  ،کرده

  و   او   وصی  یاد  و  او  یاد   من   و  بیا  دوم"   فر"ِس   به  من   با»  :فرمود  امام  پس   .دارد  وجود  محمد
  جاثلیق   که   هنگامی   «.دهممی  نشان  تو  به  را   حسین  و  حسن   یاد  و  ، فاطمه  ش دختر 

گاه انجیل  و تورات به  رضا  امام  فهمیدند  شنیدند  را  مطالب این جالوت  س أر  و   است  آ
  با   مگر  ،کنیم   انکارش   توانیمنمی  ما   که  است  هآورد  را  چیزی  او  !سوگند  خدا  به  :گفتند  و

  ما   برای  ولی  ،اندداده  بشارت  او  به  همگی  عیسی  و  موسی  و  ؛زبور  و  تورات  و  انجیل  انکار
  ؛ باشد   بوده  تورات[  و  انجیل  در  شده]گفته  محمد  همان  او  که  است  نشده  مشخص  هنوز

  شک   ما  و  ،کنیم  اقرار  او  نبوت  به  که  کندنمی  ملزم  را  ما  باشد  محمد  او  اسم  اینکه  و
  خدا   آیا   !؟کردید  احتجاج  شک   با »  :فرمود  رضا  امام   .باشد   محمد  همان  او  که  داریم
  شما  آیا  و است؟ کرده مبعوث  را  محمد  نام  به پیامبری  امروز به  تا  آدم از بعد و این  از  پیش

  محمد   جز  را  او  است  فرستاده  انبیا  مۀه  بر  ]خداوند[  که  هاییکتاب  از  کتابی  در
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 1« ...درماندند امام  به پاسخ ازها آن پس «اید؟یافته

آنجا  شودمی  روشن  رضا  امام  سخن  از   طرف  از  محمد  خدا   پیامبر  به  که  از 
  ما   پیامبر   زمان   در   فقط  شدهدادهبشارت   این شخصیِت   و  ، شده  داده  بشارت   متعال  خداوند
  و  ؛ماندنمی   باقی  او  به  نسبت  یاعتراض  و  تردیدوشک   هیچ جای پس    است،  آمده  محمد

  رسیم می  امام  فرزندان  از  نامؤمن  اولین   مسئلۀ  وبررسیبحثبه    وقتی  ، تحقیق  این  ۀادام  در
 . برد خواهیم  بهرهله  ئ این مساز 

  در   محمد  دربارۀ  هاروایت   و  هابشارت   وگرنه  ؛ کنممی  بسنده   مقدار  همین  به  بنده
  مختصر   این   در ها  آن  بازگویی   که  طوری به   ؛ رسدمی  بشارت  صدها  به  گذشته   های کتاب

  آن   اهمیت   و   وصیت   نقش  اثبات   جهت   تیزهوش   و  خردمند   فرد   برای   و   ، گنجدنمی   تحقیق 
  از   راستین  فرد  آن،  ۀوسیلبه   و  است  حق  صاحب  شناخت  ای بر   دالیل   ترینمهم   اینکه  و

  .کندمی کفایت  مقدارهمین  شودمی  شناخته دروغین
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 نه؟  یا  کرد  وصیت محمد خدا ۀ فرستاد آیا

  که  را   کاری  و  ستالگو  و  اسوه  برترین  محمد  خدا   ۀفرستاد  که  نیست  تردیدی 
  روایات   و  آیات  ما  و  نیست(  چنین  ایشان  هرگز  و)  راندنمی  زبان  بر  دهدنمی   انجام  خودش
  بمیرد   یهرکس  اینکه  و  ،ایمشنیده  وصیت  وجوب   دربارۀ  محمد   خدا   رسول  از  را   بسیاری

  رسیده   پایان   به   معصیت  با  کارش   و   ،مرده   تجاهلی   مرگ   بر  باشد   نکرده   وصیت   که   حالی   در
  امتش  برای  که  حالی  در   کند  وفات  محمد  خدا   رسول  است  عاقالنه  آیا  حال  ؛است

  که   کند  واجب  خانواده  سرپرست  به  متعال  خداوند  است  عاقالنه  آیا   و  !باشد؟  نکرده  وصیت
  به   لیو   ، کند  وصیت  دارد  اختیار  در   آنچه   و  است  اشعهده  بر  آنچه  و  اشخانواده   ایبر 

  تا  کند   وصیت   هاستامت  ۀخاتم  که   اسالمی  امت  این  ای بر   نکند   واجب  خدا   رسول
  است   شده  اسالمی  هایفرقه   میان  درگیری  و  نزاع  به  منجر  که  هاییدشمنی   و  هااختالف
 ! شود؟ برطرف
 : است گفته خصوص  این  در  آشوبشهر  ابن

 رسول  نیست  مجاز  گفت  باید  ،است  ولی  و  وصی   علی   امام  اینکهدربارۀ  »
  َحَضَر   ِإَذا  ْم کَعَلیْ   ِتَب ک  :فرمایدمی  تعالیحق  زیرا  برود؛  دنیا   از  وصی   بدون  خدا
َحدَ 

َ
ا  ک َترَ   ِإْن   اْلَمْوُت   ُم کأ ةُ   َخْیر    شما   از  یکی  چون  هک  است  شده  مقرر  شما  بر) 1  ...اْلَوِصَیّ

  همچنین   دیگر؛  آیات  نیز  و  (ند ک   وصیت  گذارد  جای  بر  خیری  اگر  رسد  فرا  مرگ  را
 مرده   تجاهلی  مرگ   بر  بمیرد  وصیت  بدون  هرکس»  :پیامبر  حدیث  این  دلیلبه

َها   َیا  :فرمایدمی  تعالیحق  و  «.است ُیّ
َ
ِذیَن   أ   ای ) 2َتْفَعُلوَن   اَل   َما  َتُقوُلوَن   ِلَم   آَمُنوا  اَلّ

  دلیل   این  به  و  (دهید؟ نمی  انجام  خود  هک  گوییدمی  چیزی   چرا  ایدآورده  ایمان  هک  سانیک
از    انبیا  تمامی   که   َفِبُهَداُهُم   :فرمایدمی  تعالی حق  . اندکرده  وصیت  ،وفات قبل 
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 2« .(نک  اقتدا آنان هدایت به پس) 1اْقَتِدهْ 

  زیرا   است؛  هنکرد  انکاررا    خدا   رسول   وصیِت   دیگری  کسهیچ   سنتاهل   از  غیر  به
  و   نکرد  وصیت  کسهیچ  به  که  حالی  در  کرد  وفات  خدا   رسول  کردند  ادعاها  آن

  رها   سرپرست  بدون  و  خود  حال  به  را   امت  و  ننمود  تعیین  امت  بر  خالفت  برای  را   کسهیچ 
  . برگزینند  خود   برای  سرپرستی  و  قّیم   ( انتخابات   یا )   مشورت  با  باید   امت  ترتیب  این   به   و   ؛کرد

  و  ضعف  ـگذرا   و  کوتاه  ایمطالعه  حتیـ   خدا   رسول  ۀسیر   ه درمطالع  و  تحقیق   اندکی  با
  وصیت   باید  حتما    محمد  خدا   رسول  اینکه  و  ،شودمی  آشکار  سنتاهل   برهان  سستی

  و  دار شود عهده  را  شمصالح که و سرپرستی وصی بدون  را  امت ندارد امکان و ، باشد کرده
 . باشد کرده رها  نماید  راهبری  آخرت و دنیا  در نجات سویبه  را  امت

  کرده   تعیین   امتش   برای   جانشینی   خدا   رسول   ند نک می   بیان   صراحتبه   که   احادیثی
  این   و  ندارد  را ها  آن   ۀهم  بازگویی  گنجایش   امکان  مجال  این   که   طوریبه   ند؛ بسیار   است

 که   کسی  و  ـغدیر   معروف  حدیث  مثلـ   اندشده  وارد  سنی  و  شیعه  طریق  دو  هر  از  احادیث
 و   الدینشرف   الحسینعبد  سید  «مراجعات»  کتاب  به  تواندمی  است   بیشتر  جزئیات  خواهان

  .کند  مراجعه زمینه  این در «تیجانی  محمد» اتتألیف

  در   باشد  یافته  وفات  خدا   رسول  اگر  :کنم   تأکید  مهم   ۀنکت  این  بر  مایلم  اینجا  در
  ، باشد  نکرده  خودش  جانشین  امتش  ایبر   را   کسی  و  نکرده  وصیت   امتش  ایبر   که  حالی

  در   ؛کرد  عمل   آن  اساس  بر  و  ، اقتدا   آن  به   باید   که   بود   خواهد  سنتی   این   صورت  این  در
  مخالفت   ـخودشان   فرض   طبق   البتهـ   سنت   این   با   که   یان کس  اولین   بینیم می   ما   که  حالی
  بن  عمر  به   رسید   فرا   ابوبکر  مرگ   که   هنگامی  زیرا   ؛بودند   خطاب   بن  عمر   و   ابوبکر  کردند

  کسانی   برای  راه  ۀنقش  و  کرد  وصیت   نیز  عمر  و  ،کرد  وصیت  خود  جانشین  عنوانبه   خطاب
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   . کرد ترسیم بودند  او از  بعد که

 :  دارد وجود احتمال  سه اینجا  در
  اشتباه   ننمود  تعیین  را   شخود  از  پس  جانشین  و  نکرد  وصیت  که  خدا   رسول  یا  -1
  اصالح   را   حضرت  آن  اشتباه  ندا ه خواست  عمر  و  ابوبکر   و  ( نیست  چنین   هرگز  )و  است  کرده
  مطرح   را   ی احتمال  چنین   گذار()بدعت   زندیق   کافر   جز   که  ! کردند  تشریع   را   وصیت   و  کنند 
   .کندنمی 

  جانشین   عنوانبه   امت  برای   را   کسی  و  ه داد  انجام  را   درست   کار   خدا   رسول   یا   -2
  اقتدا   خدا   رسول  به  باید   نیز   عمر  و  ابوبکر  یفرض  چنین  با   که   است؛  هنکرد  انتخاب

  دو  این   که  آنجا   از  لیو   ؛ کردندنمی   وصیت  کسیهیچ   به   خودشان  توفا  از  پس  و  کردندمی
  صورت   این   در  ؛ندا ه داد  تغییر  را   سنت   و  کرده  مخالفت  خدا   رسول   با   پس   کردند   وصیت
  امت  سرپرست   و  امام  تواندمی   است  کرده  سرپیچی   خدا   رسول  از   که  شخصی  چگونه

   !؟شود
داده  جانشینی   امت  ای بر   و  کرده  وصیت   خدا   رسول   یا  -3   و  ابوبکر   و  ، است  قرار 
  ، احتمال   این   که  اند؛کرده  وصیت  خودشان  مرگ  زمان  در  و  اقتدا   حضرت  آن  به  نیز  عمر

  محمد  خدا   رسول   وصیت  صورت  این  در  ولی  ؛است  قبلی   احتماالت  از   بهتر   بسیار 
  خدا   رسول   گویندمی  سنتاهل   اینکه  ولی  !؟است  هکرد  وصیت  کسی  چه   به  و  کجاست

  اساس   بر   و  ؛ ماندمی  باقیها  آن  برای   دوم  و   اول  احتمال  دو  فقط  پس  است  هنکرد  وصیت
  و  بیاورند   یبرهان  توانند نمیها  آن  و   ، است  سنت اهل  علیه   دلیل   و   حجت   احتمال،   دو   هر

 . دهند ارائه  درستی  بیان

  بن   علی   به   وفاتش،   شب   در   و   وفات   از   پیش   خدا   رسول  هک  است   آن   درست
  منصوب  امت  ای بر   خودش  از   بعد  جانشین  و  خلیفه  عنوانبه   را   او  و  کرد  وصیت  طالبابی

   .فرمود
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  به   تنها  خدا  رسول  و»  :فرمود  ،است  آمده  طوالنی  حدیثی  در  جواد   امام  دوم  جعفرااب  از
  ایشان   خود   مانند ه   نبوت،   از  غیر   به   و  کند   حکم  خودش   حکم  اساس  بر  که  کرد   وصیت   کسی
  را  کسانی  صورت  این  در  باشد  نکرده  جانشین   را  احدی  خودش  علم  در  خدا  رسول  اگر  و  ؛باشد

  جز  ایچاره»  :فرمود  اینکه  تا  «... .است  کرده  تباه  آینداو می  از  بعداز صلب مردانی هستند که    که
  ابا   خدا »   : فرمود  سپس  و  «.بیاورند   او   نزد  به  را   هایشانداوری  که  نیست   سروری  و  سید   ]بودن[

  اگر   :پرسید  کنندهلؤاس  «. کند  رها  ایشانبر   حجتی   بدون  ار   بندگان  محمد  از  پس  اینکه  از  دارد
  گویم میها  آن  به  صورت  این   در »  :فرمود  ایشان  گویید؟ می  چه  است   قرآن  خدا  حجت  بگویند 
  که   آنجا  تا  « .  ...کنندمی  نهی  و   امر  که  دارد   اهلی  قرآن،   ولی  ؛کند   نهی   و  امر  تا  نیست  ناطق  قرآن،
 ش مالَ   یا  خودش دربارۀ    یا   دینش  در  مصیبتی  و  گرفتاری  دچار  را  ایبنده  دارد  ابا  خدا»   :فرمود
  قضاوت   درستی  به  گرفتاری  آندربارۀ    تا   باشد  نداشته  حاکمی  ش زمین  در   که  حالی  در  نماید،

عنوان جانشین  ]به  آنکه  مگر   نکرد  وفات   محمد  ترتیب   این  به  و»  :فرمود  که  آنجا  تا   «.  ...کند 
هشدارفرستادهخود[   داشتهای    صورت   این  در   نیست؛  چنین  نه  :بگویی  اگر  حال  .باشد  دهنده 
  : گفت  کنندهالؤس  «.است  کرده  تباه  ندهست  امتش   مردان  ُصلب  در  که   را  کسانی   خدا  رسول

کننده  الؤس  « .بیابند  مفسری  آن  برای  اگر  هست،   »چرا  :فرمود  نیست؟  کافیها  آن  برای  قرآن  آیا
  و  ،تفسیر  مرد  کی  برای  را   آن  »چرا،  :فرمود  ؟است  هنکرد  تفسیر  را  آن  خدا  رسول  آیا  :گفت

  آنجا   تا  است... .«  طالبابی  بن  علی  او  و  است،  هکرد  تشریح  امت  برای  نیز  را  مرد  آن  جایگاه
  بودند   آدم  از  پس  که  انبیایی   مۀه  و  داشت،  وصی  اینکه  مگر  نمرد  آدم  !سوگند  خدا  به»   :فرمود  که

استها  آن  سویبه  ـ قدر  شب  در   یعنیـ  آن  در  امر  این   وصیت   خود  از  بعد  برای  هاآن  و  آمده 
فرمان  محمد  تا   آدم  ازان  پیامبر   به  اگر   ،سوگند   خدا  به   .اندکرده که  از    شب   آن  درهایی 

 1« .کن وصیت  فالنی به که  است بوده آن فرمان این قطعا   شود داده فرمان یک آیدمی شسویبه

  امت  ایبر   را   کسی  و  نکرد  وصیت  خدا   رسول  شود   گفته   کهاین  ۀالزم  بنابراین
  از  حاشا   و  است   محمد  خدا   رسول   شخصیت   به   خدشه  آمدنوارد  نساخت،   جانشین 

  یک   که  است   مهربانی  کریِم   رسول   او  که   حالی  در   ؛ شود  وارد  ایخدشه   ایشان   هب   کهاین
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  چگونه   پس  ؛نشد   غافل  گذردمی  امت  این  بر  آنچه  و  خود  امت  فرجامدربارۀ    تفکر  از  لحظه
  و   عذر  خدا   برابر در  مردم تا   باشد  مردم  بر   خدا   حجت   که   ایوصی   بدون  را  امت  و  کند   رحلت
.بگذارد باقی باشند  نداشته  ایبهانه 

 »رسول گفت که عایشه سخن به  پاسخ در «مراجعات»  در الدینشرف الحسینعبد  سید
 :است گفته «نکرد وصیت  علی به دامن او از دنیا رفت و در خدا 

  ِتَب کُ   :فرمایدمی  پیامبرش   به  خود  حکیم  کتاب   محکم  تآیا  در  وندخدا  ...»
َحدَ   َحَضرَ   ِإَذا  ْم کَعَلی

َ
ا  ک َترَ   ِإْن   اْلَمْوُت   ُم کأ   چون   هک  است  شده  مقرر   شما  بر)  اْلَوِصیةُ   َخیر 

  به   آیا  حال   .( ندک   وصیت   گذارد   جای   بر   منفعتی   و  خیر  اگر  رسد  فرا  مرگ   را  شما   از   یکی
 بوده   گردانروی  آن  احکام  از  و  کرده  تمخالف  خدا  کتاب   با  پیامبر  منین،ؤمالام  نظر

  آثار   که  دیدمی  شخصیتی  را  پیامبر  بلکه  ؛باشد  چنین  که  حاشا  و  خدا  بر  پناه  ؟است
  با   بندگی  و  تعبد  نهایت   در  که  حالی  در  کرد؛می  پیروی  آن  هایسوره  از  و  دنبال،  را  قرآن

  تردیدی   بنده  .شتافتمی  اشنواهی  و  اوامر  و  خدا  بندگی  سویبه  آن،  فرامین  انجام تمام 
  چیزی   که  یمسلمان  هر   از جمله حقوق»   :فرمودمی  پیامبر  که  است  شنیده  او  ندارم
می  دارد   وصیِت   آنکه  مگر  نخوابد  شب  دو  که  است  آن  کرد  وصیت  آن  به  توانکه 

  دستورات   بنابراین؛  است  شنیده  را  این  به  شبیه  چیزی  یا  «.باشد  شنزد   اش شدهنوشته
  در   تردیدی وشک  هیچ   که   طوری به  ؛بود  سختگیرانه  و  شدید   بسیار   وصیت،   برای  ایشان
  ی انبیا  از  کدامهیچ  نه   و  ایشان   ایبر   نه  و  ؛ندارد  وجود   ایشان  ۀناحی  از  آن  صدور
  چیزی   از  یا   نکنند،  عمل   آن  به  خود   سپس  و  دهند  فرمان  چیزی  به  نیست  جایز  دیگر

  ای فرستاده  چنین  ارسال  از  التروا  و  برتر  بسی  وندخدا  .نایستند   باز  آن  از  خود  و  بازدارند
 . است

 نه   خدا  رسول»  :است  هگفت  که  نداهکرد  روایت  عایشه  از  دیگران  و  ممسلِ   آنچه  اما
  وصیت   چیزی  هیچ  به  و  ،شتری  نه  و  گوسفندی  نه  و   دیناری  نه  وباقی گذاشت    درهمی 

  باقی   حقیقتا    را  چیزی  او  که  است  آن  درست  منظور  « بود  اش گذشته  همچون  او  و  ،نکرد
  دنیا   متاع  از  چیزی  او  بله،  .کند  وصیت  آن  به  تا  بود  خالی  هرچیز  از  دستش  و  نگذاشت
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 ؛ بود  مانعالِ   زاهدترین  او  زیرا  ؛گذارندمی  باقی  دنیا  اهل  که  صورتی  آن  به  نگذاشت  باقی
  و   بود  اش عهده  بر  هاوعده  و  دیون  برخی  که  حالی  در  کرد  دیدار  پروردگارش   با  او  ولی

  باقی   را  چیزی  بود  شمالک  آنچه  از  و  ،کند  وصیت  شانبارهدر   بود  الزم  که  داشت  یامانات 
  خود   وراث  برای  را  یاندک   چیز  آن  بر  عالوه  و  شود،  ادا  آن  با  عهدها  و  هاقرض  تا  گذاشت

درستبه  ؛گذاشت  یباق ارث  دلیل  مطالبۀ  ایشان  زهرابودن    حالی   در  این  .توسط 
  است   هنگذاشت  باقی   را  شمشابه  جهانیان  از  احدی  که  را  میراثی  خدا  رسول  که  بود

  دین   او  که   است  کافی   شما  برای  همین   .شد می  وصیت  آن  به  باید   که  گذاشت  باقی 
  این   که  حالی  در  ؛گذاشت  باقی  ،شیدایپ  آغاز  و  یر یگ شکل  ابتدای  در  را  خدا  نیراست

  که   داشت   گیستیشا  چهارپایان،  و  شتکِ   و  وسایل  و  خانه  و  نقره  و  طال   از   بیش  دین،
  هستند   ازمندین  اش وصی  به  و  ینداو  فرزندان  و  ایتام  امت،   ۀهم  و  ؛شود  وصیتاش  بارهدر 
 و   بگیرد،   عهده  بر   شانیو یدن   و  دینی  امور  ۀادار   و  امورشان  سرپرستی  در  را  امبریپ   مقام  تا

  و   هوا  به  گهواره،  در  اش گیریشکل  ابتدای  در  را  خدا  دین  خدا  رسول  ندارد   امکان
1« ...باشد سپرده هاهوس 

  ؛ است  کافی   باشد   حق  دنبالبه   صادقانه   که  کسی   برای  «الدینشرف   سید »  های عبارت 
  تالش   که  هاستآن   شبیه  افراد  و  عمر  و  عایشه   یاران  از  کند   رد   را   سخن  این  که  کسی  اما

  دنیوی   اغراض   با  زیرا   ؛کنند  انکار   وفاتش   شب   در   را   محمد  خدا   ول رس  وصیت   کنندمی
  در   بنده  .ماندی من  باقی  گمراهی  جز  ی زیچ   حق،  از  پس   و  ؛ندارد  یسازگار   شانپست

  ی نیاز  و  نوشتم  اختصار   به  ـبودنش بدیهی  و  دارد   که   یوضوح  دلیلبه ـ   موضوع   این   خصوص
 . نیست کالم کردنطوالنی  به
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  شود؟می وصیت کِی

ی    :فرماید می  تعالیحق هَ   ِإَنّ   َبِنَيّ   َیا  َوَیْعُقوُب   َبِنیهِ   ِإْبَراِهیُم   ِبَها  َوَوَصّ یَن   ُم کلَ   اْصَطَفی    الَلّ   الِدّ
ْنُتْم   ِإاَلّ   َتُموُتَنّ   َفاَل 

َ
ْم   *  ُمْسِلُموَن   َوأ

َ
  ِمْن   َتْعُبُدوَن   َما  ِلَبِنیهِ   َقاَل   ِإذْ   اْلَمْوُت   َیْعُقوَب   َحَضرَ   ِإذْ   ُشَهَداءَ   ْنُتْم ک   أ

هَ   َنْعُبدُ   َقاُلوا  َبْعِدي هَ   کِإَل  ا  َوِإْسَحاَق   َوِإْسَماِعیَل   ِإْبَراِهیَم   کآَبائِ   َوِإَل  ه  ا  ِإَل   و) 1ُمْسِلُموَن   َلهُ   َوَنْحُن   َواِحد 
  برای   خداوند  من،  پسران  ای  که  ردند؛ک  سفارش   []آیین  همان  به  را  خود   پسران  یعقوب،  و  ابراهیم

  رسید   فرا  مرگ  را  یعقوب  هک   وقتی  آیا  *  بمیرید  مسلمان  جز  نباید  البته  پس،  برگزید؛  را  دین  این  شما
  :گفتند   پرستید؟«  خواهید  را  چه  من،  از  »پس  :گفت  خود  پسران  به  هک  هنگامی  بودید؟  حاضر
  برابر   در  و  پرستیم؛می  را  یگانه   معبودی  ،اسحاق   و  اسماعیل  و   ابراهیم  پدرانت،  معبود  و  تو،  معبود

 . (هستیم تسلیم او

َحدَ   َحَضرَ   ِإَذا   ْم کَعَلی  ِتَب ک  : فرمایدمی  و
َ
ا  ک َترَ   ِإْن   اْلَمْوُت   ُم کأ   ِلْلَواِلَدیِن   اْلَوِصیةُ   َخیر 

ْقَرِبیَن 
َ
ا   ِباْلَمْعُروِف   َواِْل ِقیَن   َعَلی   َحق ّ   مرگ  را   شما  از  یکی  چون  هک  است  شده  مقرر   شما   بر) 2اْلُمَتّ
  وصیت   پسندیده  طوربه  خویشاوندان  و  مادر  و   پدر  برای   گذارد  جای   بر  منفعتی   و   خیر  اگر   رسد،  فرا

 .(پرهیزگاران بر  است حقی  ]این[ ند؛ک

یَها   یا  : فرمایدمی   نیز   و
َ
ِذیَن   أ َحدَ   َحَضَر   ِإَذا  ْم کَبینِ   َشَهاَدةُ   آَمُنوا   اَلّ

َ
  اْلَوِصیِة   ِحیَن   اْلَمْوُت   ُم کأ

وْ   ْم کِمنْ   َعْدل    َذَوا  اْثَناِن 
َ
  از   یکی  مرگ  هرگاه  اید،آورده  ایمان  که  کسانی  ای) 3ْم کَغیِر   ِمْن   آَخَراِن   أ

  غیر   از  نفر  دو  بگیرید، یا   گواه  خودتان  میان  از   را   عادل  نفر  دو  وصیت،   هنگام  باید   فرارسید،  شما
 . (خودتان  کیشانهم

  مرگ   زمان  وقتی   پس  ؛ اندکرده  تصریح   مرگ  زمان   در   وصیت   ه ب  بسیاری   روایات   و   آیات
  آخرین   و   کند  وصیت ها  آن   برای   باید   باشند   شاطراف  دوستانش  و  خانواده   و   برسد  مؤمن
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  یا   سوختن   یا  شدنکشته  یا   ناگهانی   مرگ  ترس  از  بسا   هچ  ،بله   . بگویدها  آن  به   را   هاسفارش
  نوشته  را  شتی وص  خود   مرگ   از   پیش  انسان   یا   شود،   انجام   مرگ   از   قبل  وصیت،  شدن، غرق
  این   تا  کند   وصیت   مرگ  زمان  در  است  واجب  بمیرد  طبیعی  مرگ  با  انسان  اگر  ولی  ؛ باشد

  آن  و   ، باشد  او   تصمیم آخرین  و  ، باشد   شا زندگی   لحظات   آخرین   در   او  کالم   آخرین   وصیت، 
 . کند ثبت   وصیت در را 

  زمان  در  او  . باشد  انسان  هایتصمیم   و  هاحالت  تغییر  ،کردنوصیت   از  حکمت   شاید
  را   ش کار   که   کندمی   وصیت  چیزی  به   سپ  ؛گیردمی   قرار  شدهانجام   کار   برابر   در   مرگ

  تاهمچنین    ندارد؛  بازگشتیطوری که هیچ  به   ، شودسپرده می  که  ی وصیت  به  ؛ سازد  استوار
  به   ؛ است   داده  تغییر   شا زندگی  طول   در   را   خود   وصیت   کننده،وصیت   کند   ادعا نتواند    کسی

اودربار   ترتیب   نیا    شمرگ  زمان  در   و   خود  زندگی   ۀ لحظ  آخرین   در   او  :شودمی   گفته   ۀ 
  داده   تغییر   را   خود   وصیت  یکِ   پس   اوست؛   از   شده   شنیده   سخِن   آخرین   این   و   ، کرده  وصیت
 !است؟

  طاهر   بیت اهل  و  محمد   خدا   ۀفرستاد  از  بسیاری  روایات  که  است  اینکته   این  و
:اندکرده  تأکید  آن بر ایشان

هَ   ِإَنّ   ۀآی   تفسیر   دربارۀ   صادق  امام  از ُمرُ   الَلّ
ْ
ْن   ْم کَیأ

َ
وا   أ َماَناِت   ُتَؤُدّ

َ
ْهِلَها  ِإَلی    اِْل

َ
  خدا ) 1أ

  امام یعنی»  :است  شده  روایت  (بازگردانید ها آن صاحبان به را  هاامانت هک  دهدمی فرمان شما به
 2« .کند وصیت بعدی امام  به مرگش  زمان در

  که   کسی  :فرمود  خدا  رسول»  :فرمود  ، است  شده  روایت  صادق  اماماباعبدالله    از
  ای   : شد  گفته  «.هست  کمبود  او  عقل  و   جوانمردی  در   نکند  وصیت   یخوب   به   مرگ،  هنگام
  جمع   او  نزد  مردم  و  رسید  مرگش  زمان  وقتی»  :فرمود  ؟کند  وصیت   چگونه  و  !خدا   رسول
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 59 ........................................................................................... شود؟ یم  یتوص یکِ 

 1« . ...شدند 

 مگر  برسد  فرا  مرگش  زمان  که  نیست  کسی»  :است  هفرمود   صادق  امام  همچنین 
 رها   را  آن  یا  ،کند می  وصیت  او  یا  پس  ؛کند  وصیت  تا  گرددبازمی  شعقل  و  گوش   و  چشم  اینکه

  مسلمان   هر  بر  حقی  و  ، ندیگو یم   مرگ  یراحت  آن  به  که  است   راحتی  ۀمای  وصیت،  .کندیم
 2« .است

  مرگش  زمان  در  هرکس»  : فرمود  ایشان  که   است   شده  روایت  اباعبدالله  از   سکونی   از
 3« .است رسیده پایان به گناه  با عملش نکند وصیت ـبرندنمی  ارث که کسانی یعنی ـ نزدیکان برای

  ای   :فرمود  و  کرد  وصیت  یعل   به  خود  وفات  زمان  در  اللهرسول »  :فرمود  اباعبدالله 
از    و   نشود،  ستم  کشاورزان   به   تو  حضور  در   !علی شده  که  مالیاتیبیش  مشخص  زمین    ، برای 

 4« .نیست روا مسلمان  از گرفتنبیگاری و ،گرفته نشود

  بسته   رسید   مرگش  زمان  وقتی  تو   موالی   چشمان   :شد  ه پرسید  محمد  بن  جعفر  از
 ایشان  .ردمُ   سپس  ولی  ؛است  یافته  بهبود  کردیم  گمان  که  نجاآ  تا  شد  باز  سپس  و  شد

  و   گوش   و  عقل  وند خدا  اینکه  تا  میردکسی نمیهیچ  . است  مرگ  آسایش   و  راحتی  ،این»  : فرمود
  ترک   یا   دهدمی   انجام   یا   که   شمرد،  وصیت   برای   را   چیزهایی  و  «.گرداندبازمی  را   او  چشم

 5.گویدمی
  احساس  را  مرگ  که  کسی   است  شایسته»  : فرمود   است؛   شده   روایت   المؤمنینامیر   از

  چگونه  !المؤمنینامیر  ای   :شد  گفته  «کند.  وصیت  دوباره  و  ،تجدید   را  خود  عهد  کندمی
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  بن   فالن  که  خدا  طرف  از  شهادتی  الرحیم،   الرحمن  الله  بسم  : گویدمی»  : فرمود  کند؟   وصیت
  و   فرشتگان  و  نیست،   او  جز   خدایی   هیچ   که  داد  گواهی  وندخدا  :دهدمی  گواهی  آن  هب  فالن

  او   ؛نیست  او  جز   خدایی   .اندداده  گواهی   نیز   ـهستند  عدل   و  قسط  دارندگان برپا  که ـ  علم  صاحبان 
 1« . ...تو قدرت سلطۀدر   و تو ۀقبض در و ،تو سویبه و تو نزد  از ،خدایا  .است حکیم عزتمند که

  سفید   سرپوش   جنگ،  در  پیامبر  ...»  :است  شده  روایت  علی  بن  محمداباجعفر    از
  دو  در  را  آن  و  کردمی  تکیه  آن  بر  که  داشت  عصایی   .پوشیدمی  بلند  ردای  و  گوش   جای  دو  با  یمنی

  . شدمی  گفته  ممشوق  آن  به  هک  داشت  یمان ک   .خواندمی  خطبه   آن  با  و  آوردمی  بیرون  عید
  مرکب   دو  .داشت   "ری"  نامبه  بزرگی  ۀکاس  و  "منبعه"  نامبه  قدحی  و  داشت  "کن"   نامبه  ایخیمه

  و  "للُد دُ "   هاینام  به  قاطر  دو  .شدمی  نامیده  "سکب"  دیگری  و  "مرتجز "ها  آن  از  یکی  داشت
ها  آن  از  یکی  که  داشت   شمشیر   دو  . داشت"  جدعاء"  و  " عضباء"  هاینام  به   شتر ماده  دو  و  ، "شهبا "

  . داشت   "رسوم "  و  "مخذم "   هاینام  به  دیگر  شمشیر  دو  و  شد،می  نامیده  "عون"  دیگری  و  ذوالفقار
  که   داشت   "الفضول ذات"  نام   به  ایزره  و  ،"سحاب "  نامبه  ایعمامه  .تش دا  یعفور  نامبه  االغی
  شتر   و  "عقاب"  نامبه  پرچمی  .پشت  در  حلقه  دو  و  ،جلو  در  حلقه  یک  :بود  اینقره   ۀحلق  سه  دارای

  " اسعد "  نامبه  خودیکاله  و  "معلوم "  نامبه  پرچمی  و  شدمی  سوار  آن  بر  که  داشت  "دیباج "  نامبه  نری
  انگشت   در  و  درآورد  را  خود  انگشتر  و  بخشید  علی  به  خود  مرگ  زمان  در  را  هااین  ۀهم  .داشت

 2« .  ...نهاد او
  من   به  مرگ  زمان  در  پدرم»  :فرمود  اللهابوعبد   :است  کرده  روایت  یعقوب  بن  یونس

  و   پشم  از  ایپارچه  من  برای  و  کن،  کفن  چنان  و  چنین  کفنی  در  مرا  ،جعفر  ایکه    کرد  وصیت
 3« .کنندمی مباهات خود هایکفن به مردگان زیرا ؛باشد ها آن بهترین که  بخر ایعمامه
  به   مرگ،  هنگام  که  کسی   ... علی  ای»  : فرمود  که   است  خدا   رسول   های وصیت   از
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 1«.ندارد یشفاعت  و هست  کمبود او عقل  و جوانمردی در نکند وصیت یخوب

  هزار   و  گرفت  مرا  دست  خود  مرِگ   زمان  در  خدا  رسول  ...»  : فرمود  المؤمنینامیر
 2« .  ...شدمی  باز  دیگر ۀدرواز  هزار  دروازه، هر  از که گشود  من برای علم از دروازه

  مرگ   زمان  در  را   وصیت  بودنواجب  که  شریف  متون  این  به  خردمند،   ۀخوانند  ای  پس
  وصیت   که   کسانی   بشوی  متوجه   تا   بنگر  انصاف   ۀ دید  با   د نکنمی   بیان   وفات   زمانی   ییعن

  به   اندکرده   متهم  را   خدا   رسول  واقع  در  کنندمی  نفی  وفاتش  شب  در  را   خدا   رسول
  متن   با  حضرت  آن  ترتیب  این  به  و  کندنمی   عمل   آن  به  که  گویدمی   چیزی  شانیا   کهاین

  همان   خدا   رسول  زیرا   (؛!نیست  چنین  هرگز  و)  است  کرده  مخالفت  کریم   نآقر   صریح
  در   نکند  وصیت  ی خوب  به  مرگ،  هنگام  که  »کسی  :است  هفرمود   شد  گفته  ترپیش   که  طور

  که   کسی  است  شایسته»  :است  هفرمود  علی  امام  و 3«. هست  کمبود  او  عقل  و  جوانمردی
  که   دیگری  احادیث  و  4« .کند   وصیت  دوباره  و  ،تجدید  را  خود   عهد  کندمی  احساس   را  مرگ

  با   عملش   و  مرده   جاهلیت  مرگ  بر  نکند  وصیت  و  بمیرد  که  کسی  دنکنمی  بیان  صراحتبه 
 . ندارد  کسی برای شفاعتی و است رسیده   پایان به  گناه

َحدَ   َحَضرَ   ِإَذا   ْم کَعَلی  ِتَب کُ   : کنممی   اضافه  نیز   را   تعالیحق   کالم   این  عاله،به 
َ
  اْلَمْوُت   ُم کأ

ا  ک َترَ   ِإْن  ْقَرِبیَن   ِلْلَواِلَدیِن   اْلَوِصیةُ   َخیر 
َ
ا  ِباْلَمْعُروِف   َواِْل ِقیَن   َعَلی  َحق ّ   است   شده  مقرر   شما  بر) 5اْلُمَتّ

 و  مادر   و  پدر   برای  گذارد   جای   بر   منفعتی   و  خیر   اگر  رسد،   فرا   مرگ   را   شما  از  یکی  چون   هک
  همچنین   ؛(پرهیزگاران  بر   است  حقی   ]این[   ند؛ک  وصیت  پسندیده  طوربه  خویشاوندان

یَها  یا  : فرمایدمی
َ
ِذیَن   أ َحدَ   َحَضرَ   ِإَذا  ْم کَبینِ   َشَهاَدةُ   آَمُنوا  اَلّ

َ
  َذَوا   اْثَناِن   اْلَوِصیِة   ِحیَن   اْلَمْوُت   ُم کأ
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وْ   ْم کِمنْ   َعْدل  
َ
  را   شما  از  یکی  که  هنگامی  اید،آورده  ایمان   که   کسانی   ای) 1ْم کَغیِر   ِمْن   آَخَراِن   أ

  خود   میان  شهادت   به  ،وصیت  موقع  در  را  عادل  دو  خود   میان  از  باید  دررسید،  مرگ   [ های]نشانه
 . ([بطلبید شهادت به] را خود[ کیشانهم]  غیر از تن ... دو یا خوانید؛ فرا

  طور به   گذشته،   روایات  و  آیه   دو  این   در   شدهگفته   واجِب   وصیِت   باشید   داشته   توجه
  از   یکی  چون  هک»  :فرمایدمی  تعالیحق   زیرا   ؛است  وفات  رسیدن  زمان  در   وصیت  خاص،

  ترتیب   این   به   ؛اندکرده   تأکید  « مرگ  زمان  در »  عبارت   روی  تاروای  و  «رسد  فرا  مرگ   را  شما
. باشد کرده وصیت  وفاتش  شب  در  باید  محمد خدا  رسول

  او  به  تعالیحق   .افتاد  اتفاق  آدم  خدا   پیامبر  برای  که  است  اتفاقی  همان  دقیقا    این
 . کند وصیت برسد  مرگش زمان  و ،پایان   به  روزگارش وقتی  که  بود هکرد وحی

  تمام   اش روزی و رسید پایان به آدم نبوت وقتی»  :فرمود  است،   شده  روایت  اباعبدالله  از
  پس   است؛  شده  تمام  تو   خوراک   و  رسیده،   پایان  به  تو  نبوت   !آدم  ای  :کرد  وحی  او  به  وندخدا  شد،

  برای   راها  آن  و  بنگر،  توست  اختیار  در  که  اعظم  اسم   و  علم  آثار   و  نبوت  میراث  و  ایمان  و  علم  به
 2«  ...بگذار باقی "اللههبة"  خودت از پس ۀذری

  پانصد   نوح»  :است  شده   روایت   صادق  امام   از   ؛ نوح  خدا   پیامبر   طور   همین   و
  و   تمام   تو   نبوت  نوح،  ای  :گفت  او  به  و  آمد  او  سویبه  جبرئیل  .کرد  زندگی  طوفان  از  پس  سال

 به  را  آن  و  ،بنگر  توست  با  که  نبوت  علم  آثار  و  علم  میراث  و  اکبر  اسم  به  .است  شده  کامل  تو  روزگار
 3« ...بده "سام " پسرت

  اودربارۀ    متعال   خداوند  که  آنجا  بود؛  صورت  همین  به  هم  یعقوب  خدا   پیامبر 
ْم   : رمایدفمی

َ
  َنْعُبُد   َقاُلوا  َبْعِدی  ِمْن   َتْعُبُدوَن   َما  ِلَبِنیهِ   َقاَل   ِإذْ   اْلَمْوُت   یْعُقوَب   َحَضرَ   ِإذْ   ُشَهَداءَ   ْنُتْم ک  أ
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هَ  هَ   کِإَل  ا  َوِإْسَحاَق   َوِإْسَماِعیَل   ِإْبَراِهیَم   کآَبائِ   َوِإَل  ه  ا  ِإَل    یعقوب   وقتی  آیا) 1ُمْسِلُموَن   َلهُ   َوَنْحُن   َواِحد 
  خواهید   را  چه  من،  از  »پس  :گفت  خود  پسران  به  هک  هنگامی  بودید؟  حاضر  رسید  فرا  مرگ  را

  را   یگانه  معبودی   ،اسحاق  و  اسماعیل   و  ابراهیم  پدرانت،   معبود  و  تو،   »معبود  : گفتند  پرستید؟«
 . «(.هستیم  سلیمت او برابر  در و پرستیم؛می

  : است  روایت  رضا  امام  از  .است  کرده  وصیت  وفاتش  زمان  در   نیز   خدا   رسول
  به   را   ایصحیفه  و  کرد   وصیت  او   به  و   خواند  را   علی  فرارسید   خدا  رسول   وفات   زمان   وقتی»
 2« . ...بود داده اوصیا و ایانب  به فقط  راها آن وندخدا که بود  هاییاسم آن در که داد او

  ؛ است  کرده  وصیت  خدا   رسول  و  است  حق  وصیت»  :است  شده  روایت  جعفرابا  از
 3« .کند وصیت مسلمانی  هر  است شایسته پس

:است به شرح زیر وفاتش شب  در خدا  رسول  ۀشدنقل  وصیِت  متن و

  از   العابدین، سید   الثفناتذی   پدرش  از  باقر،   پدرش   از  محمد،  بن  جعفراباعبدالله    از  ...
   :است  کرده  روایت المؤمنینامیر  پدرش  از شهید،  زکی  حسین پدرش 

خدا  شب   »رسول  دن  یدر  از  عل  یا که  به  ا  یرفتند  صح  یفرمودند:  و   یفهاباالحسن! 
  ی : ایدرس  ینجابه ا   تاامال فرمود    یرالمؤمنین را به ام  یتشانوص  آماده کن. حضرت   یدوات

نفر از    ین اول  ی" عل "  یو تو ا  ی؛ها دوازده مهد پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن  ی،عل
  یق مؤمنان و صد  یرو ام   یمرتض   یتو را در آسمانش، عل   یوتعال. خداوند تبارک یدوازده امام هست 

)تصد پ  کنندۀیقاکبر  )به یامبر بزرگ  اعظم  فاروق  و  ب  یلۀوس(  گذاشته    ینتو،  فرق  باطل  و  حق 
  ی، عل  ی. ایستن   یستهجز تو شا  یاحد   یبرا  ی اسام  یناست و ا  یدهنام   ی( و مأمون و مهد شود یم

اهل  ی تو وص و سرپرست  زندـ  یهست   یتمبمن  مردچه  و چه  زنانم    ی وص  نیز و    ـ یشانا  ۀه  بر  من 
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  کند یمرا مالقات م   قیامت  یفردا  یگذار   یبود؛ پس هرکدام را که در عقد ازدواج من باق  یخواه
.  بینم یو نه من او را م   بیندینه او مرا م   یامتو در ق   یزارممن از او ب  ی و هرکدام را که تو طالق ده

  ینی و جانش   یتوصا  یدکه وفات تو فرارس  ی. زمانی بر امتم هست  امیفهو خل   ینتو پس از من جانش 
آن را    یدنما. زمان وفات او که فرارس  یم به حق است تسل  یدهو رس  یکوکارکه ن  " حسن" مرا به پسرم  
فرزندم   شه   ین"حس" به  و  فرارس   وقتی  بسپارد؛  ید پاک  او  سرور    یدوفات  فرزندش  به  را  آن 

هرگاه زمان وفات    ید؛واگذار نما  ی"عل"عبادت(    هایینهپ  ی)داراکنندگان و صاحب ثفنات  عبادت
رس فرزندش    ید او  به  را  تسل   " محمد" آن  رس  زمانیکند؛    یمباقر  او  وفات  پسرش    ید که  به  را  آن 

فرارس  "جعفر" او  وفات  که  آنگاه  بسپارد؛  فرزندش    یدصادق  وقت   ی"موس " به  کند؛  واگذار    ی کاظم 
فرارس او  فرزندش    یدوفات  زمان   یمرضا تسل   ی" عل"به  او رس  یکند؛  به فرزندش    یدکه وفات  را  آن 

  ید؛ ناصح واگذار نما   ی"عل" آن را به فرزندش    رسیدکه وفات او فرا  یبسپارد؛ زمان  یثقه تق  "محمد"
آن را   یدکه وفات او فرارس  یفاضل بسپارد؛ زمان   "حسن "آن را به پسرش    یدکه وفات او رس  یزمان 

دوازده امام بود و بعد از   یناست بسپارد. ا  محمدشده از آلداشتهکه نگه  "محمد "به فرزندش  
مرا[ به فرزندش    ینیو جانش  یت]وصا  یدزمان وفات او رس  وقتیخواهد بود. پس    یدوازده مهد   آن

نامش مانند نام من،    یک  ؛نماید و او سه نام دارد  یماست تسل  ین و[ مقرب  یین]نفر از مهد   ینکه اول
خواهد بود؛    ینام او مهد   ین است و سوم  "احمد "پدر من است و آن عبدالله و    مثل نام  یگرش نام د
 1« .مؤمنان است یِن او اول

 . است کرده وصیت نیز زهرا  ۀ فاطم طاهره،  ۀصدیق

  « نخوانم؟  تو  برای  را  فاطمه  وصیت  آیا»  :فرمود  ابوجعفر  :است  شده  نقل  ابابصیر  از
  از  را   اینوشته   و   آورد   ای جعبه   یا   صندوق   امام  پس  .بفرمایید  ، بله   کردم:   عرض  :گفت

  پیامبر  محمد  دختر  فاطمه تی وص این  ، الرحیم الرحمن الله بسم»  :خواند   را   آن  و   آورد  رونیب  آن
  ب،یالمث   البرقه،   الدالل،  العوال،   :گانههفت  شدۀکشیدهدیوار  های باغدربارۀ    که  ،است  خدا

  وفات   علی  اگر  ؛ه استوصیت کرد  طالب ابی  بن  علی  به  ابراهیم، ام  باغ   ،ه یالصاف  ،ی الحسن
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  تریِن بزرگ  آِن   از   رفت   دنیا  از  حسین  اگر   و  ، حسین  به  رفت   دنیا   از   حسن   اگر   و  ، حسن  به  کرد،
  عوام  بن  ریزب  و  ،اسود  بن  مقداد   همچنین  ؛دهدمی  گواهی  وصیت  این  بر  وندخدا  .است  فرزندانم

 1« .نوشت را آن طالبابی بن علی و بودند؛  شاهد آن بر
  به  ، زد  ضربه   ایشان  بر   الله()لعنه   ملجم ابن   آنکه   از  پس   نیز   طالبابی   بن   علی   امام

  ( علیه  الله  صلوات)  ینمؤمن امیرال»  : است  شده  روایت  جعفرابا   از  .کرد  وصیت  فرزندانش
  را   رازی  تا  شو  نزدیک  من  به  :فرمود  حسن  پسرش   به  شدند  حاضر  بالینش  بر  افراد  که  همین

  چنین   و  بسپارم؛  تو  به  بود  سپرده  من  به  که  را  آنچه  و  بگویم  تو  به  فرمود  من  به  خدا   رسول  که
 2« .کرد

  پسرش  به   طالبابی   بن   علی   وقتی  : است  شده  روایت   هاللی  قیس   بن  سلیم   از
  ۀ هم  و  محمد  و  حسین  به  او  وصیت  شاهد  و  ؛بودم  شاهد   من  کرد  وصیت  حسن

  به   را   سالح   و  کتاب  حضرت  آن  سپس  .بودم  شیعیانش  و  بیتاهل   بزرگان  و  فرزندان
  طور   همان  فرمود  امر  من  به  خدا  رسول  ،پسرم  ای»  :فرمود  علی  سپس  .داد  حسن

  و   کنم  وصیت  تو  به  بود  داده   من  به  را  سالحش  و  هاکتاب  و  کرده  وصیت  من  به  ایشان  که
  تو   مرگ   زمان  وقتی  دهمب   فرمان  تو   به  تا  داد  فرمان   من  به  و   ؛بدهم  تو  به   را  سالحم   و  ها کتاب
 کرد  رو  حسین  پسرش  به  علی  سپس  :گفت  «.بدهی  حسین  برادرت  به  را  آن  رسید

 سپس   «.بسپاری  حسین  بن   علی  پسرت  به  را  آن  تا  داد  فرمان  تو  به  خدا  رسول  »و  :فرمود  و
  خود   وصیت  داد  فرمان  تو  به  خدا  رسول  »و  : فرمود  و  کرد  رو  حسین  بن   علی  پسرش   به
 پسس  «.برسانی  او  به  مرا  سالم  و  خدا  رسول  سالم  و  ؛بسپاری   علی  بن  محمد  پسرت  به  را

  اگر   پس  ؛هستی  دم  ولی  و  ،امر  ولی  تو  !پسرم  ای»  : فرمود  و  کرد  رو  حسن  پسرش  به  علی
  ضربه   یک  ازای  در  ضربه  یک   فقط  بکشی  بخواهی  را  ملجمابن  اگر  و  ،توست   حق  این  بخشیدی

  بن   علی  وصیت   این   ، الرحیم  الرحمن  الله  بسم   :بنویس»  : فرمود  سپس  «.نکن   ناروا  کار  و  ،بزن



. 48، ص1، جکافی. 1
. 298، ص1، جکافی. 2



 احمدالحسن وصیت و وصی  .................................................................................. 66

 او  و  نیست  یگانه  خدای  جز  خدایی  هیچ  دهدمی  گواهی  که   کرد  وصیت  او  است؛  طالبابی
  ۀ هم  بر  را  آن  تا   فرستاد  حق  دین  و  هدایت  با  را  او  .اوست  رسول  و  بنده  محمد  و  ،ندارد   شریکی

  وند خدا  برای  من  مرگ  و   زندگی  رفتار،  نماز،  .نیاید  خوش   را  مشرکان  هرچند  ،کند  پیروز  ادیان
  . ممسلمانان  از من و ، شدم  داده فرمان آن،  به  من  و ، ندارد شریکی هیچ  که  است  جهانیان  پروردگار 

  رسد میها  آن   به  من  ۀنوشت  کهرا    نیا مؤمن  و  مبیتاهل  و  فرزندان  ۀهم  و  را  تو  من  ،حسن  ای  سپس
 و   باشید؛  تسلیم شده  اینکه  مگر  نروید  دنیا  این  از  و  ؛پروردگارتان  ،وندخدا  تقوای  به  کنممی  وصیت

  که   هنگام  آن  کنید   یاد  خودتان  بر  را  خدا  نعمت  و  ؛نشوید  تفرقه  دچار  و  زنید ب  چنگ  خدا  ریسمان  به
  خدا   رسول  از  من  که  راستیبه   .کرد  برقرار  الفت  و  انس  تانهای دل  بین  پس  بودید،  دشمن
  ، دشمنی  و  کینه  و  ،است  بهتر  روزه  و  نماز  سال  یک  از  مردم  میان  اصالح  :فرمودمی  که  شنیدم

 . وند خدا طرف از مگر  نیست توانی و نیرو و است؛ مردم میان  اختالف و فساد و دین ۀکنندنابود
  آسان  را   شما  حسابرسی  خدا  تا   بدهید   پیوند   یکدیگر  به  را ها  آن  و  کنید   توجه  نزدیکانتان  به 
 ! کند

  شما   حضور  با  و  بمانند،  گرسنه  گاه  و  سیر  گاهی  آنان  ند کن  ؛یتیمان  ۀدربار   را  خدا  را   خدا
  سرپرستی   را  یتیم  یک  هرکس  :فرمودمی  که  شنیدم   خدا  رسول  از   من  .شود   ضایع  حقوقشان

  کسی   برای  را  جهنم  که  طور   همان  کند می  واجب   او  بر  را  بهشت  وند خدا  برسد   نیازیبی  به  تا   کند 
 . است کرده واجب  ، خورده را یتیم  مال که

. بگیرند پیشی شما از قرآن به عمل در دیگران مبادا قرآن؛ ۀدربار  را خدا   را خدا

 . اندکرده  سفارش ها آن دربارۀ رسولش و خدا  که  همسایگان، ۀدربار  را خدا   را خدا

  زیرا   ؛شود  خالی  شما  وجود  از  هستید  که  زمانی  تا  مبادا  ؛پروردگارتان  ۀخانۀ  بار در   را  خدا  را  خدا
  که   است  آن  رسدمی  امت  به  حج  ازای  در  که  چیزی  کمترین  و  شوید؛نمی  داده  مهلت  شود  رها  اگر

 . شودمی آمرزیده اش گذشته گناهان
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   .شماست دین ستون و است کار بهترین نماز زیرا !نماز ۀبار در  را خدا   را خدا

. نشاندفرومی را  پروردگارتان خشم آتش  زکات که  !زکات ۀدربار  را خدا   را خدا

  .است آتش برابر در سپری آن ۀروز  زیرا !رمضان ماه ۀروز دربارۀ  را خدا   را خدا

! کنید  مشارکت  ایشان باها آن زندگی در پس !مسکینان و فقیراندربارۀ  را خدا   را خدا

  در   که  هستند  گروه  دو  فقط  که  !هایتانجان  و  اموال  با  خدا  راه  در  جهاددربارۀ    را  خدا  را  خدا
  .کندمی پیروی او از او، هدایت  با که  کسی و گر،هدایت  امام :کنندمی  جهاد  خدا راه

  حالی   در  ، نشود  ستم  به آنان   شما   برابر دیدگان  در  پس  !پیامبرتان  فرزنداندربارۀ    را  خدا   را  خدا 
  .کنید  دفع ایشان  از را ستم و ظلم توانید می شما که

 و  نکردند  ایجاد  بدعتی  او  از  بعد  که  کسانی  همان  !پیامبرتان  یاراندربارۀ    را  خدا  را  خدا
  نیز   و  راها  آن  انگذار بدعت  و  کرد  سفارش ها  آن  به  خدا  رسول  .نددندا  پناه  را  یگذار بدعت

  . نمود نفرین و لعن دهندمی پناه را یگذار بدعت که  کسانی

  برابر   در  را   شما  خدا  .نهراسید   کنندگانسرزنش  سرزنش  از  !کنیزان  و  زناندربارۀ    را  خدا   را  خدا 
  به   خدا  که  طور  همان  و  کند؛می  کفایت  است  کرده  ستم  شما  بر  و  شماست  کمین  در  که  کسی

  .بگویید نیکو سخن مردم  به است هداد فرمان شما

  سرپرست   را  شما  شرورترین  خدا  صورت  این  در  که  نکنید  ترک   را  منکرازنهی  و  معروفبهامر
  با   ارتباط  باد   شما  بر  ،فرزندانم  ای   .شودنمی  مستجاب   لیو   کنیدمی  دعا  شما  سپس  و  کند می  شما

  یکدیگر،   با  رابطه  قطع  از  دارممی  برحذر  را  شما  و  !نیکوکاری  و  یکدیگر،  به  بخشش  یکدیگر،
  و   همکاری کنید،یکدیگر    با  پرهیزگاری  و  در نیکوکاری  و  !جدایی  و  تفرقه  یکدیگر،  به  کردنپشت

 . است کیفرسخت وندخدا راستیبه که  بترسید خدا از و ؛تعّدی دستیار هم نشوید و گناه در
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  خدا   به  را  شما  !کند  حفظ  شما  میان  در  را  امبرتانیپ  و  بدارد،  ظمحفو  را  بیتاهل  شما  وندخدا
 « .کنممی سالم  شما هب و ،سپارمیم

  سالمه  و  الله  صلوات)   حضرت  آن  خداوند  تا  گفتمی  «الله  اال  اله  ال»  پیوسته   سپس
  سال   ۀ جمع  شب   در   یکم، وبیست   شب   در   رمضان   ماه   آخر  ۀ ده  از   اول   شب  در   را   ( علیه

 1. فرمود  روح  قبض هجری  چهلم
  بن   حسین  :است  کرده   نقل  زیر   سند  با 2«حکاماال بی تهذ»  در  را   آن  نیز   طوسی  شیخ

  از  عمر،   بن  ابراهیم  و  اباجعفر   از   جابر،  از  شمر،   بن  عمرو  از  عیسی،  بن  حماد   از   سعید،
  وصیت   شاهد   من   :گفت  رساند؛ میهاللی  قیس  بن   سلیم   به   را   آن   که   ابان،

  و   محمد  و  حسین  و  ،بودم   کرد  وصیت  حسن  پسرش  به  وقتی  بودم   امیرالمؤمنین
بودند  بیتش هل ا   و  شیعه   ُزعمای   و  فرزندانش   تمامی وصیت  آن  بر  شاهد    پایان   تا   ... نیز 

 .تیروا 

  را   وصیت  ابتدای  .کندمی   نقل  پراکنده  صورتبه  را   المؤمنینامیر   تیوص  ،یکاف
  یک   فقط  شتی کُ   اگر  و  ،توست   حقاین    بخشیدی،  اگر   ...»: رسدمی  اینجا  به  تا  کندمی  نقل

  بن  احمد   از   ما،  اصحاب  از   ایعده   : زیر  سند   با  «.نکن  ناروا  کار   و   ،ضربه  یکدر برابر    ضربه
 .3اباجعفر از  جابر، از  شمر، بن   عمرو از  عیسی، بن حماد از سعید،  بن  حسین از محمد، 

  تو  به خدا  رسول و ...»  : کندمی  نقل   امام  سخن  این   تا   ابتدا   از   را   وصیت   نیز  ی نیکل
  او   به  مرا  سالم  و  خدا  رسول  سالم  پس  ؛بدهی  علی  بن  محمد  پسرت  به  را  آن  داد  فرمان
  عمر   بن   ابراهیم  از  عیسی،  بن  حماد  از  پدرش،  از   ابراهیم،  بن   علی  :زیر  سند  با  «برسان
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 1. قیس  بن  سلیم از  ابان، از اذنیه،  بن  عمر   و یمانی،

 2.بردی م پایان به   نقل در  هاتفاوت  برخی با  را  روایت  ینی کل سپس

 3. است موجود نیز هاللی قیس  بن  سلیم کتاب  خودِ  در  وصیت
  خورد   ضربه   امیرالمؤمنین  وقتی  : گفت  سند،   ذکر  با   احمری،   اسحاق   بن   ابراهیم   از

  بالشی   »برایم  : فرمود  .فرما   وصیت  امیرالمؤمنین  ای   :گفتند   و   آوردند  برایش  هایی لوح
  در   ؛منزلتش  و  قدر  ستایشی در خورِ   ؛خداست  آِن   از  ستایش  و   سپاس »  : فرمود  سپس  «.بیاورید

 و  ؛پسنددمی  خودش   که  صورتی   آن  به  گوییممی  ستایش  را  او  و  هستیم  او  فرمان  پیرو  ما  که  حالی
  خود   به  منتسب  را  هااین  خودش   که  طور  همان  ،صمد   احد  واحد  خدای  مگر  نیست  خدایی  هیچ

  را   آن  ،خود   فرار  هنگام   به  ،است  گریزان  آن  از  ه ک  را  ی مرگ   ی هرکس  !مردم  ای  .است   هدانست
مدت   ،دید  خواهد است  میدان  ،ی زندگ   و  نفس    ن آ  هب  شدننزدیک  مرگ،  از  گریختن  و  ، راندن 

  ولی   ،دمکر می  کنجکاوی  شدهپنهان  امر  این  باب  در  که  امگذرانده  را   روزهایی  بسیار  چه  .است
  را   آن  سکهیچ  هک  نهفته  است  ی علم  این  هک  هیهات   .را  آن  داشتنمگر پنهان  نخواست  وندخدا

  را  محمد   سّنت  و  مدارید؛  شریک  ثنائهجّل   خداوند  برای  را  یچیز  هیچ  :من   وصیت  اما  .نداند
  شما   بر  یوهش کن  .دارید  نگه  افروخته  را  چراغ  دو  این  و  بدارید  پا  بر  را  ستون  دو  این  نکنید؛  تباه

  آسان   نادانان  بر  و  وشد،کب   خود   توان  ۀانداز   به  هرکس  .پایدارید   و  نیستید   ندهک پرا   هک  مادام  نیست
  تا   من  . داناست  شما  امام  و  راست،  دینتان  و  است   مهربان  شما   پروردگار  ه ک  مخروشد،  و  گیردب

  شما   و  مرا  خدا  .شوممی  جدا   شما  از  فردا  و  ،عبرتم  و  پند  ۀمای  شما   یبرا  امروز  و  بودم  شما  یار  دیروز
  مرگ   و بلغزد اگر لیو  ؛استهمان  مراد  و ،هیچ  هک ماند  استوار لغزشگاه این در یپا اگر .بیامرزد را

  زیر   و  وزان  یبادها  وزشگاه  و  شاخساران  ۀسای  در  ما  .ناپایدار  روزگار  و  است  روزگار  ۀشیو  این  دررسد،
  زمین   در  آن  یهانشانه  و  گردید  نابود  فضا  در  آن  یهاتوده  هک  بردیم  سر  به  گران  یابرها  ۀسای



.، باب »نص« )تصریح( به حسن 5، ح299و  298، ص1، جمراجعه کنید به: کافی. 1
. 52و  51، ص7، جکافی. 2
تحقیق محمد باقر انصاری.، 447تا  444. ص3



 احمدالحسن وصیت و وصی  .................................................................................. 70

  یزودبه  و  بود  شما  جوار  در  بدنم  یروز   چند  هک  بودم  یاهمسایه  شما  یبرا  فقط  من  و  ،شد   ناپدید
  گو و گفت  هکآن  ازپس    خاموش   و  بود،  جنبش  در  هکآن  از  پس  آرام  .دید  خواهید  یخال   یالبد ک  من  از
 و   پاها  ماندنجنبشیب  و  دیدگانم،   افتادنگردش   از  و  من،  آرمیدن  را  شما  دهد  پند  تا  .نمودیم

  ی سک  بدرود  گویم،یم بدرود را شما .شیوا و رسا گفتارِ   از است بهتر  پندپذیران یبرا  این هک ؛دستانم
  آن  بر  یدیگر   و  ماند  یخال  من  یجا  هک  فردا  .است  پروردگار  با  دیدارش   و  است  دیدار  ۀآماد  هک

  خواهید   نبودنم  از  بعد  مرا  و  کرد  خواهد  آشکار  را  درونم  راز  خداوند  و  دید  خواهید  مرا  روزگار  نشست،
  من   گاه وعده  شدنفنا  شدم،  فنا  اگر  و   ،هستم  خود   دم   ولّی   خودم  من   که   ماندم  باقی  اگر   .شناخت 

  و   دیی ببخشا   پس  ، شماست  برای   ایحسنه  و  من   قرب   باعث  بخشایش  [ بخشیدم  اگر ]   .است
 علیه   حجتی  او  عمر  که  غافلی   هر  بر  واحسرتا  درگذرد؟  شما  از  خدا  ندارید  دوست  آیا  ؛دیدرگذر 
  از   که  دهد  قرار  کسانی  از  را  شما  و  ما  وندخدا  .است  هکشاند  بدبختی  به  را  او  روزهایش  یا  و  اوست

 که  ،رسدنمیها  آن  به  نقمتی  و  خشم  ،مرگ   از  پس  یا  کنندنمی  کوتاهی  خدا  طاعت  در  رغبت  روی
  پسرم،   »ای  :فرمود  و  کرد  رو   حسن  به  سپس  «.هستیم  او  با  و  هستیم  او  برای  ما  راستیبه

 1« .کنم  ناروا کار و  ،بزن ضربه یک ازای در ضربه یک
  کرده  وصیت  آنان(  بر  خدا   )صلوات  پدرش  و  جدش  که   طور  همان  نیز  حسن  امام

.کرد وصیت  حسین امام خود وصی به  خود  وفات  زمان  در بودند

  بن   حسن  وفات  زمان  وقتی»  : فرمودمی   اباجعفر  شنیدم  : گفت  مسلم،   بن  محمد   از
  را  آن پس ؛کنمیم  یوصیت  تو به !برادرم ای  :فرمود علی بن  حسین  برادرش  به رسید علی

  را   خود   پیمان  و  عهد  تا   ببر  خدا   رسول  سویبه  سپس   و  کن  آماده  مرا  ردممُ   من  وقتی  . کن  حفظ
  از  بدان  و  بسپار  خاک   به  بقیع   در  و  بازگردان  مرا  سپس  .ببر  مادرم  سویبه  مرا  سپس  .میبگو  او  با

  با   او  دشمنی  و  عداوت  و  او  رفتار  مردم  و  رسید  خواهد  من  به  داند یم   خدا  که  چیزی  همان  عایشه
2« ... دانندرا می بیتاهل ما با  او دشمنی و شرسول و خدا
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است،  اباعبدالله   از  عمر،  بن  مفضل  از   بن   حسن  وفات  وقتی»   :فرمود  روایت شده 
  قنبر   بینی؟ می  محمد آل  از   غیر   به  ی مؤمن  اتخانه  در  پشت   آیا  ببین   !قنبر  ای   :فرمود  رسید،   علی
  سر   بر  را  علی  بن  محمد  :فرمود  ایشان  .هستند   داناتر  من  از  شرسول  ندز فر   و  شرسول  و  خدا  :گفت
  افتاده   اتفاقی   خیر  جز   آیا  : گفت  شدم  وارد   ایشان  محضر   به  وقتی  . رفتم  او  سویبه  .بیاور  من  بالین

  و   بست  را  خود  هایکفش  بند  سرعتبه  یعل  بن  محمد  .است  طلبیده  را  تو  ابامحمد  :گفتم  است؟
  او  به علی بن  حسن  .کرد  سالم  ایشان هب ایستاد  امام حضور  در وقتی . آمد رونیب  من  با شتابان

  را   زندگان  و  کندیم  زنده  را   مردگان  که  سخنی  از  ستین  شایسته  تو  همچون  کسی  !بنشین  :گفت
  های قسمت  از  برخی  بدانید  .باشید  هدایت  هایچراغ  و  علم  هایظرف  .بماند  محروم  راندیمیم

  امام   را  ابراهیم  فرزندان  وند خدا  ندانستی  آیا  .است  پرنورتر  دیگر  هایقسمت  برخی  از  روز  نور
 اینکه  علت  تو  و  ،آورد  را  زبور  داوود  و  بخشید،  برتری  دیگر  برخی  بر  راها  آن  از  برخی  و  ،داد  قرار
  در   بشوی  حسادت   گرفتار   تو  ترسممی  من   !علی  بن   محمد   ای   .ایدانسته  برگزید   را   محمد  چرا

اک  :فرمایدمی  تعالیحق  .است  هکرد  توصیف  خصوصیت   این   با   را   ناکافر   وندخدا  که  حالی  ار   َفّ
ا ْنُفِسِهْم   ِعْندِ   ِمْن   َحَسد 

َ
َن   َما  َبْعدِ   ِمْن   أ  شعله  وجودشان  از  که  حسدی   سبببه) 1اْلَحُقّ   َلُهُم   َتَبَیّ

  هیچ  ،شیطان   برای   وندخدا  و   (بازگردانند  کفر  به  ایمانتان   از  پس  را   شما  دارند  دوست   کشیده،
  خبر   تو  به  شنیدم   تودربارۀ    پدرت  از  آنچه  آیا  !علی  بن  محمد  ای  .است   نگذاشته  تو  بر   تسلطی

  خواهد می  که  کسی  :فتگمی  بصره  روز  در   تو   پدر  شنیدم  :فرمود  .بفرمایید  ،بله  : گفت  ؟دهم
  ی بخواه   اگر   !علی  بن  محمد  ای  .نماید   نیکی  محمد  پسرم  به   کند  یکین   من  به  آخرت  و  دنیا   در

  ! علی  بن  محمد  ای  .دهمب   خبر  تو  به  بودی  پدرت  پشت  در  اینطفه  که  یزمان   آندربارۀ    توانممی
  از   بعد  امام  حسین بن علی  ،من   جسم   از  روح  شدن جدا  از  پس  و   من  وفات  از  پسدانی  نمی  آیا

  خداوند   که  است   کتاب، ثبت   ( دراست  )که یادش بلند  خدا  نزد  پیامبر  از   او  وراثت  است؟   من
 او   خلق  بهترین  شما  دانست  خدا  است.  افزوده  مادرش   و  پدر  از  وراثت  به  را  وراثت  این  عزوجل

 امامت   برای  مرا  یعل  و  کرد   انتخاب  را  علی  محمد،  و  برگزید  شما  میان  از  را  محمد  و  ،د ی هست
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 1« . ...برگزیدم  را حسین من،  و د یبرگز 

  همین   به   رسید   کربال  در  شهادتش   زمان  وقتی  نیز  فدایش(   به  )جانم   حسین  امام
 . کرد عمل  صورت
  دختر   د یرس فرا  حسین  امام  ت شهاد  زمان  »وقتی  :است   شده   روایت   اباجعفر  از

 او  به  را  سرگشاده  وصیتی  و  شدهپیچیده  اینوشته  و  فراخواند  را  حسین  بنت  فاطمه  بزرگش،
حسین.  داد بن  شکم  ولی  بود  همراهشان  علی  چنان  گمان    دردی دچار  که  بود 

  سوگند   خدا  به  و  داد  حسین  بن  علی  به  را  نوشته  آن  فاطمه.  برد  در  به  سالم  جان  کردندنمی 
  : فرمود  بود؟   چه   نوشته   آن  در   شوم   فدایت   : گفتم  زیاد  «. آمد  ما  سویبه   نوشته  آن  ـزیاد  ایـ
  دنیا   که  زمانی   تا   آفرید  را  آدم  خدا   که  زمانی   ازـ  آدم   فرزندان  که  چیزی  هر  آن  در  سوگند  خدا  به»

هست  نیاز  ـ شودب  نابود   یک  ۀدی  یحت  هست،  حدود  تمامی  آن  در  ،سوگند  خدا  به  و  ؛دارند 
 2« .خراش 
  «یبحران  مهتدی  العظیمعبد »  ۀنوشت   «حسین  امام  اخالق  از  ایگوشه »  کتاب  در

  5«ةنجاال»ذریعة   کتاب  و 4سبطین«ال»معالی  کتاب   و 3«ساکبهالةالدمع»  کتاب  از  نقلبه 
 : است آمده  ریز  روایت

  های خیمه  متوجه   ، ماند  کس بی  و  تنها  و  آمد  تنگ   حسین  بر  عرصه  وقتی»
  و   شد  عقیل  فرزندان  هایمهی خ  متوجه  سپس  .دید  خالی  راها  آن  و  شد  پدرش   فرزندان

  را ها  آن  از  کدامهیچ  و  شد  اصحابش  هایمهی خ  متوجه  سپس  . دی د  خالی  هم  راها  آن
. العظیم العلی بالله اال ةقو ال و حول ال :گفتن  به مرتب کرد  شروع پس .دی ند
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  رفت   نی العابدزین  فرزندش،   ۀخیم  سویبه  .رفت   زنان   های خیمه  سوی به  سپس 
  . کردیم  تیمار  را   او   زینب  که  حالی   در  رفت  او  نزد  . است  خوابیده  یانداز زیر   روی   دید  و

  بیماری   شدت  از  ولی  برخیزد  خواست  افتاد  ایشان  به  چشمش  حسین  بن  یعل  یوقت
  که   خداست   رسول  پسر  این  ؛بچسبان  خودت   ۀ سین  به   مرا  :فرمود  اش عمه  به  . نتوانست

  از   حسین  امام  .داد  تکیه  اش سینه  هب  را  او  و  نشست   او  پشت  زینب  . است  آمده
 ! مپدر   یا  :گفت  و  کرد  ستایش  را  متعال   خداوند  او  و  ،د ی پرس  ش ا یبیمار دربارۀ    پسرش 

 ؟ کردی  چه منافقین این با امروز

  ذهن   از  را  خدا  یاد  و  شده  چیرهها  آن  بر  شیطان  !پسرم  ای  :گفت  او  به  حسین
  از   نیزم  آنکه  تا  درگرفت  (کند  لعنتشان  خدا  که)ها  آن  و  ما  میان  جنگ  و  ه،بردها  آن

 . شد رنگینها آن و ما خون

کجاست؟   عباس  عمویم ،پدرم :گفت علی

  نگریست   برادرش   به  و  کرد  گریستن  به  شروع  آرامآرام  زینب  پرسید  عمویش   از  وقتی
  شهادت   خبر  شود  شدیدتر   او   بیماری  اینکه  ترس   از  زیرا  ؛دهدیم   پاسخ  چگونه  که

.بود  نداده ایشان به را  عباس  عمویش

  را   شدستان  فرات   رود  ۀکنار   در  و  شد  کشته  عباس  عمویت   !پسرم  :فرمود  حسین
  به   شروع  آمد  هوش   به  یوقت   .رفت  هوش   از  تا  گریست  بسیار  حسین  بن  علی  .بریدند
  . اند شده  کشتهها  آن  داد  خبر  حسین  و   کرد،  هایش زادهعمو  تمامی  از  وجو پرس 

  کجا   سیق  بن  ری زه   و  ،عوسجه  بن  مسلم  و  ،مظاهر  بن  حبیب  و  ،علی  برادرم  :پرسید
  و   ،نیست   تو  و  من  جز  ایزنده  مرد  هیچ  چادرها  در  که  بدان  ،پسرم  :فرمود  امام  هستند؟

  گریست   بسیار  حسین   بن  علی  .اندافتاده  خاک   روی  پرسیدی  شانبارهدر   که  کسانی  ۀهم
 .بردارم  باید را عصا و شمشیر !جان عمه ای  :گفت  زینب اش هعم به سپس و

 ؟داری کار چه  هااین با  :گفت او به پدرش 

  خدا  رسول  پسر  از   شمشیر  با  و  کنممی  تکیه  عصا  به  :گفت  حسین  بن  یعل
  .نیست   یزندگ  در یر یخ  هیچ  او از پس که  کنممی  دفاع
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  : فرمود   او  به  و  چسباند  خود  ۀسین  به  را  او  و  بازداشت  کار  این  از   را  او  حسین
  من   جانشین   و  خلیفه  تو  و  هستی   من   عترت   بهتریِن   و  ،من   فرزندان   تریِن پاک   تو   فرزندم، 

  و   یتیمی  و  حقارت  .ندارند  را  کسی  و  اندغریبها  آن   که  ؛هستی  کودکان  و  خانواده  این  بر
  را ها  آن  زدند  فریاد  وقتی  است؛  گرفته  فرا  راها  آن  روزگار  هایسختی  و  دشمنان  سرزنش

 ؛کن  آرام  راها  آن  آرام،  کالم  با  و  ریبگ  انسها  آن  با  شدند   وحشت  دچار  وقتی  و  کن  آرام
 اندوه   از  تا  ندارند  را  کسی  تو  جز  و  شوند  آرام  او  با  تا  ندارند  مردی  تو  از  غیر  بهها  آن   زیرا

  تو   و  ریندبگِ   تو  بر  هاآن  ؛ییببو   راها  آن  هم  تو  و  ببویند  را  تو  بگذار  کنند؛  شکایت  او  به  خود
. ییر بگِ ها آن بر نیز

  ای   ! زینب  ای   : زد  فریاد  صدا  بلندترین   با   و  گرفت  را   حضرت  آن  دست   سپس
  فرزندم   این   بدانید   و  د یبشنو   مرا   سخن   ! فاطمه  ای  و  ! رقیه  ای   !نهی سک  ای  ! کلثومام

 . است االطاعهواجب ی امام  و شما بر من  جانشین و خلیفه

  غریب   پدرم  بگو ها  آن  به  و  برسان  انمی عیش  به  مرا   سالم   !پسرم  ای   :فرمود  سپس
1« .بگریید او ایبر  پس شد؛ شهید او .کنید سرایینوحه او ایبر  پس ؛ردمُ 

  حنفیه   بن  محمد  شد  کشته  علی  بن  حسین  »وقتی  : است   شده  روایت  اباجعفر  از
  ! برادرم  پسر  ای  : گفت  ایشان  به   و  کرد   خلوت   او   با  و  فرستاد  حسین  بن   ی عل  سوی به  را  ی کس

  باقی   طالب ابی  بن  علی  برای  خود  از  پس  را  امامت  و  وصیت   خدا   رسول  که  امهدانست
  که   حالی  در  شد  کشته  پدرت  .حسین  برای  او  از  بعد  و  حسن   برای  او  از  بعد  و  گذاشت،

  و   سالوسن  نظر  از   .هستم  علی  فرزندان  از   و  پدرت   برادر  و  تو   عموی  من،   و  ؛نکرد  وصیت
  نکن  نزاع   من  با امامت  و وصیتدربارۀ  پس ترم؛شایسته کار  این برای هستی  جوان  که تو  از سابقه

 و  کن  پیشه  خدا  تقوای  !عمو  ای  :فرمود  ایشان  به  حسین  بن  یعل  .برنخیز  مخالفت  به  من  با  و
 . باشی جاهالن از  مبادا دهممی پند  را تو !نخواه نیست تو حق را آنچه

  وصیت   من  به  شود  رهسپار   عراق  سویبه  آنکه  از   پیش  (علیه  الله  صلوات)  پدرم   !عمو  ای
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  خدا  رسول  سالح  این  .گرفت  پیمان  من  از  شود  شهید  آنکه  از  پیش  ساعتی  باره  این  در  و  ،کرد
  ... شود  دگرگون  حالت  و  کوتاه  تو  عمر  ترسممی  زیرا   ؛نشو  آن  متعرض  پس  .است  من  نزد  که  است

.»1 
  رسول   علم  که  را   یصندوق   خود   وفات   زمان  در  حسین   بن   ی عل  ترتیب،  همین   به

 .داد  باقر محمد  فرزندش به  بود  آن در نبوت  آثار و وصیت و خدا 

  وفات   وقتی»  :فرمود  ابوجعفر  : گفت  است،  کرده  نقل   اباحمزه   از   بشیر،  بن  عیسی
  وصیت   را  تو   !پسرم  ای  :فرمود   و  چسباند  خود   ۀ سین  به  مرا  رسیدفرا  حسین  بن   یعل   پدرم
  فرمود ]پدرم[    که  چیزیهمان    به  ؛کرد  وصیت  آن  به  مرا  رسید  پدرم  وفات  وقتی  آنچه  به  کنممی

2« .باشد تلخ اگر حتی  کن  شکیبایی حق ایبر  !پسرم ای  که ؛بود کرده  وصیت او به پدرش 

  حسین  بن   علی  : گفت  است،   شده   نقل   جدش   از  ، پدرش  از   عبدالله،   بن   عیسی  از
بودن  محضرش  در   فرزندانش  که   حالی  در  مرگ  هنگام   سپس   . کرد  رو  هابه آن  د گرد آمده 
 آن  در  گفت:  «.ببر  اتخانه  به را صندوق این !پسرم ای»  :فرمود  و  شد  علی  بن  محمد   متوجه

 3« .است علم  از  سرشار ولی دیناری، نه  و  هست درهمی  نه  صندوق، 

  من   به  حسین   بن  علی  پدرم  که  ییهاتیوص  از»  :فرمود  ،ابوجعفر  از  ،ابوبصیر  از
رفتم،   من   وقتی   !پسرم  ای   :فرمود  که  بود   این   کرد دنیا   عهده  بر  مرا  غسل  تو   جز  کسی هیچ  از 

 4«.  ... دهدینم  غسل  اوست همانند که ی(بعد ) امام جز  را امام زیرا ؛نگیرد

   . کرد وصیت صادق جعفر پسرش به   وفاتش زمان  در باقر امام ترتیب  همین  به

  از  ن،االرحمعبد   بن  یونس   از  عیسی،   بن   محمد   از   ابراهیم،  بن   علی  : کافی  در   کلینی
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  . سپرد  من  به  بود  آنچههر   پدرم»  : فرمود  است،  کرده  روایت  اباعبدالله  از   اِلعلی،عبد 
  آوردم  ایشان نزد  را قریش  از تن چهار  .بیاورید  من  برای  شاهدانی :فرمود رسید  شوفات زمان وقتی 

  یعقوب   که  است  وصیتی  این  بنویس  :فرمود  .بود  نیز  عمر  بن  عبدالله  غالم  نافع،ها  آن  میان  در  و
هَ   ِإَنّ   َبِنَيّ   َیا  :نمود  فرزندانش  به یَن   ُم کلَ   اْصَطَفی    الَلّ ْنُتْم   ِإاَلّ   َتُموُتَنّ   َفاَل   الِدّ

َ
 ای) 1ُمْسِلُموَن   َوأ

  محمد   و  ،(بمیرید   مسلمان  جز  نباید   البته   پس،  برگزید؛  را  دین  این   شما  برای  خداوند   من،   پسران
  نماز   آن  در   که  پیراهنی   همان  در   را  او  داد  فرمان  او  به  و  ،کرد  وصیت   محمد   بن   جعفر  به  علی  بن

  چهار  را آن و کند  حفر مربعی  را او قبر  و بپیچد سرش  بر  را اش عمامه و کند  کفن بود خوانده جمعه
  : فرمود  شاهدان  به  سپس  .بگشاید  را  او  کفن  بندهای  کردندفن  هنگام  و  بیاورد  باال  انگشت

  کار   این   برای   !پدرم  ای  : گفتم  ایشان  به  رفتند، ها  آن  اینکه  از  بعد   !کند  تتان رحم   خدا  برگردید، 
  : شود  گفته  و  شوی،  مغلوب  تو  نداشتم  خوش   ،پسرم  :فرمود  !بگیری  گواهیها  آن  از  نبود  نیازی
2« .باشد  تو برای  برهانی و حجت این، خواستم پس بود؛ نکرده خود  وصی را او پدرش 

  که   کرد  وصیت  من  به  مرگ  زمان  در  پدرم»  :فرمود  هابوعبدالل   :گفت  یعقوب  بن  یونس
  و   جامه  من  برای  و  ؛کن  فنک  چنان  و  چنین  لباسی  و  ،چنان  و  چنین  یلباس  در  مرا  !جعفر  ای

 3« .کنندمی مباهات   خود  هایکفن  به مردگان زیرا ؛ببینم را ها آن خواهممی  و بخر ایعمامه

توجه  خیرخواهی  !جعفر  ای  :فرمود  رسید  مپدر   وفات  وقتی»  : فرمود  اباعبدالله  به   و 
  از   چنان مقامی  به  راها  آن  سوگند  خدا  به  شوم   شما  فدای  :گفتم  .کنممی  وصیت  تو  به   را  اصحابم

 4« .نشود کسیهیچ از  پرسیدن نیازمند باشد که شهری هر  درها آن از هرکدام که برسانم علم

  را   کسی  تا  بود  تشی وص  مترصد   عباسی،   منصوراباجعفر    آنکه  مرغبه ـ   صادق  امام
  رها   را   وصیت   مرگ،   زمان  در   ـبرساند   قتل   به  کندمی   معرفی  امام  عنوانبه   خودش   از   بعد   که
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  و   دارد  نگاه  مخفی  را   خود  وصیت   تا  کند  وصیت  نفر  چندین  به  ظاهر   در  شد  ناچار   و  نکرد
  و   عبدالله  پسرش  هب  ایشان  پس  . شود  یقیدوان  منصور  ۀوسیلبه   خود  وصی  قتل   از  مانع

  ۀ قضی  که  است  آن  ۀدهندنشان   این  و  ،کرد  وصیت  دیگران  و  یقیدوان  منصور  و  موسی
  منصور   حتی  ؛ داشتند  توافق   آن  بر   مردم  و  است   بوده  مشهور   ، مرگ  زمان   در   وصیت

  کاظم  امام   هب مختلفی  جاهای   در  صادق  امام  که  حالی  در  دانستمی   را   آن  یقیدوان
  برای   و  نکرد  خودداری  مرگ   زمان  در  وصیت  از  ،تقیه  همه  این  با وجود  و  بود  کرده  وصیت

عمومی  سرگشاده    یوصیت  یقیدوان  منصور  مکر  از  کاظم  شا یوص  ظحف   وصیت و 
  پس   کاظم  امامت  هب  آن  در  که  داشت  ستمکاران  از  پنهان  و  خاص  وصیتی  نیز  و  نمود،

  . بود  هکرد وصیت خودش از

  به   .فرستاد  من  سویبه   را   کسی  شب  دل  در  منصور  ابوجعفر»  :است  گفته  نحوی  ایوب
  در   و  یشمع  او  رویروبه   و  ،بود   نشسته  صندلی  روی  او  که  حالی  در  شدم  وارد  او  حضور

  حالی  در و انداخت من سوی به  را  نوشته آن کردم سالم او به  وقتی بود، اینوشته   دستانش
  بن  جعفر  داد   خبر  ما  به  که   است  سلیمان  بن  محمد  ۀنام   این  :گفت  کرد،می  گریه   که

  جعفر مثل کجا :گفت و  ؛گفت راجعون الیه  انا و لله انا مرتبه سه و ؛است افته ی وفات  محمد
  : گفت  سپس  .نوشتم  نامه  آن  در پاسخ به  من  و  ؛ بنویس  :گفت   من  به  سپس  ؟شودمی   پیدا 

  :گفت  . بزن  را   گردنش  و   بگیر  را   او  باشد  کرده  توصی  مشخصی  مرد  به  جعفر  اگر  بنویس
  بود   منصور ابوجعفرها آن از یکی  که است هکرد وصیت نفر  پنج به او :چنین آمد او به  پاسخ

  منصور   .ندا ه بود  ده یحم  و   [جعفر  بن ]   موسی  و   عبدالله  و  سلیمان  بن  محمد   دیگران  و
 1«.ندارم  راهی هااین  کشتن برای :گفت

  ی موس  امامتدربارۀ    شد  روح  قبض   صادق  وقتی»  :گویدمی   عمر  بن  مفضل
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 1« ... .کرد  متاما ادعای  عبدالله برادرش ولی ،بود  کرده  وصیت کاظم

  من   به  رسید  پدرم  وفات  وقتی»  :فرمودیم  عبدصالح  شنیدم   :گویدمی   ابوبصیر
  را   خود  پدر  نیز  مپدر   و  ،دادم  غسل  را  خود  پدر  من  .ندهد  غسل  مرا  تو  جز  کسی  !پسرم  ای  :فرمود
 2« .دهدیم  غسل را دیگر حجت ،حجت  فقط و ددا غسل

  بر   اینکه  تا  شد   بیمار   شدتبه  ابوجعفر»  : فرمود  ؛اباعبدالله   از   سالم،   بن   هشام   از
 سپس »  :فرمود  «.یافت  نخواهم   بهبود  بیماری  این  از  :فرمود  ایشان  .شدیم  بیمناک   ایشان  جان

  تا   کرد  رو  ما  به  پس  کرد؛  کمتری   ناراحتی  احساس   سپس  .نمود  سکوت  خواست  خدا  که  زمانی   تا
 شان یا  به  . باشند  شاهد   تا  ربیاو   من   حضور  بهرا    مدینه  اهل   از  نفر   چند  : فرمود  سپس  .کند  وصیت
  خبر   من  بهو    آمد  من  نزد  به   که  کسی  ،پسرم  ای  :فرمود   .از چیزی نترسید  ،ای پدر   :کردم  عرض

  بیماری   این   از   است  داده  خبر  من  به  که  است  کسی   همان  ،رم یمنمی  بیماری  فالن   از  من   داد
 3« .میرمیم

 :است آمده آشوبشهر  ابن  مناقب در  

  . شدند   اختالف  دچار  ، "انتخاب "  یا  "نص"  بین  امامت،دربارۀ    پیامبر  از   بعد   امت »
بر اخبار  (نص)  متن  دارانطرف استناد    ائمه  گفتند  ]سنی و شیعه[  موافق  و  مخالف  با 

  ادعایی ها  آن  و  سربرآورد   صادق  جعفر  از   بعد  امامیهفت  بدعت  و  ،هستند   نفر  دوازده
  بود   کرده  تصریح  موسی  پسرش   هب  صادق  .شدند  جدا  امت  ۀهم  از  آن  با  که  کردند

  و   کثیر  بن  معاذ  و  عمر  بن  مفضل  مانند  دیگرانی  و  علی  و  اسحاق  پسرش   دو  و
  و   بصیرواب  و  عین  بن  حمران  و  سراج  یعقوب   و  مختار  بن  فیض  و  حجاج   بن  ناالرحمعبد

  بر   را  ال جّم   صفوان  و   خالد  بن   سلیمان  و  سلیط  بن   یزید  و  ظبیان   پسر  یونس  و  رقی  داوود
  این دربارۀ    صادق   .دهندمی  گواهی  مطلب  این  به  ها کتاب  و  ،بود   گرفته  شاهد  آن
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 انجام   آشکارا  را  او  دفن  و  تجهیز  و  غسل  و  اسماعیل  مرگ  و  ،داد  خبر  ش خود   از  بعد  ۀفتن
  جای به  داد  دستور  او  وفات  از  پس  و  ،کرد  شرکت  او  ۀجناز   تشییع  در  کفش  بدون  و  داد،

1« .ارندزبگ حج او

  وفاتش  زمان  در  را   صادق  امام  هایوصیت  برخی  که  دارد  وجود  هم  دیگری  متون
  ۀ جنب  دیگر  برخی و  دارند،  اختصاص  موسی  او  وصی  به ها  آن   از  برخی  که  ندنکمی   بیان

  :دن دار  عمومی

  : فرمود  من  به رسید پدرم  وفات زمان وقتی»  :فرمود  اول   الحسنو اب  :گویدمی   ابوبصیر
2« .رسدنمی به او  ما شفاعت بشمارد کوچک  را نماز هرکس !پسرم ای

  تسلیت   ایشان  به  را   ابوعبدالله  وفات  تا  شدم  وارد  حمیدهام  بر»  :گویدمی   ابوبصیر
  اگر   !محمدابا   ای  :گفت  سپس  .گریستم  هم  من  او  ۀگری  با   و  گریست   ایشان  .کنم  عرض

  آن  .دیدیمی  زیانگ شگفت  و  عجیب  را   او  دیدییم  وفاتش  زمان  در  را   اباعبدالله
  جمع   دارد  خویشاوندی  من  با  که  را  یهرکس»  :فرمود  سپس  و  گشود  را   خود  چشمان  حضرت

  نگاهی ها  آن  به   امام   .کردیم  جمع   بود   ممکن   که   را   یهرکس  ما   : گفت  حمیدهام  و  « .کنید
 3« .رسد نمی بشمارد سبک را  نماز که  کسی به ما شفاعت» :فرمود و کرد

،   الحمید عبد  بن  ابراهیم   از   عمیر، ابی   ابن   از   : گفت  ، اباعبدالله  کنیز   سالمه  از   جمیعا 
  و  آمد   هوش  به  دوباره  و  شد   هوشبی   . بودم  ایشان  نزد  من  رسید  اباعبدالله  وفات   وقتی

  به  و  ، بدهید  دینار  هفتاد  ـ دارد  ایفرورفته  و  پهن  بینی   کهـ  حسین  بن  علی  بن  حسن  به»  :فرمود
  کسی   به   آیا   : گفتم  ایشان  به  «.بدهید  چنان  و  چنین  فالنی  به  و  ،بدهید  چنان  و  چنین  فالنی

  :گفتم  «ای؟نخوانده  نآقر   مگر  !تو  بر  وای»  :فرمود  ؟است  کشیده  شما  بر  تیغ  که  بخشیمی
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ِذیَن   ای؟نشنیده  را  تعالیحق  سخن  این  آیا»  :فرمود   . بله َمَر   َما   َیِصُلوَن   َواَلّ
َ
هُ   أ ْن   ِبِه   الَلّ

َ
  ُیوَصَل   أ

ُهْم  َوَیْخَشْوَن  پیوند   ، داده فرمان  پیوستنش به  خدا را  آنچه هک آنان و) 1اْلِحَساِب  ُسوءَ  َوَیَخاُفوَن  َرَبّ
 « .(دارند بیم حساب سختی از و  ترسندمی پروردگارشان از و دهندمی

  امام   .بکشد  را   شما   تا کشید    تیغ   شما  روی   به   : گویدمی  خود   حدیث   در  محبوب،ابن
ِذیَن   :فرمایدمی  شانبارهدر  تعالیوتبارک   وندخدا  که  نباشم  کسانی  از  خواهیمی  آیا»  :فرمود   َواَلّ
َمرَ   َما  َیِصُلوَن 

َ
هُ   أ ْن   ِبهِ   الَلّ

َ
ُهْم   َوَیْخَشْوَن   ُیوَصَل   أ   خدا   را  آنچه  هک  آنان  و)  اْلِحَساِب   ُسوءَ   َوَیَخاُفوَن   َرَبّ

  . ( نددار  بیم حساب سختی   از و ترسند می  پروردگارشان از و زنند پیوند می ،داده فرمان  پیوستنش به
  ۀ فاصل  از  بهشت  یبو   که  طوریبه  ؛کرد  خوشبو  و  پاک   را  آن  و  آفرید  را  بهشت  خدا  !سالمه  ای  بله
  باشد  کرده  رحم  قطع  که  کسی   یا  شده  ندیوال   عاق  که  کسی  ولی   ؛رسدمی  مشام  به  سال  هزار  دو
 2« .کند نمی اشتشمام را آن

  و   کنند  وصیت  وفاتشان  از  پیش  سال  چند  یا  ماه  چندین  شدند  ناچار   ائمه  از  برخی
  زندان  در کاظم امام مانندها آن از برخی  که دلیل این  به  همچنین  ؛بود تقیه دلیلبه  این
  و   خانواده  از  دور   به  و  غربت  دیار   در  رضا  امام  مانند  نیز  برخی  و  گفتند،  وداع  را   فانی  دار

  وند خدا   دنکنمی   بیان  که  دارند   وجود  هاییروایت   حتی  .کردند  وفات  جواد  امام  فرزندش
کنار    در  شانوصی   با  وفاتشان  هنگام  یا  وفاتشان  از  پیش  را   رضا  امام  و  کاظم  امام

 . است هکرد جمع  یکدیگر

 . است کرده دیدار  رضا  امام پسرش با   وفاتش هنگام و وفات از پیش  کاظم امام

  علی   بن  احمد  از  پدرم،  :گفت  ما  به  قرشی  تمیم  بن  عبدالله  بن   تمیم   :صدوق
  : گفت  که  آنجا   تا...    :گفت   من   به  واقد   بن  عمر   از  بصری،   جعفر  بن   سلیمان  از   انصاری، 

  به  و  خواندفرا   وفاتش  از  پیش  روز  سه  ـبود   شلکمو   هکـ  را   بیمس  موسی  ما  سرور  و  سید
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  شهر مدینه  به امشب من»  : فرمود  !من  ی موال  لبیک  :گفت  مسیب  «!بیمس یا» :فرمود  او
  را  او و بود هبست من  با پدرم کهببندیم  را پیمانی پسرم  علی با تا  کنممی هجرتی   خدا رسول  جدم

  !من  موالی   ای  :گفت  مسیب  «.دهم  فرمان  او  به  را  خود  امر   و  کنم  خود   جانشین  و  وصی
  که   حالی  در  بگشایم  شما  روی  به  را   شهایقفل   و  هادروازه  تا   دهیمی  فرمان  من  به   چگونه

 هشد  ضعیف  مادربارۀ    و  خدا   به  تو  یقین  !مسیب  ای»  :فرمود  هستند؟   من  همراه  نگهبانان
  کنید   دعا   ! من  سید   ای  :گفت  «گفتی؟  چه  پس»  : فرمود  !من  سید   ای   نه   :گفت  است؟«

 آن   به  من»:  فرمود   سپس  «!بفرما  قدمثابت  را  او  خدایا»  :فرمود  .قدم بگرداندخداوند مرا ثابت 
  در   زدنی همربچشم  از   قبل  را  آن  و  بیاید   شسویبه  بلقیس  تخت  تا   خواند  را  آن  آصف  که  عظیم  اسم

 : گفت  مسیب  «.دهد  قرار  مدینه  در  پسرم  کنار  در  مرا  تا  خوانممی  را  خدا  ،نهاد   سلیمان  حضور
  قدم   یک  هنوز و ندیدم نمازش محل در گرید را  ایشان آنکه تا کردمی دعا ایشان شنیدم

  به   زنجیر  و   غل  که  حالی  در   است   بازگشته   خود   مکان  به   دیدم   آنکه   تا   بودم   برنداشته 
  ا ب  فرمود   عطا   من   به   ایشان  از  که  معرفتی   ۀ شکران  به   کنانسجده   پس   . است  بسته   پاهایش 
 که  بدان  و !کن  بلند را سرت !مسیب ای»  :فرمود من  هب  .افتادم  خاک  به  خدا   درگاه  به  صورت

  : مود فر  امام  .گریستم  من  :گفت  مسیب  «.رهسپارم   خدا  سویبه  امروز  از  بعد  روز  سه  من
  تمسک   او  والیت  به  پس  ؛است   من   از   بعد  تو  موالی  و  امام   علی،  مپسر   که  نکن  گریه  ،مسیب   ای»

  . الحمدلله  گفتم   : پس  « .شوی نمی  گمراه  هرگز  باشی  او  به  پایبند   و  ملتزم  که  هنگامی  تا  و  جوی
  از   را  تو خواهممی من»  :گفت  من   به و  فراخواند  سوم   روز  شب  در  مرا   من،  سرور  و  سید  سپس
گاه  خدا  سویبه  خودم  رحلت   تو  و  نوشیدم  را   آن  و  بنوشم  آب  قدری  تا  خواندم  را  تو  وقتی  . کنم   آ
  رنگ بهرنگ  مرتب   و  است  هشد  سبز   و  قرمز  و  زرد  مرنگ  و  آمده  جلو  من  شکم  و  امکرده  ورم  دیدی

  از زبان   کسی  ایر ب  مبادا  دیدی  را  هااین  وقتی  و  برسان،  طاغوت  به  مرا  وفات  خبر  و  برو  شودمی
  ۀوعد  منتظر  پیوسته  من  : گفت  زهیر  بن  مسیب  «.موفات  از   پس  مگر  کنی،  آشکار  و  بازگو  من

  : فرمود  من  به   و  خواند  مرا   سپس  . نوشید  را   آن  .خواست  آب  قدری  ایشان  تا  بودم  ایشان
  خواهد   عهده  بر   مرا  دفن  و  غسل   کرد  خواهد  گمان  "شاهک   سندی"  پلید   فرد  این  !مسیب  ای»

  های مقبره  به  معروف  قبرستان  سویبه  وقتی   پس  ؛شد  نخواهد   گونه این  !هرگز  !هرگز  . گرفت
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  و   نیاورید  باال  دست  انگشت  چهار   از   بیش  مرا  قبر   .بسپارید  خاک   به   جاآن   در  مرا  ،شدم  برده  قریش
  جدم   تربت  مگر  است  حرام  ما  هایخاک   تمام  زیرا  ؛برنگیرید  تبرک   برای  را  چیزی  آن  خاک   از

 « .است  داده  قرار  ما  اولیای  و   ما  یانشیع  شفای  را  تربت   آن  متعال  خداوند  که  ، علی  بن  حسین 
  ایشان   کنار  بود  سرورم  و  سید   به  ترینشبیه   که  شخصی  دیدیم  سپس  : گویدمی  مسیب
  ایشان  از   خواستم   . بود  بچه   پسر   هنوز   او   دیدم   را   رضا  امام   موالیم   من   وقتی   . بود  نشسته

  بودم   نکرده  نهی  را   تو  من  »مگر  : فرمود  و   زد   فریاد   من   بر   موسی   من   آقای   که   کنم  الؤس
  خبر   .شد  پنهان  شخص  آن  و  یافت  وفات  ایشان  آنکه  تا  ماندم  صبور  پس  «؟مسیب   ای

  یال خها  آن   یدم د  خود   چشم  با  من   قسم   خدا   به  . آمد  شاهک  بن   سندی   و   رساندم   رشید   به   را 
  گمان   و  ید،رسینم  او  ه ب  دستشان  ولی  دهندیم  غسل  را   جعفر  بن  موسی  کردندمی
  که  یدم دیم  خود   چشم  با   من   که  حالی  در   ؛ کنندمی  کفن  و  زنند ی م  کافور  و  سدر   کردندمی

  در  در کمی  کفن  و  غسل  که   یدمدمی  را   شخص   همان  و  نبود  ساختهها  آن   از  کاری  یچه
  پس  .شناختند ی نم را  اوها  آن و کندی م کمک ها آن به  ردکی م وانمود چنان ظاهرا   که حالی

  تردید  و شک چه  در !مسیب ای»  : گفت  من   به   شخص   آن  رساند   نیاپا  به   را   خود   ار ک  ینکه ا   از
  خدا   حجت  پدرم  از   بعد  و  هستم  تو   موالی  و  امام   من   که  باش  نداشته  یشک   ینا  در   ! داشتی؟

  یوسف   برادران  لثَ مَ   ،هاآن  لثَ مَ   و  است  صدیق  یوسف  َمَثل  ،من   َمَثل  یب،مس  ای  .هستم  تو  بر
  را ها  آن  یوسف  و  شناختندمین  را  او  که  حالی  در  رسیدند  وی  حضور  به  که  هنگام  آن  است؛

  از   را   ایشان  قبر  و  کردند  دفن  یشقر   قبرستان  در  و  دبردن  را  امام  ۀجناز   سپس  «.شناخت 
ولینبردند  باالتر  بود   فرموده   تعیین   که  مقداری آن،  ؛  از    و   بردند   باالتر  را ایشان    قبر   پس 

1. ساختند  ایمقبره  یشبرا 

 :است آمده ضا امام از روایتی  در

  بن   جعفردربارۀ    !خدا   رسول  پسر  ای  :گفت  و  آمد  ایشان  سویبه  مزاحم  بن  نصر  ...
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  اهل   داناترین  نداهداد  شهادت  محمد  امت  ۀهم  که  امامیدربارۀ  »  : فرمود  گویی؟می  چه   محمد
  : فرمود  گویی؟می   چه  جعفر  بن   موسیدربارۀ    : گفت  دوباره  «بگویم؟  چه  است  بوده  زمانش 

  جعفر  بن  موسی»  :فرمود  امام  .شدند  حیران  او  امر  در   مردم   :گفت  نصر  «.بود  او »همانند
  فارسی   زبان  هب  خراسان  اهل  با  ،خودشان   زبان  با  هانبطی  با   او  .زیستمی  زمان  از  ایبرهه  در

  نصاری   و  یهود  علمای  .گفتمی  سخن  خودشان  زبان  هب  عجم  با  و  ،رومی   زبان  هب  یانروم  با  ،دری
  زبان   به  و  خودشان  هایکتاب  باها  آن  با  ایشان  و  آمدندمی  او  سویبه  عالم  سرتاسر  از

  ایشان   از   اینامه  غالمی   رسید،  شوفات  زمان  و  مدتش به سر آمد   وقتی  . آوردمی  برهان  خودشان
  . هستی   پدرت  وصی  تو  و  است   افتهی  پایان  مدت  و  ،رسیده  اجل  !پسرم  ای  :فرمودمی  که  آورد  برایم

  داد   او  به  ایصحیفه  و  کرد  وصیت  او  به  و  فراخواند  را  علی  رسید  وفاتش  زمان  وقتی  خدا   رسول
  سپس   .بود   داده  اختصاص  اوصیا  و  انبیا  به  راها  آن  خدا  که  داشت  وجود  هایینام  آن  در  که

  سپس  .پوشاند  ایپارچه  با   را  علی  سر  خدا  رسول  و  ؛بیا  من  نزدیک  !علی  ای  :فرمود
  . کرد  مهر  خود  خاتم  با  را  آن   حضرت  آن  و  ،آورد  بیرون  را  خود  زبان   او  . بیاور  بیرون  را   زبانت  :فرمود
 را  هرچه  و  کن،  آن  مکیدن  به  شروع  و  ،بگذار  خود  دهان  در  را   من  زبان  !علی  ای  :فرمود  سپس

 را  هرچه  وندخدا  :فرمود  سپس   .کرد  چنین  علی  .بده  گزارش   من  به  یابیدرمی  خود  دهان  در  که
  هر   و  داد،  نشان  تو  به  بود  داده  نشان  من  به  که  را  هرچه  و  فهماند   تو  به  بود  فهمانده  من  به  که

  و   ؛نیست  من  از  پس  پیامبری  هیچ   که  نبوت  جز  به  بخشید،   تو  به   بود  بخشیده  من   به   که  را   علمی
  تمام   و  هازبان  تمام  من  ،یافت   وفات  موسی  وقتی  .بود  دخواه   امام  از  بعد  یامام   آن،  از  بعد  سپس
 1« . گرفتم  یاد را  هاکتاب

 : است کرده ذکر  رضا امام پسرش به  را  کاظم  ماما وصیت  سلیط، بن یزید 

  محمد   بن  اسحاق  و  جعفری،   محمد  بن  ابراهیم  کرد،  وصیت   ابراهیم  ابو  وقتی
  بن   یحیی   و   ،جعفری   معاویه  و  ، صالح   بن  جعفر   و  ، محمد  بن   جعفر   بن   اسحاق   و   ،جعفری
  بن  یزید   و   ، انصاری  حارث  بن   محمد   و  ، انصاری   عمران  بن  سعد   و   ، علی  بن  زید   بن   حسین
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  شاهد  ، بود  وصیت   کاتب   نخستین   که   را   اسلمی   سعد   بن   جعفر   بن   محمد   و   ، انصاری  سلیط 
 اینکه   ندارد؛  یشریک  و  است  یگانه  نیست؛  الله  جز  خدایی  دهدمی  شهادت  »او  : فرمود  و  گرفت
  که   را  هرچه  خدا  و  ، نیست  آن  در  شکی   و  آید می  رستاخیر   ساعت  و  ، ستاو  ۀفرستاد  و   بنده  محمد

  و   حساب  و  ،است  حق  ،گاهوعده  و  ،است  حق  مرگ،  از  بعد  رستاخیز  و  ،انگیزدمی  بر  قبرهاست  در
  و  ،است  حق  آورد،  محمد  آنچه  و  ،است   حق  خداوند،  پیشگاه  در  ایستادن  و  ،است   حق  ،قضا
 اعتقادات  این  با  و  کردم  زندگی   اعتقادات  این  بر  من  .است  حق  فرستاد،  فرو  او  بر  االمینروح  آنچه

  : دهممی  گواهیها  آن  برای   و  «.شوممی  برانگیخته  اعتقادات  همین  با  اللهشاءان  و  میرممی
  وصیت   و  ،طالبابی  بن  علی  المؤمنینامیر  جدم  وصیت  و  ،است  خودم  خط  به  من،  وصیت  این»

  همین   نیز  علی  بن  محمد  بن   جعفر  وصیت  و  ،کردم  بردارینسخه  حرف  به  حرف  را  علی  بن  محمد
  او   هکینا  شرط  هب  ؛سازمیم  همراه  اوبا    را   یگرمد  پسران  و  ام،کرده  یتوص  علی  هب  من  .است  طور

  اختیار   به  ها را نگه داردآن  باشد   داشته  دوست  اگر  و  ،دهد  یصتشخ   یستهشا  راها  آن  و  بخواهد 
  یاری اخت   او  وجود  باها  آن  و  اوست،  یاراخت  به  ندک   مایل بود اخراجشان  و  نخواست  اگر   و  اوست،

 1« .وصیت آخر تا ...ندارند

  ما   به  بود  حبس  در  که  حالی  در  الحسنو اب  از  هایینامه   :گویدمی   مختار  بن  حسین
  چیزی   فالنی   به  و  ، کند  چنان  و  چنین   تا   است   پسرم  ترینبزرگ  به  من  پیمان  و  »عهد  : رسید

 2« . ... فرماید  مقدر من ایبر  را مرگ خدا یا ،ببینم را تو تا نرسان
  ؛ شدند   جمع  جا  یک  جواد  فرزندش   با  وفات  هنگام  و  وفات  از   پیش  نیز  رضا  امام
   : است گفته طوالنی  حدیثی در  صلت ااب . بود میانشان که  طوالنی ۀ فاصل با وجود 

 که  حالی  در آمدم بیرون اگر   .روممی  فاجر این حضور  به من !اباصلت ای»  :فرمود   سپس   ...
  سرم   که  حالی  در  آمدم  بیرون  اگر  لیو   ؛بگویم  سخن  تو  با   تا  بگو  سخن   من  با  نداشتم  سر   بر  چیزی

  خود   لباس   امام  ، رسید  فردا   حگاه صب  وقتی  : گفت  صلتااب  «.نگو  سخن من  با بود پوشیده
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  به   مونأم  غالم  که  بود  حال   همین   در  .ماند  منتظر  و  نشست  خود   محراب  در  و  پوشید   را 
  و  کفش امام .کن اجابت را  المؤمنینامیر :گفت حضرت آن به و شد وارد ایشان محضر
  به   آنکه   تا  بودم،   ایشان  پِی   در   من   که   حالی  در  کرد  رفتن   به   شروع  و   پوشید  را   خود   لباس

  دستش   در   و  بود   میوه  سینی   چند   و  انگور   سینی  یک   مأمون  جلوی   . شد  وارد  مونأم  حضور
  امام   وقتی  .بود  هگذاشت  باقی  را   قسمتی  و  هخورد  را   آن  از  تیقسم  که  بود  انگور  ۀخوش  یک
 ایشان  چشم  دو  میان  و  گرفت  آغوش  در  را   وی  و  کرد  شتاب  ایشان  سویبه   دید  را   رضا

  رسول   پسر  ای  :گفت  و  کرد  تعارف   را   خوشه   آن  سپس  .نشاند   خود  همراه  را   او  و  بوسید   را 
  بهشت  از خوبی این به انگوری شاید»  :فرمود  رضا  امام  .امندیده   این  از  بهتر  انگوری  !خدا 
 آن  از  مرا»  : فرمود  او  به   رضا   امام   .بفرمایید   میل   را   اشهمه   :گفت  مونأم  «!باشد  بوده

  شاید   ! ؟کندمی  منع   کار  این   از   را   شما   چیزی چه   ؛ بخورید   باید  حتما    شما   :گفت  «.بدار  معاف
  و  خورد   خوشه   آن  از   خودش  .بفرمایید   میل   انگورها   این   از   کنید؟ می   متهم  چیزی  به   را   ما

  مونأم  . انداخت  را   آن  سپس  و   خورد   آن  از   دانه   چند   رضا   .کرد  تعارف   امام  به   سپس
 حالی   در  و  «.کردی  رهسپار  مرا  تو   که  جایی   همان  به»  :فرمود  امام  ؟درویمی  کجا  :گفت

  دستور  و  شد   خانه  وارد  آنکه  تا  نگفتم  یسخن  ایشان  با  من .آمد  بیرون  بود  پوشیده  سرش  که
  میان  در   من   که  حالی   در   خوابید   خود   بستر   بر   سپس   .شد  بسته   درها   . ببندند  را   درها   داد

  موهای با روخوش جوانی که بودم حال همین در .بودم هایستاد  محزون و اندوهناک خانه،
  از   :گفتم  و  شتافتم  وی  سویبه   . شد  وارد  بود  رضا  امام  به  مردم  تریِن شبیه   که  مجعد

  از   زمان  این  در  مرا  که  کسی  »همان  :فرمود   ! بود؟  بسته  درها  که   حالی  در   ، شدی  وارد  کجا
 کسی چه   شما  :گفتم  او  به  پس  «.بود  بسته  درها  که  حالی  در  کرد  خانه  وارد  مرا  همو  ،آورد  مدینه

  « .هستم  علی  بن  محمد   من  !اباصلت  ای   ،هستم  تو   بر  خدا  حجت  من»  : فرمود  من   به  ؟هستی
  .شوم  داخل  همراهش  به   داد  دستور  من  به   و  شد  وارد  و   رفت  پدرش  سویبه   سپس
  دو   میان  و  چسباند   خود  ۀسین   به  ، بوسید  را   او  ،شتافت   شسویبه   دید  را   او  رضا  وقتی
  آن   روی  را   یعل  بن  محمد  و  کشید  بسترش   سویبه  را   او  سپس  .بوسید  را   او  چشم
 کفی  . فهمیدمنمی   من   که  فرمود می  او  به   را   رازی   و  د یبوسی م  را   او   که  حالی   در   تانداخ
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  خود   زبان   با  را   آن  اباجعفر   دیدم   و   دیدم،   رضا  امام  های لب   بر   را   برف   از   تر سفید
  درآورد  گنجشک   شبیه   چیزی  و  کرد  اشسینه   و   لباس  میان  را   خود  دست  سپس   .لیسیدمی

  از   برخیز  !اباصلت  ای»  : فرمود  ابوجعفر  . یافت  وفات   رضا   و  بلعید   را   آن   ابوجعفر  و
  .آب  نه  و  هست  وشوشست  وسایل  نه   خزانه،  در  :گفتم  «. بیاور  آب   و  غسل  لوازم  گنجه  داخل

  وسایل  آنجا  در   دیدم  که  شدم  گنجه  وارد  «.بیاور  برایم  دادم   فرمان  تو  به  چه»هر   : فرمود
 غسل  را   امام  تا  مزد  کمر  به  را   خود  پیراهن  و  آوردم  راها  آن  .هست  آب  و  وشوشست
 حضرت   آن  «.دهدیم  یار ی  مرا  تو  از  غیر  یسک  ؛برو  نارک  اباصلت  ای»  : فرمود  جواد  . بدهم

  حضرت   حنوط   و  کفن  آن  در  که  را  زنبیلی  و  برو  گنجه  »به  :فرمود  من  به  سپس  .داد  غسل  را 
  را   آن  .بودم  ندیده  آنجا  قبال    هرگز  که  دیدم  را   زنبیلی  ناگاه  و  شدم  وارد  «.بیاور  مبرای  است

  من  به   سپس  ؛خواند   نماز  او   بر  و  کرد   کفن   را   حضرت  آن   . بردم  ایشان   برای  و  برداشتم 
  . کند  درست   تابوتی   تا   نجاری   روممی   : کردم  عرض   ایشان  به  «.بیاور  م برای  را  تابوت»  : فرمود
  زمان   آن  تا  که  دیدم  را   تابوتی   و  شدم  گنجه  وارد  «.هست  تابوتی   ،گنجه  در   که  برخیز»  :فرمود
  را   ایشان   خواند  نماز   رضا   بدن  بر   آنکه   از  پس   . آوردم  ایشان   برای  را   آن  . بودم  ندیده 

  از   هنوز   .خواند  نماز   رکعت  دو  و   کرد  مرتب   را   شان یا   پای  دو   و  گذاشت   تابوت  در  و  برداشت
  و   شد   خارج  آن  از  تابوت  و  برداشت  شکاف   سقف،  و  شد  بلند   تابوت  که  بود  هنشد  فارغ  نماز 
  طلب   ما  از  را   رضا  و  آیدمی  مونأم  اکنون  !خدا   رسول  پسر  ای   :کردم  عرض  .رفت
  پیامبری  هیچ  .اباصلت ای گشت  بازخواهد او که  باش  ساکت»  :فرمود  کنیم؟  چه   حال  کند؛می

  با   راها  آن  اجساد  و  ارواح  وندخدا  آنکه  مگر  باشد  مغرب  در  او  وصی  و  بمیرد  مشرق  در  که  نبوده
  تابوت   و   شکافت  دوباره   سقف   که   بود  نرسیده   پایان  به  سخن  این   و  «.کند می  جمع   یکدیگر

  بسترش   روی   را   او  و   آورد  بیرون   تابوت   از   را   رضا  و   برخاست   جواد  امام  . آمد  فرود
1« . ...بود نشده  کفن و غسل اصال   او یگوی ،گذاشت
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  به  مدینه   از   هجری   220  سال   در   را   ایشان  عباسی   معتصم   ، جواد  امامدربارۀ    اما
  آخر  روزهای یا  روز ینآخر  در و ،یافت  وفات بغداد  در سال  همان در حضرت آن و ،برد بغداد
 . است هکرد ت یوص هادی علی   پسرش امامت به  شا ی بیمار 

   :مفید

  از   خیرانی،  از  محمد،   بن حسین  از  یعقوب،  بن  محمد از  محمد،   بن  جعفر  ابوالقاسم  از»
  ابوجعفر  منزل  درب  مالزم  بودم  شده  انجامش  مأمور  که  خدمتی  برای  :گفت  پدرش، 

  وضعیت   و   حضرت   حال  از   تا   آمدمی   اشعری   عیسی  بن(   )محمد   سحرگاه   شب   هر   و  بودم 
  وارد  خیرانی  و  ابوجعفر   میان  ۀفرستاد  هرگاه   که   بود   این   بر  قرار   و   شود،   جویا   ایشان   بیماری 

  خیرانی  .کردمی  خلوت  فرستاده  آن  با   خیرانی  و  رفتمی   و  خاستبرمی   احمد  شدمی
  آن  و  برخاست  مجلس  از  عیسی  بن  محمد  بن  احمد  و   رفت  بیرون  یشب  او  :گویدمی

 را  ما  گویوگفت  که  ایستاد  جایی  در  و  زد  دوری  احمد  .گذاشت  تنها   من  با  را   فرستاده
 من»  :فرمایدمی   تو   به   و  فرستد می   سالم  تو   بر   تو   آقای   :گفت  فرستاده   شخص   . شنیدمی

  دارد   شما  بر  را  حقی  همان  من  از  پس  او  و   رسدمی  علی  پسرم  به   امر  این  و  کنممی  رحلت   زودیبه
  و   بازگشت  خود  جای  به  احمد  و  رفت  فرستاده  آن  سپس  «.داشتم  شما  بر  پدرم  از  بعد  من  که

  آنچه   و   شنیدم؛  من  گفت  که  را   چیزی  :گفت  .بود  خیر  :گفتم  گفت؟  چه   تو  به  امام  : پرسید
  است؛   کرده  محرا   تو  بر  دادی   انجام   تو  که  را   کاری   وندخدا   :گفتم   .کرد  بازگو  بود   شنیده   را 

ُسوا  َواَل   :فرمایدمی  تعالیحق   زیرا    این   شنیدی،  که  حال  و  ؛نکنید(  جاسوسی  و) 1َتَجَسّ
  را   آن  روز  آن  تا  مبادا   و  شدیم،  نیازمند  آن  به  روزی  شاید  نگهدار،  خودت  پیش  را   شهادت

  ُزعمای   به  و  کردم  مهر  را   آن  نوشتم،  ایصفحهده   ۀنام  یک  و  شد  صبح  :گفت  !کنی  فاش
  کنید[  باز   را   نامه  ]این   بخواهم   شما   از   آنکه   از   قبل  اگر   :گفتم   و  دادم   تحویل   خود   اصحاب

  ابوجعفر  وقتی  .کنید  عمل  است  آن  در   آنچه   به   و  کنید  باز   را   آن  ،فرارسید   من   مرگ



.12، حجرات. 1



 احمدالحسن وصیت و وصی  .................................................................................. 88

  فرج  بن   محمد   نزد   قوم   بزرگان   دم یفهم   که   وقتی   تا   نیامدم  بیرون   خود   منزل   از   یافت   وفات
  من  به  فرج  بن  محمد  .کنندمی  مذاکره  یکدیگر  با  امامت  امردربارۀ    و  اندکرده  اجتماع

  شهرت   از   ترس   اگر   :گفت  و  داد   خبر   من   به   حضورش   در  قوم   اجتماع   از   و   نوشت   اینامه 
  وارس  . بیایی  من   سویبه  تو   بینم می  صالح   لیو   ،آمدممی  تو   سویبه   جمعیت   این   با   نبود 

  که  رسیدیم خانه  درب به .اندشده  جمع او نزد  جماعت دیدم و رفتم او سویبه  و شدم مرکب
  هابرگه   آن  که  کسانی  به  من   .برندمی   سر  به   تردید وشک  در ها  آن  از   بسیاری  شدم  متوجه

  بیرون  را   هابرگه  نیزها  آن  و  بیاورید   بیرون را   هابرگه   آن  گفتم   ، دن داشت  حضور   و   بود  دستشان
  نظر   به  گفتندها  آن  از  برخی  .ایمشده   امر  آن  به  که  ستا   ی فرمان  این   گفتم ها  آن  به   . آوردند

 گواهی   همراهت   نیز   دیگری  شخص   شود   استوارتر   تو   سخن   اینکه  برای  است  بهتر   ما
  اشعری   ابوجعفر   این   ؛ است  آورده  ما ش   برای   ایدخواسته   که  را   چه آن   خدا   گفتم ها  آن  به   . بدهد
  او   از  جماعت  آن  .است  شنیده   را   نامه   این   محتوای  که  دهدمی   شهادت  من  ای بر   که  است

  مباهله   از  او  و  طلبیدم،  مباهله  به  را   او  .کرد  خودداری  دادنشهادت   از  او  لیو   پرسیدند
  از   یکی آِن   از  داشتم   میل  که   است  کرامتی  شهادت،  این  ولی   ما ه شنید  را  آن  :گفت  و  ترسید 
  جماعت   آن  .نیست  شهادت  کتمان  برای  راهی  آمد  پیش  مباهله  که  حال   اما  باشد؛  اعراب

 1«. شدند الحسنو اب  امامت تسلیم آنکه  مگر نشدند  پراکنده آنجا  از
   :بود  فرموده تصریح   پسرش به   رفتمی بغداد  به مدینه از وقتی هم  آن از  قبل

  سویبه   مدینه  از  مرتبه  اولین  برای   ابوجعفر  وقتی  :گفت  مهران،  بن   اسماعیل  »از
  این   از   من   !شوم  شما  فدای   : کردم  عرض   ایشان  به   حرکت   هنگام  افتاد   راه   به  بغداد

  من   به   خندان  کیست؟  آِن   از  شما   از   پس  امامت  امر  . بیمناکم  شما   جان  بر   مسافرت
 ایشان   وقتی  «.نیست  امسال   کردی  تصور  تو  که  گونهآن   [ غیبت  »]این  : فرمود  و  نگریست
  فدایتان  : کردم  عرض   و   رفتم   ایشان  سویبه   برود  معتصم  نزد   به   تا  شد   خوانده  ]دوباره[ 
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  که  آنجا  تا  ستیگر   حضرت   آن  کیست؟  آِن   از  امر  این شما   از  پس نبودید شما  اگر  شوم،
  امر   .بود  بیمناک   باید  من  جان  بر  که  است  زمان  نیا  در»  : فرمود   و   شد   خیس   هایشریش 

 1« .است علی پسرم آِن  از من  از بعد امامت
 :معجزاتالعیون  :بحار 

  شپسر   بروند،  حج  به   خواستندمی   مأمون  دختر   همسرش،  و  ابوجعفر  وقتی»
  به   را   سالح  و  هامیراث  و  کرد،   خود  جانشین  مدینه  در   بود  کودکی  که  را   علی  ابوالحسن

  به   امام  سپس  .فرمود  تصریح   وی   امامت  به  یارانش  و  مطمئن  افراد  حضور  در   و  ،داد  او
  رفته   روم  سویبه   مأمون  که  حالی  در  بازگشت  عراق  سویبه   مأمون  دختر  همسرش  همراه

  امامت  از   سال   شانزده   زمان  آن  در   . درگذشت  "رونی باد "   در  ق218  سال   در  و  بود 
  محمد   سحاقإ ابوـ   معتصم  با  ق218  سال  شعبان  در  مأمون  از  پس .بود  گذشته  ابوجعفر

 2« .شد بیعت ـهارون بن
 :پدرش  از عیسی،  محمد  بن  احمد از

،  ابوالحسن  بر  نص  از  پس  بازگردد،  و  برود  عراق  به  مدینه  از  خواست  ابوجعفر  وقتی
  هدیه   برایت  خواهیمی  چه  عراق  هایسوغات  از»  :فرمود  او  به   و  نشاند   خود  اتاق  در  را   ایشان
  : فرمود  و  کرد  رو  گرشی د  پسر   موسی  به   «.آتش  ۀشعل  همچون  شمشیری»  :فرمود  «بیاورم؟

  مادرش  شبیه  یکی  این  و  ،من   شبیه  ابوالحسن»  :فرمود   .اسب  یک  :گفت  «خواهی؟می  چه  تو»
 3« .است

  در   بلکه  ؛نکرد  بسنده  متعدد  تصریحات  و  هابیان   به  فقط   وفاتش   از  قبل  جواد  امام
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  انبیا   و  پدرانش و  یمصطف  جدش   از   پیروی   در   نیز  شد   منجر   وفاتش   به  که  بیماری  همان
  وفات   زمان  در   هادی  امام  حضور  و  نوشت؛  را   خود  وصیت  و  کرد  تصریح  نیمرسل  و

  ؛ است  بوده  هم  صورت  همین  به   قطعا    حتی  بلکه  نیست،  بعید  پدرش  کنار  در  جواد  امام
  مثل   یامام  فقط  را   امام  کنندمی   بیان  صراحتبه   که  روایاتی  ۀمالحظ  از   بعد  خصوصبه 

 . دهدمی  غسل خودش

  من   به  حسین   بن  علی  پدرم  که  هاییوصیت  از»  :فرمود  ،ابوجعفر  از  ،ابوبصیر  از
 زیرا  د؛نگیر   عهده  بر  مرا  غسل  تو  جز  کسهیچ  ،ردممُ   من  وقتی  ،پسرم  ای  :فرمود  که  بود  این  کرد
 1« .  ...دهد نمی غسل اوست همانند که  [یبعد ] امام  جز را امام

  من   به  رسید  پدرم  وفات  وقتی»  :فرمودمی  صالح  عبد  شنیدم  :گویدمی   ابوبصیر
  را   خود  پدر  نیز  مپدر   و  ،دادم  غسل  را  خود  پدر  من  .ندهد   غسل  مرا  تو  جز  کسی  ،پسرم  ای  :فرمود
 2« .دهدمی غسل را دیگر حجت ،حجت  فقط و داد غسل

  سرپرستی   وصی   جز  را  وصی  ...»  : است  آمده  اباعبدالله   از   طوالنی   حدیث   در 
 3« .کندنمی

 : رضا امام از دیگری،   شخص یا  حالل  عمر   بن  احمد از

  دیگر  یامام  جز  را   امام  که  آورند می   دلیل  ما  ای بر ها  آن  : کردم  عرض   ایشان  »به
  « ؟یگفت  چهها  آن  به  تو  و   دانندمی  چه  امام  غسل  از  هاآن»  : فرمود  امام  . دهدنمی  غسل

  عرش   زیر  او  غسل  دیبگو  من  موالی  اگر  گفتم  !شوم  فدایت  : کردم  عرض  :گفت  یراو 
  درست   ،بوده   زمینی  سرحدات  در  او  غسل  بگوید  اگر  و  است  گفته   راست  ، بوده  پروردگار 

 به»  : فرمود  بگویم؟  چهها  آن  به  :کردم  عرض  «.نیست  گونهآن   نه،»  :فرمود  .است  گفته
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  : فرمود  د؟ یداد  غسل  را   او  شما   م یبگو ها  آن  به   آیا   : گفتم  «.دادم  غسل  را  او  من  بگوها  آن
1« .بله»

  تو   سویبه   ـمون أم  یعنیـ  او  ...»  : است  شده   ت یروا   طوالنی  خبری   در  رضا  امام  از
  خودش  مثل  یامام   جز  را   امام  پنداشتیدنمی  شما  مگر  !هرثمه  ای  :گویدمی  تو  به  و  آمد  خواهد
  پسرش  که  حالی  در  ؟دهدمی  غسل  را  یموس   بن   علی  الحسنابا  کسی  چه  حال  دهد؟ینم  غسل

  پاسخ   او  به  گفت   چنین  او  ی وقت  !؟هستیم  طوس  در  ما  و  است  حجاز   سرزمین   در  نهی مد  در  محمد
  ستمگری   اگر  و  دهدب  غسل  خودش   همانند   امامی  فقط  را  امام   ست ین  واجب  گوییممی  ما   :بده

  اشکنندهغسل  به  امام  امامت   و  ،شودنمی  باطل  امام  غسِل   داد  غسل  را  امام  و  کرد  سرکشی
  . شودنمی  باطل  شامامت  دهد   لسغ  را  پدرش   نتواند  قبلی،  امام  از  بعد  امام  اگر  و  شودنمی  منتقل

  غسل   آشکارا  را  ایشان   محمد  پسرش   بود   مدینه  در   رضاالموسی  بن   علی   الحسن،ابو  اگر
 2« ... است داده غسل را رضا الموسی  بن یعل  مخفیانه  صورت به ایشان هم اکنون و دادمی

  خودش   همانند  امامی  باید  را   امام  غسل   شودمی  روشن  رضا  امام  سخن  در  دقت  با
  بسا   چه   . یمخف  و  ی سرّ   صورتبه   چه   و  ، علنی  و  آشکار   صورتبه   چه  حال   بگیرد،   عهده   بر
کفن   از   بعد   هادی  امام  اینکه   به  باشد   ایاشاره   ، بعدی  روایت   در و    امام   پدرش  غسل 

 .است ه بازگشت ، شوفات از پس جواد

  تا   آمد   زدهوحشت  محمد   بن   ی عل  الحسنابو   موال  : گفت  وشاء،   علی   بن  حسن   از
  است؟  شده  چه  را   شما  :گفت  او  به  عمه  .نشست  پدرش  ۀعم  «موسیاّم »  اتاق  در  اینکه

 به »  : فرمود  . نگو  طور این  :گفت  «.یافت  وفات  لحظه  نیهم  در  پدرم  !سوگند  خدا   به»  : فرمود
  روز   چند   از  پس  .کرد  یادداشت  را   روز  و  زمان  و  «.گویم می  که  است  طور  نیهم   ،سوگند  خدا
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 1. بود فرموده   ایشان که بود   طور همان و رسید  پدرش وفات  خبر

  هایمیراث   و  ،کرد  وصیت   عسکری  حسن  پسرش  امامت  به   نیز   هادی  امام
 . نمود  تسلیم ایشان به   را  انبیا

  ق254  سال  در  که  ایبیماری   در  الحسنابو   »و  :«ةوصیال»اثبات   کتاب  در  مسعودی  از
  و   حکمت  و  نور   او  به  و  کرد  احضار  را   حسن  محمدابا  پسرش  شد  وفاتش  به   منجر

  به  خود مطمئن انصار حضور در  و کرد، تصریح او ]امامت[ ه ب و ،بخشید  را  انبیا هایمیراث
 2«.کرد وصیت او

  بن   محمد  از   سند   با  فضائل«الفي   »الهدایة   کتاب  در  حضینی   حمدان  بن   حسین   از
  را  کسی  ابوالحسن»  :است   آمده  حدیثی  در   طلحی  عبدالله   بن   محمد  و   قمی،  داوود

  حرکتی   هیچ  پس  ؛کنممی  رحلت  خدا  سویبه  امشب  من"  : فرمود  و  فرستاد  دو  آن  سویبه 
  که   حالی   در   کردیم   صبح  : گفت  که   آنجا  تا  ." ...بیاید شما برای محمد  من  پسر امر  تا  نکنید 

 3« .بود شده منتشر الحسنو اب وفات  خبر
  به   وفاتش  از  پیش  ماه  چهار  ابوالحسن»  :است  شده  روایت  قنبری  یسار بن یییح  از

  حالی   در  ،کرد  اشاره  او  برای   خودش   از  بعد   امامت  امر  به  و  کرد   وصیت  حسن  پسرش
 4« .گرفت شاهد  آن بر  را  موالی از جمعی و من که
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  ماه   چهار  هادی  امام  کند می  بیان   صراحتبه   روایت  این   . کن  دقت   آخر   روایت  به
  ش وفات  که  زمانی  در  را   آن  حتی  و  است  کرده  تصریح  عسکری   حسن  به  وفاتش  از  قبل

  و  انبیا   های میراث  و   کرد  تکرار  جانشینش   حضور   در   را   خود   وصیت   و  نکرد   رها   نیز   رسید 
 . داد تحویل  ایشان به  را  ائمه

  حجت  پسرش  امامت  بر  مختلف  های موقعیت   در   اینکه  با  عسکری  حسن  امام  اما
  یعنی   بود  داده  فرمان  آن  به  متعال  خداوند  که  را   وصیتی  ،بود  کرده  تأکید  الحسن  بن

  .فرمود ریح ص ت زمان  و  عصر صاحب  امامت هب  و نکرد  رها  را  مرگ  هنگام  وصیت

  علی   بن   اسماعیل   ابوسهل   »برای  :گفت  بحرانی،  غشان  بن   داوود  سلیمانابو   از
  بن   حسن   ابامحمد   محضر  به   : گفت  علی   بن   اسماعیل   ... [:]گفت  خواندم،   نوبختی 

  بودم   ایشان  کنار  در  من .شدم  شرفیاب   ـ شد  منجر   شوفات به  که  ایبیماری   آن  درـ   علی
  بن   علی   به  آن  از  پیش  و  بود  پوست سیاه   خادمی  که  "عقید"  خود  خادم  به   ناگاه   که

 میبرا 1ک مست   جوشاندۀ  !عقید  ای"  : فرمود  بود   کرده   بزرگ  را   حسن  و  ، خدمت   محمد
  آن  وقتی   . آورد  را   آن  حجت   امام  مادر   " جاریه  صقیل"   و   جوشاند  را   آب  او  ".کن  درست
  کرد   لرزیدن  به  شروع  ایشان  دست   بنوشد،  آن  از  خواست  و  گرفت   قرار امام  دستان  در  ظرف

 وارد"  : فرمود عقید به  .افتاد  شدست  از  و  خورد  حسن  پیشین  هایدندان  به  ظرف  آنکه  تا
 " . بیاور من  نزد را او بینی می سجده  حال  در را کودکی  آنجا در و شو خانه

  در   را   کودکی  ناگهان  پرداختم؛  وجوجست   به  و  شدم  خلا د  : گفت  عقید  :گفت  ابوسهل
  .کردم  سالم  او  هب   .بود  گرفته  آسمان  سویبه   را   خود  ۀسباب  انگشت  که  دیدم  سجده  حال

  به  است  داده   فرمان  شما  به   من   آقای   :کردم  عرض   او  به   .کرد  کوتاه   را   خود  نماز  ایشان
  ابوسهل   . برد  پدرش   سویبه   را   او  و  گرفت   را   او  دست   و   آمد  صقیل   ناگاه   بروی،  محضرشان

  و  بود  درخشان  ماه   مثل که   حالی  در  ،کرد   سالم  رسید  ایشان  ورحض   به  پسر   آن  وقتی   :گفت
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  دید   را   او  حسن  وقتی  .بود  زیاد  هایشدندان   بین   ۀفاصل  و  داشت  مجعد  موهایی  سرش
 و  ."رهسپارم پروردگارم سویبه من که  بنوشان آب من به !شبیت اهل سرور ای"  : گفت  و   گریست

  آن   و   کرد  نزدیک  ایشان  های لب   به   و   برداشت   دست   با   را   مستک   ۀ جوشاند  ظرف   کودک  آن
  اتاق   در  ". کنید  آماده  نماز  برای  مرا"  :فرمود   نوشید   را   آن  که   همین  . نوشید  آن  از  حضرت
  داد  وضو  دیگر  عضو  از  پس   عضوی  را   حضرت  آن  ،کود ک   و  شد  گسترده  ایپارچه  حضرت

  تو   م، کپسر   ای  را   تو  باد  مژده "  :فرمود   او   به  ابومحمد  . نمود  مسح  را   او  پاهای   و   سر  و
  و   فرزند  تو  .هستی  شزمین  در  خداوند   حجت  تو  .هستی  مهدی  همان  تو  . هستی  الزمانصاحب

  بن   یعل   بن  محمد  بن  یعل   بن  حسن  بن  محمد  تو  و  آوردم،  دنیا  به  را   تو  من  .هستی  من  وصی
  رسول   نسل  از  تو   .هستی  طالبابی  بن  یعل  بن   حسین  بن  ی عل  بن  محمد  بن  جعفر  بن  موسی 

  و   اسم  و  ،داد   بشارت  تو  به   پیامبر  .هستی  امامان طاهر  [اوصیا از ]  آخرین  تو  .هستی   خدا
  پیمان   و  عهد  آن  برای  من  از  مطهرش،  و  پاک   پدران  طرف  از  پدرم  و  کرد؛  مشخص  را  تو  ۀکنی

  بن   حسن   و  ."است  شکوهمند ۀستود که ما، پروردگار ای .بیتاهل بر خدا   صلوات و سالم  گرفت؛
 1« .شتافت  معبود  جوار به  هنگام  نآ در  علی

  تصریح  صالح  خلف  پسرش   ه ب  علی   بن   حسن  :»المقنع«  در   آبادی   سد   علی  شیخ  از
  در  شیعیانش  و  او  میان  واسط  را   «عمری  سعید   بن  عثمان  ابامحمد »  خود   وکیل   و   فرمود
  به   و  کرد  جمع   را   شیعیانش   و  امر  او  به   کرد   احساس  را   خود  وفات   وقتی  .داد  قرار  خود   زمان

  بن  عثمان   ابامحمد   و   اوست  از   پس   امر  این   صاحب   و  ن یجانش   ، فرزندش   که   داد   خبر ها  آن
  هرکس   پس   ؛ است  شیعیان  و  او   میان  سفیر   و   حضرت  آن  باب   و   ،او  وکیل   عمری  سعید

 مراجعه  او  به  مردم  امام،  زندگی  اندور   در  که  طور  همان  ،کند  مراجعه  او  به  دارد  حاجتی
 2«.سپرد  او به  را  خود  خادمان و ؛کردندمی
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  وصیت   وفاتش  هنگام  در   مهدی  امام  کندمی  بیان   که  هست  هم  روایتی  حتی
  محضر   در  ـداشت  یعقوب   که  وضعیتی  مثل   درستـ  او  ۀذری  و  فرزندان  و  کرد  خواهد
. بود  خواهند حاضر ایشان

  سخنان   از  آیه  این  تفسیر دربارۀ    ایشان  از  :گفت  ،ابوعبدالله  از  جابر،  از 
هَ   َنْعُبدُ   َقاُلوا  َبْعِدي  ِمْن   َتْعُبُدوَن   َما  ِلَبِنیِه   َقاَل   ِإذْ   پرسیدم   تعالیحق هَ   کِإَل    ِإْبَراِهیَم   کآَبائِ   َوِإَل 

ا  َوِإْسَحاَق   َوِإْسَماِعیَل  ه  ا  ِإَل    خواهید   را  چه  من،  از  پس  :گفت  خود  پسران  به  هک  نگامیه ) 1َواِحد 
  را   یگانه  خدای  ،اسحاق  و  اسماعیل  و  ابراهیم  پدرانت  خدای  و  تو  خدای  :گفتند  پرستید؟

2« .است شده جاری  قائمدربارۀ  آیه این» :فرمود ،( پرستیممی

  است   مرگ  هنگام  وصیت،  زمان   ،تردیدی   هیچ   بدون  شد  تقدیم  آنچه   تمامی  به  توجه  با
  « وصیت»  با   را   او  و   دهدمی  تحویل   بعدی   امام   به   را   ا یانب  میراث   ، مرگ  هنگام   قبلی   امام  و

  خدا   رسول  اصلی  وصیت  شویممی  متوجه   ترتیب   این   به  عالوه،به   ؛گرداندمی   مخصوص
  بن   علی   و  کرد  امال  را   آن  حضرت  و   است  شده  انجام  وفاتش   شب   در  محمد

  مفصل   طوربه   تحقیق   این  در  را   نکته   این   خدا   خواست  به  ما   و  ؛نوشت   را   آن  طالبابی
. کرد میخواه روشن

هَ  ِإَنّ   تعالیحق  سخن   تفسیر   در  بسیاری   روایات ُمرُ  الَلّ
ْ
ْن  ْم کَیأ

َ
وا أ َماَناِت  ُتَؤُدّ

َ
ْهِلَها  ِإَلی   اِْل

َ
  3أ

  بیان   که  است  شده   وارد  ( بازگردانید ها  آن  صاحبان  به  را  هاامانت  هک  دهدمی  فرمان  شما  به  خدا)
  که   است  مشخص  و  ،است  امامت  و  هامیراث  ،وصیت  بازگرداندندربارۀ    آیه  این  کنندمی

   .شودمی  انجام  مرگ  زمان  در  هامیراث  و امامت دادنتحویل 
  ه ک  دهدمی  فرمان  شما  به  خدا)  : متعال  خداوند   سخندربارۀ    اباعبدالله  از  ،ابابصیر   از
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  بازگرداندن  ،سوگند  خدا  به»  : فرمود  که  است  آمده  بازگردانید(ها  آن  صاحبان  به  را  هاامانت
 1« . است وصیت و امام به  امانت
 به   خدا) :تعالیحق  سخندربارۀ  ایشان از :گفت ما، یاران از یکی از  مالک، بن  یحیی  از

 امام  به  امام»  :فرمود  ،پرسیدم  بازگردانید(ها  آن  صاحبان  به  را  هاامانت  هک  دهدمی  فرمان  شما
  ؛ نیست   امام   طرف  از  این  سوگند  خدا  به،  یحیی   ای»  :فرمود  سپس  و  ... .«بدهد   تحویل  بعدی
 2« .خداست  سوی از امری بلکه

  به   را  هاامانت  هک  دهدمی  فرمان  شما  به  خدا)  :ۀ آیدربارۀ    رضا  از  :گفت  عمر  بن  احمد
  امانت  امام، هر  تا ؛هستند  محمد آل از ائمه هاآن »:فرمود  .پرسیدم  بازگردانید(ها آن صاحبان

  امام   از   را  آن  و  ندهد،  اختصاص  دیگری  کسهیچ  به  را  آن  و   دهد  تحویل  خود  از   بعد  امام  به  را
 3« .نسازد  دور بعدی

  فرمان  شما  به  خدا)  :تعالی حق   سخندربارۀ    اباعبدالله  از   :گویدمی   خنیس  بن  معلی
  امام  به  خدا»  :فرمود  ایشان   و  پرسیدم  بازگردانید(ها  آن  صاحبان  به  را  هاامانت  هک  دهدمی

 4« .دهد تحویل  بعدی امام به است نزدش  که را  چیزی هر  تا  است هداد دستور فعلی

  دهد می  فرمان  شما  به  خدا)  :تعالیحق   سخندربارۀ    جعفر  بن  موسی  :گفت  یونس
  خطاب   را  ما  خاص  طوربه آیه  این»  :فرمود   ،پرسیدم  ،بازگردانید( ها  آن  صاحبان  به  را  هاامانت  هک

  از   بعد  امام  به  را  وصیت  تا  است  هداد  دستور  ما  از  امامی  هر  به  تعالیوتبارک   وندخدا  .دهدمی  قرار
  پدرم   .است  جاری   هم  هاامانت  ۀبقیدربارۀ    آیه  این  عالوه،  به  ؛کند   وصیت   او  به  و  دهد   تحویل  خود

  ادای   باد   شما  بر  : فرمود  اصحابش  به  که  است   کرده  روایت  برایم  حسین   بن  علی   از  پدرش   از
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  نزد   است  هکشت  را  حسین  آن  با  که  را  شمشیری  علی  بن  حسین  پدرم  قاتل  اگر  !هاامانت
 1« .گردانممیباز او به را آن قطعا    بسپارد امانت به من

هَ   ِإَنّ   :تعالیحق   سخندربارۀ    ابوعبدالله  از  ، ابوبصیر  از ُمرُ   الَلّ
ْ
ْن   ْم کَیأ

َ
وا  أ َماَناِت   ُتَؤُدّ

َ
  اِْل

ْهِلَها  ِإَلی  
َ
اِس   َبْیَن   ْمُتْم کحَ   َوِإَذا  أ ْن   الَنّ

َ
هَ   ِإَنّ   ِباْلَعْدِل   ُمواکَتْح   أ ا  الَلّ   شما   به  خدا)  ِبهِ   ْم کَیِعُظ   ِنِعَمّ

  به   نیدکمی  داوری  مردم  میان   چون  و  ؛بازگردانیدها  آن  صاحبان  به  را   هاامانت  هک  دهد می  فرمان
 شده  روایت  (دهدمی  پند  آن  به  را  شما  خدا  هک  است  چیزی  و کنی  ،راستی به  .نیدک  داوری  عدالت
 2« .دهد می دیگر مردی به را آن ما  از مردی که است  وصیت »منظور :فرمود  که است

  آیا   : پرسید  اول  الحسنو اب  از   عمار   بن   اسماعیل   :گفت  فضال؛  بن  علی  بن   حسن   از 
 « .بله» فرمود  بگیرد؟   پیمان  و   کند   وصیت   وفات   از   پیش   تا  است   ه کرد  واجب  امام  بر   وندخدا 

 3«.بله» :فرمود خداست؟ طرف از  واجبی این آیا :گفت

هَ   ِإَنّ   : عزوجل  سخن دربارۀ    ابوعبدالله  از  ، ابوبصیر  از ُمرُ   الَلّ
ْ
ْن   ْم کَیأ

َ
وا  أ َماَناِت   ُتَؤُدّ

َ
  اِْل

ْهِلَها  ِإَلی  
َ
اِس   َبْیَن   ْمُتْم کحَ   َوِإَذا  أ ْن   الَنّ

َ
هَ   ِإَنّ   ِباْلَعْدِل   ُمواکَتْح   أ ا  الَلّ   شما   به  خدا)  ِبهِ   ْم کَیِعُظ   ِنِعَمّ

  به   نیدکمی  داوری  مردم  میان   چون  و  ؛بازگردانیدها  آن  صاحبان  به  را   هاامانت  هک  دهد می  فرمان
  شده  روایت  ،( دهدمی  پند  آن  به  را  شما  خدا  هک  است  چیزی  وکنی  ،راستی به  .نیدک   داوری  عدالت
 4« .دهد می دیگر مردی به را آن ما  از مردی که است  وصیت »منظور :فرمود  که است

  وظیفه  امام  هر  که  د نکنمی  تأکید   و  تصریح   دیگر  بسیار  روایات  و  روایات  این   بنابراین
  تحویل   اوست  از  بعد  که  امامی  به  است  شنزد  که  را   یهرچیز  و  وصیت  مرگ،  هنگام  دارد

  این   و   ؛ندا ه کرد  وصیت   ه، رسید  وفاتشان  وقتی   ائمه   ۀ هم  شودمی   ثابت   ترتیب   این   به   ؛ دهدب
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   .شودمی  اضافه مرگ زمان  در وصیت بودنواجب دالیل  به  که است دیگر  دلیلی

  در  که   طور  همان   اند؛ ه کرد  وصیت  وفات   زمان  در   نیز   مهدی  امام  سفیران  حتی
 :است آمده دیگر روایات  و زیر روایت

  فرزندان  ازـ   عتاب   جده  از   گفت،  من  به   پدرم   :گفت  خلیالن،  محمد  بن  عبدالله  پدرم   از
  بن  محمد  ابوجعفر   به   افتی  وفات   سعید   بن  عثمان   وقتی  پس   ... »  : گفت  ـاسید   بن   عتاب 

  و   ،کرد  وصیت  روح  بن  حسین  القاسمو اب  به  ابوجعفر  و  ،کرد  وصیت   عثمان
  وفات   زمان  وقتی  و  ؛کرد   وصیتسمری  محمد   بن   علی  حسنالو اب  به  ابوالقاسم

1« ". رساندمی انجام به که  دارد امری خداوند" : فرمود  و کند؟ وصیت آیا  : پرسید رسید   سمری



. 393، صشیخ طوسیغیبت، . 1



  وفاتش   شب  در   ش وصیت   نوشتن  از   را  خدا  رسول  ر، م  ع  
 ! داردمیباز 

  مسلمانان   و  شبیتاهل  و  یافت  شدت  اشبیماری   و  رسیدفرا   خدا   رسول  وفات  وقتی
  و  بنویسد   را   وصیتش  عمرش،  لحظات  آخرین   در  خواست  حضرت  آن  شدند،   جمع  ردشگِ 

  و  خالفت   بر  خود  حیات  طول  در   بار  هاده   اینکه  وجود  با  و  کند،   مشخص  را   خود  جانشین
  کند   اقامه  امت  ایبر   را   برهان   و  حجت  خواستمی  ، بود  کرده  تأکید   علی  امام  جانشینی

  و   کنندگانشک   دهان   و کنند،   جوییبهانه  که  نگذارد  باقی  ایبهانه   و   عذر  هیچ  امت   برای   و
  و  کاغذ  فرمود   امر  پس  ؛ ببندد   کنندمی  منحرف   خود  جایگاه  از   را   کالم  که  را   تردیدکنندگانی

  ؛ نشوند  گمراه  هرگز  او  از پس که  بنویسد   )وصیتی(   نوشتاری ها  آن   برای تا کنند  آماده  دواتی
  تعییندربارۀ    اشفرستاده   و  خدا   فرمان  با  که  هست  معترضی  همیشه  معمول،  طبق  ولی

  کافی   ما  برای  خدا   کتاب  :گفت  و  کرد  اعتراض  خطاب  بن  عمر  .کندمی  مخالفت  وصی
  چنین   ایشان  که  حاشا  و  ؛ (گویدمی   هذیان  یعنی)  گویدمی  نامربوط  سخنان  محمد  ؛است
  داشته  منزه  نسبتی  چنین  از  خود   سخن  با  را   بزرگوار  آن  متعال   وندخدا   که  حالی  در  ؛باشد
  سخن   نفس  هوای  به  هرگز   و) 1ُیوَحی    َوْحي    ِإاَلّ   ُهوَ   ِإْن   *   اْلَهَوی    َعِن   َیْنِطُق   َوَما  :است
  َوَما   : خود  سخن   این  با  همچنین  ؛(نیست  خدا  وحی  غیر  وجههیچبه  او  خنس  *  گویدنمی

ُسوُل   ُم کآَتا    از   و  بگیرید  را   آن  داد،   شما  به   فرستاده  را  آنچه  و) 2َفاْنَتُهوا  َعْنهُ   ْم کَنَها   َوَما  َفُخُذوهُ   الَرّ
 . (بازایستید بازداشت را شما آنچه

  منجر   شوفات  به  که  ایبیماری   در  پیامبر  :یارانش  از  بعضی  از   عثمان،  بن   ابان  از
 «. دینشو  گمراه  هرگز  من  از  بعد  که  بنویسم  اینوشته  تا  بیاورید  دواتی  و  کاغذ»  : فرمود  شد

  هذیان   پیامبر  : گفتند  بودند  حاضر  که   کسانی  از  برخی  .خواست  دولتی   و  کاغذ   عباس، 
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  دوات  و   کاغذ   ن ای  : کرد  عرض   ایشان  به   عباس   و  آمد   هوش  به   پیامبر  سپس  .دیگومی
  به   سپس  زد؟« را حرف آن شما ۀگویند آنکه از بعد آیا»  :فرمود  .خدا   رسول  ای  آوردیم  که  است

 1« . ...رید بگذا تنها مبیتاهل با مرا» : فرمود  و کرد روها آن
  که   پیامبر  یمار یب  وقتی  :گفت  است،  کرده  نقل  عباس  بن  عبدالله  از  سند  با  یبخار 

  شما   برای  تا  بیاورید  کاغذی  و  مرکب  من  برای»  :فرمود   گرفت،  شدت  شد  وفاتش  به   منجر
  غلبه  پیامبر   بر   تب  و  درد  ... :گفت  عمر  «.دی نشو  گمراه  هرگز  من  از  پس  که  بنویسم  اینوشته
  من  نزد  از»  :فرمود  پیامبر   و  شد  زیاد  نزاع  .است  کافی  ما  یبرا   خدا   کتاب  است،  یافته

  بود   این   بت یمص   تمام   و  مصیبت  : گفت  عباس ابن   «!ستی ن   شایسته  من  نزد  نزاع  که  ،برخیزید
 2. شد  ایجاد جدایی خدا  رسول  و ما  میان که

 : است گفته نوشته،  توضیحی حادثه  این ای بر  طاووس  بن   سید

 خواست   که   نوشتاری   این   برای را    پیامبر  تصریح   ،حاضرین   که   کردند  اعتراف  و  ...»
  در  و  رفتند ینپذ   را   یسعادت  چنین ها  آن  . نپذیرفتند  نشوند  گمراه  هرگز   وی  از  پس  تا  بنویسد
  که   حالی  در   ؛ شدند دو فرقه  وهفتاد منجر به هالکت    درست  راه  از   گمراهی  دلیلبه   نتیجه 

داشتبه   ادیان  تمامی  برای را    منفعت  و  سود   بیشترین   آن،  پذیرفتن    به  را   وقاحت   . دنبال 
  هذیان  که  حاشا  و  !گویدمی  یانذ ه  گفتند  ایشان  شریف  صورت  روی  در  رو  که  رساندند   آنجا
  بهتانی   از   را   پیامبر   شخصیت  بود   برگزیده   را   ت حضر   آن  که  کسی  همان  که   حالی  در   ؛ دیبگو
 َعِن   َیْنِطُق  َوَما :فرماید می تعالیحق  .بود  گردانده منزه و پاک  دادندمی نسبت ایشان به که

 3« .( گویدنمی سخن نفس هوای  به هرگز و) اْلَهَوی  

 : است کرده نقل  »حمیدی« کتاب از طاووس  بن   سید
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  حق   سخِن   گفتند  ایعده   کردند؛  اختالف  پیامبر  نزد  حاضران  :گفت  حمیدی»
  سخِن   گفتند  برخی  و  ؛سدیبنو  تا  بردند   چیزی  او  برای  پس  گوید،می   پیامبر  که  است  همان

  برخیزید  : فرمود  پیامبر  شد   زیاد   اختالف   و  نزاع   چون   و   ؛ گفت  عمر   که   است  همان   حق
  که   طوری ـ   گریستمی  که  حالی  در   عباسابن   .نیست  شایسته  من   حضور   در  نزاع  که

  راوی   !ایپنجشنبه   چه  و   ،پنجشنبه   :گفتمی   ـکرد  خیس  را   هاریزه سنگ   هایشاشک
  که   روزی  همان  گفت  عباسابن   و  ست؟یچ  پنجشنبه   ماجرای  ،عباس ابن   ای  :گفت  حدیث
  آن  هابت ی مص   ۀهم   و  مصیبت  :گفتمی   عباسابن   و   ؛شد  منع  نوشتن  آن  از  خدا   رسول

   .افتاد جدایی اشنوشته  و خدا  رسول میان  که  بود

  ی، عاقل  مسلمان  هر   که  راستیبه   : دیگومی  کتاب  این  ۀسندینو   ( المحمودعبد )
  برپا   داری عزا   و   بپوشند   سیاه   مسلمانان   اگر  ، سوگند   خدا   به   .کندمی   تصدیق   را   عباس ابن

  و  کرد   واردها  آن   بر   عمر   که   هاییمصیبت   برابر   در   ببرند   سر  به   اندوه  و  غم   نهایت  در   و  کنند 
  چه  شومنمی   متوجه  بنده  .است  اندک   ،افکند   شبهات  و   گمراهی  و  هالکت  در  را ها  آن

  یانذه  او  گویدمی   عمر  که   آنجا  تا   است  بوده  محمد  شانپیامبر   سخن  در  اشکالی
  گونهاین   بایدها  آن  انبیای  با  هاامت   ادب  آیا  است؟  یافته  غلبه  او  بر  بیماری  ای  گویدمی

  حق   در  گناهی   چه ها  آن  پیامبر   و   ؟داردمی  نگه   ادب  گونه این   پادشاهان  با   رعیت   آیا   باشد؟ 
  با   شوفات  زمان  در  عمر  که  بود  کرده  ایکوتاهی   چهها  آن  حق  در  و  بود  شده  مرتکبها  آن
  این   ! د؟یگوی م  انی هذ  او  د یگومی   و  گیرد می  جبهه   برابرش  در   و   شودمی   رو  در   رو   گونهاین   او

َها  َیا  ! کجا؟  شان کتاب  ۀ گفت  و   کجا ُیّ
َ
ِذیَن   أ ْصَواتَ   َتْرَفُعوا  اَل   آَمُنوا  اَلّ

َ
ِبِيّ   َصْوِت   َفْوَق   ْم ک أ   َواَل   الَنّ

ْن   ِلَبْعض    ْم کَبْعِض   َجْهرِ ک  ِباْلَقْوِل   َلهُ   َتْجَهُروا
َ
ْعَمالُ   َتْحَبَط   أ

َ
ْنُتْم   ْم کأ

َ
  ه ک  سانی ک  ای) 1َتْشُعُروَن   اَل   َوأ

  بعضی   با  شما  از  بعضی   ه ک  چنانهم  و  نید،کن  پیامبر   صدای  از  بلندتر  را  صدایتان   اید آورده  ایمان
 تباه  هایتانردهک  بدانید  هک آنبی  مبادا  گویید،ن  سخن  بلند  صدای  به  او  با  گوییدمی  سخن  بلند  دیگر
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  و   کرد  بلند  را   شیصدا   او  ؟!بود  پروردگارش  فرمان به  عمر ننهادنگردن   جز  ،این  آیا  و  ؛(شود
  ابراز   پیامبر  برابر   در   باشد   داشته   تواند می  دیگری   برابر  در   کسی  که   را   بیانی   ترین زشت

  چنیناین   را   پیامبر  کتابشان   دانندمی  خودها  آن  که  است  آن  ،ترشگفت  و  ،داشت
 نفس  هوای  به  هرگز  و)  ُیوَحی    َوْحي    ِإاَلّ   ُهوَ   ِإْن   *  اْلَهَوی    َعِن   َیْنِطُق   َوَما  :کندمی   توصیف

  نوشتاریدربارۀ    خصوص به   ؛(نیست  خدا   وحی  غیر  وجههیچبه  او  خن س  *  گوید نمی  سخن
  چنین   .نشوند  گمراه  هرگز  آن،  از   پسها  آن  تا   بنویسد   شانبرای  خواست  پیامبر   که  چنین این

  آیا   است  بوده  وحی  طریق   از  که   حال  و  ، باشد  بوده   یوح  طریق   از   جز  ندارد   امکان  ایگفته
  خاطر به   باد  او  بر  عار  و  ننگ  است؟  نکرده  وارد  پروردگارش  به  را   گوییهذیان   اتهام  عمر

  عملی   چنین که کسی برای  پلیدی  و زشتی  و ؛آشکار کفر و  ،قبیحی  و زشت  چرندیات چنین
 1« . ... نمایدمی  آسان برایش

  لحظات   آخرین  در  و   بخشد  استحکام   را   امت  ۀ آیند  خواستمی  خدا   رسول
  و   شیطان  بر  کار،  این  ولی  ؛کند   جلوگیری   وصی،دربارۀ    مردم  عموم  اختالف  از  شا زندگی

  مگر   نیافت  کار  این   از  ممانعت   برای  ایوسیله   هیچ  او  پس  ؛آمد  گران  سربازانش
  هوشیارانه   شا بیماری   شدت  دلیلبه   ایشان  اینکه   و  امبر یپ   سخن   در   کردنوارد  تردید وشک

  نیا   دانستیم  خدا   رسول   شاید   و  (؛ باشد  چنین   که   حاشا  و )  گویدمی ن  سخن
  برای   وصیت   نوشتن   از   دلیل   همین   به   و  داد   خواهد   فریب   را   مسلمانان   ۀ عام  ،تراشیاشکال

  خواهیم   نکته  نیا   به  ادامه  در  ما  و  نوشت  خواص  برای  را  آن  بعدا    و  کرد  خودداری  عموم
 .پرداخت

  از   پس  ی اوصیا  و  یوص   بیان  دارعهده   کهـ   خود   تیوص  نوشتن   از  خدا   رسول   وقتی
  ، شد   منع   ـبود ها  آن   از  رفتبرون  راه  و  هافتنه   از   روشنگری  و  قیامت   روز  تا   خدا   رسول

چرا دیگرد  شدید   خسارتی  دچار  امت   و   ،اختالف  دچار  مسلمانان  صورت  این  غیر   در  که؛ 
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  ولی   ؛کند  لعنت  را   دیگر  گروه  گروهی،  تا  شدندنمی   شدنحزبحزب  و  طائفه  گریطائفه 
  اهل  و   حق   نکردنیاری   دلیل به   که   نوشت   چنین   امت   این  بر   را   قضا   ، خداوند  ۀبالغ  حکمت

 .شدند  تفرقه   و اختالف دچار خدا  رسول  ایایصو با  مخالفت و آن
  این ما که شد خواهد  نوشته دوات و کاغذ آن در که است چیزی همان در نجات  بدانید 

  از  بعد  و  مهدی  امام  قیام   تا  را   خود  یایاوص  خدا   رسول  .کرد  خواهیم  روشن  را   نکته
ها آن   ؛استکرده  مشخص  خصوصیاتشان  و  نام  با  رجعت،  برپایی  تا  ایشان  قیام

  امام  فرزندان   از  مهدی   دوازده  سپس   و   امام  دوازده  شامل  که   هستند   وصی  چهاروبیست 
  نخواهید  گمراه  من از پس هرگز»  :فرمود  خدا   رسول   دلیل  همین   به   و   شوندمی   مهدی

  تا  خلق،  بر  هایحجت   و   اوصیا  ذکر   دلیلبه  ـما هکرد  تکرار  بارها  که  طور   همانـ   این  و  «.شد
  مقدمات   از   ـکرد  مخواه  بیان   تعالی  شاءاللهان  که   ر طو  همانـ   رجعت  و  ؛ است  رجعت   ییبرپا 
 . است امتیق  روز 





  نوشته   کاغذ   و  مرکب   با   که   است  چیزی   همان   در   نجات 
  !شد

  تا   خواست  دواتی  و  صحیفه   خدا   رسول   وقتی  ولی  ، بود   فراوان  هاقلم  و  کاغذها   چقدر
  ـ بود   قیامت   روز  تا  هاآن  نجات  کنندۀتضمین   که  وصیتی  همانـ   سد یبنو  را   خود  وصیت
  زمین  و   هاآسمان  که  کسی   همان  از  شد؛   دریغ  خدا   خلق  ترین گرامی  از   و  ، نایاب  برایش

  و  کاغذ  ولی  بخشید،  امتش  به  را   چیزهمه  که  کسی  همان  ؛ند شد  خلق  او  خاطربه   فقط
  دریغ   ایشان   از  بود   خواسته  آخرت  و  دنیا   در   خودشان   نجات  و   مصلحت  برای  که  را   دواتی
 . کردند

  از   برخی  و   بیتاهل  و   شدند  خارج   خدا   رسول  محضر  از  جماعت   آن  اینکه  از  پس
  جماعت   آن  از   که  کرد   درخواست  را   ی همان  علی  از  خدا   رسول   ، ماندند   باقی   یارانش

  به   را   پیامبر  و  کردند  تردید   خدا   رسول  خواست  ساختنبرآورده   درها  آن  و  بود  خواسته
  و   صحیفه  خواست  علی  امام  از  خدا   رسول   . نبود  اشسته یشا   که   کردند  متهم  چیزی 
  از  یامام  را   آن   و  بماند   شانیا   نزد   وصیت   و   کند   امال   ایشان  بر   را   وصیت   تا   کند   حاضر   دواتی

 . ببرد ارث به  است  باقی مردم  بر  تکلیف که زمان  آن تا  و قیامت  روز تا  دیگر یامام
  خدا   رسول   وصیت  باید  حتما    یعنی  ؛«قیامت  روز  تا»  :کنممی   تأکید  نکته  این  بر   بنده 

  را   مهدی  امام  وفات  از  پس  ی ایاوص  تکلیف  و  امت  تکلیف   ـاجمالی  صورتبه   هرچندـ
  روایات   و  ابد یمی   وفات  قیامت   روز   از   قبل  مهدی  امام  دانیم می  زیرا   ؛کند   مشخص

  برای   و  ؛اندکرده  ذکر  سال  چهل  یا  سال  هنُ   سال،  هفت  را   ایشان  حکومت  مدت  مختلف
  روز  تا  را  امت که نوشت  خواهد را  چیزی وصیت در اینکه بر  مبنی خدا  رسول سخن آنکه

  را   مهدی  امام  از  بعد  یا یاوص  باید  ناگزیر  پس   ،باشد  درست  دهدمی  نجات   قیامت
  و   محمد  خدا   رسول  از   روایت  هاده  که  طور   همان  اوصیا  این   و  کند   تعیین  و  مشخص

  گمان   که  کسی  اما  .بود  خواهند   مهدی  امام  فرزندان  اندکرده   بیان  شانیا   پاک   بیتاهل
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  مستلزم   پنداری   چنین   این  است،  کرده   بیان  مهدی  امام  تا   را   اوصیا  خدا   رسول   کند
  آن  صورت   این   در   را یز   ـباشد   چنین   که   حاشا  وـ   است  خدا   رسول   وصیت   در   نقصان
  را   امت  مهدی  امام  از   پس   و   ، نکرده  مشخص   قیامت   روز   تا   را   امت   سرنوشت   حضرت

 ! نیست  چنین هرگز البته  که  ،است کرده تباه 

  اندکرده   تالش   شانیا   بیت اهل   و   خدا   رسول   شودمی   مالحظه   روایت،   بررسی   با 
 صورت به   را   آن  تعمدا    یگاه   ولی  ؛کنند   مشخص  مهدی  امام  از  پس  را   امت  تکلیف
  مردم  عموم   از   را   له ئمس  این   جوانب  برخی  تعمدا    نیز   یگاه  و  اندکرده   بیان   رمزآلود  و  نمادین 

  مهدی  از   بعد دربارۀ    وقتی   المؤمنینامیر   کالم   در   را   پوشی پرده   این   ما   و  اندپوشانده 
 . کنیممی  مشاهده گویدمی  سخن

  از  بعد   حوادث  از   را   ما  ، امیرالمؤمنین  ای  :گفتم  علی  به  :گویدمی   حارث  بن  عبدالله
  واگذار   وند خدا  به  بیانش  که   است  مطلبی  این  ، حارثابن  ای»  : فرمود  . دیکن   خبردار   قائمتان 

 مطلع  آن  از  را    نیحس  و  حسن  جز  کسی  گرفت  پیمان  من  از  خدا  رسول  و  است  شده
 1« .نکنم

  آمده  فرمایدیم  انیب   را   قائم  قیام  الئم ع   برخی  آن  در  که   المؤمنینامیر   از  یحدیث  در
  ایمان قبال    که کسی  و ستین  پذیرفته ای توبه پس  ؛شودیم  برداشته  توبه زمان   آن در پس»  :است

 سپس  «. رساندنمی  او  به  سودی  آوردنشایمان  باشد  نکرده  کسب  خود  مانی ا  از  سودی   یا  اوردهین
  پیمان   من  با  خدا  رسول  من  حبیب  که  ،دی نپرس  من  از  دهدمی  رخ  این  از   بعد  آنچه  از»  : فرمود

گاه آن از را خود  عترت جز که بست  2« .نکنم آ
  مگر   ، است  نیامده  میان  به   مهدی  امام  فرزندان  از  ذکری   صریح   و  واضح  صورتبه 

  به   خدا   رسول   وصیت   حتی   و   ؛ آن  از  قبل   اندکی  یا   حسین   امام  شدنکشته   از   پس
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  این   و  بود  هنشد  دیده  علنی  و  آشکار  صورتبه   صادق  امام  زمان  از  قبل  تا  نویمهد
 .است بوده  بزرگ راز این از  حفاظت برای  متعال  خداوند حکمت مقتضایبه 

  تا   را ها  آن   و  د نکنمی  یاد   قائم  تا   را   ایاوص  که   بینیم می  را   روایات   برخی  دلیل  همین  به
  و  اند،کرده  بسنده  «امتیق  روز  تا»  عبارت  به   تنها  روایات  از  دیگر  ایعده   و  ، دن شمار می  قائم 

  تصریح   ـهستند   شفرزندان  کهـ   قائم  از   بعد   ی ایاوص  وجود  بر   روایات  از  دیگر   برخی
اساس  هااین   تمامی  و   کنند؛می   برای   و  متعال   خداوند  حکمت  و  نقشه  و  طرح   بر 

  جز  کسی  تا و  کند  بیان  را  آن  صاحبش  و  برسد  شزمان تا  است  مسئله   این  داشتننگهمخفی
  به   کندمی  قیام  قائم   وقتی   است  آمده  روایات  از  بسیاری   در  .نکند  ادعا  را   آن  شصاحب
  آن  اینکه   و  کندمی   دعوت  اندبوده   غافل  آن  از   مردم  عموم  و  است  بوده   مخفی  که  امری

 .است گران و سخت عرب، ایبر  که کندمی  دعوت  ی جدید  امر به حضرت

  که   طور  همان  کندمی  دعوت  جدید  امری  به  کند  قیام  ما   قائم  یوقت»  :فرمود  اباجعفر
  پس   گردد، یبازم  غریبانه  و  شد  آغاز   غریبانه  اسالم  و  ؛کرد  دعوت  دی جد  یامر   به  خدا  رسول
 1« !بانیغر  حال  به خوشا

  که   کنیم می  توصیف   ی صفت  با   را   قائم   ما   : گفتم  ابوجعفر  به   : گفت  جهنی،   مالک   از
 آنکه  تا  !نیست  طوراین  هرگز  ،سوگند  خدا  به  نه»  : فرمود  امام  . نیست  مردم  از   احدی   در

 2« .خواندمیفرا خودش  سویبه را شما و کنداحتجاج می شما برای آن با که  است کسی او خود

  طول  در   و   شناسدمی  را   مهدی  امام  کند  ادعا  و  زنی گمانه   تواندنمی  کسهیچ   پس
  بوده  متصل  مهدی  امام  هب   اینکه  مگر  ،خواند  خواهد  فرا   او  سویبه   ایشان  شریف   قیام
  از   نوی مهد  والیت   خواندمیفرا   آن  به   مهدی  امام  که   جدیدی  امور   جمله  از   .باشد

  وقتی  ائمه والیت که  طور  همان ؛است دشوار  و سنگین عرب،  ایبر  که  است شفرزندان
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والیت    ترینسنگین   و  ؛ بود  سنگین  و  سخت   عرب  ایبر   کرد  اعالم  را   آن  خدا   رسول
  که   طور  همان  ؛است  مهدی   امام  فرزندان  از  نویمهد  اولین  وصایت  و  والیت  ،مهدیون
  این   و   ؛بود   طالبابی  بن   علی  والیت  نمود   اعالم  خدا   رسول   که   چیزی   ن یتر سنگین 

. بینینمی  یدگرگون خدا   سنت  در  هرگز  و ،خداست  سنت

  اتفاق   وصیت   نوشتن  از  خدا   رسول  منع  از  پس  که  میبازگرد  وقایعی  بیان  به  اکنون
  . بود  قیامت روز  تا  امت نجات ضامن  که وصیتی  همان  ؛ افتاد

 : گویدمی یهالل قیس بن  م یسل

  و   راند   زبان   بر   را   سخنان  آن  (عمر )  مرد  آن  آنکه   از  پس   :گفتمی  سلمان   »شنیدم
  رسول  از   آیا   : فرمود   علی   شنیدم   انداخت،   را   کتف  و   شد   خشمگین   خدا   رسول

  شد ی نم  گمراه   احدی   نوشتمی   اگر   و  سد یبنو   کتف   در   خواستمی   که   چیزی  دربارۀ  خدا 
  و  خارج شدند   خانه   از   همه  تا  ماند   ساکت  پس  نپرسیم؟  کردندنمی   اختالف  ی نفر   دو   هیچ   و

  مقداد   و  ابوذر  دوستانم  و  من  .ماندند  باقی  حسین  و  حسن  و  فاطمه  و  علی  فقط
  کردیممی   گوش   ما  که   حالی  در  «.دی نیبنش»  :فرمود   علی  که   برویم   و   برخیزیم   خواستیم
 آیا  ،برادرم  ای»  :فرمود  و  کرد  شروع  خودش  خدا   رسول  که  بپرسد  رسول  از  خواست

 او  که  داد  خبر  من  به  و  آمد  من  نزد  جبرئیل  آن  از  پیش  ؟ ید ینشن   گفت  خدا  دشمنرا    آنچه
  را   اختالف  و  تفرقه  من،  از  پس  وندخدا  .اوست  سامری  ۀگوسال  هم  دوستش  و  ،امت  این  سامری

  تو  برای  ،بنویسم خواستممی  که را اینوشته آن داد فرمان من به پس  ؛است نوشته من  امت ایبر 
 را   کاغذ  علی  «.اوریب   برایم  کاغذی  پس  .بگیرم  گواه  آن  بر  را  تن  سه  این  و  بنویسم  کتف  در

  دست   با   علی  و  کرد  امال  تکبه تک   را   او  از   پس  گرتیهدا   ۀ ائم  نام   خدا   رسول  و   آورد
  و   وارث  و  وزیر  و  برادر  که  گیرممی  گواه  را  شما  »من  :فرمود  خدا   رسول   .نوشتمی  شخود

  از   تن   هنُ ها  آن  از   بعد  و  ،ن ی حس  و  حسن  او  از   پس  و   ،طالبابی  بن  علی   ، امتم  بر   من  جانشین 
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 1« ... .هستند   حسین فرزندان

  خواست  مقداد  و  ابوذر  از  و  است  کرده  استدالل   طلحه  برای  واقعه  نیا   با  علی  امام
 : هاللی قیس بن  سلیم  از . دهندب گواهی آن بر

  کتفی   خدا  رسول  که  زمان  آن  نبودی  شاهد  تو  مگر»  : فرمود  طلحه   به   علی  امام
  نگردند،   اختالف  دچار  و  نشوند   گمراه  هرگز  ایشان  از  بعد  امت  که  بنویسد  چیزی  آن  در   تا  خواست
  منصرف   کار  آن  از  و  شد  خشمگین  خدا  رسول  و  "گوید می  هذیان  پیامبر"  گفت  تو  دوست
  رسول   د یرفت   رونیب   شما  وقتی »  : فرمود  علی  . بودم  شاهد  من   بله   : گفت  طلحه  «؟گردید

  . داد  خبر  من  به  بگیرد  گواه  آن  بر  را  مسلمانان  عموم  و  بنویسد  کتف  در  خواستمی  آنچه  از  خدا
گاه  امت   این  ۀ تفرق  و  اختالفاز    خدا   که  داد  خبر   او  به  جبرئیل   کاغذی   خدا[  ]رسول   سپس  .است   آ
  و   ابوذر  سلمان،ـ  تن  سه  این  و  کرد  امال  من  هب  بنویسد  کتف  در  خواستمی  را  آنچه  و  خواست

  قیامت   روز   تاها  آن  از  اطاعت  به  خداوند  که  را  هدایت   امامان  و  گرفت؛  گواه  واقعه  این  بر  را   ـمقداد
  با   وـ  برد  نام  را   پسرم  این  سپس   و  برد،  نامها  آن  اولیِن   عنوانبه  مرا  او  .برد  نام   است  هداد  فرمان

  . برد  نام  را  پسرم   این   فرزندان  از   تن  هنُ   سپس   و   حسین  سپس   و  ـکرد   اشاره  حسن  به  دستش
  که  دهیممی  شهادت  بارهایندر  ما  :گفتند  و  برخاستند  دو  آن  مقداد؟  ای   و  ابوذر  ای  بود  گونهآن  آیا

2.«  ...کرد چنین خدا  رسول

  که   وصیتی  محتوایدربارۀ    چیزی  ،هاللی  قیس  بن  می سل  توسط  شدهنقل  اوِل   تیروا 
  گرفتن شاهد   فقط   و   کندنمی   بیان   است   هکرد  امال   طالبیاب  بن   علی   ه ب  خدا   رسول

  که  گیرم می گواه  را شما »من  : است  ه کرد  بیان  خدا   رسول  توسط   را   مقداد  و   ابوذر  و   سلمان
  بعد   و  ،حسین  و  حسن  او  از  پس  و  ،طالب ابی  بن  علی  ،امتم  بر  من  جانشین  و  وارث  و  وزیر  و  برادر

  و   ؛کندمی  اشاره  نفر  سه  این  به  متن،  این  و  «... .هستند  حسین  فرزندان  از  تن   هنُ ها  آن  از
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  با  علی  و  کرد   امال  علی   امام  ه ب  ت یوص  در   خدا   رسول   که   نیست   ی متن  همان
  علی  و  کرد   امال  علی   به  خدا   رسول   کهآن  از  پس بلکه ؛ نوشت را   آن   شخود   دست

  همان ـ ها  آن   به   خطاب   و  کرد   شهود   به   رو   خدا   رسول   یافت،  پایان   وصیت   تا  نوشت   را   آن
 . فرمود  بیان را  مطلب  این ـاست  آمده روایت  این در  که  طور

  آنان برای  و فرمود ابالغ گانهسه  شاهدان به را  مطلب  این خدا  رسول وقتی عالوهبه 
  همین   فقط  ائمه   که  نفرمودها  آن  به  شمردبر   حسین  فرزندان  از  تن   هنُ   تا  را   ائمه  تعداد
  ، هاآن  از   پس   شاید   . ماند  باقی   مفتوح   و   شد   رها   خود   حال  به  قضیه   این   بلکه   ؛ هستند   افراد
  ضرورتی   کهچرا   ؛ باشد  نکرده  بیان  شاهدان   برای   را ها  آن  امبریپ   که   باشند   ییایاوص

  کرده   بیان بود فرموده  امال  علی  امام  به که  وصیتی  در  را ها  آن  حضرت  آن  زیرا  ؛نداشت
  نفرموده،   بیان   اینجا  در  نیز   را   حسین  فرزندان  از  نفر  هنُ   این   خصوصیات  و  نام  حتی   .بود

 . است کرده ان یب  خود وصیت در  تک بهتک  را ها آن های نام  که  است مشخص و

  ما  برای   نوشت   علی   و   نمود   امال   پیامبر  که  را   ی وصیت  متن   روایت،   این   بنابراین
  ، حال  .است  کرده   بیان   جزئیات   بدون   و   خالصه   صورتبه  را   واقعه   این   بلکه   ؛کندنمی   بیان 

  قیامت  روز  تا   کامل  طوربه   را   اوصیا  نام  پیامبر  که  میکن  دا یپ   را   وصیتی  توانیممی  کجا  ما
است؟ فرموده   انیب

  رسول  تیوص  متن  است  هکرد  بیان  هاللی  قیس  بن  م یسل  که  دومی  روایت  نیهمچن 
  بلکه   ؛ شودنمی   شامل   نوشت  خود   دست   با  علی  و   نمود امال  خدا   رسول   که  را   خدا 
 هگرفت  گواه  وصیت  آن  بر  را   مقداد  و  ابوذر   سلمان،  خدا  رسول اینکه  به تنها  علی  امام

  . نمایدمی بسنده  است

  اندکرده   انیب   را   خدا   رسول  وصیت  یا   ، شمارش  را   ائمه  تعداد   که   را   ی اتیروا   ما
  در   خدا   رسول  توسط  شدهامال  وصیت   متن  که  نیافتیم  یتیروا   لیو   ؛میکرد  جووجست

ـ   وفاتش   شب   شخود   دست  با  را   آن  علی  که  خدا   رسول   وصیت  همان  یعنیرا 
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  طول   در  خدا   رسول  سخنان  ۀ زمین  در   که   روایاتی  اما  . باشد  کرده  بیان   ـنوشت 
  که   است  چیزی   آن  از  غیر   هااین   د،نیگومی  سخن   وفاتش  شب  از   پیش  اشزندگانی 

  اما   .کرد  امال   وفاتش  شب  در   خدا   رسول   که   یچیز   همان  یعنی  ؛م یبشناس   خواهیممی
  بیان   وصیت  متن   ذکر  بدون  کلی،   و   خالصه  صورتبه   را   وصیت   که   هستند   یروایات
  . کردیم  مشاهده   هاللی  قیس   بن  م یسل   از   شدهبیان   روایِت   دو   در   که   طور   همان   ؛اندکرده

  به  سخن   یافت   وفات  آن  در  که  ایی مار ی ب  در   خدا   رسول  سخنان   از  هم   ی گر ید  روایات
  بن  علی  به   صحیفه   آن  در   پیامبر   که  نیست   کالمی  همان  هااین   ولی  ؛ آورندمی   میان

  هایی مناسبت   در  خدا   رسول  که  هستند  دیگر  سخنانی  هااین   بلکه  ؛سپرد  طالبابی
  وصیت   متن  از  خواهیممی   ما  که  است  چیزی   آن  از   غیر  نیز   و  فرموده،  بیان  وصیت  از  غیر

  امت   نجات  قیامت،   روز  تا   را  آن  و  کرد  امال  خدا   رسول  که  متنی   بشناسیم؛  خدا   رسول
  . فرمود  توصیف گمراهی از

  امال   وفاتش  شب   در  خدا   رسول   که   را   وصیتی   متن  که   نیافتیم   روایت   یک   حتی   ما
  خردمندِ   عاِلم   آن  ، الطائفهرئیس   و   زعیم   که  روایتیتک   مگر  باشد،   کرده  بیان   است  هکرد

  خود   کتاب   در  ، هجری  460  سال   متوفی   طوسی،   شیخ   محقق   رجال،   و  حدیث   به   دانای 
  برشمرده   شیعه   های کتاب  برترین   و  ترین دقیق   از  کتاب   این   و   ؛است   کرده  بیان  «بتیغ»

  سندهای   و  هاطریقه   ،علوم  در  ی رادیا   چی ه  که  حالی  در   نباشد  چنیناین   چگونه   و  شود؛می
  :است زیر   صورت به  روایت متن  .نیست  وارد کتاب ۀنویسند  بر  ،احادیث

  از   العابدین، سید   الثفناتذی   پدرش  از  باقر،   پدرش   از  محمد،  بن  جعفراباعبدالله    از  ...
   :است  کرده  روایت المؤمنینامیر  پدرش  از شهید،  زکی  حسین پدرش 

خدا  شب   »رسول  دن  یدر  از  عل  یا که  به  ا  یرفتند  صح  یفرمودند:  و   یفهاباالحسن! 
  ی : ایدرس  ینجابه ا   تاامال فرمود    یرالمؤمنین را به ام  یتشانوص  آماده کن. حضرت   یدوات

نفر از    ین اول  ی" عل "  یو تو ا  ی؛ها دوازده مهد پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن  ی،عل
  یق مؤمنان و صد  یرو ام   یمرتض   یتو را در آسمانش، عل   یوتعال. خداوند تبارک یدوازده امام هست 
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)تصد پ  کنندۀیقاکبر  )به یامبر بزرگ  اعظم  فاروق  و  ب  یلۀوس(  گذاشته   ینتو،  فرق  باطل  و    حق 
  ی، عل  ی. ایستن   یستهجز تو شا  یاحد   یبرا  ی اسام  یناست و ا  یدهنام   ی( و مأمون و مهد شود یم

اهل  ی تو وص و سرپرست  مردـ  یهست   یتمبمن  و چه  زنده  زنانم    ی وص  نیز و    ـ یشانا  ۀچه  بر  من 
  کند یمرا مالقات م   قیامت  یفردا  یگذار   یبود؛ پس هرکدام را که در عقد ازدواج من باق  یخواه

.  بینم یو نه من او را م   بیندینه او مرا م   یامتو در ق   یزارممن از او ب  ی و هرکدام را که تو طالق ده
  ینی و جانش   یتوصا  یدکه وفات تو فرارس  ی. زمانی بر امتم هست  امیفهو خل   ینتو پس از من جانش 

آن را    یدزمان وفات او که فرارس  نما.  یم به حق است تسل  یدهو رس  یکوکارکه ن  " حسن" مرا به پسرم  
فرزندم   شه   ین"حس" به  و  فرارس   وقتی  بسپارد؛  ید پاک  او  سرور    یدوفات  فرزندش  به  را  آن 

هرگاه زمان وفات    ید؛واگذار نما  ی"عل"عبادت(    هایینهپ  یکنندگان و صاحب ثفنات )داراعبادت
رس فرزندش    ید او  به  را  تسل   " محمد" آن  رس  زمانیکند؛    یمباقر  او  وفات  پسرش    ید که  به  را  آن 

فرارس  "جعفر" او  وفات  که  آنگاه  بسپارد؛  فرزندش    یدصادق  وقت   ی"موس " به  کند؛  واگذار    ی کاظم 
فرارس او  فرزندش    یدوفات  زمان   یمرضا تسل   ی" عل"به  او رس  یکند؛  به فرزندش    یدکه وفات  را  آن 

  ید؛ ناصح واگذار نما   ی"عل" فرزندش    آن را به  رسیدکه وفات او فرا  یبسپارد؛ زمان  یثقه تق  "محمد"
آن را   یدکه وفات او فرارس  یفاضل بسپارد؛ زمان   "حسن "آن را به پسرش    یدکه وفات او رس  یزمان 

دوازده امام بود و بعد از   یناست بسپارد. ا  محمدشده از آلکه نگهداشته  "محمد "به فرزندش  
مرا[ به فرزندش    ینیو جانش  یت]وصا  یدزمان وفات او رس  وقتیخواهد بود. پس    یدوازده مهد   آن

نامش مانند نام من،    یک  ؛نماید و او سه نام دارد  یماست تسل  ین و[ مقرب  یین]نفر از مهد   ینکه اول
خواهد بود؛    ینام او مهد   ین است و سوم  "احمد "مثل نام پدر من است و آن عبدالله و    یگرش نام د
 1« .مؤمنان است یِن او اول
  متنی  همان   و   کندیم   سیراب  را   تشنه   و  دهد می  شفا   را   بیمار   که   است   روایتی  همان  نیا 
  ش وفات  شب  در   محمد  خدا   رسول   که  متنی   همان   ؛بودیم   یشجووجست   در  که  است
  ی اوصیا   و  ائمه  اسم  و  نوشت  را   آن  ش خود  دست   با  طالبابی   بن  یعل  و  کرد  امال
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 . است نموده  مشخص قیامت روز  تا  را  محمد خدا  رسول

  که   امام  هردربارۀ    خود  تیوص  در   عبارت   این  با  ـگذشت  که   طور  همانـ   خدا   رسول
  »این   که  است   کرده  تأکید  « ...کند  تسلیم   پسرش   به   را   آن  باید   رسید   او  وفات  وقتی  ...»

  . است وفات زمان  در  «وصیت

  ای نوشته  شما  برای  ...»  :فرمود  وصیت  ایندربارۀ    وقتی   گفت  راست  خدا   رسول
  قیامت   روز   تا  را   اوصیا  و  ائمه  وصیت،  این  «.دینشو  گمراه  هرگز  من،  از  پس  که  بنویسم

راهنمایی    را   کسیهیچ   خدا   رسول  پس  .است  هکرد  مشخص و  ارشاد  سوی  به بدون 
  به   را   او  که  ریسمانی  همان  ؛ رها نکرد  مردان  ُصلب  در ،  بزند  چنگ  نآ  به  باید  که  یریسمان
 .کندمی متصل تعالیوتباک  خداوند

  حجتی   یا   امام  هر   ،آن  با   که  است  خدا   رسول  پیمان  و  عهد  همان  وصیت،   این
  امامت  ادعای   ستین   ستهیشا   باشد   نشده  ذکر  آن  در   که  یهرکس  پس  ؛شودمی   شناخته 

  رسول   که  است   یتیر  وصیت،  را یز  ؛نکند   ادعا   را  آن  ،باطل  به   کسهیچ   خواست  خدا   و  ، کند
  َنّ کَوَل    َرَمْیَت   ِإذْ   َرَمْیَت   َوَما  :رسدنمی   شصاحب  به  جزاین تیر    و  کرد  یشرها  محمد  خدا 
هَ    آِن   از   ستایش   و  سپاس   و  ؛(ند کاف  خدا  هکبل  ندی،کنیف  تو  ندی، کاف  [ تیر]   چون  و) 1َرَمی    الَلّ

 .فرمود هدایت  را  ما  که است خدایی
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 خدا رسول وصیت و  آسمان وصیت

  ایبر   آسمان  از   شدهُمهر   وصیت  نزول  بر  که   کند  اعتراض  یاتیروا   به   نسبت   کسی  شاید 
  وصیتی   با   تعارض   در   را   روایات   این   کند   سعی   و   دنکنمی  تأکید   خودش   اسم  ه ب  امامی  هر

  خواهد  روشن  . کرد  وصیت  طالبابی   بن علی  به  وفاتش  شب  در   خدا   رسول که  دهد   قرار
  ای بر   آسمان  از  که  دارد  وجود  وصیتی  .ندارند  یکدیگر  با  ی تعارض  هیچ  هاروایت   این  که  شد
  و  ؛ ندارد  اطالع   ائمه  جز  کسیهیچ   وصیت  این  محتوای  از   و  است   شده   نازل   امام  هر

  شخود  دست   با   را   آن  علی  امام  و   کرد  سفارش  خدا   رسول   که  هست   هم   وصیتی
  هاروایت   این   دوی  هر  بنده  . گرفت  شاهد  ایشبر   را   مقداد  و  ابوذر   و  فارسی  سلمان  و   نوشت

  :کرد خواهم بیان  را 

  بر   آسمان   از  شدههرمُ   کتابی  صورتبه  وصیت»  : فرمود  است،  شده   روایت  اباعبدالله  از
  . وصیت   مگر  ،نشد   نازل  خدا  رسول  رب  ایشدههرمُ   کتاب  هیچ  و  شد  نازل  خدا   رسول

  به   یعنی  :فرمود  .ستتو  امتدربارۀ    تتیب اهل  به  تو  وصیت  این  !محمد  ای  :گفت  لیئ جبر 
  را   ینبوت   علم  تا  ، شفرزندان  و  از میانشان  خدا  ۀبرگزید  :گفت  جبرئیل   !ل؟ی ئجبر   ای  من،   بیتاهل

  مهر   علی  .برندب  میراث  به  تو  از  دارد  وجود  هرمُ   چند  آن،  بر  و  است  هبود  ابراهیم  از  شیپ  که
  را   دوم  مهر  حسن  سپس  .کرد  عمل  بود  شده  داده  او  به  آن  در   که  فرمانی  به  و  گشود   را  اول

 آن   در  و  گشود  را  سوم  مهر  نی حس  .کرد  عمل  بود  شده  داده  او  به  آن  در  که  فرمانی  به  و  گشود
  تو،   با  جزها  آن  که  شوید  خارج  شهادت  برای  جماعتی  با  و  شو،   کشته  و  بکش  ،کن   پیکار  :دید

  علی   .کرد  وفات   و  داد  حسین   بن   علی  به  را   آن  سپس  .کرد  چنین  نیز  او  پس   ؛ندارند  شهادتی 
  شده   پوشیده  علم  زیرا  ،بمان  ساکت  و  خاموش   :دید  آن  در  و  کرد   باز  را  چهارم   هرمُ   حسین  بن

  خداوند   کتاب  :دید  آن  در  و   گشود  را  پنجم  مهر  او  و  داد  علی  بن  محمد  به  را  آن  سپس  .است
  و   ،کن   تربیت   را   امت  و  ،بده  میراث  به  پسرت  به  را   علم  و  ، کن  تصدیق  را   پدرت  و  ، تفسیر  را  متعال 

  بعد  که  کسی   به  را  آن  سپس  .کرد  چنین  نیز  او  و  ؛نترس   خدا  از  جز   و   ،بگو  را   حق  امنیت  و  ترس   در
 تو   !معاذ ای»  : فرمود  هستید؟  شما   شخص   آن   آیا  و  :گفت  کثیر   بن   معاذ  «.داد بود  خودش  از

  بله   .یکن   روایت  من  طرف  از  را  آن  و  بروی  که  است  این  داری  خصوص  این  در  که  ایوظیفه  تنها
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  . کرد  سکوت   سپس  و  برشمرد   را   نام  دوازده  من  برای   آنکه  تا  «.هستم  شخص  همان  من
 1« .است کافی تو برای» :فرمود  ؟ بعد  و :گفتم

  امام  فرزندان  از  نوی مهد   به   اشاره   آن،  و  ؛ است  نهفته   مهمی   بسیار  ۀاشار   روایت   این   در
  را   ـمهدی  امام  تا   یعنیـ   امام  دوازده  ،شنونده  ایبر   امام  وقتی  .است  مهدی
  نام   آیدمی   مهدی  امام  از   بعد   که   را   یکس  دارد   انتظار   امام  از  شنونده   شمردبرمی
  وجود   ائمه   عنوانبه   امام  دوازده  از   بیش  کنندهال ؤس  ذهن  در  دهدمی   نشان  این   و  ببرد، 

  .اندداشته  وجود  مهدی امام از بعد ییخلفا  او نظر  از یا  است،  داشته

  گفته   نی ا   به  بلکه   ؛هستند   تن  دوازده  نیهم   فقط   ائمه  نفرمود   صادق  امام  عالوهبه 
  امام  یعنی  ؛ کندمی  کفایت  تو   برای   همین   یعنی  «.است  کافی  تو  برای»  :کندمی   بسنده
  فرموده   کننده الؤس   به  و  است  داشته   نگه  مخفی  را   مئ قا  از  بعد   ی ایاوص  نام   صادق

 . ندارد وجود قائم از  بعد کسیهیچ  هنفرمود و است کافی  تو  برای  ن یهم

  ذکر   نیز   شد  نازل  آسمان  از  که   وصیتی  در  ، نویمهد   که  نکته   این  به  است  ایاشاره   این
  ۀ هم  رسدمی   نظر  به   و   باشند،  آمده   خدا   رسول   تی وص  در   فقط   اینکه  نه   و   اندشده
 شده نازل   مهرهای   زیرا   ؛ اندشده   وارد  مهدی  امام  به  یافتهاختصاص   هرِ مُ   در  نویمهد

پس از  کسانی هستند که    نویمهد   که   است  علت  آن  به   این  .اندبوده   مهر   دوازده  آسمان،   از
مهدی  وفات   و   دارند  مشارکت  الهی  عدل   دولت  حکمرانی  در  مهدی  امام  با  امام 

  خواهند   حکمرانی  نهدمی  بنیان  را   آن  مهدی  امام  که  دولتی  در   که  هستند   کسانیها  آن
  است  مهدی   حضرت،  آن  ؛مشترک است   آن حضرت  با   نیز شانصفات  حتی  روایناز ؛  کرد

  همان   هستند،   او   از  پس  قائمانها  آن  و   تاس  قائم   حضرت  آن  . هستند  «نویمهد »ها  آن  و
  تعدادی   ، فرزندانش  و  مهدی   امام  پس   . است  کرده  توصیف   را ها  آن  روایات   که   طور

می   ـمهدی  امام  دولت  یعنی  دولت  یک  برای  مرحله  یک  در  حکمران شمار    ؛ آیندبه 
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  امام   و  شود   پا   بر   رجعت  تا  یافت  خواهد  ادامه  مهدی  امام  فرزندان  رهبری   به   که  یدولت
  امام  هر مُ   ضمن  در ها  آن  دلیل  همین  به   . کند  خروج  ن ویمهد   آخرین   پس از   حسین

  .گیرندقرار می  یمهد 

  داد   علی  به  را  هرمُ   دوازده  با  شدههرمُ   ایصحیفه  خدا   رسول»  : فرمود  اباعبدالله 
  بگشاید   را  دوم  مهر  تا  بده  حسن  به  را  آن  و  ،کن  عمل  آن  به   و  بگشا  را  اول  مهر  :فرمود  او  به  و
  و   کند،  عمل  است  آن  در  آنچه  به  و  باز  را  سومی  تا  بدهد  حسین   به  را  آن  و  کند  عمل  آن  به  و

 1« .شود داده تحویل حسین   فرزندان  تکتک به سپس

  و  امام   هر   پیمان   و  عهد  ـ است  جلیل   نامش  که ـ  وندخدا  راستی »به   : فرمود  اباعبدالله
آن  مُ   در حالی که ـ  کند   عمل   آن  به  باید را    آنچه بر  پیمان بودهری  و  از    امامی  هر  سویبه  ـعهد 

 2« .کند می عمل است آن در آنچه به و دی گشامی را  آن امام هر پس  .فرمود نازلآسمان 

  وفاتش   شب  در  خدا   رسول  که  وصیتی  و  شد   نازل  آسمان   از  که  وصیتی  میان  تفاوت
  پدرش  و  کاظم  موسی  امام  میان   گرفتهصورت   گویو گفت  طریق   از   کرد  امال   علی به

  است  شده   روایت   کاظم  موسی   امام  از   .شد  خواهد  روشن  زیر   روایت  در   صادق  امام
  خدا  رسول   و  وصیت  ۀنویسند  امیرالمؤمنین،   مگر  :کردم  عرض  اباعبدالله  به»  : فرمود  که

  مدتی   امام  :فرمود  نبودند؟  شاهد  مقرب  فرشتگان  و  جبرئیل  و  ،نبود  ایشان  به  آن  ۀکنندامال
  بر   امر  این  وقتی  ولی  ؛گفتی  که  است  طور  همان  !الحسنااب  ای  :فرمود  و  کرد  سکوت  یطوالن
  جبرئیل  و   آمد  فرود  خداوند  سوی   از  شدهنوشته  کتابی   صورتبه  وصیت   شد  نازل  خدا  رسول

 بده  دستور   ،محمد  ای  :گفت  جبرئیل  .آوردند   فرود  را  آن  متعال  خداوند  ن یام  فرشتگان  با  همراهبه
  برای   ما  و  بستاند   ما   از   را  آن  او  تا   ، شوند  خارجـ  اتوصی  جزبهـ  هستند  حضورت  در  که  کسانی 

  پرده   بین  فاطمه  زمان،  آن  در  و  باشیم؛  آن  ضامن  و  بدهیم  گواهی  ـیعل  یعنیـ   او  به  آن  دادن
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1« .  ...بود در و

  دو  میان  تفاوت  خواستمی   صادق  پدرش   از   سؤال  با   کاظم  امام  است   مشخص
  دو   از   یکی  به   چنین نشود که کسی  تا   و   ، نماند  دو   آن  میان  تعارضی   تا   کند   تبیین   را   وصیت
  ائمه  مخصوص  شد  نازل  آسمان   از   که  وصیتی   . کند  رها  را   دیگری   و  زند ب  چنگ  وصیت

 خواست می   که  بود   وصیتی  همان  کرد  امال   علی  به  خدا   رسول   که   وصیتی   و  بود 
  امام   به   را   آن  بعدا    خدا   رسول   و   کرد   اعتراض   آن  ه ب  عمر  ولی  ؛ فرماید   آشکار   امت   برای
. گرفت گواه آن بر  را  مقداد و اباذر  و سلمان  و کرد امال علی

  امام  هب  خدا   رسول  که   داشت  را   یتی وص  همان  مضمون  آسمان،   از  شدهنازل   وصیت
  تصریح   آن  ه ب  بعدی   روایت  در   علی  امام  خودِ   که  است  اینکته   این  .کرد  امال  علی
 . فرمایدمی

  ی هرکس  من  از  غیر  و  فراخواند   مرا  وفاتش  هنگام  خدا  رسول»  :فرمود   المؤمنینامیر
  احساس  راها  آن  من   که  بودند   فرشتگان  و  جبرئیل   ،خانه   در  . کرد  بیرون  بود  ش نزد   خانه   در  که  را

  به   را  آن  و  گرفت  جبرئیل  دست   از  را  وصیت  نوشتار  خدا  رسول  .دیدم نمی  چیزی  ولی  کردممی
  و   بخوانم  را  آن  داد  دستور  من  به  .کردم  چنین  نیز  من  و  ،کنم  باز  را  آن  داد  دستور   من  به  و  داد  من
  برای   پروردگارم  نزد  از  را  وصیت  لحظه  همین  در   و  بود  من  نزد  جبرئیل  :فرمود  .خواندم   را  آن  من
  وصیت   آن  به  خدا  رسول  که   بود   چیزی  هر  ،جزءبهجزء  ،آن   در  و  خواندم  را  آن  پس   ؛آورد  من

 2« .بود  نینداخته جا  را حرفی که طوریبه ؛بود کرده
  امام  فرزندان  از  نو یمهد  ،علی  به  خدا   رسول  وصیت   که  آنجا   از   بنابراین

  خود   در  را ها  آن  ذکر  دیبا   هم   آسمان  از  شدهنازل   وصیت  ناچار به   ،دارد  خود  در  را   مهدی
  کامل   طوربه   ما   برای  علی   به   خدا   رسول   وصیت   که  است   مشخص  و  ، باشد  داشته
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  های اسم  که روایتی ؛است شده نقل کردیم انیب کهرا  روایتی نهما فقط  و است نشده بیان
  کرده   بیان  را   دیگر  نو یمهد  تعداد  و  ،مهدی  امام  فرزندان  از  اول  مهدی  اسم  و  ائمه

  بعدی   روایت   جمله   از   ام؛ه افتی  دیگر   روایات   در   را   وصیت   اجزای  از   دیگر   یبرخ  بنده   .است
  رسول   پیمان  و  عهد   وصیت،  این   کرده  بیان   و  گفته،   را   وصیت   انتهای   و  ابتدا   فقط   که

.است خدا 

  در   :فرمود  طالبابی  بن  علی»  :است  شده  روایت  پدرش  از  کاظم  امام  از
  ی پیمان   و  عهد   وصیت،  این  الرحیم،   الرحمن  الله  بسم  :بود  آمده  خدا   رسول  وصیت   ابتدای 

  بن  علی  ش ایوص  هب  را  آن  خدا  فرمان  به  و  کرد  وصیت  آن  با  که  عبدالله  بن  محمد  طرف  از  است
  و   میکائیل  و  جبرئیل  :بود  طوراین  تشیوص  پایان  در  و  ...کرد  تفویض  المؤمنینامیر  طالبابی

  و   ،ستاند   را  آن  اش وصی  و  بودند،  شاهد  کرد  وصیت  طالبابی  بن  علی  به  آنچه  بر  اسرافیل
  عمران  بن  موسی  به  نون  بن  وشعی  که  بود  ضمانتی  همان  آن،  محتویات  برای  علی  ضمانت

 1« ... .داد
  وفاتش   هنگام   در   خدا   رسول   وصیت   به   خالصه   طوربه   رضا  امام  بعدی   روایت   در
 .است کرده اشاره

  به   نصاری،   و  یهود  علمای   بر  ایشان  احتجاج  و  کوفه  به   ورودش  حدیث  در  رضا  امام
  او  به  و فراخواند را  علی فرارسید وفاتش  زمان وقتی  خدا رسول  ... »  : فرمود  نصرانی  عالم

  ا یاوص  و  انبیا  به  راها  آن  وندخدا  که  بود  هایینام  ،آن  در  که  داد  او  به  را  ایصحیفه  و  کرد  وصیت
 2« ... .بود داده اختصاص

  فرمود  خدا رسول که  هایی وصیت از»  :است  کرده  روایت  پدرش   از  جعفر  بن   موسی
  کسی   و  بود،   ی یمان  برد ها  آن  از   یکی  که  شود  کفن   پارچه  سه  با  و  شود   دفن  اش خانه  در  که  بود   این
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 1« . ...نشود وارد ایشان قبر هب  علی جز

  آن   و  ماند  باقی  طالبابی   بن علی  نزد  بود  کرده  امال  خدا   رسول  که  وصیتی  آن  و
  بخشی  ـاست   آمده   زیر   روایت  در   که   طور   همان ـ   و   آورد   بیرون  عباس ابن   برای   قار ی ذ   در   را 
 . خواند عباس ابن  برای  را  آن از

  بن   علی   بر   قاری ذ   در   او  : است  شده  روایت  عباس ابن   از  هاللی  قیس  بن   می سل  از
  این   !عباس ابن  ای»  :فرمود  و   آورد   بیرون   را   ایصحیفه   علی   . شد  وارد  طالبابی

  : گفت  عباس ابن  «.است  من  خطدست  هب  و  ،کرد   امال  من  بر  خدا  رسول  که  است  ایصحیفه
  آن   در   و  ؛بخوان  من   ایبر   را   آن  ،المؤمنین امیر   ای  :گفتم  . آورد  بیرون  من  برای   را   آن

 او   کسیچه   اینکه  و   بود   حسین   شدنکشته   تا   خدا   رسول  روح  قبض  زمان   از   چیزهمه 
  خواند   آنچه   در   .شودیم  شهید   او  همراه  کسیچه   و  دهدمی  اشیاری   کسیچه   و  کشدمی  را 

  حسین   چگونه   و  شودیم   شهید  چگونه   فاطمه  و  کنندمی  رفتار  او  با   چگونه  که   بود  آمده
  تا   آنچه   و  پیچید   را   صحیفه   آن  سپس   . کنندمی   خیانت  او  به   چگونه   امت   و  شودمی   شهید 

  و  عمر   و   بکرو اب  امر  ، خواند  صحیفه   آن   از  آنچه   در   . ماند  باقی   شد   خواهد  واقع   قیامت   روز 
  عت یب   علی  با   چگونه  و  کندمی   حکمرانی  چقدرها  آن  از  هرکدام  اینکه  و  بود  آمده  عثمان

  : گفت  اینکه   تا   ... بود  آمده  هم   زبیر  و  طلحه   و   عایشه  سرنوشت  و  جمل   ۀ واقع  نیز  و   ،شودیم
  را   صحیفه   آن  ۀبقی  شدمی   کاش   ای  ،المؤمنین امیر   ای  : گفتم  بست   را   صحیفه  آن  وقتی

  و   بیتاهل :گویممی تو به داردمیباز کار این  از مرا آنچه  ولی ! نه»  : فرمود  . خواندیدمی  برایم   نیز 
 و   عداوت  و  ما  کشتار  جمله  از  !داد  خواهند  انجام  را  وحشتناکی  کارهای  چه  تو  فرزندان
  را ها  آن  تو  نداشتم  خوش  من   . پلیدشان  های توانایی  و  ستمگرانه  حکمرانی  و   ،ما   با   شاندشمنی
  آن  از   توانستم می  اگر   :گفت  عباس ابن   که   آنجا   تا  ... .«یشو ب  اندوهگین   و  غمگین   و  بشنوی
  آن   بر  خورشید  که  بود  چیزهایی   تمام  از  ترداشتنیدوست  برایم  کنم  بردارینسخه   نوشته
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1« !کندمی طلوع

  بود  خدا   رسول  دین   به   مربوط   که   را   تیوص  از  بخشی  علی  امام  زیر،  روایت  در
 .است فرموده   بیان

  ت یوص  در  خدا   رسول  :هفتم  و  چهل  اما»  : فرمود  است،  شده  روایت   علی  امام  از
  خدا،   رسول   ای  : کردم  عرض  . برسانم  انجام   به   را  او   هایوعده  و  دیون   تا  بست  عهد  من  با  خود
  دیون   خواستم   هروقت  پس  .کرد   خواهد  نیازیب   را   تو  خدا   :فرمود  .ندارم  مالی  من  که  دانید می  شما

 دیون  و  هاوعده   آنکه  تا  فرمود  میسر  برایم  را  کار  آن  وندخدا  برسانم  انجام  به  را  شانیا  هایوعده   و
  ادا   تا  سپردم  حسن  به  را  باقی  و  ؛شد  هزار  هشتاد  بر  بالغ  ،شمردم   راها  آن  .کردم  ادا  را  ایشان

 2« .کند 
  طریق  از  شودمی  دفن  آن  در  که  را   جایی  و  شخود  شدنکشته  چگونگی  رضا  امام
  حضور   تقدیم  بعدی  روایت  در  ایشان  کالم  متن   .دانستمی   خدا   رسول  وصیت

 .شودمی

  این  .شوممی دفن  غربت سرزمین در و ، کشته  سْم  با  من»  : فرمود  رضاالموسی   بن   علی
 3« . ...دانممی امستانده خدا رسول از پدرانش از پدرش  از پدرماز   که پیمانی از را

  خود   وفات  زمان  در  اللهرسول»  : فرمود می  اباعبدالله  شنیدم   : گویدمی   ارزق   بن   علی
  زمینی   روی  و   شودنمی  ستم  رستگاران  به  تو  حضور  با   علی!  ای  :فرمود  و   کرد  وصیت   علی  به

  روا   مسلمان  از  گرفتن بیگاری  و  ، شودنمی  اضافه  چیزی  دهی،ب  قرار  رویش  را   چیزی  تو  که
 4نیست.« 
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  آمده   علی  به  خدا  رسول  وصیت  در»  : مودفر  است،  شده   روایت   محمد  بن   جعفر  از
  : فرمود  سپس  !کن  حفظ  را  ها  آن  پس  ؛کنممی  سفارش   هاییخصلت  به  را  تو  !علی  ای  :بود
  ! خارج نشودت  دهان  ازدروغی    هرگز  پس  ،است  گوییراستها  آن  اولیِن   !کن  یاری  را  او  ،خدایابار 

  که  آنجا  تا  ،باش  داشته  خدا  از  ترس   سوم   !نشو  گستاخ   خیانت  بر   هرگز   پس   ، است  پرهیزگاری   دوم
  در  خانه  هزار  اشکی  قطره  هر  ازایبه  تا  خداست  برای  بسیار  گریستن  چهارم  .بینیمی  را  او  گویا

  ششم  و  اعتقادت؛  و  دین  نه  ،جانت  و  مال  بخشش  و  بذل  پنجم  .شود  ساخته  تو  برای  بهشت
  اما   .است  رکعت   یکوپنجاه  نماز  ، نمازدربارۀ    اما  .من  ۀصدق  و  روزه  و  نماز  در  من  سنت  بستنکار به

  اما   .ماه  آخر  ۀشنبپنج  و  ،ماه   میانی  ۀشنبچهار   ،ماه  اول  ۀشنبپنج  :ماه  در  گرفتنروزه  روز  سه  ،روزه
 بر  !یانکرده  یاسراف  که  حالی   در  ،یاکرده  اسراف  شود  گفته  که  آنجا  تا  بده  صدقه  بسیار  ،صدقه

  باد   تو  بر  !روز[]نیم  زوال  نماز  باد   تو  بر  !شب  نماز   باد  تو  بر   و  ! شب  نماز   باد  تو  بر   !شب  نماز  باد   تو
  کردن بلند  باد  تو  بر  !حالهمه  در   قرآن  خواندن  باد  تو  بر  !زوال  نماز  باد  تو   بر  و  !زوال  نماز

  مرکب   بر  پس  ؛اخالق  محاسن  باد  تو  بر  !وضو  هر  در  زدنمسواک   باد  تو  بر  !نماز  در  هایتدست
  را   کسیهیچ  نکردی  چنین  اگر  و  ،کن   دوری  یاخالق   هایزشتی  از  و  ،شو  سوار  یاخالق   محاسن

 1« !نکن سرزنش خودت جز

  و   دندار   بر  در  را   خدا   رسول   وصیت  هایقسمت   برخی  که  هست  هم   دیگری   وایاتر 
  آنچه   . است  کافی  کردم،  بیان  که   هاییهمین   و  نکردم  انیب  را ها  آن  ییگوخالصه   جهتبه 

  ؛ است  وفاتش   شب   در  خدا   رسول   وصیت   اثبات   است  مهم   تحقیق   این   در   ما   برای
  ؛ نوشت  ش خود  خط   با   را   آن  المؤمنینامیر   و  کرد   امال  علی  امام   ه ب  را   آن   که   وصیتی

 . شد نازل   آسمان از  که است  وصیتی از  غیر به وصیت، این  اینکه و

  وی   . است  کرده  تأکید   نکته   این   بر   «رسولالبیمکات»  خود   کتاب   در   « میانجی  احمدی»
 : است گفته

: است نوع دو بر  ،وصیت که است آن  احادیث این مقتضای   گویم:می»
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  هر مُ   دوازده  با  که   است   رسولش  به  متعال   خداوند  طرف  از   وصیت  نوع   یک   ـالف
  آن  در  آنچه  به  و  گشایدمی  را  آن  که  دارد  هریمُ   امامی،  هر  و  است  شده  ُمهر  طالیی

. کند می عمل است

اموری  نوشت  علی  ای بر   خدا  رسول  که  وصیتی  ـب  که  دارد  وجود  آن  در  و 
  ، علی  ای»  :ایشان  سخن  این  مانند  اند؛کرده  اشارهها  آن  به  شدهتیروا  احادیِث   و  اخبار

  امام   دوازده  من  از  پس  ،علی   ای»  و 1« .ندهد  غسل  مرا  تو   جز  کسهیچ  و  بده  غسل  مرا
2« .است نامؤمن اولین  او و ،است مهدی او سوم اسم :فرمود که  آنجا تا ...بود  خواهند

  و   ائمه   از   اوصیا   که  قسمتی  . کردم  بیان   قبال    که   است  همان  ، وصیت  متن  ن یتر مهم 
  که   شودنمی   یافت   یگر ی د  متن  هیچ   که   حالی  در   ؛ کندمی  بیان  امت یق   روز   تا   را   ن ویمهد
  وصیت،   این  پس  . کند  اثبات   است  هنوشت  موضوع  این  بیان  برای  خدا   رسول  که   را   آنچه

  روز   تا   خدا   رسول   یایاوص  شناخت   برای   و   است  سند   خودش  و  ، است  ین آخر   و  نیاول
 ؛است  دومی  و  اولی  پیروان  از  بگرداند  روی  آن  از  هرکس  و  شودمی   اعتماد  آن  به  امتیق

  چنین   به  ما  .کردند  مخالفت  آن  با  و  نپذیرفتند  را   خدا   رسول  وصیت  که  کسانی  همان
  قلم   به  و  خدا   رسول  دهان  از   که  اور یب  این  از  غیر   وصیتی  ما  برای   : گوییممی  یکس

  او  و  ، باشد  کرده  مشخص  قیامت   روز  تا  دیگری  از  بعد  یکی  را   اوصیا  المؤمنینامیر
  چنین   بدون  که  حالی  در  ،کند  تالش  ایخواسته   چنین  برآوردن  لدنبا به   باید  همچنان

  وصیتی   در   جز   مطلبی،  چنین  زیرا   بود؛   خواهد  کوبیدن   هاون  در  آب  همچون  او  کار   اثباتی، 
  راه  نی ا   به  را   ما   که  است  خدایی  آن  از   ستایش   و  سپاس   و   ندارد؛  وجود   کردم  بیان  قبال    که

. یافتیمنمی   خود راه کردنمی  هدایت  را   ما اگر که  فرمود هدایت



. 517، ص22االنوار، جبحارمراجعه شود به: . 1
.99، ص2، جرسولالمکاتیب. 2





 سنتاهل منابع  در   وصیت ذکر 

 و  راه  با  زیرا ـ   کنندیم  دوری  خدا   رسول  وصیت  به   پرداختن  از  سنتاهل   نکهیا   با
  آشکارها  آن   هایکتاب  از  برخی  در  را   وصیت  این  متعال  خداوند  ـدارد   تعارضها  آن  روش
  رسول   وصیت  مشخص،  طوربه   بنده  منظور  .کنند  انکار  را   آنها  آن  هرچند  ،است  کرده
  برای   خدا   رسول  که  مطالبی  خصوص  در  اما  ؛است  وفاتش  شب  در   علی  به  خدا 

  فرموده  بیان  وفاتش  از  قبل  و  زندگانی  مراحل  در  علی  امام  جانشینی  و  خالفت  اثبات
  آن   انکار  برای   راهی  هیچ  که  طوری به   ؛ است  نکاتی   چنین   از  ر سرشاها  آن   هایکتاب   است
  انی زندگ  انتهای  در   وصیت  ذکر  دارد  اهمیت  ما  برای  تحقیق  این  در  آنچه  اما  .ندارد  وجود
  حضور  تقدیم  اندآورده   خود   های کتاب   در  سنتاهل  که  متونی   از   برخی  .است  پیامبر

.شودمی

  کرده   ذکر  محمد  خدا   رسول   از   را   زیر  روایت   «ءخفاال کشف »  خود  کتاب   در   ی عجلون
 :است

  شاهد   لیئ جبر   و  نوشت  علی  و  کرد  امال  خدا  رسول  و  ؛بیاور  دواتی  و  صحیفه  !علی  ای»
  که آن  و  کرد   امال  کهآن  از  غیر  به   یهرکس  گویدمی   راوی  «. شد پیچیده صحیفه آن سپس .بود

گاه  صحیفه  آن  متن   از  گفت  شما   به   بود  شاهد   کهآن   و  نوشت    . نکنید  تصدیق   را   او  است  آ
 1«.داد انجام گردید وفاتش  به  منجر که ایی مار یب آن  در  پیامبر را  کار  نیا 

  در   ؛ است  آورده   ، اضافه  مطالبی  با   را   روایت   این   «موضوعات»ال  خود  کتاب  در   ی جوز ابن
  او  ۀعقید  با  زیرا   بگیرد؛  خردهها  آن  به   و  کند  تضعیف  را   ش انیراو  کندمی   تالش  که  حالی

 : گویدمی  یجوز ابن  . است تعارض  در  عثمان، و عمر   و ابوبکر خالفتدربارۀ 
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  شد   وفاتش  به  منجر که  ایبیماری   به  خدا   رسول  :گفت   ه،ی عط  از   عرفجه،ابو   از  ...»
  دنبالبه   :فرمود  دو  آن  به   .بودند  ایشان  حضور  در  عایشه  و  حفصه  :گفت  .گردید  مبتال
  به   و  کرد   سالم   و   آمد  او  .فرستادند   ابوبکر   دنبالبه ها  آن  . بفرستید  من(   )دوست   نم   خلیل

  به   پیامبر  .رفت  و  شد  بلند  ابوبکر  پس  ،نداشت  او  به  نیازی   پیامبر  .شد  وارد  مجلس  آن
 او  . فرستاند  عمر  دنبالبهها  آن  . بفرستید  من   خلیل  دنبالبه   : فرمود  و  افکند   نگاهی  دو  آن

  دیگر   بار   . رفت  و   برخاست  او   پس ،  نداشت  نیازی   او  به   پیامبر   . شد  وارد   و   کرد  سالم   آمد،
  دنبال به ها  آن   . بفرستید  من   خلیل   دنبال به   : فرمود  و   انداخت  نگاهی   دو   آن  به   پیامبر

  و   داد  دستور ها  آن  به   نشست  یعل  وقتی   . شد  وارد  و  کرد  سالم   و  آمد  او  . فرستادند  علی
 و   کرد  امال  خدا   رسول  پس  .بیاور  دواتی  و  صحیفه  ،علی  ای   :فرمود  .برخاستند  دو  آن

  کسی  اگر  پس   .شد   پیچیده  صحیفه  آن  سپس  .بود  شاهد  جبرئیل   که  حالی  در  نوشت  علی
  آن   از  گفت  شما  به  بود  ششاهدکه  آن  و  نوشت  را   آنکه  آن  و  کرد  امال  را   آن  کهآن  جز

گاه نوشته   1« .دینکن  تصدیق  را  او است  آ
  ۀ وسیلبه   تا   کرد   بیان  انش یع یش  برای   را   آن   و  نگاشت   را   وصیت   این   که   کسیدربارۀ    ما   و

 . دادیم خبر  بشناسند  قیامت   روز تا  را  اوصیا آن
  روایت   صادق  امام  از   )شیعیان(   خاصه   که   است  روایتی   روایت،  همین   به   نزدیک 

  برایم   را  )دوستم(  خلیلم  : فرمود  شد  ش وفات  به  منجر   که  بیماریآن    در  خدا  رسول»  :اندکرده
  از  کرد  نگاهها  آن  به  خدا   رسول   وقتی   .فرستادند   پدرانشان  دنبال به  زن،  دو  آن  . فرابخوانید

  او   به  وقتی   .فرستاد   علی  دنبال به  را  کسی  و  فرابخوانید؛  را   خلیلم  : فرمود  سپس   ؛گرداند  یرو ها  آن
  علی  نزد  حفصه  و  شهیعا  شد   خارج   علی  وقتی   .پرداخت  سخن  به  او  با  گوشی درِ   ،نگریست

  که   گفت  سخن  من  با  دروازه  هزار   دربارۀ  :فرمود  علی  گفت؟  چه  تو  به  تو  خلیل  :گفتند  و  آمدند
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 1« .کندیم   باز  را دیگر ۀدرواز  هزار  ،دروازه هر

  شناخت   جز   یراهها  آن   و  کندمی   ملزم   را   عامه   ابنای   ، حجت  و  دلیل   ترتیب،   نی ا   به
  است  هکرد  وصیت  طالبابی   بن  علی  به  صحیفه  آن  در  محمد  خدا   رسول  آنچه

  این   راویان  خودِ   که   طور  همان ـ   مگر  نیست  مطلوب   به  رسیدن  برای  راهی  هیچ  و  ،ندارند 
 .علی امام خود ـاند داشته  بیان روایات

 . است خدا  رسول وصی علی  که  است شده روایتها آن از

  دارد؛   وصی  یک   پیامبری  هر  ،خدا   رسول   ای   : کردم  عرض:است   شده  روایت   سلمان   از
 یا»  : فرمود  و  نگریست   من  به   سپس   ؛ کرد  سکوت   امبریپ   ؟است  کسیچه   شما   وصی

  را   موسی  وصی  آیا»  :فرمود  ! کیلب  : کردم  عرض  و  شدم  ایشان  متوجه  سرعتبه   «!سلمان
  زمان،   آن   در   چون   : گفتم  «چرا؟»  : فرمود   . بود  نون   بن  وشع ی  ، بله  : گفتم  «شناسی؟ می

  باقی   م خود  از   که  کسی   بهترین   و  ،من   اسرار   جایگاه  و  من،  وصی»  : فرمود  . بود  شان نی داناتر 
2« .است طالبابی بن علی  کند،می  ادا مرا ین دِ  و رساندمی  انجام به  مرا هایوعده و ماهگذاشت

 . کنندمی تأکید آن بر  و تشویق  وصیت  به که شده  نقل  احادیثی نیز   سنتاهل از

  رسول   »از  :است  شده  روایت  پدرش  از   سالم،  از  شهاب، ابن   از  خود،   صحیح  در  مسلم  از
  سه   نیست  جایز   دارد  وصیت  برای  چیزی  که  یمسلمان   برای»  :فرمود   که  است  شنیده  خدا 
  که  زمانی   از   :گفت  عمر   بن   عبدالله  :گفت  «.باشد ننوشته   را اشنامهوصیت و بگذرد  او بر  شب
  3« .باشد  بوده نزدم  وصیتم  اینکه مگر نکردم  سپری را  شب  یک حتی شنیدم پیامبر  از  را  این

  مردی   که  بودیم   خدا   رسول  نزد  ما  : گفت  مالک،  بن   انس   از  »و  : است  گفته  ی ثمیه
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  ما   همراه  اخیرا    همین  آیا»  : فرمود  .ردمُ   فالنی  خدا،  رسول  ای  :گفت  و  آمد  ایشان  سویبه 
از    که  است  کسی   محروم  .خداست  خشم  در   گویا   !اللهسبحان»  : فرمود  . بله  : گفتند  «!نبود؟
  را   شوصیتاز    که   است  کسی  محروم  : است  کرده  روایت  ماجهابن  «.محروم شود   شوصیت

 1« .است )نیکو( ن َحس سندش و است؛  کرده روایت را  آن یعلی  ابو و  ؛محروم شود

  ترک»  : فرمود  خدا   رسول  که   اندکرده  نقل   عباس ابن   از   سیوطی  و  هیثمی   ،یطبران
2« .ستا آخرت در آتش و ننگ و ،دنیا  در خواری  وصیت،

  عبدالله   بن  جابر   از  عدی،  بن  عبدالله  برای   »کامل«  است،   آمده  ماجهابن   سنن   در
  و   ]درست[  راه  بر  بمیرد   وصیت  با  هرکس»  :فرمود  خدا   رسول  :گفت  است،  کرده  روایت
3« .است شده دهیبخش که مرده  حالی  در و ،است  مرده شهادت و تقوا راه بر و ،است  مرده سنت

  خدا   رسول   بگوید   و   کند  جسارت   تواند می  کسی   چگونه  احادیث   این   شنیدن   از   پس   حال
! نیست  چنین هرگز  و ؛است مرده  وصیت بدون محمد



. 209، ص4 ج:دئزواالمجمع. 1
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 ! است  راه تنها   وصیت،

آنکه   از  شد  و  ،شد  اثبات  مسلمانی  هر  بر  وصیت  بودنواجبپس    وصیت   ترک  ثابت 
  از   پیش   ائمه  و  پیامبران  ۀ هم  شد   ثابت   نیز   و   ،گرداندرا الزم می  جاهلیت   بر   انسان  مرگ 
  وفاتش   شب   در   محمد  خدا   رسول   اینکه   و   ،اندکرده   وصیت  مرگ   هنگام   ویژهبه   یا   مرگ 

  حرکت  آن   مسیر   بر   و   کردند می  تکیه   پیامبر   وصیت   به  امت   اگر   و  است   کرده   تیوص
  پیدا   اختالف   یکدیگر   با  ی نفر   دو   هیچ   و   شدند ی نم  گمراه  قیامت   روز   تا   هرگز   کردندمی

  بر   حیاتش  طول  در  که  اتیتأکید  از  غیر  جدیدی  امر  باید  وصیت  این  ناگزیر  پس  ،کردندنمی 
  ؛ باشد  داشته   خود   در   بود  فرموده   ش فرزندان  از   امامان  و  جانشینش   از   اطاعت  بودنواجب

  ؛باشد  داشته   وجود  جدیدی  جزئیات  و  توضیح   ـکمدستـ   وصیت  این   در  است  الزم  پس
  متعدد   هایمناسبت   در  امبری پ  که  باشد  بوده  مطالبی  همان  شامل  وصیت  این  اگر  نهگر و 

  و  علی  امام  چرا   پس  ، است  کرده  تأکید ها  آن  بر   بارها  علی  امام  خالفت  برای
  علی  حق ها  آن   آیا   .بدانند  را   وصیت   این   جزئیات   داشتند   اصرار   قدرن ی ا   مقرب،  اصحاب

  نزدیک   از ها  آن   که  حالی  در   ؟! دانستندی نم  خدا   رسول  جانشینی   و   خالفتدربارۀ    را 
  خدا   رسولها  آن   در  هک  ی دیگر   مناسبت  صدها   بر   عالوه  ؛ندا ه بود  غدیر   ۀحادث  شاهد

  و   برترین  او  اینکه   و  ،بود   کرده  تصریح  علی  امام  جانشینی   و  خالفت   حقدربارۀ  
. است بوده  ش اصحاب ترینپاک   و ن یداناتر  و  نیتر نزدیک 

  اصحابی   کند،  امال  المؤمنینامیر   ه ب  را   وصیت   توانستنمی   خدا   رسول  اگر  حتی
  جانشینی   یبرا   علی  امام  یشایستگ   در  دیگران،  و  مقداد  و  ابوذر  و  فارسی   سلمان   انند م

  که  باشد  داشته  وجود   جدیدی  امر  باید  بنابراین ؛ نداشتند  تردیدی  و  شک   هیچ   خدا   رسول
  خطاب   بن   عمر   آنکه   از   پس   و   ؛ برساند  امت   به  را   آن  داشت  اصرار   چنیناین   خدا   رسول

  چنین   هرگز   وـ   کرد   متهم   گوییبیهوده   و  گویینهذیا  به  را   خدا   رسول  و  کرد  اعتراض
  و   نوشت   یعل  برای  را   وصیت   این   ـ شد   گفته   بارها   که   طور   همان ـ   خدا   رسول   ـنیست 

. گرفت گواه آن بر  را  مقداد و ابوذر  و سلمان عنیی  خود یاران ترینخالص
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  این   شنیدن  و  نوشتن  برای  صحابه  و  علی  امام  و  خدا   رسول  پافشاری  و  اصرار
  راه  به  را   امت  وصیت،   این   اینکه   و  ، دهدمی  نشان   را   تی وص   این  اهمیت   میزان  وصیت،
  خالص   حق   از   شانجدایی  باعث   که   هاییراه   از   را ها  آن  و   کرد   خواهد  هدایت   مستقیم 

 .داردبازمی شودمی

  و   بنشاند،   بار   به   را   خود  ۀ ثمر   وصیت،   این   آنکه  برای   و  است   گونهاین   وضعیت   که   حال
  نشود،   تباه  تندبادها   وزش  با   علی  امام  و  خدا   رسول  های سختی  و  هارنج   آنکه   برای

  زیرا   ؛برسد   شاوصیای  و  خدا   رسول   دوستداران  و  شیعیان  به   وصیت   این   باید  ناگزیر 
  را   شدیدی   هایرنج   وصیت،   این   خاطربه   بود  مرگ  ۀ آستان  در   که  حالی  در   خدا   رسول

  هرگز   )و  کرد  گوییهذیان   به  متهم   را   حضرت  آن  ، عمر  وقتی   خصوصبه   ؛ شد  متحمل 
  چگونه   .کندبرمی   ُبن  از  را   دین   و   رسالت  اساس  و   پایه   تنهایی،به   که   اتهامی  نیست(؛  چنین 

  که  حالی  در  ،داد  نسبت  خدا   رسول  به  را   طنامربو  انسخن   بیان  و  گوییهذیان  توانمی
ُسوُل   ُم کآَتا   َما  :فرماید می  اشبارهدر   تعالیحق   که  است  کسی  حضرت  آن   َوَما  َفُخُذوهُ   الَرّ
  . (بازایستید  بازداشت،  را  شما  آنچه  از  و  بگیرید  داد،   شما  به  فرستاده  را  آنچه) 1َفاْنَتُهوا  َعْنهُ   ْم کَنَها 

  و   ترینکوچک   در  خدا   رسول  سخن  از  گرفتنبر   به  را ها  آن  متعال  خداوند  بنابراین
دربارۀ    پیامبر  ان سخن  در   توانمی   چگونه   پس   است؛   داده  فرمان   امور   ترین بزرگ 
  همان   داشت؟   روا   تردید   و   شک   نوشت   خواهد  امبریپ   ه ک  ی سخن  ترین بزرگ   و   ترین مهم 

! است شده دارعهده  را  امتیق  روز  تا یاسالم امت تکلیف کردنروشن  که  سخنی

  همه   این   پس  باشد  نرسیده  شیعه   به  ـآن  بخش  ترینمهم   کمدست   یاـ   وصیت  این  اگر
  ۀ هم  ترتیب  این   به  و  ؟!داشت  خواهد  ایفایده   چه  رساند   انجام   به  خدا   رسول  که  یتالش
  رسول   که  وصیتی  همان  یعنی  داشت؛   نخواهند  گاهیتکیه   هیچ   شیعه،  جمله  از  ،امت
  در  «.نشوید   گمراه  هرگز  من  از   پس  که  بنویسم  اینوشته  شما  برای»  :فرمود  اشباره در   خدا 
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  که   است   دور به   بسی   علی   او  ولّی   و  اشفرستاده   و   متعال   خداوند   ساحت   از   که  حالی
  ؛سازند   محروم  است  بوده  قیامت  روز تا اوصیا  تبیین   دارعهده  که  وصیتی   این   از   را   امت  تمام 
 بر  خدا   رسول  که  را   امانتی  و  ،رسانده   خود  شیعیان  به  را   آن  علی  امام  باید  ناگزیر  پس

  اه تب  قیامت   روز   تا   هستند   مردان  پشت  در  که   یکسان  تا   ،باشد   کرده   ادا   بود  ه نهاد  او  دوش
 . نشوند

  منظور  کنم می  تأکید   وـ   است  ناپذیر اجتناب   خالص  شیعیان  به   وصیت  رسیدن  که   حال
  امام  و  نمود   امال  خود  وفات   شب  در  خدا   رسول  که  است  وصیتی  همان  وصیت،  از

  آیا   ـنوشت   بود  کرده  درخواست  خدا   رسول  که  مرکبی  و  کاغذ  با  خود  دست  به   علی
  وصیتی  همان  بیاورد؟  کردم  شبیان  قبال    که  وصیتی  جزبه  وصیتی  ما  برای  تواندمی  کسی

 . است کرده روشن  را  مهدی امام فرزندان  از ـنومهدی  و  ائمهـ  اوصیا  نام  و تعداد که

  به  خدا   رسول  که  را   چیزی  متن   که  ندارد  وجود  هم  روایت  یک  حتی  کنممی  تأکید   و
  بیان   که   وصیت   روایت  یک   همان  مگر   باشد   داشته   خود  در   بود   فرموده  امال   علی

  جووجست   را   روایات   ما  . بیاورند  روایتی   چنین   تا   کشممی  چالش  به  ا ر   همه  من   و   داشتیم؛
  ه ک  متنی   همان  مگر   نیافتیم  باشد   ه کرد  امال   خدا   رسول  آنچه   از   ی اثر   هیچ   و   ایمکرده
  ترین مهم   است  هکرد  شبیان   طوسی  شیخ   که  روایتی  است  بدیهی  .کردم  بیان  ترپیش 

  توسط   قیامت  روز   تا  خدا   رسول  اوصیای   تعیین   یعنی  ؛گیردمیدربر  را   وصیت  قسمت
  در   چیز   ترین مهم   امام  شناخت   و  والیت   متعال،   خداوند  شناخت  از   بعد   زیرا   ؛ ایشان  خود
  بیشتر   مطالب  خواهان  هرکس  .ند نکمی  اشاره  ا معن  این  به   بسیاری   روایات   و  ،است   دین

 مراجعه  حدیث   هایکتاب  دیگر  و  «18ج   ،الشیعهوسائل»  و  «1ج   ،کافی»  به   تواندمی  است
. کند

  وفاتش   شب   در   خدا   رسول را    آنچه   متن   که   است  نّصی   تنها   وصیت،   این   که   حال
  شب   در  خدا   رسول  وصیت   محتوای  شناخت  برای  راه  تنها  پس  ،داردمی   بیان  کرد  امال
 اش باره در   کندمی  سعی  که  کسی  و  ؛ندارد   وجود   آن  از  غیر  دیگری  راه  هیچ  و  است  شوفات
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  به   اعتراض   در  خطاب  بن   عمر  شریک  شخصی  چنین  ،کند   رد  را   آن  یا  ایجاد  تردیدوشک
 گوییهذیان   و  گویییاوه  به  خدا   رسول  کردنمتهم   در  او  شریک  و  ،وصیت   آن  نوشتن

  آن  نوشتن  هب   عمر  !است  دوربه   بسی  ایشان  مقدس  ساحت  از  نسبتی  چنین  و  ؛است
  به   تواند نمی  دیگر   شود  نوشته   یت صو  اگر   ،دانستمی   خوب   زیرا   ، کرد  اعتراض   وصیت
  متاع   به  رسیدن  دیگر  صورت  این  در  و  کند  اعتراض  علی  امام  جانشینی  و  خالفت

  وصیت   به  حاضر  حال  در  که  کسی  وضعیت  . نبود  پذیرامکان  برایش  دنیوی  ارزشبی
  داندمی  خوبیبه   زیرا   ؛است   صورت  همین  به   نیز  دنکن  اعتراف  آن  به  و  کند  اعتراض

  که  کندمی  اثبات نیز و کندمی  اثبات وصایت برای  را  نومهدی حق  وصیت، این به شاعتراف
  . است موعود یمانی همان او و است مهدی امام برای ساز زمینه  نخستین ،هاآن اولین

  به  تنها و  است  شخود  هوس  و  هوا   پیرو  که  کسی  اهداف  با  وصیت   این  پذیرفتن  طبیعتا  
  و پیروان  و مقام،  و جاه جمله  ازـ  شهایزینت  و دنیا  خواهان و کندمی  فکر  زمینی جاودانگی

  شد؛   آغاز   که   است  وضعیتی   همان   مثل   درست  وضعیت   این  .ندارد  خوانیهم   است   ـشهوات
  همان   دقیقا    کرد  اعتراض  وصیت   نوشتن   ه ب  عمر   شخاطر به   که  هایی علت   و   اسباب  همان

 . کنندمی  اعتراض وصیت  ه ب معترضان شخاطر به   که است یهایعلت  و اسباب

  ایجاد  و  اعتراض  برای  جایی  بسا  چه  بود  شده  بیان  مختلف   روایت  دو  با  وصیت  اگر
  رسول   آنچه  از  ما  دست تا  ماندمی   باقی  دیگری، اثبات  وها  آن  از  یکی به  نسبت  تردیدوشک

  ی روایت  و  متن  وصیت،  این  ولی  نماند؛   خالی  کرد  امال  علی   به   وفاتش   شب   در  خدا 
  رد   وفاتش،   شب  در  خدا   رسول  وصیت   آن،   نپذیرفتن  با  ترتیب   این  به  و  است   یگانه

  و   ،شودمی   ب اد  ۀاسائ  خدا   رسول   به   و  ، شوند می  محروم  آن   برکات  از   امت  و   شودمی
  آِن   از   مردم،  برابر  در  بالغه  حجت   لیو   ؛ شودمی  داده   پاسخ  توهین   با   شا نیکی   و  احسان
  به   را   خدا   رسول  وصیت  راستیبه   :دهدمی   را   پاسخشان  صورت   این   به  که   است  خداوند

  تمایالت   و  هوستان   و  هوا   و  خواست  با  زیرا   ؛نپذیرفتید   را   آن  شما  راستیبه   و  رساندم   شما
فَ   :فرمایدمی  تعالیحق  .نداشت  خوانیهم   تاندنیوی 

َ
َماکأ   َتْهَوی    اَل   ِبَما  َرُسول    ْم کَجاءَ   َلّ
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ْنُفُس 
َ
ا  َبْرُتْم کاْستَ   ُم کأ ْبُتْم ک  َفَفِریق  ا  َذّ  هک  را  چیزی  ای،فرستاده  هرگاه  چرا  پس) 1َتْقُتُلوَن   َوَفِریق 

. (شیدکُ می  را گروهی  و خواندید  گودروغ را گروهی ورزیدید؟ برک  آورد برایتان نبود شما خوشایند

  « کرد  استفاده  آن  از  توان نمی   و  است   آحاد  ی خبر   وصیت،  این»  گوید می  که  کسی  اما
 :است مردود جهت چند از  گفته این

  ؛ است   نشده  وارد  معصوم  امام  از  ایقاعده   چنین   و  ،پذیریمنمی   را   ایقاعده   چنین  ما  -
   .است مطلب  این خالف ، شده وارد ائمه  از  آنچه بلکه

  قطعی  را   آن  صدور   که   طوریبه   ؛ است  شده  تأیید  متعددی   هایقرینه   با  وصیت  -
 ! یدباش   صبور و ید بمان منتظر  پس  ؛آمد خواهد تفصیل به  هاقرینه  این  بررسی  و ندنکمی
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 است خارج والیت  از  کند  رد را  وصیت که  کسی

  صورتی  هر  بهـ  بیت اهل  روایات  کردنرد   از  که  اندشده   وارد  بسیاری  صحیح  روایات
  ، روایات   این  آنکه  مگر  ؛د ندهمی  هشدار   کار  این  به  نسبت  و  دندار می  برحذر   ـباشد   بوده  که

  اندکرده  تصریح   ،روایات  برخی  . دنباش   بوده   شده، ثابت   صحیح  سنت  یا   کریم   قرآن  مخالف
  اندکرده   تصریح   دیگر   برخی  و  ، شودمی   شمرده  والیت   از   خارج   ائمه  سخن   ۀ کنندرد
 . است متعال خداوند ۀکنندرد   مثل درست  ائمه ۀکنندرد

  را   روایتی  آنکه   محضبه   که  بینیم می  چنین   را   ن دی  و  علم  مدعیان   و  علما  بیشتر   امروز
  است،  شان هایهوس   مخالف   یا   ندارد   خوانیهم   شانناقص   ی هاعقل   با   که   شنوند می

  در  !است  جعلی   روایتی   یا   اسرائیلی   گویند یم  اشدرباره  یا  کنند، می   رد   را   روایت   آن  سرعتبه 
  سنجیده   مردمان   های عقل  با   خدا   دین   که   گیرند می  نادیده   را   ائمه  سخن   این   که  حالی
  ۀ فرشت  یا  لرَس مُ  پیامبر جز و است 1برانگیز چالش و سخت  ائمه سخن اینکه و شود،نمی 

. کندنمی  تحمل را  آن باشد   آزموده ایمان  برای  را  شقلب خدا  که ایبنده   یا مقرب

 و   سخت   ، محمدآل  سخن  راستی به  :فرمود  خدا  »رسول  : فرمود   اباجعفر
 آزموده  ایمان  با  را  شقلب  وندخدا  که  یمؤمن   یا   مرسل  نبی  یا   مقرب  ۀفرشت  جز  و  است  برانگیزچالش

  های دل  که  حالی   در  رسید  شما  به  محمد آل  انسخن  از  هرچه  پس  ؛آوردینم   ایمان  آن  به   باشد
  را   آن  و  بود  بیزار  آن  از  شما  هایدل  هرچه  و  ،د یر یبپذ  دی شناختمی  را  آن  و  بود  متمایل  آن  به  شما
  چیزی   که  است  آن  ُمهلک  عمل  .دیبازگردان   محمدآل  از  عالم و  رسولش  و  خدا  به  شناختیدنمی

  طور نیا  قسم  خدا  به  :بگوید  و  بپذیرد  نتواند  او  و  شود  گفته  شما   از  یکی  به  محمدآل  سخنان  از
 2« .است  کفر همان انکار، و  ؛نیست طوراین قسم خدا به ، نیست
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  احادیث   از   ی حدیث  که   کندمی   حکم  کسی  کفر   به  خدا   رسول   ، حدیث   این   در
  وصیت   که  کسی  اکنون  آیا   . باشد  بوده  او  عقل  مخالف  اگر  حتی   کند،   انکار   را   محمدآل

  قرآن  با  که   حالی  در   !رد؟ یگنمی  پند   کندمی   انکار   دلیلی  هیچ   بدون   را   خدا   رسول
  سنت   مخالف  و   ؛است  قرآن   موافق  ـآمد   خواهد  بعدا    که  طور   همانـ   بلکه  ندارد،  مخالفتی

  و  هوا   مخالف   وصیت  این  بلکه   نیست  هم   عقل  مخالف  و  ؛است  سنت   خودِ   بلکه  نیست  نیز
  اند،شده   سرشته   بیتاهل   دشمنی   بر   که   است   بیماری   های دل   و   شیطانی   های هوس

  . باشند داشته  را ها آن محبت ادعای ظاهر  در هرچند

  ارانم، ی  ترینداشتنیدوست  خدا  به»  :است  آمده  باقر امام    از  صحیحی  روایت  در
  و   ،دارد  نگه  مخفی  را  ما  احادیث   همه  از  بیش  که  است  کسی  وها  آن  نیداناتر   و  نیزگارتر یپره

  که   همین   که   است   کسی  نمی خشمگ  او  به  نسبت  که   کسی  بیشترین   و  من   نظر  ازها  آن  بدترین 
  احساس   آن  از  و  نکند  تعقل  آن  در  باشد،  شده  روایت  ما  از  و  منسوب  ما  به  که  بشنود  را  یحدیث

  چه  او  که  حالی  در  نماید  تکفیر   کند  عمل  آن  به  که  را  کسی  و  نماید  انکار  را  آن  و  کند  پیدا  بیزاری
 شده  خارج  ما  والیت  از   کار،  این   با  او  و  بازگردد  ما  به  و  باشد  آمده  ما   از   حدیث  شاید  ، داندمی

 1« .باشد
  و   ردیپذینم  را   آن  عقل  که  است  حدیثی  دربارۀ  نجای ا   در  سخن  روی  !اللهسبحان 

  والیت   از  خارج   را   یحدیث  چنین  ۀکنندرد   امام  حال،  این  با   ؛ ندبیزار   آن  از  هانفس
  پناه ـ  شود  خارج بیتاهل  تی وال  از که کسی است بدیهی و کندمی  توصیف بیتاهل

  کنندمی رد را  خدا  رسول وصیت  که کسانی پس !شودمی  وارد شیطان والیت  در ـخدا  بر
  آمده  شیعه  هایکتاب  ترین محکم   در  وصیت،  با اینکه  ؟داشت   خواهند  ایبهانه   و  عذر  چه

  ه ک  طور  همان  و  شودیم   تأیید  هستند  موافق  آن  مضمون  با   که  بسیاری   اتیروا   با  و  است
 . است معتبر ش سند آمد  خواهد تفصیل  به  ـشاءالله انـ
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 کسی   !شوم  فدایت  :گفتم   اباعبدالله  به   :گفت  است،  شده  نقل  سمط  بن  سفیان  از
  که   طوری به   ؛ دهدمی   ما  به   شما   طرف   از   بزرگ   خبری   و  آید می  ما   سویبه   شما   جانب  از

  : فرمود  ابوعبدالله  .کنیممی  تکذیبش   که   جایی   تا   شودمی  تنگ   خبر  آن  از   ما   های سینه 
  ، روز   و  است  روز  ،شب   گویدمی  آیا»  :فرمود   .بله  :گفتم  «گوید؟نمی  شما  هب  من  طرف  از  »مگر
  است   آن  مثل  کنی  تکذیب  را   آن  اگر  که   بازگردان،  ما  به  را  آن»  :فرمود   . نه  :گفتم  «است؟  شب

1« .یاکرده  تکذیب را ما که

  به  خبر  آن ۀکنندنقل اگر حتی ؛اندداده دستور  خبر نکردن رد  به ائمه ، این از  بیش و
!باشد بوده   لعق مخالف خبر  آن و شهره،  گوییدروغ

  عرض  اباعبدالله  »به   :گفت  ، است  شده  نقل  صحیح   روایتی  در  سمط  بن  سفیان  از
  به   حدیثی   و  آیدمی   شما  طرف   از   است  شهره  گوییدروغ   به  که   مردی  شوم،  فدایتان  :کردم

  گوید می  شما  به  آیا»  : فرمود  اباعبدالله  .گرددمی   تنگ   آن  از   هایمان دل   که   گویدمی   ما
  چیزی   چنین  من  گفت  حتی  اگر»  : فرمود  .نه  :گفتم  «؟شب  روز،  و  است  روز  شب،  گفتم  من

2«!دی اکرده تکذیب مرا  صورت این در رایز  ؛نکنید تکذیب را او امگفته

  یک   حتی   باشد   داشته  ت ئجر   و   بشنود   را   روایات   این   عاقلی  فرد   هیچ   کنمنمی   فکر   بنده 
  امام   ، قبلی  روایت   در   بلکه  ؛ نرسد   نظر   به   عاقالنه   روایت  آن  اگر  حتی   کند؛   تکذیب   را   روایت

  ، شب   اینکه  مثالَ   ؛کندمی  منع  نیز  برسد   نظر   به   محال   حتی  که   یروایت  تکذیب   از  صادق
  ن ی ا   به  . باشد  بوده  شهره  گوییدروغ   به  خبر،  ناقل  اینکه  وجود  با   حتی  !شب  ،روز  و  باشد  روز

  یا   نیست  ثقه  راوی  که  توجیه  این  با  صرفا    که  شناسیحدیث   هایقاعده   بیشتر  ترتیب 
  اساس   این   بر   و   ه شد  وضع   بیتاهل   روایات   نپذیرفتن   برای   ، دارد   باطلی  اعتقادات

  که  حالی  در  ؛دنشومی  ساقط  اعتبار  ۀدرج  از  اندکرده  تقسیم  نادرست  و  درست  به  را   احادیث
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  سنِت   و  قرآن   موافق   که   چیزی   گرفتن بر   : از   اندعبارت   حدیث دربارۀ    بیتاهل   های قاعده 
  نظر   با  موافق   که   ی زیچ  ترک   و   ، باشد  عامه   ابنای   مخالف  که   ی زیچ   گرفتن بر   ، باشد  صحیح 

  .نیست نجا ی ا  شانبیان محل  که هست هم  دیگری  ضوابط ؛ستهاآن

  بسا  چه  زیرا   ؛دارندی م  حذر بر   روایت   تکذیب   از  که  است  شده   وارد  ی اتیروا   حتی
  احتمال   این   چراکه  ؛شودمی   نقل  او  ی برا   که   بفهمد  را   چیزی  آن  خالف   ، کنندهتکذیب 

  است  شده   آشکار   شنونده   برای  که   مفهومی  جز   به   دیگری  منظور   ائمه،   که  دارد   وجود
   . باشند داشته

  ا ی  رسدمی  تو  به  ما   از  که  چیزیدربارۀ    ...»  : است  هفرمود  صحیح   روایتی   در   رضا  امام
  ]آن   دانینمی  تو   زیرا  ؛بشناسی  را   آن  خالف  اگر   حتی  ،است  باطل  نگو  شود یم   منسوب   ما   به

 1« .است  بوده صفت و صورت کدام رب و ،شده  گفته  چرا سخن[

  اگر   حتی  ، کندمی  نهی  خبر   تکذیب   از  که   است  شده  وارد  یاتیروا   این،  از  بیشتر   حتی
  داشته  4«یمرجئ»  یا  3« »قدری 2«، خارجی»  مثل   فاسد   ی مذهب  یا   عقیده   ،خبر   آن  ناقل 
  ما   به   و  باشد   آورده  ی خارج  یا   قدری   یا  یمرجئ   که   را   یحدیث »  : است  آمده   ریز   روایت   در   . باشد

 این  به  و  باشد  بوده  حقیقت  از  ایگوشه  دی شا  ،دانیدمی  چه  شما  زیرا  ؛نکنید  تکذیب  دهدمی  نسبت
 5« .باشید کرده تکذیب   را خدا  ترتیب
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  مشخصات  این  تمامی  وجود  با  که  باشد  خبری  اگر  ،سوگند   پروردگارتان  به  را   شما  پس
  را   کار  این  حتی  و   کنندمی  منع  آن  تکذیب  از   ائمه  ولی  ، است  مردود  مردم   نظر  از  که

  چنین   در   مردم   کنندمی  سفارش   و   ، رنداشمیمبر  متعال   وند خدا   تکذیب   و  والیت   از  خروج
 را  وصیت  تیروا   توانمی  چگونه  پس  نکنند،  تکذیب  را   آن  کمدسِت   و  کنند  توقف  شرایطی

  نشده گفته   گودروغ  یا   ، قدری  ، یمرجئ  ، مذهبخارجی  فرد یک   طرف   از   که   حالی  در   ، کرد  رد
  و   !؟است  عقل   و  سنت   و  قرآن  موافق  بلکه   ، نیست  عقل  و  سنت   و  قرآن  مخالف   و  است

  و  بزرگ   اندانشمند  از  بسیاری   و  ، ندنکی م  ییدأرا ت   آن  خارجی  و  داخلی  هایقرینه   بسیاری
  محمد  خدا   رسول  طرف  از  آن  صدور  ترتیب  این  به  و  اندکرده   اعتماد  آن  هب  نی محدث

  اقرار   آن  ه ب   خود   ی هاکتاب  در   حدیث   علم   اهل   که   است  اینکته   این   و   ؛ است  قطعی
  و   شکاک  منافق  طرف  از  مگر   ،داشت   روا   آن  به   تردیدی وشک   هیچ  تواننمی   و  اندکرده

  روایاِت   که   طور   همان  ؛ آیدمی  حساب   به   والیت   از   خروج  و   کفر  آن،   کردنرد   و   بدگمان، 
  کسی  برای   عار   و  ننگ   عنوانبه   نکته   یک  ن یهم   و   ؛اندکرده  اشاره   مطلب  این  به  شدهگفته

  کافی   بدارد  روا   آن  به   تردیدوشک   کند  سعی  یا   کند  تکذیب  را   خدا   رسول  وصیت   که
  ! ندنکمی پشتیبانی  و  حمایت  آن از که  شواهدی و  دالیل  همه این وجود با  هم  آن ؛است

  که   ساختگی(  و  )جعلی  «موضوع  و  مدسوس»  یهاروایت  این  ستمندا یم  کاش  ای  و
  که   است  مانده  باقی  گوییدروغ   آیا   و  هستند   کجا   اندشده  داده  نسبت  ائمه  هب  دروغبه 

  امر   در   که   را   کسیهیچ   خداوند »  :اندگفته   علما   بعضی   که  آنجا   تا   ، باشد   نکرده   یش رسوا   خدا 
 1«است. نداشته   پنهان  نّقادان[ نظر ]از  کندمی  پردازیدروغ حدیث

  در   محدثین   که  هاییکوشش   و  هاتالش   تمام   وجود  با  که  دروغینی   هایروایت   این   پس
  از   کودک  یک   ترس  جز  این  آیا  و  ؟هستند  کجا  اندنشده   آشکار   تاکنون  اندکرده   زمینه  این

 !؟است آرمیده  اشخانواده  میان  در  کامل امنیت  در  که  حالی در است شغال
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  در  ،دست   این  از  هایبهانه   دیگر  یابودن روایات  مدسوس  ۀبهان  به  نیست  درست  پس
  کرده  عمل  مدسوس   اخبار  به  شیعه  که  یما ه ندید  امروز   تا  و  ؛ کنیم  مبالغه  روایت،  تشکیک

  کرده  استدالل ها  آن   به  یا   باشند  کرده  نقل  را ها  آن   خود  موثق   هایکتاب   در   علما  یا   باشد 
  و   نقل   را   خدا   رسول  وصیت   که   « طوسی  شیخ »  الطائفهرئیس   و   رهبر  خصوص به   باشند؛ 

  از   کتاب  دو  ۀنگارند  و  صاحب   او  که   حالی  در  ؛است  کرده  استدالل   آن  به   غیبت   کتاب   در
  این   و  شوند می   محسوب  شیعه   های کتاب   معتبرترین  از  که   است  عه یش   ۀاربع  های کتاب

  کتاب   دو  و   «،استبصار» و  «بی تهذ»  هایکتاب   یعنی ؛است  شده  بنا ها  آن  اساس   بر   مذهب
. هستند (اللهرحمهم ) صدوق شیخ  «هیالفق حضرهی  ال من» و  ینی کل شیخ « کافی» نیز دیگر

  رسول   که  ایه زمان  چنین  در   بیتاهل  روایت   که  نیست  انگیزشگفت  و   عجیب  ولی
  نند یبی م  معروف  را   منکر  و   منکر  را   معروف  که  کند می  وصف   چنین   را   آن  اهل  خدا 

  امام  انصار   یعنی  الزمانآخر   اهل   متعال   خداوند   چرا   دانندمی   هااین   آیا   . نشوند  پذیرفته 
  داده   برتری   را ها  آن  متعال  خداوند  است؟  داده  برتری  هازمان  ۀهم  اهل  بر  را   مهدی

  از   یبعد   روایت   .کنندمی  تصدیق  را   پاک   عترت   و  خدا   رسول  احادیثها  آن  زیرا   ،است
  بوده   وصیتی   ضمن   در   رسدمی   نظر   به   که  روایتی   ؛ شودمی  حضورتان   تقدیم   خدا   رسول
  آن   بر  علی  امام  زیرا   است؛  هکرد  وصیت  آن  به  وفاتش  شب  در  خدا   رسول   که  باشد

  خدا   رسول  سخن  با  و  است   برخوردار  تیوص  وسیاق سبک  همان   از   نیز  و  ، دارد  تصریح 
  .شودی م آغاز «...علی ای»

  است  آمده   طالبابی   بن   علی   از   ، جدش  از   ، پدرش  از   ، محمد  بن   جعفر  امام   از
  ترین شگفت  که  بدان  ،علی  ای»  : د یفرمامی   طوالنی  ی حدیث  در   خود   وصیت  در   پیامبر  که

  هیچ   که  حالی  در  ،آیندمی  آخرالزمان  در  که  هستند  یقوم ها  آن  ترینقینبایَ   و  ایمان  در  مردم
نکرده  پیامبری دیدار    ایمان   سفیدی  روی  سیاهِی   به  و  است  پنهانها  آن  از  حجت  و  اندرا 
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   .است بیتاهل  روایات  «سفیدی یرو  سیاهی » از  منظور و 1.« اندآورده

  ناقص   یقینش   و  ایمان  ، کند  رد  واهی  دالیل   با   را   بیت اهل  روایات   که  کسی  پس
  از  و   ،است   والیت  از  خارج   و  کافر   ـندا ه کرد  بیان  پیشین   روایات  که  طور   همانـ   حتی  و  است

  که   است  مردمانی   آِن   از   قائم   یاری   زیرا  ؛ دهد  یاری   را   قائم  رودنمی   انتظار   شخصی   چنین 
  را   سفیدی(  روی   سیاهی  یعنی )  روایات  که  هستند   کسانی  هااین   و  ،دارند   را   یقین   بیشترین

  بسیار بیتاهل روایات به شوندگانتسلیم  و کنندگانتصدیق مدح در روایات و دارند، باور
  بسنده   زیر   روایت  سه  به  فقط   و   ،گنجدنمی   اینجا  در   شانهمه   بیان  که  طوریبه   ؛ هستند

: کنممی

  : گفتند  «است؟  ترانگیزشگفت  ایمان  کدام»  :فرمود  است،  شده  روایت  خدا   رسول  از
  نازل   وحیها  آن  هب  که  حالی  در  است،  انگیزشگفت  کجایش  این»  :فرمود  .فرشتگان  ایمان

  مرا   شما   که   حالی  در  است  انگیز شگفت  کجایش  این»  : فرمود  .ما   ایمان  :گفتند  «شود؟می
  به   آخرالزمان،  در  قومی  آوردنایمان»  : فرمود  است؟  ایمان  کدام   پس  : گفتند  «بینید؟ می

 2« .سفیدی  روی سیاهی

  محضر   به  دیگر  جمعی  و  "مغیره  بن  حرث"  و  من»  :است  روایت  صیقل  بن  صفوان  از
  فقط   ـصیقل   منصور  یعنیـ   شخص  این  :گفت  ایشان  به  حرث  . شدیم  وارد  اباعبدالله

  رد   را   کدام  و  پذیرد می  را   کدام  مداننمی   سوگند   خدا   به   و  بشنود؛   را   ما  سخنان   خواهدمی
  نجیبان  از  شدگانتسلیم  و  ، است  شدگانتسلیم  از  مرد  این»  :فرمود  ابوعبدالله  .کندمی

3« .هستند

  کلیب  نام  به   مردی   :کردم   عرض   اباعبدالله  به   :گفت  ،است   روایت  شحام  بن  زید  از
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  کلیب "  را   او  ما  و  هستم،   تسلیم   من   :گویدمی   او  گوییمیم  شما  از   هرچیزی  ما   و  ماست   نزد
  دانیدمی  آیا»  :فرمود  سپس  «.کنید  مهربانی  او  اب»  :فرمود  امام  .ایمنهاده   نام  شده"تسلیم 
  و   آرامش  و  سرفرودآوردن  سوگند   خدا   به»  : فرمود  .کردیم  سکوت  ما  «چیست؟  شدن تسلیم

ِذیَن   ِإَنّ   :فرمایدمی  تعالیحق  .است  اطمینان اِلَحاِت   َوَعِمُلوا  آَمُنوا  اَلّ ْخَبُتوا  الَصّ
َ
 گمانبی) 1َوأ

2« .(یافتند  اطمینان و شآرام [فروتنی ]با و ردهک شایسته ارهایک و آورده ایمان هک  سانیک
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 مهدی  امام به خدا رسول  وصیت

  و  اهمیت  میزان  و  وفات  شب  در  خدا   رسول  وصیت  اثبات  در  را   سخن  آنکه  از  پس
  امام  به  زمان  هر  در  را   امت  وصیت،  این  گفتم  و  کردم  طوالنی  امت  برای  آن  ۀفاید

  خوانند می   آتش  سویبه   که   گمراهی  امامان   پیروِی   از   و   کندمی   هدایت   راستینشان 
  از   انتقالش  و  محمد  خدا   رسول   از   بعد   وصیت   این   از  روشنگری   با  اکنون  دارد،می باز

 .کنممی  آغاز  مهدی امام قیام تا  دیگر  امام به امامی

ْرِض   ِفي  َجاِعل    ِإِنّي  :است  داشته  وجود  شود  آفریده  آدم  آنکه  از  قبل  وصیت،
َ
  اِْل

  تا   و  مرسلین  و  انبیا   ۀهم   به  ترتیب،  همین  به  و  ؛(گمارممی  جانشینی  زمین  در   من) 1َخِلیَفة  
حضرت    از   پس  و  ، یافت  جریان   قائم  قیام  روز    : رسدمی  ن ومهدی  فرزندانش  به آن 
َعِقِبهِ   ِفي  َباِقَیة    ِلَمة  ک  َوَجَعَلَها2 (ردک  جاویدان  سخنی   خود   از   بعد   هاینسل  در   را   آن  او  و)و  ؛ 

  بر   قیامت   روز  تا  را   محمد   خدا   رسول  از  پس  جانشینی  و  خالفت  بیان  متعال  خداوند
. نهاد ایشان ۀعهد

  من  کرد  وحی  پیامبر  به  وندخدا»  : است  شده  روایت  طوالنی   حدیثی   در  باقر  امام  از
  ، کامل را  دینم آنکه از پس مگر ماهنکرد  روح قبض را رسوالنم  از  کدامهیچ  و انمپیامبر  از کدام هیچ

  باید   که   است   مانده  باقی  تو   ایبر   فریضه  دو  انجام  وظایف،   این  میان  از   . ساختم  آشکار  را   حجتم  و
  زمین   من  کهچرا   ؛خودت  از  پس  خالفت  و  والیت  ۀفریض  و  ،حج   ۀفریض  :کنی  ابالغ  خود  قوم  به

 3« . ...کرد  نخواهم خالی را آن هرگز و امنکرده خالی حجت   از را خود
  در  قیامت  روز   تا  را   خود   جانشینان  و  نهاد  گردن  را   متعال  خداوند  فرمان  خدا   رسول
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ة    :هستند  نومهدی  و  ائمهها  آن  و  فرمود؛  بیان  خود  وفات  شب  وصیت َیّ   ِمْن   َبْعُضَها  ُذِرّ
هُ   َبْعض     شنوای   خداوند  و  دیگرند،  بعضی  []نسل  از  آنان  از  بعضی  هک  فرزندانی) 1َعِلیم    َسِمیع    َوالَلّ

. (داناست

 آن  تو   و  :فرمود  علی   به  خدا  رسول»  :است  شده  روایت  حدیثی  در  اباعبدالله  از
  از   تو  اوصیای  به  را  آن  تو  وصّی   و  ،دهیمی  خودت  وصی  به  را  وصیت   یعنی   دهی،می  تحویل   را

  داده   تو  از  پس  زمین  اهل  بهتریِن   به  وصیت،  آنکه  تا  دهدمی  دیگری  از  پس  یکی  فرزندانت
 2« .گردندمی  شدیدی اختالف دچار تودربارۀ  و شوندمی  کافر تو به امت راستیبه و ؛شودمی

َما  تعالیحق  سخن دربارۀ    اباعبدالله  از هُ   ُم کَوِلیُّ   ِإَنّ ِذیَن   َوَرُسوُلهُ   الَلّ   ولّی ) 3آَمُنوا  َواَلّ
به این »  :فرمود  که  است  شده  روایت  (اند آورده ایمان هک سانیک و اوست  پیامبر و خدا تنها  شما،

  اموالتان   و  هاجان  به  و  امورتان  به  و  شما  هب  شما  خود  از  یعنی  ؛هستند  سزاوارتر  شما  ست که ازامعن
 4« .  ...قیامت روز تا او فرزندان از امامان و علی یعنی ، آوردند ایمان که کسانی و ؛هستند ترمحق
 بلکه  ؛شودنمی  جمع  برادر  دو  در  امامت  حسین  و  حسن  از  پس»  : فرمود  اباعبدالله 

 5« .است فرزندان فرزنداِن  و ،فرزندان   در فقط امامت

  عهد   کندمی  قیام   مکه  در  وقتی  مهدی  امام  دنکنمی   بیان  که  روایاتی  همچنین
  او   راستی  و  صدق   برای  یدلیل  وصیت،  این   و   دارد،   همراه  به   را   وصیت   یعنی   خدا   رسول

 . دهدمی نشان  را  وصیت  عظمت و بزرگی این  و است  مردم نزد

در    ، کنندمی  بیعت   مقام  و  رکن   بین   او  با   پس  ...»  :است  آمده  حدیثی   در   صادق  امام  از
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 1« .اندبرده ارث به پدران  از پسران که عهدی ؛است شراه مه  خدا  رسول عهد که  حالی

  سیصد  شهمراه به که  حالی در  شود می  خارج مکه  از او  ...»  : است  شده   روایت   ائمه  از
 و  خدا   پیامبر  عهد  شهمراه   و  ،کنندمی  بیعت  او  با  مقام  و  رکن  بین  در  که  هستند  نفر  اندی  و

  از   او  امر  و  اسم  به  مکه،  در   منادی  پس  .است  ش همراه  نیز  ش وزیر   و  ،اوست  سالح  و  پرچم
  هرچه   .است  پیامبر  اسم  او،   اسم  .شنوند می  را   آن  زمین  اهل  ۀهم  که  طوری   ؛دهدمی  ندا   آسمان

 2« . ...کند نمی ایجاد  اشکالی شسالح و پرچم و خدا  پیامبر  عهد کند اشکال ایجاد شما بر
  به  شما  برای  مشکلی  قائم  شناخت  برای  اگر  ،فرماید می   تأکید  امام  یقبل  روایت  در
توجه    با   .اندبرده   ارث   به  پدران  از  پسران  که  است   وصیتی  همان   او  ۀ نشان  و  دلیل   ، آمد  وجود

 . بود خواهد واضحات توضیِح  چراکه نیست؛   نیاز بیشتری  توضیح  نکته، به  این به 

  از   بعد  که  کسی  به   را   وصیت   وفات،   هنگام   ـشد   بیان  جزئیاتش   که  طور   همان ـ   امام  هر
  امام  ـآمد   خواهد  توضیحش  اللهشاءان   که  طور   همان ـ  و  دهد می  تحویل   است   خودش
دربارۀ    یانشیع  ۀهم   و  ،آموزدمی   او  زندگی  ۀ دقیق  آخرین  در   را   قبلی  امام  علوم   ۀ هم  بعدی، 
  در   .نیست  کالم  ۀاطال  به  نیازی   پس  ؛دارند  نظراتفاق  مهدی  امام  تا  امامان  امامت
 .پرداخت خواهیم  مهدی امام فرزندن به  وصیت  انتقال  بحث   به، ادامه



. 282، ص غیبت نعمانی. 1
. 223، ص25االنوار، جبحار. 2





 مهدی امام  از  پس  وصیت

  خواهد   باقی  تکلیف   ـ فدایش  به  جانم ـ   مهدی  امام شهادت   از   پس   که   نیست  تردیدی 
  مهدی  امام  خودِ   بقای   مدت   زیرا   داشت؛   خواهد   استمرار  قیامت   تا   ایشان   دولت  و  ماند 

  چهل  تا سال پنج از  خصوص این  در روایات در  که  طوریبه   ؛است اندک  بسیار حکومت،  در
 مدت به   بشریت   که  ایدوره  با   مقایسه   در   ، زمان  این  حال   هر   به  .دارد  وجود   اتیاختالف  سال

  خداوند   شودنمی  تصور   و   است  کوتاه  مدتی  اندکرده  زندگی  باطل  دولت  در   سال  هزاران
  !باشد داده قرار  سال  چهل  را  حق  دولت و  ،سال هزاران را  باطل  دولت ، متعال

  اشاره   امعن  این  به  «شدهدادهوعده   روزِ :  وعودمالیوم ال»  کتاب  در  صدر  شهید  سید
   :است کرده

  ۀآیند  وجود  برای  ایمقدمه  عنوانبه   ،هامصیبت   و  دردها  در  سال  هزاران  بشریت،   ...»
  و  است  هکرد  زندگی  یابدمی   نمود  آن  از  بعد  و  جهانی  دولت  در  کههاآن  ۀشددادهوعده

  و   درد  که  طوری به   ؛باشد  داشته   وجود  کوتاه  ایدوره   برای  تنها   آینده،  آن  که  نیست  عاقالنه
  حکمت   در  وضعیتی  چنین  قطعا    ...باشد  بوده  اشمندی سعادت   از   بیش  بشریت،  هایرنج 

  . باشد  هارنج   و   ددر   مقدار  به  سعادت،  ندارد  امکان  حتی  و  نیست،   پسندیده  وضعیتی  الهی،
  و   درد   از   بیشتر   بسیار   مندی سعادت  آنکه  مگر   بود   نخواهد  درست گذشتی    و   فداکاری   چنین 

 1« . ...باشد هارنج 

  توسط   مستقیم  طوربه   که   مهدی  امام  از  پس  حکومت   استمرار  از  روایت  هاده
 . اندگفته  سخن  شودمی اداره ایشان فرزندان

  خدا   رسول   با   طوالنی  وگوییگفت   در  ینمؤمنامیرال  از   پدرانش  از   رضا  امام  از
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  امام  دربارۀ  خدا   رسول  به  متعال  خداوند  آن  پایانی  قسمت   در  که  است  شده  روایت
 او  و  دهممی  یاری  خود  سپاهیان  با  را  او  قطعا    و  ...»  :فرمود  ایشان  حکومت  مدت  و  مهدی

  سپس   .شوند   جمع  من  توحید  بر  یقخال  و  شود  آشکار  من  دعوت  تا  کنممی  یاری  فرشتگانم  با  را
1« .دهمقرار میاولیای خود در اختیار  قیامت روز تا را گار روز  و گردانممی طوالنی را او حکمرانی

  در   پیوسته  ابتدا  از  حق،  اهل  که  راستی»به  :فرمود   ،است  شده  روایت  صادق  امام  از
 2« ...است طوالنی  عافیت، دوران و کوتاه  مدتی  ،مدت  این ولی ند،اهبود سختی و گرفتاری 

 : کندمی  نقل طاووس  بن  علی الدینرضی  سید  « بشارت» کتاب از مجلسی  عالمه

  دیدم   حمران  به   رسیده  سندهای   با   کوفی  مالک  بن   محمد  بن   جعفر  " تألیف"   کتاب   در»
استگفت  که   و   مردم  ۀ بقی  برای  سال  هزار   بیست   که  است   سال   هزار  صد  دنیا   عمر   : ه 

 3 «.است محمد آل  آِن  از سال  هزار  هشتاد

  مدتی  به  و  داشت  خواهد  ادامه  ایشان  شهادت  از  پس  مهدی  امام  دولت  بنابراین
اختیار   طوالنی بود   خداوند   اولیای   در    و  عصمت   اهل  روایات  از   که  طور  همان  و  خواهد 
 . هستند مهدی امام فرزندان افراد  این شد خواهد روشن  طهارت

  مهدی  فرزندان  برای   مهدی  امام  از   پس   وصیت،   اینکه   اثبات   برای   نکتۀ محوری 
  که  است  وفاتش   شب  در   محمد  خدا   رسول   وصیت  ،داشت  خواهد  ادامه  ایشان
  روایت   علی  امام  از  :کرد   خواهم  بیان  ختصارا به   اکنون  را   آن  و   کردم  بیان  را   آن  ترپیش 
 : است شده

خدا » شب   رسول  دن  یدر  از  عل  یا که  به  ا  یرفتند  صح  یفرمودند:  و   یفهاباالحسن! 
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  ی : ایدرس  ینجابه ا   تاامال فرمود    یرالمؤمنین را به ام  یتشانوص  آماده کن. حضرت   یدوات
نفر از    ین اول  ی" عل "  یو تو ا  ی؛ها دوازده مهد پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن  ی،عل

هست  امام  او    ی زمان  اینکه  تا  دهدمی  ادامه  را  وحدیث  ی... دوازده  وفات  عسکری[  که  ]حسن 
فرزندش    یدفرارس به  را  نگهداشته  "محمد "آن  آلکه  از  ا  محمدشده  بسپارد.  دوازده    یناست 

  ینی و جانش  یت]وصا  یدزمان وفات او رس  وقتیخواهد بود. پس    یدوازده مهد   امام بود و بعد از آن
اول که  فرزندش  به  از مهد  ینمرا[  تسل  ینو[ مقرب  یین]نفر  داردنم  یماست  نام  او سه  و   یک  ؛اید 

نام    یناست و سوم  "احمد " مثل نام پدر من است و آن عبدالله و    یگرش نامش مانند نام من، نام د
1« .مؤمنان است  یِن خواهد بود؛ او اول  یاو مهد 

  در   محمد  خدا   رسول  ۀ ناحی  از   ابهامی  و  شبهه   هیچ   و   است  آشکار   و  واضح   بیانی  این
 نومهدی  فرزندانش به مهدی امام از پس وصیت، که کندمی  اثبات و داردن وجود آن

  شد  خواهد  منتقل  بود  خواهند  مهدی  امام  پدرشان  از  پس  امت  امامان  که  کسانی  یعنی
  ة َیّ هُ   َبْعض    ِمْن   َبْعُضَها  ُذِرّ   دیگرند،   بعضی  []نسل  از  آنان  از  بعضی  هک  فرزندانی)  َعِلیم    َسِمیع    َوالَلّ
  اثبات   را   نکته   این  که  نیست  روایتی  تنها   خدا   رسول  وصیت  .(داناست   شنوای  خداوند  و

  امام   اوصیای  کنندمی  تأکید   که  دن دار   وجود  معنایی  متواترِ   روایات  از  بسیاری  بلکه  کند،می
 . هستند  ایشان  فرزندان  میان از  مهدی

  چگونگی   در  مهدی  امام  از  معتبر  و  مشهور  دعای  در  کهاست    مطلبی  ،جمله  از
  ایشان  که  رسدمی  اینجا  به   تا   که  است،   آمده  محمدآل   و  محمد  بر  صلوات  فرستادن

  و   شعام  و   خاص  افراد  و  رعیتش  و  ش شیعیان  و  شفرزندان  و  او   خود  به  ! خدایابار   ...»  : فرمایدمی
  تا  ... سازد  شادمان  را  شجان   و  کند   روشن  را  شچشم  که   فرما  عطا  را  چیزی  آن  دنیا،   اهل  ۀهم

  عمر   و  بفرست  درود  شفرزندان  از  امامان  و  ش عهد   انیوال  و  خود   ولّی   بر  و  :فرمایدمی  که  آنجا
  و   دنیا  آرزوهای  باالترین  به   راها  آن  و  ،بگردان  طوالنی   راها  آن  هایاجل  و  کن  طوالنی  راها  آن
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1« . ...برسان آخرتشان

  : است  آمده  غیبت  زمان  در  مهدی  امام  برای  رضا   امام  از  ـصحیح ـ   یدعای  در
  عطا   را  چیزی  آن  او،  رعیت  ۀهم  و  او  امت  و  او  نسل  و  او  فرزند  و  او  ۀخانواد  و  او  خودِ   به  !خدایا  ...»

  او   برای  را  ها سرزمین  تمامی  پادشاهی  و  سازد  شادمان  را  جانش  و  کند  روشن  را  او  چشم  که  بفرما
  و   بفرست  درود  او  از   بعد  امامان  و  او  عهد   انیوال  بر   ! خدایابار   : فرمایدمی  اینکه  تا  ... کند   جمع 

عطا  ها  آن  نصرِت باعّزت به  و  بگردان  طوالنی   راها  آن  اجل  و  برسان  ایشان  به  راها  آن  آرزوهای
 2« ...فرما

  دوازده   قائم  از  بعد  ما  از  که  راستی»به  : فرمودکه    است  شده   روایت   صادقامام    از
 3«.هستند   حسین فرزندان از مهدی
  ای   :کردم  عرض  محمد   بن  جعفر  صادق  به   :گفت  ، استشده    روایت  ابوبصیر  از

  . هستند   امام   دوازده  قائم  از   بعد  :فرمودمی   که   شنیدم  شما   پدر   از   من  ، خدا   رسول   پسر
  شیعیان   از  قومیها  آن  ولی  ؛امام  دوازده  نفرمود  و  مهدی  دوازده  فرمود  ایشان»  : فرمود  امام

4« .کنند می  دعوت ما حق شناخت  و دوستی به را مردم  که هستند ما

  را   امامت  اینجا  در  صادق   امام  کند  تصور  ندارد  شناختی  حقیقت  از  که  کسی  بسا  چه
  فرموده   تأکید  ایشان  اینجا  در  که  است  آن  واقعیت  لیو   ؛است  کرده  نفی  نومهدی  از

  نفی  و   «امام  دوازده»  نفرموده  و  « مهدی  دوازده»  است   فرمود  باقر  امام   پدرش   که  است
  سخن   .کندنمی   نفی  نو مهدی  از  را   امامت  ،«امام  دوازده»  باشد  فرموده   باقر   امام  کهاین

  سخن   وجه  هفتاد  برها  آن  و  اطالعیمبیها  آن   از  ما  که  دارد  هاییحکمت  و  اهداف  ائمه
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. دارند نظر  مد  را  منظوری  و معنا ،ی وجه هر برای  که  گویندمی

  را   ایشان   سخن   رفتمی  آن   ترس   که   کسانی   از   برخی  حضور  دلیلبه  صادق  امام
  را   نومهدی   امر  زیرا   ت؛گفمی   سخن  تقیه  روی   از   نکنند  کتمان   را   آن  و  دهند  اشاعه

ها آن   به  که  کسانی  و  مطمئن  هاییمناسبت   در   جز  را   آن  و  اندداشته   پوشیده   ائمه
. فرمودندنمی   آشکار داشتند   اطمینان

  ؛ است شده وصف آن هب ابراهیم خدا  پیامبر که است بزرگی توصیف «شیعه» صفت
  بیتاهل   ۀ شیعها  آن  که این  .اندشده   توصیف   صفت،  این   با   نیز     حسین   و   حسن  و

  شیعیان   از   حسین  و  حسن   .ندارد  تناقضی  هستند  امام  که   حقیقت   این   با   هستند 
  . هستند نیز حجت امام و ندا ه بود امیرالمؤمنین

  ،نکته   این  ولی  ؛است  نومهدی  امامت  مقام  از  باالتر  گانه دوازده  ۀائم  امامت  مقام  قطعا  
 . کندنمی   نفی گانهدوازده  ۀائم  از  پس  خلق، بر  را  ن ومهدی امامت

  ن ومهدی   که   واقعیت  این  ندا هکرد  تصریح   مهدیون   امامت  به   بیتاهل   آنکه  از   پس
. ندارد بحثی هیچ  جای و است شده حل  ایله ئ مس هستند امام

  ...!خدایار با .الرحیم الرحمن الله بسم»  :است  آمده  زمان  امام  از   شدهروایت   صلوات  در
  بر   و  کن  طوالنی  راها  آن  عمر  و  بفرست  درود  او،  فرزندان  از  امامان  و  ،عهدت   والیان  و  تاولی  بر  و

  بر   تو  که  ،برسان   اخروی  و   دنیوی  و  دینی  آرزوهای  و  ها آرمان  بلندترین   به  راها  آن  و  بیفزا  اجلشان
 1« .توانایی هرچیز 

  ولّی  از ،خدایا »بار  :است  آمده  االمرصاحب   برای  دعایی  در رضا  امام  از  همچنین
 او فرزند  و او  اهل و او خود  به ،خدایا بار  ...کن  دور را بالها مخلوقات،  بر خود حجت و خلیفه و خود

  را   جانش  و  کند  روشن  را  چشمش  که  کن  عطا  را  چیزی  آن  رعیتش  ۀهم  و  او  امت  و  او  نسل  و
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  همه   ذلیل،  چه  و  توانمند  چه  و  ،نزدیک  چه  و  دور  چه  را  هامملکت  ۀهم  پادشاهی  و  سازد  شادمان
 1«.فرست درود او از بعد امامان و او عهد والیان بر ،خدایابار  ...بیاور گرد او برای را

  بن  محمد  ،ت امر   به  قائم  ولی    آن  برای  ، خدایا»بار   :است  شده   روایت   ائمه  از همچنین  
  دوست   ساعت،  هر  در  و  ساعت  این  در  ـباد  پدرانش  بر  و  او  بر  تو و صلوات    سالم  برترین  کهـ  حسن

  ساکن   تزمین  بر  شدهاطاعترا    او  آنکه  تا  ،باش   یاریگر  و  دلیل  و  دهندهیاری  و  رهبر  و  نگهبان  و
قرار    وارث  امامان  از  را  فرزندانش  و  او  و  سازی،  مندبهره  عرض  و  طول  در  زمین،  در  را  او  و  بگردانی

 2« ... .بدهی

 این»  : فرمود  و  رفت   حیره  سویبه   المؤمنینامیر   که   است  شده   روایت  عرنی   ۀ حب  از
  ، دو   آن  میان  ذراع  هر  که  آنجا   تا  ـکرد   اشاره   حیره   و   کوفه  به   دستانش  با  وـ  رسدمی  این  به

  آن   در  و  دارد  دروازه  پانصد  که  شودمی  ساخته  مسجدی  حیره  در   و  ؛شودمی  فروش   و  خرید  دینارها
  و   تنگها  آن  برای  کوفه  مسجد  زیرا  ؛خواندمی  نماز  (خداوند فرجش را تعجیل فرماید)   قائم  ۀخلیف

 3« ... . خوانند می نماز عدل  امام دوازده آن، در و ؛است کوچک
  بنا   قائم  دولت  در  که   ی مسجد   این   در   که   امام   دوازده  این   و   کیست؟   قائم   ۀ خلیف  این

 صراحت به   روایات   که  طور  همانـ   هااین   آیا  هستند؟   کسانی  چه  خوانندمی   نماز  شودمی
هستند؟  گانهدوازده ون مهدی یعنی  مهدی، امام فرزندان  از غیر  کسانی  ـاندکرده  بیان

  قرار   سهله  مسجد  آن،  در  ...»  :است  آمده  کوفه   ذکر  در   ابوعبدالله  و  ابوجعفر  از
  آن   از  .باشد   هخواند  نماز  آن  در  آنکه  مگر  نکرد  مبعوث  را  پیامبری   وندخدا  که  مسجدی  دارد؛

  منزل   آن،  و  ،هستند  آنجا  در  او  از  بعد  قائمان  و  او  قائم  و  شودمی  آشکار  خدا  عدالت  ]مسجد[
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 1«. است نیکوکاران و اوصیا و پیامبران

  مهدی   دوازده  او  از  بعد  سپس  و  کندمی  قیام  ما  قائم»  :است  شده  روایت   سجاد  امام  از
 2« .هستند
  آمده  حسین  امام  والدت  مناسبتبه  عسکری  حسن  امام  از  شده  وارد  دعای  در
خاندان  و  ...»  :است   پاداش  که  همان  بازگشت،  روز   در  پیروزی  با  شدهیاری  آن  (حسین)   سرور 
  بازگشت   در  رستگاری  و  ،اوست  تربت  در  شفا  و  ،هستند  او  نسل  از  امامان  که  بود  این  ششدنکشته

  را   هاخون  انتقام  کهآن  تا  ، هستند  غیبتش  وها  آن  قائم  از  بعد  او  عترت  از  اوصیا  و  اوست،  با  او
 3« شوند. حق یاران بهترین و ،برخیزند  خواهیخون  به و بستانند
  حسن   امام  زیرا   ؛کرد  منطبق  مهدی  امام  فرزندان  از   غیر  بر   توانینم  را   گفته   این

 اوصیا   یعنی  «.هستند غیبتش وها آن قائم از بعد او عترت از اوصیا و»  : فرمایدمی  ریک عس
  ه نُ   و   قائم  فرزندان  همانـ   حسین  امام  فرزندان  از  ش، غیبت  و  مهدی  امام  از  بعد
هستندحسین  فرزندان  از   تن   قاطع   دلیلی  غیبتش«  وها  آن  قائم  از  بعد»  عبارت   پس  .ـ 
 مهدیون  همان  یعنی  ،اوصیا   یعنی  ، مهدی  امام  فرزندان  ،منظور   که  است  آن  ایبر 

. هستند

  خبری   در  که  است  کرده  روایت   اباعبدالله  از  « غیبت»  کتاب   در  طوسی  شیخ
  فرزندان   از  مهدی  یازده  قائم،  از  بعد   ما  از  راستیبه  ، ابوحمزه  ای »  :فرمود  حمزهواب  به  طوالنی،

4« .هستند  حسین

  ایشان  و  است  مهدی  امام  فرزندان  از   «اول  مهدی»  ،روایت   این  در   قائم   از   منظور
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  دوازده  مهدی  امام  از   پس  ولی  ،هستند  مهدی   یازده  او  از  پس  که  است  کسی  همان
 امام  سخن  ۀمشاهداز    پس   زیرا  ندارد؛  وجود  تعارضی  ،روایت  دو  این  میان  و  ؛هستند  مهدی
 از   هرکدام  توانمی  شد،  گفته  که  روایتی  در  مهدی  امام  فرزنداندربارۀ    صادق

  پس   «.هستند  آنجا   در  او  از   بعد  قائمان  و  او  قائم  و»  : نامید  قائم  نیز   را   مهدی  امام   فرزندان
  .هستند  امت امر بر  قائمان قائم،  از  بعد هااین

شده    اباعبدالله  از   قدسی   حدیث   در    عزوجل   »خداوند  :فرمود  که  است روایت 
فریضه  اگر  هک  ساختم  واجب  بندگانم   بررا    فریضه  َده  :فرمایدیم   در   راها  آن  بشناسند   را  هاآن 

 :گردانممی حالل  یشانبرا را خود  بهشت و دهمیم  یجا  خود  وتکمل

 ؛من  شناخت :اول
 ؛او تصدیق و او به اقرار خلقم،  سویبه امفرستاده شناخت  :دوم
  بدارد   دوست  را  آنان  هرکس  . هستند  خلقم  بر  من   یهاحجتها  آن  اولیایم؛  شناخت  :سوم

  و   من  بین   پرچم  و  عالمتها  آن  .است   من  دشمن  بدارد   دشمن  را  آنان  هرکس  و  است   من  دوست
 ؛ افزایمیم عذابش بر  و نمکیم   دوزخ وارد را او شود آنان  رکمن هرکس .هستند   آفریدگانم

  من   عدل  و   قسط  کنندگانپابر  و  اند خاسته  پا   به  من  یقدس  نور  از  هک  ی کسان  شناخت  :چهارم
 ؛ هستند

   1« .  ...اندشده دارعهده راها آن تصدیق و یشانا یل فضا  که یکسان   شناخت :پنجم

  دوم،   ۀ فریض   و   ؛است  متعال  خداوند   معرفت   و  شناخت   یعنی   ، ربوبیت   در   اول،   ۀ فریض 
  یعنی   ،امامت  در   سوم،  ۀ فریض   .است  خدا   رسول   معرفت  و   شناخت   یعنی   ، رسالت  در

  را   چهارم  ۀ فریض   اما  .است  خدا   رسول   اوصیای  یعنی  ،گانهدوازده   ۀائم  معرفت  و  شناخت
  قائمان   و   ،مهدی  امام  فرزندان  از   مهدیون  هااین   و   ،کرد  منطبق   هدایت   بر   جز  تواننمی 
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  ـ گفته شد  که   طور   همانـ   صادق  امام   زیرا   ؛ هستند  وند خدا   عدل   و   قسط   رپادارندگان ب  و
.کندمی  تعبیر   مهدی امام  از بعد  «قائمان» عبارت با ها آن از

 ولی    آن  برای  ،خدایا»بار   : است  شده  روایت  مشهور   دعاهای  از  یکی   در   صادق  امام  از
  ساعت   این  در  ـباد  پدرانش  بر  و  او  بر  تولوات  صو    سالم  برترین  کهـ  حسن  بن  محمد  ،ت امر   به  قائم

را ا  آنکه  تا  ،باش   یاریگر  و  دلیل  و  دهندهیاری  و  رهبر  و  نگهبان   و  دوست  ساعت،  هر  در  و و 
 و  او  و  سازی،  مندبهره  عرض  و  طول  در  زمین،  در  را  او  و  بگردانی  ساکن  تزمین  بر  شدهاطاعت

 1« .  ...گردانیب وارث امامان جمله از را فرزندانش

  شده   نقل   اندشده   یاد  آن   در  نوی مهد  که   رضا  امام   از   دعایی  در   بابویه   بن   علی   از
  تا   ...»  : داریم  مداومت  آن  بر  بیتاهل   جماعت  ما  که  است  دعایی  این  : فرمود  که  است
  را   ]درود[  آن  و  ،فرست  درود   سی  و  طهآل   از  او  آل  و  محمد  بر  خداوندا  : فرمایدمی  که   آنجا

  و   متقین  امام  آن  ، او  ولیعهد  و   او  وزیر   و  رسولت   برادر  و  ت انبی  وصی   و  ت ا ولی  به   بده  اختصاص
  بهشت   اهل  جوانان  سرور  دو  به  و  ، بتول  او  به دختر   و  ،محمد  النبیینخاتم  برای  الوصیینخاتم

  آن   ، نیکوکار  اتقیای  و  نقبا  به  و  گذشته،  و  قبلی   مهدیین   و  راشدین  امامان   به  و   ،آخرین   و  اولین   از
مهدیون    به و ، موعود  روز در  حق  به قائم آن تزمین   در ات ماندهباقی به  و ،ماندهباقی فاضل امامان 
2«.  ات...شدهذخیره انامین آن ،فاضل 

  امام  زیرا   ؛است  صریح   و  روشن   مهدی  امام  فرزندان  از  ن ویمهد  ذکر  در   دعا   این
  از  بعد  ۀماندباقی  امامان سپس و فرمایدمی  ذکر  را  خود از  پیش  ۀگذشت  امامان ابتدا  رضا

 .پردازدمی  مهدیون ذکر  به وارترتیب  ادامه در  و منتظر  قائم  آن سپس ،خودش

  و  کنندمی   تصریح  مهدی  امام  فرزندان  هب  که  دارند   وجود  دیگری  بسیار  اتیروا 
  بیشتری   مطالب  خواهان  کسی  اگر  و  کردم،  نظرصرفها  آن   انیب  از  گوییخالصه   جهتبه 



های ادعیه. ، و بسیار از کتاب349، ص94االنوار، جبحار. 1

. 403، صرضاالفقه. 2



 احمدالحسن وصیت و وصی  ................................................................................ 156

  کتاب   و  « ونیمهد»  کتاب  و   «سنت  و  قرآن  در  نویمهد   و  مهدی »  کتاب  به  تواندمی  است
  مراجعه  مهدی  امام  انصار   انتشارات  دیگر  و  قائم«  فرزندان  منکران  به   کوبنده   »پاسخ

  .کند

  کنند می  تأکیدها آن ۀ هم و هستند، تواتر حد  از فراتر حتی  و معنوی، متواتر ات،یروا  این
 وجههیچ به   بنابراین  ؛است  ایشان  فرزندان  و  نسل   آِن   از  مهدی  امام  از   بعد  وصایت  که

  بیان  صراحتبه  شدهگفته  روایات که  طور همانـ   بسا چه بلکه ؛کرد رد  را  اخباراین  تواننمی 
 . است متعال  خداوند کردنرد  و  کفر و والیت  از خروج  مستلزمها آن کردنرد  ـاند داشته

  در   زیرا   ؛ند نکی م  تأیید  وفاتش   شب  در  را   پیامبر  وصیت  مضمون  روایات،   نی ا   تمامی
  و  ات تأییدها  آن  ۀ هم  و  ، دندار   اشتراک   وصیت،  روایت   با   مهدی   امام  فرزندان  به  تصریح 
  متواتر  ،وصیت   ت یروا   روایات،  این   ۀ وسیلبه   . هستند  تی وص   روایت  صحت   ی برا   قرائنی

  اگر  .رساندمی   بودن  الصدور قطعی   سطح   به  را   آن  که  شودمی   قرائنیشده با  تأیید   و  معنوی،
  و   عقیده  هیچ   ما  برای   دیگر  ، شودن  پذیرفته   قرائن  و  اتتأیید  همه  این  وجود  با   ،ی خبر   چنین 
! ماندینم باقی  ... و  ... و  تاریخ هیچ  و  فقه  هیچ

  وفاتش   شب  در  خدا   رسول   وصیتدربارۀ    تواننمی   وجههیچبه   بنابراین
  ، تی وال   از   خارج   کافر  فاسق  سوی   از   ـگذشت   که   طور   همانـ   مگر   داشت  روا   تردیدیوشک

  ن ویمهد   اولین   صفات   و  نام   و   ، مهدی  امام  ی ا یاوص  تعداد  وصیت   این   و  خدا،   بر   پناه 
  .کندمی مشخص صراحتبه  را  احمد



 رجعت  و وصیت

  از   برخیرجعت    که  روایاتی   با   مهدی  امام  فرزندان  روایات  کنندمی   گمان  ایعده
  همانـ   ولی  هستند؛  تعارض  در   د نکنمی  بیان   مهدی  امام   از  پس   را   شانتمامی   یا  ائمه
  و  ندارد   وجود   تعارضی  هیچ  گروه  دو   این   ات یروا   میان   قتی حق  در   ـشد   خواهد   روشن   که   طور
  در   و  هستند   معنایی  متواتر  زیرا   نپذیرفت؛   یا   نهاد   کناری   به  را   ن ویمهد   روایات  تواننمی 

  رد  تواننمی  نیز   هم  را   رجعت   روایات  صورت  همین   به  و  ، دنشومی   اعتقاد  به  منجر  نتیجه
  در   بزرگ  دانشمندان  از  بسیاری  دلیل  همین  به  .هستند  اعتقادآور   نیز  روایات  این  زیرا   کرد؛
  مثلـ ها  آن  از   ایعده   .اندشده   سردرگم   و  حیران  روایات،   از   دسته   دو  این   میان  بستن  جمع

  حالی  در  ؛ندا ه کرد  تضعیف  را   رجعت   روایات  و   هداد  ترجیح   را   مهدیون  روایات  ـصدر  شهید 
  از  پس   بالفاصله   صورتبه   را   رجعت  و  نهاده  کناری   به  را   نویمهد   روایات   دیگر  ایعده   که

  رد   یعنی   شدند؛   گرفتار   خطرناک  تنگنایی  در   ب یترت  ن یا   به  و   اندکرده  اثبات   مهدی  امام
  حالت،   دو   این  میان  علما  . دنشویم  اعتقاد   توجیه   و   جادی ا   باعث   که  معنایی   تواتر  با  روایاتی
  ، موضوع  این   نتیجه   در  ؛کنند   نفی  یا   کنند   اثبات   اینکه  اند؛ مانده   سرگردان  و  حیران

  علما  از   کدامهیچ   که   طوری به   ؛ است   مانده  باقی   متشابهات از    ، امت  برای   و   مبهم   همچنان 
  در   را   عقیده   دو   هر   که   برسد  اینتیجه  به   بتواند   و   کند  رمزگشایی  را   قضیه   این   است  ه نتوانست

  ، مهدی  امام  فرزندان  از  نویمهد   اولین  نهایت،  در   تا  ـ رجعت  و  مهدیون  یعنیـ   بگیرد  بر
  به   چیزی  و  رسید  راه  از  مهدی  امام  ۀفرستاد  و  وصی  موعود،   یمانی  ،احمدالحسن  سید

  ،گرداندمی   سیراب  را   تشنه  و   دهدیم  شفا   را   بیمار   معما،  این   حل  در   که  نمود   افاضه  ما
  .کند  رد  موضوع دو  این از هرکدام  در را  روایت  یک  حتی اینکه  بدون

  که   است   آمده  بیت اهل   از   شدهوارد  روایات   از   بسیاری   در   زیرا   ندارد؛   تعجبی   جای   و
  این   و  ؛است   بوده  ناپیدا   و  پوشیده  مردم  عموم  برکه    خواندفرامی  جدید  امری  ه ب  قائم
  به   اشدرباره   ـعالم   چه  و جاهل   چهـ   مردم   که  است   بوده   مخفی  امور  ترینمهم   از نیز   لهئمس
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  او  خود  فقط  کند  ثابت  تا  زد   باال  را   هاپرده  و  آمد  صاحبش  نهایت  در  اینکه  تا  اندرفته   بیراهه
! دیگری کسهیچ  نه   و ،است حق به  متصل و  حق صاحب

  به   که  شودمی  نامیده  مهدی  دلیل  این  به  مهدی  ...»  :است  آمده  ابوجعفر  از  روایتی   در
 1« . ...کندمی  هدایت مخفی امری

  بود   آنچه  از  غیر  امری  خیزد  پا  به  قائم  وقتی»  :است  شده   روایت  صادق  امام  از
 2« .آوردمی

  دعوت   جدید   امری  به  را   مردم  کند  قیام  ما   قائم  وقتی»  : است  ه شد  روایت   اباجعفر  از
  آغاز   غریبانه  اسالم  که  راستیبه  و  ؛خواندفرا   جدید  امری  به  خدا   رسول  که  طور   همان  ،کندمی
 3« !غریبان حال  به خوشا  پس ؛گشت بازخواهد غریبانه و شد

 مردم  برای  و  ...»  :است   شده  روایت   طوالنی  بسیار  ایخطبه   در   المؤمنینامیر  از
  . است   دشوار  بسیار  انکافر   ایبر   کتاب  این  ]پذیرفتن[   که  طوریبه  ؛کندمی  آشکار  جدید  کتابی
  گمراه  کند  انکار  را  آن  هرکس  و   ،هدایت   کند   اقرار   آن   به  هرکس  که  خواندمیفرا  امری  به  را   مردم

 4« .  ...کند نکارا را آن که  کسی  بر وای و وای پس .شود می

  و   طالبابی  بن   علی  امامت  خواندفرا   آن  به  خدا   رسول  که   چیزی  ترین سنگین 
  رستگار   آن  اب  اندکی  جز  که   جاآن  تا  بود  سنگین  بسیار  عرب،  بر  که  بود  او  فرزندان  از  امامان
  و   است  هکرد  آشکار  که  اموری   ترینسنگین   از  مهدی  امام  ترتیب  همین  به   . نشدند
  کسانی  از  اندکی  فقط  نیز  اینجا  در  و  ،است  فرزندانش  از  نو مهدی   والیت  نمود  خواهد  آشکار

  . ندنکیم اقرار  آن به اندمانده  وفادار اندبسته  خدا  با  که  عهدی ه ب که
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  رجعت  و ،مهدی امام از پس  ونمهدی حکومت میان گویممی و گردممی باز اینجا در
  و  بود   خواهد  قائم  از  پس  بالفاصله   ن، ومهدی  حکومت  زیرا   ندارد؛  وجود  تعارضی  هیچ
  یعنی  شد؛  خواهد   واقع  مهدی   امام   فرزندان  از   مدوازده مهدی  از   بعد  رجعت،   آن،   از   پس
  امام   اوصیای  ۀکنندختم   دوازدهم   مهدی  زیرا   ندارد؛  ایعقبه   و  فرزند  که  کسی  از  پس

  امام   بازگشت  با  «رجعت»  و  رسدمی  پایان  به  اعقاب  در  امامت  او  با  و  است  مهدی
  .شودمی آغاز شد  خواهد نومهدی آخرین  دفن  و غسل  متولی که حسین

  رضا  الحسنواب  بر   حمزهااب  بن  علی»  :گفت  است،  شده  نقل   خزاز  علی  بن  حسن  از
  جعفر  شما  جد  از  من  :گفت  ایشان  به  «.بله»  :فرمود   هستی؟  امام  شما  آیا  :گفت  و  شد  وارد
  : فرمود  .باشد  داشته  فرزندی  نکهآ  مگر  نیست  امامی  :فرمودمی   که  شنیدم  محمد  بن

  ایشان   بلکه  ،نگفت  گونهاین  جعفر  زدی؟  فراموشی   به   را  خود  یا  کردی  فراموش  آیا   شیخ،   »ای
  او   بر  علی  بن  حسین  که   امامی  آن  جزبه  باشد،  داشته  فرزندی  اینکه  مگر  نیست  امامی  :فرمود

  گونهاین   ! شوم  شما   فدای  گفتی  راست   ، بله:  گفت  «.ندارد  نسلی  و  فرزند  او  که  ،کندخروج می
1«.دمی شن شما جد از

  امام  فرزندان   از  مهدی   آخرین   جز   کسی  ندارد   امکان  ندارد   فرزندی   که   امامی  ، بله
  امامدربارۀ    اما   .رسدمی  پایان  به   او  با   اوصیا  گفتم   که   طور   همان  زیرا   ؛ باشد   مهدی
  بر  فوق  حدیث  بنابراین   ؛ است  شده   اثبات   روایت   هاده   با   شانیا   ۀذری   و  نسل وجود    مهدی

  تعارض  صورت  این   در  باشیم   تعارض   به  قائل  اگر  حتی  .شودنمی   منطبق   مهدی  امام
  را   واحد  خبر  و  گیریمب  را   متعدد  اخبار  شودمی  موجب  واحد  خبر  یک  با   متواتر  خبر   تعدادی

  آن،   از   مقصود  بلکه   ؛ کنیم  رها   را   واحد  خبر   آن   گوییم نمی  حتی  اینجا  در   ما   ولی  ؛کنیم   رها
  .است مهدی  امام فرزندان از  نومهدی  آخرین  تردیدی، وشک  هیچ بدون

  امام  با   بطائنی  ۀحمزواب  میان   گویو گفت   از  که  دیگری   روایت   با   روایت   این   معنی
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  رضا  امام  با   طوالنی  وگوییگفت  در   بطائنی   .شودمی  ترروشن   است   شده  نقل  رضا
  . ببیند  را   خود   نسل   و  فرزند   آنکه   مگر  میرد نمی  یامام   ایمکرده  روایت   ما   :گفت

  .نه  :گفتم  «اید؟کرده  روایت  هم  دیگری  چیز  حدیث،  ایندربارۀ    آیا»  :فرمود  الحسنابو
  دانید نمی  شما  که  حالی  در  ؛ایدکرده  روایت  قائم  جزبه  را  همه  شما  سوگند  خدا   به  ،بله»  :فرمود

  در   این  ، سوگند   خدا   به   ،بله  :گفت  ایشان  به   علی  «.است شده گفته  چه برای و چیست   معنایش
  که  کردی  پیدا  جسارت  چیزی  به  چگونه  !تو  بر  وای»  : فرمود  الحسنابو   .است  آمده   حدیث

 1« ؟یاکرده رها را آن از قسمتی

  شما   که  حالی   »در  :کنید   توجه   رضا  امام  سخن   این   به   ! کند  هدایت   را   شما   خدا 
  بود   مهدی  امام  ،او  از   منظور   اگر  «.است  شده  گفته  چه  برای  و  چیست  معنایش  دانید نمی
 روایت  و  کردنحفظ   زیاد  به  که  بطائنی  ۀحمزواب  بن  علی  مثل  شخصیتی  ایبر   نکته  این

  بوده   مخفی  او  ای بر   چگونه  و  ؛نبود   مخفی  است  بوده  برجسته  و  ممتاز  بیتاهل   حدیث
  امام  همان   قائم  از  منظور   دانستند می  زمان   آن   در  مردم  بیشتر   که   حالی  در   باشد 

  بطائنی   ۀحمزواب   بن  علی  ایبر   «ندارد فرزندی»  عبارت  این که  وقتی  تا پس  .است  مهدی
  مهدی امام از  غیر دیگری ص خش آن از  مقصود باید ناگزیر   است پوشیده  یاناور  دیگر و

  همان   این   و  ؛ است  مهدی   امام  فرزندان  از   ن ومهدی  آخرین   ، شخص  این   و   باشد  بوده 
  چه   برای  و  چیست  معنایش  دانیدنمی  شما  که  حالی  در»  رضا   امام  ۀگفت  ین ا   از  نظرد م  ۀنکت

  الفاصله ب   رجعت   دهد   نشان  که   ندارد  وجود   روایت  یک  ی حت  . است  بوده  «است  شده  گفته
دربارۀ    ایعده   که   نادرستی  پندار   مگر  ، داد  خواهد  رخ   مهدی  امام  شهادت   از   پس

 : روایت  مثل دارند؛  و اندداشته   روایات از بعضی

  رجعت،   آیا   : شد  پرسیده  ایشان  از »  :است  شده  روایت   چنین  صادق  امام  از
  : فرمود  کیست؟  آیدمی  رجعت   در  که  کسی  اولین  :شد  گفته  «.بله»  :فرمود   ؟دارد  واقعیت
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  : فرمود  هستند؟   شهمراه  مردم   ۀ هم  آیا   و   :گفتم  «.آیدمی  قائم  از  پس   که  حسین»
ورِ   ِفي  ُیْنَفُخ   َیْوَم   : فرمایدمی  خود  کتاب  در  متعال   خداوند  که  است   گونهآن  بلکه  ،نه» ُتوَن   الُصّ

ْ
  َفَتأ

ا ْفَواج 
َ
  ایعده  از   پس  ایعده  ؛ (بیایید  گروهگروه  شما   و  شود،   دمیده  »صور«   در  هک  روزی) 1أ

2«.دیگر

  شدند   کشته  شهمراه  به  که  خود  یاران  میان  در  حسین  و»  : شده  روایت  ایشان  از  و
  بن   موسی  همراه  به  که  طور  همان  هستند،  پیامبر  هفتاد  شهمراه  که  حالی  در  ؛آیدمی

 همان  حسین  و  دهدمی  حسین  به  را  خاتم  هرمُ   قائم  و  ؛شدند  مبعوث   تن  هفتاد  عمران
  دفن   قبرش   در  را  او  و  گیردمی  عهده  بر  را   قائم  حنوط   و  کفن  و  غسل  مسئولیت  که  است  کسی

 3« .کندمی
  ُم کلَ   َرَدْدَنا  ُثَمّ   ...»  : فرمود  که  است  شده  روایت  طوالنی  یحدیث  در  اباعبدالله  از

ةَ کالْ    هفتاد  میان   در حسین  ،( نیمک می چیره آنان بر را  شما دوباره [ چندی  ]از پس) 4َعَلْیِهْم  َرّ
  وجه   دو  خودکاله  هر  که  حالی  در  ،دارند  طالیی  هایخودکاله  کهکند  می  خروج   یارانش  از  تن

 ؛ است  کرده  خروج  که  است   حسین  ،این   که  کنندمی  متوجه  ایگونهبه  را  مردمو    ؛دارد
  نه   و  است   دجال   نه  او  اینکه  باشند،  نداشته  تردیدیوشک  هیچ  اش درباره  نامؤمن  که  طوریبه

اینشیطان   های دل  در  معرفت  این  وقتی  .هاستآن  میان  در  قائم  حجت  کهاست    حالی  در  . 
  غسل   را  او  که  کسی  و  رسد،فرامی  حجت  مرگ  است،  حسین  خودِ   او  که  شد  پایدار  انمؤمن
یک    فقط  و  ؛است  علی  بن  حسین  گذاردیم  قبرش   در  و  کندمی  شحنوط  و  کفن  و  دهدمی

 5« .شود می دیگر وصّی  دفن[و]کفن دارعهده وصی
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  به  مربوط  روایات  گرفتننظردر   با  ولی  ؛دندهنمی   نشان  صراحتبه   را   چیزی  روایات،   این
  بالفاصله   حسین  امام  بازگشت  بر   مبنی  روایت  این  برای  داللتی  هیچ  فرزندان،  و  ذریه
  حسن   بن  محمد  را   حجت  صراحتبه   ، روایات  زیرا   داشت؛  نخواهد  وجود  قائم  از  پس

  همان   « قائم»  صفت   و   اند، کرده  ذکر   «قائم»  صورت به   را   او  بلکه   ؛اندنکرده   معرفی   عسکری
  خواهد  منطبق   نیز  ایشان  فرزندان  از  هرکدام  بر  شودیم  منطبق  مهدی  امام  بر   که  طور
  از   بعد  قائمان  »و  :کردیم  مشاهده   صادق  امام  از  روایتی  در  ترپیش   که  طور   همان  ؛شد

  پیشین   صفحات   در   را   روایات  این   ما   و  ؛«من   قسط   به  قائمان»  : یقدس  حدیث   در   نیز   و   ،«او
. کردیم مالحظه

  همان ـ   یعنی  مهدی  امام  فرزندان  از   قائم  آخرین   بر   را   روایت   این  است  الزم  بنابراین
از   رجعت   در  حسین  امام  که  کسی  ـگفتیم   قبال    که  طور   منطبق کند  خروج می  او  پس 

 .ندارد  مهدی امام فرزندان روایات با  تعارضی هیچ  روایت  این و ، کنیم

  اشاره  صراحتبه   و  وضوحبه   ندنکی م  ذکر   را   مهدی  امام  فرزندان  که   روایاتی   اما
  برخالف  ؛بود  خواهد  مهدی   امام  پدرشان از  پس  بالفاصلهها  آن  حکومت  کهاین  به  دارند

  ن یا   به  ؛د نندار   داللتی  مهدی  امام  از   پس  رجعت  بودنبالفاصله   به  که  رجعت  روایات
 . رجعت آن از پس  و بود خواهد مهدی امام فرزندان از  تن  دوازده  حکومت ابتدا  ترتیب،

  اشاره   مهدی  امام  از  پس  بالفاصله  نویمهد  حکومت   به  که   روایاتی  جمله  از
  :دنکنیم

  ینی و جانش   یت]وصا  یدزمان وفات او رس  وقتیپس    ...»  : محمد  خدا   رسول  وصیت  -1
اول که  فرزندش  به  از مهد  ینمرا[  تسل  ینو[ مقرب  یین]نفر  دارد  یماست  نام  او سه  و   یک  ؛نماید 

نام    یناست و سوم  "احمد " مثل نام پدر من است و آن عبدالله و    یگرش نامش مانند نام من، نام د
 « .مؤمنان است  یِن خواهد بود؛ او اول  یاو مهد 

  و   مستقیم   طوربه   را   امامت  شخود   از   پس  مهدی  امام  دهدی م  نشان  روایت   این
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.کندمی  م یتسل  احمد پسرش به  ایفاصله   هیچ بدون

  دوازده   قائم   از   بعد  ما   از   که  راستی»به   : است  شده   روایت  صادقامام    از   آنچه   -2
 «.هستند   حسین فرزندان از مهدی
  نماز   آن  در   قائم  ۀخلیف  که   مسجدی  توصیفدربارۀ    علی   امام   از  شدهنقل   روایت   -3

شخصی    از  پس  که  است  کسییا جانشین    خلیفه  و  ـشد  تقدیم  که  طورهمانـ  خواندیم
  .آیدمی  دیگر

  پس   ائمان ق و او قائم و...»  :است  شده   نقل   کوفه   ذکر   در  صادق  امام  از   که   روایتی  -4
  .کندی م تصریح مهدی امام از پس  بالفصل قائماِن   به که «.  ...هستند آن در او از

  پس او  عترت از  یایاوص  و ...»  : است  آمده   آن  در  که  عسکری   حسن  امام  دعای   -5
« . ...ش بتی غ وها آن قائم از

« .  ...فرست درود او از  بعد امامان و ش عهد  انیوال  بر ،خدایابار  ...» :رضا امام دعای -6

  از   امامان  و  ش عهد   والیان   و  تا یول  بر   و  ...»  : یمهد   امام   از   شدهروایت   ی دعا  -7
 « . ...بفرست  درود شفرزندان

  داللت  مهدی  امام  از   پس   ن ویمهدبالفاصلۀ    حکومت  ه ب  که  گری ید   بسیار  روایات  و
  امام   از   پس  بالفاصله  رجعت  هب  که  ندارد   وجود  هم   روایت  یک   حتی   که   حالی  در   ؛ ندنکیم

  رجعت  بر   ن ویمهد  تموحک   دانستنمقدم   جز   ایچاره   پس  ؛ باشد  داشته   ای اشاره  مهدی
 چه ـ   بیتاهل   روایات  رد   گرداب   در   و   شده،   خارج   تعارض   از   ترتیب   این   به   و   ندارد  وجود

 . شویممی ن گرفتار  ـرجعت  اتیروا  چه  و نویمهد  روایات

  امام  حکومت   از   پس  بالفاصله   ن ویمهد   حکومت   به  ، زیر   استدالل   با   صدر  شهید 
 : است کرده  اشاره مهدی

  به   ،اولیا  به  مربوط  روایات  که  است  آن  ،آمده  باره دراین  که  چیزی  ترینواضح  و»
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  این   از  آمدنپایین  که  دارند  صراحت  حدی  تا  بالفاصله،  و  مستقیم  طوربه  کردنحکومت
  بیت اهل  ما  از  ی مرد»  :که  گفته  این   مثل   هاییداللت  بود؛  خواهد   باطل   تأویلی   داللت،

  و   امامت  عنییـ  را  آن  باید  رسید  شوفات  وقتی»  کهاین   یا  ،«کرد  خواهد  حکومت  قطعا  
  شعهد  والیان بر  ،خدایا »  :گفته  این یا ،« کند تسلیم  نییمهد اولین  پسرش به  ـرا خالفت

1« . ...دیگر دعاهای در ترتیب همین   به و «بفرست درود او از پس ۀائم و

  امام   فرزندان  حکومت  و   کرده،   فرسایی سخن   بسیار   خصوص   این   در   صدر   شهید 
  در   را   خود   ترتیب   این   به  و  است  کرده   ینف  را   رجعت   و  اثبات  پدرشاناز    پس  را   مهدی

به   ،کرده  گرفتار   تنگنایی ]یعنی[  شدهثابت   اعتقادی  سئلۀم  یک  ینف  معنیکه    نفی  است؛ 
  کوتاهی   و  تقصیر   دلیلبه  صدر  شهید  ایبر   مطلب  این  ماندنپوشیده   طبیعتا    و  ؛رجعت

  یمخف همه بر  متعال  خداوند خواست به  امر این  که است بوده علت  این  به  بلکه نبوده،  وی
  . شناسدنمی  را  آن صاحبش جز و  است مانده



. 642، صتاریخ ما بعد ظهور. 1



 شود می  شناخته وصیت با امام

  ی برا   را یز   ؛شودمی  شناخته  آن  با   خلق   بر   حجت  که  است  دالیلی  ترینمهم   از  وصیت
  بوده   او  از  پیش  که  یحجت  طرف  از  و  ،داشته  وجود  یمتن  وصیت،  طریق  از  باید  حجتی  هر
  نیز   و  ، نوح  خدا   پیامبر  بعثت  به   او  بشارت   و  آدم  وصیت  . باشد  شده   وصیت   او  به  باید 

  ؛شد   گفته  قبال    هود  خدا   پیامبر   بعثت   به  او  بشارت  و  نوح  خدا   پیامبر   وصیت
  بیان   محمد  خاتم   پیامبر  بعثت   به   را     ی سیع  و   موسی  خدا   پیامبر   بشارت   همچنین 

  و  نویمهد   و  ائمه   به  بشارت داد  و  کرد  وصیت  علی  امام  به  نیز  محمد  و  ،کردیم
  نصاری  و   یهود  ای بر   متعال   خداوند  .داشت  خواهد  ادامه  قیامت  روز   تا   وصایت   اینکه

  به   ایمان  به   را ها  آن   و  است  آمده ها  آن  های کتاب   در  خدا   رسول   که  است   کرده  استدالل
  شود   منطبق   صاحبش   بر   وصیت   اگر   یعنی  این   و   است  ساخته  ملزم  او  نکردنتکذیب   و   وی

  .نیست سته یشا آن، در  شبهه وشک  ایجاد یا  تکذیب   و است دلیل  و حجت

د    :فرمایدمی  تعالیحق هِ   َرُسوُل   ُمَحَمّ ِذیَن   الَلّ اءُ   َمَعهُ   َواَلّ ِشَدّ
َ
ارِ کالْ   َعَلی  أ   َتَراُهْم   َبْیَنُهْم   ُرَحَماءُ   َفّ

اکرُ  ا  ع  د  هِ   ِمَن   َفْضال    َیْبَتُغوَن   ُسَجّ ا  الَلّ َثرِ   ِمْن   ُوُجوِهِهْم   ِفي   ِسیَماُهْم   َوِرْضَوان 
َ
ُجودِ   أ لِ   الُسّ   ِفي   َمَثُلُهْم   کَذ 

ْوَراةِ  ْنِجیِل   ِفي  َوَمَثُلُهْم   الَتّ   افرانک  بر  هستند  او  با  ه ک  سانیک  و  خداست؛  ۀفرستاد  محمد) 1اْْلِ
  و   فضل  که  حالی  در   بینیمی  سجود  و  وعکر   در  را   آنان  .ند امهربان  یکدیگر   با   ]و[  سختگیر

  این   .است  هایشانچهره  در  سجود  اثر  بر  آنان  [ۀمشخص]  عالمت  .خواستارند   را  خدا  خشنودی
 . ( انجیل درها آن  مَثل و تورات،  در است ایشان صفت
ِذیَن   : فرمایدمی  و ِبُعوَن   اَلّ ُسوَل   َیَتّ ِبَيّ   الَرّ َيّ   الَنّ ِمّ

ُ
ِذي  اِْل اکمَ   َیِجُدوَنهُ   اَلّ ْوَراةِ   ِفي  ِعْنَدُهْم   ُتوب   الَتّ

ْنِجیِل    و   تورات  در  خود  نزد  را  او  []نام  هک  اّمی  پیامبر  آن  فرستاده،  این  از  هک  همانان) 2  ...َواْْلِ
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 . ( ...نندک می پیروی یابندمی  نوشته  انجیل
ا:  یعیس  زبان   از   تعالیحق   سخن   نیز   و ر  ِتي  ِبَرُسول    ُمَبِشّ

ْ
ْحَمدُ   اْسُمهُ   َبْعِدي  ِمْن   َیأ

َ
 1أ

 . (بشارتگرم  است »احمد« شنام و آید می  من  از پس هک ایفرستاده هب)
  آوردیم؛   میان   به   سخنها  آن   از  تحقیق   این   ابتدای   در   که  یدیگر   روایات   و  آیات  و

  اثبات   کردیم   بیان   شبیت اهل   و   خدا   رسول   از   که  را   توصیفاتی  حجیِت   که   متونی 
  و   آورد،  خواهد  حجت  و   برهان  ،هاآن  کنندگانتکدیب   بر  متون  این   با  وندخدا   و   ،ندنکیم
  کرد.  خواهد وارد اندی که در آن جاودانه آتشبه  را ها آن ـخدا  بر  پناه ـ

  بر   حجتی   است  کرده  ذکر   خود   وصیت  در  را   نوی مهد   و   ائمه  خدا   رسول   اینکه
  های وصیت   در   ائمه  و  خدا   رسول   ذکر  که  طور  همان  ؛آیدمی   حساب  به   خلق

که    کسی  و  ، است  بوده  دیگر   هایدیانت   پیروان  و  نصاری  و  یهود   بر  حجتی  ، قبلی  پیامبران
  به   و   دارد   ایمان   کتاب   از   هایی قسمت   به   که   است  کسی  مانندِ ه   بگذارد   فرق   دو  این   میان

  از   و  دیگر  یزمان  تا  زمان  یک  از  و  است  یکی  خدا   حجت  .ورزدمی   کفر  گرید  هایقسمت 
  و   دگرگونی  خدا،  سنت  در   و  ،خداست  سنت  ن یا   .کندنمی  تفاوتی  دیگر  مکان  تا  مکان  یک

. یابینمی   تغییری

  روز   تا  آفرید  را   آدم  خدا   که  ی زمان  از   حجتی  ؛است  وصیت   همان  ،وصیت   این  پس 
  به   دنیا   تا   دهدمی   دیگر  امام  به  امامی  هر   و  ، دیگر  پیامبر   به   پیامبری   هر  را   آن  که   قیامت، 

  بیان   که  را   روایاتی   .هاسترسالت   و   هانبّوت   تمامی  به   کافرِ   ، وصیت  به   کافرِ   و  ؛ برسد   پایان 
. کرد خواهم ذکر  شوندمی شناخته  شوفات شب  در خدا  رسول  وصیت  با امامان کنندمی

  چیزی چه   با  امر  این  صاحب  :گفتم  اباعبدالله  به  : گفت  نصری،  مغیره  بن  حارث  از
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1« .تیوص و علم و متانت و آرامش با» : فرمود  شود؟یم شناخته 

  ویژگی   سه  با   امر   این  صاحب  ...»  : است  شده   روایت   طوالنی  حدیثی  در   اباعبدالله  از
  که   است   کسی  به   نسبت  مردم   ترینشایسته  او   :نیست  او  از   غیر  کس هیچ  در   که   شود می  شناخته

 2« ...اوست نزد خدا   رسول وصیت و سالح و  ،اوست  وصی است، بوده او از قبل

  صادق  امام  .است  آینده   امام  به   قبلی   امام  وصیت وصیت،   از   منظور  گویدمی ن  کسی
  از  مقصود   که   است  کرده  اشاره  و   شده،   قائل   تفاوت   لهئ مس  دو  این   میان   خود   گفتار   در

  مردم   ترینشایسته  او»  :است  فرموده   اوال    زیرا   ؛است  خدا   رسول   وصیت   همان   وصیت، 
 و  سالح»  :کندی م  بیان  را   سوم  ۀ نشان  سپس  و  است«  بوده  از  قبل  که  است  کسی  به  نسبت

  این   و  است  خدا   رسول  وصیت  وصیت،   از  منظور   یعنی  ؛«ستاو  نزد  خدا  رسول  وصیت
. است روشن و  صریح ابهامی،  هیچ بدون  حدیث

  شده   روایت   صادق  امام  از   امامت   و  وصیت   دربارۀ  ، طوالنی  ی حدیث  در   همچنین 
هُ   اْلُقْرَبی   َذا  َوآِت   : فرمود  سپس   ...»  :است   منظور   ، (بده  او  به  را   خویشاوند  حق  و) 3َحَقّ
  و   علم  میراث  و  اکبر  اسم  او[  ]حق  و  ، شد  داده  قرار  او  برای  که  بود  وصیتی  او  حق  و  ،بود   علی
 4« ... .بود نوبت  آثار

  به  است  فرموده  بیان  روشنیبه   متعال   خداوند  که  است   حقی  همان  وصیت،   پس
  نکند   اعتراف  وصیت  صاحب  به  و  کند  تکذیب  را   وصیت  که  کسی  و  شود  داده  «یالقربیذ »

 .است کرده تکذیب را  اشفرستاده  و خدا  و  ،غصب را  «القربیذی » حق
  یم بخواهخودمان    که  یهرکس  بههنگام وصیت    ما   کنیدمی  گمان  آیا»  :فرمود   اباعبدالله
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  به   مردی  از  خدا  رسول  و  خدا  طرف  از  پیمانی  این  بلکه  !سوگند   خدا  به  نه  ؟یمکن می  وصیت
 1« .برسد صاحبش به امر آنکه تا است دیگر مردی

  است   خودشان  از  بعد  که  کسی  به  خود   اختیار  و  اراده  بر اساس  صرفا    امامان  یعنی
  وصیت   شرسول  و  خدا   طرف  از   شدهستانده   پیمان  و  عهد   به  بلکه   ؛ کنندی نم  وصیت

  جز   و  آمد   فرود  آسمان  از   که   است  وصیتی   همان   خدا   پیمان  شد   گفته   ترپیش   و  ، کنندمی
  رسول  پیمان  و  عهد   اما  .دارد  اختصاص ها  آن  به   فقط  زیرا   ؛دانند ی نم  را   آن  امامان

  شاملـ   را   اوصیا  آن  در  و  کرد  وصیت  آن  هب   وفاتش  شب  در  که  است  وصیتی  همان  خدا 
  و   نوشت  خود  دست   با  را   آن  المؤمنینامیر   و  فرمود،   ذکر   قیامت  تاروز   ـن ومهدی  و  ائمه

 .شودمی  منتقل دیگر  امام به امامی از  تا روز قیامتاین وصیت پیوسته 

  وصف   در  طوالنی  سخنی   شد  پرسیده   هذیلابی  بن  عبدالله  از  امامتدربارۀ    وقتی
  و   علیه )   پیامبر  عترتها  آن  ... »  :است  زیر  شرح  به  آن  از   قسمتی  که  گفت  ائمه

ها  آن   از  حجتی  از   زمین  و  ،شوند می  شناخته   تماما  و  وصیت  با   که   هستند  (السالمعلیهم 
  بهلول   بن   تمیم   سپس   « .  ... نیست  خالی  ایلحظه   و  وقت  هر  در  و  ، زمان  و   دوره  هر   در

 .2گفت من  به  را  سخن  همین مثل ابوجعفر از  اعمش، از ابومعاویه،  :گفت

  همان  با  مکان،  هر  و  زمان  هر  در  امامان  کندمی  بیان  که  است  صریح   متنی  این
  از   این   و  ،ساخت   متمایز  آن  با  را ها  آن   محمد  خدا   رسول  که  شوندمی   شناخته  وصیتی

  .نکرد ادا  را  آن حق  و اهمیت  امت، یا  ماند  مخفی امت، بر  که  است اموری جمله

هَ   ِإَنّ   عزوجل   وندخدا   سخن دربارۀ    اباعبدالله  از ُمرُ   الَلّ
ْ
ْن   ْم کَیأ

َ
وا  أ َماَناِت   ُتَؤُدّ

َ
  ِإَلی    اِْل

ْهِلَها
َ
اِس   َبْیَن   ْمُتْم کحَ   َوِإَذا  أ ْن   الَنّ

َ
هَ   ِإَنّ   ِباْلَعْدِل   ُمواکَتْح   أ ا  الَلّ  فرمان  شما  به  خدا)  ِبهِ   ْم کَیِعُظ   ِنِعَمّ
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  عدالت   به   کنیدمی  داوری  مردم   ؛ و چون میانبازگردانیدها  صاحبان آن  به   را  ها امانت  که  دهد می
روایت شده است   (،دهدمی  پند   آن  به  را  شما  خدا  که  است  چیزی   نیکو  ، راستیبه  کنید.  داوری

 1« .دهدمی  دیگر مردی به را آن ما از مردی کهوصیت است  »منظور فرمود: که 
  اهلش  به  را   آن  تا  است  هشد  داده  دستور  امامان  به  کهاست    امانتی  نیز  وصیت  پس
  معصوم   امام  وقتی   بنابراین  ؛ هستند  قیامت   روز  تا   اوصیا   از شان فرزندانها آن  و   بدهند  تحویل 

  وصیت  ه ب  و   بسپارد   صاحبش  به   را   آن  است   واجب  او   بر   و  کند   ممانعت   وصیت   از   ندارد   حق
  که  اوصیا از یکی ایبر  وصیت به اقرار بر  توانندمی مردم ۀعام  چگونه پس ،کند اقرار وی بر
! باشند؟ داشته  یاعتراض است شده  یاد  وصیت در صفت و اسم  با

  از   پیش   که  را   یحق  پرچم   تنها   از   پیروی  بودنواجب  ، باقر  امام  ،طوالنی   حدیثی  در
  که   است  پرچمی   نهما  ، پرچم  این   و   ، فرمایدمی   روشن  شودمی   برافراشته   قائم  قیام 
.را به همراه دارد خدا  پیامبر  عهد

  را   خود  که  ی]کسان   محمد آل  از   "شّذاذ"  از   دارممی  برحذر  را  شما   ...»  : فرمود  باقرامام  
  پرچم   یک  تنها  علی  و  محمدآل  که  ؛دارند[  امیق  یادعا  و  دهندیم   نسبت  محمدآل  به  دروغبه

  از   هرگز   و  نکن  حرکتی  هیچ  و  بمان   ثابت   خودت  جای   در  پس  . هاپرچم  دیگران،  که   حالی   در  دارند
  و   خدا  پیامبر  پیمان  و  عهد  که  ببینی  را   حسین  فرزندان  از   مردی  آنکه  تا  نکن  پیروی  احدی
  نزد   سپس  و  گرفت،  قرار  حسین   بن  علی  اختیار  در  خدا  پیامبر  عهد  .ستبا او  شسالح  و  پرچم

  هااین ملتزم   و همراه  ابد تا  و همیشه  پس .دهد می  انجام بخواهد هرچه  خدا و ؛علی بن محمد
 2« . ...دارممی برحذر کردم  بیان تبرای آنچه از را  تو و باش 

  دیگر   امام  به   امامی  از   که   است  ی همان  و  است   وصیت  همان  ،خدا   رسول   عهد 
  رسول ـشد   گفته   ترپیش  که   طور   همان ـ   زیرا   شود   است   شده  نامیده   »عهد«   شود؛ می   منتقل
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  با   عبدالله  بن  محمد  که  است  یعهد   این»  :کندمی   آغاز  چنیناین   را   آندربارۀ    سخن  خدا 
  این  در  شدهیاد   عهد  چون  ـشد   گفته  قبال    آن  دلیل  که  طور  همانـ   نیز  و  «...بست  پیمان  آن

َخذَ   َمِن   ِإاَلّ   :است  تعالیحق   سخن ِن   ِعْندَ   اَتّ ْحَم  ا  الَرّ   []خدای  جانب  از  هک  سک   آن  جز) 1َعْهد 
  همان   است  همراهش  پیامبر  پیمان   و   عهد   که  کسی  این  و  ؛(است  گرفته   پیمانی   رحمان
  خدا   خواست  به   آن   توضیح  که  ، است  موعود   یمانی   و  مهدی   امام  فرزندان  از  اول  مهدی 
.آمد خواهد

  ترین مهم   از  »وصیت«  که  است  کرده  بیان  باقر  امام  قبلی،  حدیث  همین  رد
  شده  تیروا   باقر  امام  از   .است  قیامش   زمان  در  مهدی  امام  شناخت  برای   هانشانه 
  پرچم   و  خدا  پیامبر  عهد  کند  اشکال  ایجاد  شما  بر  هرچه  .است  پیامبر  اسم  او،  اسم  ...»  :است

2«. . ..کندنمی ایجاد اشکالی شسالح و

  معرفی   اموری   جمله   از  را   ش وصیت  یعنی   خدا   رسول  پیمان   و   عهد   امام  اینجا   در
 کسی  ندارد   امکان  یعنی  کند؛ نمی   ایجاد   ای شبهه   و  مشکل  هیچ   مردم   ای بر   که   کندمی

  داشته   محفوظ   متعال   خداوند  ۀاراد  با   وصیت   و   ، کند  ادعا  را   وصیت   باطل،   یا   دروغ  به   بتواند 
هَ   َنّ کَوَل    َرَمْیَت   ِإذْ   َرَمْیَت   َوَما  :فرماید می  تعالیحق   .است  شده  [ تیر]  چون  و) 3َرَمی    الَلّ

  به   کسی  تاریخ  طول   در  که  امنشنیده   !اللهسبحان  .(ندکاف   خدا  هکبل  ؛ندیکنیف  تو  ندی،کاف
  .است شده  یاد او از خدا  رسول  وصیت در  باشد  کرده ادعا دروغ

 امامان  مختصات  جمله   از  وصیت  دنکنمی  بیان  که  دارند  وجود  بسیاری  روایات
  ذکر   را   روایات   این  از  برخی  .ستهاآن   امامتبرای    دلیلی  وصیت،  ندنکمی   تأکید  و  است

  :کنممی
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  به  ایشان  و  گرفتم   اجازه  اباعبدالله  از  : گفت  ،است  شده  روایت  وهب   بن  ةمعاوی  از
  و   دی، گردان  مخصوص  وصیت،  با   را  ما  کهآن  ای»  : فرمودمیکه    شنیدم  پس  .داد  اجازه  من
  وارثان   را  ما  و  کردی،  متمایل  ما  سویبه  را  مردم  هایدل  و  ی،داد   ما  به  را  آینده  علم  و  گذشته  علم
 1« .ی داد قرار  انبیا

معاوی روایت    ة از  وهب  گفت:استشده  بن  اباعبدالله  ،    : فرمودمی   که  شنیدم   از 
  و   ی،داد  قرار  انبیا  وارثان  را  ما   و  ی، داد  ما   به   را  آینده  علم  و  گذشته  علم  کهآن  ای  ،خدایا »بار 

 2« .گرداندی مخصوص   وصیت، با  را ما و ی،برد  پایان به ما با  را گذشته هایامت

  وصیت   با»  : فرمود  .شودمی   شناخته  چیزی چه   با   امام   :شد   گفته   عبداللهابا   به
 بگوید  و  بگیرد  اشکالی  امام  فرج  یا  شکم  یا  دهان  از  تواندنمی  کسهیچ  .فضل  با  و  ظاهره،

 3« .به دیگرا مش موارد و خوردمی را مردم  اموال و گوستدروغ

  خود راست  دست در ،علی ای»  : رمودف  علی  به   که  است   شده  روایت   خدا   رسول  از
  چگونه   :فرمود  علی  .است  مقربین  ایبر   عزوجل  وندخدا  جانب  از  فضیلتی  این  که  کن  انگشتر
  به   که  بود  کوهی  اولین  زیرا  ؛سرخ  عقیق  از  :فرمود  !؟خدا  رسول   ای  ،کنم   دست  در  یانگشتر 
  و   تو  شیعیان  برای  بهشت  و  ،تو  فرزندان  امامت  و  ،تو  وصیت  و  ،من  نبوت  و  ،متعال   خداوند  ربوبیت

 4« .کرد  اقرار تو  دشمنان برای آتش

  را ها  آن   فضایل  و  ائمه  تعداد  کهآن  از  پسـ   مونأم  به  رضا   امام  از   طوالنی  اینامه   در
 علیهم  الله  صلوات)  منتظر  قائم  حجت  سپس  ،علی  بن  حسن...»  : است  آمده  ـ شمردبرمی

 ایدوره  و  عصر  هر  در  زمین  اینکه  و  ،دهممی  شهادتها  آن   برای  امامت  و  وصیت  با  که  (اجمعین 
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  هدایت   ۀائم  خدا،   محکم  ریسمانها  آن  و  ،نیست   خالی  ش خلق  بر  متعال  خداوند   حجت  از
 1« .هستند
  : فرمود  رضا  امام  شنیدم   : گفت  ، است  شده   روایت  هروی  صالح  بن  السالمعبد   از

  وصیت   با  را  ما  و  ،داشت  گرامی   امامت  با  محمد   از  پس  را   ما  که  کسی  آن  به  »سوگند
  خواهند   خدا  نزد  را  جایگاه  بهترین  قیامت،  روز  در  من  قبر  زائران  که  راستیبه  ،گرداند   مخصوص

  او  پیکر  وندخدا  آنکه  مگر  بریزد  آبی  ۀقطر   اش چهره  بر  و  کند  زیارت  مرا  که  نیست  یمؤمن  و  ،داشت
 2« .کندمی  حرام آتش بر را

  ای مالحظه  چنین  اگر  ...»  :فرمود  او  به  ی یهود  یک  باوگویی  گفتدر    علی  امام
  را  آن که دیگرانی  به  نسبت قطعا    آمدم،برمی خود  حق  احقاق پی   در  و ـییهود برادر ایـ کردم نمی

  حضور   اینجا  در  که  اینانی  و  اندکرده  وفات  که  خدا  رسول  ۀصحاب  زیرا  ؛بودم  سزاوارتر  طلبیدند
  هم   دارم، تریگرامی  خاندان  و عشیره هم  دارم،  اختیار  در بیشتری یاران هم  من  دانستند می  دارند

  و   دارم،  تریروشن  دلیل  و  حجت  هم  و  شوم،می  اطاعت  بیشتر  هم  دارم،  یرومندترین  مردان
  اینکه   از  گذشته  ؛است  بیشتر  وراثتم  و  قرابتم  و  من  سوابق  آثار  و  دارم،  دین  این  در  بیشتری  مناقب

  گردن   به  من  از  که  بیعتی  و  نیست  آنبا    مخالفت  قدرت  را  کسهیچ  که  وصیتی  موجببه
 3«.  ...بودم  پیغمبر جانشینی  مستحق من  تنها ،بود پیشین خالفت متصدیان

  به   است  الزم  که  کرده  تأکید  یمهم  بسیار  نکات  بر  المؤمنینامیر  باال  روایت  در
  : باشیم  داشته  توجهها آن

  خالفت   به  دیگران  از  سزاوارتر  او  شدمی   باعث  که  را   خود  مناقب  و  فضایل   ابتدا   -1
 . فرمایدمی بیان  باشد
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  ؛ دارم  امر  این  برای  وصیت  با  که  استحقاقی   ها این  بر  عالوه»  : ایشان  سخن   -2 
  تأکید   علی  امام  اینجا  در  و  «.گذاردنمی  باقی  کسی  برای  فراری  راه  هیچ  که  طوریبه

  این   سپس   ؛دارد   را   خالفت  شایستگی  و  استحقاق  خدا   رسول  وصیت  با   که   فرمایدمی
  یعنی   است؛   ه کرد  توصیف  «گذاردنمی  باقی  کسی  برای  فراری  راه   هیچ»  اینکه   به   را   وصیت

  و  است  حضرت  آن  خود  به   مخصوص  و  کندمی   ملزم  را   همه   که  است   یمحکم  دلیل
  برای   بندگان،   بر  متعال  خداوند  حجت  وصیت،  این   .کند  ادعا   را   آن  تواندنمی   او  جز  کسی
  . است محمد خدا   رسول  راستین  ۀخلیف دادننشان

  در   علی  به  خدا   رسول  وصیت  همان  وصیت،  این   کند  تصور  تواندنمی  کسی  -3
  ه کرد  اشاره   علی  به   خدا   رسول ها  آن  در   که   است  بوده دیگر  هایمناسبت   یا  غدیر  روز 

  آن   دنبال به   ، ش خود  به  مخصوص   وصیت  کردنبیان   از  پس   المؤمنینامیر   زیرا   است؛
  ،کالم   این  با  و  «.دادند  انجام  را  آن  که  است  کسانی  گردن  بر  قبلی  بیعت  و»  : فرمایدمی

  توصیف   گونهاین   را   غدیر  بیعت   و  شود،می   قائل  تمایز   غدیر  و   وصیت  میان  ینمؤمنامیرال
  آخرین   که  داد  رخ  وداعالة حج  از  پس  غدیر   بیعت  .است  بوده  وصیت   از  پیش  که  کندمی
  تمامی  از  متأّخر  ،وصیت  :گیریممی   نتیجه  آن  به  توجه  با  و  ،بود  محمد  خدا   رسول  حج

  ترتیب   ن یا   به  ؛است  بوده  المؤمنینامیر   حق  در  خدا   رسول   غدیر  بیعت  از  پیش  بیاناِت 
  به   آن  با  و  کرد   امال  خود  وفات  شب  در  پیامبر  که  شودمی   وصیتی  به  منحصر  وصیت،

  در   المؤمنینامیر   که  طور  همانـ   وصیت   این   پس   .دفرمو   وصیت   نومهدی  و   ائمه
 . ندارند  آن از گریزی   راه هیچ  بندگان  که است  حجتی و  دلیل  ـفرمود  بیان   پیشین  حدیث

  مخصوص   نبوت با را  پیامبرش تعالیوتبارک  وندخدا ...»  : است  شده   روایت  ایشان  از
  خوشبخت   باشد  داشته  دوست  مرا  هرکس  پس   ؛نمود  مخصوص  وصیت  با  مرا  پیامبر  و  ،کرد

 1« .شودمی مبعوث  انبیا ۀزمر  ودر است
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  وصیت   با   راهب   استدالل  چگونگی  و   بعثتش،   از   قبل   خدا   رسول   با   راهب   ماجرای
  آنچه   اینجا   در  و  ،شد   گفته  ترپیش   المؤمنین امیر  امامت  و  محمد  خدا   رسول  نبوت  ایبر 
 : کنیممی  بیان   است وصیت  به مربوط که را 

ایشان    ...» به بوسیدن میان دو  پس  س  . و سخن گفتکرد  نجوا  تنهایی  بهبا  شروع 
کرد   حضرت  خود  چشمان  جیب  از  چیزی  آورد  و  چیست.  نمیما  که  بیرون  دانستیم 

امتناع کرد.    خدارسول   این    :گفت   کارش تمام شد به ماوقتی  از اینکه آن را بپذیرد 
بشنویدسخن   من  از  آخر  ؛را  پیامبر  او  سوگند  خدا  و  به  است  او  الزمان  سوگند  خدا  به 

به  کرد  خواهد  خروج  زودی  به را  برای »و مردم  کند.  دعوت می  «الله  اله اال  الشهادت 
وقتی   او  چنین  پس  کن را  دیدید  گفتپیروی  او   :ید. سپس  پسری    ـابوطالبـ  آیا عموی 

گفتند: نه. گفت: او اکنون متولد شده است، یا در همین سال متولد  نام علی دارد؟  به
عنوان وصی آورد. ما او را بهدانیم او اولین کسی است که به او ایمان میشود. ما میمی
 1« . ...شناسیمطور که محمد را به نبوت می همانشناسیم، می

  با   را   محمد  وصیت،  زیرا   کرد؛  استدالل  خدا   رسول   بر   وصیت،  طریق  از  راهب
  او  به  که   را   کسی  نخستین   وصیت،  نیز   و  بود،   کرده   مشخصمحل زندگی    و  صفت   و  اسم

  مشابه  وصیت،  این  ترتیب  این  به   ؛ بود  نموده  بیان  را   المؤمنینامیر   یعنی  آوردمی  ایمان
 کسی  نخستین   و   مهدی  امام   آن  در   که   شود می  وفاتشان  شب   در   خدا   رسول   وصیت

  ذکر   ـاست(   ن امؤمن  اولین  )که  احمد   او  وصی   یعنیـ   آورد می  ایمان   مهدی  امام   به   که را  
لِ  ِفي ِإَنّ   ؛است  کرده ِمیَن  َلََیات   کَذ   . هاست(نشانه هوشیاران  برای ،این در یقین،به)  ِلْلُمَتَوِسّ
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  کندنمی ادعا  صاحبش  جز  کسی  را وصیت

 و  است  وصی  ایبر   اینشانه   و  دلیل  ،وصیت  که  شدیم  متوجه   شدهگفته  روایات  از
  بر  ترتیب  این  به  و  متمایز،  امامت  منصب   ِن یدروغ  و  باطل  مدعیان  از  وصی  آن،  ۀوسیلبه 

  که  است  کسی  حقیقی،  اماِم به این صورت که    ؛ شودمی  اقامه   هبالغ  حجت   مردم  بر   وها  آن
  ۀ هم متعال خداوند ترتیب این به و ،باشد شده بیان خدا  رسول وصیت در او صفت و نام

  یعنی  ؛است   بازداشته  کنند  نزاع  امامت  منصب  سر  بر   اوصیا  با   اندکرده  تالش   که  را   کسانی
  با ها  آن  خصوصیت   یا   اسم   اینکه  از  و   ، بازداشته  وصیت  ادعای   از   را ها  آن   متعال   خداوند
  الهی،   ممانعت  این   و  است،  نگذاشتهها  آن   برای  نصیبی  و  بهره  هیچ  شود  منطبق  وصیت

  مباهله   یا  کریم  قرآن  ردکردن  از   مردم  بازداشتن   مثل   درست  ،است  معجزه   یک   خود،   ۀنوببه 
 . محمد خدا  رسول  با

  از   غیر  کسی  منتظر  قائم   زمان  تا  المؤمنینامیر  زمان  از  که  دم ینشن  و  ندیدم  بنده
  ؛ است  شده  آورده  برایشمتنی    محمد  خدا   رسول  وصیت  در  باشد  کرده  ادعا  ائمه
  محمد  خدا   رسول  زمان  تا  آدم  زمان  از  انبیا  هایوصیت  در  کسهیچ   حتی  بلکه

.است نکرده  ادعایی چنین نیز 

  وصیت   یعنی  این  ،شودمی   شناخته  وصیت   با  وصی  :فرمایند می   ائمه  وقتی   بنابراین
  وضعیت  که   حال   .کندمی  داللت   ایعده   یا   همه   برای   ناشناخته  امری   به   که   است   اینشانه 

 به  کسیهیچ  وجههیچ به  و کند داللت  شصاحب هب  فقط باید عالمت  این پس است گونهاین
برای    را   وصیت   به  داشتننسبت   ادعای  امکان  وندخدا   اگر  زیرا   ؛نکند   ادعا  را   آن  او،  از   غیر

  ، شود  منطبق ها  آن  بر  صفت  و   اسم  با   وصیت   که   بدهد   را   امکان  این   یا فراهم کند،    مدعیان 
  صاحب   بر  هم  ییعن  ؛شودمی  منطبق  مصداق  یک  از  بیش  بر  عالمت  نی ا   صورت  این  در

نتیجه  دهند؛ می  نسبت  آن  به   دروغبه   را   خود  که  کسانی  دیگر   بر   هم  و  آن  واقعی   این   در 
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  فقط   که   گیردقرار می  آن  در تضاد با   این   و   ،شودی م  امت  یگمراه  و  اختالف   باعث   ، عالمت
!دیگری چیزهیچ  نه  و  کندمی داللت  حق به  که باشد  ی عالمت وصیت،

  فالن  سمت  کدام  در  مثال    که  بپرسی  «زید»  ۀخان  محل  دربارۀ  شخصی  از  شما  اگر
  آن  وارد  شما  وقتی  و  «دارد   وجود   نخلی  او  ۀ خان  جلوی»  د یبگو  او  و  است  گرفته   قرار  کوچه
  راهنمایی   زید   ۀ خان  به   را   تو   که   کسی   آن  آیا   ، ببینی   نخل   یک   خانه   هر   جلوی   شوی،   کوچه
 !گمراه؟ یا  است کرده راهنمایی  واقعا   را  شما  –بود کرده

  و   است  نداده  شما  به  خاصی  چیز   کمدسِت   یا  ؛است  کرده  گمراه  را   شما   او  طبیعتا  
  هم  معمولی   شخص  یک  از  که   بود   خواهد  سفاحتی  و  نابخردی   ، داده  ئه ا ار   که   یتوصیف
شده    ادر ص   شاولیای  و   انبیا  و   متعال   خداوند   از  کنیم   تصور   اینکه  به   برسد   چه  شودنمی   صادر 
  حال   عین   در   و   کنندمی  قلمداد  وصی   ایبر   اینشانه   و  دلیل  را   ت یوصها  آن  چگونه   !باشد

  بسی   خداوند  شود؟می  منطبق   دیگری  بر  هم  و  وصی  آن  بر  هم  وصیت،  که  باشیم  شاهد
   !است هایینسبت  چنین  از باالتر  و  برتر

  و  ی نصار   و   یهود   علمای   با   مناظره   در   رضا  امام  کنیم می   مالحظه   دلیل   همین   به 
استدالل    ازها  آن  ایبر  میاین    به   ـانجیل   و  توراتـ ها  آن  هایکتاب   درکه    کنداستفاده 

  اسم   ه بها  آن   وقتی  اما  ؛ است  شده   یاد کتب    آن  در   شانیا   و  ، شده  وصیت   خدا   رسول
  رضا  امام  به  کردند  اقرار   خودشان  هایکتاب   در  خصوصیاتش  و  محمد  خدا   رسول
  شما   محمد  همان  ما،  هایکتاب   در  شدهگفته   محمد  آن  نداریم  اطمینانما    ولی  :گفتند

  !باشد  دیگری محمد  شاید  بلکه  ،باشد   بوده

  ؟کند  استدالل   برایشان  چگونه   و  بدهد   را ها  آن   پاسخ   چگونه رضا امام رودمی  انتظار
  حجت   ایشان   پاسخ  اگر  و   است؟   بوده  رسا   و   قاطع   حجتی  و  ، کافی   ایشان  پاسخ   آیا   و

 ؟ خیر یا   کنیم، استدالل آن ه ب  توانیم می امروز  ما  آیا است  بوده

  جان  گوشها  آن  تراشیاشکال   به  رضا  امام  استدالل   و  پاسخ  به  اینجا  در
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  نام به  پیامبری  امروز  به  تا  آدم  از  بعد  و  این  از  پیش  خدا  آیا  !؟کردید  احتجاج  شک  با»  : سپاریممی
  انبیا   ۀهم  بر  ]خداوند[  که  هاییکتاب  از  کتابی  در  شما  آیا  و  است؟  کرده  مبعوث  را  محمد

 1« ...درماندند امام به  پاسخ   ازها آن پس «اید؟یافته محمد جز  را او است فرستاده
که    ایوصی   ،امروز  به  تا محمد  از  بعد  یا  قبل  وندخدا   آیا  :میپرسمی   شما  ازما    اکنون

و  احمد  اسمش   آیا   و  است؟  داشته   مبعوث  باشد  شده   یاد   خدا   رسول  وصیت   در  باشد 
 ؟ است هکرد تیوص  ادعای احمدالحسن از  غیر کسی

  رضا  امام  پاسخ  ه ب  که  است  پاسخی  همان  شود  داده  ما  استدالل  به  که  پاسخی  هر
  کند   رد   را   ائمه   هرکس  و   شود؛می   داده  نصاری  و  یهود  ای بر   برهان  و  دلیل   آوردن  در

.است کرده رد را   متعال خداوند ـخدا  بر  پناه ـ

  امام  به  داللت  در  باقر  امام  کالم  در  روشنی  و  وضوحبه   نیز  را   معنایی  چنین  ما
  و  پرچم  و  خدا  پیامبر   عهد   کند  اشکال  ایجاد   شما  بر  هرچه»  :کنیممی   مشاهده   مهدی
 و   «.اوست  همراه  خدا  رسول  عهد»  :دیگر   یروایت  در  و  «.   ...کندنمی  ایجاد  اشکالی  شسالح
  . است وفاتش شب در  حضرت آن وصیت ـشد  تهفگ که طور  همانـ  خدا  رسول  عهد

  است  قائم  نزد  که   را   ی(وصیت)  ی عهد   توانندمی  چگونه   مردم  :میپرسی م  نجایا   در
  صورت  این  در  ؟دهدمی  خبرها  آن  به  را   آن  درستی  قائم  گوییدمی   آیا  بشناسند؟

  سخن   ه نچگو  پس   باشند؛   داشته   تردید وشک  اشدرباره   توانندمی   همچنان   مردم   :میگویم
  . دهدمی  تشکیل   « دور»  یک   ـروشنیبه ـ   این   که  کنیم می  مالحظه   و  شود؟می   تصدیق   او

  شود،   منطبق   صاحبش  غیر   بر   وصیت،  ندارد   امکان  :کهاین   جز   ماندنمی   باقی   پاسخی  پس
 کسی  اگر  و  ،کندنمی   ادعا  را   آن  شصاحب  جز  کسهیچ   ، متعال  خداوند  تدبیر  و  قدرت  به  و

  درست   و  راست  ادعایش،  دباش  منطبق  خصوصیاتش  و  اسم  با  که  حالی  در  کند  ادعا  را   آن
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  .شود داشته  روا  تردیدوشک  شادعایدربارۀ  ست ین  ستهیشا و است  بوده



  حسنی؟ یا  است حسینی  مهدی امام وصی

  نه   است   حسینی   قائم   از   بعد   خالفت   که  امکرده   اشاره   بارها   تحقیق   همین   در  بنده 
  ایشان  از  پس   که   است  ای گانهدوازده   مهدیون  پدر   و   ،حسینی  مهدی  امام  زیرا   ؛حسنی

  ی فصل  موضوع،   این   اهمیت  جهتبه   و  بیشتر   حجت   ۀاقام  برای   ولی  کرد؛  خواهند  حکومت
: گویممی . است وندخدا  از  توفیق   و ؛نوشتم  ش برای جداگانه

  و  حسن   فرزندانش  به   او  از   پس  و  علی  امام   به  و  ،ادامه  خدا   رسول  از   پس  امامت
  حضرت   آن  فرزندان  در  امامت  حسین  امام  از   پس   و  ، افتی  انتقال   حسین  سپس

  فرزندان  از   وجههیچبه   قیامت  روز   تا   و  یافت   انتقال   پسر   به  پدر   از   که   طوری به   ؛ پایدار گردید
نمی   حسین   از   ن ومهدی  آخرین  بر   خود  رجعت  زمان   در   حسین  آنکه  تا  شودخارج 

.گیردمی  تحویل  را  آن مهدی امام فرزندان

  برادر   دو   به  وجههیچبه  حسین   و  حسن  از  پس  امامت »  : فرمود  اباعبدالله 
وُلو  فرمایدمی  تعالیحق  که  طور  همان  زیرا  ؛گرددبازنمی

ُ
ْرَحاِم   َوأ

َ
ْوَلی    َبْعُضُهْم   اِْل

َ
  ِفي   ِبَبْعض    أ

ِه   َتاِب ک  به  []نسبت  بعضی  [خدا  تابک]طبق  خویشاوندان   )و 1َواْلُمَهاِجِریَن   اْلُمْؤِمِنیَن   ِمَن   الَلّ
 جریان   حسین  بن  علی  از  امامت  [(ند ا]مقّدم  مهاجران  و  مؤمنان  بر  ]و[  دارند  اولویت  بعضی

 2« .بود خواهد فرزندان فرزنداِن  یا فرزندان،  در فقط امامت حسین بن  علی از پس و ، افتی

  جمع   برادر  دو  در  حسین   و  حسن  از  پس  امامت»  : فرمود  اباعبدالله  همچنین
 3« .بود  خواهد فرزندان فرزنداِن  و فرزندان، در فقط بلکه ؛شودنمی

  در   زیرا   ؛فرزندان« فرزنداِن  و فرزندان، »در  : فرمایدمی  صادق   امام   چرا   بپرسیم   دارد   جا
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 « عقب»  جمع  «اعقاب»   ۀکلم  .است  شده  تکرار  «فرزندان  ها،نسل :  »اعقاب  ۀکلم   اینجا
  الزم   پس   ؛ شودمی  نطبق م  معصومین  از   تن   هنُ   بر   و   است  نسل[   پشت،  فرزند،   معنی]به 

عبارت    صحیح  وکامل    سخن   اینکه   برای   نیست  این    عبارت   باید   پس   !شود  تکرارباشد، 
  زبان   بر   اضافی   سخن  هرگز   ائمه  زیرا   باشد؛   داشته  دیگری   معنای   و  فایده  »اعقاب«

  ما   الکالم  »خیر  : فرمایندمی   و  هستند  فصاحت  و  بالغت  سروران  ،هاآن  چراکه  رانند؛نمی 
  با   هرکس  .«باشد  ترینمستدل   و  ترینکم  که  است  آن   سخن  بهترین»  دّل«  و  قّل 
  است   عبارت   آن  معنای   شودمی   متوجه  کند   لمّ أت   تیروا   این  در  دیگر،  روایات  داشتننظردر 
  این   از   یکی   که   طوری به ؛ بود خواهد  مرحله   دو   دارای   حسین   امام   از   پس   امامت   اینکه   از

  و  ، امامت  ۀمرحلیعنی    ؛ است  برخوردار  هاییبرتری   و  فضایل  از   دیگری  به  نسبت  مراحل
  امام  دلیل   همین  به   .مهدی   امام  از   بعد نویمهد   نسل و   ،ائمه   نسل   یعنی  ؛ هدایت  ۀمرحل
  اعقاب   و  ،اعقاب»  است  هکرد  تکرار   بار  دو  را   «فرزندان  ها،نسل:  »اعقاب  ۀ کلم  قصاد

 .«اعقاب

  دربارۀ  امام  از   عمر  بن  مفضل  وقتی  که  است   شده  روایت  صادق  امام  از  حدیثی  در
  پرسید،  (داد  قرار  جاویدان  ایکلمه  ،خود   ِپی  در  را  آن  او  و) 1َعِقِبهِ   ِفي  َباِقَیة    ِلَمة  ک  َوَجَعَلَها  ۀآی

  قرار   حسین  نسل  در  قیامت  روز  تا  را  امامت  وندخدا  ترتیب  این  به  یعنی»  :فرمود  ایشان
  فرزندان  در   امامت  چگونه ،  خدا   رسول   پسر  ای   :کردم  عرض   ایشان  به   :گفت  «.داد

یافت،   حسین   های نوه   و   فرزندان  ، دو  هر   که   حالی  در   ؛حسن  فرزندان  ه نَ   جریان 
  دو   هارون  و  موسی»  : فرمود  ؟ هستند  بهشت   اهل  جوانان  سرور   دو   و   خدا   رسول   دختری 

  کس   هیچ  و  ،موسی  پشت  در  نه  وقرار داد    هارون  پشت   در  را   نبوت  وند خدا  .بودند   مرسل  پیامبر
  و   ،خداست  جانشینی  و  خالفت  ،امامت  که  راستیبه  .کرد  چنین  وندخدا  چرا  بگوید  تواندنمی
  وند خدا  زیرا  ؛حسن  لبُص   نه  داد  قرار  حسین  لبُص   در  را  آن  خدا  چرا  بگوید  تواندنمی  کسهیچ
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  بازخواست   دهدمی  انجام  که  کاریدربارۀ    و  دهدمی  انجام  کیمانهح  را  کارهایش  تعالیوتبارک 
 1« .شوند می بازخواست هاآن در حالی که شود،نمی

  ؛امامت  نه   و  داشت  خواهند   پادشاهی   هن   قیامت،   روز   تا   حسن  امام  فرزندان   بنابراین
نه    و  کند  یاعتراض  آن  ه ب  تواندمی  نه  کسهیچ   و  است  متعال  خداوند  خواست  این  و

  .ماند سالم شد، تسلیم که  یکسو آن  ،باشد   داشته ایمناقشه  و بحث اشدرباره 

  : فرمود  ایشان  . شدم  وارد  اباعبدالله  محضر  به   کند:می   نقل   رهسکّ   بن   فضیل
  : فرمود   .نه  :کردم  عرض  «نگریستم؟یم  یچیزچه  هب  ترپیش  یک اند   دانیمی  آیا  ، فضیل  ای»

 ه کنآ  مگر  کند  پادشاهی  زمین(  )روی  که  نیست  یپادشاه   هیچ  .ستمینگر یم  فاطمه  تابک   »در
 آن  در  چیزی  حسن  فرزندان  یبرا  من  و  ،باشد   شده  نوشته  پدر  اسم  و  اسم  با  تاب،ک  این  در

 2« .افتمین

  از  برخی  زیرا   ؛ کند  نفی  حسن  امام  فرزندان  از   را   امامت  خواهدمی  امام  اینجا   در
  برای   کردندمی  سعی  دیگر  بعضی  و  ورزیدندمی  حسادت  حسین  امام  فرزندان  بهها  آن

ُهَمّ   ُقِل   : فرمایدمی   تعالیحق  . کنند  امامتادعای    خودشان   ک اْلُملْ   ُتْؤِتي  ک اْلُملْ   کَمالِ   الَلّ
ْن   کاْلُملْ   َوَتْنِزُع   َتَشاءُ   َمْن   هک  را  سکآن  هر  فرمانفرمایی؛  مالک  تو  بارخدایا،  بگو) 3  ...َتَشاءُ   ِمَمّ

  .(... ستانیزمیبا  را فرمانروایی خواهی   هکهر   از و بخشی فرمانروایی خواهی 
  تا   امامت  کنند می  بیان  صراحتبه   که   یدیگر بسیار    روایات   و  گذشته   روایات  بر   عالوه

  بسیاری  روایات  ،نیست  حسن  امام  فرزندان در  مهدی  امام  از  پس  حتی  و  قیامت روز
 و  است  حسین  فرزندان  آِن   از  مهدی  امام  از  پس  حکومت  که  کنندمی   بیان  نیز
  . هستند گانهدوازده  ونمهدی  یعنی مهدی امام فرزندان ،هاآن
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  صیت و  انتهای  در  خدا   رسول  ـشد   گفته  ترپیش  کهـ   خدا   رسول  وصیت   در
  ین مرا[ به فرزندش که اول  ینیو جانش   یت]وصا  یدزمان وفات او رس  وقتیپس    ...»  :فرمایدمی

مهد از  مقرب  یین]نفر  تسل  ین و[  دارد  یماست  نام  سه  او  و  نام    یک   ؛نماید  من،  نام  مانند  نامش 
خواهد بود؛ او    ینام او مهد   یناست و سوم  "احمد "مثل نام پدر من است و آن عبدالله و    یگرش د

  گونه   همین   هم   فرزندش   و   ، حسینی  مهدی  امام   که   است  بدیهی   و  «.مؤمنان است یِن اول
 .است

  از   مهدی   دوازده  قائم   از  بعد   ما   از  که   راستی »به   :صادق  امام  روایت   همچنین 
  شده   روایت  ابوحمزه   با  وگوگفت   در   صادق  امام   از  نیز  و  «.هستند   حسین   فرزندان

  «.هستند  حسین  فرزندان از مهدی یازده قائم، از بعد ما   از راستیبه !ابوحمزه ای» :است

  حسین  امام  والدت  روز   در  عسکری  حسن  امام  از  شدهوارد   دعای  در  همچنین
  دعای  و  «... .هستند  غیبتش  وها  آن  قائم  از  بعد  ـحسینـ  او  عترت  از  اوصیا  و  ...»  :است  آمده
 او،  فرزندان  از  امامان  و  عهدت   والیان  و  ـقائمـ  تاولی  بر  و  ...»  : مهدی  امام  از  شدهوارد
 ... »  :است  آمده  مهدی  امام  برای دعا  در   صادق  امام  از  آنچه  نیز  و  «. ...بفرست درود

  نشان   که   یصریح  روایات  دیگر   و  ،«.  ... گردانی ب  وارث   امامان   جمله  از  را  فرزندانش   و  او  و
ة    : حسنی  نه   است  حسینی   مهدی  امام  از  پس  خالفت  دندهمی َیّ   َبْعض    ِمْن   َبْعُضَها  ُذِرّ

هُ    شنوای  خداوند  و  دیگرند،  بعضی  []نسل  از  آنان  از  بعضی  هک  فرزندانی) 1َعِلیم    َسِمیع    َوالَلّ
  نیاز   بیشتری  توضیح  هیچ  به   که  طوریبه   ؛است  بدیهی  و   روشن  اینکته  این  و  (؛داناست

! نبیند  روز وسط  در را  خورشید که کسی برای  مگر ؛ ندارد

  امام  فرزندان  حکومت  به   که   شودنمی  پیدا   هم  روایت  یک  حتی  هااین   ۀهم   بر   عالوه
  و  صریح  سنت   و  قرآن  مخالف   ،این   حتی  بلکه  ؛باشد   داشته  ایاشاره   یا  تصریح   حسن

  و  سپاس   و   ؛ شودنمی  توجهی  آن   ۀگویند  به   و   ،پذیرفت   را   آن  تواننمی   پس  ؛ است  صحیح 
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. است یگانه وند خدا  ِن آ از  ستایش





 ستاو ساز زمینه  مهدی  امام وصی

  محمد  خدا   رسول  تا  آدم  از  وصی  و  وصیت  مسئلۀ  به  ،شدهگفته   مطالب  در
  روز   تا   را   نومهدی  و  ائمه  شامل   ش اوصیای  و  خدا   رسول  وصیت  جزئیات  و   پرداختیم،

  در  را   امت  تکلیف   باید   حتما    خدا   رسول   وصیت   که   دادم  توضیح   و   کردیم   روشن   قیامت 
مقدس    و  ؛است   ناقص  وگرنه  ، کند  مشخص  قیامت  روز   تا  اوصیا  برابر ساحت    رسولاز 
 . باشد داشته  ی کمبود و نقص دور است که  بسی به  خدا 

  روایاِت   برخی  و  پرداختم   مهدی  امام  از   بعد  ی اوصیا  مسئلۀ   به   همچنین 
  در   رجعت  ۀعقید  با   هاروایت  این   دادم  نشان  و  کردم  نقل  را   له ئمس  این  به  کنندهداللت

  اشدرباره   و   کنیم   تمرکز  آن  بر  باید   که   ماند می  باقی   موضوع  یک   اما   ؛ گیرندنمی  قرار تعارض 
  طور   همان   . اول  مهدی  ، مهدی  امام  وصی  موضوع  یعنی   بدهیم؛   بیشتری  توضیحات 

  اهمیت   مهدی  امام فرزندان  دیگر  با مقایسه  در  ایشان به  روایات  آمد  خواهد  ادامه  در  که
  و  القاب  ایشان   به  روایاتشان،  در  ائمه   نیز   و   خود  وصیت  در  خدا   رسول   و   اندداده   بیشتری

  امام  فرزندان  از   ن ومهدی  سایر   از   را   او  که   طوری به   ؛ اندداده   اختصاص   را   هاییمشخصه
  مهدی  امام  جانشین   اولین  اینکه   : هاویژگی  این   ۀجمل  از   .گرداندمی  برتر   مهدی

  ،است  یبزرگ  شرافت  این،  که  شودمی   تربیت  ایشان  خود  توسط  مستقیم  طوربه  و  است
  به   محمد  خدا   رسول   توسط  مستقیم تربیت    سبببه   المؤمنین امیر   که  شرافتی   مشابه
. بود نیز حضرت آن جانشین  نخستین  و آورد  دست

 : است کرده اشاره ا معن این  به  « ظهور از بعد  تاریخ» خود کتاب در   صدر سید

  در   تا  ورزدنمی  غفلت  هرگز  خود  از  پس   ۀ ماندباقی  امت  امر   از  مهدی  امام »
  درست   از  فراتر  حتی  و  درست   کامال    این  و  بگیرد  قرار  جدی  هایآسیب  و  انحالل  معرض

  نهادن بنیان  ظهورش،  از  پس  مهدی  اصلی  وظایف  از  یکی  کردیم  بیان  چراکه  ؛است
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  تربیتِی   طوالنِی   مسیر  یک   در  بشریت   تربیت   برای  مدت، دراز   و   کلی  متمرکز  قوانین 
  امور   زمام  تواندنمی  کسهیچ  و  ،برسد   معصوم  ایجامعه  به  بشریت   تا  است  تدریجی

  ی دولت   ریاست  و  سرپرست   که  ی صالح  کامل  انسان  مگر  بگیرد  عهده  بر  را  یتربیت   چنین
  امام  خود مگر  بشناسد تواند نمی کسهیچ  را شخصی  چنین  و گیرد، می عهده بر را عادل

  او   تا  شود  شخص  این  برای  مخصوصی  تربیت  متولی  حضرت  آن  خود  بسا  چه  و  مهدی
  انتخابات   با   شخص  این  اینکه  احتمال   اما   ؛سازد  آماده  خطیری   ۀوظیف  چنین  برای  را

 . نیست  وارد ـگفت  خواهیم آنچه طبقـ شود معین

  پایانی   هایسال  در   بسا  چه  و  خود  حیات   طول  در   مهدی  امام  ترتیب   این  به
  عدل   دولت  ریاست  او  ترتیب   این  به  تا  کند  اقدام  خود  جانشین  یا  ولیعهد  تعیین  به  حیاتش
  بر را    «صالح  اولیای  حکومت »   دوران  برایحکومت    نخستین   و  ایشان  از  پس   جهانی
 . بگیرد عهده

توسط    ۀنتیج  در   ،حاکم  نخستیناین   مستقیم   و   مهدی  امام  خودتربیت 
  که   حاکمانی  دیگر  برخالف  ،مهدی  امام  هایروش   و  کارها  و  سخنان  با  بودنمعاصر

 ....آیندمی او از پس کهاست  نفری یازده از حاکم برترین ،آیندمی او از پس

 از   پیش  مهدی   امام  که  نیست  شکی  ،بله  :گفته است   صدر  سید  که  آنجا  تا
  تحکیم   و  خود،  جانشین   از  اطاعت  ضرورت  بر  ،پی درپی  جهانی  هایاعالن  با  خود  وفات

  چراکه   ؛کرد  خواهد  بسیاری  هایتالش   مردم  هایذهن  در  "صالح  اولیای  حکومت"
  نافرمانی   و  سرکشی  معرض  در  ،است  نرسیده  مطلوب  کمال  ۀدرج  به  که  آنجا  از  ،بشریت

 گرفت؛  خواهد قرار  مختلف هایمیدان در

  تمامی   با  حاکم  این  که  تربیتی  قوانین  آن  سیسأ ت  از  پس  مشکالت،  این  وجود  ولی
1«   ...بود  نخواهد شکست معنیبه وجههیچبه است  آموخته مهدی  امام از تفاصیلش
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  افراد  تمامی  از  و  ،کرده  نوآوری   ،حقیقت   این  جزئیات   بیان   در  صدر  شهید   اینجا  در
  یا هدیه   اسالمی  امت  به   درآورده  تحریر   ۀرشت  به   آنچه   با  و   ،گرفته   پیشی   شخود  زمانهم

  کهاین  است؛  هماند  مخفی  نایشا  از  مهم  بسیار  حقیقتی  ولی  ؛است  ه بخشید  ارزشمند
  ایشان،  قیام   از  پیش  و  اوست  خود  فرزندان  از  مهدی  امام  جانشین  و  خلیفه   نخستین

  امام   قیام  برای  اصلی  ساززمینه   ـآمد   خواهد  توضیحش  که  طور  همانـ   و  کندمی   ظهور
  شود؛نمی   شمرده  رصد   سید  برای  ایرادی  و  اشکال  ن، یا   البته  .بود  خواهد  مهدی

  همه   از  روایات،   در   بودن  موجود   رغم به   ، امر  این   که   است  کرده   اقتضا   خدا   حکمت   زیرا 
  آن  توضیح   و   گردندمی  غربال   و   شوندمی   آزموده   آن  با   امت  که   باشد  آزمونی   و   بماند  پنهان 

 امری  به» :ماندب  باقی مهدی  امام خودِ  انحصار در  ـاندکرده  اشاره روایات که طور همانـ
  و   سخت  عرب،   بر   که  آوردمی  جدید  امری»،  است«  بوده  پنهانهمه    از   که  خواندمیفرا  مخفی
  ی هرکس   که  کندمی  دعوت  امری  به»  «آوردمی  است  هبود  آنچه  از  متفاوت  امری»،  «است  دشوار

  و   وای   پس  ؛است  شده  گمراه  کرد  انکار  را  آن  که  یهرکس  و  ،است  شده  هدایت  کرد  اقرار  آن  به  که
«! کند انکار را آن که  یهرکس بر وای

  ه ب  توانندنمی   دیگر  کسهیچ   نه  و  او  خود  نه  که  است  کرده  تأکید  صدر  شهید  خود
  یجوگر وجست  هر  چراکه  باشند؛  داشته   احاطه  مهدی   دولت  و  ظهور   عصر  جزئیات   تمامی
 : است گفته نایشا . است خودش زمان فرزند 

 عصرهم  دوراِن   فرزند  خلقتش،  ماهیت  دلیلبه  ی،متفکر   و  جوگروجست  هر  ...»
  فردی   که  هم  هرقدر  و  ؛کندمی  سپری  روزگار  آن  در  کهای است  فرزنِد زمانه  وخودش  

  تواند نمی  هم  باز  باشد  کرده  سپری  روزگار  زمان،  آن  از   پیش  و  باشد  بوده  توانا  وتیزهوش  
  تمدن   درک   دوم  سطح  به  کند   ادعا  یا   ،رسیده  اسالمی  فکرت  اول  سطح  به  کند  ادعا
  خطاهای   کشف  ۀپای  بر  فرهنگ  زیرا  ...  است  یافته  دست  آینده  اسالمی  هاینسل

  دچار   جوگریوجست  هر  بنابراین  .است  استوار  گذشته  یهاشکاف  کردن  پر  و  گذشته
  ای مرحله  ۀدهندنشان  ،این  که  است  ش خود   اسالمی  تفکر  در  ذاتی  و  طبیعی  قصوری

  امام   که  حالی  در  کرد؛  عبور  آن  از  تواننمی  که  است  اسالمی  فکرت  تکامل  از  معین
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  گسترش  خود  ظهور   عصر  در  که  هاییگذاریقانون  و  افکار  و  هافرهنگ  با  مهدی
  کاری   هایدشواری  جا  همین  از  و  دهدمی  نشان  اسالمی  تفکر  در   را  اول  سطح  ،دهد می
  به   رسیدن  و  خودش   دوران  از  پس  وضعیتدربارۀ    قاصر،  تفکر  با  جوگروجست  که

...    گیردمی  شکل  است  گرفته  برعهده  محورعدالت  ای جامعه  و  کامل  یتیشخص  واقعیت
  احاطه   از  تحقیق  این  ناتوانی  و   قصور  به  است   شایسته  ترتیب   این  به   :گویدمی  که  آنجا   تا
 و   کنیم،   اعتراف  شود می  واقع  آن  در   که   یحوادث   جزئیات  و  موعود  روز   آن  واقعی   عمق  به

  کارهای   و  کلی   تفکرات   که  است  آن  کنیم  تصور  کنیممی  تالش   ما  که  چیزی  نهایت
رااصلی  و  است  دهیرس  ما   به  که  اخباری  طریق  از  شودمی  انجام  روز  آن  در  که  ای 

 .صدر شهید سخن پایان 1« .بکشیم تصویر به شناسیممی که قواعدی

  کهاین  ؛است  داده  تحفه  ما  به  را   مهم  بسیار  حقیقتی  صدر   شهید  سید  سخن،  این   با
  امور   برخی  تشخیص  در  او  بسا  چه  یا  است،  نیافته  دست  چیزهمه   به  ، ظهور  عصر  او دربارۀ

  جدید   اموری  انتظار   در  تا   است  کرده  آماده  را   امت  دلیل  همین   به  باشد؛  شده  اشتباه  دچار
  نشوند   زدهشگفت  آن  از  است  واجب  امت  بر  و  ،کرد  خواهد  آشکار  مهدی  امام  که  باشند 

  ضرورت   به   ، مطلب  این  از   پس  .سازند  آماده   مهدی  امام   امر  به  تسلیم   برای   را   خود  و
  تأکید   مهدی  امام  فرزندان  از  اول  مهدی   اهمیت  بر  که  یروایات  برخی  دربارۀ  تحقیق 

  مهدی  امام  فرزندان  دیگر  از  دارد  که  هاییویژگی   با  ایشان   اینکه  و  رسیممی   ندنکمی
.است مهدی امام قیام برای  اصلی ساز زمینه  او و ،شودمی  متمایز 

  اول   مهدی  برترِی دربارۀ    تحقیق  پردازیممی  اشدرباره   تحقیق  به   که  اینکته   نخستین
  ویدربارۀ    محمد  خدا   رسول  وصیت  که  است  مطلبی  به  توجه  با  قائم  فرزندان  از

. است فرموده
 : اول روایت
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می  را   چیزی  فقط  وصیت  از از    : شودمی  مربوط   ما   استدالل   به   که کنم  بیان 
است،  المؤمنینامیر شده    به   رفت   دنیا   از  که  شبی   در   خدا  »رسول  : فرمود  روایت 
 ای   تو  و  ی؛مهد   دوازدهها  آن  از  بعد  و  هستند  امام  دوازده  من  از  پس  !یعل  ای  ...:فرمود  علی

مرا[    ینیو جانش   یت]وصا  ید زمان وفات او رس   وقتیپس  . ...یهست   امام   دوازده  از  نفر   نیاول   علی،
نامش    یک  ؛نماید و او سه نام دارد  یماست تسل  ینو[ مقرب  یین]نفر از مهد  ینبه فرزندش که اول

د نام  نام من،  و    یگرشمانند  عبدالله  آن  و  است  پدر من  نام  و سوم   "احمد"مثل  او    یناست  نام 
 « .مؤمنان است یِن خواهد بود؛ او اول  یمهد 

 : کنیم توجه  نکته دو  به  باید اینجا  در
  همان   . علی   امام   با  مهدی  امام  فرزندان  از  نو ی مهد  اولین  مشابهت  :اولنکتۀ 

  که   بود   کسی  اولین  و   بود   خدا   رسول   ی ایاوص  از   وصی  اولین  علی  امام   که  طور 
  همین   به ،شد   شرفیاب   خدا   رسول   م یمستق  تربیت  به  و گرفت  تحویل   ایشان  از   را   وصیت
  کند، می   بیان  روایت  که  طور  همان  و  است  مهدی  امام  وصِی   اولین  اول،   مهدی  ترتیب 

  امام  فرزندان  از  نویمهد  ۀ بقی   برخالف  و  کندمی   دریافت  شانیا   از  مستقیم  طوربه   را   وصیت
  شرافت   این  و  ،شودمی  نائل  مهدی  امام  توسط  مستقیم  تربیت  شرافت  به  ،مهدی
  اولین   اینکه  و   المؤمنینامیر   اب  مشابهتش  دلیلبه   را   اول  مهدی  وند خدا   که  است  بزرگی
  .است گردانده مشّرف  آن  به  است مهدی امام وصی

 « است   ان مؤمن  اولین  او  و»  :وصیت   در   خدا   رسول  فرمایش   به  توجه   با   :دومنکتۀ 
  و   متمایز  است  مهدی  امام  دعوت  به  انمؤمن  اولین  که   خصوصیت  این  با  اول  مهدی
  که   طور   همان   زیرا   ؛است  المؤمنینامیر   شبیه  نیز   خصوصیت   نی ا   باو    ،شده   ممتاز 

  همین  به  ،داد   یاری  را   او  و  آورد  ایمان  پیامبر  به  که  بود   کسی  اولین  المؤمنینامیر
  امام  که   باشد   کسی  اولین  که  فرمود   عطا   را   ت فا شر   نی ا   اول  مهدی   به   وند خدا   ترتیب 

 .دهدمی  یاری  را  او و آوردمی  ایمان او به و کندمی  قی تصد  را  مهدی

  ؛ شودیم  مشخص  خدا   رسول  مقصود  «است  مؤمنان  اولین  او  و»  عبارت  به  توجه  با
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  این  و  آوردمی   ایمان  امشیق   زمان  در  مهدی  امام  به  که  است  کسی  اولین  او  کهاین
 بتوان  تا   حضور داشته باشد   مهدی  امام  قیام   از  پیش   اول،   مهدی   که   است  آن  مستلزم

  پس  و  نباشدحضور نداشته    قائم  قیام  از  قبل   اگر  زیرا   نهاد؛  نام  «نامؤمن  اولین»  را   وی
  این   بلکه  ؛شد   نخواهد  منطبق  وی  بر  «نامؤمن  اولین»  عبارت  شود،  متولد  قائم  قیام  از

  حتی   و  شد،  خواهد  منطبق  مهدی  امام  انصار  از  تن  سیزدهوسیصد   اولیِن   بر  توصیف
 اشوصی  که   ش فرزند  از   مهدی  امام  به   آوردن ایمان  در  مهدی  امام   انصار  ۀهم

 . بود  خواهند سزاوراتر  توصیف  این بهها آن و اندگرفته  پیشی است

  متولد   ایشان   قیام  از   پیش  مهدی  امام  ی ایاوص  از   وصی  اولین  است   الزم  بنابراین
  فرزند   رای ب  که   طور  همان  « پسر»  عبارت  دانیم می  و  ، باشد   شفرزندان  از   و  باشد  شده

  روایت،   هاده   در  .شودمی  اطالق   هم  بعدی  هاینسل  فرزندان  هب   کندمی  صدق   مستقیم
  دلیل   نی ا   به  نه   ؛انده شد  توصیف   خدا   رسول  فرزندان  عنوانبه   یعل  امام  نسل  از  ائمه

  فرزندان   و  اعقاب   از   که  دلیل   آن  به   بلکه   ، اندبوده   خدا   رسول   مستقیم   فرزندانها  آن  که
  توضیح   به  نیاز  و  است  بدیهی  و  روشن  اینکته   این  . هستند  زهرا   ۀفاطم   ،ایشان  دختر
  هایکتاب   به   تواندمی  است   بیشتری  توضیحات   خواهان  هرکس  و  ندارد   یبیشتر 

  این  بندهها  آن   در  که  کند  مراجعه  «ظهور  عصر  سامری»   و  «کوبنده  پاسخ:  حاسمالالرد»
 .امکرده  بیان تفصیله ب  را  هئلمس

حضور    مهدی  امام   قیام  از  قبل  مهدیین،  اولین  یعنی  مهدی  امام  وصی  اگر
باشد،  مرتبه[    مهدی  امام  از   بعد   باید   حتما    پس  داشته  نظر    و   مردم  بر   حجت ]از 

  جز حجتی هیچ و کندمی سازیزمینه  ظهور برای که باشد هاپرچم   ترینهدایتگر ]صاحب[ 
  کسی  موِم أم  یا   باشد   کسی  تابع   «وصی»  ندارد   امکان  زیرا   نباشد؛   او  از  باالتر   مهدی  امام
  از  که   است   یهرکس  برای  روشن   و  واضح   اینکته   این   و   باشد   شخود   قبل   امام   از  غیر 

گاه  بیتاهل   ۀعقید   همان   ، مهدی  امام  وصِی   حتما    باید   ترتیب   این   به  . رددا   ی آ
  بر  را  او از پیروی و او یاری ـشد  خواهد گفته که طور همانـ  روایات که باشد یموعود  یمانی
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  بگوید   و   سازد  منحرف   خود  جای   از   را   سخن  کند   تالش   که  کسی  اما  ؛ ندا هکرد  واجب  مردم
  مهدی  امام  به   که  باشد  کسی  اولین  او  دهدنمی   نشان  «است  نامؤمن  اولین  او  و»  عبارت

  این   : گویممی  او  به   باشد،  داشته   دیگری   معنای  بسا   چه  و   آوردمی  ایمان   قیامش   از  قبل 
  این   بردنکار به   در   معصومین  متعارف   منظور  خالف  و  خدا   رسول  کالم  ظاهر  خالف
  توضیح   . است  قرآنی  آیات  برخی  منظور   خالف  حتی  و  هاروایت   از  زیادی   تعداد  در  عبارت

  : فرمایدمی  موسی  پیامبرش   از  حکایتی  در  تعالیحق  :شودمی   حضور  تقدیم   نکته  این
...ا ی    َلَمّ هُ   َتَجَلّ ا  ُموَسی    َوَخرَّ   اکدَ   َجَعَلهُ   ِلْلَجَبِل   َرُبّ ا  َصِعق  َفاَق   َفَلَمّ

َ
َنا   کِإَلیْ   ُتْبُت   کُسْبَحانَ   َقاَل   أ

َ
ُل   َوأ َوّ

َ
  أ

  هوشیب   موسی  و  ساخت،   ریز  ریز   را  آن  نمود  جلوه  وهک  به  پروردگارش   چون  پس...) 1اْلُمْؤِمِنیَن 
  نخستین   من   و   ردمک  توبه  درگاهت  به  !منزهی  تو   :گفت  آمد،  خود   به   چون  و  افتاد،   زمین   بر

  به   چیست   شریف  ۀآی  این  در  «نامؤمن   اولین»  از  منظور  شویم   متوجه  آنکه  برای  .(مؤمنانم
. اندشده  وارد آن تفسیر  در که کنیم می مراجعه روایاتی

  « هستم  نامؤمن   اولین  من  »و  موسی  خدا   پیامبر  سخن   تفسیر  در  علی  امام  از 
  و   شوینمی  دیده  وبینی  می  تو  اینکه  به  هستم  اقرارکنندگان  اولین  من  و  ...»  : است  شده  روایت
 2« .هستی  انداز برترچشم  در تو اینکه

 من»و  موسی  خدا   پیامبر  سخن  تفسیر دربارۀ    طوالنی  حدیثی   در  رضا  امام  از
  تو  شناخت سویبه  خود، قوم  نادانی  از فرمایدمی ...»  :است  شده   روایت   «هستم  نامؤمن  اولین

  که   حالی  در   بینیمی  تو  که  هستم  حقیقت   این  به  "نامؤمن  نخستین" ها  آن  میان  از  من  و  ،بازگشتم
 3« ... .شویینم  دیده

  چه  هستم«  انمؤمن  اولین  »من  تفسیر   در   روایت  دو  این  از   سوگند  خدا   به  را   شما
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  سویبه   بازگشت   ومتعال    خداوند   به   ایمان  در   گرفتن پیشی  از   غیر   د یکنمی  دیگری   برداشت
  حقیقت  این  به نامؤمن نخستین»  : فرمایدمی   رضا  امام  که   دوم  روایت   در   خصوصبه   و  او،

  قوم   میان  از  نامؤمن  اولین  من  یعنی  !«؟شوینمی  دیده  که  حالی  در  بینیمی  تو  که  هستم
  این   به   گیرندهپیشی  و  کننده اقرار   اولین  و  داشتند،   را   تو   دیدن   درخواست  که  هستم   مخود

  .شوینمی  دیده   تو  که هستم  حقیقت

ا  :تعالیحق   سخن دربارۀ    عباس ابن   از َفاَق   َفَلَمّ
َ
َنا  کِإَلیْ   ُتْبُت   ک ُسْبَحانَ   َقاَل   أ

َ
ُل   َوأ َوّ

َ
  أ

  ( مؤمنانم  نخستین  من  و  ردمک  توبه  درگاهت  به  !منزهی  تو  :گفت  آمد،  خود  به  چون)  اْلُمْؤِمِنیَن 
  . ببینم  را   تو   بخواهم  اینکه  از   منزهی  و  پاک   تو   وندا خدا   :فرماید»می  : گفت  است،  شده   نقل

  دیده   و  بینیمی  تو   که  هستم  حقیقت  این   به  انمؤمن  اولین  من  و  کردم  توبه   تو  سویبه 
 1«.شوینمی 

  انمؤمن  امیر   وقتیـ   هستم«   انمؤمن   اولین  »من   عبارت  این  معنای  برای   خدا   رسول
  آن  حسودان   تا   است   فرموده  بیانالخطاب را  فصل  ـ فرمایدمی   توصیف   خصوصیت   این   با   را 
  که   است  فرموده  روشن  خدا   رسول   .نکنند  تأویل   المؤمنینامیر   برای  خود   میل  به  را 

  است   کسی  نخستین  او  یعنی  ؛است  «نامؤمن  اولین»  اینکه  به  المؤمنینامیر   توصیف   معنی
  به ـ   دیگری  معنای  و  گرفت،  پیشی  محمد  خدا   پیامبر  نبوت  و  اسالم  و  ایمان  سویبه   که
  حق  در  را   خدا   رسول  سخن   کنندمی   تالش  احمدالحسن  سید   دشمنان   که   صورتی  آن

  تالش ها  آن   که  حالی   در  ندارد؛   ـکنند   ویلأت  « است  نامؤمن  اولین  او»  که   مهدی   امام  وصی
  امام  دعوت   به  اقرار   و  ایمان   به  گرفتن پیشی  از   غیر   معنایی  در  را   عبارت   این   اندکرده

! کنند تاویل  مهدی

  هم   ،هستی  نامؤمن  اولین  تو»  :فرمود   علی  به  که  است  شده  روایت   خدا   رسول  از
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 1«.آوردن اسالم در  هم و آوردنایمان در

  کسی  اولین  تو»  :فرمودمی   علی  به   خدا   رسول  شنیدم  :است  شده   نقل   ابوذر  از
2« .کرد تصدیق مرا و آورد ایمان من  به که هستی

  اولیِن   و  آوردن،ایمان  در  انمؤمن  اولیِن   تو  !علی  ای»  :فرمود   علی  به  خدا   رسول
 3« . هستی موسی  به نسبت هارون ماننده  من به نسبت تو و آوردن،اسالم در مسلمانان

 طالبابی   بن   علی  به  خدا   رسول   : گفت  است،  شده  نقل  عباس   بن  عبدالله  از
 اندیگر   در  و  هست  تو  در  که  خصلت  هفت  با  پس  شود؛می  دشمنی  تو  با  ،علی  ای»  : فرمود
  جهاد   همه  از  بیش  و  ،هستی  من  به  آوردنایمان  در  نامؤمن  اولیِن   تو  :کن  جدلها  آن  با  نیست
 4« . ...هستی خدا آیات بهها آن داناترین و ،ایکرده

  اولین »  عبارت   که  فرمایدمی  تأکید   خدا   رسول   ،روایات  دیگر  و  روایات   این  تمامی  در
  دلیل   همین  به   و  ،است  اقرار  و  تصدیق  و  ایمان  سویبه  گیرندهپیشی  او  یعنی  «انمؤمن

  یا  آوردن«اسالم   و   ایمان »در   یا   آوردن«ایمان   »در   فرماید می  « انمؤمن  اولین»  از   پس   همواره
  خصوص به   «؛ کرد  تصدیق  مرا   و  آورد   ایمان  من  به  که  کسی  اولین»  یا  «من  با   آوردنایمان»

  معرفی  هاییبرهان   جمله  از  را   «انمؤمن  اولین»  خصوصیت  خدا   رسول  که  آخر  روایت  در
  تواندمی  کسی   آیا   حال   . شودنمی   مغلوب   و  کند می  استدالل   آن  ه ب  امیرالمؤمنین   که   کندمی

  « هستی  ان مؤمن  اولین  تو   که»  تو دربارۀ    خدا   رسول   ۀ گفت  این   بگوید   ین مؤمنامیرال  به 
  شاید   بلکه  ؛ کرد  تصدیق  را   او  و   آورد  ایمان  او  به  که  هستی کسی  اولین  تو که   دهدنمی   نشان

  !؟برساند را  دیگری   یامعن
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  هم   احمدالحسن  سید  ه ب  اعتراض   ترتیب  همین  به   ،نیست   درست  سخنی  چنین  وقتی
  امام  اول  وصی  حق  در  خدا   رسول  سخن  این  شود  گفته  که  بود  نخواهد  درست
 کسی   اولین  او  دهدنمی  نشان  است  «نامؤمن  اولین»  او  اینکه  به   شتوصیف  و  مهدی

  تصدیق  را   مهدی  امام  که   است  کسی  اولین   و  آوردمی ایمان   مهدی  امام  به  که  است
  اولین»  عبارت  از  منظور  شودمی   روشن  ترتیب  این  به  !دهدمی  یاری  را   او  و  کندمی

  یاری  و اقرار و تصدیق و  ایمان در گیرندهپیشی اولین ـسنت  در هم و قرآن در همـ  «نامؤمن
  و  یانیهود  پیروان  از  شخصی  چنین   ،بیاورد  باطل  تویالأت  کندمی  سعی  که  کسی  اما  ؛است

  نکردند   اعتراف  و   کردند  ویلأت  خود   های کتاب   در را    خدا   رسول   ذکر  که  است   یانمسیح
  است  سنت   اهل   همچون  یا   ؛ شودمی   منطبق  حضرت  آن   بر  شانیهاکتاب   در   او  نام   که
  علی این هستم او موالی  من هرکس»  غدیر  روز   در  علی  حق   دررا    خدا   رسول  ۀگفت  که

  بلکه   دهد نمی  نشان   را   خالفت   و   امامت  گفته،   این   گفتند   و  کردند   ویل أت  «اوست  موالی
  دست   این  از  یباطل  یهاویل أت  دیگر  و  ،دهدمی  نشان  را   دین   در  موالی  و  ت محب  و  دوست

. دهد  پناه آن از را  ما خدا  هستند؛ شیطان های وسوسه از برخاسته   کهاند ارائه کرده

نتیجه  از  وصی  اولین  توصیف  در  خدا   رسول  سخن  از  منظور  شودمی  ثابت  در 
  به   که   است   کسی  اولین  یعنی   ؛ «است  ن امؤمن  اولین  او»  اینکه   به   مهدی  امام   اوصیای

  باید   حتما  بنابراین   ؛کندمی   تصدیق  را  آن  و  آوردمی   ایمان  الزمانآخر  در   مهدی  امام   قیام
  . باشد درست  او بر  توصیف این  اطالق  تا  باشد   شده متولد مهدی امام قیام از  پیش

 : دوم روایت

  مهدی  ذکر  در  خدا   رسول  شنیدم  :گفت  ،است  شده   روایت  یمان   بن  ةحذیف  از
  ها این  و  ؛است  مهدی  و  عبدالله   و  احمد  او  نام   .شود می  بیعت  او  با  مقام   و  رکن   بین»  :فرمودمی
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 1« .هستند  او نام سه

  مهدی  امام  فرزندان  از   نومهدی   اولین   یعنی   مهدی   امام   وصی  بر   حدیث   این
  امام  وصی  توصیف   در   خدا   رسول   وصیت   کنار   در   حدیث  این   وقتی  و  شود می  منطبق 
او سه  ...»  : است  آمده  وصیت  در   .گرددمی  واضح   انطباق این   شود  گرفته  نظر در  مهدی
است    "احمد"مثل نام پدر من است و آن عبدالله و    یگرش نامش مانند نام من، نام د  یک  ؛نام دارد
او اول  ینام او مهد   ینو سوم   اسم  یک   دو  هر  محمد،   و  احمد  «.مؤمنان است  یِن خواهد بود؛ 

  او   و»  خدا   رسول   ۀگفت  این   یا   ؛ است  مهدی  سوم   اسم  و  ، عبدالله  دوم  اسم   و  ، هستند
  نام   مانند  نامش  کی»  که  است  اشقبلی   سخن  برای   تفصیلی  و  شرح  «است  احمد  و  عبدالله

و   محکم  و  صریح  ،روایت  دو  این  تطابق   .«است  من  پدر  نام  مثل  گرش ید  نام  و  من،   است 
و    با  را ها  آن  خدا   رسول   داشته   ریزیطرح   برایش  قبل  از  و  فرموده  بیان  یمنظور طرح 
  اصول   از  ،تصادفی   صورتبه   گفتنسخن   زیرا   باشد؛  بوده  یتصادف  صورتبه   اینکه  نه  است،

  .است قان یزند و گرایانمادی  و ن یملحد  اعتقادات جمله از  بلکه  ؛نیست  اسالم  مبادی  و

  ، جابر  ای»  :فرمود   من   به   علی  بن  محمد   :گفت  است،   شده   روایت  جعفی  جابر   از
  تا   باش   برحذر  و  باش،  برحذر  باش،  برحذر  پس  ؛دارند  هاییپرچم  دیگران  و  ،پرچم  یک  عباس بنی

  خود کاله  و  سالح  و  شودمی  بیعت  مقام  و  رکن  بین   او   با  که   ببینی  را  حسین  فرزندان  از   فرزندی
 2« . ...است همراهش خدا  رسول ۀزر  و

  ور ظمن  اگر  زیرا   ؛باشد  مهدی  امام  تیروا   این   در  شدهگفته   حسینی  مردِ   ندارد  امکان
  حجت   ، مئ قا  قیام   از  پیش  یهرکس  با   بیعت   که   معناست  این  به   باشد   مهدی  امام   ،وی   از

  دعوت   او  یاری   و   یمانی  از  پیروی   به  که  روایاتی   با  فهم   این و  بود   خواهد  حرام  حسنال  بن 
  او   با  قبلی   روایت   در   که  حسینی  مرد   آن  است   الزم  پس   گیرد؛ می  قرار   تناقض   در   دنکنمی
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  ؛ باشد   ـاحمدـ   مهدی  امام  وصی  و  موعود  یمانی  همان  شود،می  بیعت   مقام  و  رکن  بین 
 . مهدی و عبدالله احمد،  :دارد  اسم سه  که کسی همان

  شده امر او از اطاعت به  فقط که کسی یعنی ،قبلی روایت در  شدهگفته  حسینِی  مردِ  این
  بعدی   روایت  در  شدهگفته  حسینِی   مرد  همان  ،شودمی  بیعت  مقام  و  رکن  بین  او  با  و  است
ها  آن  از  اطاعت  که  یمنحرف  هایپرچم دیگر    نه  ،امر شده  او  از   اطاعت  به  فقط  که  است
  که   یوصیت  یعنیـ   خدا   رسول   عهد   که   شده   توصیف   گونهاین   همچنین   ؛است  حرام

 . همراه اوست ـفرمود  وصیت  وفاتش هنگام

دارم از  شما را برحذر می  ...»  :فرمود  ،است  شده  روایت  اباجعفر  از  طوالنی  خبری  در
  دارند[؛   قیام  ادعای  و  دهندمی  نسبت  محمدآل  به  دروغبه   را  خود   که  ]کسانی  محمدآلاز  "شّذاذ"  

در جای خودت ثابت  پس    ها.دیگران، پرچم  در حالی کهپرچم دارند  تنها یک  محمد و علی  آلکه  
و هرگز   نکن  و هیچ حرکتی  احدیبمان  حسین   از  فرزندان  از  مردی  آنکه  تا  نکن  را    پیروی 

علی بن  در اختیار    پیامبر خداعهد  .  با اوست  شپیمان پیامبر خدا و پرچم و سالحعهد و  ببینی که  
پس    .دهدانجام می  و خدا هرچه بخواهد  ؛ محمد بن علینزد  سپس  و  قرار گرفت،    حسین

 1« ...دارمبرحذر می بیان کردم  تآنچه برایتو را از ها باش و اینو ملتزم همیشه و تا ابد همراه 
  بین   او  با   که  کسی  د نگویمی   که  ی اتیروا   از  بسیاری   با  روایت   این   : د یبگو  کسی  بسا   چه

  ن یاول  او  و  گیردمی  قرار  تعارض   در  است  مهدی  امام  خودِ   شودی م  بیعت   مقام   و  رکن
. نیست مهدی  امام فرزندان از  نویمهد

معانی  به  توجه   با  :گویممی برایسه   تصور  زیر    امام   وصی  با  بیعت  ی معنا  گانۀ 
  نخواهد  وجود   دیگر   روایات  و   روایت   این   میان  تعارضی   هیچ   مقام   و  رکن   بین   مهدی

 : ندارد  وجود اشکالی هیچ  و هستند صحیح  دو هر  و داشت،
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  برای  او  انصار   از  ،شودمی  بیعت   یمهد   امام  با  مقام  و  رکن  بین  آنکه  از  پس  :اول
  ی سنت  این   و  شودی م  گرفته  بیعت   نیز   فرزندانش  از   اول  ی مهد   همان   یا   شانیا   وصی
  با  خدا   رسول  وصی  علی  امام  تشابه  وجوه  از  یکی  و   داشته  وجود   هم  قبال    که  است

  وقتی  ،عقربین ۀعشیر  ۀ حادث در  نیز خدا  رسول .است یمهد  امام وصی ،اول مهدی
  ۀ حادث  در  نیز  و  رد،ک  طبخها  آن   برای  را   یگوسفند   دست  و  کرد  دعوت  را   خود  ۀعشیر 

 .گرفت  بیعت   علی امام خود  وصی برای  مسلمانان از  ریغد  روز  مشهور

  باشیم  داشته   نظر   در  وقتی   خصوصبه   نیست؛   روایات  میان   تعارضی  هیچ   ترتیب   این   به 
  وصی،   بیعت  دیگونمی   و  کندنمی   ملغی  را   مهدی  امام  بیعت  ،وصی  بیعت  حدیث  که

  داشته   دقت   پس   .شودیم   انجام   مقام  و  رکن   بین   که  است  مستقلی   بیعت  یا   ، بیعت  تنها 
  . باشید

  مقام   و   رکن   میان   انصارش   از   بیعت   گرفتن  برای   را   خود  وصی  مهدی  امام   :دوم
  و   فرمان  به  زیرا   ،شودمی  منتسب  مهدی  امام  به  ،بیعت  ،حالت  این  در  .کندیم  وکیل

  مستقیم   طوربه   که  است  کسی  او  زیرا   ،است   منتسب  هم  وصی  به  و  است؛   بوده   او  ریتدب 
 .گیردمی بیعت   یمهد  امام برای

بار    ارواح   گرفتن  . است  شده   وارد   نیز   کریم   قرآن  در   معنی   نیا    متعال  خداوند   به یک 
هُ   :شودمی   داده  نسبت ی  الَلّ ْنُفَس   َیَتَوَفّ

َ
  به   مرگشان  هنگام  را  مردم  ارواح  خدا) 1َمْوِتَها  ِحیَن   اِْل

ا   ُقْل   :دهدمی   نسبت   مرگ  ۀ فرشت  به  را   آن  دیگر  جای،  (ستاندمی  باز   تمامی   ک َملَ   ْم کَیَتَوَفّ
ِذي  اْلَمْوِت   و  (ستاند می  را   جانتان  است  شده  گمارده  شما   بر   هک  مرگی  ۀفرشت   بگو) 2ْم کبِ   َل کوُ   اَلّ

ْتُهُم   :فرمایدمی  منسوب  فرشتگان  به  را   ارواح  گرفتن  سوم  بار  فرشتگان) 3ةُ کاْلَماَلئِ   َتَوَفّ
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 . ندارد  وجود خدا  کالم در  تعارضی  هیچ  که  حالی در ؛(ستانندمی  را جانشان

  و  کننده امر   او  که  است   دلیل   این   به   ، متعال   خداوند  به   ارواح  گرفتن   دادننسبت 
  سخن   از   و  هستند  شسربازان  فرشتگان،  و  مرگ   ۀفرشت  و  ،است  غالب   و  چیره   و  کنندهتدبیر 

  خداوند   عمل   همان  ها،آن   عمل  پس  ؛ کنندمی   عمل  او  فرمان  به  و  گیرندنمی   پیشی  او
  نیز ها  آن   به  کار  این  .دارند  وکالت   روح  قبض  برای   وندخدا   طرف  از ها  آن  زیرا   ؛ است  متعال

  و   رکن  بین   بیعت  پس  . دهندمی   انجام  را   وظیفه  این  که  هستندها  آن  زیرا   ؛است  منسوب
  انجام  مهدی  امام  از  نیابت   به  را   آن  مهدی  امام  وصی  که  باشد   یبیعت  تواندمی  مقام
  آن  به  که  است  کسی  او  زیرا   ؛ است  مهدی  امام  برای  یبیعت  ترتیب  این  به   که  دهدمی

  بیعت   که  است  کسی  او  زیرا   شود؛محسوب می   نیز  وصی  برای  بیعتی  و  است؛   داده  فرمان
  ان یب   را   مطلب   این  که  هستند  یروایات  باشیم  داشته  توجه  وقتی  خصوصبه   ؛ستاند می  را 

  .ندنکمی

  و  رکن  بین  مهدی  امام  وصی  با   بیعت   یک   یعنی  ؛باشد  متعدد   ، بیعتاینکه    :سوم
  وجود  مقدسش  قیام  زمان  در  مهدی  امام  برای  نیز  دیگری   بیعت  و  شود،  انجام  مقام

  امام  که  دارد  )کارگزاری(  موالیی  مهدی،  امام  کندمی  بیان  بعدی  روایت  .باشد   داشته
 . فرمایدمی  مردم از بیعت گرفتن  دارعهده  را  او مهدی

  پدرش  صلب  از  مردی  سپس  ...»  :است  آمده  نیطوال   حدیثی   در  باقر  امام  از
  قلب   ترینشجاع  و  بدن   ترینقوی  امر،   این  صاحب  از   غیر  هب  دیگران،  با  مقایسه  در  او  و  خیزدبرمی

  همچون   را  مردم  ،سوگند   خدا  به  کنی؟می  چه  تو  !فالنی  ای  :گویدمی  او  به  کسی  .دارد  را
 دیگری  چیز  یا  دهیمی  انجام  خدا   رسول  طرف  از  عهدی  با   را  کار  این  آیا  !تارانیمی  چهارپایان

  یا   ، سوگند  خدا  به  :گویدمی  دارد   عهده  بر  را   بیعت  ستاندن  ۀ وظیف  که  موالیی  آن  پس  !است؟
  ! باش   ساکت  ،فالنی  ای  :دی گویم  قائم  پس  .کوبممی  چشمانت  دو  میان  به  یا  ،شویمی  ساکت

  او   برایرا    صندوقچه  پس  .اور یب   را  صندوقچه  آن  ؛است  من  با  خدا  رسول  عهد  ، سوگند  خدا   به
  فدای   مرا  وندخدا  :گویدمی  معترض[  ]شخص  پس  .خواندمی  را  خدا  رسول  عهد  او  و  آوردمی
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  چشمانش   میان  او  و  کند می  نزدیک  را  خود  سر  پس  .ببوسم  را  آن  تا  بیاور   جلو  را  سرت  !بگرداند  تو
ها  آن  با  پس  .کن  تجدید  را  ما  بیعت  !بگرداند  شما  فدای  مرا  خدا  :گویدمی  سپس  .بوسدیم  را

 1« . ...کند میبیعت  تجدید
  ـکنم می واگذار خودش زمان به را  آن کهـ   روایت این در  مهم ۀنکت  یک از پوشیچشم  با

  و   ستاند،می   مهدی  امام   از  نیابت   به   را   بیعت   که  شودمی   ذکر  «موالیی»  روایت  این   در
  رسول   وصیت   دهد می  نشان  معترض  شخص   به   مهدی  امام  که  عهدی   است   مشخص

  توصیف   «عهد»  عبارت  با  روایت،  ن یچند  در  وصیت  این  زیرا   ؛ است  وفاتش  شب  در  خدا 
  بعدی   روایت  جمله  از  است؛  شده  ذکر  روایت  چندین  در  نیز  )کارگزار(   موال   این  .است  شده

به    امرِ   و   پرداخته،  مهدی  امام  غیبت  به  که   از   که  کندی م  بیان  را   شخصی  تنها متعلق 
  .است مطلع  مهدی امام جای

  از   یکی  که  دارد   غیبت  دو  ،امر   این   صاحب»  : فرمود   است،   شده   روایت   عبداللهابا  از
  کشته   گویندمی  دیگر  ایعده  و  ،رد مُ   او  گویندمیها  آن  از  ایعده  کهاین  تا  ؛شودمی  طوالنیها  آن
بر امر ایشان    ، اندکی  ۀعد  جز   که   طوری به  ؛است  رفته  او   گویندمی  نیزها  آن  از  دیگر  ایعده  و   ،شد

هیچ  ر یگ می  عهده  بر  را  او  امر  که  ییموال   آن  جز  و  مانندنمی  باقی   مطلع   او  جایگاه  از  کسید 
 2« .نیست

  و  خالفت   «ردیگیم   عهده   بر  را   او  امر  که  »کسی  عبارت  برای   معنی  ترینواضح
  امام  ی وص  او  پس   ؛ شودمی   امامت  دار عهده   مهدی  امام  از   پس   او  عنی ی  ؛ است  انشینی ج

  گرفتن  در  حضرت  آن  امر  دارعهده وی،    که  ستا   درستاین    عالوهبه   ؛است  مهدی
  ایشان   وصی  و   ، است  مردم  از   بیعت   گرفتن   امام  امور   ترین مهم   جمله   از   . شود ب  نیز   بیعت 

  به  «شودیم  او  امر  دارعهده»  عبارت  تفسیر  اما  .شودمی  کار  این  دارعهده  او  جانب  از
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  اسباب  و قصر و مَش َح  و مَد َخ  داراِی  گذراِن خوش  افراد هایتفسیر   جمله از این «خدمتکار»
  امام  از  نسبتی   چنین  و   دارد  ارتباط  دنیا   به  چیزهمه ها  آن   نظر  از  .است  رانیشهوت 
  غذای  و پوشدمی خشن  لباس  و خوابدمی سنگ  روی  و نشیندمی خاک  روی که مهدی
  است  انیمؤمن امیر همان فرزند ،او که  حالی در ؛او بر خدا   سالم  ؛ است بعید خوردمی خشن

 .کردمی  وصله شخود  دست با را  شهایکفش که

  و  مهدی  امام  میان  ر یسف  )کارگزار(   موال  این   شودمی   روشن  بعدی  روایت   طریق  از
: است ش شیعیان

  در   غیبتی  امر،  این  صاحب »  : فرمود  است،   شده   روایت   علی  بن   محمد اباجعفر    از
 آن  وی،  خروج  از  قبل  اینکه  تا  ـکرد   اشاره  یطو یذ   ۀمنطق  به  خود   دست  با  وـ  دارد  هادره  این  میان

  در  شما :گویدمی  و کندمی  مالقات را اصحابش  از  بعضی و ،آیدمی است  بوده او همراه  که موالیی
  اگر   بود   د یخواه   چگونه  : گویدمی  .نفر  چهل   به  نزدیک  : گویندمیها  آن  ؟ دیهست   نفر  چند   اینجا 

  از   او  با  همراهی  در  ندنک  دشمنی   ما  با  هاکوه  اگر  سوگند  خدا  به   :گویندمی  د؟ی ن یبب   را  خود  صاحب
  یا   رؤسا  از  نفر  ده  :گوید می  و  گرددبازمیها  آن  نزد  به  بعد  شب  سپس  .کنیممی  گذر  هاکوه

  صاحبشان   با  آنکه  تا  بردمی  خود   با  راها  آن  او  و  کنندمی  معرفیها  آن  .کنید  معرفی  را  بزرگانتان
 1« . ... دهدمی را بعد شب ۀوعد هاآن به  و کنندمی  دیدار

  به   را   آن  پس   ؛ باشد  داشته   نیاز   ی مستقل  بحث   به   بسا  چه   )کارگزار(   «موال  این »  مبحث 
   .کنیممی موکول  دیگر  هایمناسبت 

  و  رکن بین»  :خدا   رسول  سخن   از   منظور   شودمی   مشخص  شد   تقدیم   آنچه   تمامی  از
 « هستند  او  نام   سه   هااین  و  ، است  مهدی  و   عبدالله  و  احمد   او   اسم  و  ، شودمی  بیعت  او  با   مقام

  که  حال  و  ؛است  احمد  ، مهدی  امام  فرزندان  از  مهدیون  اولین  و  مهدی  امام  وصی
. باشد موجود  و شده  متولد مهدی امام قیام از پیش باید  ناگزیر  پس  است چنین این
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 :سوم روایت

  خروج   : کردم  عرض  حسین  بن  علی   به گفت:    ،است  شده   روایت   بشیر   بن  حذلم   از
  : فرمود  . بفرمایید  معرفی  من   به   را   آن  هایعالمت   و  هانشانه   و   ، توصیف  من   برای   را   مهدی 

  تکریت او زندگی  محل که  ،جزیره  سرزمین  در سلمی" "عوف نام به است  مردی او، خروج از پیش»
  سپس   .بود  خواهد  سمرقند  از  صالح"  بن  "شعیب  خروج  .شودمی  کشته  دمشق  مسجد  در  و  است
  . است  سفیان"ابی  بن  ة"عتب  فرزندان  از   او  و  کندمی  خروج  " خشک  سرزمین "  از   ملعون  یسفیان
1« . کندمی خروج  ـآن از بعدـ سپس و گرددمی  مخفی  مهدی شودمی  ظاهر سفیانی  وقتی

  وقتی »  روایت  این  پایان  در  سجاد  امام  سخن   تفسیر  در  محققان  و  علما  از  بعضی
  حیران   کند«می  خروج  ـ آن  از  بعدـ  سپس  و  گرددمی  مخفی  مهدی  شودمی  ظاهر  سفیانی

  به   صورت   این   به فضا را  روایت   این   چراکه  ؛ شودنمی   منطبق   مهدی  امام  بر   زیرا   اند؛ شده
  که   حالی  در   ،است   بوده  موجود  ی سفیان  ظهورِ   از   پیش   مهدی   امام   که  کشدمی  تصویر 
  پانزده  سفیانی  ندنکمی  بیان  که  است  یمتواتر   روایات  از  بسیاری  مخالف  تصویری  چنین

  از  یکی   سفیانی   یعنی   ؛ کندمی  خروج   مهدی  امام  قیام   از   قبل   ماه   هشت   کمیا دست   ماه
  مهدی   امام  چگونه   حال  . است  قیامش  از   پیش   مهدی   امام  قیام   هایعالمت 

  و  گردد   مخفی   او  خروج  زمان   در   سپس   و   باشد   بوده   ظاهر  سفیانی   خروج   از   پیش   تواندمی
[  نآ  از  بعد   به   را   روایت  این   اندشده  ناچار  ایعده   ترتیب   این   به  !شود؟   ظاهر   ]مجددا 

 . کند ویلأت  واقعیت، از دور به   هاییصورت

  کردندمی  سعی  ائمه   که   است  بوده  اموری   جمله  از  موضوع  این   که  است  آن  واقعیت
  منظور   اینکه  یبرا   باشد   دلیلی  تا   دارند   نگه   پوشیده   مردم   برای  و   ،مخفی  خود   کالم   در   را   آن
  زیرا   ؛یستن  الحسن  بن  محمد  حجت،  امام  ، دیگر  مشابه  روایاِت   و  روایت  این  مهدِی   از

اوقبل  نه  ،  شودمی  ظاهر   ی سفیان  از   بعد   ایشان   از   اول  مهدی   ، وی   از   منظور   و  ؛ از 
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 عنوانبه   را   او  و  هکرد  ذکر  وصیتش  در  را   او  خدا   رسول  که  است  مهدی  امام  فرزندان
  را   وصیت   که  است  کسی  همان  او  و  است؛  فرموده  توصیف  ن یمهدی  اولین   و  انمؤمن  اولین

  است   فرموده  اشدرباره   همچنین   گیرد؛می   تحویل   ایشان  وفات   زمان   در   مهدی  امام  از
  .شودمی  بیعتاو  با مقام و  رکن بین 

  روایات  سایر   با  روایت  این   میان  تعارض  و   شودمی  آشکار  ، پوشیده  امر  آن  ترتیب   این   به
  امام  فرزندان  از   مهدیین،   اولین   و  مهدی  امام  وصی  ، وی  از   منظور   .گرددمی   برطرف
  بعد   و  ، مخفی  سفیانی   خروج   زمان   در   سپس  و   ،ظاهر   سفیانی  از   پیش   که   است  مهدی

  قیام   برای  و  شودمی  پیروز  او  بر   و  جنگدمی  یسفیان  با  و   ،شودمی   آشکار  ]دوباره[  آن  از
.کندمی  سازیزمینه  مهدی امام پدرش 

  امام  آیا   اینکه  و  است  مهدی  امام  فرزنداندربارۀ    بیشتر  جزئیات  خواهان  هرکس
: پاسخ  حاسمالالرد»  کتاب   به   تواند می  نه،   یا   است  کرده   ازدواج  غیبت   دوران  در   مهدی

  آن   در   را   خود   ۀشدگم   اللهشاء ان  و   کند   مراجعه  مهدی  امام  انصار   انتشارات   از   کوبنده« 
  . یافت خواهد

 : چهارم روایت

  بر   بلکه  ؛ کندنمی  صدق   حسن  بن   محمد   امام  بر  فقط   مهدی   صفت  دانستیم 
 دوازده»  عنوانبه   را ها  آن  خدا   رسول   زیرا   ؛ کندمی   صدق  هم  ایشان  فرزندان  از  هرکدام
  تأکید   روایات   و  است،   کرده  توصیف  ، صفت  همین   با  را ها  آن   نیز  صادق  امام   و  «، مهدی

  ساززمینه   عنوانبه   امام  قیام   از   پیش  مهدی  امام  فرزندان  از   اول  ی مهد   اندکرده
  لماعُ   که   بعدی   روایت   مانند  و   ـدادیم   شرح   را   آن  که   قبلی   روایت   مثلـ   کندمی   خروج  ایشان

. اندمانده  حیران آن تأویل  در

  دیدید خراسان از را سیاه های پرچم »وقتی  :فرمود  است،  شده  روایت  پیامبر  از  ثوبان  از
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 1« .است آن در  مهدی خدا ۀخلیف زیرا ؛یخ و برف روی خیزسینه حتی  بشتابید آن سویبه

  از  را   خود  قیام  مهدی  امام  کنند می  بیان  صراحتبه   که  حدیثی  هاده   با   حدیث   این
  این   که   حالی  در   است؛  تعارض   در   شودمی   عراق  متوجه   سپس   و  کند می  آغاز   همرک م  ۀمک 

  از  سیاه  هایپرچم   با  مهدی   امام  کنندمی  بیان  آمد  خواهند  که  دیگری  احادیث  و  حدیث
  اولین  و   مهدی  ماما  وصی  به  توانمی   فقط   را   حدیث  این   بنابراین   .آیدمی  خراسان
  قیام  از   قبل   ـم ساخت  روشن  که   طور   همان ـ   که   کرد  تعبیر   حضرت  آن  فرزندان  از   مهدیون 

دارد   مهدی  امام   دارعهده   را   مهدی  امام  برای  سازیزمینه   مهم  ۀوظیف  و  حضور 
 .شودمی

  آیدمی   سیاه   های پرچم  همراه   که  مهدی   آن  کندمی   تصریح  که  دارد   وجود  روایتی   حتی
  شما   گنج  نزد»  : فرمود  خدا   رسول  :گفت  است،  شده  روایت  ثوبان  از  . است  مهدی  ۀخلیف

ها  آن  از  کدامهیچ  به  ]خالفت[  پس  ؛هستند  خلیفه  فرزندها  آن  ۀهم  که  جنگندمی  تن  سه
  هیچ   که  جنگندمی  چنانها  آن  با  و  شوندمی  نمایان  مشرق  از   سیاه  هایپرچم  سپس  .رسدنمی
  او   با   دیدید،  را  او  وقتی»  :فرمود   و   کرد  یاد   را   جوانی   سپس  «.است  هنجنگید  چنیناین  یقوم 

 2« .است مهدی ۀخلیف  او، زیرا ؛کنید بیعت
  مهدی امام بر  لفظ دو هر  با و ،است  آمده نیز «مهدی خدا  ۀ خلیف» لفظ با روایت این
  خصوصبه   شود؛می  منطبق  فرزندانش  از  اول  مهدی  ،او  وصی  بر  بلکه  ؛شودنمی   منطبق

  اوصیا  بر   جز   است  شده  وارد   روایت  این   در   که   «خلیفه»  لفظ   که  باشیم   داشته  نظر   در  اگر
  بر   جز   «مهدی  خدا   ۀخلیف»  چه  و  باشد  «مهدی  ۀخلیف»  لفظ   این  چه  پس  .کندنمی   صدق
  است   مکه   از  مهدی  امام  خروج   ابتدای  زیرا   بود؛  نخواهد  صادق   مهدی  امام  وصی

.خراسان از  نه
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  روی   خیزسینه   اگر  حتی   ،است  کرده  تأکید   «مهدی»   این  با   بیعت  بر  خدا   رسول
  طور   همانـ   و   ،شودمی  بیعت   مقام  و  رکن   بین   او  با   هداد  خبر  که  طور   همان  ؛باشد   هابرف

  که  کسی  پس  .است  مهدی  و  عبدالله  و  احمد  او  اسم  ـ شدند   ارائه  روایاتدر    ترپیش   که
  مهدی  امام  فرزندان از  مهدیین  اولین  است  شده  امر  او  با بیعت  به  قائم  قیام  از  پیش

  احمد   اسمش  ، هآمد  محمد   خدا   رسول   وصیت  در   که  طور   همان   و   اوصیاست   اولین  و
و    ، شده  توصیف   هاپرچم   هدایتگرترین   خصوصیت  با  که  است  موعود  یمانی  همان  او  .است

که ـ آمد  خواهد  ادامه    هم   المؤمنینامیر   از  .است  آتش  اهل  او  از   کنندهسرپیچیـ  در 
  )اولین   مهدی  امام  وصی  پیرو  که   مشرقی  هایپرچم   این   به   رساندنیاری   برای  یتأکید 
  برای  مکلف،  فرد  برای  انتخابی   جای  هیچ  که   طوریبه   ؛است   آمده  هستند  ن( ومهدی

 .گذاردی نم باقی شاندادننیاری   وها آن به  پیوستن ن

  شنیدی   وقتی  !عامر  ای»  :فرمود  او  به   علی  که  است  شده  روایت  طفیلواب  از
  آن   و  قفل  آن  باید   بودی  شدهقفل  صندوقی  در  اگر   حتی  ،د ن آیمی  خراسان  از  سیاه  هایپرچم

  تقال   قدرآن  ، نتوانستی  اگر  و  ی بجنگ  ـسیاه   های پرچم   آن  زیر   یعنیـ  آن  زیر  تا   بشکنی  را   صندوق
 1« .شوی کشته  آن زیر تا کن

کرده   را   هاییپرچم  که  شده  وارد  بسیاری  روایات   )وصی   یمهد   رهبری  به  که  اندذکر 
ها آن   و  ، است  « صالح  بن  شعیب »  مهدی   لشکر  پیشاپیش  اینکه  ؛آیدمی   مشرق   از  امام(
. کنندمی بیعت   او با  و دهندمی  تحویل مهدی امام به  را  پرچم

  هاشم بنی   از  گروهی  که  بودیم   خدا   رسول  نزد  :گفت  ، است  شده  نقل  مسعودابن   از
  . کرد  تغییر   رخسارش   رنگ  و  شد   بار اشک   دیدگانش   دید   را ها  آن   پیامبر  وقتی   .آمدند
  . بینیممی  ایکننده ناراحت  حالت  شما  رخسار  در  !خدا   رسول  ای  :کردم  عرض  :گفت

  و   بال  دچار   من  از   پس   من  بیت اهل  و  برگزید  دنیابه جای    را   آخرت  بیت اهل  ما  برای  خدا»  : فرمود
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ها  آن .دارند  سیاه هایپرچم که  حالی  در آیند می  مشرق از قومی آنکه تا ،شد  خواهند   آوارگی و طرد
 و  شوند می  پیروز  و  جنگندمی  پس   ؛شودنمی  دادهها  آن  به  لیو   طلبندمی  را   حق  بار  سه  یا   بار  دو

  بیت اهل  از  مردی  به  را  آن  آنکه  تا  پذیرندنمی  را  آن  ولی  شودمی  دادهها  آن  به  خواستندمی  آنچه
  . کندمی  پر  دادوعدلاز    کردندپر    ستم  و  ظلم  ازها  آن  که  طور  همان  را  زمین  او  و  دهندمی  من

  او   زیرا  ؛هابرف  روی   بر  خیزسینه  حتی  ابدتبشها  آن  سویبه  باید   کرد  درک   را  آن  شما   از  هرکس
1« .است مهدی

  خارج   خراسان  از  که  یسیاه  هایپرچم»  :فرمود  ،است  شده  روایت  ابوجعفر  از
  او  سویبه  بیعت  برای  را  کسی   شد  آشکار  مکه  در  مهدی  وقتی  پس  .آیندمی  کوفه  به  شوندمی
 2« .فرستندمی

  در  مهدی  سپس  .رسندی م کوفه به  تا  آیندمی  سیاه هایپرچم  کندمی  تصریح   روایت این
  آن  یعنی   این   . فرستندمی  او  سویبه   بیعت  برای  را   کسیها  آن  پس  .شودمی  آشکار  مکه

  که   مهدی   آن  کندمی  تأکید  ن،ی ا   و  ندنکمی  خروج  مهدی  امام  خروج  از  پیش  هاپرچم 
  امام   خود   و  است   مهدی  امام  فرزندان  از   اول  مهدی   آیدمی   سیاه   های پرچم   همراه
  دام کهر  بر  «مهدی» صفت اطالق ِی درست متوجه که است آن از  بعد  این .نیست مهدی

 و  مهدی  امام  جزبه   را   کسیهیچ   روایات  حتی  و  ؛شدیم  مهدی  امام  فرزندان  از
.اندنکرده  توصیف صفت  این با  ایشان اوصیای

 3«.است صالح  بن  شعیب مهدی، دارپرچم امیر و  » :گفت است،  شده نقل یاسر   عمار از
،  ی و وصی او(د )پسر مه  شعیب بن صالح به فرمان مهدی اول  دهدمی   نشان  این  و
   .کندمی رهبری  آیدمی خراسان از  که را  امام(  )وصی مهدی لشکر
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  خارج   عباس بنی   برای   سیاه   پرچمی   خراسان  از »  :است  شده  نقل   حنفیه   بن   محمد   از
  و   بزرگ  سیاه   های کاله  که   شودمی  خارج   خراسان  از   دیگری  سیاه  پرچم   سپس   ؛ دنشومی

  " شعیب  بن   صالح "  یا   صالح"  بن   شعیب "  نام   به  مردیها  آن  پیشاپیش   در  و  دارند  سفید  لباس
  فرود   المقدسبیت   در  آنکه  تا  ندنشک می  هم   در  را   یسفیان  یارانها  آن   .دارد  قرار  تمیم  از

  یاری   را   او  شام   از   نفر  سیصد   . دنساز می   آماده   را   اشپادشاهی   مهدی   برای   و   دنآیمی
 1« .است فاصله ماه 72 بدهد   مهدی به را  پادشاهی  که  وقتی  تا  او خروج  بین و ؛ دهندمی

  هاییپرچم   همان  صالح  بن  یب شع  ی رهبر   به   )وصی(  اول  ی مهد   یهاپرچم   یعنی  ینا 
  به  را   پرچم  و  دنرسیم  المقدسیت ب   به  تا  دهندمی  شکست  را   یانیسف  عراق  در  که  هستند

 . آمد خواهد بعدی  مباحث در  آن جزئیات  تعالی شاءاللهان و ندنکی م یم تسل  یمهد  امام

  فرزند   را   یاصل  ازی سزمینه حرکت    شودی م  مشخص   ما   ی برا   شد   تقدیم   آنچه   تمامی   از
  مهدی   و   عبدالله  و  احمد  خدا   رسول  یت وص  متن   در   کهکند  یم  ی رهبر   یمهد   امام

  و  ؛است  فرموده  مقام  و  رکن   ینب  او  با یعتبدربارۀ    خدا  رسول  همین طور   و،  شده   نامیده
  احادیث   از   که   طور   همان  است،   یعت ب   صاحب   او   و  ، واجب  مردم   بر   او   از   اطاعت   اینکه
  روی  خیزسینه   هرچند  یدبرو  او  سویبه »،  « دیکن  یعتب   او  با»  :شنیدیم  خدا   رسول

 .یگرد  یار بس  موارد و «شودیم یعتب  او با مقام و رکن  ین ب »، ها«برف

  آِن   از  فقط   یعت ب  که است    مشخص  و  شدهثابت   بیتاهل   ۀیدعق   در  دانیممی
  خواهد گفته که طور همان و ،است یریپذفرمان  و اطاعت یعت،ب  یمعن یرا ز  است؛ معصوم

  مطالب   به  توجه  با  عالوه  به  ؛است  نکرده  واجب  را   معصومغیر  از   اطاعت  زهرگ  وندخدا   شد
 واجب  خلق   بر  را ها  آن  از  اطاعت  وندخدا   که  یمعصوم  ی هاحجت   شد  مشخص  گذشته

  صاحب   ترتیب  این   به   .هستند  یامت ق   روز  تا  خدا   رسول  یا یاوص  از  نفر   24  است  کرده
  که  آنجا   از   و  است؛  معصوم  ،کرده  واجب  مردم  بر   را   عتشی ب   وند خدا   که  یخراسان  یهاپرچم 
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  ید با  پس   ، است  یمهد   امام   ی برا   ی ساز ینه زم  بلکه   یستن   یمهد   امام  او   شد   ثابت 
 .باشد او یمانی  و یوص و مهدی امام فرزندان از  نویمهد  ین اول حتما  

  عهده   بر   را   یاه س  ی ها پرچم   ی رهبر   اول   ی مهد   خود  یا آ  : ماندی م  یباق  هایی پرسش
  همان   از  هاپرچم   این  یا آ   و  گماشت؟  خواهد  آن  ِی رهبر برای  را  فردی    یا   گرفت  خواهد

  اول  ی مهد   با  عراق  به   هاپرچم   ورود   هنگام   یا   کنند می  یعتب   اول  ی مهد   با   شانیامق  یابتدا 
 ؟ ...یاآ  و ...یا آ و د؟نر یگی م قرار او طاعت ا  یر ز   و شودی م یعتب

  ی مخف  یمهد   امام  ۀ نقش  و   طرح   ترتیب  این   به   تا   بسیارند   دست   این   از   های پرسش
  و  کندینم  رمزگشایی  محمد آل   از  یمرد  جز  را   زهامر  و  هایچیدگیپ   ینا   و  بماند
  هرچه  نه»  :شودیم  گفته  که  طور  همان  ؛شد  خواهد  واقع   خودش  زمان  در  ییزهرچ

  ش زمان  چههر   نه  و  ،است  یدهرس   شزمان  باشد  نیگفت  چههر   نه   ،شودی م  گفته  شود  دانسته
  و   شدروشن    تحقیق   این  طول   در   که   تفکراتی  و   هاایده   .باشند«   حاضر   اهلش   رسیده باشد

  وندخدا   .کندیم  یتکفا  مکلف  برای   آن  از   یرویپ   و  حق  شناخت   برای   ، شد  خواهد  روشن
 .است  کنندهیت هدا  و یاور  ، دهندهیق توف

 : پنجم روایت

  آمدم   المؤمنینامیر  نزد   به  :گفت  است،   کرده  یتروا   نباته  بن  اصبغ   از  یطوس  یخش
  شما   ، المؤمنینامیر   ی ا   : گفتم  .کشدچیزی می   ین زم  رویبا چوبی    متفکرانه  یشان ا   یدم د  و
  : فرمود  یشانا   ید؟دار   آن  به  یلیتما  یاآ  ؟کشیدچیزی می   ینزم روی    متفکرانه  ینمبیم  را 

فکر    یمولوددربارۀ    یول  ام؛نداشته  یلیتما  هرگز  یادن  به  نه  و   زمین  به  نه  ،سوگند  خدا  به  »نه؛
و عدل پر  از قسط    را  ن یزم  که  است  ی مهد   همان  او  . است  من  یازدهم  فرزند   پشت  از  که   ردمکمی

 آن   در   مردمانی  که   دارد  یبتی غ  و  یرت ح   او  . است  شده  پر  ظلم  و  جور   از  که   طور  همان  کندیم
این  گفتم   «. شوندمی  گمراه  دیگران  و  ، یتهدا من،  موالی    مدت   چه   یبتغ   و  یرتح   ای 

  : فرمود   ؟ افتاد  خواهد  اتفاق  ینا   یاآ  :گفتم  «.سال شش یا ماه شش روز، شش»  : فرمود  است؟
  ! کار؟  چه  امر  این  با  را  تو  !اصبغ  یا  یول  ؛است  شده  خلق  اکنون هماو    گویی  که  طوری  ،بله»
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  شود؟ یم  چه   آن  از   بعد  :گفتم  «.هستند  عترت  ینا  نیکان  همراه  به  امت   ینا  نیکان ها  آن
  ها یتنها  و  هاتیغا  ها،اراده  ،سرآغازها راستی  به  که  ،شود یمهمان    بخواهد  خداهرچه  »  : فرمود

 1« .اوست آِن  از

  به   را ها  آن  که   ، علت  چند   به   دانست؛  منطبق   یمهد   امام  بر   توانی نم  را   یت روا   این
  «ظهور  عصر  ی سامر »  کتاب   در   مفصل  طور به   را   آن  بنده  یرا ز   ؛ کرد  خواهم  یان ب   اختصار

 2.امساخته  روشن

  امام  فرزند  یازدهمین   :«...من  فرزند  یازدهمین  پشت  از»  یعل  امام  سخن  این  -1
  امام  فرزند   اوست  از   پس  که   کسی  است  مشخص   و  است  یمهد   امام  یعل

  بر  بلکه  ؛دانست  منطبق   یمهد   امام  بر  را   یتروا   ینا   تواننمی   پس   .است  مهدی
  ظهور  از یشپ  یدبا او اساس ینا  بر و شودمی  منطبق یینمهد یناول یعنی اشی وص و فرزند
  از:  ظهري  »من  لفظ  با  یتروا   این  یدبگو  که  یکس  اما  . باشد  شده  متولد  یمهد   امام

  ی سامر   کتاب   به  تواندمی  است   «من  فرزند   یازدهمین   پشت  از:  ظهر  »من  نه   و  « من  پشت
کتاب    و   کند  مراجعه  ظهور  عصر آن  ها  آن  تکرار  به  نیازی   و  دارد   وجود   کافی  جزئیات در 

 . نیست

  ی مهد   ین ا   رسدیم  نظر   به   :«... دارد  یرتیح  و  یبتغ  او  ...»  یعل  امام  سخن   این   -2
  ال ؤس  آن   مدت دربارۀ    امام  از   ی وقت  یرا ز   ؛ دارد  یبت غ   یک  شود یم  یان ب   یت روا   این   در   که

 و   «سال  شش  یا  ماه  شش  یا  روز  شش»  :کندنمی   بیان  مدت  دو  و  دهدی م  پاسخ  یک  شودیم
  قرار   اثبات  و   محو  وحل  در  یعنی  ؛ دارد  احتمال   سه   که  رساند می   را   بت یغ   ۀدور   یک   فقط  ینا 

  تفسیر  دوم  غیبت   عنوانبه را    «یرتح»  توانی نم  و  دارد   وجود  ء«بدا »  اشدرباره   که  گیردمی
 .فرمودمی  یانب را  یزمان ۀباز  یک  نه  و  یزمان  ۀباز  دو امام بود   گونهاین  اگر که کرد
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  شش  یا   ماه   شش  ای   روز   شش   یتروا   این   در   را   ی مهد   یبت غ   مدت   یعل  امام  -3
  یرا ز   دانست؛   منطبق  ی مهد   امام   بر  را   آن  توانی نم  حالت  ین ا   در   که  داردمی   یان ب  سال
  اندکرده  یان ب  یاتیروا   در  و  اندنکرده   یین تع  مدتی  یمهد   امام  یبت غ  مدت   ی برا   ائمه

 . هستند گودروغ  «مدت کنندگانیین تع» که

  مهزم  که  بودم  اباعبدالله  حضور  در  :گفت  است،  شده   نقل  کثیر  بن  نارحمالعبد   از
  من  به  یمهست  ش منتظر   که   امر  ین ا دربارۀ    !شوم  شما   یفدا :گفت  . شد  وارد  محضرشان   به

  گویند، می  دروغ  وقتکنندگاِن  تعیین  !مهزم  یا»  : فرمود  بود؟   خواهد   کی  که   ید ده ب  خبر
 1« .یابند می نجات شدگانیمتسل و شوند،می  هالک  کنندگانشتاب

  قائمدربارۀ    یشانا   از   : گفت  است،  شده   یتروا   ابوعبدالله  از   ابوبصیر  از
 2« .کنیمینم  نییتع یزمان  بیتاهل ما  گویند؛می  دروغ وقت کنندگانتعیین» :فرمود ، یدمپرس

با  ناراده  جز این    وندخدا»  : است  شده  روایت   بیتاهل   از   همچنین  که    یوقت کرده که 
 3« .مخالفت کند  کنندن تعیین میاگذار وقت

  امام  بت یغ   از  یرغ  کندیم  مشخص  را   یبتغ  زمان  که   یتیروا   از  مقصود  یدبا  پس
  فرزندان   از  اول  یمهد   یعنی  او  فرزند  و  یوص  به  مربوط  مدت  این   بلکه  ؛باشد  یمهد 

 .است ایشان

  شش   و  ،دهیکش  طول  سال  صدها   از  یشب   یمهد   امام  یبتغ  اینکه  آخر  سخن  -4
  یم شوی م  مطمئن  یقبل  ی هاینه قر  به توجه  با  پس ؛است  نبوده  سال  شش  یا   ماه   شش  یا   روز 

  چراکه  ؛یستن   یمهد   امام  خود   و  است   یمهد   امام   یوص  یت،روا   این  از   منظور
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 .شودی نم منطبق  ی مهد  امام بر یتروا   این جزئیات 

 : ششم تیروا

  تر بزرگ و ترکریم  ،ترلی جل  وندخدا»  : فرمود  است،  شده   روایت   ابوعبدالله  از   ابوبصیر  از
  ی خبر   من  به   ، شوم  یتفدا   :کردم  عرض  «.کند   رها  عادل  امام  بدون  را  مردم  که  است  آن  از

  نخواهد  فرجی  و یشآسا هرگز محمد  امت  !ابامحمد یا»  : فرمود  . یابم  یش آسا  آن  با   که   د یبده
  یمرد  وندخدا  شد  منقرضها  آن  سلطنت  یوقت   .باشد  برقرار  فالن یبن   سلطنت  که  یزمان  تا  یافت

  در   و  کندیم   عمل  عدالت  به  و  ،حرکت   تقوا  با  که  کندیم  آماده  محمد  امت  یبرا  را  بیتاهل  ما  از
  مرد   آن  سپس  .دانمیم  را  پدرش  اسم  و  او  اسم   من  ،سوگند  خدا  به  و  ؛یردگینم   رشوه  خود  داوری
  عادل   قائم   همان   ،آمد  خواهد   ما  سویبه  است   اهیس   خال  دو  دارای  و  دارد   قوی  گردنی  ه ک  قد کوتاه

 ستم  و  ظلم  از  پر  را  آن  فاجران  هک  چنان  ندک می  دادوعدل  از  پر  را  نیزم  او  ؛الهی  امانت  حافظ  و
 1« .اندردهک

  امام  دارد  خال  دو  که  کسی  .است  دوم  مرد  از  یرغ   ت،یروا   این  در  اول  مرد  قطعا  
رسیدن  و   او  از  قبل  که   ی مرد   پس  ؛است   یمهد  انتها  به    فالنی بن  یپادشاه  هنگام 

  المؤمنینامیر  را   مرد  ین ا   که  حالی  در  ؟است  کسیچه  یدآیم  ـالزمانآخر  ۀیامی بن  یعنیـ
  امام  صیو  بر  روشنیبه   صفات   ین ا   و  ،است  کرده  توصیف  «بیتاهل   ما  از  یمرد»  صورتبه 

  ـکند می  ظهور   یمهد   امام  یام ق  از  یش پ  کهـ   او  فرزندان  از   نویمهد   ین اول  و  یمهد 
  فرزندان   از  یرا ز   ؛است  بیت اهل  از   او  .است  امام  ساززمینه   که  کسی  ؛ شودیم  منطبق 

  احمدالحسن  ید س   نیز  عمل  در   و  است   محمد  خدا   رسول  یا یاوص  از  و   یمهد   امام
  یه امیبن  حکومت   از   تمثیلی  که   (لهاللعنه )  صدام  حکومت  ی پایان  ی هاماه   در   را   خود   دعوت 

مقّرر    توسعه   و  رشد   دعوت  این   برای و  شد  منتشر   صدام  رژیم از  پس شدعوت  و  کرد  آغاز  بود
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 . نیاید خوش  را  حسود کنندگانیب تکذ  اگر حتی کند، رشد می خداست  آِن  از آنچه  و  ؛گردید

 :هفتم روایت

  رنگسبز ییهاپرچم یاگو»  : فرمود  ،است  کرده  یتروا   رضا   امام  از   ارشاد  ر د  یدمف   یخش
  داده   هاتیوص   صاحب  فرزند   به   و  د نرس یم  شام  به  هکنیا  تا  آیندمی  مصر  از   که  بینممی  را

 1« .دن شومی

  یمهد   امام  یوص  بر   یتروا   این  شودی م  مشخص  ، مگفت   ترپیش   آنچه   ۀ مالحظ  با 
  بر   و   خیزدبرمی   یمهد   امام   پدرش   دولت  ساز نه یزم   عنوانبه   که   شودی م  ق منطب
  و   یا انب  ی هایت وص  یعنی  هایت وص   صاحب  پسر  او  یرا ز   ؛ شودی نم  منطبق   یگری د  کسهیچ 
  در   یل دل  ین هم   به   .شودی م  مستقر   الحسن  بن   حجت  قائم   زمان   در   که   است   ائمه
  یتروا   در  و   «محمدآل  حافظ   :محمدآل   من  »مستحفظ  توصیف   با  دا خ  رسول  یتوص
  یا انب یهایت وص حافظ  یعنیـ  «شده نهاده امانت به  آنچه  حافظ» توصیف با صادق امام

 .هاستآن وارث او پس است؛  شده  توصیف  ـائمه و

  ؛ دنشوی م  هدایت   هایت وص  صاحب   پسر سویبه  هاپرچم که  است   کرده  یان ب   یت روا   این
  رسول   که  است   یعتیب  همان  نیا   و  شودمی   یعتب   یمهد   امام  یوص  و  فرزند  با   یعنی
  یان ب   ترپیش   را   آن   از  قسمتی  ما  و   اندکرده  تأکید   آن  بر   متعدد  روایات   در   ائمه  و  خدا 
  یز خینهس   یحت  بشتابید  او  سویبه»  و  «.است  یمهد   خدا  ۀیفخل   او  یراز   یدکن   یعتب  او  با»  :میکرد

  که   کسیهمان    اند؛کرده  واجب  را   یمانی  ی ار ی  و   یروی پ   که  یگری د   یات روا   و  «. هابرف یرو  بر
 .آمد خواهد اللهشاءان  آن توضیح که تهاسیت وص صاحب فرزند 

  :هشتم روایت



. 250، صارشاد. 1



 احمدالحسن وصیت و وصی  ................................................................................ 212

  است،   خالی  صورتش  در  دارد،  مجعد  موی  و  فرورفته  چشمانی  مهدی»  : ینمؤمنیرالام  از
  باردار   زن  حمل  ۀانداز به   و  کندیم   خروج  ییان سف  ،شود  ینچن   یوقت  و  است،  مشرق  از  سرآغازش 

 1« .کند یم  حکومت ماه  هنُ  یعنی

 : را یز  ؛ شودینم طبق من یمهد  امام بر  نیز   یتروا  ینا 

  کرده  توصیف   دارد«  مجعد   موی   و   فرورفته  چشمانی»  اینکه  به   را   مهدی  ، یتروا   این   -1
  که  استآمده    یاتروا   در  بلکه  ؛یستن   یمهد   امام  صفات  جمله  از  توصیفات  این  و  است
 . دارد صاف ی یموها و  درشت یچشمان مهدی امام

  (یرانا   یا  عراق  یعنی)   مشرق  از   مهدی  حرکت   یابتدا   است   کرده  یانب   یتروا   این  -2
  پس   ؛کندی م  آغاز  مکرمه  ۀمک   از  را   خود   یامق   یمهد   امام  دانیممی   که  حالی  در  ؛است

  امام  یوص  بر  کامل  طوربه   بلکه  ؛شودی نم  منطبق  ی مهد   امام  بر  نیز   یفتوص   ینا 
  انصار   نیاول  یعنی  ،نامؤمن  یناول  که  کسی  همان  ؛کندیم   صدق  اول  یمهد   یا  یمهد 
  یعل  امام  از  .شودیم   خارج  بصره  از  مشخص  طوربه   و  عراق  از  و  ،است  یمهد   امام

  ابدال   ازها  آن   ینآخر   و  بصره  ازها  آن  یناول   یدبدان»  :است  شده  روایت  طوالنی   خبری  در
 2« .است

  یعنی  «...کندمی  خروج  یان یسف   شود  ینچن   یوقت  و  ...»  :است  هفرمود  یعل  امام  -3
  امام  دانیم می  که  حالی  در   ؛ کندمی   خروج  یانیسف  یایدب   مشرق  از   یمهد   یوقت

  ی انیسف   از  قبل   که  کسی  و  ،ی انیسف  از   قبل  ه ن  کندیم  خروج  ی انیسف  از   بعد  یمهد 
 امام  فرزندان  از  نویمهد  یناول  ـشد   گفته  قبلی  روایت  در  که  طور  همانـ   کندیم  خروج

  مخفی   مهدی  شودمی  ظاهر  سفیانی  وقتی»  : گویدمی  روایت  که   آنجا  ؛ است  یمهد 
  بوده   موجود  سفیانی  از  قبل  مهدی   این  یعنی  «کندمی  خروج  آن،  از  بعد  سپس  و  گرددمی
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 .است

 :نهم روایت

  از   او  بیتاهل  از  یمرد  ی، مهد   از   قبل  ...»  : فرمود   ، است  شده   روایت   المؤمنینامیر   از
 و  شدکُ یم   و  شدکُ یم  ؛گذاردمی  خود  دوش   بر  ماه  هشت  را  ش یر شمش  و  کندمی  خروج  مشرق

 1« .یرد ممیاینکه  تا  رسدینم آن  به و کندیم  رو المقدس یتب سویبه

  کند می  خروج  یمهد   از  یشپ   که  ی مرد  ینا   پس  ؛هستند  شفرزندان  مرد،  بیتاهل
  یا  یانب   که  است  ییاتروا   تمامی  موافق  معنایی   چنین  و  ستاو  فرزندان  از  یعنی  او  بیتاهل  از

  نامؤمن  ین اول  او  و   است  )پسرش(   او  فرزندان  از   یمهد   امام   ساززمینه   که  اند کرده  اشاره
  امام  به   را   پرچم   که   است  یمانی  همان  و   شفرزندان  از   اول   ی مهد   و   مهدی  امام   به

  کننده سرپیچی   که  طوریبه   ؛هاستپرچم   نیتگرتر یهدا   صاحب  و  ندکی م  یمتسل   یمهد 
 . است آتش اهل از  آن، از

  اشتباهِ   یا  «میردمیاینکه    تا  رسدینم  آن  به»  :تیروا   یانپا  در  حضرت  آن  سخن
  یک   یا   «، برسد  آنجا   به   تا   میردی نم»  است  بوده   صورت   این  به  آن  اصل   و  دارد   بردارینسخه 

به    یعنی  ؛ده ش  تشبیه  مرگ  به  که  است  سخت  یجنگ   و  یدشد  ِی سخت  از  یریتعب  و  یلتأو
  ، یانی سف  با  پیکار   در   بزرگ  یهای فداکار   و   یدشد  ی جنگ   از  پس   مگر   رسدنمی   المقدسبیت 

  این   توانی نم  و  است   کرده  تشبیه   مرگ   به   را   آن  های سخت  ین ا   بزرگی  و   شدت  یلدلبه   و
  است  یکس  همان  ،ساززمینه   شخِص   ینا   یرا ز   نمود؛  حمل  اشظاهری   معنای  بر  را   عبارت

 !میرد؟می آن از  یشپ  چگونه  حال  ؛ندکی م یمتسل  یمهد  امام به  را   پرچم که

  ِی اصل  ساززمینه   شودی م  روشن   کردم  یانب   یقبل  یاتروا   در   که   مطالبی  ۀمالحظ  با  و
 عنوان به   را   او  یاتروا   که   باشد  اشیوص  نخستین  و  او  فرزندان  از  یدبا   یمهد   امام
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  امام   پدرش   از  پس   قائمان  اولین   و  نویمهد   یناول  او  یرا ز   اند؛کرده  توصیف   نیز  قائم  و   یمهد 
  خواهد   توضیحش  که  طور  همانـ   که  باشد   یمانی   همان  د یبا   او  رو  ینا   از ؛  است  یمهد 
 . است یمهد  امام فرزندان از و هاپرچم   نی تگر یهدا  صاحب آمدـ

 :دهم روایت

  ین چن  یوقت  و  ...»  :فرمود   است،   شده   روایت  یطوالن  یا خطبه   در   ینمؤمنلیرا ام  از
  مشرق   ۀکنندطلوع  از  اگر  یدبدان   و  آورید  یرو   توبه  سویبه   ـشود  ک ینزد   م ئقا   یام ق  یعنیـ  شود

  رنج   از  و  ،یدشویم  رها  گنگی  و  یکور   از  بنابراین  ؛بردمی  خدا  رسول   یهاراه  هب  را  شما  یدکن   یرویپ
 1« ...نهید وامی هاگردن از  را ینسنگ بار  و ،یابیدیم  نجات  رویکج وطلب 

  ه ب  یعل  امام  و  کندی م  اشاره   مشرق  از  یمهد   امام  ساز زمینه   ظهور  به   یتروا   ینا 
  حال   و  ؛کندی م  ِسیر  خدا   رسول   ۀیر س  به   او  یرا ز   ؛کندیم  یق تشو   ساززمینه   ین ا   از   یرویپ

  او   از  تگرتری هدا   یپرچم  اگر  گرنهو   ؛ هاستپرچم   ن یتگرتر ی هدا   حتما  او    پس   است  چنین   که
 و  ؛کردی م  دعوت  مشرق  ۀکنندطلوع   مردِ   آن  نه   ،گر ید  پرچم  آن  به  یعل  امام  ه باشدبود

  یات روا   که  باشد   یمانی  از  یر غ  ندارد  امکان  پس  ستهاپرچم  ن یتگرتر یهدا   مرد،   این   که   حال
  توصیف   آتش  اهل   از  را   آن  از  گردانروی   و   ،هاپرچم   نی تگرتر ی هدا   عنوانبه   را   او  یاریبس

 .اندکرده

  ایشان  فرزندان  از  نویمهد  یناول  و  مهدی   امام  یوص   همان  باید  ، یمانی  همچنین
  از   قبل  یمهد   امام  ِی وص  کنندمی  داللت  که  یاتیروا   از   و  یدیمشن  که   طور  همان  ؛ باشد

  در  که  یاتیروا   در  .یدشن   یمخواه  کندیم  خروج  او  ساز زمینه   عنوانبه   ایشان  یامق
  : است  شده  یفتوص  «یمهد »  عنوان  با  او  کردم  یانب  پژوهش  همین   یقبل  هایقسمت 

  ی مهد   خدا  ۀیفخل»  یخراسان  یهاپرچم  و  «گرددیم   یمخف  یمهد   شود  ظاهر  یان یسف  یوقت »
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  ی مهد »،  «شودیم  خارج  او  بیتاهل  از  یمرد  او  از  یشپ»،  «یمهد   ۀفیخل »  ای  «است  آن  در
  و   «است  مشرق  از  شحرکت  آغاز  و  ،است  یخال   صورتش  در  دارد،  مجعد  یمو   و  فرورفته  یچشمان 

 . یگرد  یتروا  هاده

 روشن  «...یابیدیم  نجات ی خواستن  گرفتار   و  رنج  از  و  ...»  :یعل  امام  سخن  این  و
  ۀکنندطلوع   از   که  یکس  یعنی   ؛است   یمهد   امام  خواستن   »خواستن«   از   منظور   است

  یرا ز   بپردازد؛   یمهد   امام  وجویجست   به  ندارد   یازی ن   کند   یرویپ   یمانی   یعنی   مشرق
  آسان  برایش   سخت   تالش  آن  و   ، برد  خواهد  یمهد   امام   یاری  سویبه   را   او  یمانی 

 .شد خواهد

 : ازدهمی تیروا

  َتاِب کالْ   ِفي   ِإْسَراِئیَل   َبِني  ِإَلی    َوَقَضْیَنا  : متعال  خداوند  سخن دربارۀ    باعبداللها   از
ْرِض   ِفي  َلُتْفِسُدَنّ 

َ
َتْیِن   اِْل   زمین   در  بار  دو  قطعا    :هک  دادیم   خبر  اسرائیل  فرزندان  به  تابک  در  و)  َمَرّ

  َوَلَتْعُلَنّ   زدند  طعنه  حسن  هب  و  شد  کشته  طالبابی  بن  یعل»  :فرمود  (ردک  خواهید  فساد
ا اک  ُعُلو ّ   َوْعدُ   َجاءَ   َفِإَذا ،  ینحس   قتل  (خاست  برخواهید  بزرگی  بسیار  شِی کسر   به  قطعا    و)  ِبیر 

واَلُهَما
ُ
  خواهیخون  که  هنگامی  یعنی  (رسد  فرا  دو  آن  نخستین  []تحقق  وعده  هک  آنگاه  پس)  أ

ا  ْم کَعَلیْ   َعْثَناب  دس فرابر   ینحس وِلي   َلَنا   ِعَباد 
ُ
س    أ

ْ
َیارِ   ِخاَلَل   َفَجاُسوا   َشِدید    َبأ   از   بندگانی)  الِدّ

  ی قوم   (درآیند   جووجست  به  هاخانه  میان  تا  گماریممی  شما  بر   هستند  نیرومند  سخت  هک  را  خود
  کرده   ستم   محمدآل  به  که  را  یهرکس   نآنا  و  یزدانگیم بر  قائم   خروج  از  یشپ   راها  آن  خدا  که

ا  اَن کوَ   ُکشندمی  باشد ...  قائم  خروج  یعنی  (است   شدنیانجام  ایوعده  این  و) 1َمْفُعوال    َوْعد 
.»2 
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  و   ی انیسف )  محمد آل  دشمنان  و  خیزند یمبر  محمدآل   یام ق  از   قبل   که  ی قوم  نیا 
  وند خدا   زیرا   ؛ دارندباالیی    مقام   کههستند    کسانی  هستند؛  کسانی  چه  کشندیم  را   پیروانش(

  وندخدا   و  «هستند  نیرومند   سخت   ه ک  را   خود  از  بندگانی»  است  کرده  یف توص   چنین   را ها  آن
  یعنی   ش یاران  و   یمانی   جز  عده،   این   ندارد  امکان  پس   .است  داده   نسبت   ش خود  به  را ها  آن

  عهده   بر  را   او  امثال  و  یان یسف  با   جنگ   که  کسانی   همان  ؛باشند   هاپرچم  نیتگرتر یهدا   یاران
  و   یاصل  ساززمینه   ،یمانی  . دکننیم  یم تسل  یمهد   امام  به   را   پرچم   و  گیرندمی
  گردد،   منطبق   یتروا   ینا   بر  تا   است   سزاوارتر  او  دلیل   همین   به   و   هاستپرچم   نی تگرتر یهدا 

  حتی   ،او  پرچم   از   غیر  یگرید   پرچم  هر  یرا ز   ؛ شودینم  یدا پ   آن  یبرا   یگرید   مصداق  حتی  و
  از   و  ؛ یستندن   خالص   حِق   یعنی  دارد؛  وجود  باطل   آن  در  نباشد،   باطل   کامل   طوربه   اگر

  خود   سخن   این  با  را   ضاللت  و  گمراهی  پرچم   که  است  دور  به  بسی  متعال  خداوند  ساحت
 . بدهد نسبت  خودش به «خود  از بندگانی»

 : دوازدهم روایت

  ی وقت  پس  درآید؛  گردش   به  که  دش با  ی یابآس  یدبا»  :فرمود  کوفه  منبر  بر  المؤمنینامیر
  را   ناشناس   نسبیواصل  با  یرگ سخت  یابنده  وندخدا  شد   ثابت  خود  ۀیپا  بر   و  ،استوار  خود  محور  بر
آن   .اوست  با   یروزی پ  که  انگیزد یبرم  آن  بر و  است  بلند  او  یاران  و  موهای  دارند  سبیل  ها 

  آنان ستیز کند که با  کسی    وای بر .هستند یاهس  یهاپرچم صاحب و است  هایشان سیاهجامه
را  حمکه بی او    به   و  کنممی  نگاه  یشانکارها  به  وها  آن  به  من   یاگو  سوگند  خدا  به  .کشندمیابا 

 یشانا  بر  ترحمی  هیچ  بدون  راها  آن  خدا  .نگرمیم  ینندبیمها  آن   از  سرکش  اعراب  و  فاجران  آنچه
  به   ،ساحلی  و  بیابانی  شهرهای  در  فرات،  ساحل  در  خودشان  شهر  در  ار ها  آن  سازد؛ پسیم   مسلط

 1« .کندنمی  ستمی بندگان به تو  پروردگار و ؛کشندیم محابا ، بیاندکرده خودها  آن آنچه یجزا
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  آن   بر»  :ید بنگر   یتروا   ین ا   در   یعل  امام  سخن  این   به   ، کند  انیتتهدا   وندخدا 
  نیرومند   سخت   هک  را   خود  از   بندگانی»  :ی قبل  یتروا   در   متعال  خداوند  سخن  و  «انگیزدیبرم

  : کرد  تفسیر  چنین  را ها  آن   صادق  امام  که  بندگانی  همان  ،«گماریممی  شما  بر  هستند
  یک   از   یت روا   دو   این   پس  ؛ یزدانگ ی مبر  قائم  ج خرو  از   یشپ   را ها  آن   وند خدا   که   هستند   یقوم

  یامشق  از   یش پ  یمهد   امام  ای بر   که   است   یقوم  خروج  ، آن  و   یند گویم  سخن   یزچ
 . شوندیم محمدآل  دشمنان  کشتن دارعهده  و کنند یم ی ساز نه یزم

  که   انگیزدیبرم  آن  بر  را  ناشناس   نسبی  و  اصل  با  یرگ سخت  یابنده»  :امام  سخن   این
  به  و  است  سازینه زم  جماعِت   ین ا   یرام  و  رهبر  شخص،  این  است  مشخص  «اوست با یروزیپ

  امام  توسط  وی   یاران  یفتوص   ۀ مالحظ  از   پس  خصوصبه   ؛ باشد  یمانی   ید با  او  ترتیب   این
  آنان   با  که  یکس  بر  یوا  .هستند  یاهس   یهاپرچم  صاحب  و  است  هیاس  شانهایجامه»  :یعل

  امام  یوص  یمانی،  یاران  خصوصیات  ـآمد  خواهد  که  طور  همانـ   هاینا   «.کند  ستیز
 . است یمهد 

  اینکه   به   روشن   است  ایاشاره  «ناشناس   نسبی   و  اصل  با»  :امام  سخن   این   در   و
  تردیدهای  و  شک  با  ی مهد   امام  به  نسبش  دادننسبت  در  و  است،  الَنَسبنقطع مُ   یمانی 

  . ناآشناست  برایشان   و  بوده   یمخف  مردم  بر   و  د یجد  امر،  ینا   یرا ز   ؛شودی م  مواجه  بسیاری
  یمانی   و   یمهد   امام  ۀفرستاد  و  یوص  ،احمدالحسن  ید س   که  است  شرایطی  همان   ینا 

 .شد مواجه آن با  عمال   رسدی م یمهد  امام  به  نسبش  کرد انی ب ی وقت ، موعود

 :یزدهمس روایت

  روایت  ناالرحمعبد   بن   یونس   .مرالا صاحب   یبرا   رضا  امام   از   شدهروایت   ی دعا
ُهمَّ »  :فرمودمی  دعا  چنیناین  االمرصاحب  برای  رضا  امام  که  است  کرده   َعْن   اْدَفْع   اللَّ

تِ   وَ   ک َخِلیَفتِ   وَ   کَوِلی   ُهمَّ   ... کَخْلقِ   َعَلی   ک ُحجَّ ْعِطِه   اللَّ
َ
ْهِلِه   وَ   َنْفِسهِ   ِفي  أ

َ
ِتِه   وَ   َوَلِدهِ   وَ   أ یَّ   وَ   ُذر 

ِتِه  مَّ
ُ
ِتِه   َجِمیِع   وَ   أ َهاک  اِت ک اْلَمْملَ   ک ُملْ   َلهُ   َتْجَمُع   وَ   َنْفَسهُ   ِبِه   َتُسر    وَ   َعْیَنهُ  ِبِه   ُتِقر   َما  َرِعیَّ ِریِبَها ل 

َ
  وَ   ق
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ُهمَّ   ...َذِلیِلَها  وَ   َعِزیِزَها  وَ   َبِعیِدَها ِة   وَ   َعْهِدهِ   ُوالةِ   َعَلی  َصل    اللَّ ِئمَّ
َ
ْغُهْم   وَ   َبْعِدهِ   ِمْن   اِْل   وَ   آَماَلُهْم   َبل 

ِعزَّ   وَ   آَجاِلِهْم   ِفي  ِزدْ 
َ
ْم   وَ   َنْصَرُهْم   أ ْسَنْدَت   َما  َلُهْم   َتم 

َ
مْ   ِمْن   ِإَلْیِهْم   أ

َ
ْت   وَ   َلُهْم   کِر أ   وَ   َدَعاِئَمُهْم   َثب 

ْعَوانا  َلُهْم   اْجَعْلَنا
َ
ْنَصارا   ک ِدینِ   َعَلی  وَ   أ

َ
ُهْم   أ اُن   وَ   ک ِلَماتِ ک  َمَعاِدُن   َفِإنَّ رْ   وَ   ک ِعْلمِ   ُخزَّ

َ
  اُن کأ

ْمِر   ُوالةُ   وَ   ک ِدینِ   َدَعاِئُم   وَ   ک َتْوِحیدِ 
َ
  وَ   ک َخْلقِ   ِمْن   کَصْفَوتُ   وَ   ک ِعَبادِ   ِمْن   کَخاِلَصتُ   وَ   کأ

ْوِلَیاؤُ 
َ
ْوِلَیائِ   َسالِئُل   وَ   کأ

َ
ْوالدِ   َصْفَوةُ   وَ   کأ

َ
الُم   وَ   ک َنِبی    أ ِه   َرْحَمةُ   وَ   َعَلْیِهْم   وَ   َعَلْیهِ   السَّ   وَ   اللَّ

 عطا  او  به  !خداوندا  ...یدگانتآفر   بر  خود  حجت  و  اتیفهخل  و  اتیول   از  کن  عدف  !یاخدا» 1« اُتهُ کَبرَ 
  به   را  چشمش  که  یزیچ  یتش،رع  ۀهم  و  شامت  و  نسلش  و  فرزندش  و  اهلش  و  وجودش   در  کن
  را،   هامملکت  ۀهم  ییفرمانروا  او  ی برا  و  یی،نما  شادمان  آن  به   را  وجودش   و  ی،کن   روشن  آن
  پس   یشوایانپ  و  عهدش،  یانمتول  بر  !یاخدا  ....را مهیا بفرما  خوارش   و  یرومندن  و  دورش،  و  یکنزد

  ، عزیز بدار   را  شانیروزیپ  و  یفزا،ب   عمرشان  بر  و  برسان،  یشانآرزوها   به  را  آنان  و  فرست،  درود  او  از
  ثابت   را  حکومتشان  هاییهپا  و  ی،کرد  مستند  آنان  به  دستوراتت  از  آنچه  کن   کامل  آنان  یبرا  و

  و   کلماتت،  معادن  اندآنان  که  یدرست به  .دهب   قرار   ینت د  یاوران  از  و   آنان  مددکاران  از  را  ما   و  بدار 
  و  بندگانت،  از  هاخالص  و  ینت،دهای  ستون  و  یدت،توح  هاییهپا  و  دانشت،  دارانخزانه

  و   یامبرت،پ   فرزندان  ۀشدانتخاب  و  دوستانت،   های یدهگز   و  یایت اول  و  یدگانت، آفر   از  یدگانبرگز 
  بر   برکاتش  و  خدا  رحمت  و  ،ها آن  و  او  بر  سالم  و  ؛باد  آنان  بر  و  او  بر  خدا  برکات  و  رحمت  و  سالم

 .« بادها آن

  این   با   ،نسل  و  فرزندان  ۀی بق  از   را   یمهد   امام  فرزندان  از   یکی  رضا  امام  ینجاا   در
  نه   و  مفرد   ۀ یغص  با   یعنی  ، دال  ۀکسر   و   الم   و   واو  ۀ فتح  با   «فرزندش   و:  َوَلِده  و»  خود   سخن 
 . دکنیم مشخص  و یز متما ،دال ۀکسر  و الم  و واو سکون با  جمع

  ، نسلش   و  فرزندان  دیگر  از  یمهد   امام  فرزندان  از یکی  یبرا   دادنیتخصیص  چنین
  که   طور   همان   ؛کندی م  اشاره   یاله  عدل   دولت  در   او  نقش  یبزرگ  و   فرزند   ین ا   یت اهم  به 

  را   او  ان«مؤمن   اولین   ،"ن یمهدی "  ن یمقرب  »اولین  عبارت   با   خود   وصیت   در   خدا   رسول
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  امام  ی اصل  سازینه زم  او  اندکرده   یان ب  که  ی یگر د  روایات   طور   همین   و   است  کرده   توصیف 
   .است یمهد 

  یانب  را   او  ی ساز ینه زم   و  یمهد   امام   یوص  که   ییاتروا   :یمگوی م  هاین ا   تمامی   از   بعد
  کردم   یان ب  آنچه   و   ،یستن  ممکن   نجا ی ا   در   شانبازگویی همه   که   طوری به   ند؛بسیار   ندنکیم

 . وحده لله الحمد  و بود؛   خواهد یکاف باشد  داشته شنوا  گوش  که یکس یبرا 





 است یمانی همان ی مهد امام یوص

  ،کردم  ی طوالن  پدرش  ی برا   او  ی ساز ینه زم   و   یوص  موضوعدربارۀ    را   سخن   آنکه   از   پس
  امام   یبرا   را   یاصل  یساز ینه زم  مسئولیت  که  یکس  آن   شد  نروش  تردیدی  هیچ   بی

  با  خدا   رسول  یتوص  در  که  اوست  یوص  و  او  فرزندان  از  کشدمی  دوش  بر  یمهد 
  ینچند  شد  گفته   که  یمطالب  در  و  ، است  آمده  ـان مؤمن  یناول  و  احمد  یعنیـ   صفتش  و  اسم

  امکان  و  است  موعود   یمانی  همان   یمهد   امام  یوص  ینکه ا دربارۀ    که  دادم  وعده  بار 
  زمان   اکنون  . بدهم  توضیح  باشد   یمهد   امام  یوص  از  غیر  ییتشخص   یمانی،  ندارد

 .یدفرارس  آن، اثبات  با   وعده، نیا  به   یوفا

  نه   باشد،   نفر   یک   مردم  بر  حجت  که  است   آن  متعال  خداوند  ی هاسنت   از   : یمگو  یم
هُ   ِإاَلّ   آِلَهة    ِفیِهَما  اَن ک  َلوْ   :فرمایدمی  تعالیحق   . نفر  چند   و   ]زمینها  آن  در  اگر) 1َلَفَسَدَتا  الَلّ

  تعدد   یعنی  ؛(شد می  تباه  [آسمان  و  ]زمین  قطعا    داشت،  وجود  ]دیگر[   خدایانی  خدا،  جز  [آسمان
  ؛شودی م  تعارض  و  اختالف  به  منجر  ـقع موا   ۀهم  در  ییمنگو  اگرـ   مواقع  یشترب   در  یرهبر 

  نیز   معصومانه  ی هایرهبر   در  و  ،است  متفاوت  هاتفکر   طرز   و  یالت تما   و  هاخواست  یرا ز 
  یک و مکان یک  در را  حجت دو متعال  خداوند ،هاهدف  بودن یکی  و عصمت  وجود باحتی 
  آن  و  ، باشد   بوده  صامت  یگری د   و  ناطق ها  آن   از  یکی   آنکه   مگر   ، است  نداده  قرار   زمان

  وضعیت   مثل   درست   ؛ اول  حجت   مرگ   یا   نبود   صورت   در   مگر  گویدنمی  سخنی   دیگر   حجت
  یمهد   امام  یصغرا   یبت غ   در   یحت  و  ؛ محمد  خدا   رسول   از   پس   نیمعصوم  ۀ ائم

  از  یر سف  آن  یوقت  و  فرمود،می ن   منصوب  یعیانشش  و  خود میان  را   سفیر  یک  از  یشب  یشانا 
  متعال   خداوند   سنت   ینا   و   فرمود؛ ی م  یینتع   را   ی گر ید   ری فس  یمهد   امام   رفتمی   دنیا 
 . یافت ینخواه تبدیلی و ی دگرگون خدا  سنت یبرا   هرگز و  است یاله یهادعوت  در
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  یهاپرچم   یگرد  برابر  در  که  باشد  یتیهدا   پرچم  یدبا  یمهد   امام  یامق   از  یشپ
  یای در   در  را   مردم  متعال  خداوند  یرا ز   باشد؛  یمهد   امام  از   تمثیلی  حق،  مشابه  یگمراه

نمی   حق  یکشت  بدون  ی،گمراه  و  هافتنه    را که   یهرکس  که  یحقکند؛ همان کشتی  رها 
  یت هدا   شسویبه   ببرد   ینب   از   خود  یرتبص   با  را   یناییناب   و  باشد  یقتحق  خواهان  راستیبه 

  حکایت ها  آن  زبان   از   متعال  خداوند  که   گونهآنـ   و   نیاورد  بهانه   و  عذر   یکس  تا   و   ؛شودمی
َنا  َلَقاُلوا  :یدگون  ـکندمی ْرَسْلَت   َلْواَل   َرَبّ

َ
ِبَع   َرُسوال    ِإَلْیَنا  أ ْن   َقْبِل   ِمْن   ک آَیاتِ   َفَنَتّ

َ
  1َوَنْخَزی    َنِذَلّ   أ

  رسوا   و  خوار  هکآن  از   پیش  تا   نفرستادی   ما   سویبه  ایفرستاده  چرا   پروردگارا،   : گفتندمی  قطعا  )
 . (نیم؟ک  پیروی تو آیات  از شویم

  و   بمان  اتخانه  در  ،یرسد  یا»  :فرمود   ابوعبدالله  :گفت   ،است   شده  یت روا   یرسد   از 
  ؛ باش  ساکن  و  آرام  هم  تو  است  آرام  روز  و  شب  که  یزمان  تا  و  باش   اتخانه  وسایل  از  یکی  همچون

 2« .پیاده پای با حتی  ،کن  کوچ ما سویبه است کرده  خروج یانیسف که  یدرس  خبر تو به  یوقت پس

  و جنگدیم ماه شش  ،کندی م خروج یمهد  امام ازقبل   ماه پانزده سفیانی دانیممی
  از   یانیسف»  :است  آمده  اباعبدالله  از  یتروا   در  که  طور  همان  ؛ کندیم  حکومت  ماه  هنُ 

  . کشد یم  طول  ماه  پانزده  یانشپا   تا  خروج  یابتدا  از  و  ،است  رجب  در  او  خروج  و  ،است  اتیحتم 
  کند یم   حکومت  ماه  هنُ   آورد،در  خود  تصرف  به  را  گانهپنج  طقمنا   یوقت   و  جنگدیم  را  آن  ماهِ   شش

 3«.شودینم  اضافه آن هب روز یک حتی  و

  صادق  امام   ۀگفت  طبق   ، یانیسف  خروج  هنگام   است   چنیناین   وضعیت  که   حال
  در   یمهد   امام  که  حالی  در   کنند؟  کوچ  یکسچه   سویبه  مردم  «کنید  کوچ  ما  سویبه»

 .است یمخف ستمکاران دست  از همچنان و  است  نکرده خروج  هنوز زمان آن



. 134، طه. 1
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  وجود   یمهد   امام  طرف   از  یری سف  و   یندهنما  یدبا  گفتم  که   طور  همان  بنابراین
  و   عصر  صاحب   مقدس  یام ق  از   یشپ   یهاآفت   از  و   بروند  او  سویبه   ردمم  تا   باشد   داشته
  ید با   یمهد   امام  طرف  از   سفارت  و  یندگینما  ینا   و  ، یند بجو   پناه  (فداه  ارواحنا)  زمان
  چنین این   متعال  خداوند  سنت  که  طور  همان  ؛شود  گرجلوه  نفر  چند  نه  و   نفر  یک   در فقط  
  و   محمدآل»  :ستا   آمده  یطوالن  یثیحد  در   باقر  امام  از   که  طور  همان  و  کندمی  اقتضا

 . پرچم  چند یا دو نه ، پرچم  یک  فقط  پس ؛«... هاپرچم یگراند و دارند پرچم یک  فقط یعل

  یام ق  از  قبل  یمهد   امام  یوص  شد  ثابت   تحقیق  این  در  شدهگفته   مطالب   در  ترپیش 
  و  شد   ثابت  همچنین   ؛ کندیم  خروج   ایشان  برای   ی ساز زمینه   عنوانبه  و  یمهد   امام
  و  ، هاستپرچم   یتگرترین هدا   ش پرچم  و   ،یمهد   امام  ساززمینه   یمانی،  شد   خواهد  ثابت 
  کرد  خروج  یمانی   ی وقت  و  ...»  :اندداده   دستور   او  از  نکردنسرپیچی   و   او  یاری  به   ائمه

  سرپیچی   او  از  یستن  یزجا  یمسلمان  هیچ  بر  و  ؛است  یتهدا  پرچم  او  پرچم  یراز   ؛بشتاب  او  سویبه
 « .کند 

 توانی نم  باشند   متعدد  یمانی   و   وصی  هایشخصیت   که  صورتی   در  ی حالت  چنین   در
  یک زمان و    یک   در   ندارد  امکان  شد   گفته   قبال    یرا ز   ؛ شد  یکدیگر  با   دو   هر   یت حج   به  قائل 

  است   حجت   ی،وص  یا  پس  ؛د نباش  داشتهوجود    مردم  برای  االطاعهواجب  حجت  دو  ،مکان
  ، کندی م  یرویپ   ـاست  احمد  روایات  طبق   کهـ   یمهد   امام  یوص  از  و  ستاو  تابع  یمانی   و
  ت احتماال   این  یدو   هر  .کندیم  یرویپ  او  از  و  اوست  تابع  یوص  و  است  حجت  یمانی،   یا
  پیرو  ندارد  امکان  پس  ؛ است  همه   بر   حجت   یمهد   امام   یوص  یرا ز   ؛یست ن  اثباتابل ق

 عنوانبه   را   او  یاتروا   چراکه  ؛باشد   یاحد   رودنباله   ییمان  ندارد  امکان  ؛ همچنینباشد   یمانی 
  آتش   اهل  از  بگرداند  یرو   او  از  هرکس  که  طوریبه   ؛اندکرده  توصیف  هاپرچم   ینگرتر یتهدا 

  نیست   حجت   که  کسی  از   اطاعت   به   ائمه  یرا ز   است؛   حجت   او  دلیل   همین   به   و   ،است
  یرا ز   ؛ دهندی نم  فرمان  هم   نیست  معصوم  که   یکس  از  اطاعت   به   و   دهندی نم  فرمان
  در   ؛ دارد  خود   در   را   سرکش  از  اطاعت   به   دادنفرمان  معصوم،یرغ   از  اطاعت   به   دادندستور 
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  این   بنده 1. بود  خواهد  باطل  نیز  گزاره   مقدِم   پس   ، است  باطل  تالی  «گزاره»  این  در  که  حالی
 هرکس   و  امکرده  بررسی  «ندا پیامبران  وارثان  یکسان  چه»  کتاب  در   مفصل  طوربه   را   لهئمس

 . کند مراجعه کتاب  آن به  تواندمی  است بیشتر  جزئیات خواهان

  ؛ شد   قائل  فرقی  یمانی  و  یمهد   امام  ِی وص  یتشخص   دو  میان  توانی نم  بنابراین
  رسول   که   طور   همان   ؛ دن دار   نام   چند   که   حالی   در   هستند   یت شخص   یک   دو،   این   بلکه
مثل نام پدر من    یگرش نامش مانند نام من، نام د  یک  ؛او سه نام دارد»  : است  هفرمود  خدا 

 و   «.مؤمنان است   یِن خواهد بود؛ او اول  ینام او مهد   یناست و سوم  "احمد "است و آن عبدالله و  
  او   نام  سه  هااین  و  ؛است  مهدی   و  عبدالله  و  احمد   او  نام   .شودمی  بیعت  او  با   مقام  و  رکن   بین »

 « .هستند

  همان  و  انصار   یناول  او  یرا ز   ؛ است  ن امؤمن  ین نخست  همان   و  احمد   همان   یمانی  پس
  امام   یاری  و  شناخت  سویبه   و  هاستپرچم   ینگرتر یتهدا ]صاحب[    او  یرا ز   ؛ است  یمهد 
  پوشیده  و  ی مخف  مردم  عموم   از   که   کندی م  یتهدا   یامر   به   و   ، کندیم  یت هدا   یمهد 

 . است مانده

  ]صاحب[  او  که   آنجا   از   و  ، است   اطاعت   همان  ، عبادت   یرا ز   ؛ است  عبدالله   او
  ی مهد   امام  و  متعال   خداوند  به   نسبت   مردم   ترینیعمط  پس  هاست،پرچم   یتگرترینهدا 

  ا ر   غاصب  ظالمان  آن  با   که  است  یمهد   امام  راست  دست  او  زیرا   ؛است  یمانی   او  .است
  یشانا   یرا ز   ؛است  خدا   رسول   نسل  از  که  دلیل  این   به  یزن  و   کند،می  سرکوب

  و  ، است  یمانی  شود  منسوب  رسول  به  هرکس  پس  «.هستم   یمانی  من»  :انده فرمود



.  دارد  نام  تالی  آیدمی   «آنگاه»  از  پس  که  ایمؤلفه  و  مقدم،  آیدمی   «اگر»  از  پس  که  ایمؤلفه  شرطی،گزارۀ یک   در.  1
  سوزنبان   برابر  سه  دقیقا    پرویزی  آقای  آنگاه  است،  سوزنبان  دیوار  به  دیوار  همسایه  پرویزی  آقای  اگر»  ثالم  برای

 آن   تالی  و  «است  سوزنبان  دیواردیواربه  همسایه  پرویزی  آقای»  آن  مقدم  که  است  شرطی  ۀگزار   یک  دارد«  درآمد
)مترجم( . است «دارد درآمد سوزنبان برابرسه  دقیقا   پرویزی آقای»
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 . است یمن   از تهامه   و ، تهامه از مکه  و است  مکه از خدا  رسول

  خود  یانات ب   از   یکی  در  یمهد   امام  ۀ فرستاد  و  صیو   ، احمدالحسن  ید س   را   نکته   ینا 
  است  ساخته  روشن  و  ،کرده   موشکافی  است«  موعود  ییمان   ، احمدالحسن  یدس»  عنوان  با

  و  یمن   یمانِی   و   ، هستند  یمانی   رهبرشان،   به   بودنمنسوب  دلیلبه   یمانی   یروانپ  ۀ هم  که
  یرونب   او  یرهبر   و  اطاعت  از  و  هستند  یاصل  یمانی  یروانپ  از  یگراند  و  عراق  یمانی

  یدر ح  یخش  ۀ نوشت  «خدا   حجت   یمانی،»  کتاب  در  موضوع  ینا   در  کالم  جزئیات   .یستندن
 . است آمده یمهد  امام  انصار انتشارات از یادیز 

  امام  از  بعد   یای اوص  یرا ز   ؛ باشد  ینی حس  ید با  یوص  یمانِی   َنَسب   شد   گفته   که   طور  همان
  یمهد   امام  پدرشان  به  بودنمنتسب   به  توجه  باها  آن  و  هستند   او  فرزندان  از  یمهد 
  . است  شدهاثبات   سائلم  از  ین ا   و   هستند،   ینی حس  است  ینحس  امام  دان فرزن  از  که
  پرچم   ،یمهد   امام  یامق   از  یشپ   حق،  پرچم  تنها  ندنکی م  تأکید  که  اندشده  وارد  یاتیروا 

 . ییگر د  پرچم هیچ نه  ، است ینیحس

دارم از  شما را برحذر می  ...»  :فرمود  است،   شده  روایت  اباجعفر  از  طوالنی   خبری  در
  ؛ دارند[  قیام  ادعای  و  دهندمی  نسبت  محمدآل  به  دروغبه   را  خود   که  ]کسانی  محمدآل  از"شّذاذ"  

در جای خودت ثابت  پس    ها.دیگران، پرچم  در حالی کهپرچم دارند  تنها یک  محمد و علی  آلکه  
و هرگز   نکن  و هیچ حرکتی  احدیبمان  حسین   از  فرزندان  از  مردی  آنکه  تا  نکن  را    پیروی 

علی بن  در اختیار    پیامبر خداعهد  .  با اوست  شپیمان پیامبر خدا و پرچم و سالحعهد و  ببینی که  
پس    .دهدانجام می  و خدا هرچه بخواهد  ؛ محمد بن علینزد  سپس  و  قرار گرفت،    حسین

 1« . ...دارمبرحذر می بیان کردم  تآنچه برایتو را از ها باش و اینو ملتزم همیشه و تا ابد همراه 

  اگر  یرا ز   ؛باشد   یمهد   امام  خودِ   ندارد  امکان  ،یتروا   ینا   در  شده  گفته  مردِ   ینا 
  مخالف   ینا   و  شدیم  حرام  یمهد   امام  یامق   از  یش پ  یهرکس  از   یرویپ   بود می  چنین این



. 97و  96، ص2، جناصبالالزام. 1
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  فرمان  امام  یام ق   از  یش پ   یمهد   امام  یوص  و   ییمان   از  یرویپ  به   که   است   یاتیروا 
 . دندهیم

  هیچ   بر  و  ، است  یتهدا  پرچم  او  پرچم  یراز   ؛بشتاب  او  سویبه  کرد   خروج   یمانی  یوقت   و   ...»
 »وقتی   :اندفرموده   ائمه   که  ور ط   همان  و  «.کند  سرپیچی  او   از  یست ن   یز جا  یمسلمان 

  )خدا(   ۀخلیف  زیرا  ؛یخ  و  برف  روی  خیزسینه  حتی  بروید  آن  سویبه  آمدند  مشرق  از  سیاه  هایپرچم
  شخصی  یمهد   امام  یام ق  از  یشپ  است  شده  ثابت   کلی  طوربه  و  «.است  آن  در  مهدی
  منظور   اساس  ینا   بر  و  ، است  واجب  مردم  بر  او  یاری  و  او  از  یرویپ  که   دارد  وجود  ساززمینه 

  از   یمرد  آنکه  تا  نکن  پیرویها  آن  کداِم یچه  از»  است  فرموده  که   باقر  امام  سخن   از
  به   ائمه  و  خدا   رسول  یرا ز   باشد؛   مهدی  امام  تواندنمی  «ینیبب  را  ینحس  فرزندان
  در   تناقضی  هیچ   که  آنجا  از  و  ؛اندداده   فرمان  یمهد   امام   یامق  از  یشپ  ی،انیم  از  پیروی
  از   یر غ  شخصیتی   قطعا    مرد   آن  از   منظور   ید با  پس   ـنیست   چنین  هرگز  وـ   نیست   آنان  سخن

 . باشد  یمهد  امام

  به   مرد   ین ا   یف توص  شویم   قائل   تفاوتی   یمانی   یتشخص   و   یوص  یت شخص   میان   ما  اگر
  هر   یدبا  ناگزیر  بلکه  ؛بود  نخواهد  درستکدام  هیچ   ، یمانی  یتشخص   به  یا  یوص  یتشخص 

  و  ، شده  یانب   یت روا   ینا   در   او  از   پیروی   که   یمرد   ین ا   توصیف  تا   باشند   یت شخص   یک   ،دو
  یمانی  و وصی بر است شده ینه ـباشد  خواهدمی که شخصی هرـ  ییگر د  فرد  هر از  پیروی
 . باشد درست

  ؛شود   منطبق   یمانی   بر   یت روا   این   ندارد   امکان  است  ی وص  از   یر غ  ، یمانی  بگوییم   اگر
  و   «...اوست  با   خدا   پیامبر  عهد»  که   ست ا   کرده  امر  ی مرد  آن   از  یروی پ   به   روایت  این  یرا ز 

  مرد   ینا   ییعن  ؛است  یتوص  همان   ـشد   گفته   ترپیش   که  طور  همانـ   خدا   پیامبر  عهد
  فرزند   یمهد   امام  ظهور  زمان  در  یوص  شده،گفته  روایات  طبق  و  ،باشد   یوص  یک   ید با

  پس  ،شودی نم  منطبق  یمهد   امام  بر   روایت   این  که  آنجا  از  و   است  احمد   یعنی  امام
  وصیت   طبقـ   او  و  ماند   نخواهد  باقی  برایش   احمد   یعنی   ی مهد   امام   یوص  جز  یمصداق
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 . است انمؤمن یناول ـوفاتش  شب در  خدا  رسول

  یمهد   امام  یوص  خودِ   یمانی  آنکه  مگر  شودینم  منطبق   یمانی  بر   یت روا   ینا   پس
 . باشد

  نیز   صورت   این  در  یست ن  یمانی  و  است  یوص  همان  مرد،   ین ا   بگوییم   اگر  حال
این معناست    یرا ز   ؛ شودی نم  درست  استدالل   یمهد   امام   یوص  از  اطاعت   فقط   که به 

  و  یاری  و  اطاعت  ترتیب  این   به  و  ،است  واجب  است  همراهش  خدا   رسول  عهد  که
  ی یمان  یاری   به   که شود  می  یاتی روا  مخالف  ین ا   و   بود   نخواهد  واجب  اطاعت   ، یمانی   از   پیروی 

 .اندداده فرمان او از یگردانی رو  بودنحرام و

  ی خراسان  و  یمانی  و  ییان سف  خروج   ...»  : است  آمده   یطوالن  یثی حد  در   صادق  امام  از
  . یگرید از  پس  یکی  تسبیح،  هایمهره ترتیب   مثل  درست ؛است روز یک و ماه یک  و  سال یک در

  ی پرچم  هاپرچم  در   . بایستدها  آن  مقابل   در  که  ی کس  بر  یوا   .آوردمی  رو   سو  هر   از   ی گرفتار 
  دعوت   صاحبتان  سویبه  یراز   ؛است  همان  ،یتهدا  پرچم  .یست ن  یمانی  پرچم  از  گرتریتهدا

  مسلمانان   ایبر   و  مردم  تمام   ایبر   اسلحه  فروش   و  یدخر   کرد  خروج   یمان ی  یوقت  پس  .کندیم
  بر   و  ،است  یتهدا  پرچم  او  پرچم  یراز   ؛بشتاب  او  سویبه  کرد  خروج  یمانی  یوقت  و  ؛شودیم  حرام
  او   یراز   ؛است  آتش  اهل   از   کند  ینچن   هرکس  و  بگرداند   یرو   او  از  یستن  ایز ج  یمسلمان   هیچ 

 1« .کندیم  دعوت یممستق راه به و حق سویبه

  دعوت   یممستق  راه  و   حق  سویبه   و  هاست پرچم   یتگرترینهدا ]صاحب[    که  کسی
  سید   که   طور  همانـ   شخصی  چنین   ؛یست ن  او  در  ناراستی  و  ی کج  یچ ه  یعنی  ،کندیم

  به   و   ، باشد  ی اله  یت وال   صاحب   و  معصوم   جز   تواندنمی   ـاست   فرموده   روشن   احمدالحسن
 .است  واجب اطاعتش دلیل همین 



. 165تا  162، ص غیبت نعمانی. 1
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  از   یمرد  آنکه  تا  نکن  پیرویها  آن  کداِم   یچه  از»  :صادق  امام  سخن   ندارد  امکان  پس
  که  واحد  یت شخص   یک  بر  جز  «...با اوست  خدا  پیامبر  عهد   که  ینیبب  را  ینحس   فرزندان

  گفت   توانی نم  و  ،شود  منطبق   ودشی م  یفتوص   یمانی  و  یمهد   امام  یوص  عنوان  اب
  ین ا   و  ؛واحد  شخص   یک  نه  هستند  جداگانه   شخص  دو  ، یمانی  و  یمهد   امام  یوص

 . ماست ۀخواست و مطلوب  همان

  ین ا   و  دیگر،  چیز  نه  است  کرده  مشخص  را  مرد  یک  فقط  یت،روا   این  که  کنمیم  اضافه
  امام  سخن   در   که  است  شخصیتی   همان  ،است  یامبرخدا پ   عهد   شهمراه  که  مرد

  است   یکس  همان  و  ،«... کندمی  خروج  مشرق  از  شبیتاهل  از  یمرد  او  از  »قبل  :است  دهآم
  کرده   آماده  را  بیت اهل  ما  از  یمرد  ما  یبرا  خدا   ...»  :است  فرموده  اشدرباره   یعل  امام  که

  شخصی   آن،   از   »قبل :  است   ه گفت  اشباره در   یاسر   عمار   که  است   ی کس  همان  و  ،«...است
  ظهور،  زمان  در  دمحمآل  و 1« .کندمی   دعوت  محمدآل   سویبه   که   کندیم  خروج

  یت روا   در  که   طور  همانـ   که  است  یمانی  همان  شخص  این  پس  .است  ید مه  امام
  روایات   از   یکی  در  شدهیاد  شخص   همان   و  کند«،می   دعوت  صاحبتان   سویبه »  ـشد   یان ب

  عدالت  از  پر  را   ینزم  که  شودیم  پادشاه  گونگندم   یمرد  سپس  ...»  :فرمایدمی  که  است
  نبرد  او  طرف  از  و  کندیم  یروی پ  او  از  و  داردی مبر  گام  ی مهد   سویبه   سپس  .کندیم
 2«.کندیم

  قائم  از   یشپ   ـرضا   امام  روایت  طبقـ   که   هاستیت وص  صاحب   پسر  همان  او
 اشدرباره   یعل  امام  که  است  کسی  همان  و  ، دنشویم  یتهدا   او  سویبه   هاپرچم 

  صاحب   که  دیگر  یتروا   هاده  و  ...او  و...  او  و  «...من  دهم یاز   فرزند  پشت  از  ...»  :فرمود
  متعدد   ی صفات  هااین   .دن کنی م  فی توصرا    مقدس  ظهور   زمان  در   هاپرچم   ِن ی تگرتر یهدا 
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  یمهد   امام  ۀ یقض   جزئیات  تا  اندکرده  چنین   ا  عمد  بیت اهل   و  است   مرد  یک  یبرا 
  و   شود   ا رسو   و   خوار  کند  ادعا  را   آن  باطل   به   هرکس   و  یایند ب  آن  اهل  و   زمان  تا   بماند  یده پوش

  تناقضات   در  ـاست  دیگر  ی سرّ   در   ی سرّ   کهـ   یاله  ۀی قض   ین ا   اسرار  ندانستن   دلیلبه 
 . شود گرفتار شمار یب

  یکی   ظهور،   زمان  در  حق  پرچم   کندی م  یانب  که  شودمی   ورض ح  تقدیم  یگرید   یتروا  
 . است ینیحس ش نسب و است

  عزوجل   وندخدا»  :فرمود  است؟  یزمان  چه  فرج   شد  پرسیده  اباجعفر  از  یوقت
ي   َفاْنَتِظُروا   :فرمایدمی   از   شما   با   []هم  من   هک  باشید  منتظر  پس) 1اْلُمْنَتِظِریَن   ِمَن   ْم کَمعَ   ِإِنّ

  سپس   .شودیم  برافراشته  یگمراه  پرچم  ،طالبابی  بن  جعفر  آل  یبرا  :فرمود  سپس  .(منتظرانم
  یعل  بن  حسن  آل  یبرا   سپس  .کندمی  برافراشته  را  شرورتر  و  ترگمراه  یپرچم  عباس   آل

  ین حس  فرزند  یبرا  سپس  .یستن ها  آن  در  یزیچ  یچه  که  دن شویم   برافراشته  ییهاپرچم
 2« .است آن در امر این که شودیم  هتبرافراش ی پرچم

  ینی حس  پرچم   حق،   پرچم   تنها   کندی م  یان ب  ـشد   گفته   که   طور   همانـ   نیز   یت روا   ینا 
  ؛ هستند  باطل  ـیجعفر   چه  و  ،ی عباس  چه  ی،حسن  چهـ   دیگر  یهاپرچم   تمام  و  ،است

  یرا ز   ؛ باشد  احمد   ، یمانی   پرچم   باید   قطعا    و   یر ناگز   است  آن  در   امر   این   که   ی پرچم  بنابراین 
  یعنی   یممستق  راه  به  و  ، دعوت  صاحبتان  سویبه   و  هاستپرچم   ِن یتگرتر یهدا   پرچم،  این

 .کندیم یت هدا  یمهد  امام سویبه 
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 است  مشرق از  «وصی یمانِی »

  یمن   از  یمانی  اندکرده  گمان  روایات  برخی  از  خودشان  برداشت  به  استناد  با  ایعده
  ید بگو  که  ندارد  وجود  ایالداللهواضح  اعتمادِ   قابل  یتروا   یچه  که  یحال  در   ؛شودی م  خارج
  صفت   با و    کند  خروج  یمن   از   یانقالب  یفرد   بسا   چه   ،بله   .شودی م  خارج   یمن  از   یمانی 
رو دنباله   حتما    یدبا  که  گفتیم   بلکه  ؛یست ن  صلیا   یمانی  او  یول  شود  توصیف  نیز  یمانی

  چنین  و  ؛ باشد  اول  یمهد   یعنی  ایشان  یوص  و  یمهد   امام  «راست  دست :  یمین »
  است؛  منتسب  اول  یمانی  خود  رهبر  به  یرا ز   ؛شودی م  یفتوص   «یمانی »  لفظ  بانیز    شخصی

  سلمان   مثل  ؛ یم یگویم  « یمحمد »  او  به  کند  یرویپ  محمد  خدا   رسول   از  یکس  اگر   مثال  
  از   که  یکس  به  یا  ،م ییگوی م  «یعلو »  کند   پیروی   یعل  امام  از  که  یکس  به  یا  ،ی محمد 

  از   که  یکس  به  ترتیب  همین  به  و  ،ییمگویم  «یجعفر »  کند   یتتبع  صادق  جعفر  امام
 . ییمگوی م «یانیسف» کند  پیروی  (لهاللعنه )  یانیسف

  عبارت   با   هرکدام  رهبرشان  بهها  آن  نسبت   یلدلبه   که  کنند   ظهور   یادیز   افراد  بسا   چه
  به   اقدام   که   اندکرده   ذکر را   متعددی   انقائم   یات، روا   که   طور   همان   د؛ نشو   توصیف   « یمانی»

  قائم   ، رهبرشان  به  بودنمنسوب   هتوج  با  را ها  آن   ۀهم  که  حالی  در  کنند یم  ی ساز ینه زم
 .اندکرده  توصیف «قائم » یمهد  امام یعنی یاصل

  در   قائم  یوقت  ...»  :فرمود  است،   شده  روایت  یطوالن  ییثحد   در  امیرالمؤمنین  از
  یالن گ   در  ما   از  یقائم  :یدفرمایم  که  آنجا  تا  شود...  پیروز  کوفه   ین سرزم  بر  و  یزدبرخ  خراسان

  یلت فض   که  ناشناخته  امام  آن  و   انتظار،  مورد  قائم  آن  آنکه  تا  ...  : فرمایدمی  آنکه   تا  ... یزدخیمبر
 او   شبیه  یفرزند   هیچ  که  حالی  در  کندیم   یامق   ،ن یحس  یا  توست  فرزندان  از  و  دارد  شرافت  و
 1« ... یستن
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  ( انتظار  مورد   قائم   )یعنی  سوم   قائم   از   یر غ  یالن گ  م قائ   و  خراسان  قائم   قطع   طوربه 
  امام   فرمان  به   نیز   نفر   دو  این  یرا ز   اند؛شده   توصیف  عبارت،  همان  با   که   حالی  در   ، هستند

 . کنندمی فراهم  را  ایشان  یاری ۀ زمین یا  کنند یم یام ق  یمهد 

  الزم   ، است  مشرق  از   یمانی   خروج   دنکنی م  یانب  که  یمبپرداز   ی یاتروا   به   آنکه   از   یشپ
  نامیده   نام  ین ا   ه ب  چرا   ینیمبب  و  یم بفهم   را   «یمانی»  صفت  ی معن  ـاختصار   به   هرچندـ   است
 . است شده

  طوربه   چون  شودیم   نامیده  نام  ینا   هب  «یمانی»  اندکرده   گمان  که  ی کسان  :یمگویم
  چون   شودیم  نامیده   نام  ین ا   ه ب  یمانی   .اندشده   توهم   دچار  ،است   یمن  ین سرزم  از  مشخص

  تهامه   از  خدا   رسول  .است  خدا   رسول  به  منتسب  و  ،یمهد   امام  راست  دست
  یب ترت   ین ا   به   و  است  یمانی  خدا   رسول   پس   ؛ است  یمن  ین سرزم  توابع  از  مه تها  و  است

  یمانی   باشد   منسوب ها  آن  به   که   هم   ی هرکس  و  هستند   یمانی  همگی   محمدآل   و  محمد 
  به   و  ییم گوی م  یعلو   باشد  منسوب   یعل  امام  به  که  یهرکس  به   که   طور   همان   ؛است

  ینحس  امام  به  که  یهرکس   به  و  ،ی حسن  باشدمنسوب    حسن  امام  به  که  یهرکس
 ... . یبترت ینهم به و  ، ییمگوی م ینیحس باشدمنسوب 

  وگویگفت  در   یطوالن  ی یتروا   در  .است  نامیده  یمانی  را   یفشر   ۀ کعب  متعال  خداوند
  یف توص یسیع یبرا   را  محمد خدا  رسول وقتی یم مر  بن  یسیع  با  متعال خداوند

 1« ...است یمانیۀ او قبل  و ،یحنف او یند  ،یسیع یا» : فرمایدی م محمد دربارۀفرماید  یم

  که  آنجا  است؛  کرده  بیان  را   نکته  این  یکاف  شرح  در  یمازندران  محمدصالحمولی  
 2«... . است یمن   ینسرزم از  تهامه و ، تهامه از  مکه چون ...» :گویدمی
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  یف توص و    یسیع  با   متعال  خداوند   وگویگفت  دربارۀ  خود   شرح   در   همچنین وی  
  از   مکه  »زیرا   : است  گفته  «...است  یمانی  او  ۀقبل  ...»  فرمایدمی  که   محمد  دربارۀ  خداوند

...  است  یمانی   ، کعبه   :شودمی   گفته  نهایتا    روینا از   ؛ است  یمن   ین سرزم  از   تهامه   و   ، تهامه
.»1 

 : است گفته او که کرده نقل  یجزر  از ی مجلس عالمه

  دلیل   این  به  فقط  یامبرپ   ؛ واست  یمانی  حکمت،   و  یمانی   یمان، ا   آمده  یثحد   در»
  ین سرزم  از  تهامه  و  است،  تهامه  از  مکه  و  ،شد  شروع  مکه  از  یمانا  که  فرموده  چنین

 2« .یمانی ۀکعب شودیم  گفته روینا از است؛ بوده یمن

   : است گفته ینماز   یعل  شیخ

  یمان، ا  و  هستند  یمن   اهل   مردان،  ینبهتر   :فرمود  یامبرپ  آخر   یث حد  در   و  .. .»
  از   شوند یم   بهشت  وارد  یامتق  روز  که  یکسان  یشترب  و  هستم  یمانی   من  و  است  یمانی 

 . هستند   حج"ذ"م  ۀلی قب

  مکه   و   ،شد  آغاز  مکه  از  یمان ا  که   است  فرموده  چنین  دلیل   این  به  پیامبر  :شرح
 3« ...یمانی ۀکعب شودیم  گفته دلیل  همین به و ،است یمن نیسرزم  از تهامه و ،تهامه از

 :است هگفت بلدانالمعجم  در یحمو 

 ۀ منطق  که  است   یامنطقه  آن  و  ؛است  یمن  از   تهامه  است  هگفت  یمدائن   و  ...»
  به   طائف  و  غمره  و  وجره،  از  اگر   پس  . شودیم   شامل   یش صحراها  یمرزها  تا   را   یابانیب
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 1« ... . حجازی شدی  بروی مدینه به اگر  و ای شدی،تهامه  کنی عبور مکه

  به   و  ،2است   نامیده  «یمانی   حکمت »  را   بیتاهل  کالم  ،بحار   در  یمجلس  عالمه
  ید س  را   هاین ا   تمامی  و  ، ستا   شده  روایت  محمد  خدا   رسول  از   اسم  ینا   صورت  همین 

  است«  موعود  یمانی  ،احمدالحسن  یدس»  عنوان  با  خود  یاناتب  از  یکی  در  احمدالحسن
 .است کرده  یانب

  یای اوص  ـشد  داده  توضیح  که  طور  همانـ  و  است  یمانی  یمهد   امام  ،اساس  ینا   بر
  یتگرترین هدا   صاحب  و   یمهد   امام  یوص  ( احمد)  ن ویمهد  یناول  خصوصبه   یشانا 

  صفت   شودمی   روشن  یبترت  ینا   به   و   ،هستند  یمانی   همگی  قائم  یامق   ازقبل    هاپرچم 
  . است  محمد  خدا   رسول  به   منتسب  بلکه  ،ندارد  یمن   ین سرزم  با  یارتباط  هیچ  «یمانی»

  تواندمی   است  بیشتری   مطالب   هانا خو   هرکس  و   است   ی طوالن  ، له ئمس  ین ا دربارۀ    ن سخ
  مهدی  امام  انصار  انتشارات  از  ، یادیز   یدرح  یخش  ۀنوشت  «خدا   حجت  یمانی»  کتاب  به

 .کند مراجعه

  اینکه   توضیح   به   کنم می  شروع  ، شد  روشن  نام  ینا   هب  «یمانی»  ۀ تسمی  وجه   آنکه  از   پس
  که   بپردازد  یاتیروا   وندوکاکَ   به  هرکس  : یمگویم  و  ؛یمن   از  نه  ،کندیم  روجخ  مشرق  از  او

  آن  از  یمن   ینسرزم   دید  خواهد  ندنکی م  انیب  را   یمهد   امام  مقدس  یام ق  از  قبل  حوادث
  ین تر مهم   و  حوادث  یشترب   کندمی  مالحظه  و  ،حوادثی  اندک  مگر  ،است  یخال  حوادث

  وج خر   که  یم کن   یبررس  را   یاتی روا   اگر  و   ؛دندهی م  رخ  شام  ینسرزم  و  یرانا   و  عراق   درها  آن
  دید   خواهیم  ندنکیم  یانب  هستند  مهدی  امام  ساززمینه   که  را   ییهاپرچم   یتگرترینهدا 

 یناول  اندکرده   یانب  یاتروا   یبرخ  حتی  و  ؛هستند   نوساندر    )مشرق(  یرانا   و  عراق  میان
  همان  ؛است  بصره  از  مشخص   طور به   و  عراق   از   (نامؤمن  ین )اول  یمهد   امام  انصار
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  یِن اول  یدبدان  ...»  :است  آمده   یمهد   یار  313  نام  شمردن  در  المؤمنینامیر   از  که  طور
 « .  ...است ابدال  ازها آن یِن آخر  و بصره ازها آن

از    و  دارد  ساززمینه   شخص   ینا   که  ییتاهم  لیدلبه  برابر    اومحافظت    دشمنان در 
  یت شخص   ین ا   نشود   فاش   یمهد   امام  ی نظام  ۀنقش   آنکه   ی برا   و  ، محمدآل

 ی اندک  واردم  در  جز  او  یقی حق  نام  و  ،است  شده  یفتوص  متعددی  هایصفت   با  ساززمینه 
آن    [مهدی  امام  »]پس  :است  نشده  بیان  صراحتبه   ـخدا   رسول   یتوص  مثلـ

نماید و او سه    یم است تسل  (یین مهد  )اولین  ین مقرب  ینبه فرزندش که اول  را[  ینی و جانش  یت]وصا
است    "احمد"مثل نام پدر من است و آن عبدالله و    یگرش نامش مانند نام من، نام د  یک  ؛نام دارد

  ین ب»  : خدا   رسول   سخن  این  و  «.مؤمنان است  یِن خواهد بود؛ او اول  ی نام او مهد   ین و سوم
  « .هستند  او  نام  سه  هاینا  و  است  یمهد   و  عبدالله  و  احمد  او  اسم   شود،یم  یعتب  او  با  مقام  و  رکن

  امام   انصار  ین اول  یعنی  « .است  بصره  ازها  آن  یننخست»  :یقبل   یت روا   در  یعل  امام  ۀگفت  و
  رفتن   هنگام  طالقان  یها گنج   شعار  کندی م  یانب  که  یتیروا   و  ؛است  بصره  از  یمهد 

 . است « احمد احمد» یمهد  امام یاری  ی برا  عراق سویبه 

 که  دارد  طالقان  در  یگنج   وندخدا  که  راستی»به   :فرمود   ، است  شده  یتروا   باقر  امام  از
  " احمد  احمد"  شعارشان  که  هستند  خراسان  در  نفر  هزار  دوازده  بلکه  ،نقره  از  نه  و  ستطال  از  نه

  را ها  آن  ،بسته  قرمز   سربندی  که   حالی   در  خاکستری  یقاطر   برم سوار  هاشیبن   از   جوانی   و  است
  او   سویبه  یدیدشن  را  آن  ی وقت   پس  .کندمی  عبور  فرات  از  که  نگرمیم   او  به  یاگو  .کندیم   یرهبر 
 1« . باشد هاخی  یرو  خیزسینه اگر حتی  یدبشتاب 

  یک  از یشتر ب  یبرا  زمان  هر در  را  یعت ب  که کردم اثبات ائمه از  قبال    آنچه ۀ مالحظ با
  مور أم  ، یمانی   ی رهبر   تحت  طالقان(   یها)گنج   هاپرچم   ینا   ید با  یر ناگز   کنند ی نم  واجب  نفر
  ی رهبر   چه   ـیدیم شن  و  م یدید   که  طور   همانـ   د نباش   او  به   رساندنیاری   و  ، او  با  یعت ب  به
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  همانـ   «احمد  احمد»ها  آن   شعار  و  ؛ یلوک   یک  یینتع  با  چه  و  باشد   بوده   یم مستق  طوربه 
  انصار   و   انمؤمن  یناول  و یمهد   امام   یوص  و   یمانی   نام ـکردند   بیان   قبلی  روایات   که  طور 

  فرمان   یمهد   امام  از   قبل  ی فرد  با  یعت ب  به  که  را   ییهایت روا   مجموع  که  یکس  .است
  از   شیب   کند  تصور  بسا  چه   ،باشد   داشته  نظر  در  را   متعدد  یهانام   و  یفاتتوص  و  ،دندهیم

  همان   یول  ؛ اندداده  فرمانها  آن   از  اطاعت   به  ائمه  و  یامبرپ   که دارد    وجود   نفر  یک
  نفر   یک  یبرا  فقط  ید با  اطاعت  وجوب  و  یعت ب  یرا ز  ؛یستن  درست  این   دادم  توضیح  که  طور
  جز   اوصاف  ن یا   ـکردم   روشن  بارها  که   طور  همانـ   و   باشد  معصوم  باید   شخص   آن  و  ، باشد

 .شودی نم منطبق  «یوص »یمانِی  بر

  است   مشرق   از  ی،اصل  سازِ زمینه   شخِص   این  خروج  ندنکی م  یانب  که   یاتیروا   جمله   از
 خروج   مشرق  یسو   از  شبیت اهل  ازی  مرد  ،ی مهد   از  »قبل  :است  المؤمنینامیر  یتروا 

  سپس  ...»  :خدا   رسول  سخن  این  نیز  و  «...کشدیم  دوش  بر ماه هشت  را یر شمش و کندیم
  گونه آن  یقوم   هیچ  که  جنگندیم   چنانها  آن  با  پس  ند؛ن کیم   رو  مشرق  طرف  از  یاهس   یهاپرچم
  ۀ یفخل   او  یراز   یدکن   یعتب  او   با  د ییدد  را  او  یوقت  :فرمود  و  کرد  یاد  را  یجوان  سپس  .است  هیدنجنگ

  یت روا   المؤمنینامیر  از  و  ،«. است  یمهد   خدا  ۀیفخل  »او  :یگرید  لفظ  با  و  «.است  یمهد 
  یثیحد  در   المؤمنینامیر   از   نیز   و  «...کند   یام ق  خراسان  از  قائم  یوقت   ...»  : است  شده

از پنبه  آیند که نه  مشرق به حرکت درمیاز  ناشناس    ییهاپرچم  سپس  ...»  :است  آمده  یطوالن
هر شده است و  اکبر مُ  یدس ها نقش رأس یکی از آنبر   در حالی که یر؛حر نه کتان و نه از  و  هستند 

  همچون   آن  خوش  یبو   و  شود یاز مشرق ظاهر م  . کندیم   ی آن را رهبر   محمداز آل  دیمر 
  که   یحال   در  و  رود،می  پیش  ماه  یک  مدتبه  ترس   آن  جلوی  در  یچد.پیم   مغرب  در  ُمشک  بوی

 1« . ...شوندمی وارد  کوفه به هستند پدرانشان خواهخون

  و   یات روا   ۀمالحظ  با  ،است  محمدآل که موصوف به    یمشرق  ی هاپرچم   ین ا   رهبر  و
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 . باشد  موعود یمانی همان  و  یمهد  امام یوص از یرغ ندارد  امکان ، یقبل موضوعات

  در   دارد،  مجعد  موی  و  فرورفته  چشمانی   مهدی»  :فرمود  ،است  یتروا   ینمؤمنیرالام  از
 1« . ... کندمی  خروج یانی سف  ،شود ینچن یوقت  و است، مشرق  از سرآغازش  است،  خالی صورتش

  ه ب  را  شما  او  یدکن  یرویپ  یمشرق   ۀکنندطلوع  از  اگر  ...»  :المؤمنینامیر   سخن   این  و
 2« . ...بردیم  خدا رسول هایراه

  کوچک  یاهس  یهاپرچم  با مشرق از  یمرد و ...» :گفت است،  شده نقل  حباراال کعب از
بیعت کرده و از او    یمهد   با  که  است  یکس  همان  او  ؛کشدیم  را   شام  صاحب  و  آیدمی

 3«.  ...کنداطاعت می

  مشرق   از   ینحس  فرزندان  از   ی مرد»  :گفت  ، است  شده   یتروا   عمر   بن   عبدالله  از
 4« .کوبدیم را ها آن  و شکندمی هم  در  را  همه شوند یارورو او با هاکوه  اگر  که کندیم خروج

  تا   نکن  یرویپ   هرگز  یاحد   از  و»  :ید کن  یسهمقا  صادقامام    سخن  با  را   یتروا   ینا   اگر
 آن   شودیم  روشن  «...اوست   با  خدا  پیامبر   عهد  که  ینیبب  را   ینحس  فرزندان  از  یمرد  آنکه
  خروج   مشرق  از  که  است  ینیحس  فرد   همان  ،اطاعت  به  مورِ أم  عهدِ   صاحِب   ینِی حس  مرد

  پیامبر   عهد   که   است  ی مهد   امام  ی وص  یا   اول   یمهد   همان  و   ینیما  همان  او  و   ،کندیم
  .است همراهش خدا 

 او   و   است   ینی حس  نسبش  و   کندمی   خروج   مشرق  از   یمانی  شودی م  روشن   یب ترت   ین ا   به 
  یناول  و  یمهد   امام  یوص  ، احمد  او  همچنین  ؛هاستپرچم   یتگرترینهدا ]صاحب[  
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خاِم    و  ؛اوست  فرزندان  از  نویمهد   خارج   یمن  از  یمانی  اندکرده   گمان  که  یکسانپنداِر 
 .گرددمی  روشن شودیم



 است بیتاهل پرچم یمانی، پرچم

  . هستند  یاله  ی هاسنت  جمله   از  ، خلق  بر  حجت   وحدت  و  وجود منبع    وحدت   دانیممی
هُ   ِإاَلّ   آِلَهة    ِفیِهَما  اَن ک  َلوْ   :فرماید می  تعالیحق   .است  یگانه   و  یکتا  ،جالله   جل  وندخدا   الَلّ

 و  ]زمین  قطعا    داشت،  وجود  ]دیگر[  خدایانی  خدا،  جز  [آسمان  و  ]زمینها  آن  در  اگر) 1َلَفَسَدَتا
ه    ِمْن   َمَعهُ   اَن ک  َوَما  :فرمایدمی  نیز  و  (شد می  تباه  [آسمان

ا  ِإَل  ه    ُلّ ک  َلَذَهَب   ِإذ 
  َوَلَعاَل   َخَلَق   ِبَما  ِإَل 

هِ   ُسْبَحاَن   َبْعض    َعَلی    َبْعُضُهْم  ا   الَلّ   جز   اگر  و  نیست،  [ی]دیگر   خدای  او  همراه  به  و) 2َیِصُفوَن   َعَمّ
  دیگر   بعضی  بر  آنان  از  بعضی  حتما    و  برد،می  خود  با  ]بود[  آفریده  را  آنچه  خدایی   هر   قطعا    بود  این

  َغْیرِ   ِعْندِ   ِمْن   اَن ک  َوَلوْ   :فرماید می  و  (نندکمی  وصف  آنچه  از  خدا  است  منزه  .جستند می  تفّوق
هِ  ا  ِفیهِ   َلَوَجُدوا  الَلّ اک  اْخِتاَلف    بسیاری   اختالف  آن  در  قطعا    بود  خدا  غیر  جانب  از  اگر  و) 3ِثیر 
 . (یافتند می

  ، باشد   آن  از   یشب   ندارد  امکان  و  دارد   یامبر پ   یک   تنها   «زمان  و  مکان»  هر  یبترت  ینا   به
  یدو   هر که طوریبه  ؛است نکرده مبعوث یامبرپ دو ،زمان و مکان یک  در متعال خداوند و

 . د نباش االطاعهواجب و ، خلق بر حجتها آن

  سخنی  بعدی  امام  نیز   محمد  خدا   رسول  فرزندان  از  اطهار  ۀائم  در  دلیل   همین  به
  در   دو   هر     ین حس  و   حسن  . شود   شهید   یا   یابد   وفات   قبلی  امام  که   وقتی   مگر  ، گویدنمی 
  ی سخن  حسن  امام  یزندگ  اندور   در   ینحس  امام  لیو   ،هستند   امام  زمان  یک
  ینهم  به  امامت  ینحس  از  بعد  .است  بوده  حسین  امام  به  محجوج  او  و  گویدنمی 

  آنکه   تا  کندمی  تسلیم  فرزندش  به  را   آن  ، پدر  که  طوریبه   ؛یافت   جریان  شفرزندان  در  یب ترت
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  حضرت   فرزندان  در   نیز   ایشان  از   پس   و   ، یدرس  الحسن  بن   محمد   حجت   امام   به
 . یابدمی  ادامه نویمهد یعنی

  و   یعیانش  بودن یادز   رغم به   امام  ، یمهد   امام  ی صغرا   یبتغ   زمان  در  یحت
  سفیر   یک  از   بیش  شیعیانش  و   خود   میان  مختلف،  یهاین سرزم  در ها  آن  یپراکندگ

  یگرد   در  او  و   بود  ی عمر   ید سع  بن   عثمان   حضرت  یرسف   یناول  .نکرد  منصوب
  منصوب  عثمان  بن   محمد   پسرش   وی،  وفات   از   پس  سپس  .داشت  ُوکالیی   هاین سرزم

  ؛شدند   منصوب   ی سمر   محمد   بن   ی عل  او  از   پس   و  ، روح   بن   ین حس  او   از   بعد   سپس   و  ، شد
 .شانهمگی بر  صلوات و سالم

  شدند   انحراف  دچار  ثابت،   یاله  سنت   ینا دربارۀ    خصوصبه  ،الزمانآخر   در  یعهش  امت
  ش، خود  ی برا   یحجت  را   او  سخن  و  کرد  اقتدا   آن  به و    یدبرگز   خود  ی برا   یامام  ،یفه طا  هر  و
  یابت ن  یادعا  نیز رهبران آن از هرکدام !دانست متعال خداوند با  مخالفت را  او با مخالفت و
  بندگان  و  کشور امور    در  تا   است   یبنا  او  طرف   از   یدگویم   و   ددار   یمهد   امام   نباج  از

  حالی  در  ،شدند  فرقه   هفتاد  از  یش ب  یعه ش  که  ید رس   آنجا  به   کار  و  باشد  داشته  تصرفودخل
  تعداد  تا   کنندی م  رقابت   یکدیگر   با  رهبران  ینا   و  کندیم   لعنت   را   یگری د   هرکدام،  که

  ی هاصورت   از   الکتریکی  تابلوهای   و  یوارهاد   که   آنجا  تا   ؛ کنند  جمع   انصار   و   یروپ  یشتریب
بر    و  ، شد   ر پُ ها  آن  کردۀَبَزک حاکم    کشتار   و   قتل   و  خواندنفاسق   به   ،هاآن   میان فضای 

 ! یدرس

  نزاع   به   یکدیگر   با   یمهد   امام   یالنوک  است   ممکن   ا یآ  دانستم ی م  کاش   یا 
   !برخیزند؟

  جنگ   به  شانکار   یت نها  که  ستهاجن   ینلغبَ مُ   از  تن   ده  نمایش  یهشب  ،نمایش  این
  و  شد   شگفت   در  آن  از  هم   خدا   که   بود   یزی چ  ین ا   : گفتند  اشدرباره   سنتاهل   و  ید رس

 ! یدخند
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  امام  ۀخند  و  یشگفت  باعث  تا   جنگندی م  یکدیگر  با  امروز  هم  ی مهد   امام  بانینا   آیا
 ! د؟نبشو  یمهد 

  یت واقع  این  از  غفلت  و  نگریسطحی   از  حدی  چنین  به  جماعت  این   یاآ  دانمی نم  بنده
باری که همچون خورشید میان روز مشخص است و  وضعیت خفت  ؛اندکرده   تنزل بارخفت

 !کرد؟ انکارش تواننمی وجههیچبه 

  ی پرچم  اکنون  یاآ  و  است  ظهور   عصردربارۀ    سخن  دارد   اهمیت  اینجا  در  که  چیزی
یگانه    یپرچم  اگر  و  دارد؟  وجود   پرچم  ینچند   یا   ، باشد  واجب  شاطاعت  که   دارد  وجود یگانه  
  ی حسن  ،است  ینیحس  پرچم،   این  یاآ  و  شناخت؟  را   پرچم  آن  توانیم  چگونه  دارد  وجود

 ؟ یجعفر  یا  است،  یعباس است،

یک    بیتاهل   که  نیست  تردیدی    ظهور   عصر  در ها  آن   ۀجلو  کهدارند    پرچم فقط 
  ینا   و   نیست،  متعدد   و   ست یکتا  ـی اله  سنت  اساس  بر ـ   بیتاهل   پرچم   یرا ز   ؛ باشد
 .اندگفته  سخن اشدرباره  بیتاهل از یت روا  هاده  که است اینکته 

  ۀ سای   در  کههر  که یمدار  یپرچم ما ...»  :است  آمده  یطوالن  یثیحد  در  المؤمنینامیر  از
  نابود   دمانَ باز  آن  از  کههر   و  شود،  رستگار  کند   شتاب  آن  سویبه  هرکس  دهد،   پناهش  گیرد   قرار  آن

 1« . ... بدیا  نجات ویدج تمسک آن به هرکس و شود،

  کند یم  مهیا  را  یپرچم  ما  یبرا  خدا  آنکه  تا  ...»  :است  آمده  خدا   رسول  از  یثیحد  در  و
  . شود آزرده کند  مخالفت  آن با هرکس   و ، شود یروز پ  دهد یاری  را آن هرکس   و ید،آیم   مشرق از  که

ها  آن  بر   است  من  اخالق   شبیه  اخالقش  و  ، من  نام  مانند ه  نامش  که  بیتاهل  ما  از  یمرد  سپس
 2« . ...کندیم  خروج
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  ی پرچم  ، ما  پرچم   از »قبل  :گفت  است،   شده   نقل   یهحنف  بن   محمد   از  بشر،  بن  محمد   از
 1« . ...هست مرداس  آل  از یگری د پرچم   و جعفر آل از

  به  هرکس  پس  ،است  داشته  وجود  بیتاهل  یبرا   پرچم  یک  تنها  همواره  که  آنجا  از
  آن  از  هرکس  و  شده،  خارج  حق  از  زد  جلو  آن  از  هرکس  و   ه،شد  ملحق  حق  به   یوستپ  آن

  ی برا  را  پرچم ینا  بیتاهل  یاآ یمپرسیم و گردیمبازمی حال .است شده نابود  افتاد عقب
  رها   را   آن  یا  ؟اندکرده  مشخص  ـیاجمال  صورتبه   هرچندـ   را   آن  یهانشانه  و  ،یفتوص  امت

  ی شکار   ، امتبه این ترتیب    تا  اندسپرده   فراموشی  ۀبوت  به  را   الزمانآخر   امت  یتهدا   و  کرده،
 ! شوند؟می برافراشته  یمهد  امام یامق  از یشپ  که بشوند یگمراه یهاپرچم  برای

  که  است  دور به  بسی  طاهره  عترت  و  محمد  خدا   رسول  مقدس   ساحت  از  :پاسخ 
  و   محمد  خدا   رسول  .«یانجهان  یبرا   یرحمت  مگر  نفرستادیم  را   تو  ما»  :کنند   چنین 

  از  ین، سرزم   و  نسب  و  صفت   و  نام  با  را   او  و،  کرده  یانب  را   پرچم   آن  حامل  شبیتاهل
  هوای   و  ش خود  که   اشدب  یمنحرف  هر   علیه   یحجت  تا  اندکرده   متمایز  یگمراه  یهاپرچم 

 . شودیم یبندگ متعال خداوند ی جابه  که  است گرفته  نظر در ییخدا  عنوانبه  را  نفسش

 : پردازیممی یگری د  از بعد یکی  آن، اوصاف یان ب  به اکنون

   :است ینیحس ظهور، عصر  در   دمحمآل  پرچم حامل -1 

  امام   یامق   از  یشپ  مردم  است  واجب  که  یپرچم  تنها   اندکرده   تأکید  یاتروا   یبرخ
 : است ینیحس و  ،فردبه منحصر  یپرچم  کنند اشیاری   یمهد 

  محمد آل  ازدارم از "شّذاذ"  شما را برحذر می  ...»  :فرمود  است،  شده  روایت  باقر  امام  از
محمد و علی  آلکه    ؛دارند[  قیام  ادعای  و  دهندمی  نسبت  محمدآل  به  دروغبه  را  خود  که  ]کسانی
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در جای خودت ثابت بمان و هیچ حرکتی  پس    ها.دیگران، پرچم  در حالی کهپرچم دارند  تنها یک  
پیمان  عهد و  را ببینی که    پیروی نکن تا آنکه مردی از فرزندان حسین  از احدینکن و هرگز  

قرار گرفت،    علی بن حسیندر اختیار    پیامبر خداعهد  .  با اوست  شپیامبر خدا و پرچم و سالح
و پس همیشه و تا ابد همراه    .دهدانجام می  و خدا هرچه بخواهد  ؛محمد بن علینزد  سپس  و  

 1« . ...دارم برحذر می بیان کردم تآنچه برای تو را از ها باش و اینملتزم 
  فقط   ظهور   عصر   در   یعل  و   محمد آل   که   فرماید می  تأکید   یت روا   ین ا   در   باقر  امام

  امام  فرزندان   از   پرچم   ین ا   حامل  و   ها؛ پرچم   ،یگراند  که  حالی   در   دارند   پرچم   یک 
 .است ینحس

  عزوجل   وندخدا»  :فرمود  است؟  زمانی  چه  فرج   شد  پرسیده  اباجعفر  از  یوقت
ي   َفاْنَتِظُروا   :فرمایدمی   از   شما   با   []هم  من   هک  باشید  منتظر  پس) 2اْلُمْنَتِظِریَن   ِمَن   ْم کَمعَ   ِإِنّ

  سپس   .شودیم  برافراشته  یگمراه  پرچم  ،طالبابی  بن  جعفر  آل  یبرا  :فرمود  سپس  .(منتظرانم
  یعل  بن  حسن  آل  یبرا   سپس  .کندمی  برافراشته  را  شرورتر  و  ترگمراه  یپرچم  عباس   آل

  ین حس  فرزند  یبرا  سپس  .یستن ها  آن  در  یزیچ  یچه  که  دن شویم   برافراشته  ییهاپرچم
 3« .است آن در امر این که شودمی  هتبرافراش ی پرچم

 حسنآل   یا   عباسآل   یا  جعفرآل   آِن   از  پرچم  آن  که این  یتروا   ین ا   در  باقر  امام
  این  با  را   آن   و،  کرده  منحصر   ینحس  فرزندان  در   فقط   را   آن   و  ، کرده  ینف  را   باشد 

  در  یمهد   امام  امر  یعنی  ؛ است  فرموده   یف توص   است«  آن  در   امر  »این  که خصوصیت  
  یار بس  تیاروا   «؛است  یناگهان   ،ما  امر»  که  است  شده  وارد  بیتاهل  از  .است  پرچم  آن

 .اندکرده بیر تع  «امر» عبارت ا ب قائم،   یامق  ازها آن  در که هست  هم دیگری
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  مشرق   از   ینحس  فرزندان  از   ی مرد»  :گفت  ، است  شده   یتروا   عمر   بن   عبدالله  از
 1« .کوبدیم را ها آن  و شکندمی هم  در  را  همه شوند یارورو او با هاکوه  اگر  که کندیم خروج

 : استیاوص از  یکی و ی مهد امام فرزند محمد،آل  پرچمدۀ کننحمل -2

  حرکتی   هیچ  و  بمان  ثابت  خودت  جای  در  پس  ...»  :فرمایدی م  که  باقر  امام  روایت  از
  پیمان   و  عهد  که  ببینی   را  حسین  فرزندان  از   مردی  تا  نکن  پیروی  آنان  از  احدی  از  هرگز  و  نکن

اوست  او  سالح  و  پرچم  و  خدا  پیامبر   پرچم   صاحب  شودیم  روشن  «...خدا  پیامبر  عهد  .با 
  مطالب  از   و  « اوست  با  خدا   پیامبر  عهد »  فرماید ی م  یرا ز   ؛ استیاوص  از   یکی  محمدآل

  است یشانا  وفات یدنرس هنگام یتوص همان خدا  رسول عهد شد مشخصشده گفته
  فرموده   بیان  صراحتبه   نیز   صادق  امام  و   کرده  تصریح  مهدیون  و   ائمه  به  آن  در  که
َخذَ   َمِن   ِإالّ   :است  تعالیحق   سخن   این   در   شدهاد ی  عهدِ   همان  مرگ  هنگام  وصیِت   که   اتَّ

ْحم  ِعْندَ    یت وص  و،  (است  گرفته  پیمانی  نارحم  [خدای]   جانب  از  که  کسآن  جز ) 2َعْهدا    ِن الرَّ
که    اینبا    ینی حس  سازِ زمینه   شخِص   این  که  حال   . ستیااوص  نزد  فقط   عهد خصوصیت 

  و  ، باشد  پیامبر  ی یااوص  از   یکی  ید با  پس  ، شودیم  یفتوص   است  ش نزد  خدا   رسول
  یام ق   از   یشپ  یدبا  یوص  ین ا   ، کردم  روشن  پژوهش  ینا   یقبل   یهابخش   در  که  طور  همان

  امام  از   بعد   اماماِن   یرا ز   ؛ باشد  یشانا   فرزندان   از   یدبا  و  شود   ظاهر   یمهد   امام
 .شودمی  منتقل فرزند به پدر   از یعنی  ؛ یستن  هانسل  نسِل  و ، هانسل  در جز ینحس

  کرده   یانب  ـعهد   همان  یعنیـ   محمد  خدا   رسول  یتوص  که  است  مطلبی  همان  ینا 
  از بعد سپس ...»  :ید فرمای م  یمهد   امام  دربارۀ  وفاتش  فرارسیدن  هنگام  که  آنجا   ،است

مرا[ به فرزندش    ینیو جانش  یت]وصا  دیرس  او  وفات  زمان  یوقت   پس  .است  یمهد   دوازده  ،شانیا
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نامش مانند نام من،    یک  ؛نماید و او سه نام دارد  یماست تسل  (یینمهد  )اولین  ینمقرب  ینکه اول
خواهد بود؛    ینام او مهد   ین است و سوم  "احمد "مثل نام پدر من است و آن عبدالله و    یگرش نام د
  ین نخست  یمهد   امام  فرزند   اینکه  به   کندمی   داللت  یتوص  این  «.مؤمنان است  یِن او اول
  !؟کندمی  صدق او بر «ن امؤمن یناول» توصیف  چگونه وگرنه ؛آوردیم یمانا  که است یکس

 . نیست تکرار  به  نیازی و  کردم روشن  تحقیق این  مختلف جاهای در  را  نکته   این بنده 

  : کنیم می  مشاهده   المؤمنینامیر   از   ی بعد   یت روا   در  وضوحبه   را   ی معن  ین ا   همچنین 
  بر   ماه  هشت  را  ش یر شمش  و  کندمی  خروج  مشرق  از  شبیتاهل  از  یمرد  ی،مهد   از  قبل  ...»

 . باشد  داشته  فرزندانش  جز  یبیتاهل یمهد  امام ندارد امکان ؛ و«...گذاردمی  خود دوش 

  ی های پرچم  یاگو»  :فرمایدمی   اشاره  مطلب   همین  به   نیز   رضا  امام   از  ی بعد   یتروا 
ه داد  هاوصیت صاحب فرزند  به و دن رسیم  شام به هکاین تا  آیندمی  مصر  از که  بینممی  را رنگسبز
 1« .دن شومی

  صاحب   یمهد   امام  یرا ز   ؛ است  یمهد   امام  پسر همان  هایت وص  صاحب   فرزند   و
  ینجا ا   در  و  اند،شده   جمع شنزد   ائمه   و  یا انب  یهایت وص  که  است  یکس  همان  و  ،هایتوص

 . ندنکی م یعتب   او با  یعنی  ؛ند نکیم حرکت هایت وص  صاحب فرزند سویبه  هاپرچم 

  در  بیتاهل   پرچم دهکنن   حمل   َنَسب شودی م  روشن  دوم   ۀ نکت و  اول   ۀ نکت  به   توجه   با 
 . است یمهد  امام یوص او و  ،ینیحس ظهور عصر

 : است مشرق  از   دمحم آل  پرچمۀ دکننحمل  -3

 امکان   و  است  یکی  فقط   ظهور  عصر  در   بیتاهل  پرچم  شدیم   متوجه  آنکه  از  پس
  و   جهت   یان ب  به   ، است  ی مهدو   مشخص   طور به   و   ینیحس  ،پرچم   این   و   ، باشد  متعدد   ندارد
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 . پردازیممی  کندیم خروج  آنجا از پرچم  ین ا  که یمکان

  و  آن  از  اطاعت  به  که  بیتاهل  پرچم  که  اندکرده  یانب  یاریبس  یاتروا   :یمگویم
 . کندیم خروج مشرق  از  است شده  داده فرمان  آن یاری 

  و  شوندمی  نمایان  مشرق  از  سیاه  هایپرچم  سپس  ...»:است  شده  روایت  خدا   رسول  از
  و   کرد  یاد   را   جوانی  سپس  «.است  هنجنگید  چنیناین  قومی   هیچ  که  جنگند می  چنانها  آن  با

 «. است  مهدی ۀخلیف او، زیرا کنید بیعت او با  دیدید، را او وقتی» : فرمود

  مشرق  از  شبیتاهل  از   مردی  ،مهدی   از  قبل  ...»  :است  شده   روایت   المؤمنینامیر   از
 « . ...کندمی خروج

  ید کن  یرویپ   مشرق   ۀکنندطلوع  از   اگر   و  ...»  : است  شده  روایت   المؤمنینامیر   از   نیز   و
 « . ...بردمی خدا رسول  یهاراه هب را شما

  کوچک   یاه س   ی هاپرچم  با   مشرق   از   ی مرد  و   ... »  :است  شده   یتروا   االحبار کعب  از   و
بیعت کرده و از او   یمهد   با   که  است   یکس  همان  او  ؛کشدی م  را   شام   صاحب   و   آید،می

 1«.  ...کنداطاعت می

  کندی م  خروج  مشرق  از   ین حس  فرزندان   از   ی مرد»  :است  شده   یت روا   عمر   عبدالله   از   و 
 « .کندمی باز  میانشان از را  خود  راه و کوبدمی  هم  دررا ها آن د نشو  یارورو  او با هاکوه  اگر که

  یی هاپرچم  سپس  ...»  : است  شده   روایت   ی طوالن  یثیحد   در   المؤمنینامیر   از   و
  بر   که  حالی  در  یر؛حر   نه  و  کتان  از  نه  و  هستند  پنبه  از  نه  که  آینددرمی  حرکت  به  مشرق  از  ناشناس 

  .کند یم   یرهبر   را  آن  محمد آل  از  دیمر   و  است   شده  هرمُ   اکبر  یدس  نقشها  آن  از  یکی   رأس 
 2« . ...یچد پ یم  مغرب در  ُمشک بوی همچون آن خوش   یبو  و شودیم  ظاهر مشرق از
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  اند آمده  خراسان  سوی  از  یاه س  ی هاپرچم  دیدی د  یوقت»  :است   شده  وارد   خدا   رسول   از  و
 1« . است آن در یمهد  خدا ۀیفخل  زیرا یایید بها آن سویبه

  دنیا جای به را آخرت  ،بیت اهل ما  برای خدا»  : فرمود   است،   شده   روایت  خدا   رسول   از   و
 مشرق  از  قومی  آنکه  تا  ،شد   خواهند  آوارگی   و  طرد  و   بال  دچار  من  از  پس  من   بیت اهل  و  ؛برگزید

ها  آن  به  لی و   طلبند می  را  حق   بار   سه   یا  بار   دو ها  آن  . دارند  سیاه  هایپرچم  که   حالی  در  آیند می
  آن   ولی  شودمی  دادهها  آن  به  خواستندمی  آنچه  و  شوندمی  پیروز  و  جنگند می  پس  ؛شودنمی  داده

  از ها  آن  که  طور  همان  را  زمین  او  و  دهندمی  من  بیتاهل  از  مردی  به   را  آن  آنکه  تا  پذیرندنمی  را
ها  آن  سویبه  باید  کرد  درک   را  آن  شما  از  هرکس  .کند می  پر  دادوعدلاز    کردندپر    ستم  و  ظلم

 2« .است مهدی او که ؛ها برف روی بر  خیزسینه حتی ابدتبش
  و  کندیم  خروج  مشرق  از  ،ساززمینه   حِق   پرچم  ندن کمی  تأکید   هایت روا   ین ا   تمامی
 . است یرانا  و اق عر  مشرق، از منظور  که است مشخص

 : است بصره  از  دمحمآل  پرچمدۀ کننحمل  -4

  امام  یام ق   از   یشپ   حق   پرچم   تنها   شد  روشن  یقینی  و   قطعی  طوربه   آنکه  از   پس
  شهر   به دقیق  طوربه   ،کندی م  خروج  مشرق  از  و  است  یمهدو   و  ینیحس  ی پرچم  یمهد 

 . یمپرداز ی م است مشرق ۀمنطق کدام از  او ظهور أ مبد  ینکها  و  بیتاهل پرچم  حامل

 کسی  ید با   ظهور   عصر  در  یمهد   امام  پرچم  ۀکنندحمل   که   یستن   یشک   :یمگومی
  : فرماید می  تعالیحق   یرا ز   باشد؛   گرفته   پیشی   همه   از   مهدی   امام  یاری   در   که   باشد 

 اِبُقوَن اِبُقوَن   َوالَسّ ئِ   *  الَسّ وَل 
ُ
ُبوَن   ک أ   همان  آنان  *   ندامقدم  گیرندگانسبقت  و) 3اْلُمَقَرّ
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  و   او  به  مردم  ترینمقرب  یدبا  یمهد   امام  پرچم  ۀکنندحمل   است  بدیهی  و  اند(مقربان
  از   انصار   نخستین   و   نامؤمن  ین اول  ما  ی وقت  پس  . باشد  ی مهد   امام  از   بعدها  آن   ینبرتر 

  امام  پرچم  ۀکنندحمل  همان   او  دانست  خواهیم  یقین  به  یم شناخت  را   نفر  یزدهس  و  یصدس
 . تاس یمهد 

  امام  به   ن امؤمن  یناول  شویم می   متوجه   محمد  خدا   رسول   یت وص  در   تأمل   با 
  : فرمایدمی یت وص یانپا   در خدا  رسول . است یمهد  ،احمد  او، یوص و فرزند  یمهد 

مرا[ به فرزندش که    ینیو جانش  یت]وصا  ـمهدی  امام  یعنیـ  دی رس  او  وفات  زمان  یوقت   پس»
نامش مانند نام من، نام    یک  ؛نماید و او سه نام دارد  یماست تسل  ینو[ مقرب  یین]نفر از مهد   یناول
خواهد بود؛ او    ینام او مهد   یناست و سوم  "احمد "مثل نام پدر من است و آن عبدالله و    یگرش د

   «.مؤمنان است یِن اول

  در   کهآن  مگر  باشد   نامقرب   یا  نامؤمن  یناولتواند  نمی  او  امه گفت  بارها   که  طور   همان
  دانستیم   آنکه  از  پس  و  باشد   گرفته  پیشی  همه  از  یمهد   امام  یاری   و  یق تصد

  یناول  او   که   خصوصیت   این   با   و   است  ش فرزندان  از   ی مهد   امام   پرچم   ۀ کنندحمل
  ، شودیم  یز متما  انصار   یگر د   از   است  یمهد   امام  یاری   ی برا   گیرندگانپیشی  و   نامؤمن

  از   یمهد   امام   انصار  ین اول  کندی م  یان ب   که   گوش جان بسپاریم   ی بعد   یت روا   به   اکنون
 .است بصره از مشخص  طوربه   و عراق از ، نفر  یزدهس و یصد س یانم

  : است  شده   روایت   مهدی   امام   انصار   تعداد دربارۀ    طوالنی   خبری   در   یعل  امام  از
 1« .است  ابدال ازها آن ین آخر  و بصره ازها آن یناول ید بدان »

 اوست  یوص  و  او،  فرزندان  از  یمهد   امام  انصار  یناول  شودیم  روشن  یب ترت  ینا   به
 .است بصره اهل  مشخص  طوربه   و ،احمد  نامش و
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  با   ین ا   و  است   عراق  از   یمهد   امام  پرچم   ۀ کنندحمل  ظهور   أ مبد  که   شود   توجه   ید با
  او   یدشا   ؛ندارد  یتعارض  ندنکیم  اشاره  خراسان  از  ساززمینه   شخص  ینا   آمدن  به  که  یاتیروا 

  یا  او  تابع   د نیآیم  خراسان  از   که   ییهاپرچم   شاید  یا   ، باشد  شده   خراسان  به   هجرت   به   مجبور 
  واگذار  اهلش  به  ،نکته  ینا   یقدق  کردنمشخص   و  باشند  یمانی  رهبران  از  یکی  یرهبر   به
 .کرد  خواهد آشکار را   نکته  این زودیبه روزگار یتعال اللهشاء ان و شودیم

 :است نامشخص دمحمآل پرچمدۀ کنن  حمل  بس  ن   و اصل  -5

  مواجه   یمردمان  با  او  است  شفرزندان  از  یمهد   امام  پرچم  ۀکنندحمل   که  آنجا  از
  ی طوالن  یبتغ  ۀیجنت  در  مردم  یرا ز   دارند؛ می   ابراز  ی یار بس  تردیدهای   و  شک   که   شد  خواهد

  این   تمام  میان  در  و  باشد  کرده  ازدواج  حضرت  آن  دانند یم  ید بع  یمهد   امام
  به   ساززمینه   شخص  ینا   پس   ؛ باشد  داشته   ی فرزندان  و  نسل  آیند می  پیدر پی   که   ییهانسل

  که   است   اینکته   ین ا   و  دارد؛   نامشخص   ی نسب  و  اصل   کهخواهد شد    وصیف ت  صورت   این
 .است فرموده   اشاره آن به ی بعد  یتروا 

  ی وقت  پسبه گردش درآید؛    یابی باشد کهآس  یدبا»  :فرمود  کوفه  منبر  بر  المؤمنینامیر
ناشناس را  نسبی  ویر با اصلگ سخت  یابنده  وندخداشد  ثابت    خود  یۀو بر پااستوار،  خود  محور    بر

آن   پانگیزد  یبرمبر  اوست.    یروزی که  آن با  و  است  بلند  او  یاران  و  موهای  دارند  سبیل  ها 
  آنان ستیز کند که با  کسی    وای برهستند.  یاهس  یهاو صاحب پرچم است  هایشان سیاهجامه

را  حمکه بی او  و به  کنم  نگاه می  یشانکارهابه  و  ها  به آنمن    یابه خدا سوگند گو  .کشندمیابا 
 یشانا  بر  ترحمی  هیچ  بدونها را  خدا آن  .نگرمیمینند  بیها مآنچه فاجران و اعراب سرکش از آن 

ساحلی، به  و  فرات، در شهرهای بیابانی  در ساحل  خودشان    در شهر  اها ر آن  سازد؛ پسیم   مسلط
 1« .کندپروردگار تو به بندگان ستمی نمیو ؛ کشندیم محابا اند، بیکردهها خود آنچه آن یجزا
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 است  دمحمآل  از   مدمحآل  پرچمدۀ کننحمل  -6

  یمهد   امام  یبرا   ی ساز زمینه   پرچم  ۀکنندحمل   که   اندکرده   اشاره  ی ار یبس  روایات
 :شودمی  حضور تقدیم یاتروا  ین ا  .است محمدآل  از یمرد

از  ناشناس    ییهاپرچم  سپس   ...»  : است  آمده   المؤمنینامیر   از  ی طوالن  یثی حد  در
رأس یکی  بر    در حالی که  یر؛حر نه  کتان و  نه از  و  هستند  از پنبه  آیند که نه  مشرق به حرکت درمی

از مشرق    .کندیم   یآن را رهبر   محمداز آل  دیهر شده است و مر اکبر مُ   یدسها نقش  از آن
م بو یظاهر  و  ُمشک  خوش    یشود  بوی  همچون  م آن  مغرب    ترس  آن  جلوی  در  .یچدپیدر 

  ... شوندمی  وارد   کوفه  به  هستند  پدرانشان  خواهخون  که  یحال  در  و  رود،می  پیش  ماه  یک  مدتبه
.»1 

 و   تر کریم  ،تر جلیل  وند خدا»  : فرمود   ، است   شده  یتروا   اباعبدالله  از   ، ابوبصیر  زا 
  به  ،شوم  یتفدا   گفتم  :کردم  عرض  «.کند  رها  عادل  امام  بدون  را  مردم  که  است  آن  از  تربزرگ

  و   یشآسا  هرگز  محمد  امت  !ابامحمد  یا»  : فرمود  .یابم  یشآسا   آن  با  که  بدهید   خبری   من
  شد   منقرض ها  آن  سلطنت  ی وقت  .باشد  برقرار   فالن یبن   سلطنت  که   یزمان   تا   یافت  نخواهد   فرجی 

 به  و  کندیم   حرکت  تقوا  با   که  کندیم  آماده  محمد  امت  یبرا   را  بیتاهل  ما  از  مردی  وندخدا
  پدرش  اسم  و  او  اسم  من  ،سوگند   خدا  به  و  یرد؛گینم  رشوه  خود  داوری  در  و  کندیم  عمل  عدالت

  ما   سویبه  است   سیاه  خال  دو  دارای  و  دارد  قوی  گردنی  هک  قد کوتاه  مرد  آن  سپس   .دانمیم  را
  ه ک  چنان  ندکمی  دادوعدل  از  پر  را  زمین  او  ؛الهی  امانت  حافظ  و  عادل  قائم  همان  ؛آمد  خواهد

 2« .اندردهک ستم و ظلم  از پر را آن فاجران

  از   او  بیتاهل  از  مردی  یمهد   از   یشپ  ...»  :است  شده   یت روا   ینمؤمنیرالام  از
 « .  ...کندمی  خروج مشرق
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 امکان   «او  بیتاهل  از»  و  «محمدآل  از»  و  «بیتاهل  ما  از  یمرد»  ائمه  سخن   این
  امام   فرزندان  از   او  ینکها   یعنی   کند؛   صدق   گفتم   ترپیش  که   یزی چ   آن  از   یر غ   بر   ندارد 
  آن   به  هم  خدا   رسول  یتوص  که  است  اینکته   همان  ینا   و  ؛ستاو  یوص  و  یمهد 

  فقط   «بیتاهل ما از»  ۀکلم که  باشیم  داشته  نظر در  اگر  خصوصبه   و   است،  فرموده   تصریح 
  طور به   را ها  آن   و   ،زدودهها  آن  از   را   ی ناپاک  و   پلیدی   وندخدا   که   کندمی   صدق   ی کسان  بر 

  ی کسان  یا   شپاک  عترت  و   محمد  خدا   رسول  یعنی  باشد؛  ساخته  طاهر   و   هیزپاک   کامل
  :فرمایدمی  تعالیحق   . یمحمد   سلمان   مثل   ؛اندآورده   دست  به  را   یمانا   ۀگانده   مراتب   که
َما هُ   ُیِریُد   ِإَنّ ْجَس   ُم کَعنْ   ِلُیْذِهَب   الَلّ ْهَل   الِرّ

َ
رَ   اْلَبْیِت   أ ا  ْم کَوُیَطِهّ   است   خواسته  چنین  خدا) 1َتْطِهیر 

 . (گرداند  یزهکپا  و کپا  کامل  طوربه را شما و  بزداید  بیتاهل شما از را آلودگی که

 : است «احمد» دمحمآل  پرچمدۀ کننحمل  اسم -7

  او  و  است  احمد  نامش  یمهد   امام  پرچم  صاحب  شد   مشخص  دوم  ۀ نکت  به  توجه  با
  به   که  هستند  هم  یگرید  تایروا   .است  یمهد   امام  یاوران  نخستین  و  نامؤمن  یناول

 : جمله  از  ؛د نکنیم اشاره  اسم ینا 

در طالقان دارد که   یگنج   وندخداراستی که  »به   :فرمود   ، است  شده  یتروا   باقر  امام  از
از  و  ست  از طالنه   نفر در خراسان هستند که شعارشان    ،نقرهنه  "  احمد احمد"بلکه دوازده هزار 

را  ها  بسته، آنقرمز    خاکستری در حالی که سربندی  یبر قاطر م سوار  هاشیاز بن   جوانی است و  
سوی او  به  یدیدآن را شن  ی پس وقت کند.  عبور میکه از فرات    نگرمیبه او م   یا. گوکندیم   یرهبر 
 2.« ها باشدیخ یرو خیز حتی اگر سینه  یدبشتاب 

  نام   ید با  حتما    افرازندبرمی   ی شعار   عنوانبه   را   آن  طالقان  ی هاگنج   که   «احمد»  اسم
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  یشپ   طالقان،   یهاگنج   یرا ز   ؛باشد   یمهد   امام  پرچم  ۀ برافرازند  و  هاپرچم   یتگرتریِن هدا 
  ندارد  امکان  پس ؛ دنیآیم  امام  ی برا   ی ساز زمینه   عنوانبه   ، یمهد   امام  ِی علن  یام ق   از

  صفت  با  یرا ز   ؛ند نک  انتخاب  خود  برایرا    هاپرچم   یتگرتریِن هدا ]صاحب[    نام  جز  یشعار 
  شده   اگر  حتی  دهند  یاری  را ها  آن  است  شده  امر  مردم  به  و  اندشده   یف توص  «یتهدا »

  بدهند   فرمان  یگروه  یاری  به  ائمه  است  ممکن  چگونه  حال  .یخ  و  برف  روی  خیزسینه 
  یتگرترین هدا   یاری   به  فقط  ائمه  چراکه  !اند؟یده برگز   را   یگمراه  شعار   شان خود  ی برا   که

  کننده رپیچی س   شخص  و  است   یمانِی   ِی مهدو   ینِی حس  پرچم  آن،   و  اندداده   فرمان   هاپرچم 
  ی اسم  ـاحمد ـ   طالقان  اهل  شعار   اگر  حال   .اندکرده   توصیف  آتش«   »اهل  صفت  با   را   آن  از

  یکس  شخص   آن  صورت  این   در  باشد  ی مهد   پرچم   صاحب  تابع  از   غیر  شخصی  برای
  چنین   تواندی نم  ی عاقل  هیچ  و  است   تش آ  اهل  از   و   کرده  یسرکش  یمانی   علیه   که   بود   خواهد

  یاری   و  نصرت  به   ائمه  که  باشیم  داشته  نظر   در  یوقت  خصوص به   ؛ باشد  داشته  تصوری
  باشد   شده  مشخص  یخاص   نص  با  که  معصوم  طرف  از  یب نا  یا  معصوم  از  یرغ  کسیهیچ 

 . دهندی نم فرمان

  یتگرترین هدا ]صاحب[    اسم  احمد(  احمد  یعنی)  طالقان  یهاگنج   شعار  یدبا   پس
 . باشد یمهد  امام یب نا  و یوص احمد،  ی نیما ی یعن ،هاپرچم 

  شود می  آشکار  که  اسمی  ؛دارد  اسم  دو  قائم  ...»  :فرمود  ، است  شده  یتروا   باقر  امام  از
  ... است   احمد  است   یمخف  که   اسمی   و  ، محمد  است  آشکار  که   یاسم   است؛  یمخف   که   اسمی   و
.»1 

  ی اسم  :فرماید یم  یت روا   یرا ز   ؛کرد  حمل  یقیحق  یامعن   بر  را   اسم  دو  این  ندارد  امکان
  ها اسم   این   ی دو   هر   که   است  آن   واقعیت   لیو   است؛   یمخف  که  ی اسم  و   شود، می  آشکار   که
 ! دارد؟ معنایی  چه  بودنمخفی  این پس اند؛ شده  اعالم یتروا  این در 
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  ظهور   دو  قائم   یعنی  هستند؛   «ظهور»  معنای به   «اسم»  دو  این  که  است  این   واقعیت
  . «محمد»  خودش  ِی شخص   اسم  به  یظهور   و  «احمد»  یشوص  سما   به  یظهور   ؛دارد

  یات روا   در   آنکه   رغم به   تا  اندکرده   ریزی برنامه   ائمه   شودمی انجام   احمد   اسم   با   که را   ی ظهور 
  شاهل  شدنحاضر  و  وقتش  یدنرس  تا  و   بماند،  یدهپوش  مردم   از  است  شده   یانب   یاریبس

 . بماند  محفوظ

 .دخوانیمفرا   مردم عموم از  یمخف یامر  به  قائم که است  شده یتروا 

  که  شود یم  نامیده یمهد  دلیل این به یمهد  ...»  :فرمود  است،   شده   روایت   ابوجعفر  از
 1« .کندیم  دعوت یمخف  یامر  به

 سویبه  را  مردم  دوباره  کند  یامق   قائم  یوقت»  :فرمود  ،ستا   شده   یتروا   اباعبدالله  از
  آن   از  مردم  عموم  و  است  شده  ده یش پو  که  کندیم   یتهدا  یامر   به   راها  آن  و  خواندیمفرا   اسالم

  کند یم  یتهدا  یامر   سویبه  که  شودیم   نامیده  یمهد   دلیل  این   به  قائم  و  اند؛شده  منحرف
 2« .کندیم یام ق  حق  یبرا یراز  شودیم  نامیده قائم  و ،اندشده گمراه آن از ]مردم[ که

 : است یمهد محمدآل  پرچمدۀ کننحمل  اسم -8

  امام  یام ق   از   قبل  ساز زمینه   شخصیتی   وجود   به   که   اندشده   وارد  یاری بس  روایات
  او  نام   که   ند نکیم  یانب  یاتروا   ین ا   . کنندی م  اشاره  یانیسف   خروج  از   یشپ   و   یمهد 
  این   از  منظور   که  اندکرده  تصور   اشتباه   به  مردم  از  یبرخ  ترتیب   این  به   و  است  یمهد 

 بر  تواننمی   که  است  تصوری ینا   و  استبوده    الحسن  بن  حجت  ی،مهد   امام  شخص،
  از   یشپ  و  مشرق  از  ساززمینه   شخصیت  این  ندنکیم  یانب  یاتروا   این  یرا ز   کرد؛  تکیه  آن

  مشخص   ویقینقطع   با   بسیاری   یات روا   یق طر   از  که  حالی  در  ،کندی م  خروج  ی انیسف  خروج
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  یام ق  یانی سف  خروج  از   بعد  یشتر ب  یا  ماه   پانزده  و  مکرمه  ۀمک   از   یمهد   امام  که   است  شده
  ـاست   شده  توصیف  یمهد   نام  با  کهـ   ساززمینه   شخص  این   یدبا   پس  ؛کندیم  آغاز  را   خود

  عصر   در  یمهد   امام  پرچم  صاحب  او  و  ،باشد  الحسن  بن   حجت  یمهد   امام  از  یرغ
  در   را   او  محمد  خدا   رسول   که   است  یمانی   ینِی حس  ِی وص  شخصیِت   همان   و   ظهور 

  یگرشنامش مانند نام من، نام د  یک  ؛او سه نام دارد  ...»  :است  نامیده  «یمهد »  خود  تیوص
  یِن خواهد بود؛ او اول   ینام او مهد   ین است و سوم  "احمد "مثل نام پدر من است و آن عبدالله و  

 « .مؤمنان است

 :گرددمی  حضور تقدیم  کنندمی  تصریح  نکته  این به  که یتاایرو 

  دیدید   خراسان  از  را  سیاه  هایپرچم  »وقتی  :فرمود  ،است  شده  روایت  خدا   رسول  از
 1« .است آن در  مهدی خدا ۀخلیف زیرا ؛یخ و برف روی خیزسینه حتی  بشتابید آن سویبه

  ی مخف   یمهد   ،شود  ظاهر  یانی سف  یوقت  ...»  :است  شده   روایت   سجاد  امام  از  و
 2« .کندخروج می آن از بعد و گرددیم

 : است کرده نقل  یرهابوهر  از  ،حماد  بن  م ینع

  به  آنکه  بر  ی انیسف  .کنند یم  خروج  مسابقه  اسب  دو  همچون  یمهد   و  یان یسف»
  . شود یم  یروزپ  رودمی  شمتس  به   آنکه  بر  نیز  یمهد   و   ،شود یم  یروزپ  رود می  سمتش

  ای بر   یدشمن هیچ    و  شدکُ یم  را  شیاران  و  یانیسف  وا  ؛است  یمهد   آِن   از  یروز یپ  سپس
 3«. ماند ینم  یباق   زمین در محمدآل

  آن   یرا ز   ؛است  ی مهد   امام  از  یرغ  یکس  قطعا    یتروا   ین ا   در  شدهیاد   یمهد 
  با   و  کندی م  یامق  یانیسف  با   که   کسی  و  کند یم  یام ق   یانیسف  از   پس   ماه   چند  حضرت
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  تصریح   نکته   این   به   دیگری  روایات   که   طور  همانـ   دهدمی  مسابقه   کوفه  سمتبه   سفیانی
  یخ ش  یبت غ   و  ، یطوس  یخش  یبت غ   کتاب  به  توانیدمی   ؛است  اول(   )مهدی  یمانی   ـاندکرده
  بنده   و   ندارد  یاز ن   یلیدل  به  و  است   مشهور   معنایی   ین ا   . یدکن   مراجعه  هاکتاب   دیگر  و  ی نعمان
 . کنمی م یانب  را  یت روا  یک فقط

 1« ...هستند مسابقه اسب دو همچون  یانیسف و یمانی» :فرمود  اباعبدالله 

  مجعد   موی   و  فرورفته  چشمانی   مهدی»  : فرمود  ، است  شده   یتروا   المؤمنینیر ام  از   و
  خروج   یانیسف   ،شود  ینچن   یوقت   و  است،  مشرق  از  سرآغازش   است،  خالی  صورتش  در  دارد،

 2« .  ...کندمی

 :است یمانی همان   دمحم آل  پرچمدۀ کننحمل  -9

  فرمان   او  از  اطاعت  به  کهـ   ظهور  عصر  در  پرچم  نی تگرتر یهدا   شد  ثابت  آنکه  از  پس
  مرد   ینا   ندارد  امکان  ،است   احمد  ی،وص  ِی شرق  ِی مهدو   ینِی حس  پرچم   ـ است  شده   داده

]صاحب[    او  شده  ذکر  بیتاهل   یاتروا   در   که  باشد  یموعود   یمانی  همان  از  یرغ
  ؛است   آتش  اهل  از  بگرداند  ی رو   آن  از  هرکس  و  است   ظهور  عصر   در  هاپرچم   ِن ی تگرتر یهدا 
  آن   غیر  به  هاپرچم   تمامی  یرویپ  از   ائمه  که  باشد  ینیحس  شخص   همان  یمانی  یدبا   پس

  است   انصار  از  انمؤمن  یناول  او  یرا ز   ؛باشد   یوص  احمد  همان  او  یدبا  حتما    و  اندداشته   حذربر 
  ...او  و  ، باشد  دیمه امام  به ها  آن   ترینمقرب   و  ن یتگرتر یهدا   که  است  آن  مستلزم   ینا   و
  شخصیت   یک   از  یرویپ  به   جز  مشخص،   ۀ مرحل  یک  در  متعال  خداوند   یرا ز   ؛...و  ...او  و

  به   توانیدمی   ؛ما هکرد  یانب  پژوهش   ین ا   در   جا   چند   در   بنده  را   نکته  ن یا   و   ،است   نداده  فرمان
 . یدکن مراجعهها آن



. 305، صیطوس  یبتغ. 1
. 316، ص غیبت نعمانی. 2



 257 .......................................................................... است  یتب پرچم اهل  یمانی،پرچم 

 : است یمهد امام  برای دعوتی صاحب دمحمآل پرچم دۀ کننحمل  -10

  را   محمدآل   پرچم  ۀکنندحمل   صفات  تفصیل،   به  که   یدیمشن  را   یاتیروا   آنکه   از  پس
  ید با  ساززمینه  شخص ین ا  که شودیم روشن ما برای وضوحبه  اندکرده یانب  ظهور عصر در

  سویبه   نه   باشد،   یمهد   امام  سویبه   باید  فقط  وی  دعوت  و  باشد   یدعوت  صاحب
   ...یا  ... یا ... یا  ،یاسی س جریانی  یا ی،یتمرجع

گرتر از  یتهدا ی ها پرچمدر پرچم ...»  :است  شده  روایت  ی طوالن  یثیحد   در  باقر  امام  از
  ی پس وقت  .کندیسوی صاحبتان دعوت مبه  یراز   ؛استهمان    یت،. پرچم هدا یستن  یمانیپرچم  

  ی وقت  و  ؛شودیم  حرام  مسلمانان  ای بر   و  مردم   تمام   ایبر   اسلحه  و فروش   ید خر   یمانی خروج کرد
  ایز ج  یمسلمان   هیچ  بر  و  ،است  یتهدا  پرچم  او  پرچم  یراز   ؛بشتاب   او  سویبه  کرد  خروج  ییمان

 راه   به   و  حق  سویبه  او  یراز   ؛است  آتش  اهل  از   کند  ینچن   هرکس   و  بگرداند  یرو   او  از  یستن
 1« .کند یم  دعوت یممستق

 او  یراز »  : فرمایدمی  کنیم می   مالحظه  باشیم   داشته   دقت   باقر  امام   سخن   در   اگر
  روشن  و  «کندیم  دعوت  یممستق  راه  به   و  حق  به  او  یراز »  و  «کندیم  دعوت  صاحبتان  سویبه
  که   است  علتی  همان  این  و  است  یمهد   امام  سویبه  یدعوت  صاحب  یمانی،  شودیم

  اهل   از   ، آن  از   گردانندهروی  و  است   شده   توصیف   هاپرچم  یتگرترینهدا   عنوان  ا ب  خاطرشبه 
  راه  و  حق  به  ، یمانی  از   یر غ  یگرد  ی هاپرچم   شودمی  روشن   ترتیب  این   به  ؛است  آتش
 . ندنکی نم دعوت  یمهد  امام سویبه   و یممستق

  بندگانت  بر  که  یمرگ  او،   و  من  میان  اگر  یاخدا  ...»  :است  هآمد  صادق  امام  از   دعا  در
  یام ن   از  یرِ شمش  با  که  حالی  در   آور،  یرونب  مرا  قبر  از  یدهپوشکفن  شد،  حائل   یساخت   یقطع  و  یحتم 

  کننده دعوت  آن  دعوت  به   گولبیک  نشین،یهباد  و  ینشهرنش  یانم  در  برهنه،  ۀیزن  و  یدهبرکش
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 1« ...باشم

  اهل   سویبه  مغرب  اهل  و  ...»  : است  شده  یتروا   یطوالن   یثیحد  در   اسری   عمار  از
  آن،  از  یشپ  و  ؛است  یان یسف  آمدن  همین عالمِت   شدند  مصروارد    یوقت  .روندیم  مصر

 2« . ...کندی م دعوت محمدآل سویبه   که کندیم خروج یکس

 « الزمانآخر   در  یتوال   و  یوص»  عنوان  تحت  یتروا   ین ا   و  دعا   ین ا   توضیح   و  شرح 
 . یدبمان  منتظر ؛آمد خواهد

 :کندمی  تئبرا اعالم   محمدآل  پرچمدۀ ننکحمل  -11

  این   به   تحقیق،   همین  در  «الزمانخر آ  در   یت وال   و  یوص»  فصل زیر   در   یل تفص   به   بنده 
 . یدباش  منتظر پس پرداخت؛  خواهم موضوع

  ۀ کنندحمل   سویبه  یت هدا   خواهان  که  یکس  یبرا   را   مسیر   بیتاهل  یب ترت   ین ا   به
  به   بشریت  ۀ هم  ایبر   را   برهان  و  اندکرده   روشن  باشد  ظهور  عصر  در  یمهد   امام  پرچم

  یاهی روس  و  یادن   در  ننگ  جز  کنندگانیب تکذ  و  نا معاند  و  ،اندکرده  اقامه  یان، ب  نیتر واضح
  که  ی گمراه  یهاپرچم   از   یروی پ   مجازات   و   داشت،  نخواهند  یا بهره   هیچ   آخرت   در

  سپاس  و  ؛ است  ی کاف  شان یبرا   است   شده  واضحخورشید میاِن روز،    همچون   شانیگمراه
 . فرمود هدایت  را  ما که است خدایی  آن از ستایش  و



. 74، ص5، ج ینور  ییرزام ،الشیعهوسائل مستدرک . 1
. 303و  302، صغیبت طوسی. 2



 شکست  را  ییان سف  که  است  یکس  همان  وصی،   یمانِی 
 دهد یم

  که   طوری به   ؛ هستند  متشابه   یادی ز   ود حد  تا   اند پرداخته  یانیسف  ۀ یقض   به   که   روایاتی
  پنهان   مردم   برای   ، سناریو  این  ی هاحلقه   یبرخ  نبود  یا  ،ابهامات  یلدلبه   ، یقحقا  از   یاریبس

  را   مفقوده  یهاحلقه   ینا   وقتی  ،حق   صاحب  تا   است  متعال  خداوند  حکمت   ینا   و  اند،مانده 
  یِق حقا  . شودب  شناخته  ، کند  محکم  و   واضح  است  متشابه  یه، قض   ینا   در   را   آنچه   یا   ، یاوردب

  و  ی پوشچشم ها  آن   یشترب  از   بنده   و   هستند   مهم   و  فراوان  یار بس  یار بس  یه قض   ین ا   در   یمخف
  ش زمان ی وقت  و   ، دارد  یاهل  و   ی زمان یزی هرچ  یرا ز   کنم؛ می  واگذار   خودشان  وقت   به  را ها  آن
 .دانستآن را خواهند   یح توض و شرح  شاهل ،شدند  حاضر ش اهل و یدرسا فر 

  که   اندکرده   یانب   یاتروا   یبرخ اینکه  :کرد  خواهم   روشن  را   ی مهم  ار یبس مسئلۀ   اینجا   در
  با   و   رکاب  در  بلکه  ؛ یستندن   ی یانسف   خود  رکاب  در  ،یدآیم  عراق  سوی به   که   یانیسف  لشکر

  رهبر   به   بودنمنتسب   دلیلبه   نیز  او  که  هستند  یانیسف  لشکر  رهبران  از  یکی  یهمراه
  با  جنگ  دارعهده   عراق، در  که  کسی  و  شود؛می   نامیده  سفیانی  (شام  یانیسف  یعنی)  یاصل

  یا   ، بجنگد  مستقیم   طوربه   خودش   چه   حال  است؛  اول  ی مهد   ،شودی م  یانیسف  لشکر
  تفصیل به  ترپیش  که طور همان و است؛ «یمانی»او هم  که لشکر رهبران از یکی ۀوسیلبه 

  امام  ی وص  اول  یمانی   یعنی   رهبرشان   به انتساب    یلدلبه   افراد   این  از   هرکدام  بر   گفتیم 
  همان   یمهد   امام   خودِ   پندارد می  که   کسی   .شودمی  اطالق   »یمانی«   نام   یمهد 
  ؛ است  شده  توهم  دچار  شکندمی   هم  در  را   او  و  جنگدیم   عراق  یانیسف  با  که  است  یکس

  و   ،است  نکرده  علنی  مکرمه  ۀمک   در  را   خود  ظهور   زمان،  آن  در  هنوز  یمهد   امام  یرا ز 
  و   بجنگد  یاصل  یانیسف  با  تا  شودمی  رهسپار   شام  سویبه  ، مکه  در  یامشق  و  ظهور  از  پس

  یان ب   را ها  آن   از  یبرخ  ما  که   اندکرده  یان ب   یاتروا   از  یاری بس  که   طور  همان  ؛ شود  یروزپ  او  بر
 : شود توجه مهم ۀ نکت دو  به ید با  مطلب، این شدن ترروشن  جهتبه  .کرد یمخواه
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 :اول ۀنکت

  یول  ؛برپاست  عراق  در  عباسی بن  دولت  هنوز  عراق،  به   یانیسف  لشکر  یدنرس  هنگام
  با   عراق،   به  ی یانسف  یدنرس  . است  کرده  پاره پاره   را   آن  هافتنه   و   هافرقه   و  شده،   یفضع

  از  یشپ  که حالی در ؛است زمانهم  عراق بهها آن یدنرس و یمانی  و یخراسان یام ق و خروج
  به   را   مردمانش  و  کندیم  حرمت  هتک  را   جا آن  و  رودیم  پیش  کوفه  سویبه   یانیسف  ،هاآن

  ـشد   گفته  که   طور  همانـ   صالح  بن   یبشع   یرهبر   به   یمانی  لشکر  سپس  و  رساند می  قتل 
  آنکه  تا  کندمی   مار  و   تار  را   او  و  کندی م  آزاد  یانیسف  لشکر  از  را   یراناس  و  رسدیمها  آن  به

به رفتن    را   یانیسف   امیق   از  یش پ  یانی سف  لشکر  یعنی  ین ا   و  ؛کندی م  المقدسیت ب  بهوادار 
 . است شکست خورده عراق  در یمهد  امام

  شما   به   خدا   :کردم  عرض   رضاامام    به  :گفت  است،  شده  نقل  «جهم  بن  حسن»  از
  سلطنت   که  یحال  در  کندی م  یامق   که  یندگوی م  سخن  یانیسف  دربارۀها  آن   !دهد  یرخ
ها  آن سلطنت که  کندیم یام ق  یحال  در او ؛گفتند دروغ»  :فرمود  . است  رفته   یان م  از   عباس ی بن

 1« .پابرجاست همچنان

 : گفت است، کرده نقل  یهحنف بن  محمد از  ،حماد  بن  یم نع

  یاه س  یهاپرچم  خراسان،  از  سپس   .ند ن کیم  خروج   عباس یبن   یاهس  ی هاپرچم»
  که   حالی  در   و  است  ید سف  یشان هالباس   و  یاهس  یشانها کاله  که  ند ن کیم  خروج  یگرید

  شکست   را   یانیسف  یاران   ، یمتم  از  "صالح  بن   یبشع"  نام   به   است  یمردها  آن  جلودار 
  سازند یم  آماده  ی مهد   یبراسلطنت را    و  شوند،مستقر می  المقدس یتب   در  تا  دهندیم

  به   را  امر   که  زمانی   تا   او  خروج  ینب  . کنندیم  یهمراه   را   او  شام  از   نفر  یصدس  که  حالی  در
 2« .است  فاصله  ماه 72 کندمی  یمتسل یمهد 
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  های پرچم  با  خراسان  از  هاشمبنی  از  یجوان»  :فرمود   ، است  شده  روایت  ابوجعفر  از
  بن   شعیب  نامبه  مردی  او  پیشاپیش  و  است؛  خالی   او  راست   دست   کف  در  که  کند می  قیام  سیاه

 1«.دهد یم  شکست را هاآن و دجنگیم  سفیانی لشکریان با که  است صالح

  خروج   مشرق  از  عباس یبن  یاهس   یهاپرچم »  :فرمود   است،   شده   روایت   خدا   رسول   از
  خروج   یکوچک   یاهس  یهاپرچم  سپس  .دن مانیم   یباق  بخواهد  خدا  که  انیزم  تا  سپس  و  ندن کیم
بیعت    یمهد   با  و  جنگندیم   شیاران  و  یانسفواب  فرزندان  از  یمرد   با  مشرق،  سوی  از  که  دنکن یم

 2« .دن کنکرده و از او اطاعت می

  یهاپرچم   شود،یم  او  شکست  و   عراق  در   یانی سف   با  جنگ   دارعهده که    کسی  بنابراین
  بود؛   خواهد  مکه  در  ی مهد   امام  یام ق  از  قبل   ین ا   و  است  ی عراق  یخراسان  یمشرق  یاهس
  خبر   ی وقت  پس .دنرسیم   عراق  به مکه  در  یمهد   امام  یامق   از  یش پ یاهس  ی هاپرچم   یرا ز 
  را   یکس  ـند نکیم  یانب   یرز   وایات ر   که  طور  همانـ   رسدیمها  آن   به  یمهد   امام  یامق

 : د نفرستی م ایشان سویبه   یعتب  یبرا 

  ند ن کیم  خروج  خراسان  از   که  یاهس  یهاپرچم»  : فرمود  ، است   شده  روایت  ابوجعفر  از
  او   سویبه  یعتب   یبرا  را  یکس   ،شود می  ظاهر  مکه  در  یمهد   ی وقت  .دن شویم   ساکن   کوفه  در
 3« .دن فرستیم

  ند ن کیم  خروج  از خراسان  ی یاهس  یهاپرچم»  : فرمود  است،  شده   روایت   خدا   رسول   از
 4« .آیند به اهتزاز درمی ـالمقدسیت ب  یعنیـ یلیاا در اینکه  تا نیست انشبازدارنده یزچ هیچ که

  در   یانی سف  لشکر   با  که  هستند   یی هاپرچم   همان   یاهس  ی هاپرچم   ، اخبار   این   به   توجه   با 
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  همان   در   و  دنرسیم  المقدسیت ب  به   نکهآ  تا   دندهیم  شکست  را   آن  و  دنجنگ یم  عراق
  ی، اصل  یانی سف   بر   تا   شودیم  شام   متوجه   و   است  کرده   خروج  مکه  از   یمهد   امام  ، زمان
  به   را   پرچم   و  شوند می  ملحق  یمهد   امام  به  آنجا  در  یاه س  ی هاپرچم   پس  .کند  غلبه

 . کنندمی  پیکار همراهش به  و  ،تسلیم  ایشان

  شود می  یرانو  که  ینیسرزم  یناول  ...»  :است  روایت  یطوالن   یخبر   در  باقر  امام  از
  : شوندمی  اختالف  دچار  یکدیگر  با  پرچم  سه   قالب  در  هنگام  آن  در  سپس  .است  شام  ین سرزم
یکدیگر  ب  و  شودمی  روروبه  ابقع  با  یانیسف  .یانیسف  پرچم  و  ابقع  پرچم  ،اصهب  پرچم   درگیر ا 

  هدفی   هیچ  آن  از  بعد  .کشدیم   را  اصهب  سپس  و  کشد یم  را   یروانشپ   و  او  یانی،سف  و  شوندمی
  نفر   هزار  صد  و  کنند می  نبرد  آنجا  در   و  روند یم   یسیاقرق   به  او  لشکر  .عراق  سویبه  رفتن  مگر  ندارد

  . دارد می  گسیل   کوفه  سویبه  را  نفر  هزار   هفتاد  بر  بالغ  یلشکر   ی نیاسف  .شندکُ یمرا    ستمگراناز  
  وضعیتی  چنین  درها  آن  . کنندیم  یزندان   و  آویزند می  دار   به  و   کنند یم  کشتار  را   کوفه  اهلها  آن

  حالی   در  نوردنددرمی  را  منازل  سرعتبه  و  افتندمی  راه  به  خراسان  از  یی هاپرچم  ناگاه   که  هستند
 یفانضع  یانم   در  وفهک  یموال   از  یمرد  سپس  .هستند   هم  قائم  اصحاب  از  برخی  میانشان  در  که

  را   ی گروه  یانی،سف   .رساندمی  قتل  به  کوفه  و  یرهح  ینب  را  او  یانیسف  لشکر  یرام  و  کندیم   خروج
  لشکر   یرام   اطالع  به  .یزدگر یم   مکه  سویبه  آنجا  از  یمهد   و  داردمی  گسیل  ینهمد  سویبه

  فرستد، یم   شدنبالبه  را  یلشکر   پس  ؛است  شده  خارج   مکه  سویبه  ی مهد   که  رسد می  یانی سف
  مکه   به   ـعمران  بن   یموس   سنت   برـ  نگران  و   ترسان  ی،مهد   آنکه  تا   ؛کنندینم   یدا پ  را   او  یول

 1« .  ...شودیم وارد

  یرهبر   به   را   یلشکر   بلکه  ؛یدآی نم  عراق  به   یانی سف  خودِ   یریمگی م  یجهنت  یت روا   این  از
  معرفی  یانیسف  یار   و  صاحب  یا   یانی سف  لشکر  یرام  را   او  ها یتروا   کهـ   فرماندهانش  از  یکی
  دست   به  گذشته  یتروا   از  ییهاقسمت   ۀمالحظ  با  نتیجه  ین ا   و  داردمی  گسیل  ـکنند می
 .آیدمی
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 ستمگران  از  نفر  هزار  صد  و  کنندمی  نبرد  آنجا  در   و  روندیم   یسیاقرق  به  او  لشکر»  :فرمایدمی
 . یانیسف خودِ  نه  است یانیسف لشکر رسدیم یسیا قرق به   که کسی یعنی ؛«شندکُ یم را

 و   ؛دارد«می  گسیل  کوفه  سویبه  را  نفر  هزار  هفتاد  بر  بالغ  یلشکر   ینیاسف»  :فرماید می  و
  ش خود   و  فرستدی م  (عراق)  کوفه  به  را   یلشکر   ، یانیسف  اینکه  به   دارد  صراحت  گفته،   این

 .رودی نم  کوفه به

  را  او یانی سف لشکر یرام و کندیم   خروج وفهک موالی از مردی سپس»  :امام  سخن  این  و
  یرام  یک   ی رهبر   به  یانیسف  لشکر  دهدیم  نشان   ینا   «رساند می  قتل  به  کوفه  و  یرهح   ینب

 .یستن  ییانسف خود  یرهبر  به  و است

  سوی به  آنجا   از   یمهد   و  داردمی  گسیل  ینهمد   سویبه  را  ی گروه  یانی،سف»  :فرماید می   نیز  و
 ؛ است  شده  خارج  مکه  سویبه  یمهد   که  رسد می  یانیسف  لشکر  یر ام  اطالع  به  . یزدگر یم  مکه
  بر ـ  نگران  و  ترسان  ی، مهد   آنکه  تا  ؛ کنندینم   یداپ  را   او  ولی   فرستد،یم  شدنبالبه  را  یلشکر   پس

  ی وقت  اصلی(  )سفیانی   شام   یانی سف  یعنی  ؛«شودیم  وارد  مکه   به  ـعمران  بن   ی موس  سنت
  سویبه   فرماندهانش   از   یکی  ی رهبر   به   را   یلشکر   شنود یم را    ینه مد  در   ی مهد   حضور  خبر

  و  دروی م  فرو  ین زم  در  یداءب  در   او  لشکر  و  ماند یم  شام   در   خودش  و  فرستدیم  او
 .گرددبازمی  نزدش به  سفیانی  سپاهیان تهالک خبر با  انذاردهنده

  به  خراسان از ییهاپرچم ناگاه که هستند   وضعیتی چنین در  هاآن »  :یشانا   سخن  این  و
  هم   قائم  اصحاب  از  برخی  میانشان  در  که  حالی  در  نوردنددرمی  را  منازل  سرعتبه  و  افتندمی  راه

  ی رهبر   را ها  آن  ( یمانی)   اول  ی مهد   که  هستند   ییهاپرچم  همان  هاپرچم   ینا   ؛«هستند
  ... آیند می ینزم   یشرق تقسم   از ییهامپرچ»  :اندشده   توصیف چنین  اخبار  یبرخ  در  و  کندیم
 با   مشرق  از  مردی  و»،  «است  یمهد   خدا  ۀیفخل  آن  در»،  «بردیم  یشپ  را  آن  محمدآل  از  یمرد  و

  با   که  است  کسی   همان  او  و  کشد؛می  را  شام  صاحب   که   آید می  کوچک  یاهس   یهاپرچم
اطاعت میبیعت    یمهد  او  از  و    خروج  مشرق  از  ینحس  فرزندان  از  یمرد»،  «کندکرده 

 یگر د  و  «کندمی  باز  را  خود  راه  و  شکندیم   هم  در  راها  آن  دنشو  یارورو  او  با  هاکوه  اگر  که  کندیم
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 .یاتروا 

 ما   سوی به را یلشکر  کند خروج  یانیسف یوقت»  : فرمود  ، است  شده   یت روا   اباعبدالله  از
  ما   سویبه  یدشوار   و  یسخت   هر  با  شود  چنین   یوقت   .فرستدیم  شما  سویبه  را  یلشکر   و
 1« .یاییدب

  ۀ بن  و  بار  یانیسف  یار  یا  ییان سف  ینمب یم  یاگو»  :فرمود  است،  شده   روایت  اباعبدالله  از
یک    هرکس  :دهدیم   ندا  او  یمناد  پس  . است  کرده  پهن  کوفه  در  شما  سرزمین  یانم  در  را  خود

  . ..کند یم   تجاوز   خود  ۀیهمسا  ه ب  یههمسا  پس  ؛گیردمی  درهم  هزار  یاوردب را    ی عل  یانیعش   از  رَس 
  به   یانی سف  یار   است  ممکن  که  دهدی م  خبر   و   کندیم  اشاره  صادق  مام ا   ینجاا   در   و 2«.

 . نباشد یانی سف  خود و  یایدب  کوفه

  که   است  ی کسان  به مربوط   که   را  آن  از  یبخش  ما   کهـ   ی طوالن  ی خبر   در  اباعبدالله  از
  بر   یوا  ...»  :است  شده  روایت  ـایمبرگزیده   یافتند  نجات   ینزم  در   یانیسف  لشکر  رفتن فرو  از
  هشدار   او  به  محمدآل  یمهد   ظهوردربارۀ    و  برو  دمشق  در  ملعون  ییان سف  سویبه  !یرنذ   یا  تو

  به   !یربش  یا  : گفت  من  به  و  ،است   کرده  نابود  بیداء  در  را  او  لشکر  وندخدا  بفهمان  او  به  و  بده
 او  یراز   ؛کن  توبه  او  دست  هب  و  بده  بشارت  او  به  را  ستمکاران  ینابود  و  شو  ملحق  مکه  در  یمهد 

  که   صورتی  همان  بهـ   را  آن  و  کشدیم  او  ۀچهر   بر  را  خود  دست  قائم  پس  .پذیردیم  را  تو  ۀتوب
  نشان   ینا   و 3« .  ...شودیم   شمراهه  و  کندیم  یعتب  او  با  و  ؛کندیم  سالم  و  درست  ـبود  قبال  

  در  ملعون  یانی سف  سویبه )   روندی فروم  ءیدا ب  در  لشکرش  که   هنگامی  ، یانیسف  دهدیم
  سویبه   مکه  از  یمهد   امام  خسف،  از  بعد   سپس،  ؛است  (شام)  دمشق  در  برو(  دمشق

یمانی،    که   یحال  در  ،کند  نابود  را   یانیسف  تا   رودیم  شام   تا  را   عراق  یانِی سفدر آن هنگام 
  یمخواه  دوم  ۀ نکت  در را    مطلب   این   که   طور   همان  ؛ است  شکست داده   ( یلیا)ا   المقدسیت ب
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 . یدشن

 
 :دومتۀ نک

  دهد می  شکست  عراق  در   را   یانیسف  لشکر  که  کسی  کندی م  تأکید   ما  ی برا   که  اینکته 
  همان ـ   یمهد   امام  که  است   آن  یست ن  یمهد   امام  خود   و   است  یاه س   یهاپرچم 
  کندمی   سازیپاک   را   ینهمد  و  مکه  کندی م  یامق   مکه  در  یوقت   ـد نکنی م  یانب یاتروا   که  طور

  کار   یبترت   ینا   به   و  شود  یروز پ  او  بر   یانیسف  استقرار  محل  در  تا  شودمی   شام  متوجه   و
  آنجا  در  کندیم رو عراق  به  آن از پس یمهد  امام یوقت و ؛شودی م تمام  شام در یانیسف
  المقدس یت ب  تا را  لشکر وی ،یاه س یهاپرچم  یرا ز   ؛یانیسف لشکر نه  و دارد وجود یانیسف نه

داده،   باقی   یمهد   امام  برای  که  کاری  .اندکرده  یکسره  آنجا  در  را   او  کار  و  شکست 
  و  فساد  یبذرها   یینها  کردننابود   و  کوفه  در  مضطرب  یداخل  یهاپرچم   ۀیتصف  ماندمی

  شام  سویبه   فخس ۀحادث از  پس قائم  ندنکی م تأکیدکه  یاتیروا  . است عراق در انحراف
 : شودمی حضور  تقدیم  سازد  نابود  را  شام یانیسف تا کندیم حرکت

  ، کنندیمخروج    (او  سوی به)حامیانشان    و  شام  ابداِل »  :است   آمده  یامبرپ   از   یثیحد   در
  و   رسندیم   مکه  به  تا  کنندمی  خروج  او  سویبه  حق  اهل  های()گروه  عصائب  و  مصر  یدگانبرگز   و

  رویروبه در  یلجبرئ که  یحال   در رودیم  شام سویبه سپس .کنندیم  یعتب  او با  مقام  و زمزم   میان
 1«. ... ستا سرشپشت  رد یکائیلم و او

  را   ف خس  خبر   ( یمهد )  جوینده پناه   ی وقت»  : گفت  ست،ا   شده   نقل   یعل  بن   محمد  از
  یلیاا   در   تا   ، هستندها  آن  یان م  در   ابدال  که  کند یم  خروج   نفر   هزار   دوازده  با   همراه  شنودیم



. 140، ص27باب ، موعود منتظر یمهد . 1



 احمدالحسن وصیت و وصی  ................................................................................ 266

 1« . ... شوندمستقر می

  مفضل  ...:است  شده  روایت  عمر  بن  مفضل  با  طوالنی  وگوییگفت   در  اباعبدالله  از
  با[   ]مقابله   ایبر   قراوالنی یشپ»  : فرمود  کند؟ی م  چه  بعدا    ی مهد   !من  ی موال  ی ا   :گفت

 2« . ...کنندیم شذبح  صخرهروی  و یرندگ یم را او پس  .فرستدیم  دمشق سویبه یانیسف

  این   ـجزئیات   تمامی  از   یپوشچشم   باـ   مهم  ۀنکت   .هستند  هم  دیگری  بسیار   یاتروا   و
 رو روبه   یانیسف  لشکر  از  کسهیچ   با  شودی م  عراق  متوجه   ی وقت  یمهد   امام   که  است

آن  و  شودی نم از  شکست    المقدسیت ب  تا   یاهس  یهاپرچم   برابر  در  یانیسف  لشکر  پیش 
  برخورد   که   هستند  روایاتی   اینکه   ؛ یمشوی م  مواجه  ساده  یمشکل  با   ینجاا   در   .اندخورده

  توصیف  عراق(   و  یران)ا  مشرق   در   ی نیع  کوفه   در  و  استخر   ۀمعرک  در  را   ییانسف  با  یمهد 
  از   پس  یمهد   امام  که   گفته   این  کنار   در  را   یاتروا   ینا   توانیم  چگونه   حال   .کنندمی

 !؟کرد  توجیه  یدآیم عراق  به  ،المقدسیت ب  تا  ی یانسف خوردنشکست

  و   یانیسف   بر  عراق،  سویبه   حرکت  از  یشپ  امام  شد   ثابت  آنکه  از  پس  :یمگومی
  ، یاه س  ی هاپرچم   شد   ثابت  ینکها   از   بعد   نیز   و  ،شودیم  یروزپ   شام   ینسرزم  در  او  لشکر
  در   ینیمبب   است  الزم  ،شکندی م  هم  در  المقدسیت ب   تا   عراق  از   را   ییانسف  که  است   یهمان
  وجود الحسن بن محمد ی مهد  امام از  یرغ  ،یمهد  ی براییگر د  مصداق آیا اتیروا  این

 .دارد

  یام ق   از   یشپ   یمهد   امام  یوص  شد   ثابت  تحقیق  این   یقبل  مطالب   در  ینکها   از  پس
کس هیچ   بر   هایت روا   این  ،کندی م  خروج   یشانا   برای  یساز زمینه   عنوانبه   یمهد   امام

  مالحظه  را   ی متعدد  یاتروا   آنکه  از  پس  خصوص  به   ؛د نشوی نم  منطبق  او  یرغ دیگری  
  یناول  او  زیرا   اند؛کرده  توصیف   »مهدی«   عنوان  با   را   دیمه  امام  ی وص  که   کردیم
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  یت هدا   یمهد   امام  سویبه   او  چون  نیز   و  است،  ی مهد   امام  فرزندان  از  نویمهد
  یمهد   امام  پدرش  امر   به  که  کندی م  یتهدا   یامر   به  او  که  دلیل   این   به  نیز   و  ،کندیم

 . است مانده یمخف

  کرد   خروج   کوفه   سویبه  یانیسف   لشکر  یوقت»  :است  شده   یت روا   المؤمنینامیر   از
 و   او  .کنندیم  خروج  یمهد   طلب  در  خراسان  اهل  و  ،فرستد یم  خراسان  اهل  دنبالبه  را  گروهی
و    یاهس   یهاپرچم  که  یهاشملشکر     با   استخر  ۀدرواز   در  است  صالح  بن  یبشع  جلودارش دارند 

  و   شوندیم   یروزپ  یاهس  یها پرچم  که  یردگ یمدر   بزرگ  ینبردها  آن  میان  و  ،شوندرویارو می  یکدیگر
  طلب   را  او  و  کنندیم   آروز  را  یمهد   مردم،  که  است  زمان  آن  در  .یزدگر یم  یانیسف  لشکر

 1« .کنندمی

  امام  هنوز   زمان،   ینا   در   یرا ز   ؛ است  یمهد   امام   از  یرغ  قطعا    ، یت روا   ین ا   در   ی مهد 
  کوفه   به  یاه س  ی هاپرچم  یوقت  بلکه  ؛ است  نکرده  آغاز  را   خود   یعلن  یام ق  یمهد 

  مکه   در  یمهد   امام یامق خبر  آن،  از  بعد ،دندهیم  شکست  را   یانیسف  لشکر  و  دنرسیم
  که  گونه  ناهم   ؛فرستند یم  او  سویبه   یعتب  یبرا   را   یگروهها  آن  و  سدر یمها  آن  گوش  به
 .یمکنی نم تکرار را ها آن دوباره  و  هستند نکته  ین ا  ۀدهندنشان  یاتروا 

  چگونه   وگرنه  ؛است  بوده   ظاهر  او  یرا ز   ،کنند می  طلب  را   ی مهد   خراسان،  اهل  پس
  مشخص   ین زم  غرب  یا  شرق  در   شمکان  و  است   یبغا  که   شخصی  سویبه   است  ممکن

 !کنند؟ حرکت  یستن

  ، یمهد   خروج   ند نکیم  یان ب   که   یم بشنو  را   یاتی روا   ی وقت  شودی م  ترروشن   نکته   ینا 
  یمهد   امام  ، او  از   مقصود  ندارد   امکان  پس   ؛ است  یانیسف  با   همراه   یا   یانیسف  از   یش پ

  از  بعد  ماه  چند  مهدی  امام  ـاست  آمده  متعدد  روایات  در   که  طور  همانـ   یرا ز   ؛باشد  بوده
 .دیآی م یانیسف
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 سویبه  اندآمده  خراسان  از   یاهس  ی هاپرچم  دیدی د  یوقت »  :است  شده   نقل   خدا   رسول   از
 1« .است آن در یمهد   خدا ۀیفخل   زیرا ؛یاییدبها آن

  ی مخف   یمهد   شد   ظاهر  یانیسف  ی وقت  پس  ...»  :است  شده  روایت  سجاد  امام  از  و
 2« . کندیم  خروج آن از بعد و شودیم

  اسب   دو  همچون   مهدی   و  سفیانی »  : است  کرده   نقل   یرهابوهر   از   ، حماد   بن   نعیم 
  بر   نیز   مهدی   و  ،شودمی  یروز پ  رودمی   سمتش  به   که  آن  بر  سفیانی   . کنندی م  خروج  مسابقه

  و   سفیانی  وا   ؛است  یمهد   آِن   از  پیروزی  سپس  .شودیم  یروزپ  رودمی   ستمش  به  که  آن
 3« .ماندینم یباق زمین  در  محمدآل  ایبر   یدشمنهیچ  و شدکُ ی م را  یارانش

  از   بعد  ماه  چند  او  یرا ز   ؛است   یمهد   امام  از  یر غ  قطعا    یتروا   ین ا   در  شدهذکر   ِی مهد 
  کوفه   سویبه   و  کندیم  یام ق  یانیسف   با  زمانهم   که  کسی  و  ،کندی م  خروج  ییانسف

  ؛ است  ( اول  ی مهد )  یمانی  ـاند کرده  تصریح   روایات   از   بسیاری  که   طور  همانـ   شتابد یم
  و   یدکن  مراجعه  هاکتاب  یگرد  و  ینعمان  تیبغ  یز ن  و  یطوس  یخش  یبتغ  کتاب  به   توانیدمی

 . کنمی م یانب را  یتروا  یک   فقط  بنده . ندارد یلدل  به  یازی ن  و است مشهور  ا معن ینا 

  مسابقه   اسب   دو  همچون  یانی سف  و   یمانی»  : فرمود  است،  شده  روایت   اباعبدالله  از
 4« .هستند

  یا  یمشرق  مرد  همان  دهد،می  شکست  را   ییانسف  که  ( یمانی)  اول  ساززمینه   ینا 
  و   ـاست   شده  یان ب  یاتروا   در   و  کردم   یانب   بارها   که  طور   همان ـ   است  ی مشرق  ۀکنندطلوع

  از   یمرد  و  ...»  :کنممی  تکرار  کردم  یانب  االحبارکعب  از  قبال    که  را   مطلبی  فقط  ینجاا   در
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 است   یکس  همان  او  ؛شدکُ یم  را   شام  صاحب  و  آید،می  کوچک   یاهس  یهاپرچم   با  مشرق
 « . ...کندبیعت کرده و از او اطاعت می  یمهد  با  که

  به  را   محمدآل  یاران  و  برسد  کوفه  به  یانیفس  »وقتی  :گفت   است،  شده  نقل  رزینابن  از
  این   و 1« است  صالح   بن   شعیب   دارشپرچم   که  حالی   در  کندمی   خروج  مهدی   برساند،   قتل 

  است  مشرقی   مرد   همان  و   اول  مهدی   همان   است   صالح  بن   شعیب   دارشپرچم   که   مهدی 
 . شد گفته  ترپیش  که

  های پرچم   با   و  سفیانی  از  قبل   که   مهدی  آن  اینکه   بر  کنندمی   داللت  روشنیبه   روایات
  فرزند   بر   جز   و  است  الحسن  بن   حجت  مهدی  امام  از   غیر   کسی  کندمی  خروج   سیاه

  این  در   .شودنمی   منطبق  موعود  یمانی  همان   و  فرزندانش  از   اول  مهدی  یعنی  ایشان
 . کنمنمی تکرار  و گفتم  سخن  بسیار  موضوع این دربارۀ  تحقیق 

 . دکنمی  بیان کوفه در  را  سفیانی  با مهدی  پیکار  که  هست روایت دو

  حالی   در  ،رسد می  قادسیه  به  تا  ـمهدی   یعنیـ  رود می  »سپس  : فرمود   حسین  بن   علی
 2« . اندکرده بیعت  سفیانی با و اجتماع، کوفه  در مردم که

  سفیانی   سپاه  .رسدمی  نجف  به  تا  آیدمی  »قائم  :فرمود  است،  شده   روایت  اباعبدالله  از
  . هستند   سفیانی[  ]همراه  همراهش  مردم  که   حالی  در   ،شودمی  خارج  او  با  مقابله  برای  یارانش  و

  سوگند   خودش   حق  به  راها  آن  و  دهدمی  قرار  مخاطب  راها  آن  قائم  .است  چهارشنبه  روز،  آن
  من   با  هرکس  :فرمایدمی  و   است  شده   ع واق  مقهور  و   مظلوم  که   دهد می  خبرها  آن  به   و  دهد می

  : فرمایدمی  که  آنجا   تا  ...هستم  خدا  به  مردم  سزاوارترین  من  بداند  ،کند   محاجه  خدادربارۀ  
  را   شما  و  دادم  خبر   شما  به  من  .نداریم  نیازی   تو   به  ما   که  برگرد  خواهیهر کجا می  به  :گویندمی
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 1« . ...آزمودم

  مهدی  امام   روایت،  این   در   شدهگفته   قائِم   ندارد   امکان  گفتم   بارها   که  طور   همان
  قائم   بلکه   کند؛ نمی   برخورد  عراق   در   سفیانی  با   هرگز  مهدی  امام  زیرا   باشد؛   بوده 
  فرزندان  از   اول  مهدی  همان  و  موعود   یمانی مهدی  امام  وصی  روایت،  این  در   شدهگفته
 . است مهدی امام

  عراق   از   را   سفیانی   وصی«  »یمانِی   شودمی   ثابت  شد  تقدیم   که   مطالبی  تمام   به  توجه  با
  و  هدایت   ۀوسیلبه   یا   خودش،   مستقیم   رهبری   با   چه   حال  شکند، می   هم   در   المقدسبیت   تا 

 . دیگر یشخص   یا صالح  بن شعیب  مثل اشیمانی  فرماندهان از یکی  توسط رهبری 

  تفاصیل   از   بسیاری   از  و  گفتم   سخن   خالصه   و  مختصر   طور به   موضوع  این   دربارۀ  بنده 
  نیاز   مستقل  جلد  یک  به  تنهاییبه   سفیانی،  ۀقضی   فقط  زیرا   کردم؛  پوشیچشم   جزئیات  و

  و  سپاس  و  فرماید؛   فراهم  برایمان  را   آن  توفیق  دیگر  تحقیقی  در   خداوند  بسا  چه  و  دارد
 . است خداوند  آِن  از  ستایش
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 شود؟ می   کامل  کِی  وصی علم

این   از    دربارۀ   بسا  چه  و  گفتیم  سخنانی  مهدی  امام  وصی  موضوع  دربارۀپیش 
 چراکه ؛  کردم  تکرار  مرتبه  چند  را   روایات  از  بعضی  و  کشید  درازا   به  سخن  موضوعات،  برخی

  و   ،نشده   نوشته   خصوص  این  در   کتابی   قبال    و  دارد  تازگی  مردمان  برای   موضوع  این
  این   تمامی   گفتن   از   پس  ؛ است   تنیده   هم   در   موضوعاتش  واست    استداللی  ،ینوعبه 

  علم  تمام  از   آیا  اینکه   و  ،کنم می  ایاشاره   وصی  علم  مسئلۀ  به  اختصاربه   اینجا   در   مطالب،
گاه    وی  وفات  از  قبل  خودش  از  قبل  امام   از خودش   قبل  امام  علم  تمام  از   نه،  یا  ؟شودمی آ

گاه نمی   ؟او وفات  از  بعد  مگر شودآ

  که  کسی  وفات   از  بعد   تنها  وصی  علم  کنندمی   نبیا  که  اندشده   نقل  بسیاری   روایات
  نظر   به  و  شود،می  کامل  او  زندگی  از  لحظه  آخرین  در  مشخص  طوربه   و  است  بوده  قبلش

  برای   کننده، وصیت   حیات  طول   در   وصی،   که   است   این  هایش علت   جمله   از   رسدمی
  و   ندارد  تکلیفی  است  زنده   کنندهوصیت   که   زمانی  تا   امت،   راهبری  و  امامت   تصدی

  زندگی  لحظات  آخرین  در   و  کندمی   وصیت   خود  وصی  به  امام  وفات،   فرارسیدن  محضبه 
  استدالل   به   نیاز   موضوع  این  اثبات  .شودمی   منتقل   اشوصی   به  امام  از   علم   تمامی  امام،

  بسنده   خصوص  این  در  روایات  از  بعضی  ذکر  به  تنها  دلیل   همین  به  و  ندارد   چندانی
 .کنممی

  در   ، بوده  او  از   یشپ  که  آن  علم  به  یبعد   امام»  : فرمود  است،  شده   روایت  اباعبدالله  از
گاهباقی است  روحش ای کهلحظه ینآخر   1« .شودیم آ

  را  علی  رسید وفاتش زمان وقتی خدا رسول»  :فرمود  است،  شده  روایت  رضا  امام  از
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 را  آن  خدا  که  داشت  وجود  هایینام  آن   در  که  داد  او  به  ایصحیفه  و  کرد  وصیت  او  به  و  فراخواند
  . رفت ایشان نزدیک  علی و ؛بیا من  نزدیک  :فرمود سپس  . بود داده اختصاص اوصیا و انبیا به

  خاتم   با  را  آن  حضرت  آن  و  ،آورد  بیرون  را  خود  زبان  او  .بیاور  بیرون  را  زبانت  :فرمود  او  به  سپس
  آن   مکیدن  به  شروع  و  بگذار  خود  دهان  در  را  من  زبان  !علی  ای  :فرمود  سپس  .کرد   مهر  خود
 به  که  را   هرچه  وندخدا  :فرمود  سپس   . کرد  چنین  علی  .در خود فرو ببر  یابی درمی  را   هرچه  و  کن،
  را   علمی  هر  و  داد،  نشان  تو  به  بود  داده  نشان  من  به  که  را  هرچه  و  فهماند  تو  به  بود  فهمانده  من
  سپس   و  ؛نیست  من  از  پس  پیامبری  هیچ  کهچرا   ؛نبوت  جزبه  بخشید،   تو  به  بود  بخشیده  من  به  که
  و   هازبان  تمام  من  یافت  وفات   موسی  ]امام[  وقتی  .بود  خواهد   امام  از  بعد  یامام   آن،  از  بعد

  سّر   این  .گرفتم  یاد   تعلیمی  هیچ   بدون  بود  خواهد   هرچه  علم  و  بود  هرچه  علم  ورا    ها کتاب  تمام
  ، نهند به ودیعه می خود اوصیای در را آن انبیا و به ودیعه نهاده،ها  آن در خداوند که  است پیامبران

 1« .بالله اال قوة ال و حول وال ؛داندنمی چیز  هیچ نکند محقق را آن و نداند را علم این که کسی و

  خدا   رسول   زندگی  در   علی  امام   کندمی   بیان   که  بعدی   حدیث   در   را   نکته   این   ما
 . کنیممی  مشاهده روشنیبه  بخواند را  موسی الواح توانستنمی 

  بودند   کرده  یامبرپ   قصد  هک  یمن   از  یکاروان   ...»  :فرمود   است،  شده  روایت  اباعبدالله  از
آن  ب  یوقت   ی موس   که  طور  همان  و  شدهیچیدهپ  صورتبه   الواح  و  شد  گشوده  کوه  یدند،رس  کوهه 
به  آن  یوقت  .گرفتند  را  آن  گروه  آن  .آمد   یرونب  بود  داده  قرار را    چنین   دلشان  در  آوردند  دستها 

  که   آنجا   تا  ... آوردند  اللهرسول  نزد  را  آن  ینکها  تا   یدند ترسمی  آن  از  و   نکنند  نگاه  آن  به  که  افتاد 
 علم  و  یناول  علم  ،ینا  در  .یربگ   را  این  :فرمود  و  فراخواند   را   یرالمؤمنینام  سپس  :فرمود

 عرض   .بدهم   یلتحو  تو  به  را  آن  داد  دستور  من  به  پروردگارم  .است   یموس   الواح  ینا  .است  ینآخر 
  تو   به  داد  دستور  من  به  یلجبرئ   :فرمود  .بخوانم  یخوببه  را  آن  توانمینم  من  !خدا  رسول  یا  :کرد

  خواهی   را   آن  خواندن  و  یشو می  یدار ب  صبح   تو   .ی ده  قرار  سرت  یر ز   امشب  را   آنکه    دهم  فرمان
  در   آنچههر   به  را  یشانا  خداوند  و  شدند  یدارب   صبح  و  دادند  قرار  سرشان  یرز   را  آن  یشانا  .دانست
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گاه بود آن  1« ...فرمود  آ

  موضوع  بودن روشن  دلیلبه   و   اختصار   جهتبه   بنده   و   ند بسیار   خصوص   این   در   روایات
 . نیست  کالم ۀاطال به نیازی  و  کردم پرهیز آوردنشان از
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 آخرالزمان در  والیت و وصی

 عنوانبه   مهدی  امام  وصی  دانستیم   کتاب  این   در  گفتهپیش   مطلب   پس از اینکه از 
  و   کند،می   خروج  شریف  قیام  از  قبل  مهدی  امام  یاری  برای  کنندهدعوت   و  ساززمینه 
از  آخرالزمان  در  او  خروج فضایی سرشار    حق   پرچِم   مشابِه   متعدد  های پرچم   و  هافتنه   در 

می    : گیرندمی  قرار   راهی  دو  سر   بر   امت   فرمایدمی   تعالیحق  که   گونه  همان  ،شودانجام 
ا اکَشا   ِإَمّ ا  ر  اک  َوِإَمّ   وصی  نخستین  زمان  مثل   درست  .(ناسپاس   خواه  و  باشد  رکشا   خواه) 1ُفور 

  سلب   المؤمنینامیر  از   خالفت  که   طور   همان  ،طالبابی   بن   علی  خدا   رسول
  شود، می  گرفته   مهدی  امام  وصی  از  )انتخابات(  شورا   با  خالفت  نیز  الزمانآخر   در  شد،

  الهی  والیت   از  مردم  بیشتر  شدنخارج   مستلزم  ـالمؤمنینامیر   زمان  مثل  درستـ   این  و
  با   دست  انگشتان  از  کمتر   معدودی   ۀعد  فقط  انصار  و  مهاجرین  از  زمان،   آن  در   زیرا   است؛

  مردم  تمامی  است  شده  گفته   شریف  روایات  در  که  طور  همان  و  شدند  همراه  المؤمنینامیر
 . بازگشتند جاهلیت  به

ها  آن  نظر   از   و   غریب  مردم   برای   نیز   مهدی  امام  وصی  امر   که  است   طبیعی
 خدا   رسول  از   .شناسندنمی   که   هستند  چیزی   دشمن  مردم  زیرا   باشد؛  قبولقابل غیر 

  حال   به  خوشا   پس  گشت؛  بازخواهد  غریبانه  و  شد  آغاز  غریبانه  »دین  :فرمود   است،  شده  روایت
 2«.غریبان

  عالمان   رودنباله   آخرالزمان  در   مردم   است   شده   روایت  باقر  امام  از   که   طور   همان
  و  ند ار کریا   که  کنند می  پیروی  قومی  از  ه ک  هستند  گروهی   الزمانآخر  در»  : هستند  دین   منحرف

 را   معروفی  به  امر  نه  .اندنادان  و  مغزسبک  آنان  ولی  اند؛عبادت  اهل  و  قرآن  قاری  کنندمی  تظاهر
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  . باشند  محفوظ  زیان  و  ضرر  از  هک  زمانی  مگر  ،را  یر کمن  از  نهی  نه  و  دانندمی  واجب  خود  بر
 علم  فساد  و  هالغزش   و  اشتباهات   اینان  .تراشند می  بهانه  و  عذر  خود  یبرا  راه  این  در  پیوسته
 1« .  ...کنندمی  دنبال را عالمان
  : فرمود  است،   شده  روایت   خدا   رسول   از   المؤمنینامیر   از   صادق  امام  از

  را   خود  .ماندنمی  باقی  اسمش  جز  اسالم  از  و  خطش  جز  قرآن  از  که  رسید  خواهد  مردم  بر  »زمانی
  ولی   آباد  مسجدهایشان  .هستند  آن  به  نسبت   مردم  دورترین  که  حالی  در   دانندمی  منتسب  آن  به
  که   راستیبه  .هستند   آسمان  چتر   زیر  فقها   ین ر شرورت  زمان  آن  فقیهان  .است   تهی  هدایت   از

 2« .گرددبازمیها آن به و شودمی خارجها آن از هافتنه

  حالی  در   کندمی   خروج  اصالحگر   یک عنوانبه   زمانی  چنین   در   که   کسی  وضعیت   حال
  چه   مردمی  چنین   از  او  و بود؟   خواهد   چگونه  هستند  گمراهی  علمای  حقیر   بندگان  مردم  که

  مرسلین،   و  انبیا   مثل   درست  دید؟   خواهد  دشمنی   و  تمسخر  و  تکذیب   از   غیر  دیگری   برخورد
ِتیِهْم   َما  اْلِعَبادِ   َعَلی  َحْسَرة    َیا  : فرمایدمی  تعالیحق   که

ْ
  3َیْسَتْهِزُئوَن   ِبهِ   اُنواک  ِإاَلّ   َرُسول    ِمْن   َیأ

 . (گرفتندمی سخره به را او هکآن مگر  نیامد آنان ایبر  ایفرستاده هیچ  !بندگان این بر دریغا ای)

  وارد   شیطان  والیت   به  و  خارج،   الهی  والیت  از  مردم  حتما    احوالی،  و  اوضاع  چنین  در
  را   حق   داعی  ـاست  آمده  میلی د   سلمان  از  روایت   در  که  طور  همانـ   مردم  زیرا   شد؛   خواهند

  است،   شده   نقل  می لید   سلمان  از   . اندکرده  منصوب   و   دنبال   را  گمراهی  داعیان   و   گفته   ترک 
َتا   َهْل   :کردم  عرض  صادقامام    به   :گفت

َ
 تو  به  »غاشیه«  خبر  آیا)  اْلَغاِشَیِة   َحِدیُث   ک أ

 آن   در )   َخاِشَعة   َیْوَمِئذ   ُوُجوه    :گفتم  «.گیردمی شمشیر با راها آن  قائم»  : فرمود  (است؟  رسیده
  « .کنند   سرپیچی  توانندنمی  که  طوریبه  ؛هستند  »سرافکنده  :فرمود  (ندازبون  هاییچهره  روز،
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  کرده   نازل  خداوند  آنچه  از  غیر  جهت  »در  :فرمود  اند(ردهک  تالش   هک)  َعاِمَلة    :کردم  عرض
 « .اند کرده  منصوب   را  امر   والیان   از  »غیر  :فرمود  اند(کرده  )منصوب  َناِصَبة    : گفتم  «.است

ا   َتْصَلی    : کردم  عرض   عهد  علیه  دنیا  در  »جنگ:فرمود  (درآیند  سوزان  آتشی   در) 1َحاِمَیة    َنار 
 2« .آخرت  در جهنم و قائم،

  قائم  قیام  از   قبل  و  آخرالزمان  در  مردم  که   فرمایدمی   بیان  صراحتبه   حدیث  این
  غیر   «انتخابات  با»  و  کنند می   عمل  وضعی  قوانین طبق    یعنی  ،خدا   کتاب   از   غیر  طبق

  تفسیر   در  که   طور  همانـ ها  آن   امر  والیان  که   حالی  در  ؛کنند می  منصوب   را   امر  والیان
َها  َیا  :هستند   مهدیون  و  ائمه  پیامبر  اوصیای   ـاست  آمده  تعالیحق   سخن ُیّ

َ
ِذیَن   أ  اَلّ

ِطیُعوا  آَمُنوا
َ
هَ   أ ِطیُعوا  الَلّ

َ
ُسوَل   َوأ وِلي  الَرّ

ُ
ْمرِ   َوأ

َ
  را   خدا  ایدآورده  ایمان  هک   سانیک  ای) 3ْم کِمنْ   اِْل

 . (نیدک  اطاعت را خود  امر اولیای و پیامبر و ،نید ک اطاعت

  که  اوصیا  دربارۀ  را   خودمان  نظر  :گفت  است،  شده  نقل  ءابوعال   بن   حسین  از
  کسانی   همان  هااین  »آری،  :فرمود   .داشتم  یانب  اباعبداللهبه    هستند  االطاعهواجب
ِطیُعوا  :فرماید می  متعال  خداوند  که  هستند

َ
هَ   أ ِطیُعوا  الَلّ

َ
ُسوَل   َوأ وِلي  الَرّ

ُ
ْمرِ   َوأ

َ
  را   خدا)  ْم کِمنْ   اِْل

  :فرمایدمی  که  هستند  هاییهمان  و  (کنید   اطاعت  را  خود  امر   اولیای  و  پیامبر  و  ،کنید   اطاعت
َما هُ   ُم کَوِلیُّ   ِإَنّ ِذیَن   َوَرُسوُلهُ   الَلّ   هستند  سانیک  و  ،اوست  ۀفرستاد  و  خدا  تنها  شما،  ولِی ) 4آَمُنوا  َواَلّ
 5« .(اند آورده ایمان هک

  خاص   آیا   : گفتیم  « .علم  و   عقل  صاحبان»  : فرمود  است،  شده  روایت   باقر  امام  از
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 1« .ماست  مخصوص» : فرمود  عام؟  یا است

  مردم  کندمی   قیام   مهدی   اماموقتی که    اندفرموده  که   اندشده   نقل   ی بسیار   روایات
  همچون   یا   چشم   در   سرمه  همچونـ   اندکی  فقط   که   آنجا  تا  شوند می  خارج   دین   از  فوج فوج 

 ! مانندمی  باقی ـغذا  در  نمک 

  جز   تواندنمی   دین  از  گروهی  شدنخارج   چنین  و  امت  برای  آوریدهشت  فرجام  چنین 
  زمان   این   در   مهدی  امام  دانیم می  و   بیفتد،   اتفاق  ائمه   والیت   از   شدنخارج   سبببه 

  خصوصبه   و  امت   و  دارند،   ایمان  حضرت  آن  به   امت  تمام   ، ضمن   در   و  است   غایب 
  مهدی  امام از غیر کسی با  باید امتحان پس  ؛کنندمی اقرار امام ظاهری خروج به شیعه
  رسول   اوصیای  از  یکی  امامت  کردن  رد  با   فقط  والیت  و  دین  از  شدنخارج   و  شود،  انجام

 . شودمی حاصل خدا 

  عذاب   آینه  هر  :است  فرموده  عزوجل   »خداوند  :فرمود  است،  شده  روایت  اباجعفر  از
 نهاده   گردن  نیست  خدا  جانب  از   هک  یستمگر   امام  از  یپیرو   ه ب  اسالم  در  هک  را  ی رعیت  هر  نمکیم

  هر   از  گذرمیدرم  آینه  هر  و  ؛باشد  بوده  پرهیزگار  و  ارکو کنی  خود  اعمال  هب  نسبت  اگر  حتی  ،باشد
  رعیت   آن  اگر  حتی  ،باشد  نهاده  گردن  خدا  جانب  از  عادل  امام  از  یپیرو   به  اسالم  در  هک  یرعیت

 2« .باشد بوده  ردارکبد  و ستمگر خود  هب نسبت

  اوصیای   از  یکی  اینکه  مگر  ،کندنمی   خارج  والیت  از  را   امت  متعال  خداوند  بنابراین
  جز  نیست  کسی  ،قائم  قیام  از  قبل   موجود   وصی  تنها   و   د، ن باش نپذیرفته را   خدا   رسول

  همان  او  ـکردم   بیان   بارها  قبال    که  طور   همان ـ   و   مهدی  امام  فرزندان  از   اول  مهدی 
  حضرت  آن  وصی  با  مهدی  امام  قیام  از  قبل  امت  باید  پس  .است  موعود  یمانی

  خارج   دین  و   والیت از   خود،  گمراه  علمای   از   پیروی   و  وصی  این   نپذیرفتن  با  و  شوند   امتحان
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 .کرد خواهیم  مالحظه زیر روایت  در که طور  همان  ؛ شوندمی

 که  آن  به  سوگند  ...»  :فرمود  است،   شده   روایت  طوالنی  حدیثی   در  المؤمنینامیر   از
  و   یکیتار   و  ی گمراه  درهمواره    ینحس   پسرم   کشتن  از   بعد  امت  این   ، اوست  دست   در  جانم

  در  خداوند  آنچه  تبدیل   و  تغییر   در  نیز  و  ، بود  خواهند  ین د  در  دستگیچند  و   ستم  و  یگشتگگم
بر    قیاس   و  اختالفات   و  ها،سنت  کردن باطل  و  ها، بدعت  کردنآشکار  و  فرموده،   نازل   خود   کتاب

 و   کوری  در  و  شوندمی  بریده  اسالم  از  که  آنجا  تا  بود  خواهند  محکمات  ترک   و  شابهاتتم   اساس 
 1« .  ...گذارند می  پا سرگردانی و حیرت 

  طالب ابی بن علی محضر به علی  بن »حسین  :فرمود  است،   شده  روایت  اباجعفر  از
  خدا   رسول  و  شماست  سید  این  :فرمود  بودند؛  نشسته  ایعده  ایشان  نزد   که  حالی  درد شد  وار 
  )از   خلقت  در هم و  اخالق در هم  او . شد خواهد  خارج   من  شبیه مردی  او صلب  از  نامید؛ سید را او

  پر   ستم  و  ظلم  از  که  طور  همان  کندمی  پر  عدل  و  قسط  از  را  زمین  و  است  من  شبیه  ظاهری(  نظر
 آن   هیهات،  :فرمود  ان؟مؤمن  امیر  ای  بود  خواهد  وقت  چه  این  :شد  گفته  ایشان  به  .است  شده

  جایش   از  شتابان  شوهرش   سویبه  زن  که  طور  همان  شویدمی  خارج  دینتان  از  شما  که  هنگام
 2« .خیزدبرمی

  شیعیانم  ی هاکرده  از  !فاَس اَ   وا  ...»  : است  فرموده   طوالنی  ایخطبه   در   مؤمنینالامیر
  فردا   .کنندمی  ذلیل  و  خوار  را  یکدیگر  چگونه  من  از  بعد  که  ،امروز  در  شانیدوست   ینزدیک  از  پس
  در   ؛هستند  جهتشر از  غی  در  گشایش  و  فتح  آرزومند  فرع،  به  یافتهتنزل  اصل،  از  شده  پراکنده  روز

 ... شودمی  متمایل  سو  همان  به   برود  سو  هر  به   شاخه  آن  و  آویخته  ایشاخه  از  حزبی  هر  که  حالی
  از   را  طلب  سنگین  بار  و  دهدمی  شفا  گنگی  و  کری  و  کوری  از   را  شما  و  :فرماید می   که  آنجا  تا

 3« . ...داردبرمی تانُگرده
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  امام  طالبابی  بن  علی  که  راستیبه »  : فرمود  است،   هشد  روایت  محمد  خدا   رسول   از
  از   را  زمین  که  اوست  فرزندان  از  منتظر  قائم  و  است،  من  از  بعد   امتم  بر   من  جانشین  و  من  امت

  مرا   حق  به   که  آن  به   سوگند  . است  شده  پر  جور  و  ظلم  از  که  طور   همان  کند می  پر   عدل   و  قسط
  سرخ  گوگرد  از  غیبتش  زمان  در   او  امامت  به  قدمانثابت  فرمود  مبعوث  دهندهانذار  و  دهندهبشارت
 1« . ... ترندکمیاب

 اوست   دست  در  جانم  که  آن  به  سوگند  ...»  :است  آمده  حدیثی  در   المؤمنینامیر   از
  یکدیگر   و  بیندازید  دهان  آب   یکدیگر  صورت  در  که  وقتی  تا  دید  نخواهید  دارید  دوست  که  را  آنچه

  همچون   مگر  ـشیعیانم   از  : فرمود  یاـ  نماند  باقی  شما  از  کسهیچی که  وقت   تا  و  بنامید  ابکذّ   را
 2« . ...غذا در نمک یا چشم  در سرمه

  ، جماعت  شما  که  ینمبیم  را  یروز »  :فرمود   است،  شده   روایت   المؤمنینامیر   از
 3«. یابیدینم را آن اما ید گردیم  یچراگاه   دنبالبه سرگردان یشتر  همچون

َذان    : است  آمده  برائت   ۀسور   ابتدای  در   تعالیحق   سخن  تفسیر   در
َ
ِه   ِمَن   َوأ  َوَرُسوِلهِ   الَلّ

اِس   ِإَلی    اْلَحِجّ   َیْوَم   الَنّ
َ
َنّ   َبرِ کاِْل

َ
هَ   أ   َوِإْن   ْم کلَ   َخْیر    َفُهوَ   ُتْبُتْم   َفِإْن   َوَرُسوُلهُ   یَن ک اْلُمْشِر   ِمَن   َبِريء    الَلّ

ْیُتْم  نَّ   َفاْعَلُموا  َتَوَلّ
َ
هِ   ُمْعِجِزي  َغْیرُ   ْم کأ رِ   الَلّ ِذیَن   َوَبِشّ ِلیم    ِبَعَذاب    َفُرواک  اَلّ

َ
  جانب   از  است  اعالمی   و) 4أ

  برائت   انکمشر   برابر  در  اشفرستاده  و  خدا  هک  برک ا   حج  روز  در  مردم   به  اش فرستاده  و   خدا
  روی   اگر  و  است،   بهتر   شما   برای  نیدک   توبه  اگر  [ندارند  برابرشان  در  تعهدی  هیچ  ]و  جویندمی

  عذابی  به  ورزیدند فرک هک  را  سانیک  و رد؛ک نخواهید   درمانده را  وندخدا  شما هک بدانید  پس بگردانید 
 . (دهب  بشارت ک دردنا 

َذان    تعالیحق   سخن   دربارۀ   ابوجعفر  محمد[   بن  ]جعفر  از   جابر  از
َ
هِ  ِمَن  َوأ   َوَرُسوِلِه  الَلّ
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اِس   ِإَلی    اْلَحِجّ   َیْوَم   الَنّ
َ
  حج   روز  در  مردم  به  اش فرستاده  و  خدا  جانب  از  است  اعالمی  و)  َبرِ ک اِْل

 1« .خودش  سویبه او دعوت اعالم و قائم »خروج : فرمود   که است شده روایت (برکا 

  داللت  شریف  قیام  از   قبل  مهدی  امام  برای  دعوتی  اعالم  وجود  به  روایت  این
  مهدی امام از غیر شخصی توسط فراخوان و دعوت صورتبه  باید   اعالم این و کند،می

  ز ج  کنندگانتکذیب   به  قیامش  هنگام   مهدی  امام  اینکه دربارۀ    روایات   زیرا   باشد؛ 
 . هستند متواتر  پذیرد نمی توبه   و کندنمی   دریافت شمشیر  جز  نیز ها آن از  و دهدنمی   شمشیر

  جدید  کتابی   و جدید  امری  با  »قائم  : فرمود  ابوجعفر  : گفت  است،   شده  نقل  ابوبصیر  از
  اری ک  شمشیر  جزبه  پس  بود؛  خواهد  گران  و  سخت  اعراب  ایبر   که  کندمی  قیام  جدید  قضاوتی  و

   2« .ندارد   باکی  سیک مالمت  از خداوند  امر اجرای در و پذیردنمی را  کسی  ۀتوب و داشت نخواهد 

  قائم   قیام دربارۀ چرا»  : فرمودمی   اباعبدالله  شنیدم   : گفت  است،   شده   نقل   ابوبصیر   از
 و  نیست   ساده  ییجو   جز  شک خورا   و  ،ضخیم  لباسی  جز   او  لباس   ،سوگند  خدا  به  نید؟کمی  شتاب

 3« .نیست شمشیر  ۀسای در مرگ و شمشیر جز او قیام

َذان    : فرمایدمی   تعالیحق
َ
هِ   ِمَن  َوأ اِس  ِإَلی َوَرُسوِلهِ  الَلّ   اْلَحِجّ  َیْوَم  الَنّ

َ
َنّ  َبرِ کاِْل

َ
هَ   أ   ِمَن   َبِريء   الَلّ

 ه ک  برکا   حج   روز  در  مردم  به   اش فرستاده  و  خدا  جانب  از   است  اعالمی  و) 4َوَرُسوُلهُ   یَن کاْلُمْشِر 
 . [(ندارند  برابرشان   در  تعهدی  هیچ   ]و  جویند می  برائت  انکمشر   برابر  در  اش فرستاده  و  خدا 

  فرموده   اعالم   را   اشفرستاده  ۀ کنندتکذیب   مشرکاِن   از   برائت   آیه   این  در   متعال   خداوند
  انجام   من  طرف  از  شخصی  جز  را  کار  این»  :است  فرموده  محمد  خدا   رسول  و  است،

  میان   در   مطلب   این   ۀکننداعالم   علی  امام  یعنی   حضرت   آن  وصی  پس   «. دهدنمی
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  اعالم دربارۀ    آیه   این   برای  باقر  امام  تفسیر   و  بود  محمد  خدا   رسول  از  نیابت   به  مشرکان
  تمامی  برای   مهدی  امام  جانب   از   نیز   برائتی  اینکه   به   کندمی   اشاره   قائم  دعوت
  در   را   خود  که   دیگرانی  و  آخرالزمان  قریش  شامل   قیامش  از  قبل   دعوتش  کنندگانتکذیب 

  نیز   و  داشت،   خواهد  وجود  اندداده  قرار  مهدی  امام  برای   شریکی  رهبری   و  حکومت
  از   غیر   شخصی  کرد  خواهد  اعالم  را   برائت  و  دعوت  این  که  کسی  اینکه   به  است  ایاشاره
  که   طور   همان   ؛باشد   او  وصی  و   ایشان  خود   از   باید  ناچاربه   و   بود  خواهد   مهدی  امام

  این   و  بود؛   المؤمنینامیر   شا وصی  مشرکان،   از  خدا   رسول   برائت   ۀ کننداعالم
  امام   برائت   مهدی  امام  وصی   احمدالحسن  سید   وقتی  عمل،   در   که   است  ایواقعه

  موعود  یمانی  اشفرستاده   ۀ وسیلبه   دعوتش،   کنندگانتکذیب   تمامی   از  را   مهدی
  آنان   بر   عذاب   اینکه   از  قبل   کنند  توبه   اینکه   است؛   افتاده   اتفاق   کرد   اعالم  احمدالحسن

 « .گشت بازخواهد شد  آغاز که  گونه ناهم  امر »این :است دهش  روایت ائمه از . شود نازل 

  قیام   از   قبل  مهدی  امام  برای  دعوتی  وجود  بر  که  هست   هم  دیگری   روایات
  آیات   از  بعضی  تفسیر  در  صادق  امام  از   روایتی  در  جمله  از  کنند؛می  تأکید   مقدسش

ِذیَن   َوِلَیُقوَل   :تعالیحق  سخن  این  »و  : فرمود  :است  آمده  قرآن   تا   و)  َمَرض    ُقُلوِبِهْم   ِفي  اَلّ
  شیعه(   )ضعیفان  ضعیفانشان  و  شیعیان  منظور   (بگویند  سته   بیماری  هایشاندل  در   هک  سانیک

ْن   ْم کِمنْ   َشاءَ   ِلَمْن   ِلْلَبَشرِ   َری  کذِ   ِإاَلّ   ِهَي   َوَما  تعالیحق  سخن  این  و  : فرمود  آنکه  تا  ...هستند
َ
 أ

َم  وْ   َیَتَقَدّ
َ
رَ   أ َخّ

َ
  که   شما  از  هرکس  برای  ...نیست   بشر  برای  یادآوری و تذکر  جز  []آیات  این  و) 1َیَتأ

ایام  :فرمود  (ایستد باز   یا  جوید  پیشی  بخواهد   را   حق  بخواهد  هرکس  قائم،   خروج  از  قبل  در 
 2« . ...ایستد بازمی  حق از بخواهد  هرکس و رود،می آن سویبه و پذیردمی

  یا جویند می  پیشی   آن  در   مردم   که  روزی   این   فرماید می  تأکید   باقر  امام  روایت   این  در
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  است   بشریت  تمامی  برای  عمومی  کمیُح   این،  و  است  قائم   قیام  از  قبل   ایستند،بازمی 
  َری  کذِ   ِإاَلّ   ِهَي   َوَما  :فرمایدمی  تعالیحق   زیرا   ؛ نیست  خاصی   گروه  مخصوص   فقط   و

تذکر  جز  []آیات  این  و)  ِلْلَبَشرِ  و    این   پس   .بشریت  تمام  یعنی  ؛(نیست  بشر   برای  یادآوری 
  بخواهد   هرکس»  خود   سخن  این  با  را   آن   باقر  امام  که  دعوتی   باشد؛  جهانی  اید ب  ، دعوت

توصیف    »حق«  به  «ایستدبازمی  حق  از  بخواهد  هرکس  و  رود،می  آن  سویبه  و  پذیردمی  را  حق
است؛     خداوند   سویبه   جستنپیشی  .گمراهی  هرگونه  از   عاری   و  محض   حق   یعنی کرده 

  تمام  از   عاری  خالِص   حق   سویبه   جستنپیشی   اینکه  مگر  شودنمی   محقق  متعال
  ندارد  وجود   قائم   از   قبل  پرچمی   هیچ   و   اوست(   آِن   از   حق   )دعوت   باشد  باطل   های ناخالصی

  این   زیرا   یمانی؛   پرچم   مگر  باشد   شده   توصیف   خالص«   حق   و   محض   »حق  عبارت   با  که
  امام  که   طور  همان   است؛   شده   نقل   پرچم   این   حق   در   بیت اهل  از   که   است   خصوصیتی

پرچم  ...»  : است  فرموده  طوالنی  حدیثی   در   باقر پرچمدر  پرچم  یتهدا  ی ها  از    یمانی گرتر 
یمانی خروج    ی پس وقت   .کندیسوی صاحبتان دعوت مبه  یراز   ؛استهمان    یت،. پرچم هدایستن

  خروج   ی یمان   ی وقت   و  ؛شودیم  حرام  مسلمانان  ای بر   و  مردم   تمام  ای بر   اسلحه  و فروش   ید خر   کرد
  یرو   او  از  یستن  ایزج  یمسلمان  هیچ  بر  و  ،است   یتهدا   پرچم  او  پرچم  یراز   ؛بشتاب  او  سویبه  کرد

 دعوت  یممستق  راه  به  و  حق  سویبه   او  یراز   ؛است  آتش  اهل  از  کند  ینچن  هرکس  و  بگرداند
 1« .کندیم

 : باشیم  داشته  توجهها آن  به باید  که دارد  وجود نکته  چند  حدیث،  این  در

 یعنی  «یستن   یمانی  پرچم  از  گرتریتهدا  یپرچم  هاپرچم  در»  :امام  سخن  این  -1
  یمانی   پرچم یبرتر  و شود،می برافراشته قائم  قیام از قبل کهاست  پرچمی هدایتگرترین

می   هاپرچم   دیگر  بر   :است  قیامش  از   قبل  قائم  دعوت  ۀکننداعالم  او  زیرا   ؛ رساندرا 
  اینکه   از  بعد  باقر  امام  را   یبرتر   این  علت  و  «خودش  سویبه او دعوت اعالم و قائم خروج»
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  همان  یت،هدا پرچم»  :فرمایدمی  روشن   هاستپرچم   هدایتگرترین   یمانی  پرچم   کندمی   بیان
  خواند؛فرامی  مهدی  امام  سویبه   او  یعنی  «؛کندیم  دعوت   صاحبتان  سویبه  یراز   ؛است

 . است قیامش   از قبل   قائم دعوت صاحب  همان یمانی،  بنابراین

  یت هدا   پرچم  او  پرچم  یراز   بشتاب  او  سویبه  کرد  خروج  ی یمان  یوقت»  :سخن  این  در  -2
  و   است،  کرده  واجب  را   (بشتاب  او  سویبه )  یمانی  یاری  و  شتافتن   باقر  امام  «است
  و  شتافتن   این  و  رساند می   را   وجوب  حدیث،   این  ظاهر  که  ندارد  این   در  اختالفی  کسهیچ 
ایام  ... »  : است  کرده   اشاره   آن  به   قبلی   حدیث  که  است   همانی   دادنیاری    خروج   از  قبل  در 
  کنید   تأمل   خوبیبه   عبارت  این   در  «.رودمی  آن  سویبه  و  پذیردمی  را   حق  بخواهد   هرکس   قائم،

  « . کندیم  دعوت  یممستق  راه  به  و  حق  سویبه   او  یراز »  : کنید  مقایسه  یمانی  توصیف   با  را   آن  و
  شتافتن   و  یمانی   حق   قبول  همان   است   قائم  قیام   از  قبل  که   حقی  پذیرفتن   نی بنابرا 

ْن   ْم کِمنْ   َشاءَ   ِلَمْن   ِلْلَبَشرِ   َری  کذِ   ِإاَلّ   ِهَي   َوَما  :است  دادنشیاری   و  او  سویبه 
َ
َم   أ ْو   َیَتَقَدّ

َ
  أ

رَ  َخّ
َ
تذکر  جز  []آیات  این  و)  َیَتأ و    بخواهد   که  شما  از  هرکس  برای  ...نیست  بشر  برای  یادآوری 

«. ...است قائم خروج  از قبل روز آن» :فرمود (بازایستد یا جوید  پیشی

  ین چن یهرکس و بگرداند یرو  او از یستن ایزج ی مسلمان هیچ بر و»  :امام  سخن   این   -3
  او   از  که   یکسان  به   آتش  ۀ وعد  و  یمانی  از  گردانیی رو   کردِن حرام  .«است  آتش  اهل  از  کند

  او  سویبه )   عبارت   از   که  کندی م  تأکید  یمانی   یارِی   بودنواجب   بر   گردانندی برم  یرو 
 خواهد می   همه   از  او  و  ، است  قائم  دعوت  صاحب  ،یمانی  زیرا   ؛ یدآیم  دست   به   بشتاب( 

  که   یکس  پس   ؛ کند  یساز ینه زم  یمهد   امام   یبرا   و  نابود   را   نامنحرف  تا   برسانند   یاری 
  روی  او  از  که  بود  خواهد  یکسان  از  بازایستد  او  دادنیاری   از  و  ندهد  پاسخ  را   ییمان  دعوت

  امام  امر  با   حتی  و   ؛است  نداده  پاسخ   او  اطاعت   به   و  کرده  مخالفت  او  امر  با   یرا ز   اند؛گردانده
  شده   یتروا   محمد  خدا   رسول  از  .است  کرده  مخالفت  نیز   (بشتاب  او  سویبه)  باقر

 آتش  به  را  او  صورت  با  وندخدا  ندهد  پاسخ  آن  به  و  بشنود  را  بیتاهل  ما  ندای  هرکس»  :است
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 1« . افکندیم

  که   طور   همان  .«کندیم  دعوت  یممستق  راه   به  و   حق  سویبه  او  یراز »  :ماما  سخن   -4
  باطل   ناخالصی  هرگونه  از   عاری  محِض   حق  خواندیمفرا   آن  به   ییمان  که  ی حق  گفتم  قبال  

  و  دهد ی نم  فرمان   باشد  آمیخته  باطل   با   که   ی حق  از  یروی پ  به  متعال   خداوند  یرا ز   ؛است
  ؛ کندی نم  ش نابود  و   کندشی نم  هم   در  محض،   و  خالص  حق   جز  را   آخرالزمان  انحراف

  َنْقِذُف   َبْل   : فرمایدمی   تعالیحق   که   ه است فرمود  احمدالحسن  من،   آقای   که   طور   همان
  در   را  آن  پس   نیم،کافمی  فرو  باطل  بر  را  حق  هکبل) 2َزاِهق    ُهوَ   َفِإَذا  َفَیْدَمُغهُ   اْلَباِطِل   َعَلی  ِباْلَحِقّ 

 . (شودمی  نابود آن ناگاهه ب و ند،کشمی هم

  چنین   را   آتش   به  ورود  استحقاق   و  یمانی   از  گردانیی رو   بودنحرام  علت  باقر  امام
  امام  همان  حق،  و  «کندیم   دعوت  یممستق  راه  به  و  حق  سویبه   او  یراز »  :است  کرده  بیان
  ه فرمود  کرده،   یان ب  هاپرچم  یگر د  بر   را   یمانی  پرچم   ی برتر   علت   یوقت  یرا ز   ؛است   یمهد 

  خالص   حق  همان  که  قائم  سویبه   یعنی  «کندیم   دعوت  صاحبتان  سویبه  یراز »  :است
 .است

  ؛ است  همان  هدایت،  پرچم»  :یتهدا   به  یمانی  پرچم  یفتوص   علت  دربارۀ  امام  ۀگفت
  به   فقط   قائم  یام ق   از  قبل   « یتهدا »  دهدی م  نشان  «کندیم   دعوت   صاحبتان  سویبه  زیرا

  دعوت   صاحبتان  سویبه  او  یراز »  :شودیم  منحصر  ی مهد   امام  سویبه  فراخواندن
  یا   یدموکراس  یا   یاسیس   زاباح  نه   و  یت مرجع  سویبه   نه   ، صاحبتان  سویبه   ؛«کندیم

  هیچ   بدون  است   یمهد   امام   سویبه   خالص  ی دعوت  بلکه ،  ... یا  ... یا  وضعی  قوانین 
 . برای ایشان یشریک 

  یمهد   امام  یامق   از  یشپ  ایکننده دعوت   و  دعوت  وجود  به  که  یمتون  جمله  از



. 315، ص44االنوار، جبحار؛ 219، صصدوق یامال. 1
. 18ء، انبیا. 2



 احمدالحسن وصیت و وصی  ................................................................................ 286

  را   قائم  بخواهد   که   است   یکس  ی برا   صادق  امام  از   شدهنقل   یدعا   کنندمی   داللت
  یانب  را   آن  از  یقسمت  فقط  بنده   و  است  یطوالن  دعا  این  .یندبب  خواب  در  یا  بیداری   در
  یا خدا  ...»  :کندیم  اشاره  یمهد   امام  یامق   از  یشپ   یا کننده دعوت   وجود  به  که  کنمیم

از قبر مرا    یدهپوشحائل شد، کفنی  ساخت   یو قطع  ی که بر بندگانت حتم  یمن و او، مرگمیان  اگر  
  نشین، یهو باد  ینشهرنش  یانبرهنه، در م  یزۀو ن  یدهبرکش  یاماز ن  یرِ با شمش در حالی که  آور،    یرونب

 1« ...باشم کنندهبه دعوت آن دعوت  گولبیک

  از  یر غ  ، کنندهدعوت   ین ا   شود یم  روشن   سادگیبه   شد  گفته   آنچه   با   متن  ین ا   ۀ یسمقا  با 
  کننده دعوت   ینا   یاری  یرا ز   ؛یستن  (باشم  کنندهدعوت  آن  دعوت  به  گوپاسخ)  موعود  ییمان

  دعوت   صاحبتان  سویبه  او  یراز »  :خواندیمفرا   یمهد   امام  سویبه   او  و   است  واجب
  خروج   یکس  آن،  از  یشپ»  و،  «کندمی  دعوت  یممستق  راه  و  حق  سویبه   او  ایر ز »،  «کندمی

  به   را  شما  ید کن   یرویپ  یمشرق  ۀکنندطلوع  از  اگر  ید بدان  و»،  «خواند یم فرا  محمدآل  به  که   کندیم
  از   ی مرد  که  حالی  در   ...آیندمی  مشرق  از  ییهاپرچم  و»،  « بردیم  خدا  رسول   روشن  هایراه
  با   مشرق  از  مردی  و»،  «است  یمهد   خدا   ۀیفخل  ن،آ  در»،  «بردیم   یش پ  را   آن  محمدآل

  با   که  است  کسی   همان  او  و  شد؛کُ می  را  شام  صاحب   که   آید می  کوچک  یاهس   یهاپرچم
اطاعت می  یمهد  او  از  و    خروج  مشرق  از  ینحس  فرزندان  از  یمرد»،  «کندبیعت کرده 

  هرگز  و»،  «کندمی  باز را خود  راه و شکندیم  هم در راها آن دن شو یارورو او با  هاکوه  اگر که کندیم
  ما   از   ی مرد  وند خدا»،  «ببینی   را   حسین  فرزندان  از   مردی  تا  نکن   پیروی   آنان   از  احدی  از

گرداند  را   بیتاهل ظاهر  امت محمد[    خروج   مشرق   از  ینحس  فرزندان  از  یمرد»،  «]برای 
 . «است آن در امر این که  شودمی  برافراشته  یپرچم ینحس فرزندان یبرا سپس» و «کندیم

  پاک،   عترت   کالم  از   برگرفته  متوِن   ین ا   ینید بی نم  ا یآ  ، سوگند  پروردگارتان  به   را   شما
  شده   داده   فرمان  اشیاری   و   نصرت  به   کهـ   یمانی   یعنی   ، معین  مصداق  یک   بر   همگی
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 یرو  او از هرکس و هاستپرچم  یتگرتریِن هدا  او پرچم که  شده گفته و کنندمی اشاره ـاست
  و  !خواندیمفرا   راست  راه  سویبه   و  یمهد   امام   سویبه   او  و  است   آتش  اهل  از   بگرداند

  سخنان   الیبهال   در   شدهتوزیع   یهاحلقه   ین ا   و   کرده  دخالت   یاله  دست   بینید ی نم  یاآ
  به  تا  شوند   جمع   جا   یک  الزمانآخر   در   هک  است   کرده   ریزیبرنامه   نوعی   به   را   بیتاهل
 ! ؟یستن  معجزه تنهاییبه همین  یا آ ؟ کنند داللت حق  صاحب به  روشنی  و صراحت این

  دشمنان   به   نه   و   شود ملحق   یمانی   دعوت   به   نه  و   یستدبا ایتپه  روی   ی کس  ندارد  امکان
  نجنگیده  یمانی   با   او  که  کند   توجیه   و   است   یافته نجات    کند   خیال   حال   عین   در   و   ،یشانا 

  از   را   خنانس  کنندمی  تالش  و  کنندمی   بافیخیال   مردم  از   بعضی  که  صورتی  آن  به  !است
  ترواجب :است هگفت که  هستند ابوهریره همچون افرادی چنین .کنند منحرف خودمعنای 

  تپه،   روی   یستادن ا   پس  ؛ است  تر چرب  یه معاو  ۀسفر   یول  ، بروم  ی عل  نزد   به   که   است  آن
  و   بودند   یستاده ا   تپه   روی  بر   ورا عاش   روز   در   که   کوفه   یخ مشا  یبرخ  یا   ! است  آمیزتر مصلحت

  لشکر  ترس  از  که  حالی  در   داشتند   را   او  دادنیاری   ی ادعا  و  یستندگر یم  ینحس  ایبر 
  در   ؛ بودند  کرده  انتخاب  خود  پناهگاه  عنوانبه   را   ایتپه   و  او را یاری نکردند  (اللهلعنه )  یزید 
  نآ  در  «!کند؟  یاری  مرا   که   هست  یاریگری   یا آ»  :زدیم  یادفر   خدا   رسول   پسر  که  یحال

  یین پا   یا آ»  :گفت  و  داد  قرار  مخاطب   را ها  آن   یزید  یانلشکر   از  «یدهعب  بن  سعد»  هنگام
 « !؟یدده  یاری  را  او تا ییدآی نم

هراس دارند،    که  است  یمکان  و  زمان  هر  در  ،مردان  شبیه افراد    ۀزبوبان اخالق  ینا   ،بله
 ! ترسانندرا از یاری حق می   مردم ،ارزشپوچ و بی  هایبهانه  و عذرها   باو 

  که  صورتی   آن  به   کندی م  هدایت  آن  به  ییمان  که  ییم مستق  راه  ی امعن  به  بیایید  حال
 . بیندازید  نگاهی است فرموده  فیوص ت را   آن باقر امام

  بیان  نددآور   یمانا   محمد  به  که  جنیانی  از  را   یتیحکا   متعال  خداوند  یمکر   قرآن  در
ا  َقْوَمَنا  َیا  َقاُلوا  : فرمایدمی اک  َسِمْعَنا  ِإَنّ ْنِزَل   َتاب 

ُ
ا   ُموَسی    َبْعدِ   ِمْن   أ ق    ِإَلی   َیْهِدي  َیَدْیهِ   َبْیَن   ِلَما  ُمَصِدّ

ِجیُبوا  َقْوَمَنا   َیا  *  ُمْسَتِقیم    َطِریق    َوِإَلی    اْلَحِقّ 
َ
هِ   َداِعَي   أ   ِمْن   ْم کَوُیِجرْ   ْم کُذُنوبِ   ِمْن   ْم کلَ   َیْغِفرْ   ِبهِ   َوآِمُنوا  الَلّ
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ِلیم    َعَذاب  
َ
هِ   َداِعَي   ُیِجْب   اَل   َوَمْن   *  أ ْرِض   ِفي  ِبُمْعِجز    َفَلْیَس   الَلّ

َ
ْوِلَیاءُ   ُدوِنهِ   ِمْن   َلهُ   َوَلْیَس   اِْل

َ
ئِ   أ وَل 

ُ
  ک أ

  [ ]و  شده  نازل  موسی  از  بعد   ه ک  شنیدیم  را   تابیک  ما  ما،  قوم  ای   :گفتند) 1ین  ُمبِ   َضاَلل    ِفي
  قوم   ای  *  .ند ک می  راهبری  راست  راهی  سویبه  و  حق  سویبه  و  است،  خود  از  پیش  ۀنندک تصدیق

  شما   بر  را  گناهانتان  از  برخی  خدا[]  تا  آورید  ایمان  او  به  و  دهید   پاسخ  را  خدا  ۀنندک دعوت  ما،
  ، زمین   در  ،ند ک ن  اجابت  را  خدا  ۀنندک دعوت  هک  سیک  و  *  دهد  پناهتان  درد  رپُ   عذابی  از  و  ببخشاید
 . (انداریکآش گمراهی   در آنان .ندارد   دوستانی او برابر در و نیست ]خدا[  ۀنندکدرمانده

  است   زمان  هر   در   خدا   ۀ کننددعوت   همان   کندی م  یتهدا   یم مستق   راه  به   که   کسی  پس
  ی گمراه  در  ـیم کر   نآقر   متن  طبقـ   نکند   اجابت  را   خدا   ۀکننددعوت   این   که  هرکس  و

  ۀ کننددعوت   او   پس کندیم  دعوت   یممستق  راه و  حق   به   یمانی که  آنجا   از   و  ، است  یآشکار 
هِ   َداِعَي   ُیِجْب   اَل   َوَمْن   :خداست ْرِض   ِفي   ِبُمْعِجز    َفَلْیَس   الَلّ

َ
ْوِلَیاءُ   ُدوِنهِ   ِمْن   َلهُ   َوَلْیَس   اِْل

َ
ئِ   أ وَل 

ُ
  ک أ

  ]خدا[   نندهک درمانده  ،زمین  در  ،ند ک ن  اجابت  را  خدا  ۀنندک دعوت  هک  سیک  و) 2ین  ُمبِ   َضاَلل    ِفي
 . (انداریکآش گمراهی در آنان .ندارد دوستانی او برابر  در و نیست

  چپ  و  راست  به  مردم  !یسار  بن  یلفض  یا  ...»  :فرمود  ،است  شده   یتروا   اباعبدالله  از
 3« . ...یمشد  یتهدا  یممستق راه به  ما یعیانش و ما  یول شدند منحرف

  ،یافت   نجات  کرد  یرویپ   تو  از  هرکس   ...»  :فرمود   طالبابی   بن   یعل  به  خدا   رسول
  یم مستق  صراط  همان   تو  و  ،واضح   راه  همان   تو  کهچرا   ؛شد   هالک  بازماند  تو   از  هرکس  و

 4« ...یهست 

  یعل   المؤمنینامیر  یم، مستق  »صراط  : فرمود  ،است  شده   یت روا   اباعبدالله  از



.32تا  30، احقاف. 1
.32، احقاف. 2
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 1« .است

َراَط   اْهِدَنا  :تعالیحق   سخن  دربارۀ   اباعبدالله  از  همچنین    به   را   ما)  اْلُمْسَتِقیَم   الِصّ
  شناخت   و  المؤمنینامیر  راست،  راه»  : رمودف   ، است  شده  یتروا   (فرما  هدایت   راست  راه

 2«.اوست

  محکم   یسمانر   »من  :فرمودمی  یا خطبه   در  که  است  شده   روایت   منینالمؤامیر  از
 3« .مهست یممستق   صراط من و هستم،   خدا

  راه   به  را  شما  او  دی بدار   دوست  را  یعل  اگر  و»  :فرمود  ،است  شده  یتروا   خدا   لرسو   از
 4« .برد یم  یممستق

  پروردگارت   یسو   از  یبرهان   ۀیپا  بر  امورت  همواره  ...»  :است  آمده  یعل  امام  یارت ز   در
 5«.نمودییم  یتهدا   یممستق راه و حق سویبه و یبود یقین بر  کارت در و بود

 یشانا   معصوم  فرزندان  و  المؤمنینامیر   یتوال   همان  «یممست  راه»  بنابراین
  یت هدا   مستقیم  راه  به  او)  است   یتوال   سویبه   خدا   ۀکننددعوت   موعود  یمانی  و  ،است

  امام   جهت  همین  به  و  ،است  یرونب   یتوال   از  کند  سرپیچی  او  از  که  کسی  پس  ؛(کندیم
  متواتری  یاتروا   «.است  آتش  اهل   از  کند   ین چن  هرکس»  : است   هفرمود  اودربارۀ    باقر

  یتوال   از   خارج  ـخدا   بر  پناهـ   اینکه  مگر  شودنمی   آتش  اهل  انسان  کنندمی   بیان  که   هستند
 . باشد  المؤمنینامیر

  َری  کذِ   ِإاَلّ   ِهَي   َوَما  :تعالیحق   سخن  تفسیر   در   باقر   امام  فرمایش   به  گردیمبازمی 



. 32االخبار، صمعانی. 1
. 32االخبار، صمعانی. 2
. 165، ص غیبت نعمانی. 3
.13، صیضامر بن شدقم مدن ،جملال. 4
. 362، ص97االنوار، جبحار. 5
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ْن   ْم کِمنْ   َشاءَ   ِلَمْن   ِلْلَبَشرِ 
َ
َم   أ وْ   َیَتَقَدّ

َ
رَ   أ َخّ

َ
  ... نیست  بشر  برای  یادآوری و تذکر  جز  []آیات  این  و)  َیَتأ

  قائم،  خروج   از  قبل  ایام در  »  :فرمود  ( بازایستد  یا   جوید  پیشی  بخواهد   که  شما  از   هرکس  برای
  ... ایستدبازمی  حق  از  بخواهد  هم  هرکس  و  رود،می  آن  سویبه  و  پذیردمی  را  حق  بخواهد  هرکس

  یرا ز   ؛است  قائم  یامق  از   قبل  یت،وال   از  مردم  خروج  معنیبه   این  کنممی  تأکید   دوباره  «.
  از   بازماندن  ا ی  ، حق   سویبه   رفتن   یعنی   «؛قائم خروج  از قبل ایامدر »  : فرمایدمی  باقر  امام

  که   است  معنایی همان    ین ا   و   ، است  والیت   از   شدنخارج   یا   یت وال   در   شدنوارد  همان   حق، 
 . فرمایدمی  صراحت بیانبه   رضا امام از  یبعد  خبر

  عرض   ... »  :است  شده   روایت  رضا  امام  از   یسار  بن  فضیل   از   طوالنی  خبری   در
  : فرمود   .(نیست  بشر برای یادآوری و تذکر  جز  []آیات این و) ِلْلَبَشرِ  َری  کذِ  ِإاَلّ  ِهَي  َوَما  :کردم

َها  :گفتم  «.ی عل  یتوال   بله،» ْحَدی  ِإَنّ   بزرگ   هایپدیده  از  []قرآن  آیات  هک)  َبرِ کالْ   َْلِ
ْن   ْم کِمنْ   َشاءَ   ِلَمْن   :مگفت  «.»والیت  :فرمود  .(است

َ
َم   أ وْ   َیَتَقَدّ

َ
َر   أ َخّ

َ
  که   شما  از  هرکس  برای)  َیَتأ

  شده   دور  آتش  از  کند  شتاب  ما  یتوال   سویبه  هرکس»  :فرمود  (بازایستد  یا  جوید  پیشی  بخواهد
ْصَحاَب   ِإاَلّ   : گفتم  «. است  شتافته  جهنم  سویبه  بازایستد  ما   از   هرکس   و   است،

َ
  اْلَیِمیِن   أ

  َلْم   :کردم  عرض  «.هستند  ما  یعیانش ها  آن  ،سوگند  خدا  به»  :فرمود  .(یمین  اصحاب  جزهب)
یَن   ِمَن   کنَ    را   او  از  بعد  یایاوص  و  محمد  یوص  ما»  :فرمود  .(نبودیم  نمازگزاران  از  ما)   اْلُمَصِلّ

ذْ   َعِن   َلُهْم   َفَما  :گفتم  «.یمنفرستاد  درودها  آن   بر  و  یرفتیمنپذ   چه   را  هاآن)  ُمْعِرِضیَن   َرةِ کالَتّ
هُ   اَلّ ک  : گفتم  «.اندگردانیرو   یت وال   از»  : فرمود  (!ند؟اگردانروی  رک تذ  از  که  است  شده  ِإَنّ

  : فرمود  (است  یادآوری  و  ر کتذ  کی   [قرآن]   آن  گویند،میها  آن  هک  نیست   چنین) 1َرة  کَتذْ 
 2« .تیوال »

ْن   ْم کِمنْ   َشاءَ   ِلَمْن   : م گفت  : یدکن  مل أت  رضا  امام  سخن   در   ، کند  هدایتتان  وندخدا 
َ
  أ



.54تا  31، مدثر. 1
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َم  ْو   َیَتَقَدّ
َ
رَ   أ َخّ

َ
 هرکس »  :فرمود  (بازایستد   یا   جوید  پیشی  بخواهد  که   شما  از  هرکس  برای)  َیَتأ

  شتافته  جهنم  سویبه بازایستد  ما   از هرکس   و است،  شده دور  آتش  از کند  شتاب ما   یتوال  سویبه
  بخواهد   هرکس   قائم  از  قبل   که   ید کن  یسه مقا  باقر  ماما  سخن   با   را   آن  و  «.است

  یقین  شما   یبرا   ترتیب  این  به  ؛ماندبازمی   آن  از  بخواهد  هرکس  و  دبشتایم  حق  سویبه 
  آن   به   هرکس  که   دارد   وجود   حقی  عوت د  یمهد   امام  یام ق   از   قبل   که   شودی م  حاصل
  دوری   و  بازایستد   آن  از  هرکس  و  ، ماندی م  یباق  والیت  در  یا   شودی م  یتوال   وارد  شود  ملحق

 .شودی م خارج یت وال  از  کند

  از  کند  شتاب  ما  یت وال  سویبه هرکس»  را   رضا  امام  سخن   این  ؛کند   ان یتتهدا   وندخدا 
  امام  سخن  کنار  در  «است  شتافته  جهنم  سویبه  بازایستد  ما   از  هرکس  و  است،  شده  دور  آتش
  از   کند  ینچن  هرکس»  است  فرموده   یمانی  از  کنندگانسرپیچی  یف توص  دربارۀ  که  باقر
  ـ خدا   بر   پناه ـ   یعنی   ؛ است  یکسان  دو،   هر  در   یجه نت   :بگیرید   نظر   در  «است  آتش   اهل

  وضعیت   آن  که  باشید   داشته  توجه   و   ،است  یت وال   از   خروج  یلدلبه   شدنآتش   مستحق
  دلیل   همین   به   و  است  یمهد   امام  یام ق  از   قبل   به  مربوط  ـباقر  امام  فرمایش   طبق ـ

  نه  باشد،   موعود   یمانی   همان  یمهد   پرچم   ۀ کنندحمل   و   خدا   ۀکننددعوت   ید با
  یممستق  صراط  به   و   حق  سوی به   و   هاستپرچم   یتگرتریِن هدا   او  یرا ز   ؛ یگری د  کسهیچ 
 گر جلوه   یمهد   امام  با   که   کندیم  یت هدا   بیتاهل  یت وال   به   یعنی   ؛کندی م  یتهدا 
 . است آتش اهل  از بگرداند ی رو  او از  که کسی و ،شودمی

ْصَحاَب   ِإاَلّ :  رضا   امام  سخن  این دربارۀ    اما
َ
  . یمین(  اصحاب  جزهب)  اْلَیِمیِن   أ

  روشن   شما  ی برا   ی بعد   یتروا   به   توجه   با  «.هستند  ما  یعیانشها  آن  ، سوگند  خدا   به»  : فرمود
  همان  ـبعدی   روایت  متن  طبقـ   یعنی   ؛ هستند  یمانی  یروانپ  ،یمین   اصحاب  که  شد  خواهد
 . ندارد وجود  ینیمؤمن ین زم  یرو   برها آن  از غیر  کههستند  کسانی

  ، است  شده   یت روا   ی مهد   امام  انصار دربارۀ    ی طوالن  خبری   در   صادق  امام  از
  مادر   و  پدر  یک  فرزندان  گویی   که  کنند یم  داری د  یکدیگر  با  طوری  قائم  اصحاب  ...»  :فرمود
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  یر ز   ۀیآ  یلتأو  ین،ا  و  ؛کنندیم   یدارد  هم  با  صبح  شوند  جدا  یکدیگر  از  هنگامشب  اگر  و  هستند،
ْیَن   اْلَخْیَراِت   َفاْسَتِبُقوا  :است

َ
ِت   وُنواکتَ   َما  أ

ْ
هُ   ُم کبِ   َیأ اَجمِ   الَلّ   دیگر ک ی  بر  کنی  ارهایک  در  پس)  یع 

  : کردم  عرض  :یدگویم  یرابوبص   «.(آورد می  را  شما  ۀهم  خداوند  باشید  هک  جاکهر   .گیرید  پیشی
  ین ا  یول  ،بله»  : فرمود  ؟دارد ن   وجودها  آن  از  غیر  یمؤمن  زمان،  آن  درآیا    !شوم  یتانفدا 

  در   هانی فق  و  ،حاکمان  ،یان قاض   نجیبان،  کندمی  آشکار  شانیانم   در  را  قائم  وندخدا  که  یاعده
ها  آن  بر  حکمی  هیچ  ترتیب[  این  ]به  و  کشدیم  دستها  آن  پشت  و  شکم  بر  قائم  .هستند  یند

 « .شودینم  بهمشت 

  مؤمن   یمهد   امام  انصار  جزبه   مقدس   ظهور  عصر  در  که  کندی م  یحتصر   یتروا   ینا 
  یر ناگز   پس  ؛محمدآل   یت وال   از   است  عبارت  یمان، ا   دانیم می  و   ندارد  وجود  یگرید

  کند یم  خارج   یت وال   از   را ها  آن  که   رندیگی م  قرار   یا اوص  از  یکیبا    آزمایش  معرض   در   مردم
  انتظار   .ماندی نم  ی باق  ـیمهد   امام  انصار   یعنیـ   چشم  در   ی ا سرمه   جز   که   آنجا   تا 

  خصوص به   و   مسلمانان   ۀ هم  یرا ز   پذیرد؛   صورت   یمهد   امام  با   آزمون   ین ا   رودنمی 
 شدنمتفرق   یتحد   به  یاییم ب   .دارند   اعتقاد  مهدی  امام  به   ی ظاهر   صورتبه   یعیان،ش

  است  حق   خواهان  که   هرکس   ی برا   ، حدیث   این   در   که   بیندازیم   نگاهی   فرقه   73  به   امت
 . است یعبرت و  یانب

  فرقه   73  به  امت»  :فرمود می  طالبابی   بن  یعل  شنیدم   : گفت  سلیم  :گفت  ابان
  از   فرقه  یزدهس   که  حالی  در   ؛است  بهشت  در  فرقه  یک  و  آتش  در  آن  ۀفرق  72  که  دنشو یم  یمتقس
  در   فرقه  دوازده  و  بهشت  در  فرقه  یک  ها، این  از  که  دارند   را  بیتاهل  ما  یدوست   یادعا  ، فرقه  73

  کسانی   ها این  :گریتهدا   موافِق   ۀشدتسلیم  مؤمِن   امیدوارِ   ۀمهدی  ۀ یافتنجات  ۀ فرق  اما   . است  آتش
  من   به  ،یزارند ب  من  دشمنان  از   هستند،  من   اتدستور   یعمط  و  دارند  یمانا   من  به  که  هستند
  و   من  امامت  و  من  حق  که  هستند  کسانی  هاینا   .ندانیخشمگ  من  دشمن  از  و  دارند  محبت
  شوند نمی  تردید  دچارها  آن  پس  .اند هشناخت  یامبرش پ   سنت  و  خدا   کتاب  از  مرا   اطاعت  بودنواجب

 به  را  یلتشانفض  و  کرده  نورانی   ما  حق  معرفت  از  را  قلبشان  خداوند   زیرا  ؛کنندنمی  شکی  هیچ  و
  قرار داده   ما   یعیان ش   در شمارِ   و  برتری داده   را   ها و آن  و  کرده  الهام   آنان  به   و  است   فهمانده   آنان
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 آن  با  یتردید وشکه هیچ  ک  اندکرده  یداپ  یقینی  و  یافته  یناناطم   یشانهاقلب  که  یطور به  ؛است
 1« .شودنمی  مخلوط

  دارند   را   بیتاهل  محبت   ی ادعا   فرقه  سیزده   فرقه،   73  یانم   از  که   است  مشخص
  را ها  آن  علی  امام  که  ، فرقه   یک   جز   به   اندآتش   در   همگی  که   دارند(  بودن شیعه   )ادعای 

 : است فرموده توصیف   ،اختصاص دارد  فرقه   آنکه به  ی صفات با

 کسهیچ   و  است  منتسب  یمهد   امام  به  راستیبه   فرقه،   این  یعنی  :«همهدی»  -1
  و  منحرف   افکار  و  یانات جر کدام از  هیچ   برابر  در   و   نکردند  قبول   شان یا   از   غیر   به   را   دیگری 

  یغرب  یدموکراس  مثل  تفکراتی   و  جریانات   نیاوردند؛   فرود  تعظیم  سر   اسالم  در   شدهداخل
  ین قوان  و  است  هکرد  خودش  مجذوب  را   یسن  و  یعهش  مسلمانان  بیشتر  یهاقلب   که

  را   آن  یا گو  ؛ انداختند  خود  سر   پشت  را   قرآن  و  نهادند   گردن  آن  به   لمانان مس  که  یقرارداد
 ۀفرق  آن  جزو  توانی نم  هرگز  بپیوندد   منحرف  ات یانجر   ینا   به  کهرا    یکس  .شناسند نمی 
معنا    ی تیهدا به    را   «یمهد »  صفت   اگر  ی حت  . آورد  حساب  به   شده()هدایت   مهدوی  ۀ یناج
  از  که  یکس  بر  خصوصیت  این  هم   باز  ، باشد  یمهد   امام  یتوال   معنایبه   که   میکن

  ین چن   چگونه  و  ؛کندینم  صدق  باشد  شده  منحرف   سبحان  وندخدا   یگذار قانون  و  بیتنص 
  وجود   گمراه  فرد   یک   و  او  میان  ی تفاوت  هیچ   که  یحال  در   شود   ف صیوت  دایت ه  با   ی فرد

 ؟ ندارد

  و   دین  به  جستهتمسک  شکیبا،  و  صابر  ،گروه  ینا   یعنی  :)المؤملة(  «یدوارام»  -2
  و  توانشان(   و   )تعداد  شانُعده   و  ِعده   بودنکم   با وجود   هستند،   خود   امام  منتظر   احکامش،

  را   یند  به  جستنشانتمسک  و  شکیبایی  و  صبر  که  ایفرقه   .هاآن   به  دنیا  تمام  کردنپشت
  که  یکس  همچون و کشد،می  دست خاردار   درخت بر که یکس همچون»  :اندکرده  وصف   چنین

  و   ی سست   غرب،   کفرآمیز  افکار   برابر   در   گروه،  این   پس   «.است گرفته خود  دستدر  را آتشیپاره
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  فکر ت  تأیید   و   کفرآمیز  افکار  برابر  در  خود   سازش  و  سستی  یه توج  ی برا   و   کنندنمی   سازش
 . شوندنمی  واهی هایتراشیبهانه   دامن به  دست  ـیدموکراس یعنیـ  ی غرب منحرف

  گروه  ینا   .شدنیم تسل   یعنی   «اسالم»:  المسلمة(  )المؤمنة  «شدهتسلیم  مؤمن»  -3
 شمعصوم  عترت   و  محمد  او  ۀفرستاد  از   و  دارند  یمانا   متعال  خداوند  به ،یافتهنجات 

  کنندی نم  اعتراض   و   ،کنندیم  عمل   طاهر   و  پاک   سنت   و   قرآن  منهج   بر   و   کنند یم  یروی پ
  یهاقلب   ...و  هست  جایگزینی  چه  چیست،  حلراه   شود،می  ِکی  شد،   چنیناین  چرا که  

   .شودنمی قسی  و سخت هافتنه  بسیارِی  و روزگار  ۀ غلب و  یبتغ شدنی طوالن یلدلبه  اینان

  نازل   متعال خداوند که چیزی با  موافق یعنی  :المرشدة( )الموافقة «یتگرهدا موافق» -4
  ش ابالغ  عترت(  و  )قرآن  یم مستق  صراط  بر   قدم ثابت   پاک  عترت   و   خدا   رسول   و  فرمود 

  تشرف برای  نجات   راه سویبه   مردم دستگیر و  ،مردم گریتهدا  ها، این  بی ترت  نیا  به   .نمودند
  که   ییجا   از  کهـ  انحراف  و  یگمراه  یهاراه  از  را ها  آن  و  هستند،  یمهد   امام  یاری   به
  سخن   . کنندیم  دور   رساندـ می   طانیش  دادنیاری   به   را ها  آن  دانند ی نم  که  جایی   و   دانندیم

 . گنجدنمی  مقام این در  بیانشانکه   طوری به  ؛ است بسیار  واقعا   روایت،  این  خصوص در

  هنگام   مگر  ، پذیردنمی   صورت  یتوال   و  یت هدا   از  خروج  : گویمیم  و  گردمیبازم 
  ظاهر،   در  رودینم  انتظار  یعهش   از  خاص  طوربه   .او  با  پیکار  یا  اوصیا  از  یکی  نکردنیاری 

  پس  کشند؛می  را   او  انتظار  ایفرقه  هر  از   شیعیان  تمام  .ندک  رد  یا   ترک  را   یمهد   امام  امامت
منصوب    یمهد   امام  از   قبل   ید با   او  یعنیـ   باشد   داشته  وجود  خدا   طرف   از شخصیتی 

  از   ی، وص  ین ا   نپذیرفتن   و   یب تکذ  سبببه   مردم  و   ـ باشد  یمهد   امام  ی ایاوص  از   یکی
  شخصیتی   کند؛ نمی   صدق   وصی  ی مانی  بر   جز   توصیفی   چنین  و  ؛ شوند   خارج   ین د   و   یت وال 
  یت هدا   م یمستق  راه   به   و  حق   به »  اینکه   و   ،«هاپرچم   ِن ی تگرتر یهدا »  با   را   او  ، یاتروا   که

  چنین   کسهیچ   و  اند؛کرده  توصیف  «است  آتش  اهل  از  او   از  کنندهسرپیچی»  و  ،«کندیم
  یقبل  یات روا   از  یکی  در  یرا ز   ؛ باشد  شده  منصوب  وندخدا   طرف  از  آنکه  مگر  ، ندارد  را   یصفات

  رد   را   متعال  خداوند  طرف  از  منصوب  یامام  که  گذردیم در  یامت  از  وندخدا   که  یدیمشن
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  خداوند   طرف  از  منصوب  یامام  یمانی،  پس  .باشند  بوده  کاریت معص   اگر  یحت  باشند  نکرده
دنبال  را به   آتش به ورود  ،او اطاعت ترک ـشد  گفته ترپیش  که طور همانـ  یرا ز   ؛است متعال

  برای   جز  اطاعت،   و  باشد  االطاعهواجب  یامام  و  ،یاله  یدعوت  صاحب  او  ید با  پس  .دارد
  یمانی  پس  .هستند  یااوص  فقط  باشند هم    حجت   که  معصومینی  و  ؛ یستن  واجب  معصوم،

 . باشد  یمهد  امام اوصیای از  وصی نخستین  یدبا  حتما  

  جمله  از   .خواند  فراخواهد  امر  ین ا   به   یمهد   امامکه    کنند می  اشاره   اتیروا   یبرخ
 : کندمی تأکید  امر این بر   که هاییروایت

 سویبه  را  مردم  دوباره  کند  یامق   قائم  یوقت»  :فرمود  است،  شده   روایت  اباعبدالله  از
  آن   از  مردم  عموم  و  است  شده  یده ش پو  که  کندیم   یتهدا  یامر   به   راها  آن  و  خواندیفرام  اسالم

  کند یم  یتهدا  یامر   سویبه  که  شودمی  نامیده  یمهد   دلیل  این   به  قائم  و  اند؛شده  منحرف
   1« .کندیم یام ق  حق  یبرا یراز  شودیم  نامیده قائم  و ،اندشده گمراه آن از ]مردم[ که

  یست؟چ  اند شده   منحرف  آن  از   و   کرده   گم   را   آن   یبتغ  دوران   در   مردم   که   ی امر   این
 امکان  . کند  دعوت   اسالم  به   دوباره   را   مردم   یمهد   امام  گرداندمی   الزم  که  طوریبه 

نداشته    یااوص  یبرا   یاله  یت وال   با  امر  ینا   داردن   یت هدا   ینا   ندارد  امکان  و   باشدارتباطی 
  به   را   مردم  یمهد   امام  : فرمایدمی   روایت  یرا ز  ؛باشد  بوده  یمهد   امام  خود  شناخت  یبرا 
  ولی  .کندی م  یتهدا   آن  به  را   مردم  و  اندشده   منحرف  آن  از   عموم   که  کندی م  یتهدا   یامر 
  در  ؟!شوندمی   یتهدا   او  سخن   با  چگونه   نکنند   اقرار  ی مهد   امام   امامت  به   مردم  اگر

  امت  اگر  و   ؛اش نکنند امری نخواهد داشتفرمانش را نپذیرند و پیروی   که  یکس  که  حالی
  جز  یتیوال   مهدی امام از بعد  صورت  این در  باشند  داشته اقرار یمهد  امام امامت به

  طور   همان  ؛ کند  یتهدا   آن  به   را   مردم   تا   داشت   نخواهد  وجود   فرزندانش   از   نوی مهد  یت وال 
 .اندکرده  بیان را  نکته ین ا  صحیح روایات  از بسیاری که
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 نامیده   مهدی  دلیل  این  به  مهدی  ...»  :است  آمده  ابوجعفر   از طوالنی    روایتی   در
 1« . ...کندمی  هدایت مخفی   امری به که  شودمی

  هبود آنچه از غیر آوردمی  امری خیزد   پا به قائم وقتی»  :است  شده  روایت  صادق  امام  از
 2« .است

  آن  از   و  شناسندیم  را   آن  مردم  و  است  بوده   یمهد   امام  یامق  از   یشپ  که  یامر 
  امامت   جزبه   آیا  یدجد  امر  ین ا   پس   . است  گانهدوازده  ۀ ائم  امامت   اندنکرده  غفلت

  آن  به   و  دانستهنمی   را   آن  مردم  که  است  یمهد   امام  فرزندان  از  گانهدوازده  نیومهد
 ؟ ندا ه نشد یتهدا 

 مردم  برای  و  ...»  :است   شده  روایت   طوالنی  بسیار  ایخطبه   در   المؤمنینامیر  از
  . است  دشوار  بسیار  انکافر   ایبر   کتاب  این  ]پذیرفتن[  که  طوریبه  ؛کندمی  آشکار  را  جدید  کتابی
  کند   انکار  را  آن  هرکس  و  است  شده  هدایت   کند  اقرار  آن  به  هرکس  که  خواندمی  امری  به  را  مردم
 3« .  ...کند  نکار را آن که کسی بر وای و وای  پس .شودمی گمراه

  کند   اقرار   یااوص  ۀ هم  به   هرکس   . است  امامت  ضروریات   از   یگمراه  و   یت هدا   دانیم می
  . است  ه رفت  یراههب   به   و  ه شد  گمراه  کند  انکار   را   یااوص  از   یکی  هرکس  و   است   هشد  یتهدا 

ار   َوِإِنّي  :است  آمده  تعالیحق   سخن  یرتفس  در ا َوَعِمَل  َوآَمَن  َتاَب  ِلَمْن  َلَغَفّ  4اْهَتَدی   ُثَمّ  َصاِلح 
  راه   به  و  انجام دهد  شایسته  ارک  و  بیاورد  ایمان  و  ند ک   توبه  هک  هستم   سیک  ۀآمرزند  من  یقین، به  و)

  امام  که   یید جد   یتوال   ین ا   . شود  یتهدا   بیتاهل  یتوال   به  یعنی  ؛(شود  هدایت  راست
 ؟ بود خواهد فرزندانش  از یااوص یت وال  جز  چیزی  آیا ،خواند فراخواهد  آن به  یمهد 
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 وفاتش شب در  یامبرپ  یتوص به یبازگشت

  تا   آدم  از   اینکه  و  شد   گفته   یت وص  بودِن حجت  به   مربوط   جزئیات   خدا   یاری   ه ب
  محمد  خدا   لسو ر   اینکه  و  ،شودی م  شناخته  »وصیت«  با  «خدا   »حجت  قیامت،  برپایی

  روز   تا  را   یااوص  ،خود  یتوص  در  و  هکرد  یتوص  طالبابی  بن  علی  به   خود  وفات   شب  در
  یا اوص  برابر   در   را   مردم   یفتکل که  است   نصی یگانه  یت، وص  ین ا   اینکه   و  نموده،   یان ب   یامت ق
  که  است   روایتی  تنها   خدا   رسول  وفاِت   شِب   یِت وص  یِت روا   و  ،کرده   روشن  یامتق  روز   تا

  کرده   یانب   نوشت   شخود  دست   با   المؤمنینامیر   و  کرد  امال   خدا   رسول را    آنچه   متن
نخواهد    وجود   وفاتش  شب  در  یامبرپ   یتوص  از  یاثر   هیچ   ،یتروا   ینا   انکار  با  و  ،است

  به  کافر   و  یت وال   از  خارج   کند   رد   را   یتوص  یت روا   که  کسی  کردم   روشن  همچنین   داشت؛
  که   را   یاتیروا   و  ، خواهد بود  عرشش   باالی  در   متعال  خداوند  ۀکنندیب تکذ   و  ائمه  کالم

  ـاندکرده   ینه  بیتاهل  یاتروا   کردنرد   از  که  را   یاتیروا  یعنیـ   اندکرده   اشاره  نکته این  به
 . نمودم  یانب

  که  دارند  وجود  فرستادگان  و  یاانب  دشمنان  شبیه  افرادی  نیز  امروزه  کهاست    ذکرشایان 
  یت روا   یعنیـ   وفاتش  شب  در  خدا   رسول  یتوص  صحت  و  یدرست  در  اندکرده   تالش

  نیز   زمان  ین ا   در  یدبا  پس   ؛است  ری جا   یسنت  ینا   و  ، کنند  یجاد ا   تردید وشک   ـیتوص
  یل قاب  که   طور  همان  ؛کنند   اعتراض  یتوص  صاحب  و  یتوص  ه ب  که  باشند   یکسان

  یت وص  ه ب  هاین ا   .کرد  اعتراض   محمد  یت وص  به  رعَم   و   ،آدم  یت وص  به  (اللهلعنه)
  در  حق  صاحب  به  و  ،مخالفت  شانیهاهوس   و  هوا   با  یرا ز   ؛ کنندیم  اعتراض  خدا   رسول

  پس   است؛  خودشان  با  حق  کنندیم  ادعاها  آن  که  یحال  در  ؛است  کرده  تصریح  الزمانآخر 
  از  که را  ی منصب و ستاند یمها آن  از را  شان یایدن  او یرا ز   ،کنندی نم  یمتسل ش صاحب به  را  حق
 .گیردمی  پساند باز کرده غصب  یمهد  امام
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ةَ   : فرمایدمی  تعالیحق هِ   ُسَنّ ِتي  الَلّ ِة   َتِجدَ   َوَلْن   َقْبُل   ِمْن   َخَلْت   َقدْ   اَلّ هِ   ِلُسَنّ   سّنت ) 1َتْبِدیال    الَلّ
  که   همان گونه   .(یافت  نخواهی   تغییری   هرگز   خدا   سّنت   در   و   است   بوده  همین  پیش  از  که  الهی
  را   آن  یا  دهند  ییر تغ   یلانج   و  تورات  در  را   محمد  یامبرپ  نام   کردند   سعی   ا نصار   و  یهود 

  خود  یتوص  در  یامبرپ  که  را   یکس  نام  کنندمی   تالش  امروز   نیز  هاین ا   ،کنند   محو  اساسا  
  ! کنندیم  آنچه   بر   و ها  آن   بر  ی وا   پس   ؛ کنند  محو   و   یلوأت  است   کرده  معرفی  صراحتبه 

  ید س  یمهد   امام  یوص  با   یارویی رو  در   ترفندهایشان   و   حیله   آنکه   از   بعد   هاینا 
  پناه   خدا   رسول  یتوص   یتروا   سند  در   تردید وشک   ایجاد  به   نیفتاد  کارگر  احمدالحسن

  علوماز    شناختی  هیچ   که  مردمی  عموم   دهند؛  فریب   را   مردم  ۀ عام  که   هدف   این   با   آوردند،
  چیزی   علم   ینا   از  نیز   نامعترض  این   خود   حتی   . ندارند  رجال   حالشرح   و  یث حدالةیدرا 

  است،   واجب  پذیرفتنش   که  چیزی   میان  و  شناسند ی نمرا    ش قوت  و  ضعف  نقاط   و  دانندنمی 
  یت حج  یزانم  از   و  شوند، نمی   قائل   مایزیت  ، نیست  واجب  روایات   به  توجه   با   که  چیزی   با
  . دانندنمی  چیزی   علوم  این  به  مربوط  مسائل   یشتر ب  در  علما   اختالف   کثرت   و  علوم   ینا 

 : یمگویم اشکال  این به  پاسخ  یبرا 

 انشدرباره   سخن  کهـ   مهم   مسئلۀ  چند   دربارۀ   ید با   یا ه ئمس  ین چن   به   ورود   از  یش پ
  این   به   اختصاربه   بنده   ، کالم  ۀ اطال  از  اجتناب   دلیلبه   ولی  ؛ بپردازیم  بحث   به  ـاست   بسیار 

 : پرداخت خواهم مسائل

  .اندداشته   اتیاختالف  خبر،  بندییم تقس  مسئلۀ   در  متأخر  علمای  و  گذشته  یعلما   -1
ها آن   به   توانمی   که  اخباری   : اندکرده   یم تقس  دسته   دو  به   کلی   طوربه   را   خبر  گذشتگان

برای    متعددی   یهاروشها  آن  . کرد  اعتمادها  آن   به  تواننمی   که  اخباری   و  کرد  اعتماد
  قرن  رد  .شدمی   تکیه  بندییم تقس  نوع  ینا   به  یهجر   هفتم  قرن  تا  .داشتند  خبر  به  اعتماد
  ترتیب   این  به   و   آمد  پدید  ـسنت اهل   بندییم تقس  مشابهـ   روایات  ۀ گانچهار   بندی یم تقس  هفتم
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  ات اختالف  .کردند  یمتقس  «یفضع  و  حسن  ،موثق   ،یحصح »  نوِع   چهار  به  را   خبرها  آن
  حر »  مثل  برجسته   ی علما  از  یاریبس   .درگرفت  علما  میان  بندییم تقس  ین ا   خاطربه   یدی شد

 اللهنعمت   ، یباد آستر ا   ین ام  ، یکرک  محقق   «،یعهالشل ئوسا»  کتاب   ۀ نگارند  «یعامل
  ین ا   در   نزاع  نیز   امروز  به  تا  و  کردند  رد  را   بندی تقسیم   نوع  این   یگر،د  یاری بس   و  یریجزا 

  ، چهارگانه  اقسام  بودن حجت  در   نیز  ین خر أمت  خود   عالوه  به   ؛ است  نپذیرفته   پایان  خصوص
  دیگری   ۀعد  کردند،   بسنده  یح صح   اخبار  به  فقطها  آن  از  ایعده   ؛ شدند  اختالف   دچار
  ۀعد  و   ، کردند  اضافه   اعتمادقابل   اخبار   به  را   حسن  نیز   یگروه   ند،کرد  اضافه   هم   را   موثق 

  یطوالن  یار بس  ، باب ینا   در  سخن  .کردند  اعتماد  نیز   یفضع  به   ی حت  ردموا   یبرخ در  دیگری
  پیش   نیز   قاعده   این   نقض  تا   تقریبا    گاهی  ی حت  و  است   متفاوت  یگر د  م عالِ   تا   م عالِ   یک   از   و

  یات روا   به  گرفتناشکال  یا  رد  جزبه   ایبهره   هیچ   تقریبا    بندیتقسیم   نوع  این  .رودمی
  ، ینا   ـشد   گفته  ترپیش   که   طور  همانـ   که  حالی  در  !است  نداشته  دنبالبه   بیتاهل

 .اندکرده ینه  آن از  را  ما  اعتمادقابل  ییاتروا   در  ائمه که  است کاریهمان 

  آن  بر  یعه ش  خود  حتی  یرا ز   ؛ کند  ملزم  بندی یم تقس  ینا   به  را   ما   تواندنمی  کسهیچ   پس
دربارۀ    بیتاهل  از  که  است  یزی چ   مخالف  که  دلیل  این  به   نیز  و  ندارند   نظرتوافق 

  ۀ گذشت  ی علما  که   است  ایَرویه   مخالف   نیز   و   ، است  شده  وارد  احادیث   به   عمل   چگونگی
  یخ ش  ، ینیکل   یخش  مثل علمایی ؛کردندی م  عمل  آن  به ـبودند یعتشر   عصر   به یکنزد  کهـ   ما
  عمل   یات روا   ی برا   ی چنیناین   بندی یم تقس  به   هاین ا   از  کدامیچ ه   .هاآن  نظیر   افرادی  و  یدمف

بر   ،بندی یم تقس  نوع  ین ا   یت حج پس    ؛اندکردهنمی    توسط   هاآن  ه ب  اقرار  و  اثبات   فرع 
به آن   کمدسِت   و  ،ینمعصوم اقرار  بر  توسط فرع    عصر   به  که است    گذشته  ی علما  ها 

  به  سپس  و  ، اثبات  «اصل»  یدبا  ابتدا   که  است  بدیهی  ین ا   و  اند؛بوده تر  نزدیک   ائمه
ها آن  کردنفهرست   و  است   ی طوالن  موضوع  این   در   سخنان   . شود  پرداخته   یات فرع

  و   است   یکاف  ما  ی برا   ،یده رس  ما   به   خصوص   ین ا   در   ائمه   از   که  چیزی   . ندارد  یا یده فا
  خاتمه »،  «یکاف  ۀمقدم»  به   تواند می  است   بیشتری   مطالب   خواهان  هرکس
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  یگرد   و  ،ی آبادسترا   «یمدن   ید فوا »  و  ،یکرک  محقق  از  «االبرارة یهدا »  کتاب،  «یعهالشلئوسا
 . کند مراجعه اندکرده یانب  پذیرفتنشان و ت ایروا  به اعتماد  برای  را  ست در  راه که  ییهاکتاب

  ی خبر   سند  بسا  چه  .یستن   یاتروا   به  اعتماد  یبرا   راه  تنها  سند،  مسئلۀ   عالوه،به   -2
  سنِت   و  قرآن  با   مخالفت  یا ،متواتر  روایات  با   مخالفت  یا  بودن شاذ  دلیلبه   لیو   ، باشد  درست

  وجود   یلدلبه   یول  ، باشد  السندیف ضع  ی خبر   بسا   چه  و   ؛ نشود  اعتماد  آن   به   صحیح 
 . شود اعتماد  آن  به  دندهیم گواهی آن ی درست ه ب  که یخارج یا  یداخل یهاینه قر 

  آن،   از  منظور  شودمی  گفته   مرتبه  یک  یثحد  یدرست   و  صحت  چگونگیدربارۀ  
  بار   و   ـاست   بوده   ین خر أمت  یشتر ب   نظر دم   رویکرد  ین ا   کهـ   است  سند   رجال   بودن   اعتماد قابل 
این    چه  حال   ؛ است  یتروا   بر  اعتماد  ی درست  و  صحت   آن،  از   منظور   شودمی  گفته   دیگر

  یا   یلفظ  نظر   از   خبر   تواتر  به   توجه   با   چه   ، به دست بیاید  سند  رجال   وثاقت   یق طر   از اعتماد  
چه   ،یو معن   در   آن  شدننقل مثل    ؛ کندی م  تقویت  را   خبر  که  ییهاینهقر   وجود  یلدلبه   و 

  در   آن  مضمون  نقل   یا   ، سنت   و   قرآن  با   آن  بودنموافق   و  اعتماد، قابل   و   موثق  ی هاکتاب
  خاتمه »  کتاب  در  «یعامل   حّر »  که  ییهاینه قر   یگرد  و  دیگر،   درست  یخبرها

  کتاب  این   96  تا   93  صفحات  به   شود؛می   ع نو  یست ب  بر   بالغ   که  کرده   بیان  «یعهالشلئوسا
 . کنید مراجعه

  پیروی ها  آن  از   که  متأخری   علمای  و  گذشته   علمای  که   است  روشی  دوم،  رویکرد   ینا 
 .اندگرفته می پیش در  اندکرده

 را  آن ۀخالص «یعامل حر» که را  یاتروا  اخذ چگونگیدربارۀ  یفهطا زعیم  و یخ ش سخن
 :گرددمی  حضور تقدیم  است آورده  «64ص  ، لئوسا  خاتمه»کتاب  در

متواتر    ی: برخشوندتقسیم میسه دسته  به  های اصحاب ما  کتاب  مشهورِ   یثاحاد»
برخهستند،   بدارینه)قر   مقترن  ی و  موجب    یقطع   ۀینقر   ه(  مضمون  به    ویقینقطعکه 

برخشود،  می  خبر هیچو  جزو  نیز  نمیی  دسته  دو  این  از  ب ینهقر   یولشوند  کدام    ه ها 
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آنواجب به  عمل  این  یم داللت  ها  بودن    یم تقسانواعی  به  خودش  سوم    ۀدستکنند. 
خبر یم از جمله  آن  یشود:  نقل  بر  و    که  دارد  وجود  نقل  اجماع  برایش  معارضی  هیچ 

نیز  ؛اندنکرده  که    و  درستاخباری  کرده  شانیبر  در  هایی  خبر تمام  و  اند؛  اجماع  که 
من    های کتاب آنکتابو  حدیث  به  دیگر  مها  های  بندی  دسته  ینااز    شودیعمل 

 « یست.جدا ن  چهارگانه

  متواتر  یلفظ  نظر   از  اگر  یحت  ، است  متواتر  معنوی  نظر  از  خدا   رسول   یتوص  یتروا 
باشد    و  کردم  بیان  بنده  که  یثی احاد  و  ؛است  یکاف  آن  به  اعتماد  یبرا   همین  و  ،نبوده 

  فراتر   حدیث  40  از   بسا  چه  اندکرده   نقل  را   وصیت  مضمون  که   دیگر  های روایت   از  بسیاری
  که   طور  همانـ   که  استتقویت شده    یاریبس  یهاینه قر   با   یتوص   یتروا   عالوه  به  .رودمی

  یت روا   ترتیب   این   به   و  ند نکی م  یقطع  را   آن   مضمون  یدرست   و   صحت   ـشد   خواهد  گفته
  قواعد  طبق  حتی  و  ( کند  شانرحمت  متعال   وند خدا )  گذشته  یعلما   قواعد  طبقـ   یتوص

نیست  و  است  صحیح   ـمتأخرین  که    مختلفی  قواعدبه    نیازی    فراوانی  اختالفات بپردازیم 
  پدید   را   آن  متأخر  علمای   که  ایچهارگانه   بندییم تقس  وضعیت  مثل؛  دارد  وجود  شاندرباره 
  کتاب  سوم  دو  دهیم  قرار  مالک  را   چهارگانه   بندییم تقس  این   بخواهیم  ما  اگر  .اندآورده 

 ! دهدنمی رضایت آن به  ی سالم عقل  یچه و شودمی  ساقط اعتبار  ۀدرج  از یکاف

  از   بعد  ـعاملی   حر   نقل   طبقـ   «ینالشمسمشرق »  در  «یعامل  محمد   ینالدبهاء »  یخ ش
 : است گفته  معروف، ۀدست چهار به  یث حد بندییم تقس ذکر

  با   که  یکس  یبرا  ینا  و  ،است   نبوده  معروف  ما  گذشتگان   میان  در  اصطالح  ینا  و»
 که   است  بوده  خبری  بر  صحیح  اطالق  ،متعارف  بلکه  ؛است  بدیهی  دارد  انسها  آن  کالم
  که   چیزی  به  خبر  بودنمقترن  یا  اند،داشته  اعتماد  آن   بر  که  بشود  چیزی  تقویت  باعث

 1« .  ...آیدمی  دست بهاموری  به توجه با این که شود، آن هب اعتماد یا وثوق موجب 
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  با   یتوص  یتروا   ـدید  خواهیم  مفصل  طوربه   و  دیدیم  که  طور  همانـ   یبترت  ینا   به
  همچنین   ؛ کنندمی  یقینی  و  قطعی  ،صحت  نظر  از  را   آن  که  است  شده  احاطه  ییهاینه قر 

 : است گفته  16 تا  13ص   «، ستبصار»اال  کتاب  و ،27ص   «،العدة» کتاب  در طوسی شیخ

  جمله   از   .غیرمتواتر  و   متواتر،  :شوندمی  تقسیم  دسته   دو   به  اخبار   که   بدان  و  ... »
  باید   و  باشد  سیاق  این  بر  که  خبری  .دهدمی  نتیجه  را  علم  که  است  خبری  متواتر،  اخبار

  است   خبری   یا  شود   اضافه  آن  به  چیزی   نداریم  انتظار  که   است  خبری  شود  عمل  آن  به
  تضادی   هیچ  باشد  داشته  جریان  مجرا  این  بر  که  خبری  و  ،شود نمی  تقویت  دیگری  با  که
  این   از  کدام هیچ  در  که  متواتری  خبر  .شودنمی  واقع  آن  در  ائمه  و  پیامبر  اخبار  در
  که   شودمی  شامل  را  خبرهایی   تمام  دسته،  این  و  است   آورعلم  نیز  نباشد  گروه  دو

  نیز  باشد سیاق این  بر که  خبری  هر و شود،می علم موجب  که دارند  همراه  به را ایقرینه
 « .  ...شودمی ملحق  اول گروه به و شود عمل آن به باید

  از   بسیاری  در  روایت  این  مضمون  زیرا   ؛است   متواتر  معنا  نظر   از  وصیت،   روایت  دانستیم
  پوشی چشم   آن  تواتر   از   آمده،   کوتاه   اگر   حتی  و  ، است  آمده  نیستند   انکارقابل   که   روایاتی
  . هستند  اعتمادآور   و   آورعلم   که   دارد  متعددی   قرائن  که  است  خبری   ، روایت  این   کنیم، 

  معتبر   سند   با   روایتی   وصیت،  روایت  که   است  کرده  تصریح  الثاقبنجم ال  در   نوری   میرزای
 .است

  باز  بپذیریم  را   چهارگانه   تقسیمات   برای   جدید   اصطالح   این  بیاییم و  کوتاه   اگر   حتی  -3
  و  حسن  موثق،   صحیح،   به   خبر   تقسیم   موضوع   زیرا   شود؛نمی   شامل   را   وصیت  روایت  هم

  دارای  خبر   اگر  یعنی   است؛   قرینه  از  خالی  اخبار   برای  ـخودشان  ۀگفت  طبق ـ   ضعیف
  آن  زیرا   گیرد؛نمی  جای  بندیتقسیم   این  در  بدهد  گواهی  آن  صحت  به  که  باشد  ایرینه ق

  بندی تقسیم  این  به نیازی  هیچ و است کافی آن به  اعتماد  و خبر آن کردنمعتبر  برای قرینه
  به   عاملی حّر   که   است  ای نکته   این   .داشت  نخواهد  وجود   خبر   راویان دربارۀ    تحقیق   و

 :است گفته که  آنجا کرده؛ اشاره آن
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  واحدِ   خبر دربارۀ    بندی تقسیم  این   اینکه  بر  دارند  نظر اتفاق  ـ اصولیون  یعنی ـ  ها»آن
  قرائن   با  همراه  ما  مشهور  های کتاب  اخبار  دانستیم  ما  و  دارد،  اعتبار  قرینه  از  خالی

 1« . ...هستند

  همراه  قرائنی  با  زیرا   ؛شودمی   خارج  بندیتقسیم   این  از  وصیت   روایت  ترتیب  این  به
نتیجه   است؛   )موضوعی(  تخصصی«  ۀ»خارج  گویند یمها  آن   که  طور   همان  و  است،   در 
 .کرد وارد اشکالی آن به تواننمی   سند در  ضعف  وجود صورت  در  حتی

  از   را   ه«یدرا »  قواعد   حتی   کنندی م  اعتراض   یت وص  یتروا   هب   که   یکسان  این   عالوهبه   -4
  صحیِح   روایت  با  خبر  اگر  اندگفته   «یهدرا »  ُعلمای  .اندزده  فراموشی  به  را   خود  یا  برده  یاد

  اگر   یعنی ـ   نباشد   تهم م  خود  یتروا   در   یراو   اگر  یا   ، باشد  موافق   طاهر  عترت  از   شدهنقل
  با   خبری   چنین   ـ باشد  نبوده  مذهبش   موافق   ش خبر   استنبوده    حق   مذهب   پیروراوی  
  یان راو  یقطر   از   خبر  اگر   یحت  یعنی  ؛شودی مپذیرفته    اشراوی   وثاقت   از  یپوشچشم
  بدون   ، باشدها  آن   یلفضادربارۀ    یا   بیتاهل   یب تنص دربارۀ    و  باشد   شده   نقل   سنتاهل

  مورد   یخبر   ین چن   در   یان، راو  یعنی   ؛شودی م  اعتماد  آن  به   شیانراو  وثاقت   گرفتننظرر د
  طاهر   عترت  از  خبر   وقتی  حال   .شودی نم اعتمادها  آن  به یگرد   موارد  در  یول  هستند   اعتماد

عنوان  ها بهآنبه    و  بیت اهل   فضائلدربارۀ    و  باشد  شده  نقل  )شیعه(  خاصه  طریق  از  و
  بر   که  ی یگر د  یتروا   هاده   با  که  حالی  در  ،کند  تصریح  خدا   رسول   از  بعد  جانشین
  و  !بود؟  خواهد   صورت  چه   به   وضعیت   باشد   شده  تأیید  کنند می  تأکید   آن  مضمون

  نادانی  و  جهل  بر   یا   ،باطل  با  حق  ۀمواجه  و  ورانهککور   تعصب  ه ب  نکاتی   چنین   گرفتننادیده 
ها آن   بر  مثلالضرب  ینا   و  یندگوی م  چه  فهمندی نمها  آن  اینکه  و  کندمی   داللت  عده  این

 2!بدوش گیمی  تو  نره  میگم  من :شودیم منطبق 
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 یتوص صحت  یها قرینه

 اول  ۀ قرین
  برای   قرینه   یک   همین  فقط   که   ؛ ثابت   سنت   و  یم کر   قرآن  با   یت وص  یت روا   بودن موافق

 . است کافی آن پذیرفتن 

  ی ا   :فرمود  و  خواند  خطبه  امن  در  یامبر پ»  :فرمود   ،است   شده  تیروا   اباعبدالله  از
  آمد   شما  سویبه  هرچه  و  ،ام گفته  را  آن  من  بود  خدا  کتاب  با  موافق  و  آمد  من  طرف  از  آنچه  ،مردم

 1«.امنگفته را نآ من بود مخالف  خدا  کتاب با و

 و  آمد  شما  سویبه  یثیحد  یوقت»  :فرمود   ، است  شده  یت روا   اباعبدالله  از  همچنین 
  کسی   نهما  وگرنه  ؛است  درست   داشتید  ایشبر   خدا   رسول  سخن  از  یا  خدا  کتاب   از   یشاهد 

 2« .است سزاوارتر آن به است هآورد را یثحد آن که

  : است  تعالیحق   سخن  این   یم، کر   قرآن  از   یتوص  یتروا   برای   دوم  و   اول   شاهد
َحدَ   َحَضَر   ِإَذا  ْم کَعَلی   ِتَب کُ   : فرمایدمی   تعالیحق

َ
ا  ک َترَ   ِإْن   اْلَمْوُت   ُم کأ   ِلْلَواِلَدیِن   اْلَوِصیةُ   َخیر 

ْقَرِبیَن 
َ
ا   ِباْلَمْعُروِف   َواِْل ِقیَن   َعَلی   َحق ّ   مرگ  را   شما  از  یکی  چون  هک  است  شده  مقرر   شما   بر) 3اْلُمَتّ
  وصیت   پسندیده  طوربه  خویشاوندان  و  مادر  و   پدر  برای   گذارد  جای   بر  منفعتی   و   خیر  اگر   رسد،  فرا

 .(پرهیزگاران بر  است حقی  ]این[ ند؛ک

یَها  یا  :تعالیحق   سخن   این   نیز   و
َ
ِذیَن   أ َحدَ   َحَضرَ   ِإَذا  ْم کَبینِ   َشَهاَدةُ   آَمُنوا  اَلّ

َ
  ِحیَن   اْلَمْوُت   ُم کأ

وْ   ْم کِمنْ   َعْدل    َذَوا  اْثَناِن   اْلَوِصیِة 
َ
  هرگاه   اید،آورده   ایمان  که  کسانی  ای) 4  ...ْم کَغیِر   ِمْن   آَخَراِن   أ
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  دو   بگیرید، یا  گواه  خودتان  میان  از  را  عادل  نفر   دو  وصیت،  هنگام  باید  فرارسید،  شما  از   یکی  مرگ
 . (...خودتان  کیشانهم غیر از نفر

  و  است   واجب  یمسلمان  هر   بر  مرگ   هنگام   یت وص  کریم،  قرآن  صریح   متن  طبق  پس
  به  حضرت  آن  پس  راند؛نمی  زبان  بر   دهدنمی   انجام  که  را   کاری  محمد  خدا   رسول
  یچ ه   و  ، باشد  کرده   یتوص  وفاتش  شب   در   ید با   ، تعالیحق  سخن   از   برداریفرمان   جهت

  وفاتش   شب   در   را   خدا   رسول   یت وص  متن   که  ندارد   وجود  یت وص  یت روا از    غیر   به  یتیروا 
  انکار   با  و   است  شده گفته  ۀ ی آ  برای   مصداق   تنها   وصیت،   روایت  پس  . باشد  کرده  یان ب

  کرده   مخالفت  متعال   خداوند  سخن  با   که   شودی م  حکم   چنین  خدا   رسول   برای   یت، وص
  دور به   بسی  ایشان  مقدس  ساحت  از  نسبتی  چنین   و  ،است  نکرده  یت وص  مرگ   زمان  در  و

 !است

فاَعةَ   وَن کْملِ یَ   ال  : است  تعالیحق   سخن  این   یم کر   نآقر   از   سوم  شاهد   َخَذ   َمِن   ِإالّ   الشَّ   اتَّ
ْحم  ِعْندَ    ستانده   عهدی  نارحم  خدای  نزد  که  کسی  مگر  ندارند  شفاعتی  )هیچ َعْهدا    ِن الرَّ

 . (باشد

  در   صادق  امام   که   است  ای نکته   ین ا   و  ، است   مرگ  هنگام   یت وص  همان   عهد   ینا 
  و   است،  فرموده   یانب   رسدیمفرا   شمرگ  که   هنگامی  مسلمان،  یتوص  چگونگی  توضیح 
 . است یم مر  ۀسور  از یه آ ین ا  در شدهگفته  عهد همان که ه فرمود  یتوصدربارۀ 

  ی خوب  به مرگ،  هنگام که  »کسی  : فرمود  پیامبر  که  ت اسشده    روایت   ابوعبدالله  از
  چگونه   مرده   !خدا   رسول  ای   : شد  گفته  «.هست  کمبود  او  عقل  و  جوانمردی   در  نکند   وصیت
  ای   ، خدایا  :بگوید  شدند   جمع  او   نزد  مردم  و  رسید  مرگش   زمان  وقتی »  : فرمود   بنوسید؟   وصیت
  دنیا   سرای   در  من  !رحیم  و  ن ارحم  ای  و   !شهادت  و  غیب   دانای  ای   و  ،زمین   و   هاآسمان  ۀآفرینند

  نداری،  شریکی  که  هستی  اییگانه  نیست،  تو  جز  معبودی  دهممی  شهادت  و  بندممی  پیمان  تو  با
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 تصدیق  و  ؛کند  وصیت  را  خود   حاجت   سپس  :دفرمو   که  آنجا  تا  ...توست   رسول  و  بنده  محمد،  و
 ال   :فرمایدمی  تعالیحق  .شودمی  یاد  آن  در  مریم  که  است  ایسوره  در  قرآن  در  وصیت  این

فاَعةَ   وَن کْملِ یَ  َخذَ   َمِن   ِإالّ   الشَّ ْحم  ِعْندَ   اتَّ   خدای   نزد  که  کسی  مگر  ندارند  شفاعتی  )هیچ  َعْهدا    ِن الرَّ
  است   مسلمان  هر  ایبر   حقی  وصیت  و  است؛  مؤمن   عهد  همان  این   .(باشد   ستانده  عهدی  نارحم

  خدا   رسول   را  مطلب  این  :فرمود   المؤمنین امیر  .بداند  را  آن  و  کند  حفظ  را  وصیت  این  باید  که
 1«. داد  یاد من  به جبرئیل را این :فرمود  نیز  خدا رسول و آموخت، من به

  گفته   ترک   خود   وفات  زمان   در   را   یت وص  محمد  خدا   رسول   است   ممکن   چگونه   حال
  ، فرد  آن،   ۀ یلوسبه   که   است  ی عهد   همان  وصیت،   یم،کر   قرآن  طبق  که   یحال  در   ؛ باشد

  چنین  هرگز و !باشد؟ کرده مخالفت خدا  فرمان با  ترتیب این  به و !شود؟ی م شفاعت یدارا 
 ! سخنانی چنین  از خدا  بر  پناه و  است؛ نبوده 

  آن در  خدا  رسول که  یتوص  یتروا  شودیم ثابت  تردیدیوشک  یچه بدون  در نتیجه
  یرا ز   ؛ است  بوده  محمد  خدا   رسول  عهد  همان  ه،کرد  یتوص  نوی مهد  و   ائمه  به

 ـ شد   گفته  که   طور  همانـ   و  است  فرموده   امال  خود   وفات  زمان  در  را   آن  که   بوده  وصیتی
  تردید وشک   وصیت  ایندربارۀ    که  یکس  و   ؛ندارد   وجود   ،آن  از   یرغ  به   یگری د   یتوص   هیچ

 . است عمر و یل قاب و یسابل روانیپ  از ـخدا  بر  پناه ـ  بدارد روا 

ی    :است  تعالیحق   سخن   این   یم کر   قرآن  از  ت یوص  ای بر   چهارم  شاهد   ِبَها   َوَوَصّ
هَ   ِإَنّ   َبِنی  یا  َویْعُقوُب   َبِنیهِ   ِإْبَراِهیُم  یَن   ُم کلَ   اْصَطَفی    الَلّ ْنُتْم   ِإاَلّ   َتُموُتَنّ   َفاَل   الِدّ

َ
ْم   *  ُمْسِلُموَن   َوأ

َ
  ْنُتْم ک   أ

هَ   َنْعُبدُ   َقاُلوا  َبْعِدی  ِمْن   َتْعُبُدوَن   َما  ِلَبِنیهِ   َقاَل   ِإذْ   اْلَمْوُت   یْعُقوَب   َحَضَر   ِإْذ   ُشَهَداءَ  هَ   ک ِإَل    ک آَبائِ   َوِإَل 
ا  َوِإْسَحاَق   َوِإْسَماِعیَل   ِإْبَراِهیَم  ه  ا  ِإَل    را   خود  پسران  یعقوب،  و  ابراهیم   و) 2ُمْسِلُموَن   َلهُ   َوَنْحُن   َواِحد 

  پس،   برگزید؛  را  دین   این  شما   برای  خداوند   من،   پسران  »ای  :که  ردندک  سفارش  [ ]آیین  همان  به
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  به   هک  هنگامی  بودید؟   حاضر  رسیدفرا  مرگ  را   یعقوب  وقتی  آیا  *   «بمیرید  مسلمان  جز   نباید   البته
  پدرانت،   معبود  و  تو،  »معبود  گفتند  پرستید؟«  خواهید  را  چه  من،  از  »پس  :گفت  خود  پسران

 . «(هستیم تسلیم او برابر در و پرستیممی را یگانه معبودی ،اسحاق  و اسماعیل و ابراهیم

  به  یمابراه  یحت  و   عقوبی  خدا   یامبر پ  دهدیم  نشان   روشنیبه   تعالیحق   سخن
  کردندمی   عمل  آن  به  یا انب   تمامی   که  است  ی جار   یسنت  ین، ا   و   ندا هکرد  یت وص  فرزندان

  و   کردند  پیروی ها  آن  از  سنت   این   در   نیز   یشانا   از  پس  انامام  و   محمد  خدا   رسول  و
  تکرار  بارها  که  طور  همان  .شد  گفته  یقبل  هایبخش   در  وفات  هنگامها  آن   یهایتوص

  که را    وصیتی   متن   که  ندارد  وجود   یتوص  روایت  یتروا   غیر  یگری د  یتروا   هیچ   ام،کرده
 َحَضرَ   ِإذْ   :تعالیحق   سخن  ین ا   و   باشد   کرده  ذکر   کرد   امال  وفاتش   هنگام  خدا   رسول
  یت وص  صدور   ی درست  ای بر   ی شاهد   (... فرارسید  مرگ  را   یعقوب   وقتی)  اْلَمْوُت   یْعُقوَب 
 . است کرده یتوص وفات  هنگام  هم  محمد خدا  رسول  کندمی  ثابت یرا ز  ؛است

  ؛ ندیست ن   وفاتش  شب  در  خدا   رسول   یتوص  اثبات  برای   یشاهد   فقط   یه آ  دو  ینا  
  ین ا   و  ،دندهیم  گواهی  نیز  یمهد   امام  فرزندان  اثبات  و  آن  مضمون  ِی درست  ه ب  بلکه
  و   کرد  رفتار  یمابراه  که   طور   همان  و  هست   هم  ی مهد   امامدربارۀ    ی جار   یسنت

  یشان ا   از  بعد   ۀائم   نیز   و  خدا   رسول  که  طور   همان  و  کرد  عمل  یعقوب  که  طور   همان
  ِإذْ یر تفس  در   ی بعد   یت روا   . کرد  خواهد  وصیت   وفاتش  هنگام  نیز   یشانا   کردند،   رفتار 
 . کندی م یانب را  امعن  ینهم (...فرارسید مرگ را یعقوب وقتی) اْلَمْوُت  یْعُقوَب  َحَضرَ 

  تفسیر دربارۀ   ایشان از  : فرمود  ،است شده  یتروا  اباجعفر از  جابر، از  ،باقر امام از
هَ   َنْعُبدُ   َقاُلوا  َبْعِدی  ِمْن   َتْعُبُدوَن   َما  ِلَبِنیهِ   َقاَل   ِإذْ   :کردم  الؤس  تعالیحق   سخن   از   آیه  این   ک ِإَل 
هَ    معبود   و  تو  معبود  گفتند  د؟«پرستی   خواهید  را  چه  من،  از  »پس  گفت  خود  پسران  به)  کآَبائِ   َوِإَل 

 1« .است ی جار  قائم در» :فرمود (پدرانت 
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  حضورش   به ها  آن   فرابرسد  وفاتش   که   هنگامی   و   داشت  خواهد   یفرزندان  قائم  یعنی
  ین ا   .گفت  خود  فرزندان  به  یعقوب  که  گفت  خواهد  را   یزیچ  همانها  آن  به  و  رسندمی

  ایشان  و  ددار   یفرزندان  قائم  کندمی   ثابت  یرا ز   ؛کندی م  تأیید  را   یتوص  یتروا   صحت
 .دکنی م تسلیم نامؤمن  ین اول و نویهد م یناول احمد،  خود  فرزند  به  را  امامت و یتوص

 َیْنُظُروَن   َما  :است  تعالیحق   سخن  این   کریم  قرآن  از  یتوص  یتروا   یبرا   پنجم   شاهد
ُخُذُهْم   َواِحَدة    َصْیَحة    ِإاَلّ 

ْ
ُموَن   َوُهْم   َتأ ْهِلِهْم   ِإَلی    َواَل   َتْوِصَیة    َیْسَتِطیُعوَن   َفاَل   *  َیِخِصّ

َ
  جز ) 1َیْرِجُعوَن   أ

  *   ندک  غافلگیرشان  ند اجدال  سرگرم   ه ک  هنگامی   تا  شید ک  نخواهند   انتظار   را  ]مرگبار[   فریاد  کی
 .(بازگردند  خود سانک سویبه توانندمی نه و دارند  وصیتی  توانایی نه آنگاه

  دهدی نم  مهلت ها  آن  به   و  کند یم  غافلگیر   عذاب  با   را   کافران   ، متعال  خداوند   یعنی   ینا 
  خاطر به   وند خدا   که  است  ی عاقبتسوء   ینا   و  کنند  یتوص  خود  کساِن   به   شانمرگ  از   یشپ  تا

 یاله  عذاب  با ینکها   بر عالوه  بنابراین   است؛  نوشته  کافران  ایبر   اندداده انجام  که  ییکارها
  که  کسی  و  ، کنند  یتوص  دهدی نم  فرصتها  آن   به  مرگ  هنگام   به  متعال  خداوند  میرندیم

  بر  یکیـ   یی هایکیتار   به  و  است   مرده   یت جاهل  مرگ  بر   باشد  کرده  یت وص  آنکه  بدون  یرد بم
  را ها  آن  د نتواننمی   د نیاور ب   یرونب  را   خود  دستان   اگر   که  طوریبه   ؛دشوی م  وارد  ـدیگر   روی

  خدا   که  شودمی  محسوب  یعاقبتسوء   مرگ،   زمان  در  نکردنیت وص  که   آنجا  از  .ینندبب
  خدا   رسول   خصوصبه   و  ن امؤمن  ندارد   امکان  پس  ،کندی م  مبتال  آن  به   را   نامنحرف
  داشته   انتظار   میتوانی م  چگونه  پس  شوند؛  مبتال  آن  به   است  یق خال   ین برتر   که   محمد

شده    تعالیحق   سخن   این  مشمول   و  ،کرده  وفات   یتوص  بدون  حضرت  آن  که  یم باش
  سخن   با   نتیجه  در   و  ( دارند  وصیتی   توانایی   نه  آنگاه)  َتْوِصَیة    َیْسَتِطیُعوَن   َفاَل   : باشد
َحدَ   َحَضرَ   ِإَذا  ْم کَعَلی  ِتَب کُ   :باشد  رده ک  مخالفت  تعالیحق

َ
ا  ک َترَ   ِإْن   اْلَمْوُت   ُم کأ   اْلَوِصیةُ   َخیر 
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ْقَرِبیَن   ِلْلَواِلَدیِن 
َ
ا  ِباْلَمْعُروِف   َواِْل ِقیَن   َعَلی  َحق ّ   شما  از  یکی  چون  هک  است  شده  مقرر  شما  بر) 1اْلُمَتّ

  پسندیده   طور به  خویشاوندان  و  مادر  و  پدر   برای  گذارد  جای   بر  منفعتی   و  خیر   اگر  رسد،فرا  مرگ   را
  بسی  ایشان  ساحت  از  هایینسبت   چنین  !؟(پرهیزگاران   بر  است  حقی  ]این[  ند؛ک   وصیت

 است!  دوربه 

  یتوص  رسدیمفرا   ش وفات  وقتی  که  کندیم  واجب  ی مؤمن  هر   بر  یم کر   قرآن  بنابراین
  ایشان  پس   ؛ است  بوده  محمد  خدا   رسول  ییر خ  هر  سوی به   یرندهگیشی پ  قطعا    و   ،کند

  روایت   که   است  اینکته  همان  ین ا   و  باشد   کرده  یتوص  وفاتش  فرارسیدن   هنگام   ید با
 . ماست مطلوب  و خواسته همان و کند، می ثابت  را  آن وصیت

ْهِلِهْم   ِإَلی    َواَل   َتْوِصَیة    َیْسَتِطیُعوَن   َفاَل   :تعالیحق   سخن  این
َ
  توانایی   نه  آنگاه)  َیْرِجُعوَن   أ

  عذاب   گرفتار   که  هنگامی  یعنی   ؛بازگردند(  خود   سانک  سویبه  توانندمی  نه  و  دارند  وصیتی 
  آن   از  قبل به  و  باشند،  داشته   یتیوص  توانندی نم  ،رسدمیفرا   وفاتشان  وقتی  یعنی  ،شوندمی
ندارد.  شانزندگی   روزهای   در   ؛ است  مشخص  می کر   ۀی آ  سیاق وسبک   از  ا معن  ین ا   ارتباطی 
  ینا  و کندمی نفیها آن  آن منحرفان، از بر  عذاب شدننازل هنگام را  یتوص ]امکان[ یرا ز 

 . اندداشته بیان  خود تفسیرهای  در دیگران  و گذشته ی علما که  است معنایی

 : است گفته خود تفسیر در  یقم یم ابراه بن  یعل

  در   شودیم  زدهها  آن  بر  اییحهص  که  است  الزمانآخردربارۀ    تعالیحق  ۀگفت  ینا»
  همان   درها  آن  همۀ  پس  .هستند جدل  وبحث  حال  در  خود   ی بازارها  درها  آن  که  حالی
  ؛ کندینم   یتیوص  و  گرددینمباز   خود  منزل  بهشان  کدامیچه  و  میرندمی  هستند  که  جایی

ْهِلِهْم   ِإَلی    َواَل   َتْوِصَیة    َیْسَتِطیُعوَن   َفاَل   : است  تعالیحق  سخن  همان  ینا  و
َ
 َیْرِجُعوَن   أ

 2« .بازگردند( خود سانک سویبه توانندمی  نه و دارند وصیتی توانایی  نه آنگاه)
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 :است گفته انیتب  در  یطوس یخش

« َتْوِصَیة    َیْسَتِطیُعوَن   َفاَل  (دارند  وصیتی  توانایی  نه)ها  آن  از  ایعده  یعن ی  ؛
ْهِلِهْم   ِإَلی    َواَل   ؛کنند  ی یتوص  دیگری  به   توانند ینم

َ
  سوی به  توانند می  نه  و )  َیْرِجُعوَن   أ

 1« .کنند یتوصها  آن به  تا گردندینم بر  خود  ۀخانواد  سویبه یعنی ؛بازگردند( خود سانک

 : است گفته « بحار» در یمجلس عالمه

  فرود ها  آن  بر   عذاب   یاآ  که  کنندیم   جدل  یکدیگر  باها  آن  : است  شده  گفته   »و
  ساعت،   آن  یوقت  عنیی  (دارند   وصیتی  توانایی  نه)  َتْوِصَیة    َیْسَتِطیُعوَن   َفاَل   .نه  یا  یدآیم

  ِإَلی    َواَل   ، کنند  ییت وص   یزیچ هیچ  به  توانند ینم   کند  گرفتار  یناگهان   صورتبه  راها  آن
ْهِلِهْم 

َ
  بازارها   از  و"  یعنی  ؛بازگردند(  خود  سانک  سویبه  توانندمی  نه  و)  َیْرِجُعوَن   أ

  در ها  آن  که  است  وضعیتی  از  دادنخبر  ینا  و  بازگردند"  خود  هایخانه  سویبه  توانند نمی
 2« .شوند می  گرفتارش   ساعت شدنپابر زمان در اول ۀنفخ

 : است ه گفتنیز  یمجلس

َذا  َمَتی    َوَیُقوُلوَن   :تعالیحق  »سخن   : گویندمی  و) 3َصاِدِقیَن   ْنُتْم ک   ِإْن   اْلَوْعدُ   َه 
ُموَن   :فرماید می  که  آنجا  تا  (بود؟  خواهد  ی ک  وعده  این  گویید،می  راست  اگر  َیِخِصّ

گفتا  .(اندجدال  حال  در) آخرتعالی  حق  ۀین  آن  اییحهالزمان است که ص دربارۀ  ها بر 
همۀ  پس  هستند.  جدل  وبحثدر حال  خود    یها در بازارهاآن  در حالی کهشود  زده می

گردد و  به منزل خود بازنمیشان  کدامیچو ه   میرندها در همان جایی که هستند میآن
  ِإَلی    َواَل   َتْوِصَیة    َیْسَتِطیُعوَن   َفاَل :  تعالی استین همان سخن حقو ا  ؛کندینم   یتیوص

ْهِلِهْم 
َ
  خود   کسان  سویبه  توانندمی  نه  و  دارند   وصیتی  توانایی   نه  آنگاه)  َیْرِجُعوَن   أ
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 1« بازگردند(.

  ثقل  دو   این   که   است  ی تأکید   ،صحیح   سنت   و  یم کر   قرآن  از   یت وص  برای   ششم   شاهد
  روز   تا   یعنی   ؛ هاستنسل  هاینسل   در   و   هانسل   در   امتی ق  روز   تا   امامت   اینکه   بر   دارند 

  روز   مقدمات  جمله  از  رجعت  عالم  و  است  یگرید  از  پس  یکی  ائمه  فرزندان  در  امتیق
که    کسی  رجعت،   در   که  اندکرده   اشاره  یات روا   و   یات آ  از   بسیاری   و   شودی م  شمرده   یامت ق

  را   او  است   بوده   محض  یمانا   ی دارا   که  کسی   تا  گرددبازمی   دنیا   به   دارد   محض   کفر
  امام  مثل   ائمه  که  است   رسی حساب  عالم   کلی   طوربه   عالم   این   پس   ؛کند   قصاص 

  درها  آن   بازگشت  از  یاتروا   و  پردازند،می   آن  به  خدا   رسول  و  یعل  امام  و  ینحس
 .اندگفته  خن س  رجعت عالم

ة    :فرمایدمی  تعالیحق َیّ هُ   َبْعض    ِمْن   َبْعُضَها  ُذِرّ   از   بعضی  هک  فرزندانی ) 2َعِلیم    َسِمیع    َوالَلّ
 . (داناست شنوای خداوند  و دیگرند، بعضی [ ]نسل از آنان

هُ   ِإْبَراِهیَم   اْبَتَلی    َوِإذِ   : فرمایدمی  و ُهَنّ   ِلَمات  کبِ   َرُبّ َتَمّ
َ
  با   پروردگارش   را  ابراهیم  چون  و) 3َفأ

 . (رسانید انجام به  را همه آن وی و بیازمود لماتیک

  جاویدان  سخنی   خود  نسل   در   را   آن  او  و) 4َعِقِبهِ   ِفي  َباِقَیة    ِلَمة  ک  َوَجَعَلَها  :فرماید می  و
 . (ردک

  از »  :گفت  . است  شده  روایت   محمد  بن   جعفر  صادق  امام  از   عمر،   بن  مفضل  از
هُ   ِإْبَراِهیَم   اْبَتَلی    َوِإذِ   :عزوجل  خداوند  سخن دربارۀ    ایشان ُهَنّ   ِلَمات  کبِ   َرُبّ َتَمّ

َ
  چون   و)  َفأ

  این   که  پرسیدم   (رسانید   انجام   به   را  همه  آن  وی  و  بیازمود   لماتیک  با   پروردگارش  را   ابراهیم
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  اش توبه ها  آن با خداوند  و  کرد دریافت پررودگارش  از آدم که ی کلمات»  فرمود   بود؟  چه   کلمات
  تو   از  ینحس  و  سنح  و  فاطمه  و  یعل  و  محمد  حق  به  یا"خدا   :بود  دعا  ینا  کلمات  آن  .پذیرفت  را

 مهربان  و  یرپذ توبه  بسیار  او  که  یرفت پذ  را  او  ۀتوب  وند خدا  و  "یریبپذ   مرا  ۀتوب  که  دارم  لت ئمس
  : خود  ۀ گفت  این   از  عزوجل  خداوند  خدا،   رسول   فرزند  ای  :گفتم  ایشان  به  «.است

 ُّهَن َتَمّ
َ
  قائم   تا  را ها  آن  یعنی»  :فرمود  دارد؟  منظوری  چه  (رسانید  انجام  به  را  همه  آن  وی)  َفأ

  عرض  :گفت  مفضل  «. هستند  حسین  فرزندان  نفرشان  ُنه  که  امام   دوازده  یعنی  ؛کردکامل  
  ِفي   َباِقَیة    ِلَمة  ک  َوَجَعَلَها  : عزوجل  خداوند   سخن   ایندربارۀ    !خدا   رسول  پسر   ی ا   :کردم
  خداوند   یعنی»  :فرمود   .بده  خبر  من  به  (ردک  جاویدان  سخنی  خود  نسل  در  را  آن   او  و)  َعِقِبهِ 

 1« .داد  قرار نیحس نسل  در یامتق  روز تا را امامت متعال

  َباِقَیة    ِلَمة  ک  َوَجَعَلَها  :تعالیحق   سخن   سپس   و  کرده،  بیان   قائم  تا  را   امامت  ابتدا   پس
  روز   تا   امامت  که   است   فرموده  تفسیر  (ردک جاویدان سخنی   خود  نسل  در را آن او و)  َعِقِبهِ  ِفي

  اشاره   قائم  فرزندان  از   ن ویمهد   به   مطلب   ین ا   . بود  خواهد  ینحس  نسل   در   قیامت 
  امام  از   بعد  قیامت  روز   تا   امامت  اندکرده   یانب   بسیاری   یاتروا   که   طور  همان  و  دارد
 . داشت خواهد ادامه قائم  فرزندان  در یعنی ین حس امام فرزندان  در یمهد 

ة    را   تعالیحق   سخن  این   بیتاهل َیّ هُ   َبْعض    ِمْن   َبْعُضَها  ُذِرّ  2َعِلیم    َسِمیع    َوالَلّ
 و   کرده  تفسیر  (داناست  شنوای  خداوند  و  دیگرند،  بعضی  []نسل  از  آنان  از  بعضی  هک  فرزندانی)

 3« .ستهانسل هاینسل و هانسل  در یامتق  روز تا که  است امامت »منظور :اندفرموده 

  در   امامت  اینکه  به  است   ایاشاره  ین ا   و  است  دهش  تکرار  دوبار  )اعقاب(  «هانسل»  ۀواژ
  ائمه  یعنی   ؛ یتهدا   و  امامت  مراحل  یعنی  یافت؛  خواهد  ادامه  مرحله   دو  در   ینحس  نسل
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 «هانسل »  ۀ کلم  شدنگفته  بار  یک   ـشد   گفته   ترپیش   که  طور  همانـ   وگرنه   ؛ نویمهد  و
  آن  تکرار  مرتبه   دو  به  و  بود  یکاف  ینحس  امام  فرزندان  در  امامت  بر  آن  انطباق  یبرا 

 . نبود  نیازی

  ثابت  یمهد   امام  برای   جانشینانی  وجود   متواتر   طریق   از  که   زمانی   تا   حال   هر  به
  : فرمایدمی  تعالیحق  را زی  ؛باشند   یشانا   فرزندان  از   باید  جانشینان   این   گزیرا ن است    شده

َعِقِبهِ   ِفي  َباِقَیة    ِلَمة  ک  َوَجَعَلَها  ( ردک  جاویدان  سخنی  خود  نسل  در  را  آن  او  و)روز  تا   یعنی   ؛  
ة    : تعالیحق   سخن  این  و  ،فرزند  به  پدر  از  ینحس  نسل  در  قیامت َیّ   َبْعض    ِمْن   َبْعُضَها  ُذِرّ

هُ    شنوای  خداوند  و  دیگرند،  بعضی  []نسل  از  آنان  از  بعضی  هک  فرزندانی)  َعِلیم    َسِمیع    َوالَلّ
 .است صورت  همین  به نیز (داناست

وُلو  :تعالیحق   سخن   این  همچنین 
ُ
ْرَحاِم   َوأ

َ
ْوَلی    َبْعُضُهْم   اِْل

َ
  خویشاوندان   و) 1ِبَبْعض    أ

 . (سزاوارترند دیگرک ی به نسبت

  یشانا   فرزندان  آِن   از   امامت  یمهد   امام  از   بعد  کندی م  ثابت  یتوص  که   آنجا  از  و
  روایات   کردیم  تکرار  بارها  که  طور  همان  و  است  موافق  هم  یمکر   قرآن  با  پس  ،است
  درستی   و  صحت  برای  قطعی  ایینه قر این  که    د کننمی  تصریح  بیتاهل  از  شدهوارد
  و   آورده   « 94ص  ، لئوسا هخاتم»کتاب    در   را   نکته   این   نیز  ی عامل  حرّ   . است  یت وص  یتروا 

 : است گفته

 همان  و  است، کریم قرآن  با  آن بودنموافق  ـقطعی قرائن  جمله   از یعنیـ جمله از  »و
  آیاِت   از  ُمراد  و  ،متعدد   متون  به  توجه  با  بودنموافق  این  است  معروف  که  طور

 « .شودمی دانسته معصومینشده توسط تفسیر یا الداللهواضح
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 دوم  ۀ قرین
  ۀجمل  از  .اندکرده  یحتصر   یت وص  روایت  اعتبار  و  صحت  ه ب  محقق  یعلما   از  یبرخ

  ضمنی   طوربه   و   ،استدالل  ائمه  امامت  بر  روایت  این  با   که   است  یطوس  یخ شها  آن
  کرده   توصیف  »صحیح«  شده  نقل  خاصه  طریق   از  که  روایاتی  همراهبه  کردننقل   با  را   آن

 : است گفته  که آنجا  است؛

  صورت به  را  آن  یعهش  که  است  این  کندمی  داللت  روایت  این  یدرست   بر  آنچه  »اما
  ی ها کتاب  در  آن  دانستن  درست  راه  و  کنندمی  نقل  بعدی  نسل  به  قبلی  نسل  از  متواتر

 1« .است یکی روش، و ،است شده نقل المؤمنینامیر به تصریح متون  در هیامام 

  اثبات   یبرا   که  هنگامی  ،است  71ص   ، 2ج   ، الثاقبنجمال  در   « ینور   یرزایم»  جمله   از
 : گویدمی وی  آورد؛ می دلیل  یمهد  امام فرزندان

  بعضی  آن در که کرده یت روا صادق  امام از را یخبر  ،معتبر   سند با  یطوس  یخش»
  در   . است  کرده  ذکر  المؤمنینامیر  به  وفاتش  شب  در   را   خدا  رسول  هایوصیت  از

  پسرش  به  را  آن  باید  ید رس فرا  او  وفات  زمان  ی وقت"   :است  فرموده  آن  فقرات  از   یکی
 «. انتها" تا ...کند تسلیم نامقرب یناول

  ، «ظهور  بعد   ما   یختار »  کتاب   در   که   است  صدر  باقر   محمد  ید س  ید شه   جمله   از
 : است گفته رجعت  یها یت روا  و ن(وی)مهد صالح  یایاول حکومت بررسی  هنگام 644ص 

  و   رویکرد  طبق  ،یخی تار   اثبات  نظر  از  ایاول  یاتروا   بودنکافی  نظرنقطه  از  اما  و  ...»
روایات[    یراز   ؛است  روشن  و  واضح  خ،یتار   یبررس  در  ما  روش    و   هستند  بسیار]این 

  داللت   یمشابه   سئلۀ م  بر  یادیز   ودحد  تاها  آن  تمامی  و  کنندمی  تقویت  را  یکدیگر
  و   نیستند  اثبات قابل  رجعت  اخبار  ـدانستیم  که  طور  همانـ  که  آنجا  از   و  ...کنندمی
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  ما   برای  راهی  هیچ   طبیعتا    ،هستند   اثباتقابل  اولیا  اخبار  ـیدیمشن  که  طور  همانـ
 « . ...بپذیریم را  اولیا اخبار داللت اینکه جز ماندنمی

  به و  است   ردهک  ذکر ، شدهگفته   کتاب  640  ۀ فحص  در را   یت وص  یت روا   صدر  یدشه  و
 . شودمشمول این سخن وی می  هم  وصیت  روایت ترتیب  این

  ِعلم  چراکه  ؛است  ت ی وص  یتروا   صحت   برای   روشن  و  صریح   ایقرینه   ینه، قر   ینا 
  حدیث   بازشناسی   و  احادیث   بررسی   در  او  نظردقت   و  وسعت  و  طوسی،   شیخ  مثل   شخصیتی 

  را   یت وص  که  ینور   یرزای م  .ندارد  بررسی  و  تحقیق  گونههیچ   به  نیازی  ضعیف،   از   قوی
  به  رجال  و  ایهدر   یعلما  از   و  عهیش   یعلما   ین تر بزرگ  از  و  ن یمحدث  ه جمل  از   رداشمی م  معتبر

  بر  یت، واقع  و   ندارد  تعریف   به  نیازی   که  نیز   صدر  محمد   ید س   وضعیت  و   ؛ یدآیم  حساب
 امام   معارفالة )دایر   «یالمهد   االمام  ةموسوع»  وی  کتاب  .دهدمی  گواهی  او  عمل  و  علم

  و  ؛است  شده   نگاشته  ی مهد   امام  ۀیقض دربارۀ    که  است  هاییکتاب   برترین  از  مهدی( 
 ماند. نمی   یگمراه جز حق،  از  بعد

 سوم  ۀ قرین
روایت    وجود   ینا   و  د نکنی م  تصریح   قائم  فرزندان  از   ن ویمهد  به   که   متواترچندین 

  تواتر   حد   به  هایت روا   این  .است  یت وص  یتروا   مضمون  یدرست  ایبر   واضح  یا ینه قر 
  « ونیمهد»  کتاب   در  را   روایات  این   از  یتروا   ی س  از  بیش  «ید یز   ءیا ض»  استاد  و  ندا یده رس

  در  را   هاروایت   این   از  بسیاری  بنده  .کنید  مراجعه  کتاب  آن   به  توانیدمی   ؛است  کرده  یانب
 .نیستها آن تکرار  به نیازی و کردم یانب  کتاب همین ی قبل یهاقسمت 

  یت روا   مضمون   یدرست  و  صحت   که هستند    ییهاینهقر   دعاها  و   هایتروا   ینا   تمامی
  و   ؛کندی م  یقطعرا    ی مهد   امام  فرزندان  از   ن ویمهد  و   ائمه   به   خدا   رسول   یتوص

  یول  باشد   یفضع  سند   نظر   از   ی یتروا   اگر  ، اندکرده  یح تصر   ه یدرا   و  رجال   علم   محققان  حتی
  شود؛   پذیرفته   روایت  آن  باید  کند  حمایت  را   آن  ا معن  همان  با  و  ی قو   سند   با  یتروا   دو   یا  یک
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  ضعف  چراکه  کند؛می  داللت   آن  یدرست  بر  که  است  داشته  وجود  یخارج  یا ینه قر   یرا ز 
  وجود   نظراتفاق   ،نکته   این  بر  و  دهدی نم  نشان  را   معصوم  طرف  از   یتروا   نشدنصادر   سند، 
 .دارد

  آن  به  باید   ولی  ،شودمی  السندضعیف   ،راویان  از  یکی  ۀواسطبه   فقط  روایت  یک   گاهی
است    معتبری   هایکتاب   از  یکی  در   ـمثال   عنوانبه ـ   روایت   آن  زیرا   شود؛   عمل   که آمده 

  مثل   ائمه  بهکتاب    آن  شدنعرضه  دلیلبه   مثال    ؛دارد  وجود  قطعیت  صحتشدربارۀ  
  آنان   از  اطمینان  جز  اینکه  به  دادنگواهی  و  نویسندگانش وثاقت  دلیلبه  یا چهارگانه،  اصول

  که  هاییکتاب   دیگر  و  قولویهابن  الزیاراتکامل  کتاب  و  قمی  تفسیر  مثل  ،است   نشده  دیده
می  ،روایت  سندبه   اعتبار  و  روایت،    اگر   حتی  ، بخشندصحت    بوده   مرسل  یا   ضعیفآن 

  رجال  »معجم  مثل  درایه  و  رجال  هایکتاب   به  توانیدمی   بیشتر  اطمینان  برای  .باشد
  دیگر  هایکتاب   و  عاملی،  الدینزین   ۀنوشت  »درایه«   کتاب  و  خویی،  محقق   ۀ نوشت  حدیث«
 . کنید مراجعه

است  هااین   تمامی حالی    هیچ   و  است  صحیح  وصیت،  روایت  سند  دانیممی  که   در 
  وصیت   روایت  یقینا    متعدد  قرائن  این  کردنضمیمه   با  بنابراین؛  ندارد   وجود  آن  در  ایخدشه
  کفایت   نیز  قرینه   دو   یا  یک   وجود   منظور،  این   یبرا   حتی  بلکه  شود؛می  الصدورقطعی

 «وسائلالخاتمة »  کتاب   در  الشیعهوسائل   کتاب   لفؤ م  عاملی  حرّ   که   طور   همان   ؛کندمی
  کنید؛  مراجعه  95ص   ،وسائل«ال»خاتمة   کتاب   به  توانیدمی  و  است  داشته   بیان  را   نکته   این
 عترت  و  خدا   رسول  احادیث  منکر  معاندان  تمامی  بر  حجت  ۀاقام  منظوربه   بنده  ولی

 .کرد خواهم  ذکر نیز   را  بیشتری  قرائن  طاهره،

  سخنان  شنیدن   محضبه   اینان   اندشده   خلق   بیت اهل  گل  ۀ اضافاز    که   کسانی  اما
  اشکبار   هایشانچشم  و  افتدمی   لرزه  به  بدنشان  و  یابدمی   اطمینان  هایشانقلب ها  آن
  هستند؛   نابینا   دارند  قرار  هاسینه   در  که  هاییدل   بلکه  ،نیست  نابینا   هاچشم   زیرا   گردد؛می
 . العظیم العلی بالله  اال قوة  ال  و حول وال
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 چهارم  ۀ قرین

  و  ؛ باشد   تعارض  در   خدا   رسول   وصیت   مضمون   با   که   روایت  یک  حتی   نداشتن وجود
  اگر   زیرا   است؛  صحیح   خدا   رسول  از   روایت  این  صدور   اینکه   برای   است  دلیلی   این

در نتیجه    و  داشت   وجود  بیتاهل  روایات   از   آن  با   معارض  روایت  یک  قطعا    نبود   صحیح 
  یا ریبغ روایت  یک حتی  که کسانیهمان  کردند؛می رد را  آن شیعه  متأخر یا  متقدم علمای

  خارج   را   آن  اینکه  مگر  ،ندا ه نگرفت  نادیده   را   بیتاهل  به   شدهدادهنسبت   دروغ  به  جعلِی 
  مثل   ؛ اندهکرد  سپری   راه  این   در   را   خود   عمر   که   کسانی   ؛اندهداد هشدار  آن   به نسبت  و  هکرد

  که  محققانی   و   علما   دیگر  و  مفید  شیخ   ،طوسی   شیخ   الطائفهرئیس   ،صدوق   شیخ 
  مثل  دارد؛  وجود  معتبرشان  هایکتاب   در   مهدیون  روایات  یا   کردند،  نقل   را   وصیت  روایت
 . صدوق شیخ  الدینکمال  کتاب  و طوسی  شیخ غیبت 

  برای   ایقرینه   ،روایت  یک  برای  معارض  نبودِ   تصریح کرده است که  عاملی  حر   شیخ
 :گرددمی  حضور تقدیم  او سخن  متن  است؛  آن صحت

  این   بر  که  تس ا  گفته  شیخ  . است  بدیهی   ایقرینه  این  که  معارض،   وجود   عدم»
 آن  برای   معارضی  جاهایی   در  قطعا    نبود   چنیناین  اگر  زیرا   دارد؛  وجود   نظر اتفاق  قاعده

جا    د.بودن   کرده  ذکر چند  در  است  تصریح  نکته  این  بهوی    ابتدای   جمله  از   ؛کرده 
  بوده  راضی  آن  به   و  کرده  ذکر  "المقنع"  در  صدوق  از  "الذکری"  در  را  آن  شهید  و  ر؛استبصا 

 1« .است

  بر   رجعت   در   علی  بن   حسین  که  امامی  فرماید می  که   روایتی   آن  اندپنداشته   ایعده
  که   ؛ است  مهدی  امام  فرزندان روایات  با تعارض  در   ندارد،  نسلی هیچ  و  کندمی  خروج  او

 . کنید مراجعه آن  به  توانیدمی  شد؛ انجام  تحقیق   همین  در  روایت  این وبررسیبحث 
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 پنجم ۀ قرین
  جانشینان  آِن   از  حکومت  مهدی  امام  از  بعد   که  اندکرده   تصریح  علما  از   بسیاری

  این   و   اندکرده  تصریح   ذریه  و  نسل   وجود  به   یا   است   فرزندانش  از   مهدیون  یعنی  حضرت
  بنابراین   است؛  فرموده  تصریح   آن  به نیز    خدا   رسول  وصیت   که   است   مطلبی  همان
  مخالفتی   نیز   شیعه  اعتقادات  با  و  شودمی   شمرده  وصیت  مضمون  صحت  برای  ایقرینه 
 : محققان این  ۀ جمل از  .ندارد

  گفته  «... بعدش   قائمان  و  قائم  ...»  روایت  برای   توضیحی  در   که  مرتضی  سید   -1
 :است

  است   جایز   بلکه  ؛نداریم  یقین   مهدی  امام  وفات  هنگام  تکلیف   رفتن بیناز  به  ما »
  ما   ، باور  این  و  کنند  قیام   دین  اهل  مصالح  و  دین  حفظ  به  که   باشند  امامانی  ایشان  از   بعد

شویم    امامی دوازده  اینکه  از  را ها  آن  امامت  دانستن  به  ما   زیرا   کند؛نمی  خارج نامیده 
  از   کامال    را  ما  که  طوریبه  ؛دادیم  توضیح  کافی  بیانی  با   را  آن  نیز  ما  و  ایمشده  تکلیف

 1« . کندمی متمایز دیگران

  شیخ  شاگردی  افتخار  که  همین  و  ماست  متقدم  علمای  بزرگان  از  مرتضی  سید  و
 .دهندمیگواهی  او فضل  و علم  به   شیعه تمام و است کافی او برای  داشته  را  مفید

  نقل   او  از  مجلسی  عالمه  و  نوری   میرزای متنی که    طبق  مصباح   در   کفعمی  شیخ   -2
 : شودمی  حضور تقدیم  او از  نوری  میرزای نقل .اندکرده

  رضا   امام  از  الرحمنعبد  بن   "یونس  :است  گفته  مصباح  کتاب  در  کفعمی  شیخ»
  : فرمود می  امر  دعا  این   با  االمرصاحب  برای  دعا  به  حضرت  آن  که  است  کرده  نقل

  صلوات   خداوندا،"   :فرمایدمی  آن  آخر  در  و  دعا"  آخر  تا  ...ات ولّی   از  کن  دفع  بارالها،
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  در   کفعمی  .شد  تقدیم  آن  از   آنچه  انتهای   تا  "...او  از  بعد   ۀ ائم  و  عهدش  والیان  بر  بفرست
  درود   او  بر  آنکه  از  بعد  سپس   و  بفرست،  درود  او  بر  یعنی"  :است  گفته   " الحاشیه"  کتاب

 آنان  زیرا  هستند؛  فرزندانش  او،   از   بعد   ۀائم  از   منظور   و   بفرست،  درودها  آن  بر   فرستی می
  حضرت   سخن  این   و  شودمی  اقتدا  او  به  که  است  امامی  عالم،  وهستند،    عالمان  برترین

  ". »1مهدی  امام از  شدهوارد دعای در فرزندانش  از امامان و :کندمی  داللتها آن بر

  بر  صلوات  ذکر  برای  توضیحی  در  وی  .االسبوعجمال   در  طاووس  بن  علی  سید  -3
 : است گفته دعاها  از  یکی  در مهدی امام فرزندان

  والیان   بر  فرست  صلوات  بارخدایا،"  :دارد  وجود  امام  سخن  این  دعا  این  در»
  ، خود  روزگار  در که  باشد   امامانی بر  صلوات ،آن از مراد شاید و " او از بعد امامان و عهدش

 ،   روزگاران  آن  در  و  آورند  جابه  نماز  هاسرزمین  در  بندگان  برای  تا  بخشدمی  نظم  راها  آن
  بر   خدا  صلواتـ  او   بر  صلوات  ذکر  از  بعد  آنان  بر  صلوات  . باشنداماماِن اجراکنندۀ احکام  

  در   عهد  والیان  زیرا   "؛عهدش   والیان  و"  امام  ۀگفت  این  دلیلبه  است  بوده  ـحضرت  آن
  آن   بر  صلوات  از   بعد  رخدایا،با  :است  چنین  منظور  گویی  دارند؛  وجود  حیات  دوران

  از   هشدنقل  روایات  در  .فرست  صلوات  او  از  پس  ناامام   و  عهدش   والیان  بر  حضرت
  : باشد   چنین  منظور  شاید  و  "فرزندانش  از  والیان  و"  : شد  گفته  ترپیش  رضا  موالیمان
  ما   که  طور  همانـ  اینکته  چنین  .فرزندانش"   از  امامان  بر  و  عهدش   والیان  بر  "صلوات

  شده   روایت   و  است،  آمده  نیز   کردیم  ذکر   ما   آنچه  از   غیر  اینسخه  در  ـ داشتیم  بیانش
  سند   با  روایتی  و  هستند،  ایشان  حیات  زمان  در  نیکوکار  بندگان  جمله  ازها  آن  که  است

اکناف   در  که  دارد  فرزندانی  علیه(  الله  )صلوات  مهدی  که  دارد  وجود  متصل و  اطراف 
  تشکیل   ،نیکوکاران  صفاتاز    برخورداری  نهایِت   در  جماعت والیان را  ها خشکی  و  دریاها 

 2« . ... دهندمی
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  نسل اثبات  برای   الثاقب«نجم ال»  کتاب  در  وسائلالمستدرک  ۀنگارند نوری،  میرزای   -4
  ۀ جمل  از   وصیت   روایت  که   است   کرده  ذکر   دلیل   دوازده  مهدی  امام  فرزندان  و

  سخنی   خصوص   این  در  بنده   .است  صحیح   سندش   است  گفته   آندربارۀ    و   هاست،آن
  آن   به  توانید می  که  امآورده   قائم«   فرزندان  منکران  به   کوبنده   »پاسخ   کتاب   در   طوالنی
 . کنید مراجعه

 : است شده نقل  فرعونی« ۀ»جامع کتاب در صدر  باقر  محمد شهید سید از -5

  در   که  کوبید  خواهد  هم  در  را  انحراف  و  فساد  لوازم   و  اسباب  تمام  مهدی  ...»
 « .دارد  قرار  فرعونی ستم و ظلمها آن رأس 

   : است گفته وی .است  کرده ایراد صدر  شهید  که است هاییسخنرانی  تقریر کتاب  این

 این جامعه   برای  و  نهد، می  بنیان   را  عدل   و  قسط  ۀجامع  ایشان  .ستم  و  ظلم  و»
  از   بعد  سپس   .کندمی  ترسیم  بشریت  زندگانی  هایعرصه  تمام   برای  را  هاراه  تمام  ۀنقش
 و  هاراه  همان  طبق   مردم  میان  در  که  آمد  خواهند  جانشین  دوازده  حضرت  آن

  طول   در  و  کنند،می  حرکت  اندشده  وضع  مهدی  خدا  حجت  نظر  زیر  که  هاییروش 
  گام   ترقی  و  تکامل  جهت  در  سریع  پیشرفتی  در  بشری  ۀجامع  ،خلیفه  دوازده  این  والیت
  از   غیر  به  مراقبی  هیچ  که  رسدمی  اخالق  و  علم  از  سطحی  به  بشریت  و  داردبرمی

  توسط   زمین  بردنارث  با  زیر   »ابالغ«  هنگام  آن  در  و   داشت،  نخواهد   نیاز  متعال  ندوخدا
 . شد خواهد محقق صالحان

ُبورِ   ِفي  َتْبَناک  َوَلَقدْ   :فرمایدمی  تعالیحق َنّ   رِ کالِذّ   َبْعدِ   ِمْن   الَزّ
َ
ْرَض   أ

َ
  ِعَباِدَي   َیِرُثَها  اِْل

اِلُحوَن  َذا  ِفي  ِإَنّ   *  الَصّ ا  َه    تورات   از  پس  زبور   در  ما  ،راستیبه  و) 1َعاِبِدیَن   ِلَقْوم    َلَباَلغ 
  ابالغی   ، این  در  راستیبه  *  برد   خواهند  ارث  به  ما  ۀ شایست  بندگان  را   زمین  هک  نوشتیم
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 1« .(است پیشهعبادت مردم برای

  برای   ظهور«   از  بعد  »تاریخ   کتاب   در   صدر  صادق  محمد  محمد   شهید  سید   -6
  حکومت   روایات  و  آورده،  دلیل  حضرت  آن  از  بعد  مهدی  امام  فرزندان  حکومت  اثبات

  هیچ   گوییممی  ما  ولی  است؛   داده  ترجیح   رجعت،  روایات  بر   را   مهدی  امام  فرندان
  داشته   وجود  حکومتی  مهدی  امام  از   بعد  که   ندارد  وجود  مانعی   زیرا   ؛نیست  تعارضی

 . شود  واقع رجعت  آن از بعد  و  باشد

  جهتبه   ما   که  است  داشته   بیان   خصوص   این   در  طوالنی   سخنی  صدر  سید
 : کنیممی  نقل  را  آن از قسمتی   اختصار،

های پایانی  در طول حیات خود و چه بسا در سال  امام مهدیبه این ترتیب    ... »
عدل  دولت  ریاست    اوبه این ترتیب  تا  اقدام کند  خود  جانشین  تعیین ولیعهد یا  حیاتش به  

نخستین  جهانی   و  ایشان  از  » پس  دوران  برای  صالححکومت  اولیای  بر    «حکومت  را 
 عهده بگیرد. 

نخستین   نتیج  ،حاکماین  خود    ۀدر  توسط  مستقیم  مهدیاماتربیت  و   م 
که    ، برخالف دیگر حاکمانیهای امام مهدیبودن با سخنان و کارها و روش معاصر

  این   حال  این  با  ؛آیندمی  پس از اونفری است که    یازدهحاکم از  برترین    ،آیندپس از او می
  گفته   که  آنجا  تا  ،داشت   خواهد  مهدی  امام  خود  با  بزرگی  تفاوت  حاکم،  نخستین

  آنجا   تا   ... داشت"  نخواهد   وجود  زندگی  در  خیری  هیچ  دیگر  حضرت  آن  از   "بعد  شود می
مهدی  که  نیست  شکی   ،بله  :گویدمی  صدر  سید  که با    امام  خود  وفات  از  پیش 

پیاعالن جهانی  ضرورت    ، پیدرهای  خود،  از  اطاعت  بر  "و  جانشین  حکومت  تحکیم 
صالح ذهن  "اولیای  کرد؛تالش   مردم  هایدر  خواهد  بسیاری  از    ،بشریتچراکه    های 

که   درجآنجا  نرسیده  ۀبه  مطلوب  و  است   کمال  سرکشی  معرض  در  در  نافرمانی  ، 
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1« . ...قرار خواهد گرفتهای مختلف میدان

  از   یکی  برایتوضیح    در  بحار«السفینة   »مستدرک  کتاب  ۀنگارند  نمازی،   علی  شیخ   -7
 : است گفته  کنندمی  تصریح مهدی امام ۀذری  به  که روایاتی

 و   است،  روشن  بصائرالمنتخب  روایت  و  ابوحمزه  روایت  منظور  مراد و  از  مطلب  این»
  مهدی  دوازده قائم   امام از بعد کنندمی بیان که روایاتی دیگر در و آن در  اشکالی هیچ 

  تا   ؛هستند  او  امر  به   قائمان  و  قائم  اوصیای  از  مهدیون،  این  اینکه  و  ندارد   وجود   هستد
 2« .نباشد حجت از خالی   زمان،

 : است گفته ظهور«  »عصر ،خود کتاب در کورانی علی  شیخ  -8

  ضروریات   از  نه  و  شودمی  محسوب  اسالم  ضروریات  از  نه  رجعت،  به  اعتقاد  »و
  بیتاهل  مذهباز    نه  را  انسان  ،آن  به  نداشتناعتقاد  که  امعن  این  به  تشیع؛  مذهب

  نتیجه   در  که  هستند  وثاقت  حد  از  بیش  رجعت  احادیث  ولی  اسالم؛  از  نه  وکند  خارج می
 . گردانندمی الزم را آن به اعتقاد

  حکمرانی   و  مهدی  حکمرانی  از  پس  رجعت  کنندمی  بیان  احادیث  این  از  بعضی
  امام   از،  299ص  ،طوسی  غیبت  کتاب  در  .شودمی  آغاز  حضرت  آن  از  پس  مهدی  یازده

  فرزندان   از   مهدی  یازده  قائم  از   بعد   ما   از   همانا   :فرمود  که   است   آمده  صادق
 3.«  ...بود  خواهند حسین 

 ششم ۀ قرین
 اند کرده   نقل   را   روایت  این   خود   اعتماد   مورد   هایکتاب   در   خرأمت  و   متقدم  بزرگ   علمای 
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گاه  دقیق   محقق   ،الطائفهرئیس   ۀنوشت  »غیبت«  کتاب ها  آن   ترینمهم   که   شیخ  رجال،   به  آ
  این   اگر  .است  کرده  نقل  را   آن  گانهدوازده  امامان  به   استدالل  برای  که  است  طوسی

  برای  چگونه  و  !است؟  کرده  استدالل  آن  با  وی  ونهگ چ   پس  ،باشد  نشده  ثابت   روایت
  بسیاری   هایکتاب   و  زندمی   رجال  علم  در  را   نهایی  حرف  که  طوسی   شیخ  مثل  شخصیتی

  حاضر   حال  در  که  طوسی«  »رجال  و  »الفهرست«  جمله  ازـ   است  کرده  تألیف  زمینه  این  در
 ! است؟ مانده  مخفی ـ است  رجال علم در شیعه  منابع  از

  ها،روایت   صحت   قرائن  جمله   از   است   گفته   )خاتمه(   الشیعه وسائل   کتاب   در   عاملی   حر
 : است گفته  که آنجا  است؛ اعتماد  قابل   هایکتاب  درها آن آمدن

اجماع    شاناطمینان برای    که  اصولی  هایکتاب  از  یکی  در  حدیث  اینکه  جمله  از»
  اشاره   برای  را  متواتری  متون   ما  که  اعتماد   مورد   افراد  هایکتاب  از   یکی  در  یا  دارد،   وجود

  این   در  حدیث  شدن ثابت  نیست  پوشیده  و  ...باشد  داشته  وجود  داشتیم،  بیان  او  به
 « .  ...گرداندمی الزم را آن به  اعتماد افزایش ها،کتاب

وضعیت    حدیث  سند  در  ضعف  یا   حدیث  سند   بودنمرسل   وجود  با  حتی  و   به باز هم 
  با   ولی  باشد  شده  نقل  ثقه  غیر  از  یا   مرسل   حدیث،  یک   بسا  چه  . بود  خواهد  صورت  همین 
   که  دیگری  قرائن  به   توجه

ُ
  ند ا ه داشت  نظر  در  را ها  آن  هایشانکتاب   نگاشتن  هنگام  دماق

 . باشد  بوده  معلوم  ائمه ازها آن صدور 

  1؛ شودمی   بندیدسته وثاقِت نقل    اوِل طبقۀ    در   طوسی،  شیخ  »غیبت«  کتاب   دانیممی



 ها،آن از یکی که شودپرداخته می حدیث راویان دربارۀ  وبررسیبحث به مختلف جهات از شناسی،حدیث علم  در. 1
  حدیث  نقل  کسیچه  از   او   اینکه  نیز  و  معصوم  امام   و   اکرم  پیامبر  عصر   در  راوی   زندگی  و   حیات  زمان  نظر   از

  چه   پدرش  اسم   و  اندبوده   وی  شاگرد  کسانی  چه  و  بوده  کسی   چه  شاگرد  او   نموده،  حدیث  نقل  او  از  کسیچه   و  کرده
  زندگی   عصر  یک   در  هم   با  که   کسانی  .شودمی  مشخص  راوی  یک  طبقۀ  جهت،  این  از.  شودمی  بحث  بوده،

 در  کنند،می  روایت  نقل  اینها  از  و  کنندمی  زندگی  بعدی  عصر  در  که  کسانی.  گرفتندمی  قرار  اول  طبقه  در  کردند،می
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  و   است  کرده  تصریح  نکته این  به   46ص  ،وسائلالخاتمة   کتاب  در  عاملی حر  که  طور   همان
  و  رئیس   او  چراکه  است؛   تعریفی  هرگونه   از   نیاز بی   غیبت،   کتاب   لف ؤ م  اطمینان  و   وثاقت 
  حدیث   هایکتاب   و  است   بوده   مهدی  امام  دوران  به   شخص  ترین نزدیک   و  طایفه   زعیم 

  حدیث   ایشان   و  است   بوده  وی   اختیار   در   شانعمده   و   بودند  موجود   چهارصدگانه(   )اصول
  و  اعتبار   برای   کافی   دلیلی  همین   .است  کرده   نقل خود    کتاب   در   را   خدا   رسول   وصیت
 . است حدیث این اعتماد صحت

)قابل   شخصیت  آن  بزوفری،   اصل  کتاب  از  را   وصیت  حدیث  او  ظاهرا     اطمینان( ثقه 
  بوده  )چهارصدگانه(   اصول  های کتاب   نگارندگان  از  یکی  وی   زیرا   است؛   کرده  نقل  بزرگوار،

  با  را   حدیث   یک   روایت  سند   او  که   کرده  تصریح   خود  هایکتاب   در   طوسی   شیخ   .است
  شروع  است  کرده  نقل   خود  کتاب  از  یا  خود  اصل ]کتاِب[   از   را   حدیث   آن  که  ایکننده روایت

  شیخ   .است  داشته  بیان  وی  شخصیت   و  اعتباردربارۀ    را   خود  دیدگاه  عالوهبه   و  ،کندمی
  از  یکی   در   اودربارۀ    را   خود  دیدگاه  و  است  کرده   آغاز  بزوفری  با   را  وصیت  روایت   سند   طوسی

  به   هستند؛  ثقات  از  دو  این   غضائری،  و  عبدون  بن  احمد  :است  نوشته  چنین   هایشکتاب
  معتبر   ۀ چهارصدگان  اصول  هایکتاب   از  یکی  از   وصیت  روایت  شودمی   مشخص  ترتیب  این
دربارۀ    . باشیم  داشته   نظر  در   را  بزوفریوثاقت    و  بزرگی   ما وقتی   خصوصبه   ؛ است  شده   نقل

  را   مطلب  این  .است  بوده  صغری  غیبت  دوران  در  مهدی  امام  وکیالن  از  او  شده  گفته  او
  بیشتر   اطالعات   کسب  برای   . است  داشته   بیان   خودش  المعارف ةدایر   در   صدر   شهید 

عن »  کتاب   به   توانیدمی   امام   انصار  انتشارات  از  یکی  وصیت«  از   دفاع در  وصیة:  الدفاعا  
  سندش،   رجال  وثاقت  از  نظرصرف   با  وصیت،  روایت  عالوهبه   کنید؛   مراجعه  مهدی
 . است معتبر
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 هفتم  ۀ قرین
مّنت   متعال   خداوند   که  شهادتی  و  گواهی  از   است  عبارت  امام  با  انصار  بر  نهادن 

ارائه داده    خدا   رسول  دهان   از   شدنشبیان  و   وصیت  صحت   و  درستی  برای  مهدی
 .است

ُيّ   ُقْل   :فرمایدمی  تعالیحق
َ
   َشْيء    أ

َ
هُ   ُقِل   َشَهاَدة    َبرُ ک أ  بگو ) 1ْم کَوَبْینَ   َبْیِني  َشِهید    الَلّ

 . (است گواه  شما و من  میان  خدا بگو است؟ برتر همه  از سیکچه گواهی

هِ   َفی  ک  : فرمایدمی   همچنین  ا   ِبالَلّ   شما   و  من   میان  خدا  است  افیک) 2ْم کَوَبْینَ   َبْیِني   َشِهید 
 . (باشد گواه

  امور   وقتی   که   است  آموخته  ما  به   مهدی  امام  ۀفرستاد  و  وصی   ،احمدالحسن  سید 
به    خودش   که   متحیرین   دلیلآن  ـ   متعال   خداوند   به   ، شد  بسته   ما   برای  راه  و   ، مشتبه  ما   بر

 .مراجعه کنیم ـندارد   نیاز دلیلی هیچ

  ۀ فاطم  و  خدا   رسول رؤیای    شامل  ه صادق  یای ؤ ر  صدها  مهدی  امام  انصار
  این   در  طاهر   عترت  و  خدا   سولر   که  حالی  در   ،انددیده  معصومین  ۀائم  و  زهرا 

  و  وصی  او   و  است   مهدی  امام   فرزندان  از   احمدالحسن  سید   که  اندفرموده   روشن   یاها ؤر
  و   وصیت   اثبات   برای   تنهاییبه   قرینه   همین   . است  مردم  تمام   سویبه   ایشان  ۀ فرستاد
  مهدی  امام  فرزندان  از   مهدیون  و  احمدالحسن  سید  وصیت،  صاحب  بر  آن  انطباق

 . است کافی

  دیگر   ،خداوند  گواهی  و  شهادت   وجود   با  و  کنیممی  بسنده  متعال  خداوند  گواهی  به  ما
  )خداوند   رجال   علمای   دیگر  یا طوسی  یا شیکَ   یا  نجاشی  مثل   افرادی   گواهی  به  نیازی   هیچ 
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 .داشت نخواهیم کند(  رحمتشان لمتعا

  محل   اینجا  :گویممی  او  به  بگیرد  سخره  به  را   آن  داشتنحجیت   و  یاؤر  یهرکس  و
 : گویممی اختصار  به ولی  ؛نیست  موضوع  این وبررسیبحث 

ْن  َوَناَدْیَناهُ ... :است  فرموده  ستایش   کریم   قرآن   در   را   یا ؤر  کنندگان تصدیق   خداوند   -1
َ
 أ

ْقَت  َقدْ  * ِإْبَراِهیُم  َیا ْؤَیا َصَدّ  تصدیق   را رؤیا که  راستیبه  * !ابراهیم ای هک دادیم ندا را او...) 1 الُرّ
َقْت ...  :مریم دربارۀ    و  ( ...یکرد َها  ِلَماِت کبِ   َوَصَدّ  تصدیق  را   خود   پروردگار   سخنان  و...) 2َرِبّ

  نکوهش   را   فرعون  بزرگان  و  سران  یعنی   رؤیا،   کنندگانتکذیب   خداوند  همچنین   .(ردک
ْضَغاُث  َقاُلوا : است فرموده

َ
ْحاَلم   أ

َ
 . (...پریشان است هاییخواب  :گفتند) 3...أ

  شیطان   اینکه  و  کنندمی   تأکید  رؤیا  بودنحجت   بر  که  دارند   وجود  روایت  هاده   -2
  : است  شده  روایت  محمد   خدا   رسول   از   .شودگر  جلوه  ائمه  صورتبه   تواندنمی 

متمثل    صورت به  نه  شیطان  زیرا  است؛  دیده  مرا  قطعا    ببیند  مرا   خود   خواِب   در  هرکس » من 
  صادقه   یایؤر  و  ؛هاآن   شیعیان  از  یکی  صورتبه  نه  و  من  اوصیای  از  یکی  صورتبه  نه  وشود  می

 4« .است نبوت جزء  هفتاد از  جزئی

  بودن حجت  و  دارد  اختصاص   قرینه  این  به  که  روایتی  کنید؛  دقت  زیر  شریف  روایت  به
  در   سخنش   همانند   یا ؤر  در   معصوم   سخن   اینکه   و   ،داردمی  بیان   «سند»  بارۀدر   حتی   را   یا ؤر

 . است بیداری 

  پدرش،   از   منذر،   بن  یع ب ر  از   گفت،   ما   به  ابراهیم   بن  مخول  : گفت  اودی  یحیی   بن   احمد
 چشمانش  از  اشکی  ۀقطر   ما  خاطربه  که  نیست  ایبنده»  :فرمود   که  علی  بن   حسین   از
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  ]هشتاد   حقب  کی  را  او  آن،  سبببه  خداوند  هکاین  مگر  شود  گریان   ما  خاطربه  دیدگانش  یا  بچکد
  را   علی  بن  حسین  من   : گوید  اودی   یحیی  بن  حمدا   « .دهد   جای  بهشت   در   سال[  صد  تا

  به   پدرش   از  ، منذر  بن   ربیع  از  ، ابراهیم  بن   مخّول   :ردمک  عرض   ایشان  به  و  دیدم  خواب  در
  یا   بچکد   چشمانش  از  اشکی  ۀقطر   ما  خاطربه  که   نیست  ای»بنده  : ایدفرموده  شما   هک  گفت   من

  صد   تا   ]هشتاد   حقب  کی  را   او  آن،  سبببه  خداوند   هکاین  مگر  شود  گریان  ما  خاطربه  دیدگانش
  سند   ک این   پس   : ردمک  عرض   «.است  درست»  : فرمود  حضرت  «.دهد  جای  بهشت   در   سال[
  این   از   و   شنیدم   شما   از  واسطهبی   را   آن   من   یعنی ]شد    ساقط  شما   و   من   میان   حدیث[   ]این
 1« .نم[ک می روایت  شما از واسطه نبدو پس

-  یاؤر  بودنمعتبر   ما،  مخلص  علمای  و  ائمه  دوران  در   شدهپذیرفته   و  رایج   ۀسیر   -3
است  معصوم  که  ییایؤر  خصوصبه  آن    این  در  سخن  .است  بوده   آن  پذیرفتن  و  -در 

  .است  دور به   کتاب   این  موضوع   از   و  گنجدنمی   اینجا   در  آن  بیان   و  است   بسیار   خصوص
  «نهایی  سخن:  الخطاب»فصل   کتاب   به   تواندمی   است  بیشتری  مطالب  خواهان  که  کسی
  کتاب   این   مطالب   که  کند  مراجعه  مهدی  امام  انصار  انتشارات  از  حطاب،   احمد   استاد

 . کندمی کفایت  را  حق خواهان

  فرموده   تعالیحق   که  گویممی   را   همانی  کنندمی   انکار  را   یاؤر  حجیت  که  کسانی  به
 . (بیاورید  را  خود  دلیل  گوییدمی  راست  اگر  بگو) 2َصاِدِقیَن   ْنُتْم ک  ِإْن   ْم کُبْرَهانَ   َهاُتوا  ُقْل   :است
  و آوردیم  سیره و روایات  و قرآن از  شما برای ما  که دن بیاور  را  دالیلیهمان   ما  برایها آن پس
 و  گمراهی  در  شما  که  بدانید  ـتوانست   نخواهید  و  توانیدنمی  قطعا    البته  کهـ   نتوانستید  اگر

  هدایت   بخواهد  را   هرکس  که  کند   هدایت   خیری   هر   به  را   شما   خداوند   .هستید  ضاللت
 که است    خدایی  آِن   از  ستایش  و  سپاس  و  فرماید؛می  گمراه  بخواهد  که  را   هرکس  و  کندمی
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 . فرمود هدایت  را  ما



 پایان 

  شد روشن  و ،مشخص وصیت نقش عظمت ، کتاب این در  شدهگفته  مطالب به توجه با
  که  قاطع  است برهانی و دلیل اینکه و اوصیاست، تعیین  برای  بندگان  برای حجتی وصیت،

 کس هیچ   و  کرد،   خواهند  و  اندکردهمی   استدالل   آن  به  قیامت  روز   ا ت  آدم  از  اوصیا
  تصریح   وی   به   متعال   خداوند  پیامبران  از   یکی   وصیت   با   ر اگ  ، کند  امامت  ادعای   تواندنمی 

  ؛ شود  موفق   کار   این   در  و جعل کند را  وصی شخصیت تواندنمی  نیز کسهیچ  و باشد، نشده
  خداوند   اینکه  مگر  ، کند  ادعا  را   آن  تواندنمی   کسهیچ   و   اوصیاست  میراث  وصیت،   زیرا 

  را   آنان  و) 1َیْسَتِطیُعوَن   َوَما  َلُهْم   َیْنَبِغي  َوَما  :کندمی   آشکار  را   فسادش   و او را رسوا،    متعال
  احتجاج   وصیت  به  ا نصار   و  یاندیهو   برابر  در   دممح  خدا   رسول  .(ندارند  را  توانش  و  نسزد

  وصیت   انکار   یا   تحریف  با  مگر  نیافتند  راهی  هیچ ها  آن   و  کرد   تمام  آنان  بر  را  حجت  و  فرمود 
 . است آشکار زیان   همان این که

  را   محمدآل   دوستی  ادعای  که  کسانی   ای  و  شیعه جماعت  ای  و  مسلمانان  ای  پس
  رسول   وصیت   به   که   نباشید   کسانی   ۀزمر   از   و  بازنگردید   خودپیشینیان    هایسنت   به   ، دارید

  وصی که    را   کسی  اسم و صفت  خود   وصیت   در   خدا   رسول  .ورزندمی  کفر   محمد  خدا 
  یاد   خود  روایات  در  را   وی   نیز   امامان  و  است  آورده  شما   برای   است  مهدی  امام

  برای   را   علمی  او  و   است،  داده  گواهی  او  برای   خود   ملکوِت   در   نیز   عال تم  خداوند   و   اند،کرده
  پوشش   و  پرچم  عنوانبه  را   قرآن  و  ندارند،  را   ردکردنش  یارای  علمایتان  که  کرده  نمایان  شما
  سر   و  کندنمی   سازشی  که   حالی  در  گرفته   پیش   در   را   راست  راه  او  و  است،   برافراشته  خود

  این   تمامی  رغمبه  اگر  .آوردنمی   فرود  کند  مخالفت  قرآن  باکه    یهرکس  برابر  در  تعظیم
  بدانید   ، بورزید  کفر  او  به  اندنشده   تأییدها  آن  با   اولیا   و  انبیا  جز  که   الهی  هایبرهان   و  دالیل

  با   که   ائمه  و  فرستادگان و  انبیا  دالیل بدانید    و  ،ایدکرده انکار  اساس   و  ریشه از  را   دین   که
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  و   ارزش  هیچ   شما   نظر  از  اندکردهمی   استدالل  حق  منکران  و   کنندگانتکذیب  برابر   در ها  آن
  از   سوگند  خدا   به  را   شما  ،باشد   چنیناین   شما  دیدگاه  واقعبه   اگر  و  است؛  نداشته  اعتباری

  و  !کرد؟  خواهید   تصدیق   را   وی  چیزیچه   با   کند  قیام   مهدی   امام   وقتی  پرسممی   شما
  است   شده  روایت !شناسید؟بازمی  شدید  ای هنزاع و  هافتنه   همه   این   میان  در   را   وی   چگونه

 .شد خواهد  لعنت  غرب  و شرق توسط  برافرازد را  پرچمش  و  کند قیام قائم  وقتی

 حق  پرچم  »وقتی  :فرمودمی   جعفر  بن  محمد اباعبدالله    شنیدم  : گفت  تغلب   بن   نااب
  . خیر  :کردم  عرض  چه؟«  برای  دانیمی  کرد؛  خواهند  لعنتش  مغرب  و  مشرق  اهل  شود  نمایان
 1« .دید خواهند  وی بیتاهل از  خروجش از قبل مردم  که  چیزهایی خاطربه» : فرمود

  همان   مردم  سوی  از  شود  آشکار  امر  این  صاحب  وقتی  که  راستی»به  :فرمود  اباجعفر
 2« .آن از بیشتر  حتی و دید، خدا   رسول که دید خواهد  را رفتاری

  حق   اهل  و  حق با    دشمنی  در  آنکه  از  پیش  باشد  تانگوش   ۀآویز  باید  روایات   و  اخبار  این
  انکارش  که   است  چیزی  آن  در   حق   بیشترِ   که  است  شده  وارد  ائمه  از   .کنید  شتاب

   : فرمایدمی   تعالیحق   و   کنید، می
َ
  حقیقت   بیشترشان که حالی در) 3اِرُهوَن ک ِلْلَحِقّ  َثُرُهْم کَوأ

اندرزها  گذشته   هایامت  احوال  در   شما   برای  .(ندارند  خوش  را   سوی به   پس   ست؛ بهترین 
  شما   دشمن   فردا   و   باشد  رفتههدربه   های خون  شما   برای  فرجامش   که   نکنید  شتاب  چیزی 

  به  گردن رگ از او که بپرسید پروردگارتان  از و بازگردید خودتان به  پس .باشد  مهدی امام
  و  مقام  و  جاه   و  دنیا،  حب  و  هوس،  و  هوا   و  کورکورانه،  تقلیدهای   و  است  ترنزدیک   شما

  هالک   برداشت گام  غیرمعصوم  سرپشت   هرکس  نید ا بد  و ؛ بازندارد حق   راه  از   را   شما   ریاست 
  در   ابر   همچون   هافرصت  که   حالی  در   است   گشوده   شما  برای   همچنان  فرصت  این   .شد
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  شما   بر  کهاست    مهدی  امامتان  ۀفرستاد ایناینک،    .ندارند   بازگشتی  هیچ   و  گذرند   حال
  این  به   و   ایدگذاشته   تنها   را   خود   که   مگذارید   تنها   را   او  پس  آورد؛ برمی  فریاد   و   زند می   بانگ 
  و  محمدآل   یاری  به   را   شما  خداوند   .شد  خواهید   قیامت  روز  تا   هانسل  دهان  بر  لعنتی  ترتیب 
 .است کنندهاجابت  شنوایاو  که  فرماید هدایت  آنان  با دشمنی از  دوری 

 است،  جهانیان پروردگار خداوند  آِن  از  ستایش و سپاس  و

  مورد   اوصیای  همان  ؛باد  مهدیون  و  ائمه   محمد،آل  و  محمد  بر  صلوات  و  سالم  و
 ! خداوند رضایت

  به   17/10/2006  با   مصادف  1ق 1427  رمضان 23  شب   در   کتاب   این   نوشتن   توفیق 
 . رسید پایان 

ُعقیلی ناظم   شیخ 

 



)مترجم( .ش1385مهر25. 1





 

 

 وصیت  از  دفاع
 )دفاعًا عن الوصیة(





 تقدیم

 ملکوت خورشید  و ، نور نورِ   به

 فوت وقت  از  قبل مسابقه،  در  پیروز  آن به
 الهوت  آن و 1، ناشرحاشر  آن به

 آینده  ۀگشایندآن  و  ،گذشته ۀکنندختم آن  به

 محمد ،کریم  پیامبر آن به  ، نظر  هر از  خالیق برترین  به
  در  را   انکارش خیال منافقین  که ایشان  مقدس وصیت از دفاع در  را  تالش اندک  این

 ؛ کنممی  تقدیم پرورانند می سر

  رسول  شفاعت از  مرا  و بپذیرد  شکل  بهترین به  را  آن دارم  تئلمس متعال  خداوند از و
 ! نسازد محروم آخرت و دنیا  در شعترت و خدا 

 



کسی    یعنی؛  پیامبر  القاب  از  یکیحاشر:  .  1 ر   کهنخستین  زندهبرخیزد  ستاخیردر  ناشر:  گسترندۀ ؛  و  کننده 
مردگان. )مترجم( 





 الرحیم  الرحمن الله بسم

 مقدمه 

 است؛  جهانیان  پروردگار  خداوند آِن  از  ستایش و  سپاس

 !باد مهدیون  و ائمه محمد، ل آ و محمد  بر  صلوات و سالم و

  اختیار   در   زمین،   در  خلیفه   انتخاب  کهاین  در  ندارند  یاختالف   سلیم  فکر  با   نفر  دو  هیچ
کوتاهی و    دلیلبه   و   ،دهد  قرار   کجا   را   خود   رسالت   داندمی  بهتر  او  و  ، است  متعال   خداوند

گاهی   و   انتخاب   در   مردم  قصور    به  را   آن   ندارد  امکان  ها،انسان  باطن   حقیقت   و   درون  از  آ
ْرِض   ِفي   َجاِعل    ِإِنّي  :فرمود   کرد،   خلق   را   آدم  که  ابتدایی  همان   از   . کند  واگذار  مردم

َ
  اِْل

  از با تعیین الهی،    ،خالفت  آدم  از  بعد  سپس  .(گمارممی  جانشینی  زمین  در  من)  َخِلیَفة  
  به  و  ، کرد  وصیت  «اللهة هب»  پسرش   به   آدم  پس   .است  شدهمی  منتقل   وصیت  طریق 
  ،سام   پسرش به او  از  پس و  ، رسید  نوح خدا   پیامبر   به   وصیت  تا افتی  ادامه  ترتیب   همین 

  و  موسی  و  ابراهیم  و  هود  خدا   پیامبر   به  تا  یافت   جریان  ترتیب  همین   به  و
. رسید محمد ما پیامبر  به  وصیت نهایت  در و رسید  عیسی

از   خبری    ، وصیت»  : فرمود  که  آنجا  تا   ... :فرمود  ،استشده    روایت   اباعبداللهدر 
  که  همین  پس  .دادند   تحویل  محمد   بهاینکه    تا  یافتمی  انتقال  دیگر  معالِ   به  میعالِ   از  پیوسته

  شتکذیب  اسرائیلبنی  و  شدند   او  تسلیِم   ،مستحفظین   نسل  برانگیخت  را  محمد   وندخدا
 1« ...کردند

  وصیت   طالبابی   بن  علی   به   آن حضرت  ، فرارسید محمد  خدا   رسول   وفات   وقتی
  به   امامی  از   وصیت   این  و   فرمود؛  مشخص   قیامت   روز  تا  را   خود  جانشینان   آن،  در   و  کرد
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 . رسید مهدی امام به  تا  شدمی  منتقل دیگر امام

 به  ـرا   وصیت  یعنیـ  را  آن  تو   و  :فرمود  علی  به  خدا   رسول»  :فرمود   اباعبدالله
  تا   ،دیگری  از  پس   یکی  ؛دهدمی  فرزندانت   از  تو  ی ایاوص  به  را  آن  تو  وصی   و  ، دهیمی  خود   وصی
 1« .  ...شود می سپرده  تو از  بعد زمین  اهل برتریِن  بهاینکه 

  به   امامی   از   نوشت  المؤمنینامیر   و   کرد   امال   را   آن  خدا   رسول   که  وصیتی   پس
  به   او  از  بعد   و  شد،   تسلیم  مهدی  امام  به  آنکه  تا  است  شدهمی   منتقل  دیگر  امام

  برای   دلیل  ترینواضح  وصیت،   ترتیب  این  به  ؛شودیم  تسلیم  نومهدی  یعنی  شفرزندان
 وصی  باشد   نداشته  وجود  برایش  نصی  و  نداشته  وصیت  هرکس  پس  ؛ اوصیاست  شناخت

. نیست

  سه   با  امر  این  صاحب  ...»  : فرمود  ، است  شده  روایت  طوالنی  ی خبر   در   اباعبدالله  از 
  است،   خودش   از  قبل  فرد  به  شخص  تریننزدیک  او  :نیست  او  غیر  در  که  شودمی  شناخته  چیز

 2« .  ...اوست  نزد خدا رسول وصیت و سالح و ،اوست وصی
  وند خدا  و  ...»  :فرمود  است،  شده   روایت  طوالنی  خبری  در  اباعبدالله  از  همچنین

َما  َواْعَلُموا  :فرمایدمی  ـاست  بلند  نامش  کهـ َنّ
َ
َنّ   َشْيء    ِمْن   َغِنْمُتْم   أ

َ
هِ   َفأ ُسوِل   ُخُمَسهُ   ِلَلّ  َوِلِذي   َوِللَرّ

 برای   و  پیامبر  و  خدا  برای  آن  پنجمکی   گرفتید  غنیمت  به  که  را  هرچیزی   بدانید   و) 3اْلُقْرَبی  
 و  است  علیدربارۀ    آیه  این  ؛بده  را  شانحق  نزدیکان،  به»:  فرمود  سپس  «.است(  خویشاوندان

 4« . ... است وصیت او، حق
  کرامت   با  را  ما  که  کسی  ای»  : است  آمده  صادق  امام  هایمناجات   از  یکی  در
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  وارثان   را  ما  و  گذاشتی،  ما  دوش  بر  را  رسالت  و  ی،داد  ما  به  شفاعت  ۀوعد  و  گرداندی،  مخصوص
  ... گرداندی  مخصوص  وصیت  با  را  ما  و  ی،برد  پایان  به  را  گذشته  هایامت  ما  با  و  ی،داد  قرار  انبیا

.»1 

  از  که  ایعده   امروز  خدا   رسول  وصیت   به  دادناهمیت   و  ها تأکید این  تمامی  با وجود 
  این   در   تا   اند رسیده   راه  از   ، ندارند  یی ابا  هیچ   شبیتاهل  و  خدا   رسول  کالم  کردنرد 

  نامعتبر  سندش  و   نیست  صحیح   وصیت،   روایت  گویندمی  و   کنند   ایجاد  تردید وشک   وصیت
  ۀانگیز  و   است؛   نفرموده  نازل ها  آن   ای بر   دلیلی   هیچ   وندخدا   که   هایییاوه   دیگر  و  است

  حق   برابر   در  سرکشی  و  عناد   و  ات تعصب  و   هوس  و  هوا   جز  چیزی   سخنان،   این  تمامی
 . نیست

  همان  به  تشکیک  در را  خطاب  بن  عمر تسنّ  رانندمی  زبان بر  که  سخنانی این  با هااین
  : گفت  عمر   .اندکرده   تکرار  بنویسد   را   آن  خواست  خدا   رسول   که  هنگامی   وصیت، 

  رسول   !نیست  چنین   هرگز  و   « .گویدمی  هذیان   محمد   و   ، است  کافی   ما   برای   خدا   کتاب»
  از   افرادی   ترتیب   همین   به  .گویدنمی   ی سخنهیچ    هوس  و  هوا   روی  از  است  کسی  خدا 

 صورتبه   را   آن  و   کنند  غصب   آن  اهل  از   را   خالفت   خواهندمی  که  الزمانآخر  ۀ سقیف  یاران
  خطاب   بن  عمر  .برندمی  کار   به  را   تعبیر  همین   کند،می  غلبه  کهبدانند    کسی  آِن   از  شورایی

  سعی   داد  خواهد  باد  بر  خالفت،دربارۀ    را   او  آرزوهای  و  آمال  ،وصیت   این  شد   متوجه  وقتی
  را   خدا   رسول   دلیل   همین  به   ؛ کند  مخدوش   متعال   خداوند   به  رسیدن   در  را   آن  سند   کرد

  محمد  گفت  و  کند   قطع  متعال   خداوند   با   را   وصیت   اتصال  تا   کرد  گوییهذیان  به   متهم 
 .بردارد خدا   رسول  کالم از  را  حجیت  ترتیب  این به  تا  گویدمی ن  سخن  انه هوشیار 

  رسول   وصیت  از  حجیت  سلِب   راه  تنها  این   زیرا   آورد؛  پناه  »سند«  در  تشکیک  به  عمر
  گویدنمی   سخن   هوس   و   هوا   روی  از  خدا   رسول   که   بودند  آموخته   مردم  زیرا   ؛ بود  خدا 
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  سخن  دلیل همین به و  راند،نمی  زبان بر کندمی وحی او به کهرا  متعال خداوند وحی جز و
  حاصل   و  ، شده  صادر   متعال   خداوند   طرف   از   زیرا   است؛  بوده   حجت   و   نافذ  خدا   رسول
  به   وصیت   این   اتصال   درستِی   در   عمر   پس  .است  نبوده   خدا   رسول   خود   نظر   و  تفکر

  سند   رسیدن   درستی   در   مر ع  است   مشخص   که   طور   همان.  گرفت  اشکال   متعال   خداوند
  رسیدن   درستی  در  او  پیروان  نیز  امروز  و  ،کرد  ابراز  تردیدوشک   متعال  خداوند  به  وصیت

  زیرا   بردارند؛   میان  از  را   حجیت  تا   دندار می   ابراز  تردید وشک  خدا   رسول   به  وصیت   سند
  و   خداست  سنت   این   و  است؛   کرده  مخالفت ها  آن  دنیای   و   نفسانی  هایخواست   با  وصیت

.بینینمی  تبدیلی  و دگرگونی خدا  سنت  در هرگز

  وصیت   صحت  و  درستی  اثبات  در  را   سطر   چند  این  بنده   عده،  این   دهان  بستن  برای
نیز    کنندمی   استنادها  آن  به  خودشان  که  حدیث  قواعداز    حتی  هااین   کنم  اثبات  تا  نوشتم،

ندارند گاهی    همان  به   را ها  آن   تا   امکرده  بیان   را   درایه   قوانین   جزئیات   برخی  عمدبه   و   ، آ
 . سازم برمال را  آورشانشرم  نادانی  و جهل  و هستند،  پایبند خودشان ملزم کنم که  چیزی 

 ؛دارم توفیق   و یاری  طلب وندخدا  از

 اوست؛  آِن  از تنها  تو آخر دنیا در   ستایش و سپاس  و

 . باد نومهدی و  ائمه محمد،آل  و محمد  بر  سالم و درود و

عقیلی ناظم   شیخ  
 29شوال1427ق 1
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 صحیح  حدیث

  سعی  و  ،اعتراض  وفاتش   شب  در   محمد  خدا   رسول   وصیت  روایت  ه ب  ایعده
  دارد  که  یسند   ضعف  دلیلبه   کنندمی   گمان  و  بگیرند  اشکال  آن  به  سند   نظر  از  کنندمی

 . کرد اعتماد آن به تواننمی 

  خدا   نور  خواهندمی  و  کنند نمی   درک  حدیث  قواعد   از  چیزی هیچ   هااین   ، سوگند  خدا   به
  دسترشان   از   دوربه   بسیار  چه  و  بسیار  چه  هدفشان  و  کنند  خاموش  خود   هایدهان   با  را 

 .است

  مصیبت  و  فاجعه   و   ؛است  سند   رجال   به   وابسته   فقط   حدیث  صحت  اندکرده   گمان  هاآن
  دین   و  علم  ادعای  که  شودمی  صادر  کسانی  از  دهشتناک  نادانی  این  که  است  آن  بزرگ
  کردندمی  مراجعه  رجال  یا   حدیث  قواعد  به   و  دادندمی  زحمت  خود  به   اندکی  اگر  و  دارند،

 . داشتندبرمی  ما از را  دادنپاسخ  زحمت   و رنج و شدند، می  رها  رسوایی این از ا  قطع

  از   ورظمن  بدانیم  است  الزم  ،وصیت   روایت  بودنمعتبر   و  درستی  برای  استدالل  از  قبل
  خواهم   درایه   قواعد  برخی  به   بنده   .شودمی   ثابت   طریقی  چه  به   و  چیست   حدیث   صحت

  به   نه  اند،کرده   ملزم  آن  به   را   خودشان  که  کنم   مالزم  چیزی  همان  به  را ها  آن   تا   پرداخت
  در   درایه   علمای  خودِ   ...باشم  داشته  قبول  را ها  آن  هایاستدالل   تمام  بنده که  دلیل  این

  و   ، ینف  را   آنها  آن  از   ایعده   که  آنجا   تا   ؛اندشده   ی بسیار   اختالفات   دچار  علم  این   قواعد
 . کنندمی  اثبات را  آن دیگر ایعده

  آن  از   منظور  که  حالی  در  ،آیدمی   میان  به  صحبت   حدیث   صحت   از  گاهی   :گویممی
  از   یکی  با  بودنهمراه  دلیلبه   یا  آن  تواتر   دلیلبه   است،  بودنش   اعتمادقابل   و  معتبر
  از   یکی  در  ثحدی   بودن  مثل  ؛شودمی   آن  درستی  و  صحت  فهمیدن  باعث   که  اییهقرینه 
  یا  ،اندداده  گواهی  ستهاآن   در  که  احادیثی  درستِی   به  شلفانؤ م  که  ی معتبر   هایکتاب
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  اجماع   که   راویانی   توسط   حدیث   آن  شدن روایت  یا   ، ثابت   سنت  و   قرآن  با   آن   موافقت  دلیلبه 
  هاییقرینه   دیگر  و  ،کنند نمی   نقل  چیزی  ثقه  راویان  طریق  از  جزها  آن  اینکه  بر  دارد  وجود

 . است شمردهبر   قرینه 21 تا  وسائلالة خاتم کتاب  در  عاملی  حّر  که
مبنای    این  و   شود،نمی   خالصه  سند  رجال  وثاقت  به  فقط   خبر   درستی   اساس،   این   بر

  کسانی   ؛است   بوده  متأخر  های زمان  در ها  آن  پیروان  و  گذشتگان توسط    شدهاستفاده
  ال  من »  کتاب   ۀ نویسند  صدوق   شیخ   و  ، «کافی»  کتاب   ۀنویسند  کلینی   شیخ  همچون 
  سید   ، مفید   شیخ   «،استبصار»  و  « تهذیب»  کتاب   دو   ۀنگارند  طوسی   شیخ   «، الفقیه  یحضره
  عاملی  حّر   مثل   خرین أمت   از  دیگر   بسیاری   و  ( کند  رحمتشان  خدا   که )  دیگران  و  مرتضی

  ،دیگران  و  کرکی  محقق  ، آسترابادی  امین   ،کاشانی   فیض  «،الشیعهوسائل »  کتاب  مؤلف
   .کند  رحمت  را ها آن  متعال خداوند که

  که   است  این  منظور  که  حالی  در   ؛شودمی   حدیث   صحت  و  درستی  از  صحبت   گاهی
  است  ایچهارگانه   اقسام  از   یکی  که  باشند   بوده   عادل  امامی  ۀ شیع  شراویان  تمامی

  از   برخی  و  ،است   بوده  سنتاهل   مبانی  و  اصول  از  که  ضعیف(   حسن،  موثق،   )صحیح،
  ـ کبری   غیبت   از   بعد   سال  پانصد  حدود  یعنی ـ  هجری  هفتم   قرن   در   تقریبا    شیعه   دانشمندان

 .است  متأخرین  بیشتر  کار مبنای  دیدگاه این .کردند گذاریپایه  را  آن

  با صرفا     ا زیر   ؛ دارد  وجود  خبر   بندیتقسیم   نوع  این   دربارۀ  علما   میان  بسیاری   ات اختالف
  حتی  گرددمی   الزم  حدیث  رد   است،   ناشناخته  یا   ضعیف   حدیث  راویان   از  یکی  که  بهانه   این
  که   اندکرده  تصریح   علما  از   بسیاری  . باشد  بوده  شدهثابت   اعتمادِ   مورد  های کتاب   در  اگر

  صادر   را ها  آن   به  عمل  جوازها  آن   و  اندشده   عرضه  ائمه   ه ب  که  هاییکتاب   از   بسیاری
  احادیث   این   کردن رد   ،قاعده  این   آیا   حال   هستند؛  اخته ناشن  و   ضعیف  راویانی  حاوی   اندکرده

  و   نزاع   !اند؟داده  گواهی  شاندرستی  و   صحت   به   ائمه  که   حالی  در   گردانندمی   الزم   را 
  متأخر   مبنای  این  و  است  نشده  برطرف   امروز  به  تا  موضوع  این  خصوص   در  کشمکش

  نظری اتفاق   که  است  نوظهوری  مبانی  و  هابدعت   از  ـخبر برای  چهارگانه  بندیتقسیم   یعنیـ
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1. ندارد  وجود ایشبر 

  اقسام   به  حدیث   بندیتقسیم   ذکر  از  پس  «الشمسینمشرق»  در  «الدینبهاء   شیخ»
 : است گفته  مشهور  ۀ چهارگان

  با   که  کسی  برای  این  و  است  نبوده  مشهور  ما  گذشتگان  میان  در  اصطالح  این»
  به   صحیح  اطالقها  آن  بین  متعارف  بلکه  ؛است  مشخص  دارد  آشناییها  آن  کالم

  چیزی   با  یا  باشد،  شده  تقویت  اندداشته  اعتماد  آن  به  که  چیزی  با  که  است  بوده  خبری
2« . ...گرداندمی الزم را آن بر  تکیه یا اعتماد که  باشد همراه

   : است کرده نقل  موضوع این  دربارۀ خالصه طوربه را  طوسی  شیخ نظر  «عاملی حر»

  متواتر   یبرخ  : شوندمی  تقسیم  دسته  سه  به  ما   اصحاب  هایکتاب  مشهورِ   یثاحاد»
  مضمون   به  ویقینقطع  موجب  که  یقطع   ۀینقر   هب  ( دارینه)قر   مقترن  ی برخ  و  هستند،

  ه ب   هاینهقر   یول  شوندنمی  دسته  دو  این  از  کدامهیچ  وزج   نیز  یبرخ  و  شود،می  خبر
  یم تقس  انواعی  به   خودش  سوم   ۀدست  این  .کنندیم   داللت ها  آن  به  عمل  بودن واجب

  برایش   معارضی  هیچ  و  دارد  وجود  اجماع  آن  نقل  بر  کهاست    یخبر   جمله  از  :شودیم
  در   که  هایی خبر تمام    و  ؛اندکرده  اجماع  شانیدرست  بر  که  اخباری  نیز و    اند، نکرده  نقل

دیگرها کتاب  و  من   حدیث   های کتاب   بندی دسته  ینااز    شودیم  عملها  آن  به  ی 
 3« .یست ن  جدا  چهارگانه

 : گویدمی  عاملی  حر سپس

  را  یحدیث  هر که  است کرده  بیان خود  سخنان  از جاهایی در طوسی شیخ »همچنین
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 1«.است  گرفتهبر   اعتمادقابل  هایکتاب  و اصول از ،کردهمی عمل آن به که

  عقاید،   و  فقه   در   خود  استداللی  های کتاب   در   طوسی  شیخ   دهدمی   نشان  گفته   این
  « غیبت»  کتاب   نیست  پوشیده  و  است،  کردهنمی   استدالل  اعتمادقابل غیر   و  ضعیف  خبر  به
  روایت  به   آن،  در   وی  و  ، است  اعتقادات  ۀزمین  در  استداللی  هایکتاب   ترینمطمئن   از

  گرفته بر   اعتمادقابل   هایکتاب  از را  آن وی دهدمی نشان  این که است کرده استناد  وصیت
  از   پوشیچشم   با  وصیت  حدیث   ه ب  اعتماد   صحت  برای  تنهاییبه   قرینه  یک  همین  و  ،است
  به   )مشکوک  مجروحی  راویهیچ    ، حدیث  این   سند   اینکه  به   توجه   با  ؛ است  کافی   آن  سند 

. آمد خواهد ـتعالی اللهشاءانـ  آن توضیح  که ندارد نبودن( عادل 

گفته    که  آنجا  است؛  پذیرفته  را   آن  و  کرده  نقل  را   گفته  این  نیز  سبحانی  جعفر  شیخ
 :است

  به   هک  است  خبری  حجت،   اینکه  دارد؛  وجود  متأخرین  توثیفات  در   سومی  وجه»
  اعتماد( )قابل  ثقه  افراد  از   خبر  اینکه  نه  باشیم  داشته  اطمینان  معصوم  از  آن  صدور

 ثقه  افراد  سخن  حجت،  بگوییم  اگر  .است  بسیار  دو،  این  میان  تفاوت  و  باشد  شده  نقل
  اگر   حتی  ، بود  دخواه   رجال  وثاقت   ما  اعتماد  محل   صورت   این  در  است  (اعتماد قابل)

. باشد نبوده اعتمادقابل صدور نظر  از خبر این

هیچ مالزمتی    باشد  بوده  اعتمادقابل  صدور  نظر  از  خبر   اینکه  و  راوی  وثاقت   میان
  ه ب   شواهد  و  هاقرینه  ولی  ،باشد   ( اعتماد)قابل  ثقه  ،راوی   بسا  چه  بلکه  ؛ندارد  وجود
  این  .باشد  شده  مشتبه  ثقه  راویان  بر  امر  و  بدهند  گواهی   امام  از  خبر  نشدنصادر

بودن  قابل  ، مالک   گفتیم  که  است  آن  برخالف که  خبر  صدور اعتماد    این   در   است، 
  خبر   صدور  آیا  دهدمی  نشان  که  است   ییهانشانه  و  شواهد   از  یکی  ،راوی   وثاقت  صورت

  اگر   بلکه  ؛شودنمی  منحصر  ثقه  افراد  خبر  به  حجیت،  و  ؛خیر  یا  است  بوده  اعتمادقابل
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  توان می  کنند  داللت  خبر  درستی  و  راستی  هب  شواهد  و  هاقرینه  و  نشود  احراز  راوی  وثاقت
. پذیرفت  را خبر

پذیرفتن    برمبتنی  ها  آن  روش   و  سیره  .نیست   بعید  عاقالن  ۀسیر   به   توجه  با  گفته  این
 نشده  احراز  خبردهنده،  وثاقت  اگر  حتی  ،باشد  بوده  اعتماد قابل  صدورش   که  بوده  یخبر 

  اگر   اساس   همین  بر  و  ،است  خبر  راستی  احراز  برای  راهی  ،خبردهنده  وثاقت  زیرا  باشد؛
  صدور   وثاقت  همین  ،بدهند  گواهی  خبر  صدور  وثاقت  به  که  باشد  داشته  وجود  قرائنی

1« . ...بود  خواهد کافی  خبر  پذیرفتن برای

  است  محکم   بسیار   کرده،   بیان   اینجا   در   سبحانی   جعفر  شیخ   آنچه   که   است   آن  واقعیت
  پیروی   گذشتگان  روش از  اخبار،   گرفتنبر   چگونگی  در   خرینأمت  از   بسیاری دهدمی  نشان  و

 . داشت نخواهد  موضوعیتی ، نوظهور ۀ چهارگان بندیتقسیم  این ؛ در نتیجه، اندکرده

  سند،   رجال  به  توجه  با  فقط  خبر  یک   درستی   و  صحت  ه ب  اعتماد   که  است  آن  حقیقت
  به   ولی  ،باشند   مطمئن  و   ثقه  افراد  از  سند  رجال  ۀهم  بسا  چه  زیرا   ؛است  واضح  اشتباهی

  و  ، معمول  )مخالف  شاذبودن  مثل  دالیلی  کرد؛  عمل  خبر  آن  به  نتوان  دالیلی
  آشفته   متواتر،   خبر  با  بودنمعارض   یا  اشکال(  و  ضعف  )داشتن  بودنمعتل   بودن(،متعارف نا
  به  عمل   از شود  باعث می   که   موضوعاتی   دیگر   یا   ، قرآن  با   ت مخالف  متن،   بودنمضطرب  و

 . شویم منع دارد  درست  سند  درایه قوانین  طبق که  یخبر 

  د باش  (ناشناخته) مجهول یا نبودن(ثقه  به  )مظنون حمجرو  حدیثی سند رجال بسا چه و
  معصوم  از   آن  صدور   که همراه است    ایقرینه   با   زیرا   ؛ باشد   واجب  خبر   آن  به   عمل  ولی

  چنین   مثل  در  چراکه  ؛شودنمی   یتوجه  سند   ضعف  به   صورت  این  در  که  کندمی   یقینی   را 
  از   بسیاری  به  ،خود  روایات  سندارائۀ    در  اربعه  هایکتاب   .ندارد  اعتباری  سند  هاییحالت
  ضروری   را   خبرها   آن   به  عمل   هاکتاب   این   لفانؤ م  لی و   ،رسند می  مجهول   یا   مجروح   رجال
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  آمدند   بعدها  که  کسانی  تمام  و  است  بوده   خدایشان  وها  آن  میان  حجتی  این   .انددانسته
  ؛اندکردهمی   اعتمادها  آن  به   ـ نداشتند  دست  در  دلیلی   هیچ  کهنادر    و  شاذ   افرادی   جزبه ـ

  تمامی   صحت  به  است  اصولی   علمای  هایچهره   بارزترین  از  اینکه  با  «ینیئ نا  محقق»  حتی
  کافی،کتاب    روایاِت   سند  در  جدل  و  مناقشه»  :گویدمی   کرده،  تصریح   کافی  روایات
1«.است نگ لَ  فرد  بغل  زیر   عصای  و  درمانده، یص شخ زدن  پاودست

اساس  فقط   ینی ئ نا  محقق  اعتماد   اگر   بودندرست   به  هرگز  بود   سند   رجال  وثاقت  بر 
  و دارد  وجود ضعیف  حدیث 9485 کافی در   که حالی در ،کرد نمی  حکم  کافی روایات  تمامِی 

  گفته   سبحانی   جعفر   شیخ  که  طور   همانـ   متأخر  علمای  قواعد  طبق  آن  صحیح   احادیث
  و  اسم   از   قواعد   این   اساس  بر   و  شود، می   حدیث   16199  مجموع   از   روایت   5072  ـاست
  چیزی  چنین عاقلی هیچ و اندکی؛ مگر رسمی، نه و ماندمی  باقی  اسمی نه ،شریعت  و دین

 . کندنمی قبول  را 
  در   مگر  آن،   سند  از   پوشیچشم   با   ، معتبر  های کتاب  به   اعتماد   در  مجلسی  عالمه

 :است  گفته  چنین است، نادر  بسیار  البته که  اخبار در تعارض  وجود هنگام

  وجود   یمعتبر   اصول  چنین  امثال  در  خبری  اگر  که  است  آن  واقعیت  بنده  نظر  »از
  ترجیح   برای  ،تعارض  بروز  صورت  در  ولی  ؛رساندمی  را  آن  به  عمل  جواز  باشد   داشته
2« .کنیم  مراجعهها آن سند به باید ناگزیر دیگر برخی به  نسبت  روایات از بعضی

نتیجه   آن  سند   رجال   درستی  به  تنها  حدیث،  درستی   و  صحت  شودمی  روشن   در 
  آشکار   را   حدیث   صحت  که  است   هاییقرینه   از  یکی   سند،   صحت   بلکه   ؛شودنمی   خالصه

 . شودمی شامل  را  قرینه  بیست از بیش   که هاییقرینه  ؛کندمی
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  از  فقط   که  است   خبریاز    ترقوی   هاقرینه   طریق   از  معتبر   خبر   گرفتن بر   ترتیب  این  به
  یمعتبر  خبر هر به بگوییم که است آن درست و باشد؛ شده شمرده اعتمادقابل  سند طریق

  زیرا   ؛ نیست   مجاز  باشد   درست   ش سند  که   ی خبر   هر   به  عمل   ولی  ، کرد  عمل   توانمی
  متنی   یا   باشد،   تعارض   در   ـمتواتر   خبر  یک   مثلـ   خودش  از   ترقوی   خبری  با   است  ممکن

  و   پذیرفتن  از   درایه   علم   قواعد  طبق  که   دیگری  دالیل   به   و   باشد،   داشته   هآشفت  و  مضطرب
 .داردبازمی السندصحیح  خبر به  عمل

  متنی   یا   معارض،   روایت   اگر  زیرا   ؛ کرد  عمل  معتبر  خبر   به  توانمی  حالتی   هر  در  اما
  وصیت   روایت   که  آمد  خواهد   و  ؛ دوشنمی  شمرده   معتبر   صورت   این   در  باشد  داشته   آشفته
  و   کندمی   قطعی  معصوم  از  را   آن  صدور   که   است  همراه  ییهاقرینه   با   زیرا   ؛ است  معتبر 

  نخواهد  وجود   سندی  نظر  از   آن  بررسی  و  آمدنکوتاه   برای  ایانگیزه   دیگر   ترتیب   این   به
  است   صحیحی  اخبار   همل ج   از  وصیت  نباشد،  چه  و  باشد  درست  آن  سند   چه  پس  داشت؛

  شیخ   الطائفهرئیس   علما،  این   ۀجمل   از  ؛ کردندمی  اعتماد   آن  به  استدالل  در علما    که
. آمد خواهد آن شرح تعالی اللهشاء ان که است طوسی

  شده   نقل  سنتاهل  طریق   از   که  را   خبری   به  عمل  وجوب  «طوسی  شیخ »  عالوهبه 
  نشده   بیان   آن   با   معارض   روایت   شیعه،   ۀ ثق  ان یراو  ق یطر   از   اگر   البته   ؛ است   کرده  بیان   باشد 

 : است گفته او . دنباش

  از   ، باشد  داشته  مذهب  اصل  با  مخالف  اعتقادی  که  راوی  یکدربارۀ    اما  ...»
 طرق  از  اگر  و  نگریست   کندمی  روایت  آنچه  در  باید  که  است  شده  روایت  ائمه
  ؛ نهاد  کنار  به  را  خبر  آن  باید  باشد  داشته  وجود  آن  با   یمخالف  روایت  ها،آن  اعتمادقابل

  نیز   آن  با   موافق  چیزی  و  بشود   خبر   آن  نهادنکناربه  باعث  که  نباشد   چیزی   اگر  لیو 
 خبری   حقه،  هایفرقه   طریق  از  اگر  و  ؛شود  عمل  آن  به  است  واجب  باشد  داشته  وجود

دربارۀ  ها  آن   از  نظری   هیچ  و  نکنند  آن  با  هم  مخالفتی  و  باشد  داشته  وجود  آن  با  موافق



 احمدالحسن وصیت و وصی  ................................................................................ 350

 1« . ...است واجب آن به عمل باز نباشد، نیز آن

  در   درست   سند   با   ائمه  از   خبرهایی  و   باشد   ضعیف  سند  نظر   از   ی خبر   اگر   حتی  یعنی
  به  عمل  نشود  پیدا   آن  با  موافق  یا  معارض   روایت  هیچ  یا  باشد   داشته  وجود  آن،  با  موافقت

  روایات  از   تعدادی   با  موافق  و   ندارد  سند   ضعف   اینکه   با   وصیت   روایت  و   ؛است  واجب  آن
  طبق   که   بود   خواهد  اخباری   جمله   از   ، ندارد  نیز  مخالفی  روایت   هیچ   و   است  السندصحیح 
  به   را   خود   آن   سند   بررسی  برای   نیست  الزم   و  شود   عمل   آن  به   باید   «طوسی  شیخ »  سخن
  ی روایت  وجههیچ به   ـآمد   خواهد  آن   توضیح   اللهشاءان  که   طور   همانـ   زیرا   بیندازیم؛  زحمت

   . ندارد وجود  باشد  مخالفش که
 : هااین  بر  عالوه
خبر  ـ  لمرَس   اخبار  به  فه ئطا  عمل  مدعی  طوسی  شیخ» به  عمل  مثل  درست 

  نداشته   مخالفتی  هاآن  با  ،صحیح   سندهای  با  احادیِث   اگر   ،است  بودهـ  السندصحیح
  روایِت مطابق    ، معارضه  عدم  شرط  به  ـکلی  طوربهـ  مرسل  حجیت  بنابراین  .باشند 

 2« .است السندصحیح

  همچون  کسی  و»  : است  شده   گفته   طوسی  شیخ   حق   در   که   است   حالی  در   این
  در   او  که  وصیت   روایت  مثل   روایتی دربارۀ    پس  3«.آوردنمی  روایت  ثقه  از  جز   ، طوسی  شیخ 

!گفت؟ توانمی چه  است کرده استدالل  و استناد  آن به  خود های کتاب  ترین مطمئن 

  بودن مشهور   شرط  با   را   ضعیف  خبر  به  عمل  ی حت  خود،  «درایه»  کتاب  در  دوم  شهید 
 : گویدمی  و داندمی  مجاز آن، مضمون
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  که   شرط  این  با   البته  ؛اندکرده  صادر   را  ضعیف  خبر   به  عمل  جواز  بسیاری  جماعت»
  مضمون   بودنهورش م  اینکه  دلیلبه  ؛باشد  بوده  مشهور  فقه،  هایکتاب  در  آن  مضمون

 ضعف  آن  ُطُرق  اگر  حتی   ، گرداندمی  الزم  روایت،  آن  بودندرست  برای  را   ظن  قوت   آن،
نتیجه  .باشد   داشته   وجود   با  حتی  باشد  مشهور  مضمونش  که  صورتی  در   خبر  یک  در 
1« .شودمی اثبات نیز ضعیف طریق

 : است گفته و برگزیده را  نظری   چنین نیز   حلی محقق

  بر   هاقرینه  یا  باشند  هپذیرفت  اصحاب  که  چیزیبه    پس  .است   تردرست  روی،میانه  و»
 بوده  گردانروی  آن،  از  اصحاب  آنچه  لیو   ؛شودمی  عمل   باشند  داشته  داللت  آن  درستی

2« . ...شود  گذاشته کنار  باید باشد بوده نادر و شاذ یا باشند 

  گفته   رسانده،  یحیی  بن   احمد  بن   محمد   به   را   آن  که   روایت  یک   ذکر  هنگام  وی   و
 :است

 فتوا  آن  مضمون  ]صحت[  به  ما  اصحاب  فضالی  ،است   مرسل  هرچند  ،خبر  این  و»
3« .اندداده

  مضمون  ، باشیم  آن  سند   ضعف   به  قائل   بیاییم و  کوتاه  اگر  حتی  ،وصیت   روایتدربارۀ  
  این   به   ؛ است  متواتر  ایشان   بیت اهل  و  خدا   رسول  روایات   میان  در  حتی  و   مشهور  آن

.گرددمی الزم  پذیرفتنش   سند، از پوشیچشم  با  نتیجه  در  و ،متواتر  ، معنایی نظر  از ترتیب 

ها  آن  ،پردازدمی  تحقیقو    وجوجست  به   رجال  و  درایه علم  علمای   سخنان  در  که  کسی
  نیز   قاعده   یک  بر   حتی  نادر   موارد  در   جز   که  ایگونه به  ؛ بینیدمی   مختلف  و   متضاد  را 

  از   نیز  شدالیل  و  ددار   را   خود  دالیلها  آن  از  رکدامه  که  حالی  در  ؛شوند نمی  القولمتفق 
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  شخصی  چگونه  .استجاری بوده    وضعیت  این  نیز  امروز  همین   تا   و  بردمی   رنج  کمبودهایی
  ویژهبه   کند؛  حاصل  اطمینان  دیگری  شخص  نه  و  شخص  فالن  مبانی  درستی  هب  تواندمی

  از   ییک   بسا   چه   . نیست  معصوم  از  متنی   بر   مبتنی ها  آن  نظرات  بیشتر  کنیم   مالحظه   وقتی
  مبانی   کل  ندارد  امکان  لیو   ؛باشند  نادرست  شانتمامی   بسا  چه  وباشد    درستها  آن  مبانی

 . هستند یکدیگر نقیضوضد  چراکه ؛باشد   درستها آن
  از  که   بغرنجی  اشکاالت  وجود  با   اخبار   گرفتن بر   برای  رجال   های کتاب   به   تکیه   واقع  در

  کند؛ نمی   حاصل   منفعتی  و  بهره   هیچ   ـنیست ها  آن  ذکر   مجال  اینجا   در   کهـ   برندمی   رنج   آن
  و   ،دارد   وجود  نقیض وضد   های گیری موضع   ،راویاندربارۀ    ، اوقات  بسیاری   در  چراکه
 دانشمندان  ترینمطمئن   که  است  مطالبی  بر  تکیه  ،روایات  به  عمل  برای   راه  ترینموفق 
  اصول  از   را   اخبار  که  کسانی  همان   یعنی   اند؛ داشته   بیان  تشریع   عصرِ   به   نزدیک  متقدِم 
  چهارگانه   هایکتاب   ۀنگارند  همچون   افرادی   ؛ندا هکرد  نقل  اندداشته   اختیار   در  که   یمعتبر 

  .دیگران و ( طوسی شیخ  و  صدوق شیخ  کلینی، شیخ )یعنی 
 : است گفته و رسیده نتیجه همین  به همدانی محقق

 درستی   به  که  نیست  اساس   این  بر  روایت،  به  عمل  بودنجایز  در  ما  روش   پس  ...»
  و   مسامحه  بر  بنا  اگر   صورت،  این   غیر  در  که  باشد،   شده  متصف  ، اصطالحات

  ثابت   شانحجیت  که  هاییگمان  به  عمل  و  روایت،  هایواسطه  و  هاهطریق  در  گیریآسان
  را   ش راویان  عدالت  بتوانیم  ما   که   ماند نمی  باقی   هم  روایت  یک  حتی   ، نبود  است   نشده

  ]از   روایت   صدور  هب  اطمینان  یا  راوی  وثاقت   بر   اصل  بلکه  ؛کنیم  اثبات  دقیق  طوربه
  های کتاب  درها  آن  بیشتر  کهـ  خارجی  هایقرینه  ۀواسط  با   هرچند  ؛است  معصومین[

  به   اصحاب  اینکه  به  توجه  با  ؛شود  حاصل  ـاندشده  گرفتهبر   معتبر  اصول  از  یا  تدوین  اربعه
  کردم،   اشاره  آن  به  آنچه  دلیلبه  و  ... باشند  نبوده  گردان روی  آن  از  و  داشته  توجه  آن

است  رجال  احوال  دربارۀ  جو وجست  ترک   بر   بنده  روش    به   کردنبسندهنیز    و  بوده 
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  صحیح به    ما  ۀگذشت  مشایخ  زبان  بر  که  صورتی  در  صحیح  روایت  عنوانبه  روایت  توصیف
 1« . .ند.. اهکرد تحقیق راویان آن وضعیت دربارۀکه  مشایخی همان   باشند؛ شده توصیف

  و   تحقیق  و  رجال  هایکتاب   طریق   از   اینکه  به   دارد  صراحت  همدانی  محقق   سخن
  تفحص   و  تحقیق   او  و  ، کرد  اثبات   تواننمی   هم   را   روایت  یک   حتی  سند،  رجال  بررسی
   . است کرده رها شبودنفایده بی  دلیلبه   را  رجال احوال دربارۀ 
  در   را   وصیت   روایت  ضعف   که  کسانی   استدالل  سستی  و  ضعف   میزان  ترتیب،  این   به
  که   کرد   خواهم  بیان  را   هاییقرینه   ادامه،  در   .شودمی  مشخص  اندپرورانده   خود  خیال
  هستند؛   کافی  وصیت  درستی   اثبات   برای  هااین   و  است  وصیت   روایت   صحت  ۀدهندنشان

 .خداست آِن  از  توفیق و ؛ است کافی منظور این برای  نیز  قرینه  دو  یا  یک حتی و
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 وصیت  روایت صحت  هایقرینه

 اول  ۀ قرین
  بر   ، هایشانروش   در  اختالف   وجود   با   ، همه  . کریم  قرآن  با   وصیت   روایت   بودنموافق

  در   اگر  حتی  ؛ دارند  نظراتفاق   است   موافق  کریم  قرآن  با  که  یروایت  هب  اعتماد   بودنواجب
  . باشد  نداشته   سندی   هیچ  اصال    اگر   حتی  و   باشد   داشته  وجود   ضعفی  ، روایت  آن  سند 

 .اندفرموده  تصریح نکته  این  به  بسیاری  روایات

  آمد  من  طرف  از آنچه  ،مردم یا»  : فرمود  که  ست ا   شده  روایت  خدا   رسول  از  : جمله   از
  من   بود  مخالف  خدا  کتاب  با  و  آمد  شما  سویبه  هرچه  و  ،امگفته  را  آن  من  بود  خدا  کتاب  موافق  و
 1«.امنگفته را نآ

  دربارۀ   اباعبدالله  از   : گفت  که  است   کرده  روایت   یعفورابی   ابن   که   حدیثی  همچنین 
  که   راویانی   از  برخی   با  داریم اعتمادها  آن  به   که   یراویان  برخی از  شده روایت احادیِث   اختالف

  خدا کتاب  از  یشاهد  و آمد شما سویبه یثی حد  یوقت»  : فرمود  .پرسیدم  نداریم   اعتماد ها  آن   به
 هآورد  را  یثحد  آن  که  کسی  نهما  وگرنه  ؛است  درست  داشتید  ایشبر   خدا  رسول  سخن  از  یا

 2« .است  سزاوارتر آن به است

َحدَ   َحَضرَ   ِإَذا  ْم کَعَلی   ِتَب کُ   :است  تعالیحق   سخن  کریم،  قرآن  از  وصیت  شاهد
َ
  ُم کأ

ا  ک َترَ   ِإْن   اْلَمْوُت  ْقَرِبیَن   ِلْلَواِلَدیِن   اْلَوِصیةُ   َخیر 
َ
ا  ِباْلَمْعُروِف   َواِْل ِقیَن   َعَلی  َحق ّ   شده  مقرر  شما  بر) 3اْلُمَتّ

  و   مادر   و  پدر  برای   گذارد  جای   بر   منفعتی   و  خیر   اگر  رسد، فرا  مرگ  را  شما   از   یک ی  چون  هک  است
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 .(پرهیزگاران بر  است حقی  ]این[ ند؛ک  وصیت پسندیده طوربه خویشاوندان

  »هنگام  کنممی  تکرار  و  دارد؛  صراحت  احتضار،  هنگام  وصیت  بودنواجب   رب  آیه  این
  رسول   وصیت  برای   متنی  چ هی  و   ؛کنند را احساس می  مرگ  مردم، رسیدن  یعنی   «احتضار

  و  ائمه   به   و   ه،کرد  نقل  «طوسی  شیخ »  که   روایتی  مگر  ندارد  وجود  وفاتش   شب   در  خدا 
  تردید وشک   اشدرباره   ا ی  ،رد   را   وصیت  این  هرکس  پس  .است  کرده   تصریح  نومهدی
  کرده  مخالفت  متعال   خداوند  سخن   با   ایشان  که  کرده  حکم  خدا   رسول   ه یعل  ،کند

َحدَ   َحَضَر   ِإَذا   ْم کَعَلی  ِتَب کُ   :است
َ
ا  کَترَ   ِإْن   اْلَمْوُت   ُم کأ ْقَرِبیَن   ِلْلَواِلَدیِن   اْلَوِصیةُ   َخیر 

َ
 ِباْلَمْعُروِف   َواِْل

ا ِقیَن   َعَلی   َحق ّ   و   خیر   اگر  رسد، فرا  مرگ   را   شما  از  یک ی  چون  هک  است   شده  مقرر  شما  بر)  اْلُمَتّ
  حقی   ]این[  ند؛ک  وصیت  پسندیده  طوربه  خویشاوندان  و  مادر  و  پدر  برای  گذارد  جای  بر  منفعتی

  بوده   متعال   خداوند  شریعت  ۀکنندپیاده   نخستین  خدا   رسول  چراکه  (؛پرهیزگاران  بر  است
  خداوند   امر  است  ممکن  چگونه   حال  ؛راندنمی   زبان  بر  دهدنمی   انجام  که  را   یزیچ  و  است

 جز به   کسیهیچ   را   سخنی  چنین   و   ! ؟باشد  گفته   ترک   مرگ  هنگام  وصیِت دربارۀ    را   متعال
  .راندبر زبان نمی  است هشد نازل   محمد بر  آنچه به کافر

  سنت اهل   .است  درگرفته  سنتاهل   و  شیعه  میان  خصوص  این  در  طوالنی  هایبحث 
  قائل   شیعه  که  حالی  در  ،اندبوده   وفاتش   زمان   در  خدا   رسول  وصیت   وجود   عدم  به   قائل 

  سنت اهل  سخن   به   یانشیع   از   برخی   امروز   آنکه   شگفت  و  است؛   بوده  وصیت   وجود  به 
  حال   !اندکرده   وفاتش  شب   در  خدا   رسول  وصیت از    گیری اشکال  به   شروع  و  بازگشته، 

  وصیت   متن   که  بیاورند   دیگری  روایت  باید   پس  کنندمی  تکذیب  را   روایت   اینها  آن  اگر
  چراکه  توانست؛   نخواهند  هرگز   البته   و   باشد،   کرده   بیان   وفاتش   شب   در   را   خدا   رسول

 . ندارد همتایی  و است یگانه  وصیت،  این

  ثابت   خدا   رسول  وصیت   روایت   درستی   و   صحت  ، ویقینقطع   با   ترتیب  این  به
دربارۀ    یا   کند   رد  را   آن  هرکس  و  ، است  شدهگفته   ۀآی  برای   مصداق  تنها   زیرا   ؛شودمی

  حتی  و   کرده،  رد  را   اشفرستاده   و  متعال   خداوند   بدارد  ابراز  تردید وشک  اشدرستی 
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  چنین   زهرگو    ،است  برده  پایان   به  معصیت   با  را   خود   عمل  که   کرده  متهم   را   خدا   رسول
  باشد  نکرده  وصیت  که  حالی  در  بمیرد  هرکس»  :است  شده  روایت  ایشان  از   زیرا   !نیست
 مرده  جاهلیت  مرگ  به»  : است  آمده  ی دیگر   روایت  در   و  «. است  رسیده  پایان  به  گناه  با  عملش

  و   ننگ  همین  و  !است  کشانده   کجا   به   را   شما  کور   تعصب و  نفس   ی هوا   بنگرید  پس  «.است
. است کافی باشد داشته  تردیدوشک  خدا  رسول  وصیت روایت ه ب که  کسی ایبر  رسوایی

یَها  یا  :است  تعالیحق   سخن   این  کریم   نآقر   از   وصیت   روایت   برای   دوم   شاهد
َ
ِذیَن   أ   اَلّ

َحدَ   َحَضرَ   ِإَذا  ْم کَبینِ   َشَهاَدةُ   آَمُنوا
َ
وْ   ْم کِمنْ   َعْدل    َذَوا   اْثَناِن   اْلَوِصیِة   ِحیَن   اْلَمْوُت   ُم ک أ

َ
  ِمْن   آَخَراِن   أ

  وصیت،  هنگام   باید  فرارسید،  شما  از  یکی   مرگ   هرگاه  اید،آورده  ایمان   که  کسانی  ای) 1ْم کَغیِر 
 . (خودتان  کیشانهم غیر از نفر دو بگیرید، یا گواه  خودتان میان از را عادل نفر دو

  است؛   شده   اضافه   هم   ی دیگر   شرط  مرگ،   زمان   در  وصیت   وجوب   بر   عالوه  اینجا   در
  این   .غیرعادل  شاهد  دو  وگرنه  ،امکان  صورت  در  عادل  افراد  از  نفر  دو  گرفتنگواه  یعنی

  وفاتش   شب   در  طالبابی   بن  علی  به   که  هنگامی  خدا   رسول  که  است  کاری  همان
  بیان   طلحه   با   خود  ۀمحاج  در  المؤمنینامیر   که   طور  همانـ   و  ،داد   انجام  کرد  وصیت
  سلمان   ـ است   کرده  بیان  خود   مشهور   کتاب   در   را   آن  هاللی   قیس   بن   سلیم   و  داشته، 
. گرفت گواه آن بر  را  مقداد و ابوذر  و فارسی

ُخُذُهْم   َواِحَدة    َصْیَحة    ِإاَلّ   َیْنُظُروَن   َما  :است  تعالیحق  خداوند  سخن  این  سوم   شاهد 
ْ
 َتأ

ُموَن   َوُهْم  ْهِلِهْم   ِإَلی    َواَل   َتْوِصَیة    َیْسَتِطیُعوَن   َفاَل   *  َیِخِصّ
َ
  را   ]مرگبار[  فریاد  کی  جز) 2َیْرِجُعوَن   أ

  وصیتی   توانایی  نه   آنگاه  *   ندک  غافلگیرشان  نداجدال  سرگرم  هک  هنگامی  تا  شیدک  نخواهند  انتظار
  را   رسوالن  که  را   کسانی  متعال  خداوند  زیرا   بازگردند(؛  خود  سانک  سویبه  توانندمی  نه  و  دارند

  ؛ کنند   تیوص  توانند نمی  که   فرمایدمی   توصیف  چنین  جنگیدندها  آن  با   و   کردند  تکذیب
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  نیست  پوشیده . کنند  وصیت  خود   ۀخانواد  به تا   دهدنمی   مهلتها  آن  به  متعال  وند خدا   یعنی
  این   که   نیست   پوشیده   نیز   و   هاستآن   برای   عاقبتی سوء  و   نکوهش   ، توصیف   این   که

  سیاق وسبک   به  توجه   با   است   هکرد  ی نف  شوندگانعذاب  این  از  متعال   خداوند  که   وصیتی
  سخن   حهیص   یک  باها  آن  ناگهانی  تهالک  از  آیه،  این  زیرا   ؛است  مرگ  زمان  وصیت  آیه،
  از   اینشانه   مرگ،   زمان  در   وصیت   نوشتن   برای  موفقیت  عدم   که   آنجا   از   و   ؛گویدمی

  ویژگی   این  با  نباید  انمؤمن  حتما    پس  ،شودمی  شمردهبر ها  آن   بر  خدا   غضب  هاینشانه 
  به   متعال   خداوند   یعنی  ؛ کنند  وصیت   توانند می   مرگ   هنگام  ن امؤمن  عنی ی  ؛شوند   توصیف 

   . فرمایدمی  روح قبض را ها آن  سپس و کنند  وصیت  خود ۀخانواد به  تا دهدمی  مهلتها آن

  هیچ   و  باشد  کرده  وصیت   خود  وفات  شب  در   باید  حتما    خدا   رسول  ترتیب  این  به
  ؛ندارد   وجود  ماست  بحث  موضوع  که  یوصیت  روایت  همان  جزبه   وصیت،   این  برای  متنی
  مشخص  وصیت  روایت  درستی  و  تصح  سند،  رجال  از  پوشی چشم   با  و  ویقینقطع   با  پس
  هرگز   البته  و  باشند  بوده  فاسق  وصیت  این  سند  رجال  تمام  شود  ثابت  اگر  حتی  ؛شودمی

  از   روایتی  هرگاه  ،محمد ای»  : فرمود  مسلم   بن   محمد   به   صادق   امام   چراکه  !نیست  چنین 
  و   ، کن  قبول  را   آن  بود  قرآن  موافق  که  شد  عرضه  تو  هب  ـستمکار  چه  و  نیکوکار   چه ـ  شخصی   طرف

1« .نکن  قبول را آن بود  قرآن مخالف و آمد تو سویبه ـستمکار یا نیکوکار طرف ازـ که  روایتی هر

  به   و  است  آن  درستی  برای   قطعی  ایقرینه   کریم،   قرآن  با  وصیت   روایت  بودنموافق
  آن  به   ائمه  و  خدا  رسول   که   است   اینکته  همان  این  و   نیست نیاز   دیگری   ۀ قرین  هیچ 

  آن  به چیزی که  دربارۀ    که   کسانی   بر   حجت   کردنمحکم   برای  بنده ولی  ؛اندفرموده   تصریح 
دیگر قرینه ،  دارندمی  روا   تردیدوشک   ندارند  علمی   که   کسانی   آورد؛   خواهم  نیز را    ی های 

ُبواک َبْل   :است  کرده  نکوهش  را ها  آن  خود  کالم  این  با  متعال  خداوند   ِبِعْلِمهِ  ُیِحیُطوا َلْم  ِبَما َذّ
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ا ِتِهْم   َوَلَمّ
ْ
ِویُلهُ   َیأ

ْ
  آن   تأویل  هنوز   و  نداشتند   احاطه   آن  علم   به  هک  شمردند  دروغ  را  چیزی   هکبل) 1َتأ

 . (است  نیامده برایشان

  سنت  و  قرآن  با   هم  ی دیگر   جهات  از   وصیت  روایت  کنم، می  اضافه   هااین   تمامی  به
  است   شده  ثابت  که  نظر  این   از  قطعی سنِت   و  قرآن  با  وصیت  موافقت  . دارد  موافقت  صحیح
  بین  امامت  حسین  و حسن  از  بعد   و  بود،  خواهد  حسین  نسل در  قیامت  روز  تا  امامت

  فرزندان  از  هانسل  هاینسل   و  ها،نسل   در  فقط  قیامت  روز  تا  و  ،شودنمی   جمع   برادر  دو
 .داشت خواهد ادامه حسین

  ماندنباقی   بر   روایات  و   شود نمی  پا   بر   مهدی  امام  از   بعد   بالفاصله   قیامت   دانیم می
  نیز  امامی  باید   حتما    پس ؛ اندکرده  داللت  طوالنی  مدتی   برای   مهدی  امام  از   پس   تکلیف 
  از   تواتر   به   که  طور   همانـ   شود   خالی   اگر  و   شودنمی   خالی  امام  از   زمین   زیرا   ؛ باشد  موجود

 . بردفرومی خود  در را  خود  اهل ـاست  شده ل نق بیتاهل

  عرض   ایشان  به   :گفت  که   است  شده   روایت   صادق  امام  از   خبری   در  مفضل  از
  ِفي   َباِقَیة    ِلَمة  ک  َوَجَعَلَها  : عزوجل  خداوند   سخن   ایندربارۀ    !خدا   رسول  پسر   ی ا   :کردم
  خداوند   »یعنی  :فرمود   .بده  خبر  من  به  (ردک  جاویدان  سخنی  خود  نسل  در  را  آن   او  و)  َعِقِبهِ 

 2« . ...داد  قرار حسین نسل  در یامتق  روز تا را امامت متعال

  شما   میان  در  من  :فرمود  خدا  رسول»  : فرمود  است،  شده  روایت   المؤمنینامیر   از
  جدا   هم  از  هرگز  دو  این  و  ؛مبیتاهل  معترت  و  خدا  کتاب  : گذارممی  باقیرا    بهاگران  چیز  دو

  من   بر  حوض  در  چسباندـ  هم  به  را  خود  ۀسباب  انگشت  دو  وـ  دو  این  همانند  آنکه  تا  شد  نخواهند
  هستند؟  سانی کچه تو  عترت خدا،  رسول ی ا :گفت  و برخاست ی انصار  عبدلله بن  جابر .شوند  وارد



.39، یونس. 1
. 126االخبار، صمعانی. 2



 احمدالحسن وصیت و وصی  ................................................................................ 360

 1« .امت ی ق روز تا نی حس فرزندان از ائمه  و نیحس  و حسن و یعل  :فرمود

 برادر  دو  به  هرگز  نیحس  و  حسن  از  بعد  امامت»  : فرمود  ،است   شده  روایت  اباعبدالله  از
  تعالی وتبارک   خداوند  که  طور  همان   است،  هشد  جاری   حسین   بن  علی  از   فقط  بلکه  ؛گرددینمباز 

وُلو  : فرمایدمی
ُ
ْرَحاِم   َوأ

َ
ْوَلی    َبْعُضُهْم   اِْل

َ
هِ   َتاِب ک   ِفي   ِبَبْعض    أ   تاب ک   ]طبق  خویشاوندان  )و 2الَلّ

  در   فقط  امامت  حسین  بن   علی  از  بعد   پس   ؛(دارند  اولویت  بعضی   به  []نسبت  بعضی   [ خدا
 3« .بود خواهد  هانسل هاینسل و ،ها نسل

  وصیت،   پس   ؛ شودمی  مشخص  سنت  و   قرآن  با   وصیت  بودنموافق   ترتیب   این   به
  تنهایی به   همین  و  ،است  شده  اوصیابارۀ  در   قیامت  روز  تا  ائمه  تکلیف  بیان  دارعهده 
  برگرفتن   چگونگیدربارۀ    بیتاهل   از   .است  آن   درستی  و   صحت   برای   قطعی   ایقرینه 
 را  آن  کردید  پیدا  قرآن  در  شاهدی   ایشبر   هرچه»  : است  شده  وارد  معنا   این   به   احادیثی   ، اخبار

« .برگیرید

 دوم  ۀ قرین
  همان  که  ،آمده  اعتمادقابل   هایکتب   از  یکی  در  ( وصیت   روایت  )یعنی  روایت  این

 و   شناسی حدیث   در  متبحر  دانشمندی   ؛است   طوسی  شیخ،  فهئطاالیس ئر   «غیبت»  کتاب
  هایشکتاب   روایات   صحت  برای   او  گواهی  و   طوسی   شیخ   سخن   .رجالش  و   هاطریقه 

  در  «یعامل  حّر »  .است  نکرده  عمل   معتبر نا  روایات  به  او  کهاین  و  شد،  گفته  ترپیش 
  اعتماد قابل  هایکتاب   از  طوسی   شیخ   غیبت   کتاب   که   است  کرده   تصریح  «لئوساالة خاتم»

  کتاب   در   طوسی  شیخ   زیرا   ؛است  شده   پذیرفته   وصیت   روایت  درستی   ترتیب  این  به  و  است
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  به  دارند  اعتراف همه و است  کرده استدالل ائمه امامت برای روایت این با )غیبت(  خود
 مرجع  عنوانبه   و  ،استناد   آن  هب  و  است  حدیث  هایکتاب  ترینمطمئن   از  ،کتاب   این  اینکه

جلیل   های کتاب   از   یکی  از  را   وصیت  طوسی  شیخ  .شودمی   استفاده   شیخ »القدر  ثقۀ 
  هایبخش   در   . است  کرده  روایت   « غضائری»  و   «عبدون  بن   احمد »  ۀواسط  با   « بزوفری

. هستند اعتماد قابل   های کتاب  جمله  از  بزوفری های کتاب  که  دید خواهیم  بعدی

 سوم  ۀ قرین
  تواتر   حد  به   که   طوری به   ؛ اندکرده  تصریح   وصیت   روایت  مضمون   به   بسیاری   روایات

بسیاری  روایات  .اندرسیده    تصریح   مهدی  امام  فرزندان  به   که  اندشده   وارد  صحیح 
  کتاب   در  را ها  آن   از  بسیاری  زیرا   ؛کرد  خواهم  بسندهها  آن  از  برخی  ذکر  به  بنده  و  اندکرده

الحاسم»   کتاب   در   را   روایات  این  «دیزی  ضیاء  استاد»  نیز  و  امآورده  کوبنده«  پاسخ:  الرد 
  است  بیشتری  مطالب  خواهان  هرکس  پس  ؛است  کرده  بیان  «نومهدی   و  مهدی »  ،خود
.کند مراجعه هاکتاب  آن به  تواندمی

  در   ...»  : است  آمده  کوفه   ذکر   در   صحیح   ی روایت  در   ابوعبدالله   و  عفرابوج  از   -1
 نماز   آن  در  آنکه  مگر  نکرد  مبعوث  را  پیامبری  وندخدا  که  مسجدی  دارد؛  قرار  سهیل  مسجد  آن،

  آنجا   در  او  از  بعد  قائمان  و   او  قائم  و  ،شودمی  آشکار  خدا  عدالت  ]مسجد[  آن  از  . باشد  هخواند
 1« .است نیکوکاران و اوصیا و پیامبران منزل آن، و ،هستند 
  بن   جعفر   ، صادق  به   : گفت  ، است  شده   روایت   مطمئن  روایتی   در   ابوبصیر   از   -2

  از  بعد   : فرمودمی  که   شنیدم  شما  پدر   از   من   ! خدا   رسول  پسر   ای   : کردم  عرض   محمد
 ؛ امام  دوازده  نفرمود  و  مهدی  دوازده  فرمود  ایشان»  : مودفر  امام  .هستند  امام  دوازده  قائم 
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 1« . کنندمی  دعوت ما حق  شناخت و دوستی به را مردم  که هستند ما شیعیان از قومیها آن ولی

  دوازده   قائم  از  بعد  ما  از  که  راستی»به   :فرمود   ،است  شده  روایت  صادق  امام  از  -3
 2«.هستند   حسین فرزندان از مهدی

  ، است  شده  روایت  طوالنی  ی حدیث  در  صادق  امام  از  اباحمزه   از   صحیح،  حدیثی   -4
  حسین   فرزندان  از  مهدی  یازده  قائم،  از  بعد  ما  از  راستیبه  ،حمزهااب  ای  ...»  : فرمود
 3« .هستند
 دوازده  او از  بعد سپس و کند می قیام ما قائم»  : است  شده  روایت  حسین  بن   علی   از   -5
 4« . هستند  مهدی
  به  ، خداوندا  ...اتّی ول  از  کن  دفع ، یاخدا»  : رضا  امام  از   صحیح   سند   با   هوارد  دعای   -6

  چشمش   که  یزیچ  یتش،رع  ۀهم  و  شامت  و  نسلش  و  فرزندش  و  اهلش  و  وجودش   در  کن  عطا  او
  یشوایان پ  و  عهدش،  یانمتول   بر  ،یاخدا   ...یینما  شادمان  آن  به  را  وجودش   و  یکن  روشن  آن  به  را

 5« . ...فرست درود او از پس

  که   آنجا   ؛ است  شده  روایت  صحیح،   معتبر   سند   چند   با   دعا   این   گفته  نوری  میرزای
 : است گفته

  در   طاووس   بن  سیدو    ،مصباح  در  طوسی  شیخ  جمله  از  علما  از  بسیاری  ۀ»عد
  روایت   الرحمنعبد  بن  یونس  از  ان،دیگر   و  معتبر  صحیح   سندهای  با  ، االسبوعجمال
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1« ...است داده فرمان  صورت  این به مرال اصاحب برای دعا به  رضا امام که اندکرده

  در   کن  عطا  او  به  ،خداوندا»  :است   شده  روایت  مهدی  امام  از  که  ضراب  توقیع  -7
 که  یزیچ   ، دنیا  اهل  ۀهم  و  دشمنانش   و  عامش  یاران  و  خاصش  ارانی  و  شیعیانش  و  وجودش 
  عهدش   والیان  بر  و  او  بر  ،یا خدا  ...یی نما  شادمان  آن  به  را  وجودش   و  یکن  روشن  آن  به  را  چشمش

 2«. ... فرست  درود فرزندانش از  امامان و

 : است گفته  کرده، توصیف  را  توقیع  این  نوری  میرزای

  شده   روایت  متعدد  سندهای  با  پیشینیان  از  معتبر  کتاب  چند  در  شریف  خبر  »این
  اخبار   از  یکی  در  دعا  این   و  است،  نشده  تعیین  صلوات  این  خواندن  برای  وقتی   ...است
  ذکر از    بعد   االسبوع، جمال  در  طاووس  بن  علی   از  الدین رضی  سید .  است  شده  وارد

  نماز   تعقیبات   دلیلیبه  بنا  اگر   ..."   :است  گفته  هعجم  عصر  نماز  برای  مشهور  تعقیبات 
  خداوند   که  امری  دلیلبه  ؛نکن  ترک   هرگز  را  دعا  این  کردی  ترک   را  جمعه  عصر

  که   شودمی  برداشت  چنین  شریف  کالم  این   از  ".است  داده  خبر   ما  به  آن  از   جاللهجل
 شده   آشکار   باب  این  در  او(  بر   خدا   صلوات   و   )سالم  االمر صاحب  ۀناحی  از   چیزی   او  برای

  باب   که  است  گفته  صراحتبه  او  که  طور  همان  ؛نیست  بعید  او  از  چیزی  چنین  و  باشد،
 3« . ...است گشوده ایشان سویبه

  ون ممض   ،این   و  اند؛ کرده   تصریح   مهدی  امام  فرزندان  هب   که  ی دیگر   بسیار  روایات  و
  امام  فرزندان  از  مهدی   دوازده  و   امام  دوازدهبه    وصیت،  چراکه  ؛ هست  هم   وصیت
  این   و   ،است   فراتر  معنوی  تواتر حد    از   ،روایات   در  امعن   این  و  ، است  کرده  تصریح   مهدی
خبر  اگر  حتی  .است  وصیت  روایت  صحت  و  درستی  برای  قطعی  ایقرینه    ضعیف   یک 
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  آن  درستی   به   حکم   کند  پشتیبانی  آن  از   مضمون  همان  با   صحیح   سند  با  خبری   و   باشد
  حتی   و  ،اندکرده  تأکید  نکته  این  بر  علما  دیگر  و  طوسی  شیخ  که  طور   همان  ؛شودیم  داده

 . دارد وجود  نظراتفاق آن بر  و  است مشهوراین نکته 

  به   توانی نم  هرگز  و  است  متواتر   معنایی   نظر از    و   ، صحیح  ، وصیت  روایت  ترتیب   این  به
  و   اند افکنده   سایه ها  آن  بر   شیاطین  هک  ی سانک  داد؛   نشان  توجه   افراد  بعضی   هویوهای 

  طبق ـ   ترتیب   این  به  و  ،اندکرده   تبدیل  بیتاهل  روایات  رد   برای   ابزاری   و  راه  به   را ها  آن
 . اندشده  خارج  بیتاهل  والیت  از ـباقر  امام از  شده وارد صحیح  خبر

  یارانم،   ترینداشتنیدوست  خدا   به»  : فرمود   است،   شده  روایت   باقر  امام  از
  و   ؛دارد  نگه  مخفی  را   ما  احادیث   ،همه  از   بیش  که  است   کسیها  آن  داناترین  و  پرهیزگارترین

  را   حدیثی  که  همین  که  است  کسی  خشمگینم  او  به  که  کسی  بیشترین  و  من  نظر  ازها  آن  بدترین
  پیدا  بیزاری  احساس   آن  از  و  نکند  تعقل  آن  در  باشد،  شده  روایت  ما  از  و  منسوب  ما  به  که  بشنود

  شاید   ،داندمی  چه  او  که  حالی  در  ؛کند  تکفیر  کند  عمل  آن  به  که  را  کسی  و  انکار  را  آن  و  کند
 1« . باشد شده  خارج  ما  والیت از کار، این با او و بازگردد  ما به و باشد آمده ما  از حدیث

 چهارم  ۀ قرین
  از   پوشیچشم  باـ   قرینه  این   که  ؛وصیت  متن  با  مخالف  روایت  یک  حتی  وجود  عدم

  هنگام  لئوساالة خاتم   در  را   قرینه  این  عاملی  حر  .است  یقطع  ایقرینه   ـی دیگر   هرچیز
 :است  گفته  و کرده ذکر  قرائن برشمردن

ای بدیهی است. شیخ گفته است که بر این قاعده  »عدم وجود معارض، که این قرینه
نبود قطعا  در جاهایی معارضی برای آن ذکر کرده    چنیناین نظر وجود دارد؛ زیرا اگر  اتفاق

از جمله ابتدای استبصار؛ و شهید    ، بودند. وی در چند جا به این نکته تصریح کرده است
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 1آن را در "الذکری" از صدوق در "المقنع" ذکر کرده و به آن راضی بوده است.«

 الدالله قطعی   روایت  یک   فقط  دنتوانمی   اگر  که   خوانمفرامی  تحدی   به   را   همه   بنده 
.داشته باشد تعارض  وفاتش شب در  خدا  رسول وصیت با   که د نبیاور 

 جمن پ ۀ قرین

  با  موافق   و  مذهب   اصل   با   مخالف   روایت،   یک   اگر  . روایت  این   در   تقیهنبودن  محتمل 
  فرموده   بیان  دشمنانش  برابر  در   تقیه  خاطربه  امام  رودمی  احتمال  باشد  دیگر  مذاهب

  منتفی   یاحتمال  چنین  باشد   مذاهب  دیگر   با   مخالف   و  مذهب  اصل  با موافق  اگر  لیو   ؛ باشد
 .شودمی

 خدا  رسول از پس  خالفت و امامت کرده بیان صراحتبه  وصیت روایتبدیهی است 
  یکی  را   ائمه  آن،  در  خدا   رسول  و  دارد،   قرار   نومهدی  و  ائمه  یعنی  ایشان  بیتاهل   در

  فرموده، را ذکر    ایشان  فرزندان  سپس   و  است   برده   نام  مهدی  امام  تا   دیگری   از   پس
 مذاهب  ازکدام  هیچ   با  موافق   این  .است  برده  اسم   احمد،  نامه ب  را ها  آن  ولینا   سپس  و

نتیجه  و  نیست   ائمه  یا   خدا   رسول  معاصر   آن دربارۀ    تقیه  احتمال   وجههیچبه   در 
  و   ،گرددمی  ثابت   آن  صدور عمال     پس  ،شودمی   منتفی  هیتق  احتمال  وقتی   .شودنمی   مطرح
  تصریح   آن  مضمون   به  روایت   هاده   و  است ]شیعه[    مذهب  با   موافق   ، روایت  این   اینکه
 .اندکرده

 : گفته است کرده، بیان هاقرینه  برشمردن  هنگامرا  قرینه  این  نیز   عاملی حر

2«. است خبر   برای تقیه احتمال عدم شد، گفته که  طور همان  ،جمله از و»
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   ششم ۀ قرین

 . سنتاهل  اعتقادات با  وصیت مخالفت

  علی  امام  از   خالفت  کردندور   منظور   به  احادیث   در   کاریفریب   و  گوییدروغ   جعل،
  بنابراین   ؛ است  بوده  عباسبنی   و  امیهبنی   حکومتبه    بخشیدنمشروعیت و    ش،فرزندان  و

  و  بود   خواهد  حدیث   صحت  بر   داللتی   باشد   هاانگیزه   این  با   تعارض   در   خبر   مضمون   اگر
  تا   است  نگرفته   قرار   حدیث  پردازاندروغ  و  جاعالن   دستکاری   معرض   در   دهدمی   نشان

 خدا   ل رسو   جانشینی  در  فرزندانش  و  علی  حق  پوشاندن  و  شان،مذهب  با  موافق
  در  انقالبی  حتی  و  است  تضاد   در  سنتاهل   اعتقادات  با  کامل  طوربه   وصیت،  روایت  .بشود
  خدا   رسول   ، روایت  این  در   زیرا   ؛ است  عباس بنی   و  امیهبنی  حکومت   و  دومی  و  اولی  برابر
  و   المؤمنینامیر   آِن   از   قیامت   روز  تا   ایشان  وفات   از   بعد  خالفت   که   است  فرموده   بیان 

 را  اوصافشان  و  هاکنیه   و  ائمه  هاینام   و  ،است  دیگری  از  پس  یکی  فرزندانش،  سپس
.است ه کرد بیان

  عباس بنی   یا  امیهبنی  پیروان  که  است  عاقالنه  آیا  مدهمی   سوگند  پروردگارتان  به  را   شما
  مردم  برای  و  !بدهد؟  هوا   باد   بر  اساس  و  پایه   از  را ها  آن  اعتقادات  که   بگویند  جعلی  حدیثی
  فرموده   معرفی  صراحتبه   را ها  آن  خدا   رسول  کهـ   اهلش  از   را   خالفتها  آن   کند  روشن
  مگر،  شودصادر نمی   کسیهیچ   از  و  است  گزافه  سخنی  فقط   این  !؟اندکرده  غصب  ـاست
  انکار  به   را   او  ، عناد  و  لجاجت  و  برده،   فرو  خردیبی   و  سفاهت  ژرفای   در   را   خود  که  کسی

  داده   پاسخی   جاهلین،   پاسخ  جز   شخصی   چنین   به   و   باشد  کشانده  روز   میان  در   خورشید 
 .شودنمی 

  گرفتن نظردر   با  و  ،شد  بیان  سنت  اهل  اعتقادات  با   وصیت  روایت  مخالفت  آنکه  از  پس
 .شودمی  محسوب هاروایت  ترین شدهثابت   و تریندرست جزو حدیث  این  ها،قرینه  دیگر

  در  درست   روش   و   شود  برگرفته   دارد  مخالفت   سنت اهل  با   آنچه   اندداده   دستور   ائمه
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  به   ش سر   بر  جماعت  این  هک  را  چیزی»  : است  شده  وارد  ائمه  از   .هاستآن  با   مخالفت
 1« .هاست آن با  مخالفت  در ،درست  روش  زیرا ؛کنید رها نداهرسید توافق

  اعتقادات  با  مخالف  و  شده  وارد  عامه(   )ابنای   سنتاهل   طریق  از  روایتی  اگر  حتی
 ای قرینه   ویژگی، این    و   شود   پذیرفته  باید   باشد   ائمه  های فضیلت  ۀدربردارند  یا   خودشان، 

  چنین طوسی  شیخ گفتیم  ترپیش   که طور همان بود؛ خواهد خبر آن درستی و صحت  یا بر 
   :است گفته «الشیعهوسائل » در  «عاملی حر » زین  و ، داشته نظری

  با   روایت  آن  زیرا  گیرد؛نمی  قرار  اتهام  مضان  در   هاییروایت  چنیندربارۀ    »راوی
  سنت اهل  اتروای  باب،  این  از  و  ؛از این دست  دیگر  دالیل  یا  نیست  سازگار  راوی  اعتقاد

  زیرا   ؛است  قبولقابل  اند شده  واردها  آن  هایفضیلت  و  معجزات  و  ائمه  بر  تصریح  در  که
  ، دیگر   هایروایتدربارۀ    ولی  ؛هستند  اطمینان(قابل)  ثقه  هاروایت  ایندربارۀ  ها  آن

2« .شوند می شمرده ضعیف

  در  باشند بوده  یدیگر  مذهب هر  از یا سنتاهل  از ،وصیت راویان تمامی اگر حتی پس
  دیگری   از  پس   یکی  ، ائمه  به  روایت  این   زیرا   ؛ هستند  اطمینانقابل   و  ثقه ها  آن  روایت،   این

  ...گیردمی   قرار  سنتاهل  مذهب  تمامی  مقابل  ۀنقط  در  کامل   طوربه   و  است  کرده  تصریح
  ل ا جد  و  مناقشه  به  وصیت  سند  رجال  در  خواهدمی  که  کسی  برای   آیا  وجود،  این  با   حال

بهانه   عذردیگر    ،بپردازد   به  شما  خود  که  است  ی قواعد   همان  این  !ماند؟می  باقی  ایو 
  که   هاییروایت  ندنکمی بیان   صراحتبه  که  علماست   بزرگان آرای   این  و  هستید   پایبند ها  آن

  صحیح   و  درست   شانسند  از  پوشیچشم   با   هستند   محمدآل   حق   در  متنی  ۀدربرگیرند
 !بیند از پشت غربال نمی  که را  کسی چشمان کور کند خدا  و هستند؛ 
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 هفتم  ۀ قرین

  را   آن  به  اعتماد  صحت  و  اعتبار   وصیت،   روایت   به  نیمحدث   و  علما  بزرگان  برخی  استناد
  جمله از بزرگ دانشمندان این  نداشت امکان بود ضعیف روایت  این اگر زیرا  ؛دهدمی نشان

  ؛کند  استدالل  آن  به  غیبت   کتاب  در  طوسی  شیخ  ـشد  گفته  ترپیش   که  طور  همانـ
  امام  فرزندان  برای  دلیل  ۀارائ  هنگام  «الثاقبنجم ال»  در  «نوری   میرزای»  محدث   همچنین

و    ه،کرد  توصیف   معتبر   سندی   عنوانبه   را   آن  و  هکرد  استدالل  وصیت  روایت  به   ، مهدی
 : است هگفت

  بعضی  آن در که کرده یت روا صادق  امام از را یخبر  ،معتبر   سند با  یطوس  یخش»
  در   . است  کرده  ذکر  المؤمنینامیر  به  وفاتش  شب  در   را   خدا  رسول  هایوصیت  از

  پسرش  به  را  آن  باید  ید رس فرا  او  وفات   زمان  یوقت "  :است  فرموده   آن  بندهای  از   یکی
 1"«.انتها تا ...کند تسلیم نامقرب یناول

  از   تر قوی   ، باشد   معتبر  هاقرینه   طریق   از   که   یروایت  شد   گفته   تر پیش   که   ور ط  همان
  روایت   با ،  هاقرینه   با شده  تأیید معتبر    روایت  وقتی  حتی  و   ، است  صحیح   سند   با  روایت

  دندار   داللت  اشی درست  و   اعتبار   ه ب  هاقرینه   که  ی حدیثآن    باشد   تعارض   در   السندصحیح 
  از   برخی   یا   باشد،   شده   مشتبه   السند،صحیح   روایت   است  ممکن   زیرا   ؛ شودیم  داده   ترجیح 

  هیچ   که  حالی  در  ؛دنباش  شده  یفراموش  و  سهو  دچار  غرضی  و  قصد  هیچ  بدون  شرجال
  درست،  سند   با  یحدیث  گاهی   ترتیب   این   به  .شودنمی   واردها  آن   وثاقت  و   عدالت  هب  اشکالی

  نظر   تر پیش   .در ندا   بیشتری   توضیح   به   نیاز   و  است   بدیهی   این،   و   شودمی   شمرده  معتبر نا
 . کنید مراجعه توانید می  شد؛ آورده خصوص این در سبحانی جعفر  شیخ

  بعد   تاریخ »  کتاب   در  صدر  شهید  سید   کرده  استناد   روایت  این   به  که  کسانی  جمله  از
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  کهاین ودارد  مهدی  امام فرزندان اثبات  در  ی طوالن سخنی او .است 640ص  ،«ظهور از
  به تواندمی   است  بیشتری   جزئیات   خواهان  هرکس   و   ...هستند  حاکم   ، پدرشان  از   پس ها  آن

 . کند مراجعه منبع این

  که  است  «مرتضی  سید»  هستند  وصیت  روایت  صحت به  قائل  که  دانشمندانی  جمله  از
 : است  هگفت هاپاسخ  از یکی  در

  است   جایز   بلکه  ؛نداریم  یقین   مهدی  امام  وفات  هنگام  تکلیف   رفتن بیناز  به  »ما 
  ما   ، باور  این  و  کنند  قیام   دین  اهل  مصالح  و  دین  حفظ  به  که   باشند  امامانی  ایشان  از   بعد

شویم    امامی دوازده  اینکه  از  را ها  آن  امامت  دانستن  به  ما   زیرا   کند؛نمی  خارج نامیده 
  از   کامال    را   ما  که  طوریبه  ؛دادیم  توضیح  کافی  بیانی  با  را  آن  نیز   ما  و  ایم،شده  تکلیف

 1« .گرداندمی متمایز دیگران

  روایاتی   از  یکیتوضیح    در   بحار«السفینة   »مستدرک  کتاب  ۀنگارند  نمازی،   علی  شیخ
 : است گفته کنند می تصریح   مهدی امام ۀذری به  که

  هیچ   و  است  روشن  البصائر،منتخب  روایت  و  ابوحمزه  روایت  منظور  از  مطلب  »این
 مهدی   دوازده  قائم   امام  از  بعد  کنندمی  بیان  که  روایاتی  دیگر  در  و  آن  در  اشکالی

  به   تا  هستند  او  امر   به  قائمان  و  قائم  اوصیای  از  مهدیون  این  اینکه  و  ؛ندارد  وجود  هستد
 2« .نباشد حجت از  خالی زمان، ترتیب این

  نتیجه   قطعی  صورتبه   را   وصیت  صحت  و  درستی  هاقرینه   دیگر  با  همراه  قرینه  این
  آن  در   تواندنمی   کسهیچ   و  است   معتبر  روایتی   وصیت،  روایت   اینکه   دهند؛ می

  وصیت  نوشتن هب که می باشددو و اولی همان پیروان از آنکه مگر کند ایجاد تردیدیوشک
  کافی  ما   برای  خدا   کتاب»  : گفت  دومی  و  ،کردند   اعتراض  خدا   رسول   وفات   شب   در
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  چنین  هم   امروز  و  است  نبوده  چنین  گذشته  در  هرگز  و  « .گویدمی  هذیان  محمد   و  ؛است
  همان   از  غیر   دیگری   شخص   بر  کالمش  یا   باشد  گفته  هذیان  خدا   رسول   که   نیست

  َرَمْیَت   َوَما  :فرماید می  تعالیحق   .شود  منطبق  ه استبود  فرموده   را   قصدش  که  مصداقی
هَ  َنّ کَوَل   َرَمْیَت  ِإذْ   . (ند کاف خدا هکبل  ندی،کنیف تو  ندی،ک اف [تیر] چون و) 1َرَمی   الَلّ

 هشتم ۀ قرین

از  قرینه    شهادت   و  گواهی  یعنی   ؛ هاستآن  تریِن متعالی  و  هاقرینه   ترین قوی   این 
  و ؛احمدالحسن سید  بر آن انطباق و وصیت روایت بودندرست هب خواب، در متعال خداوند
ُيّ   ُقْل   :است  تربزرگ   وندخدا   گواهی  از  کسیچه  گواهی

َ
   َشْيء    أ

َ
هُ   ُقِل   َشَهاَدة    َبرُ کأ   َشِهید    الَلّ

  گواه   شما  و  من  میان  خدا   بگو  است؟  برتر  همه  از  سیکچه  گواهی  بگو) 2  ...ْم کَوَبْینَ   َبْیِني
  بقیه   و  زهرا   ۀ فاطم  و  علی   امام  و  خدا   رسول   از   یاؤر  صدها  انصار،  چراکه  ؛(...است
  امام  راستین   ۀفرستاد  ،احمدالحسن  سید  اندکرده  تأکید  همگی  و  انددیده   ائمه

 .است  موعود  یمانی  همان و شفرزنداناو از   اینکه و ؛ است مهدی

  کسانی   از   و   کرده  مسخره  را   ش خود   واقع  در   ، بشمارد  ک کوچ  را   قرینه   این   که  کسی
گاهی  هیچ ملکوت، از او .اندشده طرد  ملکوت ساحت  از که است   چیزی  که یکس و ندارد آ

  بیان   تواتر  به  یاؤر  بودنمعتبر   در  هاداستان  و  روایات  .کندمی   دشمنی  آن  با   نشناسد  را 
  هدایت   و  شناخت   راه  یاؤ ر  شود   آمیخته   باطل  با  حق  و  ،مشتبه  هاراه   وقتی  اینکه  و  اندشده

  مختلف  جاهای   در   اندکرده  تصدیق   را رؤیا    که  را   کسانی   متعال   خداوند   . است  حق   سویبه 
ْضَغاُث   َقاُلوا  :است  نموده   توبیخ   را رؤیا    کنندگانتکذیب  و  ، ستوده  کریم  نآقر   در

َ
 أ
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ْحاَلم  
َ
  ! بسیارند  چه  ما،   روزگار   در  عده  این  و  ؛(...پریشان  است  هاییخواب  :گفتند) 1أ

  شیطان  کنندمی   تصور   که   رسانده   جایی  به  را ها  آن  ،«انحراف»  که   است  آن  بزرگ   مصیبت
  َلَِباِئِهْم   َواَل   ِعْلم    ِمْن   ِبهِ   َلُهْم   َما  :شود  رگجلوه   شبیتاهل  و  پیامبر  صورتبه   تواندمی

ْفَواِهِهْم  ِمْن   َتْخُرُج  ِلَمة  ک ُبَرْت ک
َ
اذِ ک ِإاَلّ  َیُقوُلوَن  ِإْن  أ  ؛ندارند آن به  علمی پدرانشان نه  وها آن نه) 2ب 

. گویند(نمی دروغ جزها آن راستیبه ؛آیدمی بیرونها آن دهان از که است سخنی بزرگ چه

  به   را   شانپیشینیان  که  نفسانی   های خواست  مگر  ندارند  دست  در  دلیلی  هیچ  هااین
  و   خدا   رسول   حقیقت  شمردنسبک   ۀدهندنشان ها  آن  سخن   این  .کشاندهالکت  

  و  خدا   رسول  با  دشمنی  بر   شانهایقلب   اینکه  و  ؛هاستآن   نظر  از  شبیتاهل
  داشته   ابراز   را   مواالتشان  و   محبت   ظاهر   به   اگر  حتی   ؛است   شده   سرشته   شبیتاهل

 . باشند

  ؛ است   وجدان  و  واقعیت   و   ،دینی  مند قانون   روش   و  ،سنت  و  قرآن  ، یاؤر  بودنت حج  دلیل
 . ندارند دست  در  دلیلی  و حجت  هیچ  شکنندگانانکار  که  حالی در

  مرا هرکس»  : فرمود خدا   رسول   ... :گفت  ، است  شده  روایت   هاللی  قیس  بن  سلیم   از
  کدام هیچ  یا  من  صورتبه  بیداری  در یا  خواب  در شیطان و ،است دیده مرا راستی به ببیند خواب در
 3« . ...شود نمی  گرجلوه قیامت روز تا من  اوصیای از

  که  است هکرد  روایت پدرش از جدم از پدرم»  : فرمود  ت، اس  شده   روایت   رضا  امام   از
هرکس در خواِب خود مرا ببیند    :است   شده  روایت  محمد  خدا  رسول  از  :فرمود  خدا   رسول

صورت یکی از اوصیای  شود و نه بهصورت من متمثل میقطعا  مرا دیده است؛ زیرا شیطان نه به
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 1« .ها؛ و رؤیای صادقه جزئی از هفتاد جزء نبوت استصورت یکی از شیعیان آنمن و نه به

  از   ابراهیم،  بن   لمخوّ   از  اودی،   یحیی  بن  احمد  از  ...مفید  از   ،طوسی  شیخ   امالی  در
 ای»بنده  :فرمود  ،روایت شده است  علی  بن  حسین   از  پدرش،  از  منذر،   محمد   بن  ربیع

  مگر   شود  گریان  ما   خاطربه  دیدگانش  یا   بچکد  چشمانش  از  اشکی   قطرۀ  ما  خاطربه  که  نیست
بن    حمدا   .«دهد  جای  بهشت  در  سال[  صد  تا  ]هشتاد  حقب  یک  را  او  آن،  سبببه  خداوند  اینکه

علی بن  حسین  من  گوید:  اودی  و    یحیی  دیدم  خواب  در  ایشان  را  کردم:  به  عرض 
ابراهیم  بن  بن منذر   ،مخّول  پدرش    ،از ربیع   ای»بندهاید:  گفت که شما فرمودهبه من  از 

  مگر   شود  گریان  ما   خاطربه  دیدگانش  یا   بچکد  چشمانش  از  اشکی   قطرۀ  ما  خاطربه  که  نیست
حضرت   .«دهد  جای  بهشت  در  سال[  صد  تا  ]هشتاد  حقب  یک  را  او  آن،  سبببه  خداوند  اینکه

اینک سند ]این حدیث[ میان من و شما ساقط  پس  عرض کردم:    «درست است.»فرمود:  
بی یعنی  ] شد   را  آن  ایمن  از  و  شنیدم  شما  از  روایت  واسطه  شما  از  واسطه  بدون  پس  ن 
 2«.کنم[می

  میان  حدیث[   ]این  سند   ک این  »پس   : حسین  امام  به   « یحیی  بن   احمد »  ۀ گفت  این
  راویان   به دیگر  و  است  آمده  شما  از  مستقیم   طوربه  حدیث این  یعنی   ؛ «شد  ساقط   شما   و  من

  آیا   پس   ؛ ندارد  نیاز  بیشتری  توضیح  به  داستان  این  معتقدم  بنده   .نیست  نیازی   سند
هست؟  ایگیرنده پند 

  از   ری بسیا  و   ندنکمی  ثابت  را رؤیا    حجیت   که  هست  هم   دیگر   داستان   و  روایت   هاده
  کرده   تصریح  که  صدوق  شیخ  جمله  از  ؛اندکردهمی  عمل   آن  به  قدرگران  دانشمندان

  تألیف   ه، بود  دیده   را   مهدی   امام  آن  در   که   یاییؤر  دلیلبه   را   «الدینکمال »  کتاب   است
  .یدکن مراجعه «الدینکمال » کتاب ۀمقدم به  توانید می بیشتر  اطمینان برای  و است هکرد
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  تأکید  آخرالزمان  و  مهدی  امام  قیام  بارؤیا    داشتنارتباط   بر  روایات  از  بسیاری
از    دلیلبه   را   آن  توضیح   و   شودنمی   تکذیب  که   است   ی یوحرؤیا    اینکه   و  اندکرده اجتناب 

کالم     است   یبیشتر   مطالب  خواهان  هرکس  .گذاریموامی  دیگری   مناسبت   بهاطالۀ 
  امام  انصار   انتشارات  از  «حطاب  احمد   استاد»  ۀ نوشت  «الخطابفصل »  کتاب  به  تواندمی

  مراجعه  نوری  میرزای  «السالمدار »  کتاب   به  توانیدمی همچنین   .کند  مراجعه  مهدی
 ماند؟می  آشکار گمراهِی  جز ، حق از  بعد آیا  و ؛ کنید

  بسنده   وصیت  روایت  درستی  و  صحت  برای  هاقرینه   ذکر  از  مقدارهمین    بهبنده  
  و   کردم  بیان   اشکاالت  به   پرداختن   بدون  و   مختصر  صورتبه   را   هاقرینه   این   بنده   .کنممی

   .کند مراجعه «وصی و وصیت » کتاب به  تواندمی است بیشتر  جزئیات خواهان هرکس

  وصیت   روایت   درستی  برای   قطعی   دلیلی   ـسند   از  شیوپچشم   باـ   هاقرینه   این   مجموع
  برای   نیز  قرینه  دو  شدنجمع   ـلئالوساخاتمة   کتاب  در  عاملی  حر  ۀ گفت  طبقـ  حتی  و  است

  چیزی هیچ   معاند،  اما  ؛باشد   حق  خواهان  که  است  کسی  برای  این  .است  کافی  ظورنم  این
  یا   عذاب   با   حال   شود،   تکرار  برایش  کنندگانتکذیب   تسنّ   نهایت  در   تا   نیست،   کافی   برایش

.است آخرت و دنیا در   رسوایی و ننگ همان  این  و ؛ قائم  شمشیر با





 هافایده

 اول ۀفاید

  ؛ باشد  بوده ضعیف  شسند   اگر  حتی  کرد،   توصیف  «فیضع»  را   وصیت  روایت  تواننمی 
  که  است  روایتی دربارۀ   ،ارگانهچه  اتتقسیم  دیگر و  ضعیف به خبر  بندیتقسیم   موضوع  زیرا 

  از   است،   همراه  قطعی   های قرینه   با  وصیت   روایت   که   آنجا  از   و   باشد؛  نداشته   ایقرینه   هیچ 
  گرفتن ریشخند   به   تنها   «ضعف»  به   آن  توصیف   و   شودمی  خارج   چهارگانه   تقسیمات   این

 . ندارند اطالعی هیچ  ،علما   نظر  ازمعتبر  الحدیث ة درای قواعد  از  که است مردمانی
  صورت  آن   در  ، بود  خالی  دادمی   گواهی  صحتش  به  که   ایقرینه   هر   از   ، وصیت  اگر

  و   درستی  که   باشد  همراه  ایقرینه   با  اگر  اما  ؛ بپردازیم  سند  بررسی  به   بیاییم و  کوتاه  شدمی
  نخواهد  ایبهره  هیچ   و  است  گزافه   کاری  سند،  بررسی  صورت  این  در  ساندبر   را   آن  صحت
  ی هانه ی قر   از   نه یقر   دو  ا ی  ک ی  وصیت،   روایت   برای   ولی  قرائن؛   شدنزیاد   مگر  داشت

  ی وقت  خصوصبه   ندارد؛  وجود   رجال  احوال  یبررس  به  یاز ین   و  کندمی   کفایت  نیز  شدهگفته
  رجال  هایکتاب   در  شدهوارد   اشکاالت   و  ات توثیق  ت یحج  برای   علما  ی برخ  ه ک  را   یاالتک اش
  عدم   به  «همدانی  محقق»  شد   گفته  که  طور   همان  .باشیم  داشته  نظر  در   اندکرده  طرحم

  و   قطعی  صورتبه   روایت  یکفقط    اثبات  برای  حتی  هاکتاب   و  اتتوثیق  این   صالحیت
  این   در  را   علما  نظرات  و  آرا   کردنمطرح   ظرفیت  مجال  این  و  است  کرده  تصریح  ، یقینی

 . بپردازیم موضوع این به  دیگری مناسبت در ـاللهشاءانـ  بسا  چه  و ندارد خصوص

  تقسیمات   و  ضعیف  به  خبر  بندیتقسیم دربارۀ    را   نواصولی  نظراتفاق  «عاملی  حر»
  تأیید   ایقرینه   با  که  تیا روای  اما  ؛داندمی   مربوط   « قرینه  بدون  »اخبار  به   فقط  دیگر،

  اتتقسیم  وارد  را ها  آن  تواننمی  و  هستند   صحیح   سند،   رجال گرفتننظر در   بدون  شوند، می
 :است گفته  او .کرد حدیث  ۀ چهارگان
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  گیرد، می  قرار  ات تقسیم  این   چهارچوب   در  که  خبری  کهاین  به  دارند  نظراتفاق  هاآن»
  با   ما  مشهور  هایکتاب  اخبار  که  امشده  متوجه   بنده  و   ؛است  قرینه  از   خالی   واحدِ   خبرِ 

 اعتراف  نکته  این  به  جا  چندین  در  جدید  اتاصطالح  اصحاب  و  اند،شده  احاطه  هاقرینه
  ات تقسیم  ناکارآمدی  ترتیب  این  به  .ایمکرده  نقل  راها  آن  از  برخی  ما  که  اندکرده
  ۀ نگارند  .شد  مشخص  اعتمادقابل  هایکتابدربارۀ    نداشتنشموضوعیت  و  شدهگفته

  در  « حدیثالةدرای» در  شدهگفته  احادیث انواع  بیشتر   که است  کرده بیان " المنتقی" کتاب
  ـ هاآن  احادیث  در   شانمعانی  بروز  از  پسـ  سنتاهل  هایاستنباط  از  خرین،أمت  میان
  کنیم   دقت   اگر   و  ؛ندارد  وجود   ما  احادیث  میان  در  اثری  هیچها  آن  بیشتر  از  و   است،  بوده

1« .است بوده قبیل  این از شده،گفته  بندیتقسیم شویممی متوجه

  بیان   را   یمضمون  چنین  نیز  «سبحانی  جعفر  شیخ»  شد   گفته   ترپیش  که  طور   همان
  ه گفت  او  .نیست  فایده   از  خالی  اینجا  در   آن  ۀ دوبار   ذکر  و  است  داشته  قبول  را   آن  و  کرده
   :است

در  » سومی  دارد؛  توثیقوجه  وجود  متأخرین  کات  است  خبری  حجت،  به  اینکه  ه 
ثقه    اطمینان داشته باشیم نه  معصوم  از  آن  صدور اعتماد(  )قابلاینکه خبر از افراد 

ثقه   افراد  سخن  بگوییم حجت،  اگر  است.  بسیار  دو،  میان این  تفاوت  و  نقل شده باشد
  اگر   خواهد بود، حتی   وثاقت رجال   ما  اعتماد   در این صورت محل   ،است   اعتماد()قابل

. نبوده باشد اعتمادقابل صدور نظر  از این خبر

هیچ مالزمتی    ،باشد بوده  اعتماد  قابلوثاقت راوی و اینکه خبر از نظر صدور  میان  
ندارد راوی بلکه    ؛وجود  بسا  )قابل،  چه  قرینه  ،باشد   ( اعتمادثقه  و  ولی    ه ب شواهد  ها 

امامنشدن  صادر از  بدهند    خبر  راویان  گواهی  بر  امر  باشد.  و  شده  مشتبه  این  ثقه 
گفتیم   که  است  آن  قاب مالک برخالف  بودن  ل،  خبر  اعتماد  کهصدور  این  در    است، 

  آیا صدور خبر دهد  نشان میاست که    ییهانشانهو    شواهد ، یکی از  صورت وثاقت راوی 
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یا  بوده  اعتماد  قابل افراد  خیر؛  است  به خبر  اگر  شود؛  نمیمنحصر    ثقهو حجیت،  بلکه 
توان  داللت کنند میراستی و درستی خبر    هبو شواهد  ها  راوی احراز نشود و قرینهوثاقت  

خبر را پذیرفت. 

پذیرفتن  بر  ها مبتنی  و روش آنسیره    .نیست بعید  عاقالن    ۀسیر توجه به  با  گفته  این  
نشده وثاقت خبردهنده، احراز  باشد، حتی اگر  اعتماد بوده  قابلی بوده که صدورش  خبر 

اگر    اساس   همینو بر    ،خبر استراستی  راهی برای احراز    ،زیرا وثاقت خبردهندهباشد؛  
وثاقت صدور   بدهند، همین  گواهی  وثاقت صدور خبر  به  که  باشد  داشته  وجود  قرائنی 

1«...برای پذیرفتن خبر کافی خواهد بود

  محقق   ۀمقدم  با  «کتابال  و  حدیثال  قواعد»  خود  کتاب  در  غریفی  موسوی  الدینمحی
  نتیجه   غریفی  الدینمحی  ،نهایت   در  که  ایگونه به   دارد؛  اشاره  ایی معن   چنین   به  خویی

 : است گفته که  آنجا ؛هستند  خالی فیتحر  و جعل از  اربعه،  هایکتاب که  گیردمی
  اخباری   به  عمل  از  معصومین  عصر  در  جعلی  اخبار  وجود   اینکه  کالم  صخلَ مَ   و»

  نظایر   و  ما  ۀاربع  هایکتاب  مثلـ  نداهکرد  شانتأیید  گذشته  معتبر  اصحاب  ۀهم  که
2« . هستند  تحریف و جعل  از خالی چراکه  ؛کندنمی ممانعت ـهاآن

  های کتاب   و  شیعه  ۀچهارگان   هایکتاب   در  که  است  اخباری  به اعتماد  ،کالم  این  ۀالزم
  علمای   ازها  آن  انلفؤ م  زیرا   ؛است   شده  واردپوشی از رجال سند  با چشم ها  آن   نظیر  دیگرِ 

  به   بیشترشان  که  اصولی  اند؛برگرفته   اطمینانقابل   اصول  از  را   اخبار  این  و  اندبوده   ثقه
 . دبودن کرده صادر را  اخبار  آن به  عمل  ۀاجاز  نیزها آن  و شده عرضه ائمه

  های کتاب »  شبیه   هایکتاب   جمله   از   طوسی   شیخ   غیبت   کتاب   که   است   مشخص
  و   زعیم   « طوسی  شیخ »  آن  لفؤ م  که   حالی  در   نباشد   چنین  چگونه   و  ؛ است  « چهارگانه
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  که   حالی  در   ؛است  نکرده  اعتماد  ضعیف  حدیث  هب  که  داده  شهادت  و  بوده،  طایفه  رئیس
  موثق   هایکتاب   جزو  که   هست  نیز   «استبصار»  و  «تهذیب »  کتاب   دو  صاحب وی،  

 . هستند چهارگانه 
  ، موثق  صحیح،   به  خبر   بندی تقسیم   چهارچوب   از   خارج  ، وصیت   روایت   اینکه   نتیجه 

  را   آن  درستی   و  صحت   و  اندگرفته بر در   را   آن   بسیاری   های قرینه   زیرا   ؛ است  ضعیف   و  حسن
  رجال   وثاقت  اثبات  بنابراین  .دهندمی  گواهی  آن  صحت  به  ،ویقینقطع  با  حتی  و  رسانندمی

  فرد   یک   تنها  کهکاری    ؛ بود  نخواهد  فایدهبی   گویِی گزافه  جزکاری    و  نیست   الزم  آن،   سند
 . زندمیانجامش  به دست  خوردهشکست شکاِک 

 دوم   ۀفاید
  ؛ است  کرده  وصیت  یافت   وفات  که  شبی  در   محمد  خدا   رسول  که  نیست  تردیدی 

  آن  از  پس  که  بنویسد  اینوشته   تا  بیاورند  شبرای  دواتی  و   کتف  خواست  خود  قوم  از  زیرا 
  خدا   کتاب »  :شد  آن  نوشتن  از  مانع  خود  سخن   این  با  خطاب  بن  عمر  .دننشو  گمراه  هرگز
  بسی خدا  رسول ساحت از نسبتی  چنین و «.گویدمی هذیان محمد ؛است کافی ما برای

  هدایت  دارعهده  وصیت،   که   آنجا  از   و  دارد،   وصیت   این   که  ی اهمیت  جهت به   و   است؛  دوربه 
  بیان   قیامت   روز  تا  را   آن  تسلسل   و   خالفت   اصحاب  و   خالفت  و  است،   قیامت   روز   تا   امت
  از  وقتی   و  داشت،  ابراز  وصیت  نوشتن  ایبر   را   اصرار  بیشترین   خدا   رسول  کند،می

  خود  بیت اهل   و  خواص   برای   را   آن  شد   ناچار   کردند،   ش منع  امت  ۀ هم  برای   آن   نوشتن 
  و   خواندفرا   را   علی  شدند  پراکنده   خدا   رسول  نزد  از  جماعت   آن  آنکه   از   بعد   و   بنویسد

  و   سلمان  ـاست   آمده  زیر  روایت  در   که  طور   همانـ   و  نوشت  ایشان  برای   را   وصیت  علی
 . گرفت شاهد  آن بر  را  ذرواب و مقداد

 ای"  : فرمود  طلحه  به   علی  امام»  :است   شده  روایت   هاللی  قیس  بن   سلیم  از
  که   بنویسد  چیزی  آن  در  تا  خواست  کتفی  خدا  رسول  که  زمان  آن  نبودی  شاهد  تو  مگر  طلحه،
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  هذیان  پیامبر"  :گفت  تو  دوست   نگردند،   اختالف  دچار  و  نشوند  گمراه  هرگز   ایشان  از  بعد  امت
  من   بله  :گفت  طلحه  ؟«گردید  منصرف  کار  آن  از  و  شد  خشمگین  خدا   رسول  و  "گویدیم

  در   خواستمی  آنچه  از   خدا   رسول  رفتید   بیرون  شما   وقتی »  : مود فر  علی  . بودم  شاهد
  خدا   که  داد   خبر  او  به   جبرئیل  .داد  خبر  من  به  بگیرد  گواه  آن  بر   را   مسلمانان  عموم   و  بنویسد  کتف

گاه  امت  این  ۀتفرق  و  اختالفاز     خواست می  را  آنچه  و  خواست  کاغذی  خدا[  ]رسول  سپس  .است  آ
  و گرفت؛ گواه واقعه این بر  را  ـمقداد  و ابوذر ،سلمانـ تن سه این و کرد  امال من  هب  بنویسد کتف در

  مرا  او  .برد  نام  است  هداد  فرمان  قیامت  روز  تاها  آن  از  اطاعت  به  خداوند  که  را  هدایت  امامان
 ـ کرد  اشاره  حسن  به  دستش  با  وـ  برد  نام  را  پسرم  این  سپس  و  برد،  نام ها  آن  اولیِن   عنوانبه
  ای   و  ابوذر  ای  بود  گونهآن  آیا  .برد  نام  را  پسرم  این  فرزندان  از  تن  هنُ   سپس  و  حسین  سپس  و

  ... کرد  چنین  خدا   رسولکه    دهیممی  شهادت  بارهایندر  ما  :گفتند  و  برخاستند  دو  آن  مقداد؟
.»1 

  و   کرد  امال   را   آن  خدا   رسول   که   وصیتی   متن   این  : بپرسیم  باید   و   م توانیمی   ما   حال
  کالم   ، وصیت  متن   از  بنده   منظور   و  کجاست؟   نوشت   خود  دست   با   المؤمنینامیر

  است   عاقالنه  آیا   . کرد  امال  علی  امام  به  وفاتش  شب   در  که   است  خدا   رسول ستقیمم
  ه است داشت   نوشتنش  برای  را   اصرار  بیشترین  خدا   رسول  که  را   اینوشته   این  ائمه  که

  کسانی   آن  برای   تا   باشند  نرسانده   خود   خالص  شیعیان  به  و  نکرده  حفظ   را   آن  و   کرده  ضایع
باشد؟!   «مستقیم»صراط  از  انحراف و گمراهی برابر  در امانیقرار دارند  انمردُصلب  در که

. هستند قیامت روز  تا  خدا  رسول  اوصیای همان کهصراط مستقیمی 

  در   است  الزم  و  نشود  کوتاهی  اشدرباره   و   شود  حفظ  باید  یعظیم  سند  چنین   بنابراین
  دهان   با  خدا   رسول  آنچه  که  ندارد  وجود  هم  روایت  یک  حتی  که  باشیم  داشته  نظر

  که   یوصیت  روایت  همان  مگر  ،باشد   نموده  بیان  کرد  وصیت   وفاتش  شب  در   مبارکش
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  .است  قیامت   روز   تا  اوصیا  و  والیت   امر  به   متعلق   آنچه  خصوصبه   و   ماست  قی تحق  موضوع
  وفاتش   شب   در  خدا   رسول  وصیت  دربارۀ   که   است  شده   وارد   ائمه  از   روایاتی   ، بله

 و  ماجرا   آن  روایت   این  ولی  ،قیس   بن   سلیم   از  قبلی  روایت  همین  مثل   اند؛گفته   سخن
  بیان   کرده،  وصیت  خدا   رسول   خودِ   که  را   متنی   و  کرده  بیان  کلی   صورتبه   را   وصیت
  و  طلحه   بر   احتجاح  به  که بسنده کرده    مطالبی   بیان  به   تنها   علی  امام  و   است،  نکرده
 . است نپرداخته متن  خود  به وه داشت ارتباط  مضمون  و حجت  به او کردنملزم

  ارائه  هکرد  بیان  وفاتش  شب  در  خدا   رسول  که  را   آنچه  متن  که  روایتی  تنها  پس
  تقدیم آن    ۀخالص  و  ،آورده  غیبت   کتاب  در  طوسی   شیخ  که  است  یتیروا   همین  ،دهدمی

 : شودمی حضور

  از   العابدین،سید   الثفناتذی   پدرش  از   باقر،  پدرش   از   محمد،   بن  جعفراباعبدالله    از
   :است  کرده  روایت المؤمنینامیر  پدرش  از شهید،  زکی  حسین پدرش 

خدا » شب   رسول  دن  یدر  از  عل  یا که  به  ا  یرفتند  صح  یفرمودند:  و   یفهاباالحسن! 
  ی : ایدرس  ینجابه ا   تاامال فرمود    یرالمؤمنین را به ام  یتشانوص  آماده کن. حضرت   یدوات

نفر از    ین اول  ی" عل "  یو تو ا  ی؛ها دوازده مهد پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن  ی،عل
  " حسن" آن را به پسرش    یدکه وفات او رس  ی زمان  و  :فرمایدمی  که   آنجا   تا  . ..ی دوازده امام هست

زمان بسپارد؛  فرارس  ی فاضل  او  وفات  فرزندش    یدکه  به  را  نگهداشته  "محمد" آن  از  که  شده 
ا  محمدآل بود. پس    یدوازده مهد   دوازده امام بود و بعد از آن  یناست بسپارد.    وقتی خواهد 

او رس اول  ینیو جانش  یت]وصا   یدزمان وفات  به فرزندش که  از مهد   ینمرا[    ین و[ مقرب  یین]نفر 
مثل نام پدر من است و    یگرشنامش مانند نام من، نام د  یک  ؛نماید و او سه نام دارد  یماست تسل

 1« .مؤمنان است  یِن خواهد بود؛ او اول ی نام او مهد   یناست و سوم  "احمد"آن عبدالله و 

  آنچه   برای  متنی  هیچ  کنند  انکار  را   عظیم  شریِف   روایت  این   جماعت،  این  اگر  حال
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  محروم  مبارک  وصیت  این  از  را   امتها  آن  و  ماندمی ن  باقی  کرد  وصیت  خدا   رسول
  گرفتن گواه  و  وصیت  آن  شدنه نوشت  از  را   مردم  عموم  عمر،  که   طور  همان  ؛کرد  خواهند

  ندانسته  و  دانسته  ایعده  که  است  یمصیبت  ترینبزرگ  این  و  ؛کرد  محروم  آن  بر  مردم
 .اندشده  گرفتارش

  کرد؛  خواهید   مالحظه  «یوص  و   وصیت»  کتاب   در   را   موضوع   این   خصوص   در   کنکاش
  زودیبه   کردند  ستم  محمد آل   به  که  کسانی  و  ؛العظیم  العلی  بالله  اال  قوه  ال  و  حول  ال  و

  و  مهدی   آِن   از   نیکو   فرجامو    گشت؛  بازخواهند   بازگشتگاهی  کدام  به   دانست   خواهند
. بود  خواهد مبارکش انصار  و  ،شفرزندان از  مهدیون

 سوم  ۀفاید
  و  آورعلم   باشد  همراه  ییهاقرینه   با  که  یواحد   خبر  اندکرده   تصریح  علما  از  بسیاری

  خبر   برخالف  ؛ کرد  اعتماد ها  آن  ه ب  توانمی  دین   فروع  و   اصول  در   یعنی   این  و  است   آوریقین 
  در   فقط  ،خبری   چنین  به   که  است  آن  مشهور  و  ندارد،  ایقرینه   که  السندیصحیح   آحادِ 
  اعتماد  آن  به  نیز  فقه   در حتی  مرتضی  سید   مثل   ایعده حتی  و  کرد  اعتماد   توانمی  فقه

  تعارض   در  آن  با   ترقوی  چیزی   شاید  باشد  درست  سندش اگر  حتی  آحاد  خبر   زیرا  د؛کنننمی 
  و   دنکن   داللت  آن  درستینا  بر   هاقرینه   است  ممکن   یا   باشد،   تضاد   در   متواتر  با   یا  باشد، 
  شاذشدن باعث که مسائلی دیگر و ،باشند  کرده اشتباه خبر آن نقل  در  عامدانهغیر  شراویان
 .شودنمی  عمل آن به ،سند  صحت با وجود و  شودمی درست  سند  با  یخبر 

گاه  آنپذیرفتن    چگونگی  و  حدیث  قواعد  هب  که  کسی  برای  نکته  این   و   روشن  ،باشد   آ
  قواعد  و، 58ص  سبحانی   جعفر  شیخ از آن احکام و حدیث  اصول به توانیدمی  .است بدیهی
 . کنید مراجعه آن از  بعد صفحات و 25ص   «غریفی» از  حدیث

  فقه   در   فقط  باشد  نداشته  ایقرینه   که  السندیصحیح   آحاد  خبر   هب  حالت،  بهترین  در
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  در   هم  و  فقه  در  هم  باشد   داشته  ییهاقرینه   که  یآحاد  خبر  به  اما  ؛شودمی   استناد
  که طور همان زیرا  ؛باشد  داشته وجود ضعفی سندش در اگر  حتی ،شودمی  تکیه اعتقادات

 .شودنمی   منحصر آن رجال وثاقت به  فقط  روایت صحت  ، شد گفته

با    و  کنندمی  اعتراض  وصیت  روایت  هب  که  کسانی  این   نادانی  و  جهل  ترتیب  این  به
  شاید   .شودمی  مشخص است  ضعیف   ند نکمی  گمان  آن، تأیید در  یبسیار  هایقرینه   وجود

  رجال   وثاقت   فقط   خبر،   بودندرست   راه  ندا ه کرد  تصور   اطالعاتشان  بودن کم   دلیلبه ها  آن
  خود   راه  توانند نمی  و  هستند   کور  چراکه  کردند؛  سقوط   چاهاین   در  ترتیب   این   به   و   است  سند 

  خدا   پیامبر  سخن   و  ؟باشد ها  آن   ۀبرازند  دیگران  رهبری  چگونه   پس  ؛کنند  روشن  را 
  هستند   کورها  آن  ؛کنید  رها  را  هاآن »  :شودمی   منطبقها  آن  بر  مضمونی  چنین  با   عیسی

 « .افتند می چاه در دو  هر کندمی راهبری  دیگری کور را کوری  وقتی و

  مقابله   به  است  منصور  و  پیروز  خدا   ۀوسیلبه   که  قضیه  این  با  بخواهد  کسی  هرگاه  پس
  در   را   او  و  داشت  خواهد  مقرر   وی  خودِ   سخن  با  را   او  رسوایی  و  نابودی   وند خدا   ، برخیزد
  سوی   از   روشن   ی تأیید   و   اعجاز  این   و   است؛  کنده  شخود  دست   با   که  افکند می  چاهی

  در   متعال   خداوند   سنت  همان  این  و  ؛است  احمدالحسن  سید   ۀ قضی  برای  متعال   خداوند
 . است الهی هایدعوت 

 ـ گرامی  ۀخوانند  ایـ   شما  به   است  کرده  تصریح  خصوص  این  در  «عاملی  حر»  آنچه
 :شودی م تقدیم 

  و   علم  که  طوریبه  ؛است  آن  درستی  ۀدهندنشان  هاقرینه  با  واحد   خبر  همراهی   ...»
  را   آن  کند  انکار  را   آن  اگر  و  کند   انکار   تواندینم   عاقلی   چ یه   را  این   و  رسانند می  را   قطعیت

  است   ایقضیه  این  چراکه  ؛ است  کرده  انکار  عناد  و  تعصب  روی  از  زبانی  صورتبه  فقط
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1« .  ...کند می درک  خودش  درون  عاقلی هر تردیدیوشک هیچبی که

 : است گفته سبحانی  جعفر شیخ  و

  ای قرینه  که  واحدی  خبر  و  ،دارد  ییهاقرینه  که  خبری  به  واحد  خبر  بندیدسته»
  آور علم  غالبا    باشد  نداشته   ایقرینه  اگر  ، است  نرسیده  تواتر   حد   به  که  خبری  :ندارد

که    ؛نیست است  خبری  دیگر،  نوع  خبر  که  حالی    مثل   است؛  همراه  یی ها قرینه  بادر 
 و  شود  بلند  اش خانه  از  شیون  و  گریه  صدای  سپس  بدهد   را  زید  مرگ  خبر  شخصی  اینکه
2« .شود می  ویقینقطع باعث این و بروند او ۀخان به دستهدسته مردم

  به  اعترافش  و   مرگ هنگام   را   ثانی  شهید  بن  حسن  شیخ  ۀگفت  غریفی،   الدینمحی   شیخ
  بیان   را   متقدمین   میان   در   آن  نبود   و   متأخرین   توسط   خبر  ۀ چهارگان  تقسیمات   بودن   نوظهور 

 :است کرده

  وجود   با   چراکه  نداشتند؛  اطالعی   هیچ   اصطالح   این  از  قطع  طور به  »پیشینیان
  نیازی   بندی تقسیم  این  به  کنند می  داللت  خبر  درستی  و  صدق  به  که  قرائنی  بودنبسیار

 3« .  ...ه باشدداشت وجود هاییضعف  ،خبر یک روایِت  طریِق  در اگر حتی  ؛نداشتند

 : است گفته  غریفی الدینمحی  سید  همچنین

  ضعفی  هیچ  آن  سند  یا  :شودمی  اثبات  امر  دو  با  خبر  حجیت  آنکه  بحث  ۀخالص  و»
  دو  این به  تواما   خرین أ مت و گذشتگان  .باشد شده تأیید  صحیح  ایقرینه  با ا ی باشد،  نداشته

  از   اگر   واحد  خبر   :است  گفته   و  کرده  بیان  را   دو  این  طوسی  شیخ   .کردندمی  عمل  سمقِ 
 از   یکی  از  یا  پیامبر   از  و  باشد  آمده  هستند  امامت  به  قائل  که  ما  اصحاب  طریق

  آن  نقل  در و شودن وارد  ایطعنه او  روایت در که  باشد کسی از  و باشد شده روایت ائمه
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  را   خبر  صحت  و  درستی  که  نباشد  ایقرینه  اگر  حتی  باشد،  کرده  عمل  درستی  به  خبر
  به   توجه  با  روایت  اعتبار  بدهد  نشان  را  آن  صحت  که  باشد  ایقرینه  اگر  زیراـ  دهد  نشان
  داللت  گفته  این هب آنچه  .است  جایز   آن به عمل  ـشودمی آور علم و آیدمی دست  به  قرینه

  برای   همگیها  آن  که  دیدم  چنین این  را  وضعیت  من  و  استقه  حَ   ۀفرق  اجماع  کند،می
  در   را ها  آن  و   دارند  نظراتفاق  اندکرده  روایت   خود   تصانیف  در   که  اخباری  چنین   به  عمل

 1« . ...نهند نمی کناری به و کنندنمی انکار را ها آن و ،اندکرده مدون  خود اصول

  اعتبار   بدهد  نشان  را   آن  صحت  که  باشد  ایقرینه   اگر  زیرا   ... »  :طوسی  شیخ این گفتۀ  
  به   دهدمی   نشان  روشنیبه   «شود می  آور علم   و   آیدمی   دست   به   قرینه   به   توجه   با  روایت
  فقط   و  ،باشد   یفضع  شسند   در  اگر  حتی  ، شودمی  اعتماد   باشد   داشته   ایقرینه   که  خبری

 .است نیاز  سند  رجال  وثاقت به  اشدب  نداشته ایقرینه  که  صورتی در

  خبر   صحت   که  ای قرینه   با   همراه  خبر   دهد می  نشان  «شودمی  آور علم   »و  او   ۀ گفت  این
  اعتماد  آن  به  توانمی  فروع  و  اصول  در  ترتیب  این   به  و  شودمی  قطعیت  باعث  کند   تأیید  را 

  جایز   آن  به  عمل»  است  گفته  آندربارۀ    که  قرینه   از  خالی  السندصحیح   خبر   خالف   بر   ؛کرد
   . است یقین یعنی علم  اعتقادات، در شرط زیرا   ؛اعتقادات نه  ، فقه در   عمل یعنی «است
  در   و  27ص ،  «ةعدال»  در   طوسی  شیخ  سخن  «الوسائلة خاتم»  پاورقی  در   یو 

 : است گفته و کرده  بیان را   63ص ، 1ج   ،«استبصار»

  اخبار   جمله  از  .غیرمتواتر  و  متواتر  :شوندمی  تقسیم  دسته  دو  به  اخبار  که  بدان  و  ...»
 آن  به  باید  و  باشد  سیاق  این  بر  که  خبری  .دهدمی  نتیجه  را  علم  که  است  خبری  متواتر،

  با   که  است  خبری  یا   شود   اضافه  آن  به   چیزی  نداریم  انتظار   که   است   خبری  شود   عمل
  تضادی   هیچ  باشد  داشته  جریان  مجرا  این  بر  که  خبری  و  ،شودنمی  تقویت  خبری دیگر

  این   از  کدام هیچ  در  که  متواتری  خبر  .شودنمی  واقع  آن  در  ائمه  و  پیامبر  اخبار  در
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  که   شودمی  شامل  را  خبرهایی   تمام  دسته،  این  و  است   آورعلم  نیز  نباشد  گروه  دو
  نیز  باشد سیاق این  بر که  خبری  هر و شود،می علم موجب  که دارند  همراه  به را ایقرینه

 « . ...شودمی ملحق اول گروه  به و ،عمل  آن به باید

  را ها  آن  تمامی   تواننمی   که  طوری به   ؛ است  بسیار   موضوع  این  در   علما  گان زر ب  سخنان
  کتاب   به   تواندمی   است  بیشتری   جزئیات  خواهان  که   یکس  و   کرد  بازگو   اینجا 

   . کند مراجعه ششم ۀفاید، 61ص   ،وسائلالخاتمة 
  شود؛ می   یقین   و   علم   باعث   وصیت   روایت   شودمی   ثابت  شد   بیان  آنچه   تمامی   از   پس

  اعتماد   آن  هب  اعتقادات  در بنابراین    ؛ شودمی   حمایت  بسیاری  قطعی  هایقرینه   با  زیرا 
در    . کنممی   اضافه   نیز   صحیح  روایات   از   بسیاری   در   را   وصیت  مضمون   تواتر بنده    شود؛می

 . دارد  تیحج نظر  هر  از وصیت  روایت  نتیجه

 چهارم   ۀفاید

: طوسی  شیخ  غیبت کتاب  دربارۀ 

 او  خود   اینکه   و  شد   ثابت   طوسی   شیخ  غیبت   کتاب   وثاقت  ه،شدگفته   مطالب  به   توجه   با
  سخنان   بازگویی  با  مایلم  اینجا  در  .است  نکرده  اعتماد   ضعیف  حدیث  هب  که  داشته  تصریح

 . کنم تمرکز  موضوع این  روی بیشتر  ،اعتماد قابل   کتاب این دربارۀ  علما  برخی

  لف ؤ م  طوسی  شیخ  حق   در را    علما   های از گفته   برخی  ابتدا   که   نیست   فایده   از  خالی
 : گفته است او توصیف  در حلی عالمه .کنم بیان غیبت  کتاب

  ، ثقه  عظیم،  منزلت   با   القدر، جلیل  فه،ئطاال یسئر   و   امامیه  بزرگ  و  شیخ »
  وجود   با  و  ؛ادبیات  و  کالم  و  اصول  و  فقه  و  رجال  و  اخبار  به  عارف  گو،راست  ،منشبزرگ

  ؛ داشت  مهارت  یاسالم  فنون  ۀهم  در  او  ،است  منتسب  او  به  که  هافضیلت  این  تمامی
 و   ،عمل  و  علم  در  سنفْ   کماالت  ۀهم  جامع  فروع،  و  اصول  در  عقاید  ۀکنندتهذیب  او
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 « . ...است بوده نعمان بن محمد  نب  محمد مفید  شیخ شاگرد

 :گویدمی او  حق  در طباطبایی العلومبحر   سید

  و   مذهب  به  که  یزیهرچ   در  امامیه  ۀشیع  ستون  و  معصوم  ۀائم  از  بعد   فرقه  امام»
  حق، به  او  . مسموع  و  معقول  فنون  ۀ کنندتهذیب  و  ، فروع  و  اصول  محقق  .دارد  تعلق  دین

 ای نمونه   واسوه    او  .شودمی  کشیده  او  سویبه  هاگردن  که  است   آن  یس ئر   و  طایفه  شیخ 
 « .بودیک امام )پیشوا(  و ، یاسالم  علوم ۀهم در

  های کتاب   جمله   از   کتاب،   این  اینکه  بر  دارند   نظر اتفاق  همه   «غیبت»  او  کتاب   اما
  و  است   قطعی  شانروایات  درستی  که  است   مشهور  ۀ چهارگان  های کتاب   مشابه   و  اعتماد قابل 

   .است معتبر  طوسی شیخ تصنیفات   ۀهم که اندکرده تصریح دانشمندان از  یبسیار 
 : است گفته طوسی شیخ حالشرح  در نجاشی

  و   ،است  بزرگ  کتابی  که  االحکامتهذیب  کتاب  جمله  از  دارد؛  هاییکتاب  او  ...»
1« . ...سودمند و معتبر هایکتاب دیگر و استبصار  کتاب

 از   را   «ةهدا الاثبات»  ش خود  کتاب  که  را   اعتمادیقابل  یهاکتاب   وقتی  عاملی  حر
 : گفته است ،کندمی  ذکر ، هکرد نقلها آن

  ، طوسی  شیخ  ،بابویهابن  ،کلینی  اتتألیف  خدا،   کتاب  از  پس  هاکتاب  این  تریِن »موثق
2« .است برقی و  سعید بن حسین، حمیری ، مفید   شیخ

 :است  گفته  اعتمادقابل   هایکتاب  از  تعدادی  برشمردن  هنگام همچنین
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 1« . ...است  گونهاین هم طوسی شیخ غیبت کتاب  ...»

  هایکتاب دربارۀ    شرح  هنگام  چهارم   ۀفاید  در  «وسائلالخاتمة »  کتاب  در  همچنین
  کرده   تصریح  کتاب  ایندربارۀ    کرده  نقل ها  آن  از   را   «یعهالشل ئوسا»  کتاب  که  مطمئنی 

 :است

  ، او   المتهجدمصباح  کتاب  و  ،است   طور  همین  نیز   ]طوسی[  شیخ  غیبت   کتاب  ...»
2«.   ...او المصباح مختصر کتاب  نیز و

  اطمینانها  آن   هب  «ةهدا الاثبات »  خود   کتاب   در   که  هاییکتاب   توثیق دربارۀ    همچنین 
 : ت، گفته اسکرده

  از   کتاب   این  در   که  ما  امامِی   اصحاب  های کتاب  از   ایمجموعه  بیان  در  :دهم»
تمام    داندمی  بشناسد  راها  آن  لفانؤ م  اصول  وها  آن   اصول   که  یهرکس   ،کردیم  نقلها  آن

 و   است  آورعلم  که   دن شومی  تأیید  بسیار  هایقرینه  با  ،شانبیشتر   یا  هاکتاب  ایناحادیث  
پایین  غالبا    گوییممی  بیاییم،  کوتاه  اگر  و  شود؛نمی  خالصه  تواتر  به  تنها ترین مرتبه،  در 

در    که  طور  همان  معارض،  وجود  عدم  با  خصوصبه  ؛کندحصول تواتر، علم را فراهم می
3« ...اینجا

یکی    از   طوسی   شیخ   غیبت   کتاب   که مبنی بر این  ، شد  تقدیم   عاملی  حر   تصریح تر  پیش 
 الشیعه( وسائل   و  ةالهدا )اثبات   خود   کتاب   دو  در  وی  که  بوده  معتبر   هایکتاب   ترینمهم از  
  تأیید   هاییقرینه   با  یا  هستند  متواتر  یا  ،غیبت   کتاب  روایات  پس  ؛است  کرده  اعتماد ها  آن   به

  و   معتبر  های کتاب   از این روایات،    همچنین  د؛ ندهمی   نتیجه  را ها  آن   صحت   که   دنشومی
 .اند بوده  طوسی شیخ اختیار در  که  اندشده  گرفتهبر  معتبری  اصول
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  صحت   ه ب کند،می   تقسیم  دسته   چهار   به  را   صحیح   اخبار   اینکه   از  بعد  طوسی   شیخ   خود
 :است گفته  و کرده تصریح  ،کردهمی عملها آن  به  که ی اخبار  درستی و

ها  آن   به  یی کههاکتاب  دیگر  و  امنوشته  من  که  یاخبار   کتاب  دو  در  که  خبری  هر»
 « .شودنمی  خارج  چهارگانه اقسام این ازوجود دارد  شودمی عمل

  های کتاب   از  ،طوسی  شیخ  »غیبت«  کتاب   که  ماندنمی   باقی   تردیدی  ترتیب  این  به
  خصوص به   ؛ هستند  صحیح  اندآمده  آن  در  که  احادیثی  و  است  اطمینانقابل   و  معتبر

  را   وضعیت   همیننیز    وصیت  روایت  .است  آورده  استدالل  برای  طوسی  شیخ  که  احادیثی
  بنابراین   ؛است   کرده  استدالل  امام  دوازده   امامت  به   روایت   این   با   طوسی  شیخ   و  دارد

. است صحیح سند،  رجال از  پوشیچشم  با  وصیت روایت

 پنجم   ۀفاید
  بن   علی  بن  حسین»  کتاب  از  را   وصیت  روایت  طوسی  شیخ  که  شودمی  مشخص

  طوسی  شیخ   .است  اعتمادقابل   نیز  شکتاب  و  بوده   ثقات   از  او  و  ،کرده  نقل  «بزوفری  سفیان
  گفته   کرده،   نقل  وی   از  را   مطلب   این   عاملی   حر   . است  کرده  بیان  کتاب   این  تا   را   خود   طریق 
 :است

  و   ، عبدون  بن  احمد  کردم  بیان   بزوفری  سفیان  بن   حسین   ،ابوعبدالله  ازرا    آنچه»
1،2« .اندداده  خبر  من  به او از عبیدالله بن حسین

 : است گفته بزوفری دربارۀ   عالمه   همچنین



  ،حکاماال ، تهذیب342ص، 4ج  ،شیخ طوسی این مطلب را در مشایخ خود گفته است. مراجعه کنید به: استبصار. 1
. 87، ص10ج
. 30ص ،لئوساالخاتمة. 2



 389 ........................................................................................................... ها یدهفا

1« .است هخاص از او :کرده  اضافه عالمه و . ماست  اصحاب از  ،جلیل ۀثق  شیخ»

 : است گفته اودربارۀ  نجاشی

  های کتاب  سپس ـو    دارد  کتاب  چندین  که  ستما   اصحاب  از  ،القدر جلیل  ثقه  شیخ»
 او  از  دیگران  و  ،غضائری  اللهعبید  بن  حسین  ابوعبدالله  و  ،مفید   .ـرداشمبرمی  را  او

 2« .  ...اند کرده روایت

  از   یکی  بزوفری  که  است  کرده  نقل  )موسوعة(  المعارفةدایر   در   صدر   محمد  سید
 : گویدمی او .است بوده   مهدی امام وکیالن

  از   جلیل   شیخی  ، بزوفری  ابوعبدالله  سفیان  بن  خالد   بن  سفیان  بن   علی  بن  حسین»
 است   کرده  روایت  علویون  برخی  از  غیبت  در  شیخ  . دارد  هاییکتاب  که  ماست  اصحاب

دربارۀ   وگویی گفت  نبرادرانما میان که  بودیم قم شهر  در . گفته است: اند برده نام  را او که
  ( کند   حفظش  خدا  که)   شیخ  سویبه  پس  .گرفت  در  کردمی  انکار  را  خود  فرزند  که  مردی
 را   آن  او  لیو   داد  او  به  را  نامه  .کند(   اش یاری  )خداوند  بودم  حاضر  او  نزد  من  و  رفتند

  تا   برود  بدارد(   عزیزش   خدا  که)   بزوفری  ابوعبدالله  نزد  به  داد  دستور  او  به   و  ؛نخواند
  این   :گفت  ابوعبدالله  .بودم  حاضر  من  و  رفت   او  سویبه  پس  . دهد  پاسخ  نامه  آندربارۀ  

  جا   فالن  و  جا  فالن  در  و  فالن  و  فالن  روز  در  آن  به  مربوط  اتفاِق   و  ستاو  آِن   از  دفرزن
  داد   اطالعها  آن  به  و  بازگشت  فرستاده  آن  .بگذارد  محمد  را  او  اسم  بگو  او  به  .است  بوده

 . گذاشتند  محمد  را او اسم و شد لدمتو   کودک  آن  .کرد منتقلها آن به را گفته آن و

  دهد می  نشان  روشنیبه  این  و  ،کردیم   بیان  گذشته  مطالب  در  را  خبر  این  مضمون  ما
  و   ،است  آورده  دست   به  ـواسطه  با  هرچندـ  مهدی  امام  از  را  اطالعات  این  وی  که

  در   مجلسی  اینجا  در  .است  بوده  امام  وکیالن  جمله  از  کلی  طوربه  او  دهدمی  نشان
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 ،بوده  سفیران  از  بزوفری  رسدمی  نظر  به  :نویسدمی  خبر  این  ایبر   توضیحی  در  بحار،
1« . ...است هنکرد نقل یول

  و   وثاقت   نهایت   در   که   مردی   چنین این   از   آیا   دهم، می  سوگند   پروردگارتان   به   را   شما 
 او   کنممی   یادآوری   !؟باشد  کرده  نقل  جعلی  یا  ضعیف   روایت  رودمی   انتظار  دارد   قرار  عدالت

  از   یکی  از  را   وصیت   روایت  طوسی  شیخ  و  است   اعتمادقابل  هایکتاب   نگارندگان  جمله  از
  حسین»  و  «عبدون  بن احمد»  طریق   از  آن  به  رسیدن  برای  او  راه  و  کرده  نقل  او  هایکتاب

  مشایخ   از   دو   آن  زیرا   ؛ هستند  مطمئن   و   ثقه  راویان  از  که   است   بوده   « ضائریغ  اللهعبید   بن 
،  «االعمالثواب»،  «حج»  کتاب   ، بزوفری   های کتابجمله    از   . هستند  «نجاشی»
  همان  ؛است  بوده   ...و  «ائمه  و  پیامبر   ۀسیر »  کتاب   و  « واقفه  به  پاسخ»،  «العبیداحکام»

  بن   احمد »  : است  گفته  و   کرده   بیان  68ص   ، خود   رجال  در   را   آن   نجاشی،  که  طور 
.است داده  خبر  ما  به هایشکتاب  ۀ هم دربارۀ  او از « بزاز ابوعبدالله  الواحدعبد 

  مورد   افراد  که   است  شده   نقل   حدیث   معتبر   های کتاب   از  وصیت،   روایت  بنابراین
  علما   بزرگان  که   طور  همانـ   ترتیب  این   به  و  اندکرده  تألیف   را ها  آن  ائمه  ینانماط

 . است قطعی ـش سند  رجال  وثاقت  گرفتننظردر  بدونـ   آن صدور ـاند کرده تصریح 

  از   ،است  وصیت  راویان  از  یکی  که  «مصری  علی   بن  حسین»  کنممی   اضافه  همچنین
  ؛ باشد   شده  نقل  او  ی هاکتاب   از   باید   نیز   وصیت  روایت  پس   ؛ستهاکتاب   این   نگارندگان

به    که   است   دیگر  دلیلی  این   و   ؛است   بوده  »امامت«  کتابها  آن   از   یکی  که  هایی کتاب
 .آمد خواهد ـی تعال اللهشاءانـ  آن توضیح  و ، شودمی اضافه وصیت روایت صحت دالیل 

  اشبزرگواری   و   وثاقت  دلیلبه   که  است   اصول  و  کتاب  اصحاب   از   مردی  او  بنابراین
 او   از   عبدونابن   و   ،غضائریابن   ، مفید  شیخ  همچون  ایثقه   افراد  و  است  بوده   اعتماد  مورد
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  امکان   و  اندداشته   تبحر  رجال  علم   در  که  هستند  کسانیها  آن   ۀجمل  از  و  اند،کرده  روایت
  در ؛  باشند  نوشته   مطلبی  اعتماد قابل غیر   اصل  یا  کتاب  از  رودنمی   انتظارها  آن  از   و  ندارد
  نکوهش  را ها  آن   و  گیرند می   اشکال   کنند می  چنین   که  کسانی   به ها  آن  خودِ   که  حالی

  شیخ  که  حال   بنابراین  . شمرندمی   ضعیف  کنندمی   چنین  که  را   راویانی  حتی  و  کنندمی
  ، است  کرده  نقل  معتمد  جلیل  ۀثق  مرد  آن  «بزوفری»  کتاب   از   را   وصیت  روایت  طوسی
  بررسی   به   نیازی   و  است  کافی   وصیت   روایت   صحت  اثبات  برای   تنهایی به   نکته   یک  همین 
  اضافه  دیگر  های قرینه   به   که  است  ایقرینه   این   و  نیستها  آن   وثاقت  اثبات   و   سند  رجال

 . ندارد رجال  به  تگیبس وصیت  صحت امکرده تکرار بارها   که طور  همان  و شودمی

  همان  کرده،  نقل بزوفری  سفیان بن علی بن  حسین کتاب  از طوسی،  شیخ اینکه دلیل
  ذکر   با   روایات   سند  در  او  اینکه   ؛ است  کرده  نقل  او  از   «عاملی  حر»  که  است  دلیلی

  در   او  که این  است  مشخص   و   ، کندمی  شروع   استبرگرفته    ش کتاب  از   را   خبر   که   اینگارنده 
  او  کتاب   از   را   آن  که   است  آن  ۀدهندنشان   ،کرده  شروع  «بزوفری   حسین »  از  وصیت   روایت

 : کندمی بیان   کتاب آن تا را   خود طریق  سپس ،است  برگرفته

  بن   احمد"  ، کردم  بیان  بزوفری  سفیان  بن  حسین  ابوعبدالله  از  که  را  »اخباری
 1« .اند داده خبر من به او از "غضائری عبدالله بن حسین" و عبدون"

 : شودمی  حضور تقدیم طوسی  شیخ دربارۀ عاملی حر کالم  متن

  ابتدای   در  که   کرده  بیان  صراحتبه  «تهذیب»  کتاب  انتهای  رد  طوسی  شیخ»
به   یا  برگرفته  او  کتاب   از  را  خبر   آن  که  اینگارنده  ذکر  فقط به  ،کرده  روایت   که  اخباری

است؛   برگرفته،  اصل  آن  از  را  حدیث  آن  که  "اصلی   کتاب"  ۀنگارندذکر   کرده  بسنده 
  ها تصنیف  این  و   اصول  این   روایت  به  را  ما  که  را  ُطُرقی  و  هاراه  ما  و:است  گفتهسپس  

  از   تا   کنیمیم  بیان  مختصر   صورت به  ممکن   حد   تا  را   هااین  و  ، میکن یم   انیب  رساندمی
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1« .  ...بپیوندد   مستندات به و ،خارج   بودنمرسل

  در   طوسی  شیخ   که  است   یز یچ  همان  ، وصیت  روایت  صحت   اثبات   در  الخطابفصل
  اشکالی  که  آنجا   ؛است  کرده  ان یب   روایات   دیگر   و   وصیت  روایت   ان یب  از   بعد   « غیبت»  کتاب

 :داده است پاسخ آن به  و  کرده مطرح را 

  اخبار   هااین  و  ،کنید  روشن  را  اخبار  این  درستی  و  صحت  دالیل  ابتدا  شود  گفته  اگر»
  علمی  مسئلۀ   یک این و کرد،  اعتماد ها آن به  تواننمی  یعلم  روش  به  که هستند   یآحاد
 ... است

ها  آن  امامی  ۀشیع  که  است  آن  کندمی  داللتها  آن  درستِی   به  که  دلیلی   :گوییممی
  های کتاب  در  شانبودندرست  راه  و  اند،کردهمی  روایت  نسلاندرنسل  ،متواتر  صورتبه  را

 2« .  ...است یکی راه و است آمده المؤمنینامیر از متونی  در هامامی

  نشان  را   وصیت  روایت  درستی  و  صحت   که   است  طوسی  شیخ  از   حی صر   گواهی  این
  ن جاهال  دهان   بستن   و  نا معاند  کردنساکت   برای   تنهاییبه   قرینه  یک  همین   و  دهدمی

 . است کافی

 است  جهانیان پروردگار خداوند  آن از  ستایش و سپاس  و

 ! باد  مهدیون و  ائمه محمد،آل  و محمد بر  خداوند تمام و تام  صلوات و سالم و
ی لیقعُ   ناظم  
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 وصیت   از   پشتیبانی
 )انتصارًا للوصية(

 





 تقدیم

 ؛شریف  سروران و ، پرهیزکار دانشمندان و سعادتمند،  شهیدان آن به

 ؛ خالص طاهر ارواح و ،پاک   هایخون  آن به
 ؛ شناسند می  را ها آن آسمان  فرشتگان که کسانی  آن به

 ؛ شناسند نمی  را ها آن زمین،  اهل روزاِن تیره  که کسانی  آن به

 ؛ یمهد  امام انصار شهدای  به

  خداوند که  امید این  با  ؛ کنممی  تقدیمها آن  به پیشکشی عنوانبه  را  تالش اندک  این
  ما  بر  که حقی همان ؛ ببخشاید ما بر   ی که بر ما دارندحق از یاندک عنوانبه   را  آن متعال
 . خداوند توفیق و لض ف  به مگر ، نداریم  را  استیفایش تحمل و تاب   ما و است گران سخت

  حق  به و ،پاکش پدران حق و ،شما  بر احمدالحسن حق به  ،من گرامی آقایان ای
  با  م عمر  تا  کنید  شفاعت  متعال  خداوند  نزد  مرا  ،شما  بر  زهرا  ۀفاطم طاهره  ۀصدیق
  برساند؛  پایان به  نحس ال بن  حجت بزرگوارش پدر  و محمدآل  یمانی  والیت  بر  رستگاری 

 ؛ گردید طاهر  و  پاک  هم شدید دفن  آن  در  شما که زمینی و شدید،  پاکیزه   و پاک  که  شما

 شما،  بر  وندخدا  برکات  و  رحمت و شما،  بر  سالم و

 .روزها و هاشب  لحظات تک تک   در

 

  





 نصیحت 

  بن   علی  از   ،جدش  از  ، پدرش  از   ،محمد   بن   جعفر  امام  از   سند  با   :صدوق  شیخ
  حضرت  به  شتوصی   در  خدا   رسول   که  است  کرده  نقل  طوالنی   حدیثی  در  طالبابی

  دارند   را  یقین  بیشترین  و  ایمان  ترینشگفت  که  مردمانی  بدان   ،علی  ای»  : فرمود  علی
  است،   پنهانها  آن  از  حجت  و  اندنکرده  دیدار  را  پیامبری  هیچ  که  هستند  آخرالزمان  در  ایعده
 1« .آوردند ایمان سفیدی روی سیاهی بهها آن ولی

  : گفتند  «است؟  ترانگیزشگفت  ایمان،  کدام»  : فرمود  است،  شده  روایت  خدا   ل رسو   از
  نازل   وحیها  آن   هب  که  حالی  در  است،  انگیزشگفت  کجایش  این  و»  : فرمود  .فرشتگان  ایمان

  مرا   شما  که  حالی  در  است  انگیزشگفت   کجایش  این  و»  :فرمود  . ما  ایمان  :گفتند  «شود؟می
  به   الزمان،آخر  در  قومی  آوردنایمان»  :فرمود  است؟  ایمان  کدام  پس  :گفتند  «بینید؟ می

 2« .سفیدی  روی سیاهی
  برترین   از  کهخبر دهید    کسانی   از  »مرا  : فرمود   ، است  شده  روایت  محمد  خدا   رسول   از
  ها آن »  : فرمود  .فرشتگان  خدا،  رسول  ای  :گفتند  «.برخوردارند  ایمان  اهل  میان  در  ایمان
  همان   در  راها  آن  خدا  که  حالی  در  داردب باز   راها  آن  چیزیچه  و  ؛باشند  چنیناند و باید هم  چنین

  ای  :گفتند  «.هستندها  آن  از   غیر  بلکه  است؛  داده  قرارشان  ،داشته  مقرر  برایشان  که  جایگاهی
  .بخشید   فضیلت  نبوت  و  رسالت  با  را ها  آن  وندخدا   که  کسانی  همان  انبیا؛  خدا،  رسول
باید هم  چنین  هاآن »  : فرمود و    خدا   که  حالی   در  دارد بباز   راها  آن  چیزیچه  و  ؛باشند  چنیناند 

ها  آن  از  غیر  بلکه  است؛  داده  قرارشان  ،داشته  مقرر  برایشان  که  جایگاهی  همان  در  راها  آن
ها آن»:فرمود  .ندا هشد  شهید   انبیا  همراهبه   که  یشهیدان  خدا،  رسول  ای  گفتند  «.هستند
  شهادت   با   راها  آن  خدا   که  حالی  در  داردبباز   راها  آن  چیزی چه  و  ؛باشند  چنیناند و باید هم  چنین



. 288، صنعمهالو تمام الدینکمال . 1
. 300، ص17، جالوسائلمستدرک . 2
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  ، خدا   رسول   ای  پس  :گفتند  «.هستندها  آن   از  غیر  بلکه  است؛   داشته  گرامی  پیامبران  همراه
  من   از  پسقرار دارند و    مردان  پشت  دری هستند که  ا»عده  : فرمود   هستد؟  کسانی  چه  هااین
  که   حالی   در  کنندمی  تصدیق  مرا  و  ،اندندیده  مرا  که  حالی  در  آورند می  ایمان  من  بهها  آن  . آیندمی
  ها این  .کنندمیعمل    است  آن  در  آنچهو به    کنند می  پیدا  را  ایآویخته  کاغذ ها  آن  . اندندیده  مرا

 1« .دارند  ایمان اهل میان در را ایمان برترین



. 41، ص14، جعمالالکنز . 1



  بن   علی   به   وفاتش   شب   در   محمد  خدا  رسول  وصیت 
 طالبابی

به ما خبر داد، از اباعبدالله حسین    جماعتکتاب غیبت گفته است:  شیخ طوسی در  
بن علی بن سفیان بزوفری، از علی بن سنان موصلی عدل، از علی بن حسین، از احمد  

از پدرش،   از عمویش حسن بن علی،  از جعفر بن احمد مصری،  از  بن محمد بن خلیل، 
ذی  پدرش  از  باقر،  پدرش  از  محمد،  بن  جعفر  سید اباعبدالله  از  الثفنات  پدرش  العابدین، 

  ی در شب  »رسول خدا روایت کرده است:    المؤمنینحسین زکی شهید، از پدرش امیر 
دن از  عل  یا که  به  ا   یرفتند  صح  یفرمودند:  دوات  یفهاباالحسن!  کن.    یو  آماده 

پس از   ی،عل ی: ا یدرس ینجا به ا  تا امال فرمود  یرالمؤمنینرا به ام یتشانوص حضرت
نفر از دوازده    یناول  ی"عل"  یو تو ا   ی؛ها دوازده مهد من دوازده امام خواهند بود و بعد از آن

  یق مؤمنان و صد  یرو ام  یمرتض   ی تو را در آسمانش، عل  یوتعال. خداوند تبارک یامام هست
)تصد پ   کنندۀیق اکبر  )به یامبر بزرگ  اعظم  فاروق  و  ب  یلۀوس(  فرق    ینتو،  باطل  و  حق 

ا   یده نام  ی( و مأمون و مهد شودیم  گذاشته   یسته جز تو شا   ی احد   یبرا   یاسام  ین است و 
و    ـیشان ا   ۀچه زنده و چه مردـ   ی هست  یتمبمن و سرپرست اهل   یتو وص  ی،عل  ی. ا یستن

خواه  یوص  نیز  زنانم  بر  باق  یمن  من  ازدواج  عقد  در  که  را  هرکدام  پس    ی، گذار   ی بود؛ 
م  قیامت   یفردا  مالقات  ده   کندیمرا  طالق  تو  که  را  هرکدام  ب   یو  او  از  در    یزارممن  و 

او مرا م  یامت ق را م  بیند ی نه  او  نه من  از من جانشبینمی و  امتم    امیفه و خل   ین. تو پس  بر 
و    یکوکار که ن  "حسن"مرا به پسرم    ینیو جانش  یتوصا  یدکه وفات تو فرارس  ی. زمانیهست

پاک و    ین"حس"آن را به فرزندم    یدزمان وفات او که فرارس  نما.  یم به حق است تسل  یدهرس
فرارس  وقتی   بسپارد؛  یدشه او  عبادت  یدوفات  سرور  فرزندش  به  را  و صاحب  آن  کنندگان 

نما  ی"عل"عبادت(    هایینه پ  یثفنات )دارا  او رس  ید؛ واگذار  زمان وفات  به    یدهرگاه  را  آن 
صادق    " جعفر"آن را به پسرش    ید که وفات او رس   زمانی کند؛    یم باقر تسل   " محمد"فرزندش  

او فرارس آنگاه که وفات  او    یکاظم واگذار کند؛ وقت  ی"موس"به فرزندش    یدبسپارد؛  وفات 
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فرزندش    یدفرارس تسل  ی" عل"به  زمان  یم رضا  رس  یکند؛  او  وفات  فرزندش    یدکه  به  را  آن 
ناصح واگذار    ی" عل"فرزندش    آن را به  رسیدکه وفات او فرا   ی بسپارد؛ زمان  یثقه تق  "محمد"

که وفات او    یفاضل بسپارد؛ زمان  "حسن"آن را به پسرش    یدکه وفات او رس  یزمان  ید؛نما
فرزندش    یدفرارس به  را  نگهداشته   "محمد"آن  آل که  از  ا   محمدشده  بسپارد.    ین است 

آن  از  بعد  و  بود  امام  مهد   دوازده  وقتی  ی دوازده  پس  بود.  رس  خواهد  او  وفات    ید زمان 
جانش  یت]وصا اول  ینیو  که  فرزندش  به  مهد   ینمرا[  از  مقرب   یین ]نفر  تسل   ین و[    یم است 

مثل نام پدر من است و آن    یگرشنامش مانند نام من، نام د  یک  ؛نماید و او سه نام دارد
و   سوم   " احمد"عبدالله  و  مهد   یناست  او  اول  ی نام  او  بود؛  ا   یِن خواهد   1ست.« مؤمنان 



 . 300فارسی، ص؛ ترجمۀ 150و  149کتاب غیبت طوسی، ص. 1





 دوم  چاپ ۀمقدم

 الرحیم  الرحمن الله بسم
   العالمین  رب الحمدلله

 تسلیما   سلم و المهدیین و االئمه محمد  آل و محمد  علی الله صلی و

  و   رجال   علم   بررسی  به   آمده،   کوتاه   و  درآوردم   تحریر   ۀ رشت  به   را   کتاب   این   نکه آ  از   پس
  تمام   معاندان  بر   بیشتر   هرچه  را   حجت   حقیقت،   طالبان   هدایت   امید   به   تا  پرداختم   سندها 

  بیفزایم؛   آن   هب  را   سادهتوضیحی    جزئیاِت   و  هاپاورقی   برخی   کرد  خطور   م ذهن   به   کنم، 
  روی  از  که   شنیدم   را بدنهاد    مراجِع   بلندگوهای   از  برخی  سخنان   آنکه  از  پس   خصوصبه 

 .اندبافته   هم به  را  هایییاوه  ،مباالتی بی  و عناد  و جهالت

  سرعتبه   داشتم  را   امکانش  آنچه  و  افتمی   را   اریک  چنین  توفیق   بنده  الحمدلله،
  « حسین بن علی» که به پایان رساندم توضیح این  برای طوالنی پیوستی  با  را  آن و ...نوشتم
  ، است  صدوق  شیخ  پدرِ   ، «قمی  بابویه  بن  حسین   بن  علی»   همان  ،وصیت   سند  در  موجود

 . دنمانَ  باقی  انتراشبهانه  برای  ایبهانه   و عذر و دلیل  هیچ تا  ، دیگریکس هیچ  نه

یک    حتیها  آن  از  زیرا   ؛است   افکنده  سایه  جماعت  این  بر  شدید  ترسی  است  مشخص
  این   و   ندیدیم  مهدی  امام  انصار   توسط   شدهنگاشته   مطالب  به  پاسخ   در   ، شدهنوشته   ۀبرگ

  چیزهایی دربارۀ    ، نامربوط  سخنانی   بافتنهم به با    که  است  هبودها  آن   ۀعاجزان  ۀحیل  و  مکر
  ناتوان  و  عاجر   افراد   کار  ، روش  این   و   کنند،نمی   درک   را   معنایشان   که   کنند   درازیروده
  علمی  هااین   اگر   .هراس دارند  دلیل  برابر  در   دلیل   با   رویارویِی   از   که  کسانی   همان  ؛است

  شان خود  که  آنجا   از  ولی  ؛ نوشتندمی   داشتند   باور  اشدرستی   به   که   را   چیزی   داشتند 
  را   آن  اگر   پس  قدر،گران  گوهر   برابر   در است    غباری   تنها   دارند   چنته  در   که   چیزی   دانندمی
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  به   روازاین   ؛است   چنین  نیز   واقعیت   و  شد  خواهند  رسوا   همگان  برابر   در   قطعا    دهند  نشان
 ! آوردند روی برانگیزشک  سکوتی

 العالمین  رب  الحمدلله و
قیلیعُ  ناظم   شیخ   

ق1431اِلصبرجب اواخر  
 



 حیم الرَّ  حمنالرَّ  الله بسم

 العالمین  رب  الحمدلله و

 کثیرا   تسلیما   سلم  و المهدیین  و  ةاالئم محمد ل آ و محمد  علی  الله صلی و

 درآمد پیش 

  وصی  و  وصیت »  کتاب  نیز  و  « وصیت  از  دفاع   »در   کتاب  در   ، وصیت   بودندرست دربارۀ  
  پذیرفتن   به   مجبور  را   مخالف  وشود  می   قطعیت  موجب  که  هاییقرینه   با  «احمدالحسن

  شده   نوشته   آنچه   به   انصاف  ۀدید  با   هرکس  و   کردم،   تشریح   مفصل   طوربه   را   مطلب   ندکمی
  وصیت   روایت  ضعفدربارۀ    اباحمبی   که  را   کسانی  نادانی  و  جهالت  میزان  ،بنگرد  است

  در   شدهوارد   توثیقات  به  فقط  را   روایات   صحت  و  درستی  که   را   کسانی  یا   گویندمی   سخن
   .شودمی مشخص  دانندمی منحصر  رجال  های کتاب

  درک   خوانندمی  را   آنچه   یا  کنندنمی   مطالعهنادان،    جماعت  این  هک  آنجا  از  ولی
  پیش  در   را   تکذیب   راه  ، کاری  هر   از   قبل   و   فرض پیشطور  به   که   آنجا   از   یا   کنند، نمی 

  »در  کتاب  در   شدهنوشته   مطالب  به   یپاسخ  هیچ   که   بینیممی   چنین را  ها  آن   ،اندگرفته 
  به   را   مردم  عقل  تاکردند    کشیدنفریاد   به  شروعنابخردانه    و  نکردند   ارائه   وصیت«  از   دفاع

  را   سخنانی   که  حالی  در  ؛سازند   دور  حق  به  رساندنیاری   و   حق  از  را ها  آن  و  بگیرند  سخره
  هرگز   اینان   .سیراب  را   ایتشنه   نه  و  کندمی  سیر   را   ایگرسنه   نه  که  دادند  قرار  ویزادست

  چیز   حسادت  و  کینه  و  فریب   و  مکر  جز  هایشاننْفس   ـخدا   بر   پناهـ   و  اندنبوده   حق  دنبالبه 
 . ندارد نهفته  خود در دیگری

که  دارد  شنوا   گوش   که  کسی  برای   شد  نوشته   کتاب   آن  در   که  مطالبی حالی    بر  در 
  هرچه   را   جماعت  این   خواهممی   الهی  ۀقو  و  حول  به   ولی  ؛است  کافی است    گواه  خودش

  در   این   البته  ؛نم ک  آشکار  همه   برابر   در   را   شاننادانی   و  جهالت  میزان  و  ،رسوا   بیشتر   و  بیشتر 
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  و   ؛بردارد   خود   گردن  از  را   استحمار   و  بندگی  یوغ   بخواهد  که   باشد   کسی  که  است   صورتی
 ! باشند چنین این  ، مردم که امید

  راه  تنها   ندا قائل   هک ها  آن  تصور   سستی   میزان  به   ـمختصر   بسیار  یصورتبهـ   اکنون
  زیرا   ؛پرداخت  خواهم  است،  رجال  هایتاب ک  به  مراجعه  روایات،   به  اعتماد  برای   نک مم

  آن  در  و  است   انتشار  حال  در  هک  نوشتم   زمینه   این   در   را   تابیک  گذشته   ماه   چند   در   بنده 
  ایوسیله  عنوانبه را  ها  آن  نداشتنصالحیت   و  هاکتاب  این  اعتبار  میزان  تفصیل،به 

  .امداشته  بیان محمدآل  روایات  ردّ  برای  اعتماد قابل 

  وفاتش   شب  در  خدا   رسول   وصیت  راویان  وثاقت  به   اختصاربه   اکنون  همچنین
  ناگوار   وضعیت   و  مصیبت   خاطر  به  را   خود   است  بهتر   جاهالن  این   برای   و   ؛ پرداخت  خواهم

 . کنند مخفی خاک  در  شودمی واردها آن  بر  که ایرسواکننده  جهل  ننگ  و

   :بپردازیم  نکته چند به  ابتدا  دارد جا  وصیت، راویان وثاقت  بیان از  پیش

   اول  ۀنکت
  مخالفتی   و  جسارت  ،باشد   نشده   صادر   بیتاهل  از  که خصوص  به   روشی  اتخاذ

  آن  ه ک  زمانی   به   رسد ب  چه   ؛ آیدمی   حساب  به   محمدآل   و  محمد   دین   برابر  در   شرعی
! است؟ شده روایت بیتاهل  از که  باشد ایَرویه  مخالف  روش،

راویان،    فقط  روایات  پذیرش  کردنمحدود   کرد  خواهم  روشن  و وثاقت    در   مبالغه  یابه 
  این   در   ولی  ؛بسیارند  خصوص  این  در  روایات  و  است  بیت اهل   روایات  مخالف  ، کار  این

 :نمکمی  بسنده  روایت  دو  یا  یک به  تنها  اندک،  صفحات

  از )  بشیر   بن  جعفر  از  ،اسماعیل  بن   محمد  از  ،برقی   خالد  بن  محمد  بن  احمد
  حضرت  هک  است  کرده  روایت   اباعبدالله  از   یا  ابوجعفر  از   ،ابوبصیر   از  ، (الحصینواب
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  ما   به  منسوب   که  رد ک  نقل  حدیثی  شما  برای 1روری حَ   یا  دریقَ   یا   ئیرِج مُ شخصی    اگر»  : فرمود
  ترتیب[   این  ]به  و  باشد  داشته  را  حق  از  ایگوشه  شاید  دانیدنمی  شما  زیرا  نکنید؛  تکذیب  را  آن  بود
 2«. شود تکذیب  عرشش باالی وندخدا

  دیگری   روایات  آن،  کنار  در  و  است  صحیح  روایت  این  سند  شوممی   یادآور  الزام  باب  از
  این   بررسی   زیرا   ؛ کرد  درخواست  مهدی  امام  انصار   از  را ها  آن  توانمی   که  هستند   هم

  بحث   این  شدنطوالنی   موجب   ،جایگاه   این   در   انراویانش  حالشرح   به   پرداختن  و  هاروایت
 .شودمی

  از  ، حکم  بن   علی  از  ، محمد  عبدالله  از   ، یحیی  بن   محمد  از   صحیح  سند   با   همچنین 
  من   به  ءعال بوا   بن   حسین :گفت  ،است  شده   روایت  یعفورابی  بن  عبدالله  از  ،عثمان   بن  ابان

  تفاوت   دربارۀ  اباعبدالله  از   : گفت  بود، حاضر    یمجلس  در   نیز   یعفورابی   ابن   :گفت
  احادیثی  با  ،اندشده   روایت  داریم   اعتمادها  آن  به  که  یراویان  برخی  از   که  پرسیدم  احادیثی

  شما   سویبه  یثی حد  ی وقت»  : فرمود  .اندشده   روایت   نداریم   اعتماد ها  آن  به   که  ایعده   از  که
  نهما  وگرنه  ؛است  درست  داشتید   ایشبر   خدا   رسول  سخن  از  یا  خدا   کتاب  از  ی شاهد   و  آمد

 3« .است سزاوارتر آن  به است هآورد را یثحد  آن که کسی

  که   حالی  در   ؛است  راویان   بودنثقه غیر   و   ثقه  متحجرین،  این   میزان  و   مالک
   ، ئی رِج مُ   که  را   حدیثی   حتی  و   نکنید   تکذیب   اندفرموده   بیتاهل

َ
  آورده  روریَح   یا  ری دَ ق

  نظر  در  روایات  پذیرفتن  اساس و پایه  عنوانبه  را   وثاقتعدم یا وثاقتها آن و ، نکنید رد است
  ثابت   شرعی   نظر  از  موضوع  این   اصل  یعنی   ؛هاستآن  بزرگان  به  پاسخی  این   و   اند؛گرفته ن

  و   توثیقات  خودِ دربارۀ  جدل  وبحث   به   برسد   چه  ، شودنمی   تکیه  آن  به   و  است   نشده



های منحرف هستند. )مترجم( مرجئی، قدری، و حروری از فرقه. 1

395، ص2، جالشرائععلل ؛ 230، ص1، جاحمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن. 2

.110، ص27، جالبیت()آل  الشیعهوسائل. 3



 احمدالحسن وصیت و وصی  ................................................................................ 406

!رجالی تضعیفات

 دوم   ۀنکت
  و  طوسی   شیخ   رجال  کتاب   کهـ ها  آن   مشهورترین   حتی  و   رجال   های کتاب   در   هرکس

  بردارینسخه   اتاشتباه  معرض  در  هاب اتک  این   کندمی  مالحظه  ، کند  ملأت  ـاست   نجاشی
  . است  یتواقع  از  دوربه   شانمطالب  از  بسیاری   کندمی  مالحظه  نیز  و  اندگرفته   قرار   تحریف  و

  و  «یزید  بن  جابر »  مثل  ائمه  یاران  بهترین   ، نجاشی  کنیم می  مشاهده   مثال  عنوانبه 
 رِ   کثیر   بن   داوود»  و  « عمر  بن  لفّض مُ »

ّ
  ضعیف  را   دیگران  و  «یسنَ ُخ   بن  یلّ عَ مُ »  و  «یق

  و   تواتر   حد   در   دننکمی  ستایش  و  مدح   بسیار  را ها  آن   هک   ی روایات  اینکه   وجود   با   ؛داندمی
  مثال    ؛ دارد  نقیض وضد   یکدیگر   با  نیز   رجال   علمای   نظرات  ، این  بر  عالوه   . هستند  کثرت

  ضعیف  را   او  نجاشی  ولی  رد اشممی  قموثّ   را   شخصیتی  ، طوسی  شیخ  کنیممی  مشاهده
دیده    اتی تناقض   نیز   یرجال  عالم   ک ی  سخنان  در   حتی   .است  برعکس  نیز   گاهی   و   ،داندمی
  زیاد   بن   سهل »دربارۀ    طوسی  شیخ   نظرکنیم که  عنوان مثال مالحظه میبه   شود؛می

این دست    «رازی   موثق   را   او  « 381ص  ،رجال »  کتاب   در   طوسی  شیخ   یعنی   ؛ استاز 
  وقتی  ولی  «.است  ثقه  سعید، ابا   ۀکنی  با  ،آدمی  زیادِ   بن  سهل»  :گویدمی  او  دربارۀ  و  داندمی
  دربارۀ   140ص   در  بینیممی  کنیممی  مراجعه  «الفهرست»  یعنی  طوسی  شیخ  دوم  کتاب   به

« . ... است ضعیف ،سعیدابا  ۀ کنی با  ،رازی  آدمی زیاد  بن  سهل» :است گفته  راوی همین 

  شیخ  گوییتناقض دربارۀ    مصداق   چند   اختصار به   ، هایم گفته   بیشترِ   تأکید   برای   و
 : کنممی بیان   را  (الله رحمهما )  نجاشی شیخ با  طوسی

 رِ  کثیر  بن   داوود .1
 
   :ی ق

  کثیر   بن  داوود»  :است  نوشته   5003  ۀشمار ،  329ص   ،خود   رجال  در  طوسی  شیخ
  «.است  ثقه  ،اسدبنی  پیمان هم  ،رقی
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  ، رقی  کثیر   بن   داوود»  : گویدمی  410  شماره ،  156ص   ، خود  رجال   در  نجاشی   شیخ 
  هیچ  :است  گفته  الواحدعبد   بن   احمد  .کنندمی  روایت  او  از  ُغالت  و  است  ضعیف  بسیار

 « . ... ندیدم او از  درستی حدیث
  من   به  نسبت  را یقّ رِ  داوود»  : فرمایدمی   که   داریم  صادق  امام  از   روایتی  ما   که   حالی  در
 1« .آورید حساب به خدا  رسول به  نسبت  مقداد  همانند
   :برقی  علی  بن محمد  بن  نا رحمالعبد  بن  خالد  بن محمد  .2

  خالد  بن   محمد »  :است  گفته   5391  شماره ،  349ص   ، خود   رجال   در   طوسی   شیخ 
   «.اندبوده  موسی الحسنو اب اصحاب از  عده این  . است ثقه  ،برقی

  بن   خالد  بن  محمد»   :است  گفته  898  شماره،  322ص   ،خود  رجال  در  نجاشی  و
  بود  ادیبی  یو   .است  ضعیف  حدیث  در  ...عبداللهابو  برقی  علی  بن   محمد  بن  ناعبدالرحم

گاهی  عرب علوم  و اخبار  به  که  «. ...داشت آ
   :سابور  بن  عیسی  بن  مالک بن   محمد بن جعفر .3

  بن   محمد   بن  جعفر»   :است  گفته   6037  شماره،  405ص   ،خود   رجال   در   طوسی  شیخ
  قائم،   تولد   مکان  و  زماندربارۀ    و  ؛کنند می   تضعیف  را   او  ایعده   . است  ثقه  ،کوفی   ،مالک
 «.است کرده  روایت عجیبی  هایحرف

  بن  محمد  بن  جعفر»   :است  گفته   313  شماره،  119ص   در  ،خود  رجال   در  نجاشی
  حسین   بن   احمد   . بود  ضعیف  حدیث  در   ،عبداللهابا   کوفی،  ... سابور  بن   عیسی  بن  مالک
  شنیدم   و   ،کردمی  نقل   روایت   ناشناخته   راویان   از   و  ،کردمی   جعل  حدیث   وی  است  گفته

 « . ...بود فاسد   نیز  او روایت و مذهب گفتمی کسی



. 405، ص8، جمعجم رجال حدیث. 1
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   : خنیس بن معلی .4

  گفته   و  کرده   ذکر  شدهمدح   رادفا   میان   در   را   او  346ص  ، غیبت  کتاب  در  طوسی  شیخ
  قتل   به   را   او  علی"   بن   ودو "دا   دلیل   همین   به   و  بود   اباعبدالله  نمایندگان   از   او»  :است
اساس  و  بود   محبوب  امام  نزد   وی   . رساند   او   وضعیت   و  ،کردمی   حرکت  امام   روش  بر 

   «.بود  مشهور

  :خنیس  بن  معلی»  : است  گفته   1114  شماره،  417ص   در   ، خود  رجال  در  نجاشی
 اسدبنی   پیمانهم  نیز او از پیش  و ،بود محمد بن جعفر صادق امام ۀشدآزاد ، ابوعبدالله

« . ...شودنمی  اعتماد  شروایات به و است  ضعیف بسیار  او . بود  بزاز  و کوفی وی .بود

 : است آمده ـخویی  محقق اعتراف بهـ  صحیح  روایتی  در حال این با  

  من   به  .بودم  مکه  در   اباعبدالله  نزد   :است  شده  روایت   جابر  بن  اسماعیل  از
  در   ایحادثه  آیا  بپرس   و  برسی  سفان""عُ   و  ""مرّ   به  تا  برو  بیرون  ،اسماعیل  ای»  :فرمود

  به   تا  رفتم  سپس  .ندیدم  را  کسی  و  رسیدم  مرّ   به  تا  رفتم  بیرون  من  «است؟  داده  رخ  شهر
خارج    جاآن  از  که  همین  شدم.  خارج  "عسفان"  از  . ندیدم  را  کسی  ولی  رسیدم  سفانعُ 

 شهر   در  آیا  گفتمها  آن   به  .بردند می  "عسفان"  از  روغن  بار  هک  رسیدم  اروانیک  به  شدم
  " خنیس   بن  معلی"  او  به  هک  عراقی  این  فقط  ،نه  :گفتند  ؟است  هداد  رخ   ایحادثه

  من   به  دید  مرا  ه ک  همین  .برگشتم  اباعبدالله  نزد  به   :گفت  است.  مرده  گفتندمی
  خدا   به»  :فرمود  .بله  :گفتم  «شد؟  شتهک  خنیس  بن  معلی  ،اسماعیل   ای»  :فرمود
 .« شد بهشت وارد  سوگند

  به   و  وبیدک  دیوار   به  را   روایات  این   نجاشیولی    اند؛کرده  مدح  را   او  هک  روایاتی  دیگر  و
 !ردک اعتماد  هاقال وقیل 

   : یؤلؤ ل حسین بن حسن .5

  حسین   بن  حسن»  : است  گفته  6110  شماره،  405ص   ،خود   رجال  در  طوسی  شیخ
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  دانسته   ضعیف   را   او  ه یْ وَ بابَ ابن   است.  کرده  روایت  او  از   یحیی  بن   احمد  بن   محمد   که  ،لؤلؤی
  «.است

  ی ؤلؤ ل  حسین   بن  حسن»  : است  گفته   83  شماره،  34ص  ، خود  رجال  در   نجاشی 
 «.ستاو ۀ نوشت نوادر"  "مجموع کتاب و دارد ی بسیار  تا روای .است ثقه  و مطمئن  ،کوفی

   :یقطین  بن عبید بن عیسی بن محمد  .6

 : است گفته  896 شماره،  333ص ، خود رجال در نجاشی

 و  بوده  خزیمه  بن  اسد  غالم  او  ،موسی  بن  یقطین  بن  عبید  بن  عیسی  بن  محمد»
  ی بسیار   روایات  است،  مطمئن  و  ثقه  ست.ما  بزرگوار   یاران  از  وی  . است  ابوجعفر  به  ملقب

  نقل   روایت  شفاهی  و  ایاتبهکم  صورتبه   دوماباجعفر    از  و  خوب،  یات تألیف  با  ،دارد
. است کرده

  بن   محمد   فقط  هک  روایاتی   : است  کرده  بیان   ولید ابن  قول   از   هیْ وَ بابَ   بن   جعفرابو 
 . نیست   اعتمادقابل است ردهک نقل  یونس تابک  از عیسی

  همانند   کسیچه  :گویندمی  و  کنندمی  انکار  را  قول   این   که  دیدم  را  خود  یاران  لیو 
   ؟است هشد ساکن  بغداد در عیسی  بن  محمد ابوجعفر

  بن   عبید  بن  عیسی  بن  محمد   گفت:می  صباحابن  : است  گفته  کشی  عمروابو
   .کند  نقل روایت محبوب""ابن از بتواند  که  بود آن از  ترسالوسنکم  ،یقطین

  از   و  داشت  دوست   را   عبیدی  شاذان  بن  فضل  :گفت  قتیبی  :است  گفته  عمروابو
  و   نداشت؛  نظیر  او   :گفتمی  و  داشت  تمایل  او  روایات  به   و  ردکمی  تمجید  و  تعریف  او

 « .است افیک  فضل  از ثنا و مدح همین 

 : است گفته  611 شماره، 216ص  فهرست،ال کتاب  در طوسی شیخ

  بن   علی  بن  محمد  ابوجعفر  و  است  ضعیف  ،یقطینی  عبید  بن  عیسی  بن  محمد»
 نقل  او  فقط  هک  را   روایاتی  :است  گفته  و  کرده  استثنا  الحکمه  نوادر  رجال  از  را  او  بابویه



 احمدالحسن وصیت و وصی  ................................................................................ 410

   «.است بوده  (کنندگانغلو)  غالیان جمله از او :شده گفته  .کنمنمی روایت باشد ردهک

  گفته  5758  شماره،  391ص ،  هادی  اصحاب   فصل   ، خود   رجال   تاب ک  در   یو 
 « .است ضعیف قم محدثین  نظر  بر  بنا   ،یونسی ، یقطینی عبید بن   عیسی بن  محمد » :است

  اند«نکرده  روایت  بیت اهل  از  که  »کسانی  فصل  ،خود   رجال  در  همچنین   وی
 است.«  ضعیف  یقطینی،  عیسی بن »محمد  است: گفته  6361 شماره، 448ص 

   :ساباطی موسی بن   عمار .7

  ساباطی،  موسی   بن  عمار»  : است  گفته   779  شماره ،  283ص   ،خود   رجال   در   نجاشی
  واباعبدالله    ازها  آن  . بودند   صباح  و  قیس  او  برادران  و  ،بود   غالم  الفضلابو   همان

 « . ...بودند  روایت  ثقات  جمله از همگی  و  کردندمی روایت   الحسنواب

  عمار   ...»  :است  گفته  1413  حدیث،  372ص ،  1ج   ،« استبصار»  در  طوسی  شیخ
 است  ردهک  شاننقل  او  فقط   هک  روایاتی  هب  و  است  فاسد  اعتقادش   و  ضعیف  ،ساباطی

 « . . ..ردک اعتماد تواننمی 

  های کتاب   در   گوییتناقض   و  توهمات   و   پریشانی  میزان  شد   تقدیم   آنچه   به   توجه   با
روان  چگونه  شومنمی   متوجه  بنده  و  شودمی  روشن  رجال و    این   اب  تواندمی  انسان  روح 
  روایات   مخالف  بسیاری   موارد  در  کنیم  مالحظه   وقتی  خصوص به   ؛ یابد  آرامش  هاکتاب
  گرنه و   آوردم؛   را   هااین   عجالتا   بنده  و   بود   موجود   وضع   از  اندکی  هاین ا   ! ؟هستند  بیتاهل
 هاست.این  از بیش است  مخفی آنچه

 سوم  ۀنکت
  تسامح   کند   مل أت  رجال  های کتاب   در   موجود   تضعیفات  و   توثیقات سندهای    در   هرکس

  روایات،   سندهای   در ها  آن  دید.   خواهد ها  آن  به   اعتماد   در   را   ی بسیار   های گیریآسان  و
  در   و  ، منقطع  نه   باشد   متصل  باید  حتما    سند  اینکه  و  کنندمی  بررسی   یکبه یک   را   راویان
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  از  او  روایات  و  یّش کَ   رجال  درها  آن   حتی  باشند.  مطمئن  و  ثقه  نیز  راویان  تمام  حال  عین
  آن   سند  که  دیدند   را   روایتی  اگر  یعنی  کنند؛می  دقت   رجال  تضعیف  یا  قی توث  در  ،معصومین

  آن   ارزش   از   یا   کنند نمی  اعتماد   آن  ه ب   است   ضعیف   سند   در   روایان   از   یک ی  یا   است   لرَس مُ 
  ، اعتماد  نجاشی  کالم  هب   مثال   عنوانبه   ایعده   کنیممی  مشاهده   حتی  و  کاهندمی  روایت

 ! کنندمی رها  را  معصومین صحیح  روایات ولی

  بدانند   را   شان سند  اصال    آنکه  بدون   را   رجال   علمای   سخنان   آنان  آنکه  شگفت
  و  مدح در معصومین از شدهنقل السندصحیح  روایات بر را ها آن گاهی حتی و پذیرندمی
! دهندمی ترجیح  رجال، ذم

  علمای   خودِ   گمان  و   حدس  و  اجتهاد   و  یأ ر   از  یا  ،رجالی  تضعیفات  و  توثیقات   بنابراین
  قطعا    اجتهاد،   و  یأ ر دربارۀ    .است  شده   نقلها  آن   برای  یا  گیرد،می   سرچشمه  رجال
  در ها  آن   که   بسیاری   اشتباهات  از   اطالع  از   پس   خصوص به   ؛ کرد  اعتماد   آن  به   تواننمی 
 اند.داشته  زمینه  این

  بیتاهل  طریق   از   یا   :نیست   خارج  حال   دو از    ،است  شده  نقلها  آن  برای   آنچه   اما
  . است  شده   نقل   بیتاهل  غیر   طریق   از   یا  ؛ است  شده  نقل  بیتاهل   به   منسوبین   یا

  ما   ایبر   است  شده  نقل  بیتاهل  غیر   از  هک  رجالی  تضعیفات   و  توثیقات   از   دسته  آن
  و   جرح  در ها  آن  روش   و  سخنان   این   راویان   سند سلسله  وقتی   خصوصبه   ؛ نیست  حجت
  نقل   وی   قول   از   طوسی  شیخ   یا   نجاشی  ه ک  را   سیک  مثال    باید   ما   بنابراین   ؛ نشناسیم   را   تعدیل 

  سخن   این  نیز  نفر  دو  آن  به  ۀکنندنقل   بدانیم  باید   ناگزیر  حال  عین  در   و  ،بشناسیم   کنندمی
  به   تا  بدهیم  ادامه  ترتیب  همین  به  باید  و  ،است  کرده  نقلها  آن  برای  کسیچه   از  را 

ها  آن  ه ب  چگونه   ناقل،   بینیمب  باید   سپس   .برسیم  حدیث  راویان  یا  ائمه   اصحاب  از  هاییگروه
  روی  از  آیا  .است  بوده  چه  کار  این  برای  او  روش  و  ،کرده  تضعیف  را ها  آن  چرا   یا  ،اطمینان

 دیگر؟  چیز  یا  است بوده حدس و اجتهاد و گمان



 احمدالحسن وصیت و وصی  ................................................................................ 412

  نیز  اینجا  در  ،است  شده  نقل  بیتاهل  طریق   از  رجال  علمای  برای  آنچهدربارۀ    اما
  ضعیف   یا   مجهول   فرد   از  یا   ،لرَس مُ   سند   اینکه   و  بشناسیم   کامل  طوربه   را   سندسلسله   باید 

 چرا   وگرنه   ؛است  بوده   مخالفین  ایبر   الزام  باب  از  همه  ردم ک  بیان  هک  نکاتی  این  !نباشد
 شدهنقل   تضعیفاِت  و اتق توثی وضعیت بررسی ولی ، نندکمی دقت روایاتسندهای  درها آن
  و   طوسی  ، نجاشی  هایکتاب   خصوصبه   ، رجال  هایکتاب  ه ک  یحال  در  !؟اندکرده   رها  را 

  و   ، دنندار   ـمواردی   اندک  در  مگرـ   ایواسطه   و  طریق  هیچ  و  ، سندی  هیچ  غضائری ابن
  احوال  مگر  ؛د نندار   مقاومت  تاب   هرگز  علمی،  نقد   برابر   در  که   هستند  سخنانیها  آن   تمامی
  این   وضعیت  بودنمشخص   البته  که  باشد  بوده  مشهور  ضعفشان  یا   اطمینان  هک  راویانی

  و   روایات  طریق  از  عده  این  وضعیت  بلکه  ؛ندارد اختصاص    رجال  هایکتاب   به  نیز  افراد
 .است بوده   معروف و مشخص ، تاریخ  و سیره در موجود مشهورِ  مطالب

  احمد»  رجال   کتاب  طوسی،   شیخ   برای  خصوصبه ها  آن   اعتمادقابل   کتاب  ترین بزرگ 
  چهار   اسامی  شودمی  گفته  که  کسی  ؛است  « جارودی  زیدی  قدهعُ   بن  سعید  بن  محمد  بن

نزد   افراد  از  نفر  هزار  «قدهعُ ابن »  خود  .است  کرده  آوریجمع   را   صادق  امام  مطمئن 
  زیدی »  او  مذهب   ، عالوهبه   است؛  رجال   طریق   از   او  بودنثقه   ولی  ، است  ق موثّ   اگرچه

  ترمهم  است. هردمُ  عقیده همین با وی ـگفته  طوسی شیخ  که طور همانـ   و هبود «جارودی
  و  شناسیمنمی   تضعیفات  و  توثقیات  این  خصوص   در  را   «قدهعُ ابن »  طریق  و  سند   ما   این،  از

   ! نه؟ یا  اندبوده  موثق او، سند در موجود  رجال یا ؟ نه یا  است داشته  یسند  او آیا دانیمنمی 

  یاران   معاصران  از  نه  وبوده است    صادق  امام  معاصران  از   نه  «عقدهابن»  عالوهبه 
  شیخ   ۀگفت  طبق  که  حالی  در  ،یافت  وفات   ق184  سال  در  صادق  امام  زیرا   حضرت؛  آن

  و  صادق  امام  وفات  بین   یعنی  است؛  هیافت  والدت  ق249  سال   در   عقدهابن   طوسی،
  نه   و   است  بوده   امام  معاصر  نه   او  و  دارد   وجود   فاصله  سال   65  «عقدهابن »  والدت 
  ما   بنابراین   ؛ باشد  کرده   نقل   دیگری   اشخاص   از   را   توثیقات   این   او  باید   پس   .شیاران  معاصر

  از   نیز ها  آن  خود   آیا   اینکه  و  بشناسیم   توثیقات  این   نقل   خصوص   در   را   عقدهابن   سند   باید 
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  اعتماد   آن  ه ب  یم بتوان  ،رجالیون  خودِ   قواعد   طبق   تا   خیر،  یا   اندبوده   مطمئن(  )افراد  ثقات
 . باشیم شانحجیت به   قائل و کنیم 

  شیخ   رسیدن  طریق   توثیق   برای  تصریحی  هیچ   نجاشی،  یا  طوسی   رجال  در   حتی
  موسی   بن  محمد   بن   احمد»توثیق    برای   یعنی   ندارد؛  وجود  عقدهابن   های کتاب   به   طوسی
  این  کنند می   اعتماد   او  ه ب  که   کسانی  دلیل  .است  بوده   طوسی   شیخ  ۀ واسط  که  «اهوازی

  حال شرح   در  را   خود  طریق   وقتی  نجاشی  اما  ؛است  نجاشی  مشایخ   از  وی  که  است
  تنها   و   نکرده  مشخص   را   «عقدهابن »  های کتاب   رسیدن به   طریق   ، شماردبرمی   «عقدهنبا »

 از  دیگران  و  ما  اصحاب  که  هستند  هاییکتاب   هااین  ...»  :است  ردهک  بسنده  سخن  این  به
  آنان،  هایکتاب   به  اشدستیابی   طریق  که  داردمی   بیان  صراحت به  او  و  «...ندا هکرد  نقل  او
  نیازمندیم   ما   حال   هر  به .اندبوده  سنی  نیز  ایعده   و   شیعه ایعده   که   بوده   کسانی  ۀواسطبه 

  و  توثیقدربارۀ    سپس  و   کنیم  حاصل  اطالع  وثاقتشان  از  و  بدانیم  را   هاواسطه  این  نام
  در   «عقدهابن »  که  را   هاییواسطه  باید   سپس  !باشیم  داشته  نظردقت   اعتبارشان  و  کیفیت

  هااین   دانستن   و   ،بشناسیم   است   آورده  خود  رجالی  هایکتاب  در  تضعیفات  و  توثیقات   نقل
 اثباتشان. به  دبرس  چه است،  محاالت  از

  در   آن   با بسیاری   احادیث  بسا چه  و   است  ی مختلف  های غرض   و   زوایا  دارای   حدیث،   ، بله
  مردم  ۀ عام  بر   که   است  حقیقتی   همان   است؛   تلخ   حقیقت  همان   این،   ولی  باشند؛   تعارض 
  پرگویی   رجال   های کتاب  هب  اعتماددربارۀ    فقط   که  کسانی  این  و   است،  هماند  مخفی

  حالی  در   ؛ اندنواخته   را   خود  رسوایی   کوس   و   اندزده   چنگ   خود   قتلگاه   به   واقع  در   ، کنندمی
  با   که   بروند  چیزی همان    استقبال  به   باید  پس  !است  بوده  دلیل   و   حجت  کنندمی   تصور   که

  شود   الل   هایشان زبان  ،شود   بسته   هایشاندهان   باید   و  ، ندا ه آورد  دست به  خودشان  دستان
   . گردد دفن خاک  در سرهایشان و

  فنا   به  ـکنند می   تعبیر  خودشان  که  طورآنـ   را   پندارهایشان  هایشان،بافتن   صغرا   و  کبرا 
  رویکرد   و  روش   با  ـخودشان  تعبیر  طبقـ   اساس  و  اصل  از  روش  این   یعنی  ؛است  داده
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  بیان   ترپیش   که   طور   همانـ   و  کرد   تکیه   آن  به   تواننمی  و   ، ندارد  سازگاری   بیتاهل
 شمرد.  معتبر  روایات  رد یا  پذیرفتن  برای  دلیلی و حجت عنوانبه  را  آنتوان نمی  ـکردم

 چهارم   ۀنکت
  پوشی چشم   هرگز  البته  کهـ   کنیم   پوشیچشم   و  بیاییم   کوتاه   شد گفته    آنچه   از   اگر  حتی

  رجال   مثل   یرجال  هایکتاب   به   فقط  را   راویان  تضعیف  یا   توثیق  ندارد  امکان  ـکنیم نمی 
  ۀ همها آن زیرا  ؛کرد محدود طوسی( فهرستال و رجال های)کتاب   طوسی رجال و نجاشی

 باشند.   نیاورده   نیز را  رجال  دهم ک ی حتی  بسا  چه  و اندنکرده  ذکر را  راویان

  شده  تألیف  حدیثی   اصول   و  هاکتاب مؤلفان    بیان  برای   صرفا    ،نجاشی   رجال  کتاب
  نجاشی  خودِ   وجود   این  با  و   است  بوده   نالفؤ م  اسامی  و  حالت  بیان  برای   فقط  یعنی  است؛

  با   های کتاب   ۀ هم  حتی و   ،نالفؤ م  ۀ هم  حتی   او  که   است   کرده  اعتراف   خود   کتاب   ۀمقدم  در 
   :شودمی حضور تقدیم  او سخن  متن  .است نکرده ذکر  را  احادیث  محتوای

  توفیقاتش   بر  و   کند  طوالنی  را  عمرش   خداـ  شریف  سید  چهآن  بر  بنده  ؛بعد  اما»
  نه   ، شیعیان  شما  کهاین  بر  مبنی  است   فرموده  بیان  ما   مخالفان   تعابیر  از   ـ بیفزاید
  از   اطالعی  که  است   کسی  ۀگفت  این  البته  .شدم   مطلع  ،یات تصنیف  نه  و  دارید   ایگذشته

  را   علم  اهل   اخبار  تاریخ   وها  آن  جایگاه  و  است  نکرده  ملأتها  آن  اخبار   در  و  ندارد  مردم
  ه نشناخت و هندانست که  کسی  و بیاموزد، او از تا است ندیده   را کسی او البته و ،شناسد نمی

  به   ولی  کردم  آوریجمع  بود  توانم  در   را  هرچه  من  بنابراین ؛  ندارد  برهانی  ما  علیه  است
  جهت   این  از  را  مطلب  این  و  نداشتم؛  اختیار  در  را  هاکتاب  بیشتر  زیرا  ؛نرسیدم  آن  نهایت
  1« .امنیاورده را  آن من  هک بوده شدسترس در تابیک  که  کسی  از کنمعذرخواهی  تا گفتم

  ، خود   تابک  تألیف  از  ایشان  اصلی  منظور  کنیممی  مالحظه  نجاشی   های گفته  از



.3، صرجال نجاشی. 1
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  به   تا  است   بوده  تاریخی   توثیق   یک   عنوانبه ها  آن  احوال  و  نالفؤ م  از   ی تعداد  معرفی
  پذیرفتن   برای  دلیلی  اینکه  برای  نه  ،بدهد   پاسخها  آن   نظایر  و  سنت اهل  های گرفتنلااشک 

  آن  به   سرپشِت  از   نه  و  روپیِش   از   نه   اشکالی  هیچ   که  طوری به  ؛باشد  بوده   روایات   نپذیرفتن  یا
  که   را   راویانی  از  راوی  «1269»  تقریبا    فقط  او  کنیم می  مالحظه  دلیل  همین  به  نشود.  وارد
 آمد   خواهد  که  راویانی  و   رجال  تعداد  به  نسبت   تعداد  این  و  است  کرده  ذکر  اندداشته   یتألیف

 است.  اندک بسیار  بسیار 

  راویان  میان  از  کنندگانتألیف   بیان   تنها   نیز   طوسی   شیخ   «الفهرست»  کتاب   موضوع
 او:  سخن متن  . است نداشته احاطه نالفؤ م ۀهم  بهکه   کرده  اعتراف نیز او و بوده، 

 ۀ تهی  در  و  هداشت   حدیث  نقل  که  را  خود  ۀطایف  شیوخ  از  جماعتی  وقتی  من  ؛بعد  اما»
  کردند می  کارها  آن  اصول  بیان  وها  آن  هایتصنیف  و  ما  اصحاب  هایکتاب  فهرست

  را ها  آن  بیشتر   حتی  و  هنکرد  بیان  طور کاملبهها  آن  از  کدام هیچ  کردم  مشاهده  دیدم، 
  نقل   به  که  بیاورد  را  مطالبی   که  هبود  اینها  آن  از  هرکدام   غرض  بلکه  ؛اندهدکر ن  ذکر

  از   کدامهیچ  و  است  داشته  اندوخته  خود  ۀتابخانک  در   وشده  مربوط می  خودش   روایت
  بن   حسین  بن  احمد  الحسینابو"  آنچه  مگر  ،اندهنکرد  ذکر  را  رجال  ۀهمها  آن

  در   و  ،تصنیفاتها  آن  از  یکی  در  که  نوشت  کتاب  دو  او  بود.  رسانده  انجام  به  "اللهعبید
  و   توانستمی  که  حدی  در  کتاب،  دو  این  در  یو   .کرد  بیان  را   روایی  اصول  دیگری
  دو   این  روی   از  ما   اصحاب  از   ک یهیچ  متاسفانه  اما   ؛ کرد  آوری جمع  داشت   را  اش توانایی

  اند گفته  ایعده  که   گونهآن  و  شد  مرحوم  هم  ایشان  و  ردندکن  بردارینسخه  تابک
 که  آنجا  تا]  ...نداهکرد  نابود  را  وی  یهاکتاب  دیگر  و  کتاب  دو  این  ،او  وارثان  از  برخی
  این  ،سازد  میسر  را   کتاب  این  اتمام  متعال  خداوند   وقتی  پس  [ است:  گفته  طوسی  شیخ

گاهی  اصول  و  اتتألیف  اخبار  بیشتر  از  کتاب   و   رجال  از  زیادی  تعداد  و  دهدمی  آ
  آخرینشان   تا  راها  آن  ۀ هم  امنکرده  ضمانت  من   ولی  کند؛می  معرفی   راها  آن  هایطریق

  و   ضبط  قابل  اصال    است  ممکنها  آن  اصول  و  ما  اصحاب  اتتألیف  .باشم  کرده  بیان
  انجام   ولی   ، اندپراکنده  زمین   دور   مناطق   و  شهرها   در   ما  اصحاب  چراکه   ؛نباشد  بررسی
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  بررسی   را  اتتألیف  مستتوانمی  که  جایی  تا  مخود  وسع  حد  در  تا  بود  الزم  بنده  بر  کار   این
 1« .  ...کنم

  و  ، است  کرده  بیان  را   مصنف  یا  لفؤ م  912  فقط   الفهرست،  کتاب   در   طوسی   شیخ
  در   نجاشی  که  هستند   کسانی   همان  ـهاآن  ۀ هم  نگوییم   اگرـ ها  آن   بیشتر  نم کمی  تأکید 
   . است کرده بیان خود  رجال

  ، کتاب  خود  گذاریشماره  بر اساس  راوی  6429  فقط  ، طوسی  شیخ  رجال   کتاب   در  اما
  شانتضعیف  یا   توثیق   به ها  آن  بیشتر   حتی   وها  آن   از   بسیاریدربارۀ    و   است  شده   بیان 

 2است. کرده  بسنده  هانام  ذکر  به  فقط  بلکه ؛ نپرداخته

  کسانی   یا  خدا   رسول  اصحاب   بدانیم   وقتی   خصوصبه   ؛ است  اندک   واقعا    تعداد  این
  شیخ   ه ک  است  ی تعداد   برابر   چندین   نمودند   روایت  ایشان  از   یا  کردند   دیدار   حضرت  آن   با   که



. 33تا  31، صشیخ طوسی ،الفهرست. 1
ش  هرکس.  2 رجال  کند  یطوس   یخکتاب  مطالعه  م   را  طبقه   ینا  شودی متوجه  کتاب  از  است  عبارت   ی بند کتاب، 

تعد  نه  یان،راو و  جرح  کتاب،  .  یلکتاب  این  کساندر  روای  تعداد  خدا  یا اند  کرده   یتکه  رسول  اصحاب  و   از 
شده است    یانها با تکرار بآن  یفو تضع  یقکه توثی  کسان  هک  یدر حال  هستند؛  نفر  5919  ـبا تکرارـاند  بوده  ائمه

در    بودن یا نبودنشان  قابل اعتماد  بارۀدر   هیچ مطلبی  یااند  شدهاسم برده  که فقط  ی  و کسان  ،هستندنفر    312فقط  
؛  الحال هستندمجهول  یانتعداد در حکم راو  ین اتمامی    رسد؛ یعنیمینفر    5607  به  نشده استگفته    ،روایتنقل  
توثیق یا که  ی  کسان  ۀهم   یا  یشترب  یم بفهم   یخصوص وقت به  ماند؟ باقی می کتاب    ینا برای    ایهیدفادیگر چه    پس

کتاب رجال   و این یعنی  ...اندآمده  یدر رجال نجاش  یادر کتاب الفهرست  شود  تضعیفشان از این کتاب دانسته می 
 ! شودطبقات رجال استفاده شناخت در این کتاب مگر آنکه از  ،است یکیبود و نبودش  ی،طوس یخش

  مثال    ؛هایی ناکاملعبارت است از یادداشت کتاب،    ینا به اینکه  دارند    یحاز علما تصر   یبرخ  ینیم بی م  یلدل  ینبه هم
او    یهایادداشت   یخ،گفت: کتاب رجال شی م  یشههم  یاستاد ما محقق بروجرد»:  گفته است  یجعفر سبحان  یخش

 توثیق بارۀدر  یول ،کرده است  یانرا ب هااز نام  یتعدادوی  ینیم بیرو مینا از ؛ه استآن نشد یلکه موفق به تکم هبود
ها را از اصحاب  بلکه فقط آن  ؛نگفته استچیزی  ها  نآاز    یتروا  یا  تکتاب]چگونگی صحت[  دربارۀ    یا  ضعفشان،  یا

. 69ص ،علم رجالدر  یاتکل  .«شمرده استبر  و ائمه رسول خدا
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    114000پیامبر  وفات  هنگام  صحابی  تعداد   شده  گفته   .است  رده ک  بیان  طوسی
  و   ه شنید  ایشان  از  و  هدید  را   خدا   رسول  هااین   ۀ هم  شودمی   گفته  و 1است   بوده  صحابی

  یا   نفر   هزار   صدها   به   داشتند   حضور   غدیر   بیعت  در   که  کسانی  شده   گفته   و 2اند هکرد  روایت
  حدود   است  شده  ثبت شان  نام  که   کسانی  گفته  سبحانی   جعفر  شیخ  اند.رسیده می  بیشتر 

  پانزده  از  است  شده  ثبت  شاننام  که  کسانی»  :است  گفته  که  آنجا  ؛ هستند  نفر  15000
  پیامبر  از  که  ایشدهشناخته   و  معروف  راویان  شده  گفته  و 3« .روندنمی   راتر ف  نفر  هزار

  114000  از  نفر   50000  بیاییم و   کوتاه   اگر   حال،  هر  به  4. اندبوده   نفر   1565  اندکرده  روایت
 لی و   اندداشته   مصاحبت  خدا   رسول   با  ایعده  است  ممکن  زیرا ـ   بگذاریم  کنار  را   نفر

  کردن روایت  امکان  که  یزنان  و  کودکان  مثال    یا  ،کنند   روایت  ایشان  از  توانستندنمی 
  اگر  حال   . ماندمی  باقی   نفر   64000  مجموع  در   ـ در میانشان وجود داشته باشند   اندنداشته 

  علت به   مثال    ایشان   به  است   ممکن  چونـ   بگذاریم   کنار   نفر   64000  این  از  را   نفر   34000
  کرده   روایت  حدیث  دو یا  یک   فقط ها  آن   مثال    یا باشد،  نشده توجه خدا   رسول  از   بودندور 

و  کوتاه  اگر  .دنمامی  باقی   نفر  30000  هم  باز  ـباشند    از   که  کسانی  تعداد  بگوییم  بیاییم 
  این   حالشرح   ربیشت  نه  و  اندبوده   نفر   هزار  سه  فقط   اندکرده   روایت  محمد  خدا   رسول

  رسول  اصحاب  از   راوی  468  تقریبا    خود   رجال  در   طوسی  شیخ   ه ک  حالی  در   کجاست؟  عده
 ! است کرده ذکر  را  محمد خدا 



  یار خاال   وصول  ؛38، ص3، جیعامل  یونسبن    یعلیم،  صراط مستق  ی:هاکتاب عنوان مثال مراجعه کنید به  به.  1
  یة، علم الدرا  یف  یة الرعا  ؛341، صحسن صدر  ید س  یه،دراالیةنها  ؛162ص  ، یعامل  ییوالد بها،  اصول االخبار  یال

صیثان  یدشه خاقان   ؛345،  صیخاقان  یعل  یخش  ی،رجال  اعیان   ؛109،  ام  یدس  یعه،شالو  جینمحسن   ،1 ،
. 113ص

.کنیدمراجعه  160، صمروان خلیفات ،«سواران کشتی: ة و رکبت السفین» به کتاب. 2
. 401، صرسائل و مقاالت. 3
.مراجعه شود  161، صمروان خلیفات ،«سواران کشتی: ة و رکبت السفین» به کتاب. 4
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  از   یکی  کنیم   مالحظه  وقتی   خصوص به   ؛ آیددرمی   صدا   به   شدته ب   خطر   زنگ   اینجا   در
  کتاب،  گذاریشماره   طبق  « حدیث  رجال  معجم»  کتاب   در   ، خویی  محقق   یعنی   خرین،أمت

  از   که  را   کسانی  و  ائمه   و  محمد  خدا   رسول   ازکنندگان  روایت   از  نفر   15706
  رجال   راویان  مجموع   بینیممی  که   حالی   در   ؛ است  برشمرده  ، اندنکرده   روایت  ایشان

  روایت ها  آن  از   که   کسانی  چه   و   اندکرده  روایت   ائمه  از   که   کسانی  چه   ، طوسی  شیخ 
  و   هستند   نفر   6429  تقریبا    نیستند   ثقه   که   افرادی  نیر  و   )ثقه(  ئن م مط  افراد  نیز   و   ،اندنکرده

 شود: می حاصل  زیر ۀ نتیج  کنیم  کم خویی  معجم  مجموع از  را  طوسی  رجال مجموع اگر

  خود   رجال  درنه    طوسی  شیخ  که  هستند  راویانی  هااین   و  9277  =  6429  -15706 
  آورده   میان  بهها  آن  از  اسمی  اصال    نه  و  کرده  تعدیلی   و  جرح  شاندرباره   نه  ورده،آ  را ها  آن

  کنیم   کم   نتیجه   این   از   را   دیگر   راوی   2000  و   بیاییم   کوتاه   همچنان   بخواهیم   اگر   و  !است
  باقی   راوی  7277  همچنان  ـخویی   رجال  در  احتمالی  تکرارِی   راویان  کردنکم   دلیلبه ـ

   !است نیاورده میان  به ها آن از  نامی  اساسا   خود  رجال در طوسی شیخ  که ماندمی

  راویان  و  بررسی  نیز  را   دیگر   هایکتاب   و  خویی  رجال  معجم   که  هستند  کسانی  حتی
 !است نبرده ها آن  از اسمی  اصال   خویی  محقق  که اندکرده  ذکر  را  بسیاری

  ، یافته  را   راویان  از  زیادی  تعداد  او  گویدمی  که  است  «شاهرودی   نمازی  علی  شیخ»  این
 :است کرده ذکر  را ها آن از  برخی اسم و

 .اندنکرده  بیان را  او که  یافته  نام این  با راوی  286 : ابراهیم -1
 . اندنکرده  بیان را  او که یافته  نام  این  با راوی  840 : احمد -2

 . اندردهک ن  بیان هک یافته  نام این  با  راوی  13370 :محمد  -3

 . اندردهک ن  بیان هک یافته  نام  این  با  راوی  426 :حسن -4

 .اندرده ک ن بیان   هک یافته  نام این با راوی 334 : حسین -5
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 1. استگونه  وضعیت همین  هم  هانام   سایردربارۀ  : گویدمی  نمازی علی شیخ سپس

  خویی   معجم  با  طوسی  رجال  عدداختالف    به   یافته  نمازی  علی  شیخ  هک  را   آنچه  اگر  و
  یافته   نمازی   شیخ  آنچه  کنیم   فرض  بیاییم  .شد  خواهد  بزرگ   بسیار  ، نتیجه  کنیم  اضافه
  ، است یافته  نفر  3256 اسم 5دربارۀ  فقط است گفته او زیرا ،  باشد بوده نفر  7000 کمدسِت 
   : آیدمی دست  به  زیر ۀ نتیج  ؟بود خواهد چگونه  وضعیت هااسم  بقیه دربارۀ  حال

 !اندنشده  ذکر  طوسی شیخ  رجال  در  که  راوی 14277 =  7000 +  7277

  گفته   اگر  ،بود  خواهد  نابخشودنی  و  گزاف  سخن   و  ؛است  بزرگی  بسیار  عدد  این  طبیعتا  
ها آن  گناه .کرد اعتماد ها آن هب تواننمی و اندبوده  ضعیف  یا  مجهول راویان، این ۀهم شود
  نداشته ها  آن  از  خبری   هیچ  اصال    یا  کرده  فراموش  را ها  آن  طوسی  شیخ  اگر  است  بوده  چه

  رد  بهانه  این  با   شانروایات  که  چیست  شبیتاهل  و  محمد   خدا   رسول   گناه  و  ؟!است
 !اند؟نکرده   ذکر را  حدیث راویان ، رجال  علمای که شود

توان خود    تا  اند برده   پناهتصحیح راویان حدیث    به  خرین أمت   از  بسیاری  روایناز در حد 
ها  آن  از  بعضی  و  نیست  شاندرباره   متنی  هیچ  که  کسانی بودنبرای موثق   پیدا کنند  دالیلی

  گذشتگان   که  کنند  اثبات  را   راویانی  وثاقت  تا  اندبرده   بهره  اتتأیید  و  هاقرینه   از  بسیاری  از
     .ندا ه نگفت چیزی  شانوثاقتدربارۀ 

  صادق  امام  اصحاب  ۀ هم  وثاقت  به  قائل  یا   داده  ترجیحها  آن  از  ایعده   مثال  
  وثاقت   به   علما  ازای  عده  ه ک  استناد  این  با  ؛شود   اثبات  شضعف  که  کسی  مگر  اند،شده

   .اندکرده  تصریح  صادق  امام اصحاب از  نفر  4000

  معجم  در  خویی  محقق که  راویانی تعداد  همین  به  بیاییم و  کوتاه اگر حتی صورت  هر  به
  شیخ   که  را   چیزی   اگر  و ـهستند   نفر  15706  هکـ   کنیم  بسنده است  کرده  بیان  حدیث  رجال



.6، ص1، جمستدرکات علم رجال. 1
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  راوی   7000  حدود   کمدسِت   و  ه کرد  کشف  « حدیث  رجال  علم   مستدرکات »  در   نمازی   علی
  اگر   و  شودمی   راوی   22706  راویان،   مجموع   صورت   این  در   ، کنیم   اضافه  آن  به   است

  بودن مشترک   یا  تکرار،   وجود  احتمال  دلیلبه ـ   کنیم   کم  را   نفر  2706  ، عدد  این  از  بخواهیم 
قبیل  یا  اتاشتباه  یا این  از    در   این  .ماندمی   باقی  راوی   20000  تعداد  نتیجه   در   ـمسائلی 

  18731  نتیجه   در   و   کرده،  بیان  را   راوی   1269  فقط   خود،   رجال   در   نجاشی  که   است  حالی
  ! است  نیاورده  میان  به  ذکری  آنان  از  خود  رجال  در  نجاشی  که  داشت  خواهد  وجود  راوی

  یا  نجاشی  که  راویانی  هب   بگوید  تواندمی  کسی  چگونه  حال  !است  بزرگ  بسیار  عددی  این
  بهترین  در  پس  !؟ردک  اعتماد  نباید  ندا ه نشمرد موثق  را ها  آن  بزرگوار  دو  این  امثال  یا  طوسی

  پس   ؛اندکرده  ذکر  را   راویان  سومیک  فقط ،نجاشی  شیخ  و طوسی  شیخ  که  گوییممی  حالت
را ها  آن   یا  ،انداخته  قلم  از  را ها  آن   رجال  علمای  این  که  چیست  ماندهباقی   سوم  دو  گناه

 ! ؟...یا ... یا  اند،کرده فراموش

 راوی  هزاران  کند  حکم   باشد  داشته  پرهیزکاری  و  تقوا   ایذره  که  کسی  ندارد  امکان
دربارۀ    نجاشی   و  طوسی  شیخ  مثال    چون  ؛شودنمی   اعتماد   شان روایات  ه ب  یا  هستند   ضعیف
  در  رجال  علمای  از  بسیاری  منبع  که  است  حالی  در   این  !اندنگفته   چیزی ها  آن   وثاقت
  ما   آیا   حال  است؛   بوده   «عقدهابن »  رجال   تاب ک  ، صادق امام  از   ه کنندروایتراویاِن   توثیق 
  او  هک  را   یهرکس  که  طوریبه   ، بدهیم  «جارودی  زیدی  عقدهابن »  دست   به  را   خود  اختیار
  مجهول   را   او  نیز  ما  است  ندانسته  موثق   او  هک  را   یهرکس  و  بدانیم  موثق  نیز  ما  دانسته  موثق

  و  حدس   طریق  از  را ها  آن  «عقدهابن »  آیا  دانیمنمی   ما  عالوهبه   !؟آوریم  شمار  به   ضعیف  و
  طریق   از  اگر  و  نقل؟  طریق  از   یا  است  ردهک  معرفی  مطمئن  و  موثق  ییاناور   ش خود  اجتهاد
  و   طریق  باشد   بوده  نقل  طریق   از  اگر  و  شود!می  کبرا   قیامت   کهاین  باشد  بوده   اجتهاد
 !؟است بوده  چه  کار این برای او سند  و هاواسطه

  ؛ برساند   را   انتظار  مورد  ۀنتیج  ندارد  امکان  نجاشی  رجال  کتاب   باشد   ه ک  صورت  هر   به
  راویان   اسامی  فقط   که   دارد   تصریح   او  خود   حتی   و  نکرده  بیان   هم   را   راویان  درصد   پنج  زیرا 
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گاهیها  آن   ۀهم  از  که   کرده  اعتراف  و  است  کرده   ذکر  را   کتاب   صاحب   ؛ است  نداشته   آ
  ، راویان  و  رجال   به   طوسی  شیخ  نداشتن هاحاط  دلیلبه   ـشد  گفته   که  طور   همانـ   همچنین

  نداشته  احاطه  هاآن  به آنچه   برابر   در  داشته  احاطه  هاآن  به   که  راویانی  بسیار اندک نسبت  و
 !است

 پنجم   ۀنکت

  از  امثالشان  و  نجاشی  و  طوسی  شیخ  به   نسبت   مافتخار   و  قدردانی  و  احترام  تمام  با
  ، اشتباه   ، خطاها  آن  از  است   ممکن  و  نبودند   معصومها  آن  ولی  ،مخلص   و  عامل   علمای

  تجاوز   یا تعدی معنیبه  هرگز  علمی نقد و باشد داده سر ...و نسیان و فراموشی ،باطل تصور
  نقد   به  را   نگارندگانشان   نیز  و   رجال   های اب کت  که   اندبوده  بزرگ  علمای   از   بسیاری   . نیست

  از  دفاع  به  وقتی  خصوصبه   ؛استضروری    حتی  و  مشروع  علمی،  نقد   بنابراین  ؛اندکشیده
  « خویی  محقق»  بینیممی  مثال  عنوانبه ؛  باشد   مربوط  محمد آل   و  محمد  سنت  و  دین

  هایگفته   از  یکی  .کرده است  طوسی  شیخ  متوجه  را   بسیاری  اتاشتباه  حتی  و  فراموشی
 :شودمی  حضور تقدیم  خویی  محقق

 بیان   معصومین  اصحاب  جزو  را   اسمی   شیخ،  ه ک  افتاده  اتفاق  مورد   چند  در»
  ی روایت ها  آن  از  که  است  هشمردبر   نیز  کسانی  ۀزمر   در   را   فرد  همان   حال  این  با  و  کرده
  از   یکی  شخصی  است  ممکن  چگونه  زیرا  ؛استنقیض    دو  بین  جمع  این   و  نداهنکرد  نقل

  شود   درج  کسانی  ۀزمر   در  حال  عین  در  و  باشد،  کرده  روایت  او  از  و  درک   را  معصومین
  که  شده گفته توجیهاتی ی،موارد چنین  توجیه برای اند. نکرده روایت معصومین از که

  ه ک  ست ا آن درست توجیه و  [:است گفته  خویی  محقق  که آنجا  تا ]  ...د نرسان نمی سودی
 میان   در  را  شخصی  او  وقتی  .است  شده  صادر  شیخ  از  فراموشی،  و  غفلت  دلیلبه  هااین

 میان   در  فرد  آنذکر    ازوی    ،اند نکرده  روایت  معصومین  از   که  کند می  ذکر   کسانی 
  معصومین  از  واسطه  بدون  او  که  حالی  در  ،است  کرده  غفلت  معصومین  اصحاب

  زیادی   خطاهای   تدریس،   و  تألیف  به  بسیار  بودنمشغول  دلیل به  یخ ش   .است  کرده  روایت
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  شخص   یک  حالشرح  یا  ،بردمی  نام  بار  دو  باب،  یک  در  را  شخصی  گاهی  .است  داشته
 1«.  ...آوردمی  بار دو خود فهرست  در را

  رده ک  تصریح   رجال  علمای  نظریات   رد   ه ب  بسیاری   موارد  در   خویی   محقق   همچنین 
  بعد  و  «خنیس  بن  معلی»   حالشرح   در   : است  نجاشی هب  او   هایردیه  ،هاآن  ۀجمل   از  ؛است

 : گفته است ، کرده بیان او مدح در را  صحیحی  روایات  آنکه از

  متخصص   او  اگرچه   ؛شودنمی  توجه  نجاشی  تضعیف  به  ، هااین  تمامی توجه به    با   و»
 فرد  این  که  هبود  آن  (سره  الله  قدس )  او  تضعیف  سرمنشأ  شاید  .است  بوده  صناعت  این

  که   یسنت  اهل  علمای  و  ،بودند   داده  او  به  را  نسبت  این  غالت  و  دیدمی  غلو  به  مشهور  را
  و   ؛دادندمی  نسبت  غالیان  به   راها  آن  کنند   بدنام  را  اباعبدالله  اصحاب  ستند خوامی
   «.است  داناتر خدا

 است:  گفته  جعفی یزید بن  جابر  حالشرح  در جمله  از و

  ، کنند می  داللت  مرد  این  شرافت   و  بزرگی  به  که  ایشدهگفته  روایات  به  توجه  با   ...»
گاه  بیت اهل  اسرار  از  او  شودمی  معلوم   در   صفار  آنچه  را   نکته  این  و  است  بوده  آ
  امام   هکاین  کند؛می  تأیید  است  آورده  2  جلد،  13  باب   از  4  حدیث  در  الدرجاتبصائر

  است   کرده  بیان  نجاشی   سپس  .داد  نشان  او  به  را  زمین  و  هاآسمان  ملکوت  ،صادق
  زیرا   دارد؛  یشگفت  جای  این  و  است   اندک   حرام  و  حالل  شده از او دربارۀاخبار وارد  که

  بیان   راها  آن  مشایخ  و  هستند  بسیار  شیعه  ۀاربع  هایکتاب  در  او  از  شدهگفته  روایات
 « ... اندکرده

  نجاشی   این  بود!   اثر  دنبالبه   نباید   دیگر  ، دیداری  رؤیت  از   بعد  مطالب،  این   به  توجه  با
  در   ، است  نوشته  تابک  رجال   علم  در  که  شودمی  شمرده  کسانی  ترینبزرگ   از  که  است
  سند  هک یروایات با حتی و کرده فتلمخا ائمه از روایت هاده  با خود، سخنان در که حالی



. 99تا  97، ص1، جمعجم رجال حدیث. 1
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  هکرد  اعتماد  قالوقیل   بر   یا  ،خود  حدس  و  اجتهاد  بر  و  ،نموده  مخالفت  دارند  صحیحی
 !است

  و  ی رجال  های کتاب  دربارۀ  علما   ترین بزرگ   از  برخی  هایگفته   و   نظریات   ، ادامه  در
  شمرده   مطمئن   رجال،  های کتاب   در  انشیاناور   که  روایاتی  بر  روایاتپذیرفتن    کردنمنحصر

 شود.می  تقدیم  اندشده

  ، ردهک  تصریح   رجال  های کتاب   بر   اعتماد   عدم  ه ب  تمام  روشنِی   به  که  کسانی   جمله   از
 : است گفته هک آنجا  ؛ است 1همدانی محقق

  ثابت   شانحجیت  که  هاییگمان  به  عمل  و  روایت،  های واسطه  طریق  در  اگر  ...»
  ما   که  ماندنمی  باقی  هم  روایت   یک  حتی   ، نبود  گیریمسامحه و آسان  بر  بنا  است   نشده

  یا  راوی  وثاقت  بر  اصل  بلکه  ؛کنیم  اثبات  دقیق  طوربه  را  شراویان  عدالت  بتوانیم
  خارجی   هایقرینه  ۀواسط  با  هرچند  ،استبوده    معصومین[  ]از  روایت  صدور  هب  اطمینان

  حاصل  ـاندشده  گرفته بر   معتبر   اصول   از  یا  تدوین   اربعه  های کتاب  در ها  آن  بیشتر  کهـ
  گردان روی  هاآن  از  و  داشته  توجه  هاآن  به  اصحاب  اینکه  داشتننظردر  با  ؛شود

  احوال   دربارۀ  جوو جست  ترک   بر  بنده  روش   کردم،  اشاره  آن  به  آنچه  خاطربه  و  ...اند نبوده
  زبان   بر  که  صورتی  در  صحیح  روایت   عنوانبه  روایت  توصیف   به   کردنبسنده  و  رجال

  دربارۀ که    مشایخیهمان    است؛  بوده  باشند  شده  توصیف  صحیح  ما  ۀگذشت  مشایخ
 2« .  بودند... کرده تحقیق راویان آن وضعیت

  ثابت   شانحجیت  که  هایی گمان  به  عمل  و»  او  سخن   ظاهر   از   منظور  که   نیست  پوشیده 
  ؛اندداده  انجام  راویان  برای   رجال  علمای  که  است  هاییتضعیف   و  توثیق  «است  نشده

  را   ایتشنه   نه   و  کنند می   سیر  را   ایگرسنه نه    کههستند    هاییزنی ه گمان  صرفا    هااین



ق و از علمای محقق بزرگ بوده است. 1322معروف به »آقا رضا همدانی« و متوفای سال . 1

. 169، صحدیث، فضلیال؛ اصول110ص، حدیثالقواعد؛ 12ص، 1ق، 2ج، همدانی، محقق فقیهالمصباح. 2
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 شد.  اشاره آن به ترپیش   که باشند  داشته  توانندمی ایبهره اندک  فقط  و سیراب،

  تضعیفش  رجال  علمای  ه ک  یهرکس  روایت  ترک   به   قائلین   روش   که  کسانی   جمله   از
  صاحب   حلی  محقق  است،   ردهک  رد  را   السندصحیح   روایات بر  فقط   اعتماد  و  باشند   ردهک

 : است گفته او . است شرایع کتاب

  و  کردند اعتماد خبری   هر به  که آنجا  تا  ؛کردند افراط  واحد  خبر به  عمل در 1حشویه »
  : است  پیامبر  سخن  اخبار،  این  ۀجمل  از  .دندکر ن  ی توجه ها  آن  در  موجود  تناقضات  به
  : صادق  سخن  و  ". بسیارند  دهندمی  نسبت  سخن  من  هب  که  کسانی  ،من   از  پس"
  و   کردند  تفریط  نیز   ایعده  ".بنددمی  دروغ  او  هب  که  هست  مردی  ما  از  مردی  هر  برای"

  فرد   بسا  چه  هک  نکردند  توجه  و  ردک  عمل  توانمی  السند صحیح  روایات  به  فقط  گفتند
  بر   ایطعنه  و  شیعه  علمای   بر  ایطعنه  این   که  ندنکرد  توجه   و   ،گویدب  راست   گو،دروغ

 ضعیف   و  مجروح  خبر  به  آنکه  مگر  نیست  محدثی  و  فمصنّ   هیچ  زیرا  ؛است  مذهب
  [ :است  هگفت  که  آنجا  تا ]  ...،  کندمی  عمل  دلاع  خبر  به  که  طور  همان  ؛کندمی  عمل

  اصحاب   هرچه  پس  ؛است  بهتر  رویمیانه  و  است  سنت   از   انحراف  سخنان  این  ۀهم
 هرچه   و  ،شود  عمل  آن  به  باید  کند  داللت  اش درستی  هب  ییهاقرینه  یا  نداهپذیرفت

 2« .  ...شود رها باید است هبود  شاذ یا کردند اعراض آن از اصحاب

توسطتخریب   راویان   ه ب  اعتماد   که  را   کسانی  خود  سخن  این  در   حلی  محقق   شده 
افراد  و   کندمی   توصیف صراحت  به   دانند نمی   جایز  را   رجال   اهل   هاسنت   از   منحرف  را   این 
  مذهب   خود  حتی  و  مذهب  علمای   هب  ایطعنه   واقع  در  را ها  آن  ۀگفت  هک این  و  داندمی

  یعنی  است؛   هبرگزید  را   روی میانه   وی،  خود   که  است  حالی  در  این  است.  کرده  توصیف 
  شاندرستی   هب   قرائن   و  اندردهکمی   عمل ها  آن  به   اصحاب  که  داند می  صحیح   را   روایاتی



  یده که پوش  یدر حال  ؛کنندی قبول م  یز دیگریچ  یچگرفتن هنظررا بدون در   یثیکه هر حدی هستند  کسانحشویه  .  1
. استشده  نقل ،یثحد یرشپذ یبرا یشروط یت از اهل ب یستن

. 29، ص1، جمحقق حلی ،معتبرال. 2
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 .  ...و کنند می داللت

  با   ، است  نکرده  تصریح   رجال  علم  ضعف  به   خود   سخن  این  در   هرچند   حلی  محقق
  روایت   یک   نپذیرفتن   یا   پذیرفتن   برای  رجال   علم   ه ب  نکردناعتماد   سخن،   این   از   حال   این

  شده تأیید  رجال  علمای  توسط  کسی  اگر  اینکه   به   نکردناعتماد   یعنی  ؛ شودمی  برداشت
  بلکه   ؛ نشود  پذیرفته   روایتش  باشند   کرده   تضعیف را   او  هک  یکس  و  شود   پذیرفته  روایتش باشد

  این  و  ،است  گذاشته  هاقرینه   نیز  و  روایات   به  اصحاب  عمل  را   کردناعتماد   مالک  ایشان
  برای  و  ،است  «مرجع»  رجال  علم  کنندمی  گمان  که  کسانی  هب  است  پاسخی  خود  ۀنوببه 

  این  دارعهده   رجال   علم با این توصیف که    شود؛ می   تکیه  آن  به   روایت   نپذیرفتن   یا   پذیرفتن 
  پذیرفته   کسیچه   و  شود  پذیرفته  روایتش  کسیچه   کند  روشن  که  است  شده  مسئولیت

 نشود. 

نکته   نیز   کافی   کتاب   روایات   خصوص  در  ینیئ نا  محقق  سخن  از  حتی ای  چنین 
 پاودست   کافی،   روایات   سند   در   جدل   و   مناقشه »  : است  تهگف  وی   که   آنجا   ؛شودمی   برداشت

 1است.«  لنگ  فرد  بغل  زیر عصای   و درمانده، یص شخ زدن

  ، یرجال  های کتاب   در  را   کافی   تابک  در  موجود  راویان  از  بسیاری   که   است  حالی  در   این
اساس   هک  دارند   تصریح   علما   از  برخی   حتی   و  2م بینیمی   شدهتضعیف   و   مجروح   روش   بر 



. 81، ص1، جمعجم رجال حدیث. 1
درجمله  از    مثال  .  2 کلینی  شیخ  که  و    رجالی  کتاب کافی  در  صدوق  اند  کرده اعتماد  وی  بر  خود    هایشیخ 
نجاشی و طوسی و عالمه  توسط  الرشید بود و مدارکی  این مرد قاضی هارون   .است«  ابوالبختری وهب بن وهب»

بر حلی   دیگران  او  دروغ  ایو  زشت  کارهای  و  است؛گویی  شده  مطمئن   ارائه  حال  این  در با  دانشمندان،  ترین 
 .اندکرده او اعتماد هها بترین کتابمطمئن 

خود رجال  در  عبد  1155  ۀشمار ،  430ص   ،نجاشی  بن  وهب  بن  »وهب  است:  بن  گفته  اسود  بن  زمعة  بن  الله 
گوست. او احادیث دروغینی  روایت کرده است و او دروغ  هلالعبدالبختری. از اباالعزی ابومطلب بن اسد بن عبد
 در رابطه با رشید دارد.«
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  ضعیف   حدیث،   16121  یا   16100  مجموع   از   کافی  کتاب  حدیِث   9485  ، متأخر  رجالیون



مذهب،  البختری، سنیوگفته است: »وهب بن وهب، اب  779  ۀشمار ،  257و    256ص  ،الفهرستشیخ طوسی در  
ضعیف، کتاب دارد، جماعتی به ما خبر داد، از ابوجعفر بن بابویه، از پدرش و محمد بن حسن، از صفار، از ابراهیم  

 بطة، از احمد بن ابوعبدالله« مفضل، از ابنبن هاشم و سندی بن محمد، از او؛ و جماعتی به ما خبر داد، از ابو
 گوست: صراحت گفته است او بسیار دروغ حتی فضل بن شاذان به

البختری از جمله  محمد فضل بن شاذان گفت: »ابوعمرو کشی: )همچنین علی )بن محمد قتیبه( گفت(: ابواز ابو
 . 597ص، 2ج ،رجالالگوهاست.« اختیار معرفةگوترین دروغدروغ

 کنم: که از وی در کافی روایت شده است ذکر می را ا جاهایی و بنده در اینج 
 . 3؛  141، ص5، حباب الکفاف  2، جکافی  .2؛  32، ص2ح،  علمافضل و    فضل آنباب صفت علم و    1، جکافی  .1

و    2، جکافی المؤمن و عالمته  و    3، جکافی  .4؛  234، ص14ح    ،صفاتهباب  المکاتب  و  باب زکات مال مملوک 
حالمجنون ص4،  جکافی  .5؛  542،  النوادر  5،  حباب  ص19،  جکافی  .6؛  308،  االقتداء    5،  من  یجب  ما  باب 

النوادر  5، جکافی  .7؛  73، ص13، حباِلئمة حباب  المختلعة  6، جکافی  .8؛  308، ص19،  ،  8ح  ،باب عدة 
جکافی  .9؛  144ص النوادر  6،  حباب  ص11،  جکافی  .10؛  196،  الشعاء  6،  و  الغناء  حباب  ص6،    . 11؛  287، 

،  باب النوادر  7، جکافی  .13؛  514، ص2، حباب السمک  6، جکافی  .12؛  466، ص5، حباب الخف  6، جکافی
 . 261، ص6ح

 که شیخ صدوق از او در من ال یحضره الفقیه روایت کرده است:  روایاتیهمچنین 
الفقیه  .1 الفقیه  .2؛  142، ص3524، ح3، جمن ال یحضره  من ال   .3؛  178، ص 3672، ح3، جمن ال یحضره 

الفقیه جیحضره  ح3،  ص3714،  الفقیه  .4؛  189،  یحضره  ال  جمن  ح3،  ص3524،  یحضره    .5؛  143،  ال  من 
،  2، جمن ال یحضره الفقیه  .7؛  189، ص3714، ح3، جمن ال یحضره الفقیه  .6؛  178، ص3672، ح3، جالفقیه

ص 1636ح الفقیه  .8؛  36،  یحضره  ال  جمن  ح3،  ص3417،  الفقیه  .9؛  264،  یحضره  ال  جمن  ح3،   ،3750  ،
؛ 291، ص 4047، ح3، جمن ال یحضره الفقیه  .11؛  296، ص4060، ح3، جمن ال یحضره الفقیه  .10؛  198ص
من ال   .14؛ 451، ص 4558ح    3، جمن ال یحضره الفقیه  .13؛  296، ص4060، ح3، جمن ال یحضره الفقیه  .12

، من ال یحضره الفقیه .16؛ 34، ص5023ح  3، جمن ال یحضره الفقیه . 15؛ 491، ص473ح  3، جیحضره الفقیه
ص5066ح    4ج الفقیه  .17؛  49،  یحضره  ال  جمن  ص5367ح    4،  الفقیه  .18؛  162،  یحضره  ال  جمن  ح    4، 

 . 170، ص 5389
موافق با ضوابط  روایاتش  زمانی که    تا گو بودنش صادر شده است،  بنابراین حتی کسی که حکم قطعی برای دروغ

و بنده فقط یک مصداق را ذکر کردم، و   ..گردد.به روایاتش الزم نمی عدم اعتمادباشد  بوده   بیتشده از اهل وارد
های دیگری وجود دارد. بسیار بسیار مصداق
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 ! هستند ضعیف یا   قوی ، موثق ،حسن  بقیه و ، اندصحیح حدیث  5072 فقط  و  هستند

  بنابراین  ؛داندنمی  کافی ،روایات  رد ای بر  دلیلی را  رجال علم  ،ینیئنا محقق با این حال،
  این   و   ،شود   رد   ندا هکرد  شتضعیف  رجال  علمای   هک  یهرکس  روایات   ه ک  نیست   این  او  ۀعقید
  رد  یا   قبول   مرجع  رجال  علم   د نکنمی  تصور   که   انیکس  ایبر   است  ایه ردی  همچنین  ،گفته

 .است روایات

  بحرانی  محقق   اندکرده   تصریح   رجال   علم   بر   اعتماد  عدم   به   که   کسانی  جمله   از
 : است گفته  که آنجا  ؛است

حال  شما  مگر  ..».   و   هامدت  از   اخبار  راویان  و  هاکتاب  آن  کنندگانتصنیف  از 
گاهی  گذشته،  طوالنِی   هایزمان   که   ایگونهبه  شاناحوال  برها  آن  چگونه  پس  !؟دداری  آ
  یک   نقل  با   آن،  بر  یافتناطالع  و  ؟ اندهیافت  اطالع  شود  فسق  یا  عدالت  به  شهادت   باعث
 اعتماد   برای  سازوکاری  عمل  در  کهـ  هااین  نظایر  یا  حال  ۀقرین  یا  شهرت  یا  ناقل

  رجالیون   که  حالی  در  ؛شودنمی  نامیده  شهادت  ـاست  بوده  هاکتاب  آن  دگاننکن تصنیف
  شهادت   برای  موارد  این  اگر  حتی  و  ؛نداهنامید  شهادت  را  آن   و  هکرد  اعتماد  ویهرَ   این  هب

  در به نقل    فقطاینکه    نه  شنید  دهندهشهادت  از  باید  شهادت،  برای  عمل  در  ،باشد   کافی 
  به   من  که  فرض  به  .نیست   کافی  دادنشهادت  برای  زیرا فقط نقل   ؛شود  بسنده  او  کتاب

  درستی   که   بزرگوارانی  آن  نقل  با  هاکتاب  این   در  نقل   تفاوت  پس  ؛کردم  بسنده  این
  مذهب   هایستونها  آن  شده است در حالی که  تأیید  معصومینتوسط    شانهایکتاب

 اما   نه؟!  دیگری  بر  و  شودمی  اعتمادها  آن  از  یکی  هب  سفانهأمت  چرا  کجاست؟  هستند
  ند اهداشت  مقرر  که  اصطالحاتی  همین دربارۀ    خودشان  باها  آن  هک  ستا  این   سوم  الکاش

  شان خود  اتاصطالح  طبق  که  اندهکرد  حکم  احادیثی  درستی  به  و  اندهکرد  مخالفت
 .دیگران و « یحیی  نب صفوان» و «عمیرابی ابن»  مرسل روایات مثل  ؛هستند ضعیف

  مثل   ؛نندکنمی  نقل  چیزی  ،طمئنم  و  ثقه  افراد  از  جز  هااین  که  بود  اینها  آن  تصور
ها  آن  دربارۀ  ذمی  یا  مدح  هیچ  رجال  هایکتاب  در  که  «اجازه»  مشایخ  از  برخی  احادیث

  بن   محمد  بن  احمد»  و  «ولید  بن  حسن  بن  محمد  بن  احمد»  مانند  ؛است  نشده  بیان
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  زیرا   ؛دیگران  و  «جید ابی  بن  حسینالواب»  و  «ابان  بن  حسن  بن  حسین»  و  «عطار  یحیی
 . نیازند بی توثیق از و اندداشته «اجازه»، مشایخ   این  کردندمی  تصورها آن

  ال کاش اما یابد. دست ها آن به  تواندمی  جوگروجست که  دنهست   بسیار هااین امثال  و
  جمع   هیچ  که  ایگونهبه  ؛ است  تعدیل  و  جرح  در ها  آن  کالم   پریشانی  و  اضطراب  ، چهارم

  به   برسد  چهـ  خودش   با  که   بینیممی  چنین  راها  آن  از  یکی  ما   حتی  .پذیردنمی  را   یویلأت  و
  در   تنها  گویدمی  یکی  و  داردمی  مقدم  تعدیل  بر  را  جرح  یکی  .کند می  مخالفت  ـدیگران
  دهد می  ترجیح  شیخ  بر  را  نجاشی  یکی  ؛شودمی  داشته  مقدم  جمع،  امکان  عدم  صورت

به    فن  این  درکه    کسی  :اینکه  خالصه  .خواهدمی  دلیل  او  از  و  خیزدبرمی  نزاع  به  یکی  و
بپردازد   تحقیق  و    از   ساختمان  این.  بردمی  پی  کردیم  ادعا  ما  آنچه  درستی   بهبررسی 

 فراوان  هایشبهه  و  بسیار  کمبودهای   و  است   شده  بناه   نادرست  ایپایه  بر اساس   ریشه،
 1« .دارد

  تصریح   طوسی  شیخ  رجالی  کتاب   در   یبسیار   توهمات  وجود  ه ب  علما   از   برخی  حتی
  . ندارد  ، تردیدوک ش   ایجاد  ۀانداز   به حتی    ، ایفایده  و  بهره  هیچ  تاب ک  این   ه ک این  و  اندکرده

  گفته  کرده،  نقل   را   «خواجویی  فاضل »  سخن   «المقالسماء »  ۀنگارند  «کلباسی  الهدیابو»
 :است

  "اوائل   در  نیز   و  "الکر  فی  ةالمعمول"  خود  ۀرسال  در 2خواجویی   فاضل  آنچه  اما  و  ...»



.23و  22، ص1، جناضرةالالحدائق. 1
»موالی ما اسماعیل مازندرانی ساکن  صورت زیر آورده است:  مل« بهاَلمل أاو را در کتاب »تتمیم    حالشرحوی  .  2

روند بود.  کننده در ژرفاها و کسانی که در اعماق علوم فرومی " از جمله علمای غورخواجودر محالت اصفهان در "
طوری  به  ؛شناختند. وی از تحقیقات کاملی برخوردار بودافراد خاص و عام او را می  ۀوی شهره به فضل بود و هم

قدری  کرد. او از بزرگان کالم و از پیشروان اهل علم بود، و کثرت فضایل او به اعتراف میکه هر تیزهوشی به آن  
کوه  و  متالطم  دریاهای  که  ستون بود  و  کشیده  فلک  به  سر  و  های  فهم  علّو  با  مقایسه  مقام  در  مرتبه  بلند  های 

حال یا    ؛کتاب شفاء را مرور کرد  کردند. او سی مرتبهاز او حکایت می  معتمدنمود. ثقات و افراد  کماالتش اندک می
که نزدش بود گم    ءای به من خبر دادند چند ورق از کتاب شفابا خواندن، یا با تدریس یا با تحقیق و مطالعه. عده
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گاهی  :است  گفته  "أربعینة  ای فایده  هیچ  رجال  احوال   در  ـطوسی  شیخ  یعنی ـ  او   دادنآ
  او   کلمات  زیرا  ؛رساندنمی  راوی  حال  به  نسبت  تردید وکش   یا  گمانوظن  ایجاد  در

  ضعیف   او  گویدمی  دیگر  جای  در  و  است  ثقه  مردی  :گویدمی  جایی  در  او  .است  پریشان
 مشاهده  ...و  "زیاد   بن  سهل"  و  "جمال  مکرم  بن  سالم"  بارۀدر   حالت  این  و  ،است

 1.« شود می

  «معالم»ال  صاحب   «نجل »  سخن  ،خود  رجالی  مقاالت  در  کلباسی  ابوالمعالی  همچنین
   : است ردهک نقل را  توهمات  زیادِی  نظر  از  طوسی شیخ  و  حلی عالمه  از  گرفتناشکال  در را 

 اعتباری  عالمه  تصحیحات  است  کرده  اشاره  و  حکم 2نجل   که  طور  همان  ...»
  : است  گفته  وی  است.  داشته  رجال  توثیق  در  ایشان  که  بسیاری  توهمات  دلیلبه  ؛ندارد

 1« . ...بود نیز  االوهام ثیر ک او زیرا 3؛دارند اشکال شیخ اتتوثیق ،بله



یا دو حرف  شد و او مطالبش را روی کاغذهایی نوشت. وقتی آن  ها را با کتاب کامل مقایسه کردند به غیر از یک 
تر از  حکمت و کالم و اصول از نظر او آسان  ۀهای متداول در زمینند. در یک کالم کتاب هیچ تفاوت دیگری نداشت

این واقعا  همان چیزی است که  ؛توانستند بگویند: این واقعا  چیز عجیبی استخوردن بودند؛ تا آنجا که مردم میآب
ید طوالیی در فقه و تفسیر و حدیث با تحقیقات کامل در    ها ایشاندنبالش هستند. با وجود تمامی اینهمه به

های خداوند بود. او بسیار ای عظیم از آیات خداوند و حجتی بالغه از حجت طور خالصه او آیهها را داشت. بهآن
حالی در    ؛گرفتاندوختند کناره می خاطر دنیا میمسلک بود و از مردمانی که علم را بهکرد و بسیار زاهدعبادت می 
قرار داشت. او اصرار بسیاری   کرد و در نهایت اخالص برای ائمه هدایتعمل می   های پیامبرکه به سنت 

ت و  خودشان  مجرای  از  دین  امور  اجرای  در  واالیی  همت  از  و  داشت  راستین  عقاید  استوارسازی  ییدشان  أ برای 
ایشان  ...داشت کتابأت  و  برای  بسیاری  توضیحات  و  دلیفات  علوم  تهای  از جمله  ما  أاشت.  به  که  لیفات وی 

  تتمیم 0درگذشت.«    1177در سال    الموهوم" است. ایشان  الزمان  فيرسیده کتاب "الرد علی عالمه خوانساری  
.69تا  67، ص النبی قزوینیمال، شیخ عبداَلأمل

المعالی محمد بن محمد  رجالیة، ابیالالرسائل ؛  159، ص1، جالهدی کلباسیابو  ،سماء المقال فی علم الرجال.  1
. 401، ص2، جابراهیم کلباسی

ق است.1011یافته در سال وفات«، المعالم » ۀنگارند  ،الدیننجل شیخ حسن بن زین. 2

است.  منظور وی شیخ طوسی. 3
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  شده   قلم   به  دستها  آن   توثیق  و  راویان  از  بسیاری  از   دفاع  در  هم  نمازی  علی  شیخ
 : است گفته و  دارد  موضوع این  به  قریب  نشین، دل  و  زیبا  بسیار  سخنی وی است.

  معلوم   آیندگان  برای  ولی   اندبوده  مجهول   گذشتگان  نظر  از  که   راوی   بسیار   چه»
  تبدیل   آیندگان  نظر  از  ولی  بودند  ضعیف  گذشتگان  نظر  از  که  یافراد  بسیار  چه  و  ند،شد
  سهل  ، سنان بن  محمد  ،مفضل  ، جعفی  بن جابر   مثل  اشخاصی اند؛شده قوی  افرادی به

 2.« دیگران و زیاد بن

به اینکه    روایات   برای صحت  شاهرودی   نمازی   علی   شیخ   کنیم می  مالحظه   همچنین 
 :است گفته که  آنجا .دارد تأکید بسنده نشود   سند راویاِن  وثاقت  فقط به

  به   است  موجود  صالح  عبد  از  ، جهم  بن  حسن  از  عیاشی   تفسیر  در   که  روایتی  و»
  روایت   امام  از  که  آنجا  دهد؛می  گواهی   روایت  متن  به  توجه  با  روایت  درستی  و  صحت

  بر   و  خدا  کتاب  بر  راها  آن  شد  عرضه  شما   بر  متفاوت  حدیث  دو  وقتی»است:  شده
  باطل   نبودها  آن  شبیه  اگر   و  است  حق  بودها  آن  شبیه  اگر  ید؛کن   عرضه  ما   احادیث 

  سخن   این  .است  کرده  روایت  رضا  امام  از  نیز  طبرسی  را  روایت  همین  شبیه  و  «.است
  انتهای   در  که  است  گونه  همان  به  و  شودمی  دیده  مختلف  احادیث  در  کاظم  امام

  از   که  دانستید  را  هرچه»  :است  آمده  «الرجال مسائل»  کتاب  از  نقلبه  «السرائر»  تابک
  همان   و  «.کنید  عرضه  ما  هب  را  آن  ندانستید   را  هرچه  و  شوید،  ملزم  آن  به  ماست  انسخن
  تر پیش  و، باشد  متن طریق از  یا  سند طریق از  تواند می  ،فهمیدن  راه است روشن  که طور
 اند؛ داده گواهی  آن راوی سنحُ  به روایت  متن  طریق  از فن علمای  از گروهی کردیم  بیان

  عالمه   آنچه  بر  خود  بسیار  توضیحات  در  که  است  بهبهانی   وحید  عالمهها  آن  ۀجمل  از
  مامقانی   عالمهها  آن  ۀ جمل  از  [گفت:  که   آنجا  تا]  ...:است  گفته   کرده،  نقل  مامقانی

  ۀ جامع  زیارت  راوِی   ،عبدالله   بن  موسی  حالشرح  در  جمله  از  بسیاری،  موارد  در  که  است



. 218، ص1، جالمعالی محمد بن محمد ابراهیم کلباسیابی ة،رجالیالالرسائل. 1
. 67، ص1، جمستدرکات علم رجال حدیث. 2
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  وجود   واقعیت  این  ایبر   بسیاری  هاینشانه  ،او  روایِت   این  متن  از  و  :است  گفته  کبیره
  امام   ما  موالی  هک  همین  حتی   و  است  بوده  صحیح  اعتقاد  با  امامی  ایشیعه  او  که  دارد

 تلقین   ایشان  به  است  ائمه  مراتب  بیان  متضمن  هک   را  یمفصل  روایت  چنین  هادی
  نیکوکار   یمرد  پس  است؛  بوده  فضیلت   و  علم   اهل  از  مرد   این   دهد می  گواهی   ،کرده
  هیچ   اندنکرده   بیان  رجال  هایکتاب  در  را  او  اینکه  اما  شود؛می  پذیرفته  روایتش  که  بوده

  عالمه ها  آن  ۀجمل  از   و  [ :است  گفته   که   آنجا   تا ]  ... کندنمی  وارد  او  شخصیت  به  اشکالی
  : است  گفته  اهلیلجه  ۀرسال  و  مفضل  توحید  نقل  از  قبل  که  است  بحار  در  مجلسی

  سید   و  ،ندارد   اشکالی  مفضل،  به  انتسابشان  بودنمشهور  دلیلبه  روایات  این  بودنلرَس مُ 
ضعیف   سنان  بن   محمد  نه  و  اندداده  شهادت  مطلب  این  به  دیگران  و  طاووس   بن را 

  ، اخبار   از  حتی  و  است  شده  بازداشتهها  آن  از  چیزی  چنین  زیرا  ؛را  لمفّض   نه  ،نداهشمرد
  بر   عالوه  ؛شودمی  مشخص  جاللتشان  و  بزرگی  و  هاآن  منزلت  و  قدر  بلندی  بودنبسیار
  تاب ک  در  و  ... دهدمی  گواهیها  آن  درستی  و   صداقت  بر  خبر،  دو  همین   متن   اینکه

  ولی  ، است ضعیف مشهور،  بر  بنا خبر، این  :گویدمی  آن نقل  از پس " 30 ث دیح  ، اربعین"
 1« . ...دهد می  گواهی آن درستی به شمضامین  بلندی

  متنی  شانوثاقت  ایبر   که  را   راویانی  ،شاهرودی  نمازی  علی  شیخ  که  بینیم می  بسیار 
  روایاتشان   مضمون  طریق   از  را ها  آن   و  ردماشمی   نیکو  یا  کندمی   توثیق  است  نداشته   وجود
  نه  بندد، می  کار   به   راوی  توثیق   برای   ابزاری   عنوانبه   را   روایت  خودِ   او  یعنی  ؛ داندمی  موثق 
  یا   روایت  ،راوی   یک   اگر  بنابراین   ؛ بداند   روایت  توثیق   برای  ایوسیله   و  سبب   را   راوی   اینکه

  کرده  تصریح  آنان  هایکرامت  و  هافضیلت   یا   بیتاهل  تنصیب  به که  کند  نقل  را   یاتیا رو 
  گوید: می   ویدربارۀ    باشد،نداشته    وجود   نیز  راوی  آن  تضعیف  ایبر   متنی  طرفی  از   و  باشد

   . کندمی داللت  راوی آن کمال و حسن  به  روایت این

 و  هاضعف   و  هاگوییتناقض   و  هاخطا  و  اتتوهم   و  اتاشتباه  این  تمامی  وجود   با  حال



.13تا  7، ص1، جمستدرکات علم رجال حدیث. 1
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  چگونه   و  یابد؟   آرامش  ی رجال  هایکتاب   ا ب  دتوانمی  افراد  هایدل   چگونه  اسناد،   فقدان
  روایات  چرایوچونبی  نپذیرفتن   یا  پذیرفتن  برای  ترازویی  و  میزان  را   هاابتک  این  توانمی
 ! ؟گرفت درنظر محمدآل

 ششم  ۀنکت
  تضعیفات   و   توثیقات   های گوییتناقض   و   ها،اختالف   ، هاضعف   این   تمامِی   وجود   با 

  اگر  زیرا   شد؛ ها  آن   توثیق  یا  جرح  روش  تسلیم  کامل  طوربه  تواننمی   وجههیچ به   رجالی،
باشند    اعتماد  معصومین   توسط  شدهارائه  تضعیف  و  توثیق  مبنای  هبها  آن کرده 

  حفظ  برای   ترس   و  تقیه  دلیلبه   ؛داشتندمی   مخفی  اوقات  بسیاری  در  را   این  بیتاهل
  تعقیب   را   ائمه  پیروان  که  سالطینی   خوییدرنده   و  ستم  و   ظلم  از  شانخالص   پیروان  جان
  کنیممی   مالحظه  بنابراین  ؛کردندمی   یدشانع تب  و  رساندندمی   قتل  به  را ها  آن  و  کردندمی

  و  حاکم به آن خبر  تا  انددهکر  سرزنش  بسیار   را  خود خالص  یاران از ایعده  ائمه از برخی
  ه ب   رجال  علمای  که  چیزی  رو،این از   ؛بردارندها  آن  آزار  از  دست  در نتیجه   و  برسد  شپیروان

  طور به   ردی ا مو   در   را   آن  بیتاهل  ، تضعیف   و   توثیق   همان   یعنی   کنند می   اعتماد   آن
  یا   کشته   از  را   خود  آنکه  برای  ائمه  یاران  از  برخی  حتی  و  اندکرده  وارونه  کامل
  که   کسی   بر   امر   دلیل  همین   به   و   کردندمی   جنون   به   تظاهر   دهند   نجات   شدنی زندان

  در   این   است.  شده  مشتبه  ،نجاشی  یعنی   آیدمی  حساب  به   رجال   علم   در   م عالِ   بهترین 
  خاصشان  اصحاب   از   برخی  تضعیف   در   بیتاهل   روایات  به   رجالیون  ه ک  است   صورتی

 دلیلبه   را   جعفی  یزید   بن   جابر ها  آن   هستیم   شاهد  ما  مثال   عنوانبه   ؛ باشند  کرده   تکیه
  امام   دستور  به  او  ندنکمی  بیان  روایات  که  حالی  در  ؛دندانمی   ضعیف  مشاعر،   اختالل

   :شودمی دانسته  زیر   روایت از  نکته این .کردمی  تظاهر  جنون به  باقر

  وقتی   .بودم  جعفی  یزید  بن  جابر  همراهبه  :گفت  ،است  شده  روایت  بشیر  بن  نعمان  از
  از  شادمانی با کرد، وداع  ایشان با  وقتی . شد وارد ابوجعفر حضور  به او بودیم مدینه  در
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  مدینه  به  فید  از   که  منزلی   اولین ـ  اخیرجه  به  جمعه  روز  تا  شد.  خارج  ایشان  نزد
  بسیار   مرد  ناگاه  برخاستند  شترانمان  چون   . خواندیم  را  ظهر   نماز   .مرسیدی  ـ گردیمبازمی

  گرفت   را  آن  او  .داد  جابر   به  را  آن  و  داشت   همراهبه  اینامه  که  دیدمرا    گندمگونی   بلند قد
  یزید.   بن   جابر  به  علی،  بن  محمد  از  بود:  نوشته  آن  روی  . نهاد  دیدگانش  بر  و  بوسید  و

  : گفت   او  بودی؟  سرورم  با   کی  : گفت  او   به  جابر  .بود   ایتازه  سیاه  ین لگِ ُمهر    آن  روی
  جابر  آنگاه  .نماز  از  پس  :گفت  او  نماز؟  از  پس  یا  نماز  از  پیش  :گفت  جابر  .اَلن  همین

  به   بود  اش درهم شدهچهره  که  حالی  در   و  کرد  نامه  آن  خواندن  به  شروع  و  کرد  باز  را  مهر
  ، شادمان   نه  و  دیدم  خندان  نه  را  او  دیگر  من   و  ،داشت  نگاه  را  نامه  سپس  .رسید  نامه  آخر

  صبح   وقتی  .رساندم  صبح  به  را  شب  .رسیدیم  کوفه  به   هنگامشب  ما  .رسیدیم  کوفه  به  تا
  در   آویخته،  گردن  بر   هاییاستخوان  که  دیدم  را  او  .رفتم  نزدش   به  احترام  ادای   برای  شد

 نافرمان   امیری  را  جمهور   بن   »منصور   :گویدمی  واست    شده  سوار   نی   یکروی    که  حالی 
  در   هم   من  و  نگریست  من  صورت  در   او  گاهآن  .خواندمی  یچنین این  ابیاتی  و  « .بینممی

  دیدم می  آنچه  .گفتم چیزی    او  به  من  نه  و  گفت   چیزی  من  به  او   نه  . نگریستم  او  ۀچهر 
  با   و رسید میدان  به تا  آمد  او . شدند جمع  ردمان گِ   به کودکان   و مردم  . واداشت گریه  به  مرا

  دیوانه   ه،شد  دیوانه  یزید  بن   جابر  :گفتندمی  مردم  که  درحالی  پرداخت  بازی  به  کودکان
  اشوالی  به   الملکعبد  ن ب  هشام   ۀ نام  که  بود   نگذشته  یروز   چند   قسم   خدا  به  ه.شد

برای    را  او  سر  و  بزن  را  شگردن  و  نک  پیدا  را  «جعفی  یزید   بن  جابر»   نام  به  مردی  که  رسید
  جعفی   یزید  بن  جابر   این  :گفت  و  نگریست  خود  هایمجلسیهم  به  والی  .بفرست  من

  حج   که  بود  حدیث  و  تلیفض   و   علم  اهل  مردی  جابر  !کند  اصالحت  خدا  گفتند  کیست؟ 
 و  رفت  او  سویبه  .کندمی  بازی  کودکان  با  نی  بر  سوار  او  و  شد  دیوانه  لیو   ،بود  آورده  جابه

  معاف   او  قتل  از  مرا  که  خدا  شکر  :گفت  پس  .کند می  بازی  کودکان  با  نی  بر  سوار  دید
  کرد  را کاری همان و شد وارد کوفه هب جمهور  بن منصور که  بود نگذشته روز  چند .داشت

 1.« بود گفته  جابر که
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  شخصیتی   که  بینیم می  را   نجاشی  همچون  مردی   قتیو  گفت  توانمی  چه   دیگر   پس
  دارد   وجود   شامخش  مقام  و   مدح  در  متواتری  روایات  که  را   جعفی  یزید   بن   جابر  همچون
  ش کفایت  بود   شده  وارد  جابر  حق  در  زیر  روایت   یک  همین  فقط  اگر  و  ،کندمی   تضعیف

 :کردمی

  از   ، زهیر  بن  عمرو  از  ،سکینه و اب  از   ،محمد   بن   یوسف  بن   احمد  از   ،حمدان  بن   سین ح  از
  از   خود  علم  با  زیرا  ؛شده  نامیده  جابر  او»  :فرمود  حضرت  هک  است  کرده  روایت  صادق  امام
  حجت   و  بود   ش خود   دوران  باب  او  و  ،نداشت   تمامی  که  بود   دریایی  او  و  ،کرد می  جوییدل  نامؤمن

 1« .بود  علی بن محمد ابوجعفر خدا  حجت  طرف از خلق بر

  ترین خالص   و   تریننزدیک  ائمهها  آن  در   که  پردازیم می   ی روایات  برخی  ذکر  به   اکنون
 . بیازمایند را   مردم یا  کنند حفظ  را ها آن تا کردندمی  نکوهش  را  خود پیروان

  دوازده  ما   گفت:  ،است  شده   روایت  زعفرانی  عمران  از   ... مسعود  بن  محمد  از  یّش کَ   از
  را   بدعتی  کسهیچ  اسالم  در»  فرمود: می   ابوبصیر  به  می شنید  اباعبدالله  از  که   بودیم  مرد
 2. بود اباعبدالله سخن  این «.کند  لعنتش خدا  ؛است نیاورده آورد زراره که

  خانه  طرف   از   کنیزی   که   بودیم   اباعبدالله  نزد   ت:ف گ  ،میسر   از   ، ایوب  بن   ة فضال  از
 گناه»  فرمود:  اباعبدالله  . بود  شکسته  را   آن  که  بود   ایکوزه  او  گردن   بر  که  حالی  در   آمد
 شکسته  را  کوزه  این  کنیز  این  که  طور  همان  ،است  شکسته  را  زراره  قلب  خدا  چیست؟  من

 3.« است

   :کندمی  توجیه   را  آن چگونه صادق امام ببنیم باید  حال
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  ، زراره  بن  عبدالله  از  ،صحیح  سندهای  با  روایاتی  همچنین  است:  هگفت  زراری  ابوغالب
  عیب   تو  روی  :بگو  او  به  و  برسان  تپدر   به  مرا  سالم»  :فرمود  من  به  اللهابوعبد:گفت

 و   نزدیک  مانخودبه    را  او  ما  که  یهرکس  سویبه  اندشمن  و  مردم   زیرا  ؛کنم  دفاع  تو  از  تا  گذاشتم
خود    و  داریم  شدوست  که  کسی  آن  به  تا  کنند،می  شتاب  کنیممی  ستایش  را  شجایگاه به 

  و   ،کنندمی ما  به  نزدیکی و ت قراب و دوستی   به متهم را  او و برسانند،  اذیت و آزار  کنیممی شنزدیک
  ستایش  کنیم   اش جوییعیب  ما   که   را   یهرکس   و  برسانند،  قتل  به   و  دهند  آزار  را  او  خواهند می
  و   ما  با  نزدیکی  بهی که  هست   مردی   تو   که  کردم  جویی عیب  دلیل   این   به  فقط   را  تو   من   . کنندمی

  اینکه  خاطربه  و  شوی می  نکوهش   مردم   نزد   دلیل   همین  به  تو   و   هستی،  شهره  ما  سویبه  تمایل 
  را   تو  خواستم  پس  .ندارند  دوست  را  تو  مردم  هستی،  متمایل  ما  سویبه  و  داری  دوستی  را  ما

 ما  ۀوسیلبه  یبتتر   این  به  و  بدانند  بزرگ  دین  در  را  تو  امر  نقصان،  و  سرزنش  این  با  تا  کنم  سرزنش
ا  :فرمایدمی  متعال  خداوند   . شود  دفع   تو  از ها  آن  شر َمّ

َ
ِفیَنةُ   أ   ِفي  َیْعَمُلوَن   ِلَمَساِکیَن   َفَکاَنْت   الَسّ

َرْدُت   اْلَبْحرِ 
َ
ْن   َفأ

َ
ِعیَبَها   أ

َ
ُخذُ   َمِلك    َوَراَءُهْم   َوَکاَن   أ

ْ
ا  َسِفیَنة    ُکَلّ   َیأ   آِن   از  کشتی،   آن  اما) 1َغْصب 

  پادشاهی   آنان  برابر   در   [که]چرا  کنم  معیوب  را   آن  خواستم  ؛کردندمی  کار   دریا   در   که   بود   بینوایانی 
  و   بود،  خدا  طرف  از   صالح  و  تهشایس   یتنزیل   این  (. گرفتمی  زور  به  را  [ ]درستی  کشتی   هر  که  بود
  اختیار   در  و  نشود  پادشاه  آن  تسلیم  که  ساخت  معیوب  دلیل  این  به  فقط  را  کشتی  آن  سوگند  خدا  به
  خدا  ، بفهم را  مثال  پس ،الحمدلله  . در آن نبود عیبد و بو سالم کشتی  آن ولی واقعا   ؛نگیرد قرار او

  و   هستی  من  نزد  مردم  تریِن داشتنی  دوست  تو  که  راستیبه  سوگند  خدا  به  !کند  رحمتت
  کشتی   بهترین  تو  که  راستیبه  ؛هاآن  ۀمرد  چه  و  زنده  چه  ،پدرم   اصحاب  ترینداشتنیدوست

  هر   مراقب  ،غاصب  و  ستمکار  پادشاهی  تو،  ورای  در  ولی  ؛هستی   طوفانی  و  بزرگ  دریای  این
 و  کشتی  آن  سپس  و  بگیرد  زور  به  را  آن  تا  شود  وارد  هدایتسرزمین    از  که  است  سالم  کشتی

  از  پس  تو  بر  خدا  رضوان  و  ، تو  ۀمرد  و  زنده  بر  وند خدا  حمتر   د.درآورَ   خود  تملک  در  را  شاهل
پناه  ها  آن  دوی  هر  وندخدا  و  است  شده  رسانده  حسین  و  حسن  پسرانت  به  تو  ۀنام  !وفاتت را در 

  را   غالم  دو  آن  که  طور  همان  ؛کندمی  حفظ  پدرشان  درستی  و  صالح  خاطربه  راها  آن   و  دارد  خود
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 و  نگران  دادم،   تو  به   من  که  فرمانی  نیز   و   داد  تو   به  پدرم  که   فرمانی   خاطر به  پس  . کرد  حفظ
نه به   ما  ،سوگند   خدا  به  ؛آمد   تو  سویبه   کردیم  امر  تو  به  آنچه  خالف به  ابوبصیر  و  ،نباش  مضطرب

او  و  تو به    بتوانید   ه کطوری  به  ،شما  ظرفیت  و  خودمان   سع وُ   ۀانداز به  مگر  ایمنکرده  امری  نه 
نزد ماصادر می  هک   اتیدستور تمام    و  ؛دهید  انجامش و    کنیم  موافق    یاغراضمعانی    با دارند که 

  به   ما   که  است   چیزی   در  حقیقت  که  متیآموخمیها  آن  به  قطعا    داشتیم  اجازه  اگر  و  ،حق است 
  شکیبایی  ما  احکام  بر  و  باشید   ما  تسلیم  و  بازگردانید   ما  به  را  امر   این  پس   ایم؛داده  فرمان  شما

  خداوند   که  شماست  رهبر  او   انداخت  جدایی  شما  میان  کهکسی    آن  و  ،شوید  راضی  آن  به  و  بورزید
گاه  امرشان  فساد  در   خود  رعیت   مصلحت  به  او  و  ، را پیشوای مخلوقاتش قرار داده  او   ؛ است  ترآ

  برقرار   وحدت  انش میان  سپس  و  دنبمان   سالم  تا  اندازد   تفرقه  هاآن  میان  تواندبخواهد می  اگر  پس
  نزد   گشایش  و ،برسد ها آن به شامن جایگاه از یمنیا  و ،د نباش  ایمن دشمن ترس  و فساد از تا سازد

  و   ما  گشایش  و  خودتان  امر  و  ما   امر   منتظر   و  بازگردانید   ما   هب  را  امر   و  باشید   تسلیم  باید  شما  .اوست
 و  قرآن  آموزش   بگوید  سخن  ما  متکلم  و  کند   قیام  ما  قائم  اگر  پس  .باشید  خودتان  گشایش
  آغاز   نو  از  کرد  نازل  محمد  بر  وندخدا  که  طور  همان  را  واجبات  و  احکام  و  دین  هایشریعت

  ایجاد  شدیدی  انکار  روز،  آن  در  شما  میان  از  ولی  ،هستید   هابصیرت  اهل  شما  زیرا  کند؛می
  هدایت   خدا  طریقت  و  دین  هب  هایتانگردن  بر  شمشیر  ۀسای  زیر  جز  زمان،  آن  در  و  شودمی

  خدا   هب  بودند  شما  از  قبل  که  را  کسانی  سنت  همان  پیامبر  از  پس  مردم  که  راستیبه  .شویدنمی
دادند   آن   از  و  افزودند  خدا   دین  بر   و   نمودند  تحریف  و   کردند  تبدیل   و   دادند  تغییر   پس  ؛ نسبت 

 1« . ...نیست خداشدۀ نازل  وحی از انحراف جز  چیزی هستند آن بر مردم امروز آنچه و ،کاستند 

   : یدبنگر  سنان  بن   محمد داستان به و

  از  مرا   همیشه  اباجعفر   گفت:  ، است  شده  روایت  بزیغ   بن  سماعیلا   بن   محمد   از
گاه  سنان بن محمد و یحیی بن انو صف کردنلعنت   امر با نفر دو آن :فرمودمی و ،ردکمی آ

  سهل   بن   محمد   به   جعفر بوا   . نداشتند  ظرفیت   دو   آن  فرمود   و   .ندا ه کرد  مخالفت   من
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ها  آن  از  من  زیرا  ؛باش   داشته  دوست   را  سنان  بن  محمد   و  یحیی  بن  صفوان»  : فرمود  بحرانی
 « .هستم راضی

 1.«است صحیح   ظاهرا   روایت  »این : است گفته روایت این بیان از پس خویی  محقق

 دوم  ابوجعفر  محضر  هب   گفت:  ، است  شده  روایت  قمی  صلت  بن  عبدالله  طالبواب  از
  بن   محمد  و  یحیی  بن  صفوان  به  وندخدا»  فرمود: می   که  شنیدم  و  شدم   وارد  عمرش   اواخر  در

  را   سعد   بن   سعد   و  «ماندند  وفادار من بهها  آن ؛دهد خیر جزای  من  طرف از آدم ابن زکریا  و سنان
  بن   محمد   و  صفوان  من،  موالی  :گفتم  او  به   و   دیدم  را   او  و  آمدم  بیرون  گفت:  .نکرد  ذکر

  . نبرد نام  را   سعد   بن   سعد لیو   ؛خواستها  آن   ایبر  خیر  جزای  و   کرد  یاد   را   آدم  زکریا  و  سنان
  محمد   و  یحیی  بن  صفوان  به  وندخدا»  :فرمود  بار  این  و  ،بازگشتم  ایشان  سویبه   پس  گفت:

 2« .ماندند  وفادار من بهها  آن ؛دهد خیر جزای  من طرف از  سعد بن سعد و آدم زکریا و سنان بن

  17  ج  در   خود   معجم  در  روایت  این  سند  صحت  و  درستی  به   خویی  محقق  همچنین
  به   و  ردهک  رها  را   دیگر  روایات  و  روایت  این   خویی،  که  اینجاست  مصیبت  ولی  ،کرده  اعتراف

  ، مصیبت  بدترین  و  ؛است  ردهک  اعتماد   دیگران  و  «نجاشی»  و  «عقدهابن »  تضعیفات
   !داردوامی  خنده  به   را  آدم که است  مصیبتی

 : است گفته خویی  محقق

  از   ، سنان  بن   محمد   که   است   آن  تا روایاز    آمدهدستبه  ۀ نتیج  : گویممی»
  داری دین  پیامبرش   بیتاهل  مواالت  با  که  است  کسانی   از  و  ،بیتاهل  دوستداران

 معصوم  و  ،است  شده  زائل  هست،  اودربارۀ    مخالفتی  اگر  و  است  ممدوح  او  .ندن کمی
  طریق،   سنحُ   با  که  داندمی  کسانی  از  را   او  طوسی  شیخ   روایناز  ؛است  بوده  راضی   او  از

   است. بوده شدهستوده و ممدوح
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  سخن   بودند  غیبت  زمان  در  که  یسفیران   اخبار  بیان  در  مفصل  طوربه  تغیب   کتاب
 . است گفته

  تضعیف   را  او  غضائریابن  و  مفید  شیخ  و  طوسی  شیخ  و  نجاشی  و  عقدهابن  اگر
  عمل   او  روایات  به  قطعا    بود،  نشمرده  گویاندروغ  از  را  او  شاذان  بن  فضل  و  بودند  نکرده

  و   ،دارد بازمی  شروایات   به  عمل   و  او  به   اعتماد  از   را  ما  عالمان،  این   تضعیف   ولی   ؛شدمی
  از   را   فرد  این  او  زیرا   ؛کرد  اعتماد   او  دربارۀ  مفید  شیخ   توثیق   هب  توانمین  دلیل  همین   به

  او   و  است،  کرده  روایت  پدرش   ازرا    رضا  امام  امامت  بر  تصریح  که  رداشممیبر   کسانی
نزد  افراد  و  خاصه  از  را   میان   در  فقه  و  علم  و  پرهیزکاری  اهل   و  حضرت  آن  معتمد 

  1« .است  برشمرده شیعیانش

  تضعیف   5394  شماره  364ص  در   خود   رجال   در   را   او   طوسی  شیخ   کنیم می   مالحظه
  از   ممدوحین   بیان  باب  در   ،348ص  تغیب  کتاب  در  را   او  حال  عین  در   و  ،است  کرده

 .ستا  شمردهبر   ائمه وکیالن  از  و شدهستوده  افرادِ  از ائمه وکیالن

  کرده   تضعیف  «عددیه  ۀرسال»  در  را   او  و  گفته  نقیضوضد  اودربارۀ    مفید  شیخ  حتی
 : است گفته و

 او  ضعف  و  بودن متهم  در  شیعه  جماعت  و  مالمت شده است  سنان  بن  محمد  »...
  عمل   دین  در  او  سخنان  به  پس  است،  بوده  گونهاین  او  روش   وقتی  و  ،ندارند  اختالفی

 2.« شود نمی

   : است گفته و کرده  توثیق  شیعه، جماعت  میان در  «ارشاد » ،خود  کتاب  در  را  او سپس

  از   الرضاموسی  بن  علی  امامت   ای بر   کهاست    کسانی   جمله  از محمد بن سنان  »
ترتیب    و  کرده،  نقل  روایت  و  متن  ش پدر   طرف این   حضرت  آن  برای  ایشان  ازبه 
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  فقه   و  علم  و  پرهیزکاری  اهل  و  ،او   مطمئن نزد  افراد  و  خاصان  از  و  اند،آورده  هایینشانه
 1« .  ...ند اهبود ششیعیان میان در

  در   که  م بینمی  چنین   را   او  است.   شده  گوییتناقض   دچار   اودربارۀ    نیز   حلی  عالمه
 است:  گفته و کرده توقف  «خالصهال» کتاب  در  او تاروای  هب  اعتماد و پذیرفتن 

  من   نظر  از [: است گفته  که  آنجا  تا] ... دارند اختالف او  منزلت و  نأش در ما  علمای»
 2« . ...کرد  توقف  باید کندمی روایت سنان بن محمد آنچهدربارۀ 

 و   «الشیعهمختلف »  کتاب   در   سنان  بن   محمد   روایاِت   از   بسیاری دربارۀ    او  همچنین 
 : کنممی  بیان را ها آن  از برخی  هک است کرده توقف  «المطلبمنتهی »

  صحیح   یسند   نظر  از  روایت  این  :پاسخ   و...»  :425ص  2  ج  :الشیعهمختلف   الف(
 « .دارد وجود تردید او بارۀ در  و هست،  سنان  بن  محمد  ،روایت  سند در  زیرا  ؛ نیست

  سند   در  زیرا   ؛است  ضعیف   روایت  این  :پاسخ   »...  :131ص   7  ج  :الشیعهمختلف   ب(
 «.دارد  وجود سنان  بن   محمد ،روایت آن

  روایت   سند ه سلسل  در  : نیز  و»  : 87ص  3  ج   حلی   عالمه  ، ج(  )ط.   المطلبمنتهی   ج( 
 «.است ضعیف  هک هست سنان  بن   محمد

  این و دارد ترجیح او  روایت به  عمل  است گفته  خود رجال  کتاب در او اینکه شگفت ولی
  روایت  به   عمل  ترجیِح »:است   گفته  که  آنجا  ،آورده  8ص  7  ج  الشیعهمختلف   در  را   نظر

 «.ایمکرده  بیان  رجال  کتاب  در  را  سنان  بن   محمد

  بن   محمد  سندش،   در  هک  را   روایتی   318ص   1  ج  ج(  )ط.   المطلبمنتهی  در  همچنین
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  ، سنان  بن  محمد  از   صحیح  یروایت  در   و»  : است  گفته  و  کرده  معرفی   صحیح  ، هست  سنان
 « . ... نیست  نمازی  فرمود: ، است شده نقل اباعبدالله از

  ت اروای  همان  که  حق  سخن   به   است  شایسته  گوییتناقض   و  آشفتگی  این  حل  برای
  ؛ کند  عمل   صورت  همین   به  بود  الزم   خویی  محقق  بر  و  ، کنیم  مراجعه  است  بیتاهل

 اندکرده   مدح  را   سنان  بن   محمد   که  هاییروایت  برخی  درستِی   به  او  کهاین  خصوصبه 
  !ون خاصی داردئش  خود خلق امور  در  وندخدا  ولی است؛  داشته اعتراف

  شمردنضعیف   که  است  گفته   و  کرده  توثیق  و  دانسته  مطمئن   را   او  عاملی  حر   شیخ
 1. است آمده « جارودی زیدی  عقدهابن » نظر  به  اعتماد  دلیلبه او

  خاطر به   خود   مخلص   یاران  برخی  نکوهش  در   ائمه   تعّمد   موضوع   به   بازگشت   با 
   :کنممی  بیان سنان بن  محمد حق  در را  بعدی  روایت دانستند،می  صالح که حکمتی

  ه ب  : گفت  ،است  شده  روایت  سنان  بن  محمد  از   ،شعیب  بن   حسن   از  ، علی  بن   حسن  از
  لعنت   را  تو  وقتی  بودی  چگونه  ،محمد   ای»  فرمود:  من   به  .شدم  وارد  دوم  ابوجعفر  محضر

  را   هرکه  تو  ۀوسیلبه  تا  کردم  معرفی  جهانیان  برای  یمحنت   و  رنج  را  تو  و  جستم  بیزاری  تو  از  و  کردم
  کار   هر  : ردمک  عرض  حضرت  به  :گفت  «سازم؟  گمراه  بخواهم  را  هرکه  و  کنم  هدایت  بخواهم

  تو   ،محمد  ای»  :فرمود  یی. توانا  هرچیز  بر   تو  که  ،من   آقای  ای  ،کنیمی  اتبنده   با  بخواهی
  جز   خداوند  پس  ؛کردم  مناجات  وندخدا  با  تودربارۀ    من  .شدی  خالص   خدا  برای  که  هستی  ایبنده
 2« .کند هدایت  تو ۀوسیلبه  را بسیاری و ،گمراه تو  ۀوسیلبه را بسیاری ت که نخواس این

  نشان   را   سنان  بن  محمد   مقام  بلندی  که  بعدی  روایت  با  را   موضوع  این   در  سخن
 .برممی  پایان به  دهدمی
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  ،شدم  وارد  موسی  الحسنو اب  محضر   ه ب  گفت:   است،   شده   روایت   سنان   بن   محمد   از
  در   را  تو»  : فرمود  رضا  امام  که   جا آن   تا   ... شود  فرستاده   عراق   به   آنکه   از   پیش   سال   یک 

  ، تاریک   شب  در   برق  از  ما   شیعیان  میان  در  تو  اما  ؛یافتم  گونهاین  المؤمنینامیر  ۀصحیف
  من   آرامش  و  انس  ۀمای  ل،مفّض   کهراستی  به  ،محمد   ای»  :فرمود  سپس  «.هستی  ترروشن
  منظور   و  «.ندک لمس را تو  هک  است حرام  آتش بر .هستی دو آن  آرامش و انس ۀمای  نیز تو و ،است

  .1اباجعفر  و الحسنابا  یعنی دو آن از

 هفتم ۀنکت
  روایت،   این  صحت  و   ،وفاتش  شب  در   محمد  خدا   رسول   وصیت  روایتدربارۀ    اکنون

از    اب  بنده  و  ، میگویمی   سخن  آن  ه ب  اعتماد  و  گمان  که  کسی  نادانی  و  جهلروشنگری 
   کنم.می آغاز  هستند  مجهولراویانش  از برخی  یا  راویان ۀ هم کندمی

  و   طوسی  شیخ   که  راویانی   ۀ هم  ساختم   روشن  چهارم  ۀنکت  در  شدهگفته   مطالب   در  -1
  ی راویان  که  نیست  طور  این   اندنیاورده   میان  بهها  آن  از  ذکری   متقدمین  دیگر  و  نجاشی
  مالحظه  دلیل  همین   به  کرد؛  اعتماد   اندکرده  روایت   آنچه  ه ب  نتوان  و   باشند  بوده  مجهول

اقدام    هایی معجم   نیز   و  مبودهاک   تصحیح  برای   هاییکتابنگارش    به   ، خرینأمت  کنیممی
  ذکر   خود   رجالی  های کتاب  در   متقدمین  که   را   دین   راویان  از   نفر  هزاران  احوال  واند  کرده

  که   راویانی   وثاقت دربارۀ    کردنداوری   برای   و   اندکرده   توثیق   را ها  آن  یا   کرده  بیان   اند، نکرده
  و   قرائن  به  اندنداشته ها  آن  به   ایاحاطه   (خداوند رحمتشان کند)  طوسی   و  نجاشی  امثال
 .اندکرده  تکیه  اتیتأیید

  راویان  «حدیث  رجال  علم   مستدرکات»  خود   کتاب  در   شاهرودی  نمازی  علی  شیخ
  وثاقت   برای  و  است  کرده  ذکر  اندنیاورده ها  آن  از  یحالشرح   گذشتگان  که  را   وصیت  حدیث
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  و  بیتاهل   فضایل  برای  راویان  این  که  روایاتی  طریق  از  شانۀعقید  کمال  و  سنُح   یا
  داندمی  ایقرینه   را   کار   این   حتی   و  است؛ دلیل آورده    اندکرده  روایت   مراتبشان  علوّ   و  امامت

و  ،  است  عمومی  روشی  روش،  این  اینکه   و  کندمی   توثیق  را   رجال  از  بسیاری   آن،   با  که
  که  راویانی   خصوصبه   گردد؛می  منطبق   شود  متصف  آن  هب   هک  یهرکس  بر  کلی  طوربه 

   . ندارد وجود ایشانبر   مطمئنی تضعیف یا  نکوهش

  نمازی   علی  شیخ  سخن   شرح  و  دارد،  کاربرد  وصیت  راویان  ۀهم  ایبر   روش  این
  را   فرصت  و   د یباش  منتظر  پس   ؛ آمد  خواهد   وصیت   راویان  وضعیت   بیان   در   شاهرودی 

 ! یدبشمار   غنیمت

  سندی   در  مثال    ،باشد  شدهشناخته   ـکلی   طوربه   هرچندـ   راوی  احوال  از  قسمتی   اگر  -2
  راوی   او  دیگر،   مشابه   قرائن  یا  ، است  بوده   شیعی  او  شود  حکم  آن   اساس   بر  که   باشدآمده  

 . شودنمی محسوب  مجهول
  وقتی   زیرا   ؛ هستند  شیعه  همه   ، وصیت  راویان  که  است   کرده  تصریح  طوسی   شیخ

  روایت   ، آورده   دست   به   شیعه(  )یعنی   خاصه   طریق   از  را ها  آن  گفته   که   کرده  مرتب   را   روایاتی
میان  نیز   را   وصیت   یعنی)   عامه  روایات  ابتدا   طوسی  شیخ  .است  کرده  ذکرها  آن  در 

 : است گفته  و اندکرده  تصریح گانهدوزاده   ۀ ائم به  که  کرده نقل  را  ( غیرشیعه

  الرضا  بن محمد  بن علی  بن  حسن  فرزند   زمان،الصاحب  امامت  بر که  روایاتی   از  و  »
  ۀ فرق   دو  هر  و   مختلف  ۀطایف   دو  هر  که   هستند  روایاتی   دنکنمی   داللت  او  غیبت  درستی  و

  روایاتی   جمله   از   [:است  گفته  ه ک  آنجا  تا]  ...ندا ه کرد  روایت  امامیه   و  عامه   یکدیگرِ   مخالف
 1« . ...اندشده  روایت  شیعه مخالفان سوی  از که

  و  ندا شده   روایت   (شیعه  یعنی )  خاصه  طریق   از  که   کندمی   روایاتی  ذکر  به   شروع  سپس
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  متن   است.   کرده  ذکر   ماست   وبررسیبحث   موضوع  که  را   وصیت   روایت ها  آن   میان  در
 : شودمی حضور  تقدیم  او سخن

  ما   و  شود  شمارش   که  است  آن  از  بیش  ،شده  روایت  خاصه  یقطر   از  آنچه  اما  و»
 1« . ...کنیم می بیان را آن از ایگوشه فقط

  بیانها  آن   میان  در  را   وصیت  حدیث  آنکه  تا   کندمی   تاروای  این   بیان  به  شروع  و
  ترتیب   این  به  و  هستند  امامیه  ۀشیع  وصیت،  راویان  ۀهم  دهدمی  نشان  این  و  نمایدمی

  ،هاکتاب   دیگر   و  طوسی  رجال   در  راویان  از  تن   صدها   شود.می   ثابت ها  آن   بودننمجهول 
  شیعی  یا  است  عامی  ،راوی   این  اندگفته   مثال    ؛اندشده   بیان   شانمذهب  با  یا  اسم  با  فقط
دست   دیگر   سخنان   یا  ،است این    و  بودنمعلوم   بر   علت  همین   به   فقط  و  ، از 

  فضل   بزرگی   که   را   روایاتی ، نوری  میرزای   ، این  بر عالوه؛  است  شده   حکم  نبودنشان مجهول 
  طور  همان   ؛ داندمی  شانراویان   بودنشیعه   بر  دلیلی   دهدمی  نشان  را ها  آن   مقام  و   بیتاهل

   :است شده ذکر «مستدرکالة خاتم» وی کتاب تحقیق  ۀمقدم در   نکته  این که

 شخص   هکاین   مثل  متن؛  روی  از  تشّیع  و  ، سند  از  وثاقت  اثبات  روش   -7»
  گفته   قبلی  بیانات  در   که  طور   همانـ  باشد  بوده  بزرگان  از  معصوم  امام  از  کنندهروایت

  ه ک  ایگونهبه  ؛باشد  بیتاهل  برای  منزلتی  یا  فضل  شامل  روایت  متن  هکاین  و  ـشد
  روایت   وضعیت  مثل   کند؛  ناممکن  بیتاهل  دشمنان  طریق  از  را  آن  شدنروایت
 2.« دیگر روایات بسیار و 2025

  و  اولی  از   ،ندا ه کرد  غصب  را   محمدآل   حق   که   را   کسانی  ۀ هم   ادعای   وصیت،  روایت
می   را   همه   ... و  عباسیون   انتها   در   و   هااموی   به   برسد   تا   دومی ویران  بنیان    زیرا   ؛ کنداز 
  علی   به تا روز قیامت    محمد   خدا   رسول  جانشینی  کندمی  بیان  صراحتبه   وصیت  حدیث
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  و  مقامات  ،حدیث   این  آنکه  بر   عالوه  ؛دارد  اختصاص  شفرزندان  و  طالبابی   بن
  و   محمدآل   حق  غاصبان  تمام  بر  که  دارد  خود  در  نیز  را   بیتاهل  از  یهایفضیلت 

  و   بودن شیعه   به   حدیث،   این   متن   نتیجه   در   ؛است  گران  و   سخت   و   سنگین   شانپیروان
  گفته   ترپیش   که  طور  همان  ؛کندمی  داللت  راویانش  ۀعقید  بودنصحیح   و  بودنمطمئن 

 است.  کرده تصریح   نکته  این  به  شاهرودی  نمازی   شیخ شد

  اندکی  که   طور   همان  ؛شودمی   ثابت   نیز ها  آن  وثاقت   ، بودنشیعه   اثبات  بر   عالوه   -3
  اثبات  سند  طریق  از  راوی  بودنمطمئن   و  وثاقت  زیرا   ؛شد  قولنقل   نوری  میرزای   از  ترپیش 

  اطمینان   این  و  ،باشد   نداشته  تصریحی   راوی  آن  وثاقت   ایبر   کسهیچ   اگرحتی    ،شودمی
  ؛آیدمی   دست  به  راویآن    از  شیعه  قدرعالی   علمای  و  بزرگان  توسط  روایت   نقل  طریق   از

  اطمینان   کنند می  نقل   وا   از   که   روایاتی  متن  یا   وی   وثاقت به    اگر  بزرگان،   این  امثال  زیرا 
  که   است  حالی  در  این  و   ،کنند   اعتماد  راوی  آن  روایت  هب  ندارد  امکان  باشند  نداشته   کامل

  داشته   هاییقرینه   آنکه  بدون  کند   اعتماد  غیرموثق   روایات  بر   که  را   کسی  علما   از  بسیاری
  سرزنش  دبرسان   اثبات   به   کنندمی   نقل  آنچهدربارۀ    را ها  آن   وثاقت  و  صحت   که   باشد

  زده   کاری  چنین   به  دست  برود  انتظار   شیعه  فضالی   و  بزرگان  از  چگونه   پس  ؛کنندمی
 ! ؟باشند

  وصیت متن روایت و نقل  شرافت  به  جعفری مذهب بزرگ  علمای  و مطمئن بسیار افراد
  علی  ، بزوفری   ، غضائری  یا   عبدون  بن   احمد   ، طوسی  شیخ   همچون   افرادی   اند؛ شده   نائل 

  افراد  این   تمامی  که  حالی  در  ؛ مصری  علی  بن  حسین  و  ـصدوق   شیخ  پدرـ   حسین  بن
ها آن   بر اساس  جعفری  ۀشیع  راستین  مذهب  که  اندداشته   اعتمادی قابل   اصول  و  هاکتاب

کرده باشند    اعتماد  کسانی  ه ب  ، روایت  نقل   در   برود انتظارها  آن   از  چگونه   پس   است؛  شده  بنا 
  اعتماد  و  خود   نقل  با  افراد  این   بنابراین  !؟شودنمی   حاصل  اطمینانی   او  نقل  و  روایت  هب  که
  نظیر   اند،نکرده   بیانها  آن  از  حالیشرح   متقدمین  که  کسانی  به  یعنیـ   وصیت  راویان  به

  از   اگر  وگرنه  ؛ هستند  معتمد  نظرشان  از  روایان  این  ندا هداد نشان  ـخلیل   بن محمد  بن  احمد



 445 ....................................................................................................... درآمد یشپ

  از  نداشت  وجودها آن وثاقت ایبر   هاییقرینه  یا   بودند مجهول و ناشناس  افرادی ها آن نظر
  همگی  وصیت  راویان  اینکه  بر  عالوه  پس؛  کردندنمی   اعتمادها  آن   هب  و  ،نقل  روایتها  آن

  هیچ  نتیجه   در  و  شود، می   اضافه ها  آن  صفات   به   نیز   صداقت   و  وثاقت   ،هستند   شیعه
 .شودنمی   اعتمادها آن  نقل  هب  یا  اندبوده  مجهول ها آن کند تصور تواندنمی  پردازیخیال 

  ،الثاقبنجم ال»  ، خود  کتاب   در   نوری   میرزای   خودِ   کنیم می   مشاهده   دلیل   همین   به 
  بودنمعتبر   به  کندمی  استدالل  مهدی  امام  فرزندان  اثبات   برای  که  آنجا   «71ص ،  2ج

 : است گفته  و کرده  تصریح وصیت  روایِت  سند

  بعضی  آن در که کرده یت روا صادق  امام از را یخبر  ،معتبر   سند با  یطوس  یخش»
  در   است.   کرده  ذکر  المؤمنینامیر  به  وفاتش  شب  در   را   خدا  رسول  هایوصیت  از

  پسرش  به  را  آن  باید  ید رس فرا  او  وفات  زمان  ی وقت"   است:  فرموده  آن  فقرات  از   یکی
 انتها"«  تا ...کند تسلیم نامقرب یناول

وی    این   و   به  توجه   با   حدیث   این   روایان   وثاقت   به  او  یعنی   «معتبر   سند   »باگفتۀ 
  ، کرده  اعتماد  شودنمی   خالصه   رجالی  هایکتاب   در  موجود  مطالب   به  فقط   که  هاییقرینه 

  با  خصوصبه   ؛است  برده  بهره  وصیت  حدیث  رجال  تمام  وثاقت  برای  هاقرینه   این  از  او  و
  حدیث »  تعریف   آمد.  خواهد  ادامه  در   که   مطالبی  نیز   و  شده گفته   مطالب  داشتننظردر 

 است:  گفته  وی  ؛شودمی  حضور  تقدیم  صدر حسن سید «الدرایهة نهای» کتاب  از  «معتبر

  موثق   یا   نَس حَ   یا   صحیح   راویان  شامل  آن  سند   هک  است   حدیثی   ، معتبر  حدیث »
  که   باشدنقل شده    اعتمادیقابل  حدیثِی   اصول  از  که  است  معتبر  دلیل  این  به  یا  ،باشد
  های کتاب  ، حدیثی  اصول  این   چه  ؛دارد  وجود   اجماع   بودنشانمعتبر  برای  شودمی  ادعا

  بن   فضیل  ،مسلم  بن  محمد  ،زراره   هایکتاب  مثل  ؛باشند   بوده  امامیدوازده  ۀشیع  اصول
  هایی کتاب  چه  و  ،است  داشته  وجود  اجماع  شانگفتاریراست  بر  کهها  آن  نظایر  و  ،یسار
  ، یحیی بن صفوان  مثل  ؛اندکرده  اجماع درستشان مطالب  بودنصحیح بر که  باشند بوده

 عرضه   معصوم  هب   که  هاییکتاب  یا   ،نصرواب  بن  محمد  بن  احمد  ،ن االرحمعبد  بن  یونس
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  امام   به  که  «حلبی  اللهعبید»  کتاب  مثل  باشد؛  کرده  تمجید  را   آن  لفؤ م  امام  و  شده
  امام   هب  که   «شاذان  بن  فضل»  و   «ناالرحمعبد  بن  یونس»  کتاب   و  شد   عرضه  صادق

  و   «سعیدبنی»  هایکتاب  و  «عبدالله  بن  حریز»   نماز  کتاب  و  ندشد  عرضه  عسکری
  کتاب   مثل  ؛باشند  بوده  هغیرامامی  هایکتاب  توانندمی  حتی  یا  «؛مهزیار  بن  علی»
  بن   علی»  ۀنوشت  «قبله»  کتاب  و  «تعدی  عبدالله  بن  حسین »   کتاب  و  «غیاث  بن  حفص»

ها  آن  هایروایت  به  عمل  ایبر   که  باشد  بوده  کسانی  از  حدیث  ای؛  «طاطری  حسین
  « ةدّ عُ »  در  طوسی  شیخ  که  او  شبیه  افراد  و  «ساباطی  عمار»  مثل  ؛دارد  وجود  اجماع

گاه  فرد  ایبر   که  افرادی  دیگر  و  است   برشمرده  راها  آن  چه  و  ؛نیست  پنهان  تیزبین   و  آ
1شود.«  حاصل نیز دیگری هایجنبه ۀمالحظ  با ،روایت  اعتبار بسا

  آوردن  با   را  آن و ،استدالل ائمه امامت بر  ،وصیت  روایت با  طوسی شیخ  عالوهبه 
 : است گفته  که آنجا  کرده؛  توصیف  صحیح ، کرده نقل شیعه  طرق  از  که روایاتی ضمن در

  صورت به  را  آن  یعهش   که  است  آن  کندمی  داللت  روایت  این  یدرست   بر  آنچه  »اما
  ی هاکتاب  در  آن  دانستندرست  راه  و  کنندمی  نقل  بعدی  نسل  به  قبلی  نسل  از  متواتر
 2.« است یکی روش، و ،است شده نقل المؤمنینامیر به تصریح متون  در امامیه

  اینکته   کندمی   تأیید  وصیت   راویان  بودننناشناس   و  مجهولبر    که  نکاتی  جمله   از  -4
  َذّمی  یا مدح  شانۀ دربار  که  ایشیعه   راویان  ه ک این  است؛  کرده  بیان «حلی  عالمه»  که  است
  برداشت  وی  سخنان  از  را   آن  علما   برخی که  است  اینکته  این   و  ؛هستند   عادل  ندارد  وجود

  بزرگان   از  بسیاری   به   را   نظر  این  حتی  و   اوست  صریح  سخِن   این  اندگفته   حتی  و  ردهک
   .اندداده  نسبت  نیز   گذشته

 : است گفته عبدالله بن   ةسمک  بن  اسماعیل بن احمد  حالشرح  در  حلی  عالمه



. 174تا 171ص ،درایه، سید حسن صدرالنهایة. 1
. 111، صغیبت طوسی. 2
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  هم   نقدی  و  سرزنش  اودربارۀ    و  ندارند  او  عدالتدربارۀ    متنی   هیچ  ما   علمای  و  ...»
  پذیرفته   ـباشد  امان  در  معارض  از  که  صورتی  درـ   او  روایت  است  ترشایسته  پس  ؛ندارند

 1« .شود

 است:  گفته  و نوشته  توضیحی  ،حلی عالمه سخن  این ای بر  خویی  محقق

  فرد   هر  در  عدالت   اصالت  بر  (سره  قدس )  عالمه  تأکید دربارۀ    ،گفته  این   : گویممی»
 فقیهان   از  ایعده  به  دیدگاه  این  و  دارد؛  صراحت  است  نشده  آشکار  شفسق  که  امامی

  این   )سالمه(   سالم  بن  ابراهیم  حالشرح  بیان  در  قبال    ما   و  است  شده   داده  نسبت   نیز
  ، عالمه  طرف  از  دیدگاهی  چنین  و  ،ردیمک  برداشت  بزرگان،   از  گروهی  طرف  از  را  دیدگاه

 2«. ندارد یشگفت  جای  است، شده گفته  نیز بزرگان دیگر توسط آنکه از بعد

 : است گفته  خویی و

  و   کندمی  اعتماد  باشد   نشده  وارد  اشدرباره  سرزنشی  که   کسی   هب  حلی   عالمه   ... »
 نکته  این  به  ،سمکه  بن  اسماعیل  بن  احمد  حالشرح  در  ایشان  .داندمی  صحیح  را  وی

 3« . ...است کرده تصریح

  ضمنی   صورت به   طوسی  شیخ   که   طور  همان  ؛ هستند   شیعه   همگی   وصیت   راویان
  و  روش   از   و  است  ردهک   تصریح   نکته   این   ه ب  نیز   «شاهرودی  نمازی   شیخ »  و  کرده  تصریح 
  که   طور  همانـ   روایت  متن  به توجه با راوی  بودنشیعه   اثبات  در  نیز  «نوری میرزای»  دیدگاه

  از  کدامهیچ دربارۀ    سرزنشی  هیچ   هرگز   و  ،شودمی  برداشت مطلب  همین   ـشد   گفته  ترپیش 
  بزرگان   دیگر  و  «حلی  عالمه »  دیدگاه   و  روش  طبق  پس  ؛است   نشده  وارد  وصیت  روایان

  سخنان   وها  آن  عدالت  داشتنر ظندر   با   و  شودمی  حکمها  آن   بودنعادل   هب   ، متقدمین



.66، صقوال، عالمه حلیاالخالصة. 1
. 58و  57، ص2، جییمعجم رجال حدیث، سید خو . 2
. 278، ص1، جییمعجم رجال حدیث، سید خو . 3
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   . کرد توصیف ناشناس و مجهول  افرادی عنوانبه   را ها آن تواننمی  هرگز  ،شدهگفته

 هشتم  ۀنکت
  حدیثی   اصول  و  هاکتاب   دارندگان  جزو  وصیت،  حدیث  راویان  از  راوی  شش

  . روندمی  شمار   به  معتمد  و  ثقه  افراد  ازها  آن   ،نکته   این  به   توجه  با   و  هستند   اعتمادقابل 
  و   علم   و  فضل   در   که  هستند  الشأنیعظیم   علمای   و  بزرگان   جزو   راویان  این  از  برخی

   . هستندخورشید میان روز  همچون  پرهیزکاری،

  در  وصیت  روایت  کنم می   تأکید  و  هستند   یمعتبر   هایکتاب   دارای   بزرگان  این
  و   مدّونها  آن  از   یکی   کتاب  در   کمدسِت   یا ها  آن  از   برخی  هایکتاب   در   یا ها  آن   های کتاب

  جز   بهها  آن   ۀهم  که  باشیم  داشته   توجه   وقتی  خصوصبه   است؛  شده  نقل  آن  از
  روایت   نکته،  این  و  دارند  ائمه  تعداد  و  امامت  موضوع  در  هاییکتاب   «عبدونابن»

  یا   تأییدها  آن   از  برخی  کتاب  در  یاها  آن   هایکتاب   در   شدهثابت   روایتی  عنوانبه   را   وصیت
  ول رس  فرزندان  از  اوصیا  و  ائمه  تعداد  بیان  در  و  امامتدربارۀ    روایت  این  زیرا   ؛کندمی   اثبات

  خبر   یا   روایت  وجود   که   است  قطعی   و   مشهور   ، شیعه  علمای   میان  در   و   است  محمد  خدا 
  با   بزرگوار،   و  ثقه   افراد  های کتاب   خصوصبه   اعتماد،قابل  اصول   و  هاکتاب   از   یکی  در

  محسوب   روایت  آن  درستی  ایبر   ایقرینه   و  دلیل  ،آن  سند   رجال   بررسی  از  پوشیچشم
  بیان   دیگران  و  نوری  میرزای  ،عاملی  حر   جمله  از  علما  از  تعدادی  را   نکته  این  شود.می

  خواهد   گفته  که   طور  همان  کهـ   «بزوفری»  کتاب   از  ، وصیت  روایت  کنممی   تأکید  .اندکرده
 . است شده  نقل  ـاست القدرجلیل  ایثقه   شد،

   : از اندعبارت  اصول، دارای  راویاِن  از  تن  شش این

  از   یکی  در   را   وصیت   روایت   و   است   نیازبی   تعریف   از   ایشان  : طوسی  شیخ   -1
  یکی   تاب ک  این  کهاین  در  و  ،است  آورده   »غیبت«  کتاب  یعنی  خود   هایکتاب   ترین مطمئن 
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 .ندارد وجود  اختالفی تاس اطمینان  و  وثاقت  در اول ۀطبق هایکتاب  از

 . است برشمرده  ایشان  از کتاب  پنج  نجاشی  شیخ  :بدونعابن  -2

  عدد »  کتاب   جمله   از   را   ایشان  از   کتاب  چهار  نجاشی   : غضائری  عبیدالله  بن  حسین  -3
 . است ردهک بیان «ذلک فی المصنفین  ی عل شذ ما و  االئمه

  برشمرده  را   ایشان  هایکتاب   از  کتاب   چهار  نجاشی  :زوفریبَ   علی   بن  حسین  -4
  و   «؛ المشرکین  فی   ة االئم  و  النبی   ة سیر »  کتاب   و  «الواقفه  علی  الرد»  کتاب   جمله  از   ؛است
  ۀ روی  زیرا   ؛ است  کرده  نقل  بزوفری   های کتاب   از   یکی  از  را  وصیت   روایت طوسی،  شیخ  قطعا  

  صاحب   با  را   روایت  سند  ،«جماعتی  از»  عبارت  آوردن  از  بعد  که  است  بوده  این  او  معمول
  که   طور  همان  ؛کندمی  شروع  است   گرفتهبر   آن  از را    روایت  که  حدیثی   اصل  کتاب  یا  کتاب

  آوردن   از   بعد  وصیت  ایترو   در   طوسی   شیخ  و  است؛  کرده  تصریح  نکته  این  به   ایشان  خود
  وصیت،   به   اعتماد   برای  تنهایی به   همین   و   کندمی   اشاره  بزوفری   به   ،« جماعتی  از»  عبارت 
  «بزوفری»  زیرا   ؛باشد  نیامده  دیگر  اصولی  هایکتاب  از  کدامهیچ   در  اگر  حتی  ،است  کافی

  امام  وکیالن  از  یکی  است  شده  گفته  روایتی،  به  توجه  با  حتی  و  القدرجلیل   ثقات  از
الوصی  دفاعا  »  کتاب   در   مفصل  طور به   را   مطلب  این   بنده   ؛ است  بوده   مهدی   در ة:  عن 

   . کنید مراجعه کتاب  آن به   توانیدمی ؛امکرده بیان   وصیت« از  دفاع

  ؛ است  برشمرده  را   او  کتاب  بیست  طوسی  شیخ  :صدوق  شیخ  پدر  ، حسین  بن   علی  -5
  و   التسلیم»  و  «االسنادقرب»،  «النوادر»،  ة«الحیر   من  ةالتبصر   و  ةاالمام»  هاکتاب   جمله  از

 . «التمییز

  که   است   برشمرده   را   وی   های کتاب   از   کتاب   دو   نجاشی  : مصری  حسین   بن   علی   -6
 .است ة«االمام» کتابها آن از یکی

 نهم ۀنکت
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  روایت   درستی  و  صحت  که  م برشمرد  را   قرینه  چند  وصیت«  از  دفاع  »در  کتاب  در
  قرائن،   این   به   توجه   با   ترتیب  این  به   ؛ کندمی  قطعی  را   معصومین   از  آن  صدور   و  وصیت

  و   آیدبه دست می  شودمی  بندگی  بندگانش  توسط  آن  ۀ وسیلبه  متعال   خداوند   که   قطعی   علم 
نتیجه اساس  آن،  راویان  وثاقت   بررسی  و  تحقیق  به  نیازی   دیگر  در    رجالی   هایکتاب   بر 

برای    مرجع   تنها   کنند می  تصور  جاهالن   برخی   حاضر   زمان در  که   هاییکتاب   همان  ؛ نیست
  ادعایی   چنین   هاکتاب   این   ان گنگارند   خود  حتی  که  حالی  در   ؛ است  روایات   رد  یا   قبول 
  و ها  آن  ضعف  و  هاکتاب   این   در  موجود  خطاهای   و  اتتناقض   آن،  بر   عالوه  ؛ندا هنکرد

  کنم.می   اضافه  نیز  امکرده  ذکر  که  را   مطالبی  دیگر  و  اندگرفته   بر   در  که  را   راویانی  بودنکم
  نیاز بی   سند،   از  را   ما  قرینه،  وجود  که  است  داشته  بیان  صراحتبه   طوسی  شیخ  حتی

  که   درست  سند   با   خبری   برخالف   ؛ شودمی  قطعی   علم   موجب  قرینه،   وجود   حتی   و   کندمی
  ه ک  آنجا   ؛ قطعیت  یا   علم   نه  دارد،   اربرد ک  فقه   در   فقط   و   شودمی   گمان  و  حدس   موجب   فقط

 : است گفته 126ص ،  1ج  )ط.ج(  «: عده» کتاب در

  قرینه  به  توجه  با   روایت  اعتبار   ، بدهد  نشان  را   آن  صحت  که   باشد  ایقرینه   اگر   زیرا   ...»
 « . ...شودمی  آورعلم  و آیدمی  دست  به

  از   دفاع  »در  کتاب  در  وصیت   روایت  صحت   هایقرینه دربارۀ    مفصل  طوربه   بنده
 کنید.  مراجعه کتاب آن به  توانیدمی ؛امگفته  سخن  وصیت«

 دهم  ۀنکت
  ن، َس َح   صحیح،   : اندکرده   تقسیم  دسته   پنج  به   را   حدیث  خر، أمت   علمای  از   بسیاری

   .ضعیف و قوثّ مُ  قوی، 

  مدحدربارۀ    و   باشند  امامی  همه   ش راویان  که  ندا هکرد  معرفی   گونهاین   را   «قوی»  حدیث
  برخی   با   اگر  خصوصبه  شود؛می   احتجاج   ، روایتی  چنین   به  .باشد  شده   سکوت  ذّمشان  و
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  در   که  باشند  داشته  داللت  اشامامی  راویان  وثاقت  به  که  باشد   همراه  یاتتأیید  و  هاقرینه 
   .گیردجای می  صحیح یا  ن َس َح  حدیث بندی در دسته  ،اتتأیید  نوع  به  توجه  با صورت، این

 : است گفته  «الدرایهنهایة » تاب ک در  صدر  حسن  سید

  د ن باش  هامامی  ش سند هسلسل  اگر  که  است  حدیثی  آن،  و  ...قوی  حدیث  :سوم  نوع»
ترتیب؛  باشد  شده  سکوتها  آن  ذم  و  مدحدربارۀ   این    یا   ،هاآن  از  برخی  ها،آن  تمام  به 

در بهـ  بقیه  بودنعادل  شرط به  ها،آن  از   ییک   حتی ظن  قّوت  ا   اصطالح  ـاش بارهدلیل 
از  که   چیزی "   [ :است  گفته  که   جاآن  تا]  ... شودعنوان قوی مطرح میبه   چهار   این   غیر 

   . است موثق و قوی  ،حسن  ، صحیح منظورو   "باشد نوع

  راوِی   ش سند  در  که  است  روایتی  ما  نظر  از  ضعیف   ؛ضعیف  حدیث  :پنجم  نوع
  یا   ،نباشد  موجود  وثاقتش  ایبر   متنی  هک  باشد  ایالعقیدهفاسد  راوی  یا  شده،نکوهش

  سند   زیرا  ؛باشند  شده  مدح  عدالت  به  شراویان  ۀبقی  چهاگر   ،باشد   مجهول  راوی  دارای
  نتیجه   منطق،  در   هک  طور  همان  ؛است  اشراوی  ترینپایین  تریِن پایین  اعتبار  تابع  حدیث

  هک  است  آن  ضعیف  حدیثدربارۀ    اصل  :هکاین  خالصه  .است   مقدمات  ترینضعیف  تابع
  باشد.«   کرده  حمایت  را  محتوایش  که  شود  تأیید  چیزی  با  آنکه  مگر  شودنمی  پذیرفته

 1. ایشان کالم پایان

  ضعیف   احادیث   گروه  در   قوی  حدیث   شویم می  متوجه   «درایهالنهایة »  ۀ نگارند  سخن   از
  السندیحدیث ضعیف   معنیبه   یعنی  ؛شودنمی   واردیست  ن   پذیرفته ها  آن  نظر   از   غالبا    که

در    و   باشد  آمده   دست   به  ش راویان  از   یکی  بودنمجهول   یا  مذموم   دلیله ب  ش ضعف  که  نیست 
 . شود آن به  اعتماد عدم و آن ضعف  باعثقل نَ 

 :است گفته بابلی  حافظیان الفضلابو

  عام   معنای  ـ رجالیون  رظ ن  ازـ  قوی  حدیث  از  منظور  اما   و  : اندگفته  فضال   از  برخی  و»



. 267تا  263، صدرایهالنهایة. 1
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  حدیث   داخل  و  شودمی  خارج  ر کالذفوق  ۀگانسه  تقسیمات  از  هک  حدیثی  یعنی   :است  آن
 1.« شودمین ضعیف

 : است گفته  قوی حدیث  بندیتقسیم دربارۀ  سپس

  راویان   ۀهم  هک  روایتی  جمله   از  :دارد  بیشتری  اقسام   ، قوی  حدیث   خودِ   و»
  نداشته   وجود  سرزنشی  یا  ستایشها  آن  از  کدام هیچ  ایبر   و  دنباش   هامامی  ش سند سلسله

  دیگر  شواهدی از  گیری بهره با را توان این احادیث می  ؛ واست شده  گفته چنین این ؛باشد
  است   ممکن  وگرنه  نمود؛  مقید  [ذم  یا   ]مدح   امر  دو  این  برای   ـاجتهادی  هایگمان  مثل ـ

  ضعیف   احادیث  جزو  هم  گاهی  و  ،سنحَ   جزو  نیز  گاهی  و  باشند،  صحیح  حدیث  اقسام  از
  و  نیست؛ صحیح   دیگر های دسته تمامی برابر  در احادیث این دادنقرار  و آیند؛ حساب به

 2« .است بوده همه مقصود  ،معنا این گویا

  و   مدح  نتوان  هک  شودمی   نامیده  قوی   وقتی  «قوی  حدیث»  که  است   آن  گفته  این  معنی
  و   اتتأیید  اگر  که  طوریبه   ؛کرد  برداشت  یدیگر   امور  و  هاقرینه   از  را   شیاناور   ذم

  اگر  و  ، صحیح  و   حسن  حدیث   به   باشد  داشته  وجود  ش یاناو ر   وثاقت   یا مدح  ای بر   هاییقرینه 
  ضعیف  حدیث  به  باشد  هداشت  وجود  شراویان  نکوهش  و  مذمت  در  اتیتأیید  و  هاقرینه 

   .شودمی  ملحق

   : گرفت خواهیم نتیجه وصیت سنددربارۀ   را  نکته دو شدهگفته  مطالب  به  توجه  با

  تصریح  ـدیگر  یروایات همراه بهـ   وصیت حدیث  راویاندربارۀ  طوسی شیخ که آنجا از -1
  پس  ،است   شده  روایت  امامی  ۀ شیع  راویان یعنی هخاص  راویان  طریق   از  روایات   این   که  کرده

 روایاتی  عنوانبه   را ها  آن  داشتمی   وجود  هم  امامی  غیر  راوی   یک  حتیها  آن  میان  در  اگر
  وابسته   روایت،   سند   خصوصیت  زیرا   ؛کردنمی  بندی دسته   اندشده   روایت   هخاص  طریق   از  که



. 376، ص2، جحدیثالةرسائل فی درای. 1
. 377و  376، ص2، جحدیثالرسائل فی درایة. 2
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  ای بر   هم  نمازی  علی  شیخ  که  آنجا  از  و  ؛است  شراویان  اعتبارترین کم   و  ترینپایین   به
  برای   نوری   میرزای   روش  به   توجه  با  و  ، است  کرده  استداللها  آن   ۀعقید  صحت  و  درستی

  اینکه  به   توجه   با   نیز   و  است،   کرده   روایت   که   متنی   طریق   از   راوی   بودن شیعه   شناسایی 
  معتبر   سندش »  است   گفته  ه ک  وصیت  سند  دربارۀ   نوری   میرزای   توسط   شدهگفته   مطلب

  هامامی  ۀ شیع  ـوصیت   راویان  یعنی ـ ها  آن   تمامی  بنابراین   ، کندمی   تأیید   را   نکته   این   «است
  وصیت   روایت  سند   پس  ؛است   نشده  واردها  آن  دربارۀ  نکوهشی  یا  مذمت  هیچ   و  هستند

  خصوصبه   ؛خواند  ضعیف  را   آن  تواننمی   هرگز  و  ،است  قوی   احادیث  صنف  از  ـکمدسِت ـ
 آمد.  خواهد ادامه در  که  دوم ۀنکت  گرفتننظر در  از  بعد

  روشنی به ها  آن   از   تن  ه نُ   است،   راوی   ده   شامل   وصیت،   سند   دانیم می  اینکه   به  توجه   با
   :هستند  شیعه تمام

 . است یتعریف هر  از نیاز بی   :طوسی شیخ -الف

  وجود   بودنششیعه دربارۀ    اختالفی  و  است   موثق  شخصیتی  :عبدون  بن  احمد  -ب
 . ندارد

دربارۀ    اختالفی  و  است   موثق  شخصیتی  :غضائری  اللهعبید   بن  حسین  -ج
 . ندارد وجود  بودنششیعه

   . نیست ش بودنشیعه دربارۀ  اختالفی و است بزرگان از  و موثق : بزوفری -د

  و   بودنشیعه   که  دارد  وجود  روایتی  ایشان  ۀدربار   :عدل   موصلی   سنان  بن   علی  -ه
  شیخ   شهادت   شد  گفته  ترپیش   که  طور  همان  و  ،دهدمی  نشان  را   اشعقیده   درستی
 کنم.می  اضافهبه آن   نیز را  طوسی

  ش بودنشیعه   در   اختالفی  و  است  القدرجلیل   علمای  از   و  موثق  : حسین  بن   علی  -و
. نیست
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  تضعیف   بودنششیعه  دلیلبه   را   او  سنتاهل   و  است  شیعی  : مصری  حمد ا   بن   جعفر  -ز
  شبودنشیعه دربارۀ    شکی  هیچ   که  است   مصری  علی   بن   حسین   برادر   پسر   او  .اندکرده
   . ندارد وجود

 . است شیعیان از  و موثق : مصری علی  بن  حسین  -ح

دربارۀ    کتابی   ۀنگارند  که   علی  پسرش  طریق  از  او  بودنشیعه   : حسین  پدر   ،علی   -ط
  و  خودش   یعنی ها  آن  نتیجه   در   ؛ است  فهمیدن  قابل   ،بوده   امامت  مدافعین  از  و  امامت
 . هستند شیعی ایخانواده  برادرش  پسر  نیز و پدرش 

  نشده   مشخص   شبودنشیعه   که   ماند نمی   باقی  وصیت   راویان   از   ی دیگر   کسهیچ   و
  تردیدوشک   وی   بودنشیعه  در   که   نیست   سزاوار  و   «خلیل  بن   محمد   بن  احمد »  زجبه   باشد 

  ه ک این  دلیلبه   همچنین   ؛است   داده  گواهی  او  برای  طوسی شیخ  گفتیم  زیرا  شود؛  داشته  روا 
  اعتماد   او  ه ب تاروای در   «بابویه  بن   حسین   بن   علی »  ـشد   خواهد  داده  توضیح  که   طور   همان ـ

  آنجا   است؛   آورده   وی   حالشرح   در  نمازی   علی   شیخ   که  مطلبی  دلیلبه   نیز   و  ،است  کرده
 است:  گفته که

 شده  واقع  ...او،   از  ،حسین  بن  علی  از  ،موصلی   بن   علی  از  شیخ،  نقل  طریق  در  وی»
  ۀ ائمدربارۀ    آشکار  و  صریح  متن   ،روایت  این  در  و  [ :است  گفته  که  آنجا  تا]  ....است

  وی   کمال  و  سنحُ   باعث  نکته  همین  که  دارد  وجود  شانفضایل  و  اسم  و  گانهدوزاده
 . کالم  پایان .«شود می

   .آمد خواهد او حالشرح  به  پرداختن  هنگام مطلب این  توضیح 

  و  « خلیل  بن   محمد   بن   احمد »  و  « موصلی  سنان   بن   علی »  بودنامامی   نکهآ   از   بعد  -2
  ه ک این  به   توجه   با   و  ، شد  ثابت   «مصری  علی   بن  حسین»  پدر   و  « مصری  احمد   بن   جعفر»

  از   القدرجلیل   علمای   و  بزرگان   اعتماد   ،است  نشده   وارد  حقشان  در  یمذمت  هیچ   هرگز
  و   بزوفری  ، طوسی  شیخ  همچون  علمایی   ؛ کرد  اضافه   نکتهبه این  باید نیز  را   مذهب  یعلما 
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قرار    صحیح  سند  دستۀ در    و  ،خارج   قوی  نوع  از  وصیت  روایت  سند  ترتیب  این  به ؛  بابویه ابن
  در   نیز  را   وصیت   سند   بودنمعتبر   دربارۀ  نوری  میرزای  توصیف  اگر  خصوصبه   ؛گیردمی
  ش.رجال  و   وصیت  روایت  برای   نمازی   علی   شیخ   ستایش  و   مدح  نیز  و   باشیم،  داشته   نظر

  کرده   اعتماد  وصیت   حدیث  ه ب  خود  ۀموسوع  در   نیز   صدر   صادق  محمد   شهید   حتی
  معمول   ۀروی  باشد  بوده   هااین   شبیه   یا  شاذ،   یا   ضعیف  روایتی  اگر   اینکه  به   توجه  با   ؛است

  راویان   به  اشکالی  هک  نکردم  پیدا   را   کسی  هرگز  بنده  و  است؛   بوده   روایت  آن  نقد  ایشان
  عنوانبه   را   مهدی  امام  فرزندان  وجود  که   کسانی  حتی  ؛باشد   کرده  وارد  وصیت  حدیث
  این  سند  رجال  به  زدنطعنه برای  مجالی اگر و  کنندنمی  قبول  حضرت آن از  پس حاکم
   .کردندنمی   کوتاهی کار این  در هرگز افراد این  بود  روایت

  ما   هرچند  .بپردازیم  وصیت   روایت   راویان  توثیق   هب  تفصیلی  صورتبه   خواهیممی   حال
  با   چانه ر پُ   گویانهرزه   دهان  ن بست  برای   فقط   را   کار   این   ولی  ، هستیم  نیاز بی   کاری   چنین   از

  و صواب راه و کرده عادت  خطا راه به که هاییدهان  دهیم؛ می  انجام گران و سخت سنگی
  ه ک  داریم   لت ئمس  را   استواری  و   یاری  متعال  خداوند   از   اند.سپرده   فراموشی  ۀ بوت  به   را   درست

   . است کنندهاجابت  یشنوا  او





  به   وفاتش   شب  در   محمد  خدا  رسول  وصیت  راویان
 طالبابی بن علی 

  حسین اباعبدالله    از  داد،  خبر   ما  به  یجماعت  است:  گفته  غیبت  کتاب  در  طوسی  شیخ
  احمد   از  حسین،  بن  علی  از   عدل،  موصلی  سنان  بن  علی  زا   بزوفری،   سفیان  بن  علی  بن
  از   پدرش،  از  علی،  بن  حسن   عمویش  از  مصری،  احمد  بن   جعفر  از  خلیل،  بن   محمد  بن

  پدرش   از  العابدین، سید   الثفناتذی   پدرش   از   باقر،  پدرش  از   محمد،   بن   جعفر اباعبدالله  
  ی در شب  »رسول خدا  است:   کرده   روایت  ن  المؤمنیامیر   پدرش   از   شهید،   زکی  حسین

دن از  عل  یا که  به  ا  یرفتند  صح  ی فرمودند:  دوات   یفهاباالحسن!  حضرت  یو  کن.    آماده 
پس از من دوازده امام    ی،عل  ی: ایدرس  ینجابه ا  تاامال فرمود    یرالمؤمنینرا به ام  یتشانوص

. خداوند  ینفر از دوازده امام هست   ین اول  ی"عل "  ی و تو ا  ی؛ها دوازده مهد خواهند بود و بعد از آن
عل  یوتعال تبارک  آسمانش،  در  را  ام  یمرتض   یتو  و صد  یرو  بزرگ    کنندۀیقاکبر )تصد  یق مؤمنان 

)بهیامبرپ اعظم  فاروق  و  ب  یلۀ وس(  گذاشته  ین تو،  باطل فرق  و  و مهد شودیم  حق  مأمون  و    ی ( 
ا  یدهنام من و سرپرست    یتو وص  ی،عل  ی. ایستن   یستهجز تو شا  یاحد   یبرا  یاسام   یناست و 

بود؛ پس هرکدام را    یمن بر زنانم خواه  ی وص  نیزو    ـیشانا  ۀچه زنده و چه مرد ـ  یهست   یتمب اهل
باق ازدواج من  م  قیامت  یفردا  یگذار   یکه در عقد  تو طالق    کندیمرا مالقات  را که  و هرکدام 

و    ین. تو پس از من جانشبینمیو نه من او را م  بیندینه او مرا م   یامتو در ق   یزارممن از او ب   یده
که   "حسن "مرا به پسرم    ینیو جانش  یت وصا  ید که وفات تو فرارس   ی. زمان یبر امتم هست   امیفهخل

پاک    ین" حس "آن را به فرزندم    یدزمان وفات او که فرارس  نما.  یم به حق است تسل   یدهو رس   یکوکارن
کنندگان و صاحب ثفنات  آن را به فرزندش سرور عبادت  ید وفات او فرارس  وقتی  بسپارد؛  یدو شه
نما  ی" عل"عبادت(    های ینهپ   ی)دارا رس  ید؛واگذار  او  وفات  زمان  فرزندش    یدهرگاه  به  را  آن 

صادق بسپارد؛ آنگاه که   " جعفر"آن را به پسرش    یداو رس   که وفات  زمانیکند؛    یمباقر تسل  "محمد"
  ی" عل"به فرزندش    یدوفات او فرارس  یکاظم واگذار کند؛ وقت  ی"موس " به فرزندش    یدوفات او فرارس

تسل زمان   یم رضا  او رس  یکند؛  وفات  فرزندش    ید که  به  را  تق  "محمد "آن  زمان   یثقه  که    یبسپارد؛ 
فرا او  به فرزندش    رسیدوفات  را  واگذار نما  ی"عل"آن  او رس  یزمان  ید؛ناصح  به    یدکه وفات  را  آن 
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زمان  " حسن" پسرش   بسپارد؛  فرارس   یفاضل  او  وفات  فرزندش    ید که  به  را  که    "محمد "آن 
خواهد    یدوازده مهد   دوازده امام بود و بعد از آن   یناست بسپارد. ا  محمد شده از آلنگهداشته
پس   و  وقتیبود.  رسزمان  او  جانش   یت]وصا  یدفات  اول  ینیو  که  فرزندش  به  از    ینمرا[  ]نفر 

مثل    یگرش نامش مانند نام من، نام د  یک  ؛نماید و او سه نام دارد  یماست تسل   ینو[ مقرب  یینمهد 
مؤمنان    یِن خواهد بود؛ او اول  ینام او مهد   یناست و سوم   "احمد"نام پدر من است و آن عبدالله و  

 1« .است

 جماعت 
  بن   حسین»  ،هستند  بزوفری  هایکتاب  به  طوسی  شیخ  رسیدن  راه  که  جماعتی

  هر   شد   خواهد  گفته   که  طور   همان  و  اندبوده   «بدونعُ   بن   احمد»  و   «غضائری  اللهعبید 
 . هستند  مطمئن و ثقه  افراد ازها آن  دوی

  معرفی   چنینرا    «بزوفری»  تب ک  به   خود   طریق   «استبصار»  کتاب  در  طوسی  شیخ
 :ندکمی

 ۀواسطبه  کردم  نقل   بزوفری  سفیان  بن  حسین  ابوعبدالله  از  هک  را  روایتی  هر  و»
 2« .است بوده اللهعبید بن حسین و ،بدونعُ  بن احمد 

 بدون ع   بن  احمد  به  معروف   الواحدعبد بن  احمد
 :است گفته  5988 ۀشمار ، 414 و 413ص   ،رجال  تاب ک در طوسی شیخ

  و   شنیده  بسیاری  روایات  او  اباعبدالله،   ۀکنی  با  حاشربنا  به  معروف  بدونعُ   بن  احمد»
  ه کرد   نقل  که  را   روایاتیتمام    نقل  ۀ اجاز   و  ایم شنیده  روایت  او  از   بسیار  ما  و  است  کرده  نقل



. 150و  149، صکتاب غیبت طوسی. 1
. 342، ص4، جاستبصار. 2
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 .« یافت وفات  423 سال در ایشان . ه استداد ما به

 : است  گفته 211 ۀشمار ، 87ص   ،خود رجال تابک  در نجاشی

  او  .عبدونابن  به  معروف  ،ما  شیخ  ،ابوعبدالله  ،بزاز   احمدابن  :الواحدعبد  بن  احمد»
  ۀ خطب  تفسیر  کتاب  تاریخ،  کتاب  محمد،  بن  سید  اخبار  کتاب  :جمله  از  ،دارد   هاییکتاب

  که   هاییکتاب  دیگر  و  ،مختلف  حدیث  دو  کتاب  جمعه،  عمل  کتاب  ،عربی  به  فاطمه
  ای بر   را   ادب  اهل  های کتاب  و  بود   توانمند   ادبیات   در   وی   .است  رسیده  ما  به   نخبرشا
  دیدار   زبیرابن  به  معروف  قراشی  محمد  بن  علی  الحسنابا  با  و  ،خواندمی  ادب  اهل  شیوخ
 «. بود جوان زمان آن در و ،است کرده

 :است گفته  17 و 16ص ، 2ج  «ملاَل امل» تاب ک در  عاملی  حر  شیخ

  عبدون ابن  به  معروف  ،ما  شیخ  :ابوعبدالله  ،بزاز  احمد  بن  عبدالواحد  بن  احمد»
  ۀ خطب   تفسیر  کتاب  تاریخ،  کتاب  محمد،  بن  سید   اخبار  کتاب   جمله   از  دارد  هایی کتاب

 که  یدیگر   هایکتاب  و  مختلف  حدیث  دو  کتاب  جمعه،  عمل  کتاب  ،عربی  به  فاطمه
  شیوخ   برای  را  ی ادب   هایبات ک  و  بود  توانمند  ادبیات  در  وی  است.  رسیده  ما  به  خبرشان

  نجاشی   و  است  کرده  دیدار  زبیر   بن   محمد  بن  علی  لحسناابا  با  وی   .خواندمی  ادب  اهل
 .بود  جوان زمان آن در که  است گفته

  او   اباعبدالله،  ۀکنی  با  حاشربنا  به  معروف  بدونعُ   بن  احمد  :است  هگفت  طوسی  شیخ
 نقل   ۀاجاز   و  ایمشنیده  روایت  او  از  بسیار  ما  و  است  کرده  نقل  و  شنیده  بسیاری  روایات

   .یافت وفات 423 سال در ایشان .ه استداد  ما  به هکرد نقل که  را روایاتیتمام 

  عالمه   توسط  شیخ  هایواسطه  و  هاطریق  شمردنصحیح  از  او  بودن معتمد  و  توثیق
 شود.« می دانسته

  و  359ص ،  1ج   ،حدیث  رجال  علم  مستدرکات  تابک   در  شاهرودی  نمازی  علی  شیخ
 : است  گفته 1157 شماره 360

  وی   .عبدونابن  به  معروف  ،ابوعبدالله   بزاز،  احمد  بن  الواحد عبد  بن   احمد»
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  گفته   الوجیزة  تابک  در  مجلسی  است.  بوده  اجازه  مشایِخ   از  و  دارد  بسیاری  هایکتاب
 « .  ...شودمی شمرده صحیح او حدیث  است، ممدوح او :است

   : است گفته 655 ۀ شمار ، 1522ص  2ج  ، حدیث  رجال  معجم  تابک در خویی سید

  مشایخ   از  او  زیرا  ؛است  ثقه  او  و  ....:  بدونعُ   بن  احمد  =  الواحدعبد  بن  احمد»
  ابان  حالشرح  در   جمله  از   ؛است  رده ک  صحبت  اش درباره  جا  چندین  در   و  است   نجاشی 

 .«  .. .تغلب بن

  بزرگان  از   شیخی  .شودمی   اعتماد   وی   به   و   است  ثقه   «بدونعُ   بن  احمد »  بنابراین
 .دارد ییهاتصنیف   و هاکتاب  و علماست 

 غضائری   اهللبیدع    بن  حسین
 : است  گفته 166 ۀشمار ، 69  و 68ص ، رجال تابک  در نجاشی

  ؛ دارد  هاییکتاب  ،ما  شیخ  ،ابوعبدالله  ،غضائری  ابراهیم  بن  اللهعبید  بن  حسین»
"جمله   از کتاب   بإمرة  المؤمنینامیر  علی  التسلیم"  ،"ةالغم  و  التمویه  کشف، 
  علی   شذ   ما   و  االئمه  عدد "  ، "العلم  فضل   فی   الغافل  تنبیه  و  العاقل   تذکیر "  ،" ینمؤمن ال

  ، " حجال  مناسک"   ،"الفقه  فی   النوادر "  ،" الرحمن  ةحبو  عن  البیان"  ، "ذلک  من   المصنفین 
  ، "الشکر  ةسجد"   ،" المفوضه  و  ةالغال  علی  الرد"  ،"الغدیر  یوم"  ،"الحج   مناسک  مختصر"
والبغداد  فضل   فی "  ، "المؤمنینامیر  مواطن"   حدیث   ایندربارۀ    ی کتاب  " 

گاه امت این بهتریِن  از را شما آیا:»المؤمنینامیر    .«کنم آ

  روایت   ششیوخ  از  کهرا    یروایات   ۀهم  و  هاکتاب  این   تمامی  از  روایت  نقلاجازۀ    ایشان
 «. یافت وفات 411  سال صفر ماه ۀنیم در  ایشان .داد ما به است کرده

   :است گفته  6117 ۀشمار ، 425ص   ،رجال  تاب ک در طوسی شیخ

  به   و  بود  شنیده  بسیاری  روایات  ، عبداللهابا  ۀکنی  با  غضائری  اللهعبید  بن  حسین»
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 او  از  .کردیم  بیان  الفهرست  در  راها  آن  که  دارد  اتیتألیف  یو   .بود  عارف  ،راویان  احوال
  411  سال  در  یو   . است  داده  را   شانروایات  ۀ هم  نقل  ۀ اجاز   ما   به  ایشان   و  شنیدیم   ت اروای

   «.یافت وفات

 : است گفته 3490 ۀشمار ، 23 و 22ص ،  7ج  ،حدیث  رجال معجم در خویی سید

  جایز   باشد  بوده   که  شکلی  هر  به  و  ...: گویممی  ...غضائری  اللهعبید  بن  حسین»
که    جهت  این  از  نه  ؛شود  داشته   روا   تردیدیوشک  مرد  این   وثاقتدربارۀ    نیست

  جهت   از  نه   و  اند،ردهک  توثیق   را  وی  بودند   او  از   بعد  که  کسانی  از  ایعده  یا  طاووسابن
  هیچ   خاطربه  وی  توثیق  ؛است  هبود  اجازه  شیِخ   یا  کرده،   نقل  بسیاری  روایات  او  اینکه
 و  هبود  نجاشی  شیخ  وی  هک  است  دلیل  این  به  بلکه  ؛نیست  دانستی  که  هااین  از  کدام

  «.  ...هستندطمئن م  و ثقه نجاشی  مشایخ ۀهم  شد گفته که  طور همان

  او  .شودمی   اعتماد  ش روایات  هب  و  است   ثقه  «غضائری  اللهعبید   بن  حسین »  بنابراین
 دارد.  ییهاتصنیف  و هاکتاب  که  است بوده  مشهور و بزرگ علمای  از  شیخی

 بزوفری  سفیان بن علی   بن حسین  ابوعبداهلل
 :است  گفته 162 ۀشمار ، 68 و 67ص   ،خود رجال کتاب در نجاشی

  از و  ثقه،  ،شیخ بزوفری،  ابوعبدالله سفیان بن  خالدابن :سفیان بن  علی بن  حسین»
  ، "عمال اال ثواب"  ، " حج"   کتاب   :جمله  از   دارد  هاییکتاب  وا  . ماست  القدرجلیل  اصحاب 

  بر   ردّ "  کتاب  خواندم،  ابوعبدالله  نشیخما  برای  را  کتاب  این  من  و  ،" عبیدالاحکام"
  بن   احمد  را  ایشان  هایکتاب  تمامی  ."مشرکینبرابر    در  ائمه  و  نبی  ۀسیر "  و  ،"واقفه

 « .است کرده روایت  ما رایب او  از ،بزاز  ابوعبدالله الواحدعبد

 : است گفته  6092 ۀشمار ، 423ص   ،خود  رجال در طوسی شیخ

اباعبدالله   اش کنیه  است.  )شیعه(  خاصه  از   ،بزوفری  سفیان  بن   علی   بن   حسین»
  نقل   روایت  او  از  تلعکبری  . کردیم  بیان   الفهرست  در  راها  آن  که  دارد  هایی کتاب  است.
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  بن   محمد  جمله  از  ؛اندداده  خبر  ما  به  او  روایات[  و  ها]کتاب  از  جماعتی  و  ؛است  کرده
 . «عبدون بن احمد و ،اللهعبید بن حسین ،نعمان بن محمد

 : است گفته و دانسته  ثقه ، 115ص  ،قوالاالة خالص در  را  او هم  حلی  عالمه

  از   ،ثقه  شیخ  بزوفری،  ابوعبدالله  ،سفیان   بن  خالد  بن  سفیان  بن  علی  بن  حسین»
 .« است خواص از  و ما  القدرجلیل  اصحاب

  که  است  کرده  نقل  طوسی  شیخ  غیبت  کتاب  از  خود  معارفالة دایر   در  صدر  محمد  سید
 است:  گفته  وی بوده. مهدی امام وکیالن از  یکی بزوفری 

  از   جلیل   شیخی  ، بزوفری  ابوعبدالله  سفیان  بن  خالد   بن  سفیان  بن   علی  بن  حسین»
 که  است  کرده  روایت   علویون  برخی  از  غیبت  در  شیخ  .دارد   هاییکتاب.  ماست  اصحاب

 که  مردیدربارۀ    وگوییگفت  نبرادرانما  میان  که  بودیم  قم  شهر  در  اند:برده   نام  را  او
  و   رفتند  (کند   حفظش  خدا  که)  شیخ  سویبه  پس  .گرفت   در  کردمی  انکار  را  خود  فرزند

  او  به ؛نخواند را  آن او  لیو  داد او به  را نامه  کند(.   اش یاری )خداوند   بودم  حاضر  او نزد من
 نامه   آندربارۀ    تا   برود  بدارد(   عزیزش   خدا   که)  بزوفری  ابوعبدالله  نزد  به  تا  داد   دستور
 آِن   از   دفرزن   این  گفت:   ابوعبدالله   بودم.  حاضر  من  و  رفت   او  سویبه  پس  .دهد   پاسخ

 است.   بوده  جا  فالن  و  جا  فالن  در  و  فالن  و  فالن  روز  در  ،آن  به  مربوط  اتفاِق   و  ستاو
  گفته   آن  و  داد  اطالعها  آن  به  و  بازگشت  فرستاده  آن  بگذارد.  محمد  را  او  اسم  بگو  او  به
 گذاشتند.  محمد  را او اسم و شد متولد کودک  آن کرد.  منتقلها آن به را

  دهد می  نشان  روشنیبه  این  و  ،کردیم   بیان  گذشته  مطالب  در  را  خبر  این  مضمون  ما
 نشان  و  ،است  آورده  دست  به  ـواسطه  با  هرچندـ  مهدی   امام  از  را  اطالعات  این  وی
  بحار،   در  مجلسی  اینجا  در   . است  بوده   امام  وکیالن  جمله  از   کلی   طوربه  او  دهد می
  نقل   ولی  ،بوده  سفیران  از  بزوفری  رسد می  نظر  به   نویسد:می  خبر  این   ای بر   توضیحی  در
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 1 «. است... هنکرد

  و ، است معتمد و هخاص القدر،جلیل  ،ثقه  « بزوفری سفیان بن   علی بن  حسین » بنابراین
   .دارد  تصنیفاتی و هاکتاب  و  شودنمی  وارد او به  ایطعنه  هیچ

 عدل  موصلی سنان  بن علی 
  در   « حدیث  رجال   علم  مستدرکات»  ، خود  کتاب   در  را   وی  ،شاهرودی  نمازی  علی  شیخ

 :است ته فگ و کرده  ذکر 10071 ۀشمار 

  طور   همان   ، کردمی  نقل  روایت  پدرش   از  : معدل  الحسن ابو  موصلی   سنان  بن  علی»
  حسین   از  ،عبدالله  بن  حسین  بن  احمد  از  را  حدیثی  152ص،  2ج  ،اکمال  در  صدوق  که
  ما   آقای  وقتی  :که  است  کرده  روایت  پدرش   از  ایشان،  از  ،بغدادی   عبدالله  بن  زید  بن

   .حدیث  آخر تا  ...یافت وفات ریکعس حسن  ابومحمد

  نقل   پدرش   از  و  ،ایشان   از  ،بغدادی  عبدالله  بن  زید   از  االنواربحار  در  را  حدیث  همین 
 2« است. کرده

  از   ایشان،  از   10ص  «عیاش   بن  محمد  بن   احمد»  تألیف  « االثرمقتضب»  کتاب  در
 را   او  کمال  و  عقیده  سنحُ   که  است  شده  نقل  شریفی  روایت  خلیلی،  محمد  بن  احمد
  همان   در  ایشان  طریق  از  یدیگر   مهم  روایت  و  ،125ص ،  9ج  ، کمبا  و  ،دهد می  نشان
   .هست  هم 260  و 216ص،  36 ججد    در و ،تاس شده نقل 35ص  ،کتاب

  بن   محمد  بن  احمد  از  ایشان،  از  ،علی  بن  حسین  از  ،خود   سند  با  :103ص  همان،
  کتاب   در  و  ؛ایشان  از  ،بزوفری  سفیان  بن  علی  بن  حسین  از  :104ص  در  و  ،خلیل



. 524، صغیبت صغری. 1
. 47، ص52نیز در ج  و ،116، ص13ج ،کمبا. 2
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 1«. است شده نقل  روایت اشیم بن مالک  از ،ایشان  از 123ص  ،االسناد قرب

  نیز   بزوفری  القدرجلیل  ۀثق  نظر  از  ، بوده  شیعه  وی   کهاین  بر  عالوه  : گویممی 
  کنممی   اضافه   هااین   ۀهم   ه ب  . اوست  وثاقت  ای بر  دیگری تأیید  این   و  است   بوده  اعتماد قابل 

  که  شدهمی اطالق کسی ه ب صفت این و 2؛ است  شده توصیف « عدل» به  روایت،  سند در او



. 383و  382، ص5ج ،شیخ علی نمازی شاهرودی ،مستدرکات علم رجال حدیث. 1
برخ  یبرا.  2 شده  نقل  پ  یمن  م  یهانفق  یرواناز  قاض  «عدل»صفت    یندگویآخرالزمان  اطالق  اهل   یانبر  سنت 
 !  یستمدح ن ۀو نشان شودیم

توجیهی   یسخنبرای چنین  شدیم یدبود شا یبن سنان، سنّ  یاست! اگر عل یبعج  یسخن ینا  گویم:یمپاسخ  در
ایم.  نبوده است از این موضوع گذر کردهسنت  و از اهلبوده    یعیش  اوتر ثابت کردیم  وقتی ما پیش  یول  ؛پیدا کرد

از باب مصادره به    یا  ،ها از باب سالبه به انتفاء موضوعکالم آنـ  یر خودشان طبق تعببنابراین با توجه به این نکته ـ
را با   «عدل»سپس صفت . و ..است. بوده سنت از اهل ، بن سنان  یاثبات کنند علابتدا  ید با آنها  پس؛ مطلوب است

 کنند.  یرسنت، تفساهلبر اطالق آن با ناسب تم ییمعنا
خود منصرف   یرا از معنا  «عدل»  یعنی  یفتوص  ینکند ای است که تالش م  ییکالم محقق خو  ین،تر از اشگفت

به کالم او در  یدمراجعه کن شود؛ی گفته م «کاتب عدل»ها و محکمه هاکاتبان در قضاوت بهکه به این صورت  ؛کند
 .210ص، 6ج ،یثمعجم رجال حد

بس  یدانشمند توسط    یسخنچنین    بیانحقیقتا    »که  چرا  ؛است  یزانگ شگفت   یارمحقق،  عدلعبارت  به    «کاتب 
 ، ییتنهابه   «عدل»  ۀکلم  ۀما دربار روی سخن  که   یدر حال  ؛شودی مبه کار برده    الیهیمضاف  صورتبه  شکل،  ینهم

کاتب  منظورش » یوقتکه  ایمیدهرا ند یما کس یست.نکاربرد، پوشیده دو میان  و تفاوت  ،است ای هاضافهیچ بدون 
با  « عدل است  ینا»  یدبگوعدل« بوده باشد   کردن  مشخص است اضافه و  است  «  کاتب عدل  ینا»  یدبگو   یدبلکه 

کلم  به  قضاوت  ا  «عدل»  ۀکاتبان  خاطر  مردم  بوده    ینبه  می که  تعبیر  احکام ها  آن که  اند  کردهچنین  و  عدالت 
محقق با کمال تأسف    یول  شود؛ی م« گفته  عدلکاتب  ها »به آن  یلدل  ینبه هم  .. ..اندنوشته یقضاوت عادالنه را م

 !طور کامل، وارونه کرده استاین نکته را به ییخو
کرده    ییمحقق خو آنکه  شگفت  همچنین   میلقب  معنای  فقط    «عدل»  ۀکلماست  تصور  این  ر را  در  و وی  ساند 

به   یدستند! مراجعه کنه لقب  فقط  را بیان کرده با این پندار که    «خواننده:  خصوص مثال کلمات »حافظ« و »مقرئ
 . 93ص، 2ج ،یثکالم او در معجم رجال حد 

خصوص و قرائت قرآن است؛ به   یثمربوط به حفظ احاد  ئ«مقر »  یا  «حافظ»  هایکلمه کاربرد  که اصل در   ی در حال
 ۀنوشت،  «انساب»را از کتاب    ئکلمات حافظ و مقر   ایاکنون معن  .دیگرموارد مشابه  در موضوع سندها و رجال و  
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 : کنم ی می نقل سمعان
را    یثحد  یراز   ؛است  یثاز امامان حد  یجماعت  لقِب   ینا  یی،الفبا  ءو در آخر آن ظا  ءو کسر فا  ءحافظ: با فتح حا»

 ( 154ص، 2ج ،)انساب«. ...نداهها مشهور بوداز آن یو برخ ،کردندیدفاع م و از آن شناختندیو م کردندی حفظ م
 ینسبت چنین به . جماعتی از محدثین شودیقرآن نسبت داده م یانقار قرائت و کلمه به  ینا(: کننده ئ )قرائتمقر »

 ( 367، ص 5ج ،)انساب« . ند...اهمخصوص بود
  ...وحفظ و قرائت    هبدارندگانشان  شدن  هستند که از موصوف  یبلکه القاب  یستند؛کلمات فقط لقب ن  ینا  یجهدر نت

و قرآن    یثخصوص در موضوع علم و حدبه؛  مسئله است  ین تر غالب ای عموم   حالِت   ین البته اگیرند.  یسرچشمه م
 اند.شده شصاحب یبرا یبه لقب یلکه تبد  یایه سج  یاصفت  یارچه بس .هانظایر آنو 

بهعده اگر    یحت صرفا   کلمات  ای  این  به  لقب  مقر   ،)عدلعنوان  و  باشند،    (ئحافظ  گرفته   یمعنبه  ینالقب 
معن  نیا  یمعان  یصتخص آن  با  ن  شو دور شدن  اکلمات  کلمه  که سخن    عالوهبه   ؛یستاز اصل  تچیزی  را    یید أما 

بع  است؛  ی«موصل »شده همان  گفته    « عدل  یبن سنان موصل  یعللقب »است که  این    کندیم است که   یدپس 
کلمه در   ین ادر ضمن  .  یم خواهیم  یلداشته باشد از او دل  یتصور   ینباشد و هرکس چنبوده  هم لقب او    «عدل»

ل»صورت منابع به یبرخ  شده، آمده است.یهپاک و تزک یعنی «المعدَّ
ا منصرف  ییمحقق خوشود  میروشن    یبترت  ینبه  معنادر  معن  « عدل»  ۀکلم  یکردن  توث  یاز  و  موفق    یق،مدح 

 یناز ب  شنقض  وهم نادرست بوده،    یلشلذا تحل  واست    هموفق نبود  یزنقض ن  یهادر انتخاب مثال   نیزو    ،نبوده
 . رودیم
 گیرد؛سرچشمه می   هاآن  ۀکننداز جهل رسوا   ینا  یست،ن  یقتوثجمله الفاظ  از  «  عدل»  ۀکلمکه  ها  تصور آناین  اما   
 یف توص  ، توثیق یک نفرالفاظ    ین تر یاز قو   داندیم  یخوبداشته باشد به  یهعلم درا از    یاطالعکمترین  که    یکس  یراز 

 . است« عدل یفالن» این عبارت است که وی به
: چند یلانواع الفاظ تعد   مبحث»است:    آمده  203ص  ،یثان  یدشه  از«  ـحدیثـیة  علم الدرا  یف  یةالرعا»در کتاب  

صر   اول:  حوزۀ:  دارد  حوزه به  یالفاظ  یعنی:  هالدالل یحالفاظ  راو که  عدالت  بر  که   کنندیمداللت    یصراحت، 
ل -1 ند از:اعبارت  « .... ثقه است یاعدل است  یراو ید که بگواین ؛سخن معِدّ

ش عامل  یخو  است  یحر  است  یثان  یدشه »و  :  گفته  تعدگفته  الفاظ  حجت،  اعبارت  یل:  ثقه،  عدل،  از:  ند 
 (  288، ص30ج ،یتاهل ب الشیعهوسائل)« .دنرا برسان یمعان  ینکه ا  یگرد یو الفاظ یثالحدیحصح 
یز سخن ن  ینا  ،یستبودن او نعادل  یامدح    ۀرود نشانببه کار    یراو   یک  ۀعدل دربار   ۀاگر کلمکه  ها  آن  ۀاین گفتاما  

 است. و تحکمی نادرست مردود 
 :  شوداند تقدیم مییدهرا فهم یلمدح و تعد هارجال از آنعلمای  که  یموارداز  یبرخ
سالف خود  یجردوبر   یعل  ید:  کتاب  اشنان  ینحس»  حالشرحدر    «مقالالطرائف»  ،در  محمد    ی، راز   یبن 

 : گفته است «الله، عدلعبدابو
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  یون، خود در کتاب ع  یهایقطر   یرا در برخوی  صدوق    یخابوعبدالله، عدل: ش  ی،راز   یاننبن محمد اش  ینحس »
 ینعدل در ا  ۀمنظور او از کلم  یدو شا  یافتم؛  گونهینا  «تعق»در    نیز  و  ید،کتاب توحاست و او را در    یدهنام  گونهینا
دقت پس    ؛متعارف است  یمنظور او همان معن  و ظاهرا    ،درست استاعتقادات  و با    یامام  یکه و بوده    ین ا  ینجاا

 (  883 ۀشمار ،169، ص1ج ،مقالال)طرائفداشته باشید.« 
 یامامدوازده   ۀیعاو شداشتن اینکه  نظربا در  ؛بودن در نقل استمطمئنثقه و  همان    «عدل»  ۀمتعارف کلم  ایمعن  و

 . شودیاز آن م یشتربو حتی  یناناطمتوثیق و هم باعث  یناست که ا یفقه یمعنعدالت به یا ،است
کس»:  گویدمی  یدمف  یخش د  یعدل  به  که  پره  یدار یناست  عز  یزکاریو  خداوند  محارم  باشداز  معروف  .«  وجل 

 (  725ص  ،)المقنعه
ص   یزن  یجردوبر   و اشنان  ینحس»:  است   گفته  2113شماره    300در  محمد  است  یراز   یبن  عدل   ؛ابوعبدالله، 

شخصیتی    یهو تزک  یفو توص  ،کرده است  یفتوصاو را    رضاالاخبار  یون در ع  ـصدوقـ  یهبابوابن طور که    همان
 « است. یاو، کافهمچون 
موجب   «عدل»عنوان  به   یبن محمد اشنان  ینحس   ۀرا دربار صدوق    یخش  یفتوص  ی،بروجرد  یدکه س  یستنپوشیده  

 کرده است. حتی فقط به توصیف وی، بسنده او دانسته و  ۀیو تزک یقتوث
«  احمد بن محمد صائغ عدل»  حالشرح در    448ص،  1ج  ،مستدرکات خود  در  یشاهرود  ینماز   یعل  یخش  -ب

 و ...است بوده  یاز اهل ر  یخیصدوق و ش یخ از مشا یکیکه او  یدر حال  ،نداهنکرد یاناو را ب یونرجال»: گفته است
را از رسول    ی غفار   ید بن اس  ذیفةُح   یثحد  یبن محمد علو   یسیاو از ع  یق خود از طر   یصدوق در کتاب امال  یخش

ام  یلدر فضا  خدا  . نقل کرده استآن حضرت  مخالفت و مخالفان  و نکوهش  و ذم    یرالمؤمنین،مهم و بزرگ 
او که ُحسن و کمال او    یهایتروا جمله  و از    ؛کندیاو را اثبات م  ۀیدمال و سالمت عقک  ُحسن و  یت،روایک    ینهم
 «. موجود است... 32 لسمج در ، یدر کتاب امال کنند،یم یانرا ب

 یت ویمتن روا با استفاده از    ی،شاهرود  ینماز   یخو ش  است،  شده  یفتوص  «عدل»  ۀبا کلم،  جناب صائغاین  پس  
   آورده است. یلدلبودنش شیعه ایبر 
  ی معن فقط به  یدبا  یاآحال    .آمده  یزن  یقالفاظ توث  بارۀدر   یکلباس  یم محمد بن محمد ابراه  یالمعالو او در کالم اب  یانب

 وثاقت باشد...؟:  یاضبط و حفظ 
گونه که در    همان  ؛"عدل" آمده باشد  عبارت "ثقه" عبارت  یجااگر به   یها بر صحت خبر است حت آن   ی... و بنا»

و    ؛احمد بن محمد صائغ آمده است  حالشرحطور که در    همان  "عدل"  یا  ؛آمده است  یم بن حک   یةمعاو  حالشرح
، 1ج  ،یه)رسائل رجال.«  عدل بود  ی،سهل واسط  بن: و ابوالقاسم  است  گفته  یادبن ز   یداللهُعب  حالشرح در    ینجاش

 ( 46ص
 همان ؛ اگر در عنوان آمده باشد یکند حتیمداللت  ی راو  یقو توث یهکز ، بر ت«عدلعبارت » دهدیکالم نشان م ینا

 است.  عدل آمده ۀکلم  ی،بن سنان موصل یگونه که در عنوان عل
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توصیف کرده،   «عدل»و او را فرستاده، و بر او رحمت  ،کرده یاد  یبه نیک احمد بن حسن قطان  از صدوق،  یخش -ج
 : گفته استو 
حدیثی روایت ما    یبن َعبد رّبه عدل، برا  ینام احمد بن حسن قطان معروف به عل به   یثاهل حد  یخو ش  -6/895»

محمد بن  به ما گفت:    یببکر بن عبدالله بن حبگفت:  ما  به    طانق  یابن زکر   یحییابوالعباس احمد بن  کرد، گفت:  
کوف گفت:  جعف  یاسحاق  ما  به  سجز  یم ابراهی  عبدالله  ابن  ،ابواسحاق  ی بن  ا  ی،مشهد   ینحساز  هارون وباز 

و سوگند به ستاره   : یاذا هو  م والنج ) :عزوجل خدایسخن  ۀعباس دربار از ابن به ما گفت: ی سعد  یعةاز رب ی،عبد 
طالب یبن اب  یعل  ۀحجر و بر  افتاد  است که همراه با طلوع فجر فرو    یاستاره  :گفت  ،یدمپرس  (افتدیفرو م  یوقت 

و خالفت و امامت را به دست    یتتا وص  یایداو فرود ب  ۀستاره بر خان  ینا  داشت فرود آمد و پدر من عباس، دوست  
عل  داخ  یول   ؛یاوردب بر  جز  اب  ینخواست  ب  طالبیبن  ا  یاید؛فرود  خداست  ینو  بخواهد  فضل  هرکس  به    که 
 (  661و  660ص، صدوق یخش ی)امال بخشد.«یم
 :دانسته استبودن او  یبودن و امامیعه بر ش یلرا دل یتروا  ینا یشاهرود ینماز  یعل یخش و
ابوعل» قطان  ربه،  عبد  بن  حسن  بن  ابوسع  یراز   یاحمد  مشایدو  از  است.    یخ:  او    ...صدوق  گفتند:  او  حق  در 
 یفتوص  «عدل»  ۀاو را با کلم  338، ص83  مجلس،  یو در کتاب امال  ....  بود  یثاصحاب حد   ی بزرگ برا  یخیش

و در    472و    466ص  ،12باب  ،  2ج  ،او در خصال  یاتروابرخی از    ...بود.    یثاهل حد  یخاو ش  ینکها  و  ،کرده است
الثالثه  272ص،  24باب  ،  1ج  ، الدینکمال  کتاب فضائل االشهر  روا  ...اند.  آمده  139  تا  137ص  ،و  از  او    یاتو 

گانه  دوازده  ۀدر اثبات ائم  27ص   یدیه، در رد بر ز   الدینکمالو از کالم صدوق در    ، است  یاماماو  شود  ی مدانسته  
 ۀشمار ، 278ص، 1ج ،یث)مستدرکات علم رجال حد«... .سنت بوده باشداز اهل یشانکه تصور شود ا  یدمند یوجه
845 ) 

  ، ردگ. این شا است  شده  یفتوص  «عدل»  ۀبا کلمبوده،  که از افراد ثقه  ی  طوس   یخاز شاگردان ش  یکی  ینهمچن   -د
 ی« بوده است.المهاجر نسفیبن اب یونسدم بن »آ
ثقه   یه،فق   یخ،: شی المهاجر نسفیبن اب  یونسآدم بن  »: گفته استدر مستدرکات خود   یشاهرود  ینماز   یعل  یخش
و    ،مطمئنو   ش  یکیعدل،  شاگردان  )است  یطوس  یخاز  رجال.«  علم  ص1ج  ،یثحدالمستدرکات   ۀشمار ،  81، 

19 ) 
 : ینمحسن بن حس -ه

در فهرست خود آورده    "ینالدمنتجب "  یخ: شینمحسن بن حس»:  گفته استاو را آورده و    حالشرح  ییمحقق خو 
خدا  یشابوری )ن ناالرحمعبد  ید مف  یخش  یعمو   ی،خزاع  یشابوریبن احمد ن  ینعدل، محسن بن حس  یخاست: ش

کندآن رحمت  را  کتاب   ثقه،  (ها  و  است  واعظ  و  عبارت   یهاحافظ  از:  ااو   ،"یر الس"  ،"یثالحد  یف  یاالمال"ند 
از پدرش از جدش    یابوالفتح خزاع  ینالدجمال  یدما امام سع  یخرا ش  ین، که ا"من کنت مواله  یانب"،  "قرآنالاعجاز"

 ( 9912 ۀشمار ، 204و  203ص، 15ج ،یثمعجم رجال حد.« )استبه ما خبر داده  ،از او
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  شیخ   که  را   روایتی  .است  شدهمی  شناخته  استقامت  و  پرهیزکاری   و  وثاقت  و  عدالت  به
  نشان   که   روایتی  همان  کنم؛می   حضورتان  تقدیم  است  هکرد  اشاره  آن  به  شاهرودی  نمازی

  مهدی  امام   امامت  بر   قدم ثابت   شیعیان   از   پدرش  و  « سنان  بن  علی »  خودِ   دهدمی
  از  ترس   و  نفسانی  هایخواست  و  هافتنه   علتبه   که  است   زمانی  در  هم  آن  ؛ندا ه بود

 .ندا ه بود اندک  شیعیان ، انپادشاه



  . استپرور بوده  عالم   یعیش  ۀخانوادیک  و از    یعیو او ششده باشد،  شده است تا مدح    یفتوص  «عدلعبارت »او با  
سمطلب    ینا ام  یدرا  اع  ینمحسن  از   124ص  ،6ج  ،یعهشالیاندر  بعد    ین الدجمال  یخش»  حالشرحدر  ،  آن  و 

تا آنجا که  ]  ...ستاکرده  ذکر    یشابوری«ن  ی راز   یخزاع  ...بکرو محمد بن اب  یدسعوبن اب  یبن عل  ینابوالفتوح، حس
است  ا  [:گفته  علما  یاسلسله  ها،ینا  ینکهخالصه  از  آن  یامام  یمعروف  از  هرکدام  و  تهستند  و    یفاتلأها 

ن  یهایف تصن حس  حالشرحدر  نیز    "یاضر ال"کتاب  در    ؛دارد  یکوییمتعدد  بن  ن  ینمحسن  احمد   یشابوری بن 
الفتوح  واب  یخش  یعمو   یاو عمو   پس  ؛است  بوده  یشابورین ناالرحمعبد  مفید   یخش  یخواهد آمد که او عمو   یخزاع

 « . بوده است...
 ! یست؟ ن یقو توث یهتزک ۀنشان یا ،سنت استمخصوص اهل  «عدل»لفظ توان گفت میچگونه  پس

د  یل جل  یخش   -و محمد  بن  جعفر  ابوعبدالله  سیستیور عدل،  فوابحر   ید:  در  را  او  ،  139ص  ،یهرجالالدئالعلوم 
شده  می استفاده    یهامام  ۀیعش  یقو توث  یهکز ت  یاندر ب  «عدل»لفظ    دهدینشان م  ینکرده است و ا   یانب  چنینینا

بود  یاخانواده   یستی«ور د» و  است   معروف  و  توسط    .نداه دانشمند  که  خومتنی   حالشرح بیان  در    ییمحقق 
عبدالله بن جعفر بن  »:  شودتقدیم حضور می ها نقل کرده است  آن  بارۀیستی« در ور عبدالله بن جعفر بن محمد د»

در تذکرة  یخ: شیستی محمد دور  عبدالله بن جعفر بن محمد    ینالد نجم   یخش":  گفته است(  461)ین  متبحر الحر 
و جلفاضل، راست   یعالم   یستیدور  اب  بودالقدر  یلگو  از جد خود  بن موسوو  از جد خود    یجعفر محمد  بن جعفر، 

دواب محمد  بن  جعفر  مف  یستی،ور عبدالله  شکردمینقل    یتروا  یداز  و  خود    ینالدمنتجب   یخ."  فهرست  گفته  در 
که از  یست )دور   یخمشا  ،خود  یشینیانو از پبوده  و صالح    یهفق   یستی،عبدالله بن جعفر دور   ینالدنجم   یخش":  است

 ( 157ص، 11ج ،یث)معجم رجال حد« .روایت کرده است" (بودند یعهش  یهانفق
ع  -ز بن  عب  یسیمحمد  و  :  یقطینی   یدبن  اصحاب    ،مطمئنثقه  از  و  س  بوده  صادقامام  عدل  و   ید است... 

عل فالیبتهذ»کتاب  در    یابطح   یمحمد  ا   443ص،  4ج  «ینجاش  رجالالکتاب    یحتنق  یمقال  را   یانب  گونهیناو 
 کرده است. 

و ثابت شد   شود،یمثابت  سنت بداند را مختص اهل یفتوص ینکه ای کسو نادانی جهل  یحات، توض ین با ا بنابراین 
.لله و الحمد ...یم کن بسنده میمقدار آن  ینبه همما و کند؛ می داللت  یراو وثاقت و  یهعبارت بر تزک ینکه ا
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  بی آ  مهران  بن   محمد  بن  عبدالله  بن  حسین  بن   احمد  ابوالعباس   :صدوق  شیخ
  بن   زید   ( بن)  الحسین(ابو )  گفت:   و  کرد  نقل  حدیث  ما  برای  مرو،  درعروضی
  گفت:   من  به  پدرم  :گفت  ما  به  موصلی  سنان  بن  علی   الحسنابو  گفت:  ما  به  عبدالله

  و   قم  از   گروهی  یافت،   وفات    عسکری  علی  بن   حسن  محمدابو  ما  آقای  وقتی
  در   آوردندمی  او  برای  کردندمی  حمل  عادت  و  رسم  به  که  را  اموالی  اطراف،  هایکوه

  ی" اَ رَ   ْن مَ   رَّ "ُس   به  که  همین  پس  .نداشتند   حسن  وفات  خبر  از  اطالعی  که  حالی
  وفات   او  شد  گفتهها  آن  به  و  پرسیدند  علی  بن  حسن  ما  سید  دربارۀ  رسیدند  )سامرا(

 ؛ پرسیدند  او  دربارۀ  .علی   بن  جعفر  برادرش  :گفتند  کیست؟  ش وارث  دند:سی پر   . است  یافته 
  و   شده،  سوار  دجله  در   قایقی  بر   و  هشد  خارج  فاخری  هایلباس   با   او  شد  گفتهها  آن  به

  مشورت   یکدیگر  با  جماعت  آن  .است  هبود  خوانیآوازه  شهمراه  که  حالی  در  نوشیدمی
  اموال   این  تا  برویم  گفتند:ها  آن  از  ایعده  .نیست  امام   صفت  از  این  :گفتند  و  کردند

  تا   کنید  توقف  :گفت   قمی   حمیری  جعفر  بن  محمد  ابوالعباس  .برسانیم  شصاحب  به  را
 وارد  او  بر  برگشت  که  همین  پس  :گفت  .بیازماییم  را  او  امر  درستی  و  برگردد  مرد  این

  از   گروهی  ما  همراه  و  هستیم  قم  اهل  از  ما  !ما  آقای  ای  :گفتند  و  کردند  سالم  و  شدند
  . ایمآورده  علی  بن  حسن   محمد واب  خود  آقای  برای  را  اموالی   و  هستند  دیگران  و  شیعیان

  ! نه  :گفتند  .بدهید  من  به  را  آن  : گفت  .ماست   همراه  :گفتند  کجاست؟  اموال  آن  :گفت
  جمع   اموال  این  :گفتند  چیست؟  ماجرا  این  :گفت  .دارد  جالبی  ماجرای  اموال  این
  در   را  آن  سپس   دارد.   خود   در هم    شیعه  عموم  از   دینار   دو   یا  دینار  یک ]حتی[    و   ،شود می

  سید   حضور  هب  را   اموال  این  ما  وقتی  و  ،زنندمی  هرمُ رویش    و  دهندمی  قرار  یایهکیسه
  ی فالن   از  دینار  قدراین  و  قدراین،  اموال  این  ۀهم  فرمود:می  آوردیممی  محمدابو   خود

  : گفت  جعفر  .گفتمی  را  مهرها  نقش  و  ردبُ می  را  مردم  ۀهم  نام  آنکه  تا  ،است  فالنی  و
  این   .دادنمی  انجام  او  که  دهیدمی  نسبت  را  چیزی  من  برادر  هب  و  گوییدمی  دروغ  شما
  به   ،شنیدند  را  جعفر  سخن  جماعت  آن  وقتی  .داند نمی  خدا  جز  را  آن  و  است  غیب  علم

  جماعتی   ما  :گفتند  .بدهید  من  به  را  اموال  آن  :گفتها  آن  به  جعفر  نگریستند.  یکدیگر
  با   جز  را  اموال  این   و  ،هستیم  اموال  این  احبانص  وکیالن   و  ایمشده  اجیر  که  هستیم
  پس   دهیم؛نمی  تحویل   شناختیممی  علی  بن  حسن  خود  موالی  از   که   هایی عالمت
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ها  آن  و  گردانیمبرمی  صاحبانش  به  را  نآ  وگرنه  ،بیاور  دلیل  ما  ایبر   ،هستی  امام  تو  اگر
 اوـ  شد  وارد  خلیفه  بر  جعفر،  پس  .داد  خواهند  انجام  بدانند  صالح  خودشان  که  کاری  هر
  این   :گفت  خلیفه  شدند  حاضرها  آن  وقتی  .کرد  شکایتها  آن  از  و  ـبود  رای"  من  "سر  در

 و  شده،  اجیر  ما  ،کند  اصالح  را  ینمؤمن امیرال  خدا  :گفتند  .بدهید  جعفر  به  را  اموال
  با   جز  را  اموال  این  گفتندبه ما    خداحافظی  هنگام  و  هستیم،   اموال  این  صاحبان  وکیالن
  به    علی  بن  حسن  محمدواب  زمان  در  کار  روال  و  ندهیم،  تحویل  نشانه  و  عالمت

ها  آن  .بگویید  داشتید  محمدواب  با  کهرا    عالمتی  :گفت  خلیفه  .بود  جاری  منوال  همین
  و   ؛گفتمی  راها  آن  مقدار  و  کردمی  توصیف  ما  برای  را  اموال  اصحاب  و  دینارها  :گفتند

  و   آمدیم  ایشان  سویبه  بارها  ما  .دادیممی  او  به  را  اموال  ما  کردمی  چنین  ایشان  اگر
  اگر   و  است   هیافت  وفات   ایشان  اکنون  بود.  ایشان  و  ما   میان  ۀنشان  و  عالمت   این  همواره

 وگرنه  ،کردمی  برادرش   که  دهد  انجام  را  کاری  همان  باید  است  امر  این  صاحب  مرد،  این
  گو دروغ  قوم  این  !ینمؤمن امیرال  ای  :گفت  جعفر  . گردانیمبرمی  صاحبانش  به  را  آن

  این   :گفت  خلیفه  .است  غیب  علم  این   و  دهندمی  نسبت  دروغ  من  برادر  هب  و  هستند
 جعفر   گفت:  .نیست  تکلیفی  روشن،  ابالغ  جز  فرستاده  ۀعهد  بر  و  هستند  فرستاده  مردم،

  و   کند  کمک  ما  به   ینمؤمن امیرال  :گفتند  جماعت  آن  .نداد  پاسخی  هیچ  و  شد  مبهوت
  داد   دستور  راهنمایی   به  خلیفه  .شویم  خارج   شهر   این  از   تا   بفرستد   ما  ۀبدرق  برای   را  کسی

  صورت  زیباترین  که غالمی شدند خارج شهر ازها آن وقتی نمود. خارج آنجا  از راها آن و
  بن   فالن  ای  :داد  ندا  .بود  خدمتکار  او  گویا  .آمدها  آن  سویبه  داشت  مردم  میان  در  را

  هستی؟   ما  موالی  تو  :گفتند  .کنید   اجابت  را  خود  موالی   !فالن  بن  فالن  ای  و  فالن
 سویبه   او  با  پس  .بروید  او  سویبه  .هستم  شما  موالی  ۀبند  من  ،خدا  بر  پناه  :گفت

  ، قائم  او  فرزند  دیدم  م.یشد  «علی  بن  حسن»  موالیمان  ۀخان  وارد  اینکه  تا  رفتیم  ایشان
  بر   یسبز  لباس   که  حالی  در  بود،  ماه  از  ایپاره  گویا  ؛است  نشسته  تختی  بر  ما  آقای

  مال   »تمام   :فرمود  سپس  .داد  را  ما   سالم   جواب   و  کردیم  سالم  ایشان  بر   . داشت  تن
 به   و  «. اندفرستاده  را  آنشخص    فالن  وشخص    فالن  و  ،است  دینار  قدراین  و  قدراین

  و   ما   وسایل   و  ها لباس   سپس  .فرمود  بیان  را  همه  آنکه  تا  داد  ادامه   خود   توصیف
 آنچه   شکر  خاطربه  عزوجل  وندخدا  درگاه  به  ما  پس  .داد  شرح  را  ما  همراه  چهارپایان
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  از   .بوسیدیممی  را  او  پیشاپیش  زمین  که  حالی   در  ؛ درافتادیم  سجده  به  بودیم  هفهمید
  به   را  اموال  .داد  پاسخ  نیز  ایشان  و  پرسیدیم  خواستیممی  را  پاسخش  آنچهدربارۀ    ایشان
  سر »  به  را   یمال  هیچ  آن،  از   بعد  دیگر  که  داد   فرمان  ما  به  قائم  و  دادیم  تحویل  ایشان

 تحویل  او  به  را  ال و ام  تا  کندمی  منصوب  بغداد  در  را  کسی  ایشان  زیرا  ؛نیاوریم  «رای  من
  . شدیم  خارج  ایشان  نزد  از  :فتندگ   شود.  داده  تحویل  او  طرف  از  توقیعات  و  بدهیم

  : فرمود  او به و داد حمیری  قمی جعفر  بن  محمد  العباس واب به را کفنی  و حنوط  حضرت،
  وفات   که   بود  نرسیده  همدان  ۀگردن  به  العباس ابو  و  «. دگردانَ ب  زیاد  برایت  را  تپاداش   خدا»

  نزد   از   و   فرستادیممی  کار  این   به   منصوب  واب نُ   برای  ، بغداد  به  را   اموال   آن،   از   بعد   . یافت
 1«. گرفتیم می تحویل  را توقیعاتها آن

  حتی   و   تأیید   را   «موصلی  سنان  بن   علی»  بودن مطمئن   و  وثاقت   که   هایینوشته   جمله  از
  خود   کتاب  در  2« کجوری  باقر   محمد   شیخ »  که  است  مطلبی  ، کندمی  تصریح   آن   به
  بن  علی»  که   روایتی  سند  ن بودصحیح   بر  که  آنجا   ؛است  کرده   بیان  «فاطمیهالالخصائص»



. 479تا  476ص ، نعمهالو تمام الدینکمال . 1
ام  یدس.  2 اع  ینمحسن  ص3ج،  یعهشالیاندر  شرح  520،  گفته  در  او  مول  یمولاست:»حال  بن  واعظ    ی باقر 

فاضل و    یعالم   یشانا  یافت.وفات  زائر بود    ی کهدر مشهد مقدس در حال   1313در سال    یتهران  یکجور   یلاسماع
م و  بودؤ واعظ  در    .1  :دارد  یفلأت  ین چند  یو   .لف  اسرار  فارسچگونگی  کتاب  زبان  به    .2ی  استغفار، 
  ی که شرح فارس  یارة،الز   یانتب  یبرهان التجارة ف  .4یم  عبدالعظ  یداحوال س  یف  یم جنة النع   .3  فاطمیهالالخصائص

 یق« العت یتالب یؤملمن  یقارائة الطر  .6اثبات المعاد  یبرهان العباد ف  .5جامعه است   یهایارتاز ز  یکی
گر آن  یفصنها و تکتاب ینلف اؤ موی اما »... گفته است:  ینچنوی  حالشرحدر  ین،برادر او محمد سلطان متکلم

د واعظ مردم و مّتعظ در احکام، مرّوج اسالم و مو   ،هایانب  یراهنما  یعه،و افتخار ش  یعتشر   ۀیر امام، ذخ  ییدأبه ت  یَّ
  ۀ ماهر، نقط  یآب و دانشمند پر  یاییدانا، در   یاربس  ییگوحدیثو    یمها، مفسر قرآن کر آن   یقیهبر حقامردمان و ر 

فرزند عالم   .است  یاصالتا  مازندران یکه در تهران متولد شد ولبود ما حاج مال محمد باقر واعظ   یمفاخر، موال یرۀدا
 مأوایشان باشد( بود. پاک و بهشت    انخاکشیل )مال محمد اسماعسرشت  نیک  القدر مرحوِم یل و مجتهد جلنجیب  

استسقاء ]عطش بسیاری که   یماریب  یلدلمتولد شد و به  یهجرت نبو   1255او: در سال    یفعمر شر   بارۀدر اما  
 ینبر ساکنان ا  یافت؛وفات    یدر مشهد رضو   1313از سال    یعماه رب  21در طلوع فجر روز جمعه    شدنی نیست[رفع

( 16، ص1ج ،فاطمیهالالخصائص)« ... .یت بادشهر هزاران سالم و تح 
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   است:  گفته  و کرده تصریح  هستند آن در  « خلیل محمد  بن   احمد» نیز و  «موصلی سنان

  ؛ برگزید  عالم موجودات  ۀهم میان  از را نورها این وندخدا  که است دلیل این به و ...»
گونه   رسول   شنیدم  :گفت   ،است   آمده  سلمهواب  از  السندصحیح  حدیث  در  که  همان 

  من   به  جاللهجل  جلیل  وندخدا  شدم،  برده  آسمان  به  من  که  شبی  :فرمودمی  خدا
  ان مؤمن  و  :کردم  عرض  .آورد  ایمان  شد  نازل  او  سویبه  که  چیزی  آن  به  رسول،  فرمود:
  از   کسی چه  !محمد  ای   گفتی،  راست   : فرمود  تعالیحق  .آوردند  ایمان  خدا   به  همگی 

  : گفتم  ؟طالبابی  بن  علی  :فرمود  تعالیحق  .شانبهترین  :گفتم  ؟توست  جانشین  امتت
 1.« حدیث انتهای تا ...بله

   : است چنیناین  )شیعه( خاصه راویان  طریق از  روایت، این سند

  احمد   از  تلعکبری،  از   ،جماعتی   :طوسی  شیخ  غیبت  از   :االنواربحار   در  مجلسی  عالمه
  خلیل  بن  محمد   بن   احمد  از  ، موصلی  سنان   بن   علی  از   علی،  بن  حسین   از  ، رازی  علی  بن

  و   مسلم  بن  ذبال  از  احمد،  بن  سلیمان  از   همدانی،  صالح   بن  محمد  از  ، )الخلیلی(
  که  شنیدم   پیامبر  چوپان  اباسلمی،   از   :گفت  ، سالم   از ،  جابر   بن   یزید   بن   ناالرحمعبد 
  وند خدا  شدم،   برده  آسمان  به  من  که  شبی»  : فرمودمی   که  شنیدم  خدا   رسول   از  :گفتمی

 ایمان  شد  نازل  او  سویبه  که  چیزی  آن  به  رسول،  فرمود:  من  به  ـاست  بلند  ستایشش  کهـ   زیزع
  ای  گفتی،  راست  فرمود:  تعالیحق  .آوردند  ایمان  خدا  به  همگی  انمؤمن  و  :کردم  عرض  .آورد

  بن   علی  فرمود:  تعالیحق  .شانبهترین  گفتم:  ؟توست  جانشین  امتت  از  کسیچه  !محمد
 2حدیث.«  انتهای  تا  ... پروردگار ای ،بله گفتم:  ؟طالبابی

  بن   احمد»  و  «موصلی  سنان   بن   علی»  که   کندمی  الزم  سند ت  صح   هب  او  دادنگواهی
  از  بخشیها  آن   زیرا   ؛باشند  بوده  مطمئن  و  ثقه  افراد  جمله  از  او  نظر  از  « خلیل  بن  محمد
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  آن  ۀ هم  باشد   داشته  وجود  ضعیف   راوی   یک   فقط  ،روایت  یک  سند   در   اگر   و  ، هستند  سند 
  و   ،باشند   بوده  ثقه  بزرگان  از  شرجال  دیگر   اگر  حتی  ،شودمی   گرفته  نظر  در  ضعیف  سند، 

   . است مشخص و بدیهی  درایه، اهل نظر  از  نکته این

  ؛ است  کرده  ذکر  را   وی   ،584ص ،  1ج  ،ةالروا جامع   خود،  کتاب  در  اردبیلی  علی  محمد
  کرده   ذکر   را   ایشان  نیز   245ص ،  1ج   «المقالطرائف »  خود  کتاب  در   بروجردی   علی  سید   و

  .است

  ، هشیع  «موصلی  سنان  بن  علی»  شودمی  مشخص  شد  تقدیم   آنچه  به  توجه  با   بنابراین
  کنجوری  آنچه   طبق   حتی   و   شودمی   احتجاج   او  حدیث  به   یعنی   ؛ نیکوست  و   ،کامل
  اعتماد قابل   وی   ، متقدم  دانشمندان  برخی   و   حلی  عالمه   مبانی  طبق   و   است  ثقه   او   ،گفته
   . ندارد وجود اشدرباره  نکوهشی و ذّم  هیچ زیرا  ؛است

 حسین  بن علی 
 الله   رحمهما )  صدوق  شیخ   پدر   قمی،  بابویه   بن  موسی  بن  حسین  بن  علی  ایشان،

  حسین«   بن   »علی  صورتبه   ایشان   از  بسیار   احادیث،   و  رجال  های کتاب   در   و   است  (تعالی
  گفته  و   کرده   خاطرنشان  را   نکته   این   مستدرک،   خاتمه  در  ینور   میرزای  1.شودتعبیرمی 

 است:

  بن   علی  عبارت  از  صدوق  پدر  به  اشاره  برای  رجال   و  احادیث  هایکتاب  در  »...
 2« . ...است شده استفاده بابویه بن علی  یا ،حسین 

 : است آمده مستدرک خاتمه سوم  جلد  پاورقی در  و 



این موضوع در پیوست در پایان کتاب خواهد آمد. وبررسیبحثبه خواست خدا،  . 1
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  پدر   همان  رسدنظرمی  به  که  کندمی  روایت  حسین  بن  علی  از  ،مذکور  ۀقولویابن  ...»
 1« . ...باشد  صدوق ما  شیخ

  از   یعنی  ،طبقه   یک  در   همه   موصلی   سنان  بن  علی  و   حسین  بن   علی  و  بزوفری 
  روح   بن   حسین   معاصر  بزوفری،  زیرا   ؛ هستند  مهدی  امام  صغرای  غیبت   معاصرین 

  و   ندا ه بود  عسکری  حسن  امام   معاصر   که  است   کسانی  از   قمی   حسین  بن   علی   و   بوده، 
 شدن ه پراکند  سالـ   ق329  سال  در   و  بود  زنده  سمری  محمد  بن  علی  سفارت   زمان  تا

بعد از    که   را   ماجرایی   خود  پدر   از   ، عدل  موصلی  سنان  بن  علی  اما  . یافت  وفات   2ـستارگان 
 است.  کرده روایت  افتاد اتفاق جعفر عمویش و  مهدی امام با  وفات حسن عسکری

  و  شود،می  شمرده عادل و معتمداز جمله افراد بسیار   ،قمی   بابویه  بن  حسین بن  علی و
  ، اینجا  در  است.  هبود  مهدی   امام  صغرای  غیبت  در  شیعه  دانشمندان  ترین بزرگ   از

   :کنممی  ذکر طوسی و  نجاشی  رجال از را   وی حالشرح 

   : 684 ۀشمار ،  262 و 261ص  ، نجاشی رجال

  و   ، خود  ۀدور   در   هاقمی  شیخ   الحسن،ابو  قمی   بابویه  بن  موسی   بن  حسین  بن   علی»
  روح  بن  حسین  القاسمواب  با  و  رفت  عراق  به  بود.  معتمدشان  وها  آن  فقیه  و  پیشوا
  بن   جعفر  بن  علی  توسط  راها  آن  آن،  از  بعد  سپس  و   پرسید  او  از  را  مسائلی  و  کرد  دیدار



. 141ص پاورقی، 3، جمیرزای نوری ،خاتمه مستدرک. 1
عرب .  2 رسوم  و  آداب  اسالم  یشپ)  هادر  از  پس  بوده    (و  برخرسم  نام  که  و سال   یاست  حوادث  طبق  را  ها 

برم  یرخدادها آن سال  خانرا    ینمونه سال  یبرا   گزیدند؛ی مهم  به  ابرهه  عام   ۀکه سپاه  کرد    نام   یلالفکعبه حمله 
النجوم    سال  نهادند. رخدادها  یز نشدن ستارگان(  )پراکنده تناثر  اساس  نام   یبر  آن سال  شد. مشهور   یگذار مهم 

در آسمان علم و دانش و   یاری، ستارگان فروزان بس یکبر   یبو آغاز غ  یر صغ  یبتغ  یانیاست که چون در سال پا
ا  ی،صاحب کتاب کاف   کلینی  شده است.  یادعنوان    ینتقوا افول کرده، چهره در نقاب خاک بردند، از آن سال، با 

بابو  یعل فان۳۲۹هستند که در سال    یز کسانا  حضرت حجت    یرسف  آخرین   یو سمر   یقم  یه بن  دار  را    یق 
فقه( )مترجم، منبع: سایت ویکی گفتند.  وداع
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  ، حضرت   از  ،آن  در  و  برساند  صاحب  به  را  اینامه  خواست  او  از  و  ،نوشت  اسود
دعا    وندخدا  ات به درگاهخواستهبارۀ  در »  :نوشت  او  پاسخ  در  حضرت  .بخواهد  فرزندی
  برایش   پس  «.شد  خواهد  داده  روزی  تو  به  سرشتنیک  پسر  فرزند  دو  زودیبه  و  ،کردیم

   .آمدند دنیا  به ولداّم  از ،ابوعبدالله و ابوجعفر

  با   من  گفت:میاباجعفر    شنیدم  :گفتمی  همواره  عبیدالله  بن  حسین  ابوعبدالله
   .کردمی  افتخار آن به و ؛آمدم دنیا به مرال اصاحب دعای

  نماز،   کتاب  وضو،  کتاب  توحید،  کتاب  ،جمله  از   ؛دارد  هاییکتاب  حسین  بن  علی
  منطق،   کتاب  نوادر،  االمالء  کتاب   ،ةالحیر   من  ةتبصر لا  و  ة مامکتاب اال   جنائز،ال  کتاب
  کتاب   است،  پسرش   به  اینامه  که  شرایع  کتاب  ولدان،ال  و  ءنساال   کتاب  اخوان،   کتاب

  طب،   کتاب  تسلیم،  کتاب  االسناد،قرب  کتاب  حج،  مناسک   کتاب  نکاح،  کتاب  التفسیر،
   .معراج  کتاب  مواریث، کتاب

 مروان واب  بن  الملکعبد  بن  محمد  بن  عباس   بن  عمر  بن  عباس   الحسنابو
  بن   حسین  بن  علی  هایکتاب  از  روایت  نقل  ۀاجاز   من  گفت:  و  داد  خبر  ما  به  کلوذانی

 . گرفتم  ،شد بغداد وارد وی که هنگامی ،328 سال در را بابویه

 دیگری   ستارگان  که   سالی  همان  یعنی   ؛یافت  وفات  329  سال  در  حسین  بن   علی
   .شدند پراکنده هم

  نزد   ما  :گفتندمی  که  شنیدیم  خود  اصحاب  از   :گفتند  ما  اصحاب  از  جماعتی
  بن  )حسین(  حسینال بن  علی خدا   :گفت  که  بودیم سمری محمد   بن علی  الحسنو اب

  کرده   وفات  امروز  او  :گفت  ایشان  !است  زنده  او  :شد  گفته  ایشان  به  .کند   رحمت  را  بابویه
 است.«  کرده فوت روز همان  او رسید خبر  بعدا   کردم؛ یاداشت را روز آن است.

   :6191 ۀشمار ، 432ص  ، طوسی رجال

 و  است  ثقه  ،لحسناابا   ۀکنی  با   قمی،  بابویه  بن  موسی  بن   حسین  بن   علی»
  کرده   نقل  او  از  تلعکبری  و  ،کردیم  بیان  الفهرست  کتاب  در  راها  آن  که  دارد  هاییتصنیف
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  و   شد  بغداد  وارد  ایشان  ،شدند  پراکنده  ستارگان  که  سالی   در  شنیدم  او  از  :است  گفته  و
 « .است کرده  دریافتهایی را که ایشان نقل کرده، اجازۀ نقل همۀ روایت گفت

  میان   خورشید   همچونو    است  القدرجلیل   و   ، عدل  ثقه،  «حسین  بن  علی »  آنکه  نتیجه 
  نیاز بی   وی   و   ، است  بوده    مهدی   امام   و  عسکری   امام  عنایت  از   برخوردار   و   مشهور   ،روز 
   .است ی تعریف هرگونه  از

 خلیل  بن محمد  بن  احمد
  با   «حدیث  رجال   علم  مستدرکات »  خود   کتاب   در   را   او  شاهرودی،   نمازی   علی   شیخ 

 : است کرده  ذکر 1532 ۀشمار 

  علی   از  ،شیخ  طریق  در  اند.نکرده  ذکر  را  او  :ابوعبدالله  خلیل  بن  محمد  بن  احمد»
  ، علی   بن   حسین  عمویش  از  ،مصری   محمد  بن  جعفر  از   ،حسین  بن   علی  از  موصلی،  بن
،  9ج  درکامل    طوربه  و  ، 237ص  13  ج  ، کمبا  .است  گرفته  قرار  صادق  از  ، پدرش   از

  از   ولی  ؛است  شده  بیان  ،سند   آن  مثل  260ص ،  36ج  و  147ص،  53ج  و  ، 135ص
  شیخ   غیبت  کتاب   در  موجود  روایت  در  و  ؛هست  طریق  آن  در   هم  مصری  احمد  بن  جعفر

  علی   بن  حسین  عمویش  از  ، مصری  احمد  بن  جعفر  از   سند  همان   مثل   104ص  ، طوسی
  آمده ها آن فضایل  و ها نام و گانهدوازده امامان به تصریح  روایت،  این  در  و ؛است آمده
  ، غیبت   کتاب  در  . دهدمی  نشان  را  او  کمال   و  عقیده  سنحُ   روایت  همین  که  ،است

  از   ،خلیل   بن  محمد  بن  احمد  از  ،عدل  موصلی  سنان  بن  علی  از  دیگری  سند  با  103ص
  موجود   شانفضایل  و  ها نام  وها  آن  امامت   به  تصریح  در   روایتی  همدانی،   صالح   بن   محمد
  همان   ؛است  کرده  بیان  سند  همین  با  االثرمقتضب  کتاب  از  را  روایت  آن  وی  و  است،

   .است  آمده 216ص  36  جلد  در و 125ص  9  ج کمبا  در که طور

  علی   از  ،او  از   ،عریضی  علوی  محمد  بن  جعفر  از  را  روایتی  خود  سند  با  صدوق  شیخ
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  . است  کرده  نقل  شیعه  فضایل  دربارۀ  را  فواطمال  حدیث  ،اهوازی   جعفر  بن   محمد  بن
  1« .76ص، 68ج  و ،122ص ،ایمان  کتاب

  تصریح   آن  به   حتی  و  تأیید   را   خلیل   محمد  بن   احمد  بودن ثقه   که   قرائنی  جمله   از
 «فاطمیهالالخصائص »  خود   کتاب   در   کجوری   باقر   محمد   شیخ   که   است   مطلبی  ،کندمی

  دارد   وجود   «خلیل  محمد  بن  احمد»  آن  در  که  را   روایتی  سند   که   آنجا  ؛است   کرده  بیان
  حالشرح   در  شودمی  مربوط  آن  به   که   مطلبی  و  کجوری   سخن  و  است،   شمرده  صحیح

 . نیست تکرار  به  نیازی و آمد  موصلی سنان بن  علی

  او  حدیث   به   یعنی  ؛ نیکوست  و   ،کامل  شیعه،   ،«خلیل  بن   محمد   بن   احمد»  بنابراین
  عالمه   مبانی  طبق   و  است  ثقه   او  ، گفته  جوریک  آنچه  طبق  حتی   و   شودمی  احتجاج 

  اودربارۀ    نکوهشی  و  مذمت  هیچ  زیرا   ؛ است  معتمد   او  ،متقدم  دانشمندان   از  برخی   و  حلی
   .است نشده وارد

 مصری   حمدا بن جعفر 
  با   « حدیث  رجال  علم  مستدرکات»  خود  کتاب   در  را   او  شاهرودی   نمازی   علی  شیخ 

   :است کرده معرفی  چنین 2533 ۀشمار 

  از   ،علی  بن  حسن  عمویش  از  او  .نداه نکرد  ذکر  را  او  :مصری  احمد  بن  جعفر»
  او   از  ،خلیل  بن  محمد  بن  احمد  و   ؛است  هکرد  نقل  روایت  صادق  ما  موالی  از  ،پدرش 
 کرده   بیان  شانل یفضا  و  هانام  و  گانهدوازده  امامان  رب  تصریح  در  شریفی  روایت
 2« .است

   :است کرده  معرفی چنین  را  او 82ص ، 4ج   ،شیعهالاعیان  در  امین  محسن  سید
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  ، مصری  غافقی  ابوالفضل  سیابه،  بن  زید  بن  بیان   بن  علی  بن   احمد  بن  جعفر»
 . یافت وفات 304 حدود سال در ءعالابی ابن به معروف

 عدی ابن  :است  آمده  چنین  [سنتاهل  هایباکت   از]  عتدالاال میزان  کتاب  در
  در   کنممی  تصور  و  نوشتم  روایاتی  او  از  299  سال   در  مصر   در  است   گفته  [ سنی  عالم]

  دمشقی   ابومحمد  کالعی  یوسف  بن  عبدالله"  و  صالحواب  از  او  .یافت  وفات  304  سال
  به   متهم  را  او  ما  .کرد  روایت  ما  برای  جعلی   احادیثی  جماعتی،   و  عفیر  بن  سعید  و  "تنیسی

 .بود (شیعه) رافضی او و داشتیم یقین آن به  حتی و کردیممی  حدیث جعل

 ؛...کردمی  جعل  حدیث  و  بود  رافضی  وی  :است  کرده  معرفی  چنین  را  او  یونسابن
  بر   اباحم بی  را  خود  ادعاهای  و  است  جعلی  او  احادیث  ۀهم  است:  گفته  عدیابن  سپس

 شبیه  روایتیها  آن  در  که  حالی  در  ؛کردمی  جعل  رکیک  احادیثی  و  داشتمی  عرضه  قوم
  ولی   کردمی  نقل  واسطهبی  را  ی احادیث  بکیر  بن  یحیی  از  او  .نبود  خدا  رسول   کالم

   .دانستمی  گودروغ را او یونس،ابن آمیخت.می هم  در یباطل  سخنان با راها آن

  تو،   داردوست»  حدیث  مثل  درست  ،ها آن   توسط  او  روایات  شدنتکذیب  :گویممی
  این   هااین  کنم نمی  تعجب   و   هاست؛این  نظایر  و  فراعنه  حدیث  و  «است   من  داردوست

  خدا  رسول  کالم  به  شباهتی  یا  هستند  رکیک  اینکه  به  زنیگمانه  و  حدس   با  را  احادیث
 « .کنند رد ندارند

  رد  را   مصری  احمد  به   نسبت   سنت اهل  تضعیف   امین،   محسن  سید   که  نیست  پوشیده 
 .است کرده

 :است گفته  139ص ،  23ج  ، اسالم تاریخ  کتاب در [سنی عالم] ذهبی

  و   رافضی  مصری،   غافقی  فضل لابوا  بیان  بن   علی  بن  احمد  بن  جعفر»
  بن   کاتب   صالح  بن   عثمان  و  ،لیث   کاتب   صالح،واب  از  [ :گفت  که  آنجا  تا]  ...گوست دروغ
  ما   و  کردمی  نقل  ما   ایبر   را   جعلی  احادیثی  یوسف،  بن  عبدالله  و  عفیر   بن  سعید  و  ،وهب

 .« بود رافضی او و ؛داریم یقین آن به  حتی و کنیممی  متهم احادیث این جعل به را او
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  فضائل  یا  بوده  بیتاهل   ۀشیع  که  را   یهرکس  ،سنتاهل   که  نیست  پنهان :گویممی 
  و   بدعت  ، حدیث  جعلبه    را ها  آن  و  دانستندمی  گودروغ  کردمی  روایت  را ها  آن  کرامات  و

 خاطربه   سنتاهل   توسط  شخصیت  یک   تضعیف   بنابراین  ؛ کردندمی   متهم  انحراف
  بیتاهل   به   او  بودن تمسکم  و   والیت   به   و   اوست،   برای  توثیقی  واقع  در   شبودنشیعه

  داشته  وجود بودنششیعهخاطر به  که هاییترس  و هادشواری تمامی رغمبه   ؛کندمی داللت
  تقریبا    ،شدمی  متهم   بودنشیعه   هب  هرکس  که  بود  حدی  تا   هاترس   و  هادشواری   این  است؛

  . ... نبود ایمن  شمال و جان

  یزید   بن  جابر ها  آن  ۀجمل   از   ؛اندکرده   تضعیف   را   ائمه   مخلص   اصحاب   سنت،اهل
  ای گونهبه   ؛است  متواتر  واالیش  منزلت  و  مقام  علوّ   بیان  در   روایات،  که  کسی  ؛است  جعفی

   . است دیده  خود  به را  وی  امثال  ندرتا    دنیا که

  حضور  تقدیم کنندمیمتهم  آن جعل به را   احمد بن جعفر سنت، اهل که روایاتیاز  یکی
  ای بر   است   ی دلیل  و   اش،راوی   برای است    شرافتی   روایت  این   که   حالی  در   ؛شودمی

  و  شیعه   به  شهره  افراد  که  زمانی  در  هم   آن  ؛ امامان  به او  محبت   شدت  و  ش بودنطمئن م
 : است چنین  سنتاهل منابع از  زیر روایت  ند.بود  اندک محمدآل  فضائل   احادیث بیان

   : است گفته چنین 127ص ،  5ج  ،کاملال کتاب  در  عدی  بن عبدالله

  بن   اسماعیل  ابراهیمابو  گفت:  ما  به  غافقی  بیان   بن  علی  بن  احمد  بن  جعفر»
  از   : داد  خبر  ما   به  واسطی  خالد  بن   عمرو  خالد ابو  :داد  خبر   ما   به   انصاری  کوفی   اسحاق

  بر   که  دیدم  را  خدا   رسول  :گفت  ،فارسی  سلمان  از   ،عمر   بن  زاذان  از  ،رمانی  هاشمواب
  تو،   داردوست»  : فرمودمی  که  شنیدممی  و  زدمی  طالبابی  بن  علی  ۀسین  و  ران

  من   دشمن  تو،  دشمن  و  ؛خداست  داردوست  من،  دار دوست  و  است  من   داردوست
  ما   و  ؛است  باطل  سند  این  با  حدیث،  این  .«خداست  دشمن  من،  دشمن  و  ،است

 «. کنیممی متهم  را بیان  بن احمدابن

  و   است  حقیقت   عین  دارندمی  روا   ستم   مصری  احمد  بن   جعفر  هب  آن  با  که   روایتی  این
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  روایتی . است شده روایت  بیتاهل از  مضمون یا  متن  همین با روایت  صدها حتی  و هاده
  روایت  زاذان  از  ...:شودمی   حضور  تقدیم  است  هکرد  بیان  خود   امالی  در  صدوق  شیخ  که

  رسول   من   راستیبه   ؛ بدار  دوست   را  علی  !زاذان  ای   :گفت من   به  سلمان   : گفت  ، است  شده
 و   است   من  داردوست  تو،  داردوست»  :فرمودمی  و  زدمی  او  ران  بر  که  دیدم  را   خدا 

 1.« خداست  دشمن من، دشمن و ،من  دشمن تو، دشمن و  ؛خداست دار دوست من، داردوست

  و   است  بوده   تشیع   بر   قدمان ثابت   از   و  شیعه   دشمنانش،   ادعاهای   رغم به   مرد   این   پس
  ست؛ او  وثاقت  و  کمال  ۀدهندنشان   بودنششیعه   دلیلبه  متوهم  افراد  توسط  وی  مذمت
   : گویدمی شاعر  که  طور همان

 ... آمد ناقصی  فرد طرف از  ،من  بدگویی و مذمت  وقتی و

 هستم  کامل  من، که این ایبر  است ی شهادت ،این

  بر   دلیل   شیعه،   راویان  به   سنتاهل   ۀ طعن  که   است  کرده   تصریح   نوری  میرزای
بر    خود  کتاب  این  در  نوری  میرزای   که   بسیاری  هایمناسبت   به   توجه   با  .هاستآن  وثاقت 
  از   «وسائلالمستدرک»  کتاب   تحقیق ۀمقدم  در   مطلب   این  کرده،   استدالل  نکته این  اساس
   :شودمی  حضور تقدیم کتاب  ۀ مقدم گفتار متن .است شده آورده او طرف

ها  آن وثاقت  بر دلیل را شیعه راویان به سنتاهل ۀطعن ـنوری میرزای یعنی ـ وی .5»
  با   اش همراهی  شدت   و  بودنش   دار امانت  و  شیعه  راوی  بزرگی  هاینشانه  از  زیرا  ؛داندمی

از    عنوان به  او  گرفتننظردر  و   سنتاهل  توسط   او  تضعیف  ،بیتاهل   غالیان یکی 
  آمده   دیگر  بسیار  موارد   و  479  ۀ شمار   در  نکته  این  که  طور  همان   است؛  بوده  شیعه
 2« .است
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  بیان   در   زیر  متن  ،کرده  بیان   صراحتبه   را   معنا   این   نوری   میرزای   که  جاهایی   از  یکی
 : است گفته نوری  میرزای ؛است «ءالسقا بحر » حالشرح 

  زیرا   ....شودمی  اشاره  نیز   وی  وثاقت  به  و  :است  گفته  که  آنجا  تا  ....ءالسقا  بحر»
 1« . اندکرده  تضعیف را او سنتاهل

  بودنششیعه   خاطربه   را   او  سنت اهل   که  کسانی   از  یکی   از   دفاع  در   داماد   محقق
 : است گفته اندکرده  تضعیف

 توسط  او  تضعیف  ،شحدیث  درستی  و  راوی  بزرگواری  ۀنشان  که  است  مشخص  و  ...»
 2« .اوست بزرگی بهها آن اعتراف ۀعالوبه  بودنش،شیعه دلیلبه سنتاهل

  روایت  بیتاهل  فضیلت   در  احمد  بن  جعفر  که  روایاتی  دلیلبه   فقط  سنتاهل
  خشمگین   وی  به   نسبت  بود  شانمذهب  مخالف  وها  آن  مخالف  که   شتاروای  یا  کردمی

  که   طور   همان  ؛اندکرده  اعتراف  او  ث یاحاد   درستِی   به  ،موارد  این   از   غیر   در   وگرنه  ؛ بودند
 : است کرده  نقل عدی ابن  از «میزاناللسان» کتاب در حجرابن

  ولی   ؛کردمی  نقل  درستی  احادیث  بکیر   بن  یحیی  از   او  و  ...گفت  عدی ابن  سپس»
 3« .آمیختمی هم  در باطل  مطالب آن با راها آن

  حق   در  خدا   رسول  سخن  این  روایت  ها،آن   نظر  از   هایاوه  و  اباطیل   این   از  یکی  و
  من،   داردوست  و  است  من  داردوست  تو،  داردوست»  : اوست  توسط  ینمؤمنامیرال

   .«خداست دشمن  من، دشمن و است، من دشمن تو،  دشمن و ؛خداست داردوست

 .العظیم العلی بالله   اال قوة ال  و حول ال و
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  که چیزی  طبق حتی و استوار،  ،قدمثابت   شیعه، «مصری احمد بن  جعفر» اینکه جهی نت
  مبانی  طبق  و  نیکوست  است  کرده  بیان  موصلی  و  خلیل  حالشرح   در   نمازی   علی   شیخ

  نکوهشی  هیچ   زیرا   ؛است  اعتماد قابل   وی   گذشته،   بزرگ  دانشمندان  برخی  و   حلی   عالمه
اساس  حتی   و  ندارد  وجود  اشدرباره    این   به  ،است  ثقه   وی  اندگفته   علما  برخی  آنچه  بر 
  به   ایاشاره   این  و  ، کردندوارد می   طعنه  به وی  بودنش شیعه  خاطربه   سنتاهل   که  اعتبار 
  را   نکته  این  داماد  محقق  و  نوری  میرزای  که  طور   همان  ؛دارد  او  حدیث   درستی   و   وثاقت

   .شد حضور تقدیم  ترپیش  آن  شرح که اندکرده  بیان

 علی  بن )حسین( حسن
دلیل  به   ؛است  شدهتصحیف  «حسن»  کنممی  تأکید   و  ؛ نیست  حسن  و  است  حسین  او،

 امام  معاصران از او .)دورۀ زندگی(  طبقه نیز   و مصری( )یعنی نسبت  یا  لقب و  پدربودن یکی
  ،دانست  نیز    هادی  امام  و  رضا  امام  معاصر  را   او  توانمی  حتی  و  است  بوده  جواد

   : است گفته 3512 ۀشمار ، 7 لدج در خویی محقق که  طور همان

  قادم   بن   علی  :است  گفته   حجر ابن  :گویممی  ...مصری  ابوعبدالله   علی  بن   حسین»
  جواد  امام  با  معاصر  علی،  بن  حسین  پس  ؛یافت  وفات  آن  از  پیش  یا  213  سال  در

 1باشد.«  بوده نیز  هادی و رضا  عصرهم شاید و است، بوده

  علی،   بن  حسن  نام  به  شخصی  از  ،رجال   هایکتاب   در   نه  و  روایات  در  نه  یادی،  هیچ  و
  کرده  ارهاش  نکته این  به  که   چیزی  یا  باشد   بوده   ساکن  مصر  در  اینکه  یا   ،مصری   به  موصوف

  آمده   علی   بن   حسین   لفظ  با   هاکتاب   برخی   در   وصیت   سند   همچنین   است.   نشده   وارد  باشد 
   .است گونهاین  148 و 147ص ،  52ج  ،مجلسی  عالمه االنواربحار   در مثال   ؛است
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  امامت   موضوع  در   اعتمادقابل   یکتاب  صاحب   ، علی  بن  حسین   کنممی   همچنین اضافه 
  خویی  و نجاشی که طور  همان زیرا   ؛کندمی  تأیید کتاب آن از را  وصیت روایت نقل که است

  سید »  سخن   اینجا   در   .است   شده   نوشته   امامت  موضوع  در  کتاب   این   اند،گفته   دیگران  و
   :کنم می بیان   ،اعتماد قابل   هایکتاب تعدد دربارۀ  را  «بحرانی  هاشم

  این   در  ما  متأخر  مشایخ  و  متقّدم  علمای  :امام   دوازده  امامت  مسئلۀ  اما  و»
  ، جمله   از  اند؛پرداخته  معجزاتشان  و  دالیل  بندی دسته  به  و  اند نوشته  هاکتاب  خصوص

  مشخص   و  مشهورها  آن  میان  در  کهـ  رجال  هایفهرست  در   که   هستند  هایی کتاب
واندشده  آورده  ـاست   از   گذشته  یعلما  که  را  هاکتاب  این  از  برخی  بنده  اینجا  در  ؛ 

  نزدیک   اوِل   صدر  علمای  و  ائمه  همراهان  و   اصحاب  شاملـ  ت روای  و  ت درای  اصحاب 
  . 16  :است  گفته  که  آنجا  تا  ....:کنممی  بیان  اندکرده  تألیف  موضوع  این  در  ـهائم  به

 1.«مصری علی  بن حسین ابوعبدالله ،متکلم  و ثقه شیخ ۀنوشت  امامت کتاب

  حسین »  شخصیت  این  نام  اینکهدربارۀ    تشکیک  امکان  شدهگفته   مطالب  به  توجه   با
  تصحیفاتی   چنین   امثال  و  ندارد   وجود   نیست  «علی  بن  حسن»  و   است  «علی  بن

  بسیار   طوسی شیخ هایکتاب  خصوصبه  ،هاکتاب  در نگارشی(  بردارینسخه  های)اشتباه 
  در   خویی  محقق  را   نکته  این  و  برعکس؛  یا  ،حسن  به   حسین  شدنتبدیل   یعنی  هستند؛ 

   .است نموده بیان  ـاست دشوار ها آن شمارش  کهـ   بسیاری  صفحات در  خود  معجم

  را   اشتباه  این   «مصری  احمد   بن   جعفر»  برادرش   پسر  با   او  بودن لقب مشترک   همچنین 
   .اندبوده   «مصری» به  ملقب  یا منسوب  ایخانوادهها آن  زیرا   ؛کندمی  تأیید

   : است زیر   قرار به  او حالشرح 

 :155  ۀشمار ، 66ص  ، نجاشی رجال
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 و  قادم   بن  علی   از  و  مصر  ساکن   ، ثقه  متکلم  مصری،  ابوعبدالله  علی   بن   حسین»
  داشته   کتاب   چندین  وی   .شنیدمی  روایتها  آن  نظایر  و   سلمهواب  و  طیالسی  داوودواب

 « .کرابیسی  علی بن  حسین به پاسخ  و ةاالمام کتاب جمله از است؛

  ۀ شمار ،  156ص ،  3ج   ،شاهرودی   نمازی   علی   شیخ  ،حدیث   رجال   علم  مستدرکات
4481:   

  مخالفی   نظر  و  گفته  چنین  نجاشی  ثقه.  متکلِم   : مصری  ابوعبدالله  علی  بن  حسین»
  دیگران   و  قادم  بن   علی  از   که  اوست   اتتألیف  از  ةاالمام   کتاب  ندارد.  وجود   بارهایندر

  ه یافت  وفات  آن  از  پیش  یا  213  سال  در   قادم  بن  علی  حجر،ابن  نقل  طبق  و  است  هشنید
 است.« 

  و   کتاب   چندین   و  است  بوده   معتمد  و  متکلم   ثقه،  شیعه،  « حسین  بن   علی »  بنابراین
   .است نوشته  معتبر  ات تصنیف

  علی   بن   حسین  )پدر   سیابه  بن  زید   بن   بیان  بن  علی
   مصری(

  نمازی   علی  شیخ  که  شودمی   گفته   چیزی  همان  ایشان  یت ص شخدربارۀ  .  1
  ۀ دهندنشان   خودِی خودبه   ... و  وصیت   روایت  نقل  کهاین  است؛   ه کرد  بیان  شاهرودی 

  شواهد دیگری   بر  عالوه  این   و  د؛ ی باش  داشته  دقت   پس   .ستوا   کمال   و   عقیده  ُحسن
   .است موارد دیگر  و وی از بزرگان نقل  مثل

جمله    از   یعنی  ؛است  بوده  صادق  امام  از  کنندگانروایت   و  اصحاب  جمله  از  او.  2
که    کسانی اینکه    اندکرده  تأیید  را شان  همگی  وثاقت  بزرگ  علمای   برخی است  مگر 

باشد  شده  ثابت    و  وثاقت   صادق  امام   اصحاب دربارۀ    اصل  یعنی  ؛ ضعفشان 
  طور   همان   ؛ شود  خارج  قاعده   این  از  ی دلیل  به   بنا  که  کسی  مگر  هاست آن  به   اطمینان 

  کرده  ذکر   «خلید»  حالشرح   در  «ملاَلامل»  کتاب   در   عاملی   حر   شیخ  را   نکته   این  که
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 :است
  اند بوده  ثقه  صادق  امام  اصحاب  تمامی  و  " خلید"   بگوید  کسی  اگر   و»

  شیخ   زیرا  نیست؛  انتظار  از  دوربه  سخنی  این  شود،  اثبات  شضعف  که  کسی  مگر
  در   طبرسی  و   ء"علماالمعالم"   در   شوبآشهرابن  و  " ارشاد"  کتاب  در  مفید 

  در   ؛انددانسته  "ثقه"  را  صادق  امام  اصحاب  از  نفر  هزار  چهار  "وریالاعالم"
 از  نفر  هزار  سه  حدود  از  بیش  حدیث  و  رجال  هایکتاب  تمامی  در  که  حالی

  این   "عقدهابن"  که  اندکرده  بیان  دیگران  و  حلی   عالمه  و  نیستند،   موجودها  آن
 1« .است کرده آوریجمعرا   رجال هایکتاب درشده ذکر نفرِ   هزار  چهار

  امام   اصحاب  دیگر  و  مفید  شیخ  توثیقاتدربارۀ    شاهرودی  نمازی  علی  شیخ  و
 است:  گفته صادق

 ش کتاب  در  موجود  راویان   برای  قولویهابن  توثیقات  از  کمتر  توثیقات،   این»
توثی  یا  ،خود   تفسیر  راویان  برای  قمی  شیخ  توثیقات  از  همچنین  ؛نیست ات  قاز 
  وثاقت   بر   اصل  :گفت  توانمی  پس  نیست؛  کمتر  کتابش  راویان  برای  طبری

 همان ؛ شود خارج   اصل، این  از  ی دلیل با  که  کسی   مگر  است صادق اصحاب 
 2شود.« می  گفته  چنین قمی و قولویهابن رجالدربارۀ  که طور

  نظر   و  هستند  شیعه  ، وصیت  راویان  تمامی  که  کندمی  ثابت  طوسی  شیخ  سخن.  3
  هاستآن   وثاقت   شیعه،  راویان دربارۀ    اصل   که   است  این   رجال   بزرگ   علمای   از   برخی

  محقق   که  طور   همان  ؛باشد   داشته  وجود   یمتن  ،بودنشف یضع   برای  که  کسی  مگر
  این حتی و ،کرده بیان  را  نکته این حلی عالمه  قول از  خود معجم در جا چند در خویی
  بیان  را ها  آن  از  برخی  که  است  داده  نسبت  گذشته  بزرگان  از  جمعی  به  را   سخن



.83، ص1، جملاَلامل. 1
. 64، ص1، جمستدرکات علم رجال حدیث. 2
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   :کنممی

 است:  گفته عبدالله بن   ةسمک  بن  اسماعیل بن احمد  حالشرح  در  حلی  عالمه

  هم   نقدی  و  سرزنش  اودربارۀ    و  ندارند  او  عدالتدربارۀ    متنی   هیچ  ما   علمای  و  »...
  پذیرفته   ـباشد  امان  در  معارض  از  که  صورتی  درـ   او  روایت  است  ترشایسته  پس  ؛ندارند

 1« .شود

 است:  گفته  و نوشته  توضیحی  ،حلی عالمه سخن  این ای بر  خویی  محقق

  فرد   هر  در  عدالت   اصالت  بر  (سره  قدس )  عالمه  تأکید دربارۀ    ،گفته  این   گویم: می»
 فقیهان   از  ایعده  به  دیدگاه  این  و  دارد؛  صراحت  است  نشده  آشکار  شفسق  که  امامی

  این   )سالمه(   سالم  بن  ابراهیم  حالشرح  بیان  در  قبال    ما   و  است  شده   داده  نسبت   نیز
  ، عالمه  طرف  از  دیدگاهی  چنین  و  کردیم،  برداشت  بزرگان،   از  گروهی  طرف  از  را  دیدگاه

 2«. ندارد یشگفت  جای  است، شده گفته  نیز بزرگان دیگر توسط آنکه از بعد

 : است گفته  هاشم بن  ابراهیم حالشرح  در  حلی  عالمه

  که   یتعدیل   هیچ   و  نکردم  پیدا  او  به  نسبت  ماناصحاب   طرف  از  مذمتی  هیچ  و  ....»
  این   ارجح  قول  و   هستند،  بسیار  او  از  شدهنقل  روایات  و  مندید  نیز  باشد  او  برای  یتصریح

 3.« شودمی  پذیرفته او روایات که است

 : است گفته  خویی محقق و

  اعتماد   باشد  نداشته  وجودنکوهشی    اش درباره  که  کسی  روایات  به  عالمه  ...»
  بن   اسماعیل  بن  احمد   حال شرح  در  را  قاعده  این  او  و   داندمی  صحیح  راها  آن  و  کندمی



.66، صقوال، عالمه حلیاالخالصة. 1
. 58و  57، ص2، جییمعجم رجال حدیث، سید خو . 2
. 49، صقوالاالةخالص. 3
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1« .است گفته صراحتبه سمکه

 : است گفته  خویی محقق و

 نشان  ،شخص یک  روایت  هب گذشتگان  اعتماد دانستی  شد بیان  قبال   آنچه از  :اوال  »
اساس  این  و  باشد؛طمئن  م  او  دهد نمی   استوار   عدالت  اصالت   بر  که  است  تفکری  بر 

 2« .نداریم قبول را آن ما و است

 : است  گفته خویی

او    بسیاری  روایات  یّش کَ   و  ...احمد  بن  یلئ جبر »   اعتماد  او  هب  و  است  کرده  نقلاز 
  متوجه   تبهمر   چندینشما    ولی  ؛کردمی  روایت  یافتمی  او  خط  به  را  حدیثی  هر  و  کردمی
وثاقت  راوی،  یک  بر  گذشتگان  اعتماد  که  دشدی بر  مینه  داللت  حسن    کند ش  بر  نه  و 
  عدالت  اصالت  برمبنی    تفکرشانطرز    بر اساس ها  آن  کار  این  دارد  احتمال  زیرا  ؛شروایت

 3« .باشد بوده راویان در

 : است گفته  خویی همچنین

  وجود   دلیل به  او  روایات   به  صدوق،  طریق  اینکه  جز   ... :هاشمی  عبدالله  بن  عیسی»
  ولی   ؛است  ناشناس   و  مجهول  او  زیرا  ؛است  ضعیف  سند،  در  ابوعبدالله  بن  محمد

  گذاشته   راوی  عدالت  اصل  بر  را  بنا  او  شاید  و  است  دانسته   صحیحرا    طریق  این  عالمه،
 4« .باشد

  است؛   نشده  وارد  مذمتی  یا  تضعیف   هیچ  ـعلی   بن  حسین   پدر ـ   بیان  بن   علی دربارۀ  
  و   شودمی   داده  وثاقت  به  حکم   وی  برای   بزرگ  علمای   از  بسیاری   نظر  طبق  بنابراین



. 28، ص1، جمعجم رجال حدیث. 1
. 28، ص1، جمعجم رجال حدیث. 2
.353و  352، ص4، جمعجم رجال حدیث. 3
. 219و  218، ص14، جمعجم رجال حدیث. 4
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  بلکه   ؛بداند   الزم  ما  ایبر   را   خویی   محقق   اجتهاد   و  شخصی  نظر   و  رأی   تواندنمی   کسهیچ 
  توانیم می   خواهیم ب  که   را   یهرکس  ما   بدهیم   ی نظر   رجال   علمای   سخن دربارۀ    بخواهیم   اگر

  زمان   به ها  آن  بیشتر   نزدیکی  دلیلبه   گذشتگان   نظر  پذیرفتن   بسا   چه  و   برگزینیم 
  برای  ، راوی  یک  برای  الزم   هایشرط   به ها  آن   که  معنا  این   به   ؛باشد   بهتر  معصومین

  کهها  آن  از  یسخناندربارۀ    خصوصبه   ؛ندا ه بود  داناتر  او  نقل  پذیرفتن  و  او  تاروای  هب اعتماد
  البته  ؛اندکرده   سفارش  آن  به   معصومین  که   است  بوده  چیزی   همان  مطابق   یا   نزدیک 

 است. آنان تضعیفات  یا   توثیقات درستِی  و دقت   از پوشیچشم  با  این

  وصیت   راویان   از   یکی  ضعف   به   ، ویقینقطع   با   تواندنمی  کسهیچ   شد   تقدیم   آنچه   طبق 
  اینکه   بر   عالوه   ندارد؛  وجود ها  آن  دربارۀ   نکوهشی  هیچ  وجههیچ به   زیرا   ؛کند   حکم

  ؛ دارد  وجود  وصیت  راویان  میان  در  مطمئنی  و  القدرجلیل  بسیار   علمای  و  دانشمندان
  به   حکم  ، وصیت  سند  راویان  عموم   دربارۀ  نوری  میرزای  مثل  علما  از  برخی  همچنین

 .شد گفته ترپیش  که  اند،داده  وثاقت

  تضعیف   یا   توثیق   از  دیگر،  متأخرین   و  نمازی   علی   شیخ   توثیق   که   نیست   پنهان   الوهعبه 
  است؛   تردقیق ها  آن  نقلِی   حتی  و  اجتهادی  تضعیف  خصوصبه   ،طوسی   شیخ  و  نجاشی

  یعنی ـ   دیگران  و  گذشتگان  نظرات  و  آرا   به  نسبت  بیشتری  احاطه  ،خر أمت  علمای   زیرا 
  را ها  آن   ارجح   قول   و   اندکرده  مقایسه   دیگرک ی  با  را   آنان   نظرات  و   ندا ه داشت  ـ طوسی  و  نجاشی 
  های کتاب   عکس،  بر  اند؛نکرده   بسنده  رجال  علمای   تضعیف  یا  تزکیه  بر  فقط  و  اندشناخته 
  را  توثیقات آمده، کوتاه اگر پس  ؛...و ات تناقض  و خطا و اشتباه از است پر طوسی، و نجاشی

  نمازی  شیخ   توثیقات   پذیرفتن  بگیریم،  نظر  در   روایات  پذیرفتن   برای  «حجت»  عنوانبه 
در نظر    وقتی  خصوصبه   ؛ است  ارجح   و  سزاوارترها  آن  نظایر  و  نوری  میرزای  و  شاهرودی

  هیچ   و  کردندنمی شتاب    کسی  تضعیف  و  طعن  در   و  ،اندبوده   دقیقها  آن   کهداشته باشیم  
  همان  هبها آن اینکه آن از ترمهم  و کردندنمی   پیروی  ،پیگیری و ملأت  از پس مگر را  نظری
  را   کسی  کالمها  آن  ندیدم  بنده  و  است،   شده   وارد  ائمه  از   که  ندا هکردمی   اعتماد  چیزی 
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  وجودها آن روش در تفکر این  ا  غالب بگوییم م توانیمی یا باشند، داده ترجیح  ائمه کالم بر
  . البته کند  پیدا   خاطر  اطمینان  تواندمی   یهرکس  ،رویکردی  چنینبه   با توجه   و   است،  داشته

  ،نشود   پذیرفته   روایتش  د ن باش  کرده  ش مذمت  ائمه   یهرکس  که   نیست   هم   صورت   این   به
 شد.  گفته  ترپیش   ائمه خود از  نکته  این نقل که  طور همان

  بن   احمد   حالشرح   در   نمازی   آنچه  طبق   «ثقه  حسیِن   پدر   ، بیان  بن   علی»  اینکه   نتیجه 
  و  حلی   عالمه  مبانی  طبق  و   ؛نیکوست   و  شیعه  کرده،  بیان  موصلی   سنان  بن  علی  و  خلیل

  وجود  اشدرباره   نکوهشی  و  مذمت  هیچ  زیرا   ؛است  اعتمادقابل   ،قدما   بزرگان  از  ایعده
  شاهرودی   نمازی  شیخ  و   «خلید»  حالشرح   در  عاملی  حّر   شیخ  آنچه  طبق  حتی  و  ندارد

  صادق  امام  اصحاب  از  وی  شد  گفته  که  طور  همان  زیرا   ؛است   ثقه  وی  اندگرفته   نتیجه
 . است بوده

 است،  جهانیان پروردگار ، خداوند آِن  از  ستایش و  سپاس

 باد،   مهدیون و  ائمه محمد،آل  و محمد بر  خداوند تمام و تام  صلوات و سالم و

 !قیامت   روز تا  شانهایوصیت منکران وها آن دشمنان  بر  خدا  لعنت و

  بازخواهند  بازگشتگاه  کدامین  به  دانست   خواهند   ودیز به   دانکرده   ستم  که   آنان   و 
   .است تقواپیشگان  آِن  از نیکو  فرجام  و گشت؛

  اول   ،دوشنبه   روز  دمصبح   در  الهی  توفیق  و  فضل   به  صفحات  این  نوشتن 
  [ ش1388  اردیبهشت  6  با   ]برابر   م 2009/ 27/4  با   مصادف  ق، 1430  سال   ،االولجمادی 

   .رسید پایان   به

عقیلی ناظم   شیخ  
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 بابویه  بن  حسین  بن  علی  =  حسین بن علی 

 الرحیم  الرحمن الله بسم

 العالمین  رب لله الحمد

 تسلیما   سلم و المهدیین و االئمه محمد  آل و محمد  علی الله صلی و

  این  و ،است شده سرشته  جدل و 1ِمراء  ،تشکیک بیماری بر  بدگمان و شکاک افراد ِگل
  دالیل  با  هم  آن  ؛دارند  بیتاهل   احادیث  تضعیف  و  رد   برای  ناپذیری سیری   ولع  عده

  از   نه   ودارند    ییحیا   خدا   از   نه  هااین   . ندارد  واقعیت   با   ی ذکر   قابل   ارتباط   هیچ   که  واهی
  را ها  آن   متعال   خداوند  گویا  ؛ایشان  پاک   عترت  از  نه  و  مصطفی  اشفرستاده 

 . است فرموده تعیین   حقیقت  و دین   نپذیرفتن  یا  پذیرفتن  و شناختن برای ترازویی عنوانبه 

  حدیثی   هب   چگونه  اینکه  و  بیت اهل   مقدس  روایات  و  میراث  با  تعامل  چگونگی  در ها  آن 
  و   اندشده   دور   و  منحرف  بیتاهل و ارشادات  از راه    شود،می   توقف  اشدرباره   یا   اعتماد 

  و  سهو   و  باهات ت اش  و  اتتناقض   از   پر   قرادادِی   جعلِی   هایروش  هب  را   بیتاهل  روش
  تضعیف   و  رد   در   ، پرهیزکاری  هیچ بی   و  ابا حمبی   ؛ در نتیجه اندکرده   تبدیل  تقصیر   و   کوتاهی
  و  احکام  ، عملی  چنین   با ها  آن   که  نابخردانه   توجیه   این   با  ؛ کردند  افراط   پاک   عترت  روایات

  سپرده   کاری   چنین ها  آن  به  هرگز   که  حالی   در   ؛ کنند می  آشکار   را   متعال   خداوند  دستورات
   .است نشده

  خدا   رسول   وصیت  روایت   هک  اندکرده  القا  چنین   مردم  از  بسیاری   به   آنان   صورت،   هر   به
  ما   ه ک این  با   ؛ ردک  اعتماد   آن  ه ب  تواننمی   و   است  ضعیف   وفاتش،   شب   در   محمد



و    ی، و اهانت و   یرقصد تحقو اظهار نقص و خلل در آن به  یگری و اعتراض به سخن د  یرادمراء عبارت است از ا .  1
فقه( شود. )مترجم، برگرفته از سایت ویکی. مراء، از عداوت و حسادت ناشی می خود یو هوشمند  یاظهار برتر 
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را تابک اساس  ه ک  ایمرده ک  منتشر   هایی    ، روایات   با   تعامل  چگونگی  بیتاهل  منش   بر 
  با یهمراه  در   سپس ؛  اندرده ک  روشن   را   وصیت   حدیث   اهمیت  و  قداست  و  صحت   و  درستی 

  را   روایت  این   صحت  الوصیة: در دفاع از وصیت«  عن  دفاعا  »  کتاب  در   و  آمدیم   کوتاهها  آن
اساس   حتی   با  همراهی  در   هم   باز   آن،  از   بعد   و   ردیم ک  اثبات ها  آن   خود  روش   و   درایه   بر 

  مفصل  سخنی  وصیت«  از   حمایت  در ة:  للوصی   انتصارا  »  کتاب   در   و  آمدیم   کوتاهها  آن
دربارۀ    را   رجال   علمای   مدح   و   توثیقات   و  ، کردیم   بیان   وصیت،   روایت   سندِ   رجال دربارۀ  
   . کردیم بیان   ـتفصیلی  چه و  ضمنی  توثیق  چهـ   وصیت راویان

  ، ریشه دوانده  وجودش  در   تشکیک   و  تکذیب  تفکر  پیش  از  که  کسی  اینکهتوجه به    با
  پیشگان تردید   و  کنندگانک کیشت  صداهای  و  سر   .شود  تسلیم  یا   کند  اقرار  ندارد  امکان
که  تا  ؛است  کرده  کر  را   فلک  گوش و  هم    هرقدرـ   کامل  طوربه   آنجا  بوده    ضعیفسست 
  وصیت  پذیرفتن   از   را   مردم  بتوانند   که   امید   این   با   ؛ شوندمی  متوسل   پردازیخیال   به   ـباشد 

عمر بن  ش با  حجیت  و  وصیت  ه ب  اعتراض   در  ترتیب این  به  تا   کنند   دور  محمد  خدا   رسول
  کرد   منع  مردم  عموم   برای  وصیت   متن   نوشتن   از   را   خدا   رسول   که  هنگامی   خطاب

  ، بینند نمی  روز   میان   در  را   روشن   خورشید  که   کسانی   از  برخی  دهان   پس   . شوندشریک  
  یعنیـ   وصیت   سند   در   شدهوارد   «حسیِن   بن   علی »  گفتند   و   ماند   باز   گویییاوه   به همچنان  

  او   و  ،است  ناشناس  و  مجهول  ـکندمی  روایت  او  از  موصلی  سنان  بن   علی  که  کسی  همان
  را   نوری  میرزای  سخن  ما  اینکه  وجود  با   !نیست  «قمی  بابویه   بن  حسین  بن   علی»  همان

  نسبت   یا  لقب  یا  جد  از  جدا   « حسین  بن  علی»  اسم  اگر  : است  گفته  که  یما ه کرد  بیان
 . است بوده  قمی  بابویه حسین  بن  علی  همان  اسم این  از  منظور ، شود استفاده

  « قمی  بابویه  بن  حسین  بن  علی»  عصرهم   «موصلی  سنان  بن  علی»  کنممی  اضافه
 و  ند،ا هکردمی  زندگی  مهدی   امام  صغرای  غیبت  زمان  در  هااین   دوی   هر  و  است  بوده

  و  برترین   بر   ،شرطی  و  قید  هیچ  بدون  « حسین  بن  علی»  اسم  بردنکاربه   که  است  طبیعی
عبارت    یا   لقب   قید  با  را   آن  وگرنه ؛باشد  شده  برده کار  به   دوره  این   در   آن  مصداق   ترین شریف 
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  و   ؛ شود  متمایز  هستند  اسمهم   که  کسانی   و  خود  مشابهان  از   تا   کردندمی   مقید  دیگری
 معروف  آن،   از   قبل   و   صغری  غیبت   دوران   در   « بابویه  بن   حسین   بن   علی »  که  است   روشن

  امام   که  طوریبه ؛  است  بودهها  آن   پیشروی  و  فاضل  و  ،هاآن   یسئر   و  هاقمی   شیخ  به
  از  ایشان  و  است،  داده  قرار  خطاب  «...من  شیخ ای»  عبارت  با  را   او  اینامه   در  عسکری

  برای   امام  تا   است  نوشته   مهدی  امام   به   ای نامه   « روح  بن   حسین »  طریق 
  او   برای  فرزندی  داد  خبر  او  به  و  کرد  دعا   او  برای  امام  و  کند   ی یدعا  شدنشدارفرزند 
  ش برای  دیگرش   فرزندان  و  صدوق   شیخ   اینکه  تا  ، است  نیکوکار  و   عالم  که  شد   خواهد  متولد
 . ندشد متولد

این    کسیهیچ   و  نبود،   بابویه ابن   تراز هم   دوران  آن  در   کسی  پس    و  فضل  اسم،با 
  و  تنها   صورتبه   «حسین  بن   علی »  عنوان  وقتی   تا   نداشت  او  به   نسبت   بیشتری   شهرت

  کسانی یا او معاصرین  اینکه به  توجه  باشود.   اطالق او بر  شود برده کار  به  ی قید  هیچ بدون
  «حسین  بن  علی»  و   اندبوده   او  از   بعد  اندکی  که  کسانی  یا   ، ندا ه بود  او  از   قبل  اندکی  که

  نسبشان   و  القاب  با  معمول  طوربه   را ها  آن  رجال،  و  حدیث  اهل  علمای  ،شدندمی   نامیده
  از  بابویهابن  که بوده  کسانی جمله از او و ساندند، شنامی «آبادی  سعد حسین بن  علی» مثل
  بن  علی »  و  «مسعودی  حسین   بن   علی»  مثل   همچنین   ؛ برعکس  نه  و  کند می  روایت   وی

  فقط  معمول  طوربه   را   او   رجال  و  حدیث  اهل  که  کسی  تنها   بنابراین  ؛... و  «دبؤم  حسین
  از  وی   بودننیاز بی   دلیلبه   این  و  ،است  بوده   بابویه ابن  همان  نامیدندمی   «حسین  بن  علی»

  نام  اینکه  محضبه   و  بود  معروف  و  مشهور  او  زیرا   ؛است  بوده  نسبت   یا  لقب  یا  جد  بامعرفی  
  قمی   بابویهابن   سویبه   کامل   طوربه   شنونده   ذهن  آمدمی  او  زمان   در  «حسین  بن  علی»

  .شدمی  متمایل 

  روشن   ترمفصل   طوربه   را   نکته   این   بنده   ، شد  تقدیم   آنچه   تمامی   وجود  با   حال   هر   به  
  باقی  عذرآورنده   برای   عذریهیچ    و  گیربهانه   شخص  برای  ایبهانه   هیچ  تا  کرد  خواهم

  نکته  چند   در را    کالم   ، ببندیم  معاندین   بر   مرحلهبهمرحله   صورتبه   را   راه  اینکه   برای   و   ، دنمانَ 
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 : کرد خواهم ارائه

 اول  ۀ نکت 
توجه    با  را   « حسین  بن  علی»  عنوان  و  کنیم   مراجعه  گذشتگان  حدیث   های کتاب   به   اگر

  و   هطبق  نیز  و  کنیم  وجوجست  «است  شده  روایت  او  از  که  کسی:  عنه»َمروی  و  «یاو ر به »
  بن   علی»دربارۀ    جز   عنوان  این   کرد   خواهیم   مشاهده   ،بگیریم   نظر  در   نیز   را ها  آن   ۀدور 

  کار   به ،دیگر  هایعبارت   یا نسبت  یا  لقب  یا  جّد   نام  از  جدا   صورتبه   «قمی  بابویه  بن   حسین
  یا   لقب  یا   جدّ   نام   با   همراه  باشد   بوده   او  از   غیر   دیگری   شخص  منظور   اگر   و  است   نشده   برده

،  «نحوی  حسین بن  علی» ، «آبادی سعد  حسین بن علی»  مثل شده است؛ می ذکر  نسبتش
 .دیگران و «ذنؤم فرج بن   حسین بن  علی»، «دقاق  هارون بن   حسین بن  علی»

  گونههیچ   بدون   اگر  ، بود  خواهد   وی   به   اسم   این   نبازگرداند  برای   دلیل   ترین بزرگ   این
  در  « طوسی  شیخ »  معمول  ۀ روی  این   بدانیم  وقتی   خصوص به   ؛ باشد   شده  استفاده  قیدی 

  گرفته   قرار   طوسی  شیخ   های روایت   میان   در   ،وصیت   روایت  چراکه  ؛ است  بوده   سندهایش 
  این   تا   پردازیم می  طوسی  شیخ   های کتاب   ترین بزرگ   و  ترین مهم   بررسی  به  اکنون  است.

   : شویم متوجه  را  حقیقت

  بن  عبدالله از  ،علی بن  احمد  بن  محمد  از  حسین،   بن  علی :  307ص، 891ح ،  1ج   -1
 .   ...سوید بن  نضر  از  ،صلت

  بن  حسین  از  ، علی  بن   احمد   بن   محمد   از  حسین،   بن علی  :338ص ، 989  ح، 1ج   -2
 .  ... سکونی از  ،یزید 

  بن   عبدالله  از  ،علی  بن   حمد  بن  محمد  از  حسین،  بن  علی  :330ص ،  965ح ،  1ج   -3
 . ...صفوان از  ،صلت
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  عبدالله   از  ، علی  بن  احمد   بن  محمد  از   حسین،  بن  علی  :430ص ،  1372ح ،  1ج   -4
 .  ... نصرواب بن  محمد بن  احمد  از  ،صلت بن

  عبدالله   از  ، علی  بن  احمد   بن  محمد  از   حسین،  بن  علی  :431ص ،  1376ح ،  1ج   -5
 .  ... مغیره بن عبدالله از  ،صلت بن

  بن  عبدالله  از  علی،  بن   احمد   بن  محمد  از  ،حسینابن   :433ص ،  1389ح ،  1ج   -6
 .  ... مغیره بن عبدالله از  ،صلت
  عبدالله   از  ، علی  بن  احمد   بن  محمد  از   ،حسین  بن  علی  :440ص ،  1423ح ،  1ج   -7

 .  ... عمیرابی  ابن  از  ،صلت بن
  عبدالله   از  ، علی  بن  احمد   بن  محمد  از   ،حسین  بن  علی  :444ص ،  1434ح ،  1ج   -8

 .  ...الیاس بنت  ابن  از  ،صلت بن

  از   ،صلت  بن  علی  بن   احمد   بن  محمد  از   ،حسین   بن  علی  :316ص ،  979  ح ،  3ج   -9
 .  ...علی بن   حسن از ، صلت بن عبدالله

  از   ـقیدی   هیچ   بدونـ   « حسین  بن  علی»  اسم  ،هاآن  در   که  دیگر  مورد  پنج  تقریبا    و
  بن   علی  بن  احمد  بن   محمد »  او  و  است  کرده   نقل  روایت  «علی  بن   احمد   بن  محمد»

  معجم   کتاب   در   ی یخو  محقق   را   اودربارۀ    سخن   و   ،است  بوده   صدوق  شیخ  استادِ   «صلت
،  10146  ۀشمار ،  16  لدج  به   کنید   مراجعه  ؛است  کرده  بیان   مفصل  طوربه   خود   رجال

 . 18 فحۀص  در 10150 ۀشمار  و ، 16 فحۀص

  به   مورد   نوزده   در   «علی  بن   احمد   بن   محمد »  که   است   کرده  تصریح   خویی  محقق
  فقط  شاید  و  کردم  بیان  ترپیش   اندکی  که  است  مطلبی  این  و  است  شده  بیان  صورت   همین

  محقق   باشند.  استبصار  کتاب  در   موارد  این  بسا  چه  ولی  ؛ باشم  نیاورده  را   مورد   دو  یا  یک
  بن   علی»  کرده،   نقل   روایت  وی  از  موارد  ۀ هم  در  که  کسی  آن  است   کرده  تصریح   خویی

  . است  قمی  بابویه ابن   همان  «حسین  بن  علی»  این   که  داده  توضیح  سپس   و   بوده،  «حسین
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   :شودمی  تقدیم  خویی محقق  کالم  متن

 :  16ص ،  16ج  ، حدیث رجال  معجم

قرار    روایات   از   برخی   سندسلسله  در   عنوان  همین  با   : علی  بن  احمد  بن  محمد »
  بن   عبدالله   و   ،یزید  بن   حسین  از   وی  .رسدمی  مورد  نوزده  به  شانتعداد  کهاست  گرفته  
  بن   علی  موارد  ۀهم   در  و  است  کرده  نقل  روایت  طالبواب  صلت  بن  عبدالله  و  ،صلت

  بن   علی  از  خود  سند  با   طوسی  شیخ  عالوهبه  ؛است  کرده  نقل  روایت  وی  از  حسین
  ، تهذیب  .است  کرده  نقل  روایت  صلت  بن  عبدالله  از  ، علی  بنحمد  ا   بن  محمد  از  ،حسین 

  ی مرد »  باب،  1ج  ،استبصار  و  1434  حدیث  زیادات،المن  محتضرینالتلقین  باب،  1ج
  تفاوت   این   با   ؛719  حدیث   ، «... نیست  مردی   شهمراه  که  حالی  در   میرد می  سفر  در   که
  ؛ شده  نوشته  «علی  بن  احمد   بن  محمد»  جایبه  «علی   از  احمد  بن   محمد»   آن  در  که

  لذا   .هست  تهذیب  کتاب  در  که  است  همانی  دیگر،  روایات  ۀقرین  با  ،صحیح  ولی
 « .آیدمی ادامه در ،کهاست صلت علی  بن احمد بن محمد  همان این، :گویممی

   :است گفته دیگر  جای  در   همچنین

  عبدالله  طالبواب از او :صلت بن  علیابن .قمی احمد  بن محمد  =  احمد بن  محمد»
  را   او  صدوق  شیخ  و  ،او  از  «بابویه  بن  حسین  بن  علی»  و  است،  کرده  نقل  روایت  صلت  بن
  شیخ   و  ،است  کرده  ذکر  اعین  بن  عیسی  هایکتاب  به  خود  طریق  در  ،مشیخه  در

  روایت   او  ازمن  پدر  و"  :است  گفته  دینالکمال  کتاب  ۀمقدم  در  سره(  )قدس   صدوق
  از   نیز  وا  ".نمود می  توصیف  را  او  عبادت  و  فضیلت  و   زهد  و  عمل  و  علم  و  کردمی  نقل

 ه کرد  نقل  روایت  او  از  حسین"  بن  "علی  و  ،کرد  نقل  روایت  صلت  بن  عبدالله  عمویش
 . 7 حدیث،  17 مجلس ،المجالس  .است

  باب ،  3ج  ،تهذیب  .است  کرده  نقل  روایت  او  از  حسینابن  و  ،صلت   بن  عبدالله  از  وی
  حدیث   مردگان،  بر  تکبیرها  تعداد  باب،  1ج  ،استبصار   و  979  حدیث  مردگان،  بر  نماز

  باب   از  این   شاید  و  ،هست   «صلت  بن   احمد  بن  محمد»   آن  در  که  تفاوت  این  با  ؛1835
  و   1008  حدیث  اموات،  بر  نماز   باب،  3ج  ، تهذیب  و  ؛ باشد  بوده   ش جد   به  دادننسبت



 احمدالحسن وصیت و وصی  ................................................................................ 498

 علی  آن  سند  در  و  ؛1825  حدیث  ،زنان  و  مردان  هایجنازه  ترتیب  باب،  1ج   ،استبصار
 1« . است کرده روایت صلت  بن احمد بن  محمد  از بابویه بن حسین بن

  «حسین  بن   علی»  نام   که  شودمی  مشخص   یقینی  طوربه   توضیحات،   این   به  توجه  با
  شیخ  پدر   «قمی  بابویه ابن»  همان   ، هاروایت  این  ۀهم  در  ی، قید   هیچ   بدون  و  تنهایی به 

   .است بوده  صدوق

 .  ... یحیی بن محمد  از  ،حسین  بن  علی   :330ص ، 967ح ،  1ج  -10
 .  ... یحیی بن محمد  از  ،حسین  بن  علی   :339ص ، 995ح ،  1ج  -11

   . ...2یحیی  بن  احمد  بن محمد  از  ،حسین  بن  علی   :195ص ، 449ح ،  3ج  -12

  از   ،خطاب واب  بن  حسین  بن  محمد  از   ،حسین  بن  علی  :461ص،  1503ح ،  1ج   -13
  دربارۀ   موسی  لحسنا ابا   از   :گفت  ،است  کرده  روایت  جعفر  بن   علی   از  ، اسباط  بن   علی

  بنا   ساختن»  :فرمود  است؟  درست  آیا  که  پرسیدم   آن  روی  نشستن  و  قبر روی    بنا   ساختن
   .«نیست صحیح آن کاریگل و کاریگچ و آن روی  نشستن و قبر، روی

  به   ولی  ؛ است   آورده  استبصار   کتاب   در   عینا    ، سند  همین  با   طوسی   شیخ   را   روایت   این
  با؛  ...طابخواب   بن  حسین  بن  محمد  از  ،یحیی  بن  محمد  از  ،حسین   بن  علی  :صورت  این

  حضور   تقدیم   استبصار   در   او  متن  .است  بابویه ابن   همان  حسین   بن   علی   اینکه   بیان 
   :شودمی

 :767 ح،  217ص ،  1ج  ، استبصار



.18، ص16، جمعجم رجال حدیث. 1
از احمد بن محمد    یحیی،از محمد بن    ین،بن حس  یاست: عل  گونهینا  یتسند روا  الشیعهوسائل در کتاب    یول.  2

ا  ...یحییبن   روا   ینو  به  توجه  با  دیگر،سند  به    یات  شود  مراجعه  است.  ، 3ج  ،(یتبال)آل   الشیعهوسائل درست 
. 3116 ح، 94ص 
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  بن   محمد  از  ،یحیی   بن  محمد  از  ،پدرش   از  ،علی  بن  ابوجعفر  از  نقل  به  شیخ»
  لحسن اابا  از  :داد  خبر  من  به  جعفر  بن  علی  از  ،اسباط  بن  علی  از  ،خطابواب  بن  حسین
  است؟   درست  آیا  که  پرسیدم  آن  روی  نشستن  و  قبرروی    بنا  ساختن  دربارۀ  موسی

 آن   نمودن  کاریگل  و  کاریگچ  و  ،آن  روی  نشستن  و  قبر،  روی  بنا  ساختن"  فرمود:
 1« .است کرده نقل یحیی بن  محمد  از عاملی، حرّ  شیخ را سند همین و ".نیست   صحیح

 . هست هم دیگر  مورد دو و

  ؛است   قمی  بابویه   بن  حسین  بن   علی شیِخ )استاد(    ، عطار   همان  ، یحیی  بن   محمد   و
  این   در   «حسین  بن  علی»  عنوان  بنابراین  ... است  کرده  نقل  بسیاری   روایات  او  از  که  کسی

  ۀشدگفته   مطالب  داشتننظر در   با  خصوصبه   شود؛نمی   منطبق  بابویهابن   بر  جز  روایات،
 آمد. خواهد ادامه در  ـاللهشاءانـ  که  مطالبیو  قبلی

  بن   ابراهیم  از  ،جعفر  بن  عبدالله  از   ،حسین  بن  علی  :447ص ،  1447ح ،  1ج   -14
 . هست این  از غیر  نیز   دیگر مورد دو و ؛ ...مهزیار

   . است بابویه بن حسین  بن   علی استادِ  او و است ری میَ حِ  همان جعفر،  بن عبدالله

این    با  را   روایت  همان  و  قبلی  سند  همان  عاملی  حر  شیخ   که آورد  می  نکتهیادآوری 
   :شودمی تقدیم   عاملی حر  متن .است «قمی بابویهابن » همان «حسین بن  علی»

   : 2708 ح ، 486ص ،  2ج   ،بیت(ال)آل  الشیعهوسائل
  بن  عبدالله  از ـبابویهابن یعنی ـ حسین بن  علی  از خود  سند  ذکر با  حسن،  بن محمد »
  قاسم   از  ،ایوب   بن   ةفضال  از  ،مهزیار   بن  علی  از  برادرش،  از  ، مهزیار  بن  ابراهیم  از  ،جعفر

  مثل   ،میت   غسل  : فرمود  است،  هکرد  روایت  ابوجعفر  از  ،مسلم  بن   محمد   از   ، برید  بن
   «.ندبریز  آب او روی  بار سه باید باشد  زیاد  او موهای  اگر و است جنابت غسل
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  جعفر  بن   عبدالله  از  که  کسی  ، یقید   هیچ  بدون  و  تنهاییبه   « حسین  بن   علی »  بنابراین
 کس هیچ  نه و استبوده  قمی  بابویه ابن  همان ،کرده نقل  روایت  طوسی شیخ  های کتاب  در

 دیگر.
  از   ، موسی  بن   علی  از   « حسین  بن   علی »  که   روایتی   اما  :453ص ،  1477ح ،  1ج   -15

  تابوت   حمل   دربارۀ   و   نوشتم   ]نامه[   ایشان  به   : گفت  ،کرد  نقل   حسین   از   ، محمد  بن   احمد
  از  هرکدام  از   یا  ،د ننک  شروع   چهارگانه  جهات   از  خاص   طرف   یک  از  آیا   که   پرسیدم  مرده

   . دنکن  شروع ندخواست کجا هر از  :نوشت د؟ ننک  شروع ندخواست  که جهات

  حسین  بن   علی   و   است  بابویه   حسین   بن   علی  استادِ   ، کمندانی   همان  موسی،   بن   علی
  و  روایت  همین   با  علما  از  برخی  وقتی  که   دلیل  این  به  ،است   بابویهابن   قطعا    نیز  اینجا  در

  محقق»ها  آن   ۀ جمل  از   ؛ کردندمی  تصریح   مطلب   این  به   کردندمی  استدالل   آن   سند
 شوم: می یادآور  را   وی متن  که است «بحرانی

  به   او  که  است   کرده  نقل  سعید  بن  حسین  از   صحیح  ی روایت  در  بابویهابن  ...»
  از  طرف  یک  از  آیا   که  پرسید  ردهمُ   تابوت  دربارۀ  ایشان  از  و   نوشت  رضا  الحسنو اب

  طرف   هر   از   :نوشت  د؟ ن ک  شروع   خواست  طرف  هر  از   یا  ،کند   شروع   اش چهارگانه  تجها 
 1« .خواست

 : است ه گفت نیز عاملی  حر  شیخ

  به   که  کرد  روایت   سعید   بن   حسین  از   خود  سند  با  حسین   بن  علی   بن  محمد»
  طرف   یک   از  آیا  که  پرسید  ردهمُ   تابوت  حمل  دربارۀ  ایشان  از  و  نوشت   رضا  الحسنواب

  حضرت   ؟کند  شروع   خواست   طرف   هر  از  یا   ،شودمی  شروع  آن  طرف  چهار   از  خاص
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 1« . خواست طرف  هر از :فرمود

  بن  حسین  تا  خود  سند   با  حسین  بن   علی  پدرش  از  را   آن  صدوق  محمد  شیخ  یعنی
   . است روشن و بدیهی  واین ...کندمی  روایت سعید، 

  علی  استادِ  «کمندانی موسی بن علی» که است کرده  بیان   خود معجم در خویی محقق
  کمندانی   موسی  بن  علی  از   ،پدرش  از  ،صدوق   شیخ  اینکه  و  است  بوده بابویه بن حسین  بن

 . ...2کند می  نقل روایت

  از   «تهذیب»  کتاب  در  ،یلقب  و   صفت  هیچ  بدون  و  تنهایی به   «حسین  بن   علی»  -16
  چهار   در   نیز   ادریس   بن   احمد   از   و   است  کرده   نقل   حدیث   ، روایت  یازده   در   عبدالله  بن   سعد

 او  .اندبوده   قمی   بابویه ابن)اساتید(    مشایخ   از  هااین   یدو   هر   و  است  کرده  نقل   روایت   مورد،
  مطالب   به توجه  باـ   «حسین  بن   علی»  عنوان  بنابراین   ؛است  کرده  روایت  بسیار نفر  دو  این  از

 . دیگری کسهیچ  نه و است «بابویهابن » همان ـشدهگفته

  و   تنهاییبه   «حسین  بن  علی»ها  آن  در  که  سندهایی  به   کهاین  ماند؛می  باقی  نکته   یک  
 ـ است  نبوده   بابویه ابن ها  آن   از  منظور   که  حالی  در ـ   اندشده  بیان  دیگری   قیدهیچ    بدون

  علی»  همان  درست  شخصیت  و   داده  رخ  ی اشتباه  و  تصحیف  یا  هاروایت   این  در   بپردازیم.
  نبوده   بابویه ابن   ، منظور  کندمی  مشخص   که   دارد  وجود  قطعی  ایقرینه   یا  بوده،   « حسن  بن

  تنهایی به  را  اسم این ،ایکننده مشخص  ۀ قرین وجود دلیلبه  گاهی طوسی شیخ ...است
  بن   حسین   بن  علی»  با  اسم   این  کندمی   مشخص  که  ایقرینه   یعنی  ؛ است  هکرد  بیان

  ی قید   هیچ   بدون  «حسین  بن  علی »در آن    که   روایتی   مثل  نداشته است؛   اشتراکی  « بابویه
  یا  ، نبوده  بابویه ابن   مشایخ   از  یا   راوی  آن   که  حالی   در  ،کند می  نقل   حدیثی   راوی   یک   از

 . است نکرده  نقل یروایت  او از واسطه دو یا   یک  با جز بابویه ابن  که  دارد وجود  شخصیتی
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  هیچ   بدون  و   تنهاییبه   وقتی   « حسین  بن   علی»  عنوان  که  شودمی   این   نتیجه  پس
  وی   اساتید   و  مشایخ  از  هم   روایت  و  شود،   گفته  بابویهابن   دوران  و  راویان  ۀطبق  در  ،قیدی 

  در   و  ،بود   نخواهد  «قمی  بابویه  بن   حسین   بن   علی»  جز  ، وی  از   منظور  ...باشد  شده  نقل
   .شودنمی بیان   تنهاییبه   او، از غیر  به  دیگری شخص هر  نام  حالتی چنین 

   :پردازیم می  خاص موارد این به اکنون

  از   ،ابوعبدالله  بن  احمد  از   ،حسین  بن   علی  از  ،حاتم   بن  علی  :72ص ،  232ح ،  3ج   -1
 .  ...محبوب بن  حسن

 ... پدرش از ، ابوعبدالله بن   احمد از  ،حسین  بن  علی  از ،حاتم بن   علی :86ص ،  3ج  -2
  ایعده   از   ،ابوعبدالله  بن  احمد  از   ،حسین  بن  علی  از  ،حاتم   بن   علی   :88ص ،  3ج   -3
 .  ...است کرده روایت

  از   غیر   که  است   مشخص  ای،قرینه   وجود  دلیلبه   سند  سه   این   در   « حسین  بن   علی»
 کهـ   «ابوعبدالله  بن  احمد»  از  بابویهابن   زیرا   ؛نیست  مشترک  وی  با  و  است  بوده  بابویهابن

  بیشتر   در  بابویهابن  زیرا  1؛ است  نکرده  نقل  روایت  واسطه  بدون  گاههیچ   ـاست   برقی  همان
  بوده   عبدالله   بن   سعد   ۀواسط  با   ،کندمی   نقل   روایت   «ابوعبدالله  بن   احمد»  از   که   روایاتی

  و   «حمیری  جعفر  بن  عبدالله»  و  «آبادیسعد   حسین  بن  علی»  ۀواسط  با   او  از  نیز  و  ،است
   . است کرده نقل  روایت «صلت بن علی  بن احمد  بن محمد»

  بابویهابن  از غیر شخصی به «حسین بن علی» که است روشن بسیار ،موارد این  در پس
  ؛ ردندا   وی  با  اشتراکی  یا  شودنمی   گرفته  اشتباه  بابویهابن   با   که   طوریبه   ؛است  شده   اطالق

که    بیشتری  شواهد  و هست    شیخ   اینکه  نهایی   سخن  و   د؛کنمی   داللت  نکته   این   برنیز 
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  بن   احمد»  روایات   به  خود  هایطریق   بیان  در  ،استبصار  و  تهذیب  کتاب  ۀ مشیخ  در  طوسی
  علی»  است   گفته   بلکه  ، کرده  روایت   او  از   مستقیم  طوربه   بابویه ابن   است  نگفته   «ابوعبدالله

  و  مستقیم   طوربه   «ابوعبدالله  بن   احمد »  از   که   است  کسی  « آبادیسعد   حسین   بن 
  ، قبلی  سند  سه  در  «حسین  بن  علی»  از  منظور  و  است  کرده  نقل  روایت  واسطهبی

  طوسی   شیخ   سخن  متن است.  نبوده قمی  بابویهابن   و  بوده، «نحوی»  شاید   یا  «آبادیسعد»
   :شودمی  حضور تقدیم  مشیخه، در

   :85ص ،  10ج  ،حکاماال تهذیب 
  ، ابوعبدالله   شیخ   طریق  از  ام،کرده  نقل  "برقی  ابوعبدالله  بن  احمد"  از  که  روایاتی  و»

 است  بوده  عبدالله  بن  سعد  از  ،پدرش  از  ،ولید  بن  حسن  بن  محمد  بن  احمد  الحسنواب  از
  محمد   و  پدرش   از   ،بابویه  بن  حسین  بن  علی  بن  محمد  ابوجعفر  از  ،شیخ   طریق  از  و نیز

  ه داد  خبر  من  به  ابوعبدالله  بن  احمد  از  ،حسین  و  عبدالله  بن  سعد  از  ،ولید  بن   حسن  بن
  بن   علی  از  ،زراری  محمد  بن  احمد   از  ،الله عبید  بن  حسین  همچنین  ؛است  شده

 « .ست ده ادا خبر من به  ابوعبدالله بن احمد از ،آبادی حسین

   :339ص ،  4ج  ، استبصار

  مفید   شیخ   طریق   از  امکرده  نقل  "برقی  ابوعبدالله  بن  "احمد   از   کهرا    روایاتی»
  بن   سعد  از  ،پدرش   از  ،ولید  بن  حسن  بن  محمد  بن  احمد  الحسنواب  از  ،عبداللهواب

  بن   علی  بن  محمد  ابوجعفر  از  ،ابوعبدالله  مفید  شیخ  نیز  و  امهکرد  روایت  او  از  ،عبدالله
  عبدالله  بن سعد  از ،ولید بن حسن  بن محمد و (الله  رحمهما)  پدرش   از ،بابویه بن حسین

  ، الله عبید  بن  حسین  همچنین  ؛است  داده  خبر  من  به   ابوعبدالله  بن  احمد   از  ، حمیری  و
  من   به  ابوعبدالله  بن  احمد   از  ،آبادی سعد  حسین  بن  علی  از  ، زراری  محمد  بن  احمد  از

 « .است داده خبر

 .است گفته  را  مطلب همین  نیز   65 ۀ شمار  در ، 64 تا 62ص  ، الفهرست کتاب در

را    « حسین  بن   علی»   طوسی  شیخ   که  روایاتیدر    شویممی   متوجه  شد  تقدیم   آنچه   از
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  بن   حسین  بن   علی »  با  این اسم   کننده،متمایز   ایقرینه   وجود  دلیلبه   ،است  آورده   تنهایی به 
  نکرده   نقل   ی روایت  «برقی  ابوعبدالله   بن   احمد»  از   بابویه ابن   اینکه   ندارد؛  اشتراکی  « بابویه
  از   روایتی  هیچ  و  ،است  بوده  بابویه ابن   مشایخ  جمله  از  «ابوعبدالله   بن  احمد»  بلکه   ؛است
  ،ابوعبدالله   بن  احمد  از  بابویهابن   ، شروایات  یا  هاطریق   در  که  شودنمی   یافت  طوسی   شیخ

   .است وافی و کافی نکته،  همین و  باشد کرده نقل واسطه بدون و مستقیم  صورتبه 

  از   ،بکر  بن  جعفر  از  ، حسین  بن   علی  از   ، محمد  بن  احمد  :236ص ،  1032ح ،  7ج   -4
 ابوعبدالله  :گفت  است،  کرده   روایت  الکریمعبد   از  ، حماد  از  سهل، واب  بن  عبدالله
  در   را  اش روزی  مرد  اینکه  و  ،نیکوکار   اوالد  ،سازگار   همسر  :است  خوشبختی  از  چیز  سه»  : فرمود

کند.«   آمدورفت اش[خانواده نزد بهب ]ش و صبح  هر و آورد دست به خودش  شهر

  علی»  آن  صحیِح   و  شده   واقع  اشتباه  و  تصحیف   سند  این  در   « حسین  بن  علی»دربارۀ  
  با  را   روایت   همین  کلینی   شیخ  زیرا   ؛ نیست  بابویه ابن   منظور  و  است  بوده   «تیمی  ن حس  بن
   . است کرده نقل  «تیمی حسین  بن علی » عبارت با  ولی سند  ن یهم

  از   سهل، واب  بن   عبدالله  از  ، بکر  بن   جعفر   از   ،تیمی   نی حس  بن   علی  از   ،محمد   بن  احمد
  خوشبختی   از چیز سه»  فرمود:  ابوعبدالله  :گفت  است،  کرده  روایت  عبدالکریم   از  ،حماد
  هر   و  آورد   دست  به  خودش   شهر  در  را  اش روزی  مرد   اینکه  و  ، نیکوکار  اوالد   سازگار،  همسر  است:
 1کند.«   آمدورفت اش[خانواده  نزدبهب ]ش و صبح

  حسن   بن  علی»  لفظ  با  را   سند  همین  و  روایت  همین  ل،ئ وسا  در  عاملی  حر  شیخ  حتی
   . است کرده ذکر « تیمی

   : 244 و 243ص ،  17ج   ،بیت(ال)آل  الشیعهوسائل

  بن   عبدالله  از   ،بکر  بن   جعفر  از  ، تیمی  حسن  بن   علی  از   ،محمد   بن   احمد  ها،آن  از
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  چیز   سه»  فرمود:   ابوعبدالله  :گفت  است،  کرده  روایت  الکریمعبد   از  ،حماد   از   سهل،واب
  به   خودش   شهر  در  را  اش روزی  مرد  اینکه  و  ،نیکوکار   اوالد  سازگار،   همسر  است:   خوشبختی  از

 کند.«  آمدورفت اش[خانواده  نزدبهب ]ش  و صبح هر و آورد دست

  نوشتار   که  است  کرده  روشن  و  بیان  را   نهایی  سخن  سندها  ایندربارۀ    خویی  محقق
  سند دربارۀ    را   ایشان  سخن  . نیست  «حسینابن»  و  است  «تیمی  حسن  بن  علی»  صحیح
   : کنممی تقدیم  هستیم بیانش  صدددر  ما  که روایتی

  کتاب ،  5ج  ،کافی   و،  1032  حدیث ،  جارات" اال فی  "زیادات  باب،  7ج  ،تهذیب  ...»
  ؛ 2  حدیث،  122ص،  بلده"   فی  الرجل  معیشة  یکون  ان  السعادة  من  "ان  باب  ،2  ةمعیشال
 ؛است  تیمی  حسن  بن  علی  صحیح   و  نیست  درست  تیمی   حسین  بن  علی   آن  سند  در  و

  و   تهذیب  کتاب  جدید   و  قدیم  ۀنسخ  در  گرچه   ؛است  آمده  الوافی  کتاب  در  که   طور  همان
 1« . ...هستند یکدیگر  مشابه کافی 

  « حسین  بن علی»  ، تهذیب  در   حتی   که   شودمی  روشن  خویی  محقق  سخن  از  همچنین 
  دهدمی   نشان  همین   و  است   شده  مقید   تیمی   یعنی  خود   لقب   ا ب  بلکه   ؛نشده   بیان   تنهایی به 

  اسم  در   حتی   راوی  این  حال   هر  به  .است  شده   حذف   فعلی،  موجود  هاینسخه   در  لقب  این
  حتی  و  «حسینابن »  نه   است   « حسن  بن   علی »  وی   چراکه  ندارد؛   اشتراکی  بابویه ابن   با   نیز 
  کسی   شودمی  باعث   اسم  در   اختالف   وجود   کمدسِت   و  است   بوده  مقید   نیز   تیمی  لقب   به

 . کند استدالل  ما  علیه آن با   نتواند

  یعقوب  بن  یونس  از  ،ولید  بن  محمد  از  ،حسین   بن  علی   :194ص ،  779ح ،  9ج   -5
  به  اشخانواده   اعضای  از  یکی  کردمی  وصیت  اباعبدالله  وقتی  که  است  کرده  روایت
  از  ولی ؛نکردم چنین»  :فرمود  حضرت   .کردی   وصیت   سومیک   از   بیش   به   شما   :گفت  ایشان

« .است سماعیلن اب محمد  برای که است مانده باقی  قدراین و قدراین مال،  سومیک
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  « حسن  بن  علی»  قطعا    او  بلکه  دارد؛  وجود  اختالف  اینجا   در  «حسین  بن  علی»دربارۀ  
  در   خویی  محقق  را   نکته  این  است.  شده  تحریف   آمده،  تهذیب  کتاب   در  که  چیزی  و  است

  بحث   محل  که  ی روایت  سند دربارۀ    را   او  سخن   اینجا   در   .است  کرده   بیان  متعددی   جاهای 
   :کنممی  بیان ماست

  از   ،یعقوب  بن   یونس  از  ،ولید  بن  محمد  از  ،حسین  بن  علی  از  خود  سند  با  شیخ»
  نقل   روایت  779  حدیث  اموال،  سومیک  به  وصیت  باب   ،9ج،  تهذیب   در،  اباعبدالله

  حدیث   ، ءقال  رزین  بن  ءعال  از  ، اسباط  بن   علی   از   ،ایشان   از   : است  هگفت  سپس   و  هکرد
  استبصار   کتاب  در  ولی  ؛گرددبرمی  حسین  بن  علی  به  ضمیر  نیا  رسدمی  نظر  به  و  ؛780

  بن   علی  است  آمده  454  حدیث  ،"نیست  مجاز   سومیک  از  بیش  به  وصیت"  باب،  4ج
  ، است   صحیح  عبارت   این  ، روایات  در   دیگر  قرائن  به  توجه  با  و   ،اسباط  بن   علی  از  ،حسن

  علی   درست،  نوشتار  و  ،شده  تحریف  تهذیب،  کتاب  از  قبلی  روایت  در  حسین  بن  علی  و
  روایاتی  در  «او از = عنه » عبارت از  منظور از گفتۀ وی  ترتیب  این به ؛است بوده حسن  بن
  از   ،او  از  :شودمی  مشخص  است  آمده  "استبصار"  و   "تهذیب"  در  روایت  این  از  بعد  که

 عمرو   از   ، او  از  و  ؛استبصار  از  455  و  تهذیب   از   781  حدیث  :پدرش   از  ،حسن   بن   احمد 
  حدیث   :علی  بن  محمد  از  او،   از  و  ؛استبصار  از   546  و  تهذیب  از  782  حدیث  :عثمان  بن

  از   784  حدیث  : نوح  بن  محمد   بن  جعفر  از  ، او  از  و  ؛استبصار  از  457  و  تهذیب   از   783
  ؛ دن گردبازمی  حسن  بن  علی  به  روایات  این  در  ضمایر  تمامی  ؛استبصار  از  458  و  تهذیب
 1« .است بوده استبصار در که  طور همان

  بوده   « حسن  بن  علی»  ،درست   و   ،شده  تحریف  ،اسم  این  شودمی   روشن  ترتیب  این   به
نتیجه  «؛حسینابن »  نه  است   وقتی  «بابویه  بن  حسین  بن   علی »  با  اشتراکی  هیچ   در 

 ندارد. باشد،  شده بیان تنهایی به 

  را   روایت   همین  عاملی  حر   شیخ   که   ستا   آن  کندمی   تأکید بیشتر  نکته  این  بر که  چیزی 
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 . «حسین بن  علی» نه و « حسن بن  علی» لفظ با ولی ،است  کرده نقل  سند با

 :274ص ،  19ج   ،بیت(الل آ) الشیعهوسائل
  کرده  روایت   ،یعقوب  بن   یونس   از   ، ولید  بن   محمد   از   ، حسن   بن  علی   از   خود،   سند   با   و

  ایشان   به   اشخانواده  اعضای  از   یکی  کردمی   وصیت  اباعبدالله  وقتی   :گفت  است،
  از   ولی   نکردم؛  چنین»  فرمود:   حضرت  . کردی  وصیت   سومیک   از   بیش   به   شما   :گفت

 « است. سماعیلن اب محمد  برای که است مانده باقی  قدراین و قدراین مال،  سومیک

  نیز   این  پس  ؛ است  بوده   «حسن  بن   علی»  همان   درست  و  است  نادرست   ، اسم  این   پس
 .ندارد صالحیت  ما دلیل  نقض برای

  از   ،ابوعبدالله  از  ـیحیی  بن  احمد  بن  محمد  از  یعنیـ   او  از  :152ص ،  609ح ،  10ج   -6
  شده   روایت   علی  از   ، پدرش  از   ، محمد   بن   جعفر   از   ،عیسی  بن   حماد   از   ، حسین   بن   علی

  بالغ   آنکه  تا  نیست  کودک   بر  حدی  و  ،شود  عاقل  آنکه  تا  نیست  دیوانه  بر  حدی»  :فرمود  است،
 « .شود بیدار آنکه تا  نیست خوابیده بر  حدی و ،شود

  زیرا   باشد؛  بوده   «بابویهابن »  همان  ندارد  امکان  سند  این   در   موجود  «حسین  بن  علی»
 جواد  امام  زمان  در  «عیسی  بن  حماد»  و  ...کندمی  نقل  روایت   «عیسی  بن   حماد»  از  او
  رضا  امام  و   کاظم   امام  از   و   صادق  امام  از   او  و   ، یافت  وفات   ق 208  یا  209  سال   در

  کرده   درک  را   عسکری  حسن  امام  نهایتا    بابویه،ابن  که  حالی  در  1؛ کندمی  نقل   روایت
  بن  علی» نشدنمشتبه  یا  نبودنیکی  ایبر   کنندهمشخص و قطعی ایقرینه  این پس ؛است

  بابویهابن   مشایخ   عالوهبه  ؛ است  «بابویه  بن   حسین  بن   علی»  با   سند   این  در  موجود   «حسین
  ۀواسط  با  تواندمی  راوی  این آیا    پس   ؛ کنندمی   نقل  روایت  «یحیی  بن   محمد   بن  احمد»  از
 ! ؟باشد کرده نقل روایت  بابویهابن  از «ابوعبدالله»



. حماد بن عیسی مراجعه شود حالشرح  142ص ،به رجال نجاشی. 1



 احمدالحسن وصیت و وصی  ................................................................................ 508

  بر   روشنی،به   «حسین  بن   علی»  این  شویم می  متوجه  شدهگفته   مطالب  به  توجه  با
 باشد.   بوده یکی او با  ندارد امکان پس  د؛شومی  منطبق بابویه ابن  از غیر   دیگری شخصیت

علی بن  ، »طوسی  شیخ   تهذیب  بکتا  سندهای  در  که  را   مواردی  ۀهم  ما  ترتیب  این  به
  مورد  شش جز  به هااین  ۀهم از  منظور کردیم ثابت   و آوردیم بود  شده  ذکر تنهاییبه  «حسین

  در   که  هاییقرینه   وجود  دلیلبه   نیز  مورد  شش  آن  و  است  بوده  «بابویه  بن  حسین   بن  علی»
 شوند. می  منطبق « بابویهابن » از  غیر کسی  بر   دادیم، توضیح  خودشان جای

  ،در سندهای خود   وقتی   طوسی  شیخ   که نکته کافی است  این  موضوع    این   اثبات   برای
  شخص   نه  و  بوده  بابویهابن   منظورش  ،هبردمی   کار  به  تنهاییبه   را   «حسین  بن  علی»  اسم

  با   وی   گرفتن اشتباه   امکان  که  بوده   دیگری  شخص   او  منظور   هرگاه اینکه    و  ، دیگری
  را   کنیه  یا   جد   یا  نسبت   یا   لقب   اسم،   این   با  همراه  صورت   این  در  است  داشته  وجود  بابویه ابن

   . شود متمایز بابویه ابن  از  تا ردهکمی  بیان

  « حسین  بن   علی »  کتاب،  این   در   است.   تهذیب   کتاب  شبیه  نیز  کتاب   این   بررسی   روش
  سعد   مثل   ؛کندمی   نقل  روایت  بابویه ابن   مشهور   مشایخ   از  آن  در  که  است   آمده  مورد   18  در
  جعفر   بن   عبدالله  ، صلت  بن   علی  بن   احمد   بن   محمد   ، ادریس  بن   احمد   ، عبدالله  بن 

  .کمیدانی موسی  بن  علی  و ،حمیری 

  بن  علی»  همان  کندمی   روایت  مشایخ  این  از  که  «حسین  بن  علی»  شد  گفته   همچنین
   .نیست تکرار  به  نیازی و است « قمی  بابویه بن حسین

  آمده   تنهایی به   «حسین  بن   علی»  لفظ   با  استبصار   در  که  ماند می  باقی   مورد   چهار   تنها 
  صحیح   ۀنوشت  و   اندشده  تحریف  مورد  چهار  این   ۀ هم  بپردازیم. ها  آن  بررسی   به   باید   و  است

   .شوندمی  ما  بحث موضوع از خارج  نتیجه در که  است بوده «حسن بن  علی»
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 : هستند زیر  شرح به مورد چهار این

  ،عمیره  بن   سیف   از   ، ربیع   بن   محمد   از   ، حسین  بن   علی  نچه آ  اما   و   :142ص ،  1ج   -1
  پاک  عصر  از  پیش  حائض  زن  وقتی»  :است  کرده  روایت  ابوعبدالله   از  ،حازم   بن  منصور  از

 « .بخواند را عصر نماز فقط شود پاک عصر وقت آخر در اگر و بخواند را عصر و ظهر نماز شود

  بوده   «حسن  بن   علی»  آن  درست   و  شده   تحریف   اینجا   در  «حسین  بن  علی»  اسم
   :است آمده «حسن  بن علی» لفظ  با  تهذیب در  آن سند و  روایت همین  عین زیرا  ؛است

 : 1201  ح 390ص ،  1ج  ، طوسی شیخ  حکام،اال تهذیب 

  از  ،حازم بن منصور  از ،عمیره   بن  سیف از  ،ربیع  بن محمد از ،حسن بن  علی آنچه اما و
  را  عصر و ظهر نماز شود پاک  عصر از  پیش  حائض زن وقتی»  است:   کرده  روایت  اللهابوعبد
 « بخواند. را عصر نماز  فقط شود  پاک عصر وقت آخر در اگر و بخواند

  نامه ب  مرتبه،   این  و  کند می  تکرار   ش سندبا    دوباره   را   همان   ، روایت  این   از   بعد   حتی  و
   :کندمی  اضافه نیز را  «فضال بن » ش جد نام  ، حسن بن  علی

  منصور   از   ،عمیره   بن  سیف  از   ، ربیع   بن   محمد   از   ، فضال  بن   حسن   بن  علی   آنچه   اما  و
  نماز   شود   پاک   عصر  از  پیش  حائض  زن  وقتی»  است:  کرده  روایت  عبداللهبوا   از  ، حازم  بن

 « بخواند.  را عصر نماز فقط شود پاک عصر وقت آخر در اگر و بخواند را عصر و ظهر

  درست  و شده تحریف اینجا در «حسین بن علی» که شودمی  روشن قطعا    ترتیب این به
  خویی  محقق  که  است  چیزی   همان  این  و  است   بوده  « فضال  بن   حسن  بن  علی»  آن

  آنجا   داشته؛  اطمینان  آن  به  نسبت   خود  معجم  در ،کنیممی  بیان  ادامه  در  که  روایتیدربارۀ  
 : است گفته که

 .است  کرده  روایت   ربیع  بن  محمد  از  حسن،  بن  علی  از  خود  سند  با  را  آن  نیز  و»
  ، حائض   باب،  1ج  ،استبصار  و  ،1201  حدیث  استحاضه،  و  حیض  باب،  1ج  ،تهذیب
  و   ،حسین   بن   علی  است   آمده  حسن   بن   علی   جایبه  که   تفاوت   این   با   ؛487  حدیث
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  بیان   نیز  1202  ۀشمار   در  را  روایت  این  او  .است  آمده  تهذیب  در  که  است  همانی  درست
 1« .فضال بن حسن  بن علی است آمده آن در و کرده

  عمرو  از  ، حسن   بن  احمد   از   ، حسین  بن   علی  که  حدیثی   :474ص  ،1874  ح ،  1ج   -2
 ؛است  کرده  روایت  اباعبدالله  از  ،ساباطی   عمار   از  ، صدقه   بن   مصدق   از  ، سعید  بن

  قبال    اگر   حتی  ،خواند   نماز  ایش بر   توانمی  باشد   نشده  دفن   زمین  در  ردهمُ که    زمانی  تا»  : فرمود
« .باشد شده خوانده  نماز ایشبر 

  ؛ است   بوده   «حسن بن   علی »  آن   درست  و   ،شده   تحریف   « حسین  بن   علی »  نیز  اینجا   در
  « حسن  بن   علی »  لفظ  با   تهذیب  کتاب   در   را   سند  همین   و  روایت   همین  طوسی  شیخ   زیرا 

  .است  کرده  بیان
  عمرو  از  ،حسن  بن   احمد  از   ،حسن  بن  علی  :1045ح،  334ص ،  3ج   ،حکاماال تهذیب 

 ؛است  کرده  روایت  اباعبدالله  از  ،ساباطی   عمار   از  ، صدقه   بن   مصدق   از  ، سعید  بن
  قبال    اگر   حتی  خواند،  نماز  ایش بر   توانمی  باشد   نشده  دفن   زمین  در  ردهمُ که    زمانی  تا»  : فرمود

 « باشد. شده خوانده  نماز ایشبر 

  بن   حسن  بن   علی»  لفظ  با   ولی  ، سند  همان  با  را   روایت  این   نیز  عاملی   حر   شیخ  حتی
   .است کرده  بیان «فضال

 :3091ح ،86ص ،  3ج   ،بیت(ال)آل  الشیعهوسائل

  از  ، سعید   بن   عمرو  از   ، حسن  بن   احمد   از   ، فضال  بن  حسن  بن   علی   از   خود   سند   با   و
  زمانی  تا»  : فرمود  ؛است  کرده  روایت   اباعبدالله  از  ،ساباطی  عمار   از   ،صدقه  بن   مصدق

  خوانده   نماز  ایشبر   قبال    اگر  حتی  خواند،  نماز  ایشبر   توانمی  باشد  نشده  دفن  زمین  در  ردهمُ که  
 « باشد.  شده
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  که   یروایت  همان دربارۀ    خود   کالم   در  را   مطلب   همین   خود   معجم   در   نیز   خویی   محقق
   :است گفته  که آنجا ؛ کرده بیان ماست  بحثمحل 

  بر   نماز  باب،  3ج  ،تهذیب  ؛حسن  بن  احمد  از  ،حسن   بن  علی  از  خود  سند  با  نیز  و»
  که  تفاوت این با ،1874  حدیث  شده،دفن بر  نماز باب، 1ج ، استبصار و؛ 1045ح اموات،

  آمده،   تهذیب  در  آنچه  ظاهرا    و  ؛حسن  بن  علی  است  آمده  حسین  بن  علی  جایبه   آن  در
 1است.«  درست

  سندی   و  نجرانو اب  بن  ناالرحمعبد   از  ، حسین  بن  علی  :485ص ،  1880ح ،  1ج   -3
  ، است  کرده  روایت  خلیفه  بن  یزید  از  ،حمید   بن  عاصم  از  ه هم  ، ولید  بن  محمد  و  محمد  بن

  زنان  آیا  !عبداللهابا  یا   :پرسید   ایشان  از   قم   اهالی  از   یکی  که   ، بودم  اباعبدالله  نزد   :گفت
 خون  کردنمهدور جریان در ، خدا رسول»  : فرمود  حضرت  ؟ خوانندب  نماز   جنازه   بر   توانندمی

  و  ، یافت  وفات   پیامبر  دختر   زینب،  که  نمود   بیان  طوالنی  حدیثی   و   بود  عاصالابی  بن   ةمغیر 
 «.خواند  نماز خود  خواهر  بر و آمد بیرون دیگر زنان هاهمر به فاطمه

  ؛ است  بوده   «حسن  بن  علی »  درست  و  ،شده   تحریف   نیز   اینجا  در   « حسین  بن   علی»
  کرده   ذکر  « حسن  بن  علی»  لفظ  با  تهذیب  در   ش، سند  با  را   روایت   همین  طوسی   شیخ  زیرا 

 .است
 : 1043ح،  333ص ،  3ج  ،حکاماال تهذیب  

  ه هم ، ولید بن محمد  و محمد بن سندی و ونجراناب بن ناالرحمعبد  از ،حسن  بن علی
  که  بودم  اباعبدالله  نزد   :گفت  ،است  کرده  روایت  خلیفه  بن  یزید  از  حمید،  بن  عاصم  از

  ؟خوانندب  نماز   جنازه  بر  توانند می   زنان  آیا  !عبداللهابا   یا  :پرسید   ایشان   از  قم   اهالی  از  یکی
  حدیثی   و  بود  عاصالابی  بن   ةمغیر   خون  کردنمهدور  جریان  در  ،خدا   رسول»  فرمود:  حضرت
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 بیرون  دیگر  زنان  هاهمر به  فاطمه   و  ،یافت  وفات   پیامبر  دختر  زینب،  که  نمود   بیان  طوالنی
 « خواند.  نماز خود  خواهر  بر و آمد

  به   نسبت  ما   بحثحل  م  روایتدربارۀ    خویی   محقق  که  است  چیزی   همان  این  عالوهبه 
   :او صریح   کالم متن  . است شده مطمئن آن

 بن   یسند   و  نجران،ابی  بن  ناالرحمعبد  از  ،حسن  بن  علی  از  خود  سند  با  نیز  و»
  حدیث   ،مردگان  بر   نماز  باب   ،3ج  ، تهذیب  .است  کرده  لنق  ولید  بن  محمد   و   ،محمد
  که   تفاوت  این  با  ؛1880حدیث  ،زن  همراهبه  جنازه  بر   نماز  باب  ،1ج  ،استبصار   و  1043

  است   همانی  ،صحیح  ، روایات  سایر  به  توجه  با  و  ؛است  بوده  حسین  بن  علی  سند  آن  در
  و   تهذیب   در  آن  از  بعد  که  حدیثی دربارۀ    سخن  بنابراین  ؛است  آمده  تهذیب   کتاب   در  که

 1«. شودمی روشن است آمده استبصار

  از  ،صفوان  از  ،نوح   بن  ایوب  از  ،حسین   بن  علی  که  روایتی  :196ص ،  710ح ،  3ج   -4
  ایشان   به  گویدمی  راوی  .است  هکرد  نقل  الحسنواب  از   ،بکر  بن  موسی  از  ،یحیی بنا 

  کنندمی   گمان  زنان  که حالی  در  کنندمی  ازدواج  کسانی  با شما  کنیزان  برخی  :کردم  عرض
است  ازدواج  این  ]و  بوده   شده  حاصل  شیرخوارگی   محرمیت   دو   آن  بین  نبوده    . [درست 

  و   ،شده  اجیر  ،شیرده  ۀدای  عنوانبه  اینکه  مگر  افتد؛نمی  اتفاقی  دادنشیر  بار  دو  یا  یک  با»  :فرمود
« .باشد داده  شیر مدت طوالنی و مرتب  را کودک 

  بوده   حسن   بن  علی  آن  صحیح   و   ،شده   تحریف   حسین   بن   علی  عنوان  نیز   اینجا   در
  علی»  عنوان  با   ولی  سند   همین   با   را   روایت   همین   تهذیب   کتاب   در  طوسی   شیخ   زیرا   ؛است

 .است آورده  « حسن بن

 : 1335ح ، 324ص ، 7ج  ،حکاماال تهذیب 
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  از   ،بکر   بن   موسی  از   ، یحییابن   از   ،صفوان  از  ، نوح  بن   ایوب   از   ،حسن   بن  علی
  با   شما   کنیزان  برخی  :کردم   عرض   ایشان   به   گوید می  راوی   .است  ه کرد  نقل  الحسنو اب

 شیرخوارگی  محرمیت   دو  آن  بین  کنندمی   گمان  زنان   که  حالی  در   کنند می  ازدواج  کسانی
  دادن شیر بار سه یا  دو یا یک »با  فرمود:  [. درست نبوده است  ازدواج  این   ]و   بوده   شده   حاصل
  مدت طوالنی  و  مرتب  را   کودک   و   شده،  اجیر  شیرده،   ۀدای  عنوانبه  اینکه  مگر  افتد؛نمی  اتفاقی

 « .باشد داده شیر

   :است کرده نقل  «فضال  بن حسن بن  علی»  لفظ با  را  آن عاملی حر  شیخ حتی

 : 25867ح ، 377 و 376ص ،  20ج   ،بیت(ال)آل  الشیعهوسائل

  از   ، یحییابن   از  ،صفوان  از   ،نوح   بن  ایوب   از  ـفضال   بن  حسن   بن  علی  یعنیـ   او  از  و
  : کردم  عرض   ایشان   به  گوید می   راوی  : است  ه کرد  نقل  الحسنو اب  از   ، بکر  بن   موسی
  دو   آن  بین  کنندمی  گمان  زنان  که  حالی  در   کنندمی  ازدواج  کسانی  با  شما  کنیزان  برخی

  یک »با  فرمود:  [.نبوده استدرست    ازدواج  این  ]و  بوده  شده  حاصل  شیرخوارگی  محرمیت
  را   کودک  و  شده،  اجیر  شیرده،  ۀ دای  عنوانبه  اینکه  مگر  افتد؛نمی  اتفاقی  دادنشیر  بار   سه  یا   دو  یا

 «.باشد  داده شیر مدتطوالنی و مرتب

  که   راویانی   بررسی  در خویی  محقق   که   ستا   آن   کندمی  تأکید   مطلب   این   بر   بیشتر  آنچه
  فقط   بلکه ، نکرده ذکر را   «حسین بن  علی» نامبه  شخصی اندکرده  روایت  «نوح بن ایوب» از

 : است گفته

  بن   علی  و  ،فضال  حسن  بن  علی  و  ،حسن   بن  علی  و  ...است  هکرد  روایت  او  از  و  ...»
 1« . ...مهزیار   بن علی و ،محمد  بن  علی و ،تیمی  حسن

  بن   ایوب»  از  «فضال  بن  حسن  بن  علی»  که  است  کرده  تأکید  خویی  محقق  حتی  و
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 . کنید مراجعه قبلی   منبع به  .است کرده نقل  بسیاری روایت  «نوح

  طوسی  شیخ   و  ،است  «بابویهابن »  مشایخ  از  « نوح  بن  ایوب »  شد  گفته   مطالب  بر   عالوه
  شودمی   مشخص  آن  از  که  رساند می   «نوح  بن  ایوب»  به  را   او  طریق   ،الفهرست  کتاب   در
  « نوح  بن  ایوب »  از  «حمیری»  و  «عبدالله  بن  سعد»  ۀواسط  با  «بابویه  بن   حسین  بن   علی»

 . کندمی  نقل روایت

 : 59 ۀشمار ، 56ص  ،الفهرست

  از   هاییپرسش  و  روایات  و  هاکتاب  و  است  ثقه  ،دراج  بن  نوح  بن  ایوب»
  از   ،بابویه   حسین  بن  علی  بن   محمد  طریق  از   ما  اصحاب  از  برخی  که  دارد  الحسنواب

  مطلع ها  آن  از  را  ما  او  از  ،حمیری  و  عبدالله  بن  سعد  از  ،حسن   بن  محمد  از  ،پدرش 
 اند.« ساخته

  شیخ   استبصار  و  تهذیب  هایکتاب   ـمتعالوسبحان   وندخدا   فضل  بهـ   ترتیب  این  به
را    «حسین  بن  علی»  خود  سندهای  در   طوسی  شیخ  شد  ثابت   و   رساندیم  پایان  به   را   طوسی

  پدر   «قمی  بابویهابن»  شمنظور   که  کندمی   بیانلقبی    هیچ  بدون  و  تنهاییبه   هنگامی  فقط
 . باشد  بوده  صدوق شیخ

  طریق   لیو   کندمی  بیان  را   راوی   یک   ،طوسی   شیخ   وقتی  فصل:   این   ختام   سنُح   اما  و
  و  تهذیب   یهاکتاب   پایان  در  خود  ۀ مشیخ  در  صورت  این  در  ،کندنمی   ذکر  او  به  را   خود

  روایاتی   او   دیدیم   شدهگفته   مطالب  در   .کندمی   ذکر   را   او  به  خودش   رسیدن  طریق   استبصار 
  از   غیر   شخصی  سوی به   طریقی  مشیخه،   در   وی   و   کندمی  شروع  « حسین  بن   علی »  با   را 
  روایات  آن  در   «حسین  بن  علی»  از  او  منظور  اگر  پس  ؛ندارد  «بابویه  بن  حسین  بن  علی»

  صورت این در  ،است هبود مشترک او با  که بوده  یدیگر  کسی یا  هبود  بابویهن با  از غیر کسی
  حسین،  بن   علی  شودمی  معلوم   ، نکرده  چنین   چون   و   ،کردمی   بیان  او  به   را   خود   طریق 
 . دیگر کسهیچ نه  و است بوده  بابویه ابن  همان
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  کرده  بیان  «حسین  بن   علی»  به   رسیدن  در   خود،   ۀمشیخ  در   طوسی   شیخ  که  طریقی
 .شودمی  حضور  تقدیم است

 :327ص ،  4ج  ، استبصار

  بابویه   بن موسی  بن  حسین  بن علی  فقیه  و ولید  بن حسن  بن محمد از که روایاتی و»
  علی   بن  محمد   ابوجعفر  الدینعماد  از  نقلبه  ،ابوعبدالله  مفید  شیخ  را  همگی   کردم،  بیان

 داده   خبر  من  به  ولید  حسن   بن  محمد  و  پدرش  از  ، بابویه  بن  موسی  بن  حسین  بن
 « .است

  طوسی  شیخ  غیبت  کتاب  در   « حسین  بن   علی»  که   پردازیممی  مواردی   به   اکنون
  وفات   شب  وصیت  حدیث  که  کتابی   همان  ؛ است  شده   بیان   لقبی   بدون هیچو  تنهایی  به 

  .است  شده  نقل  آن در نیز خدا  رسول

تنهایی و بدون  به   «حسین   بن   علی »ـ  به غیر از دو مورد ـ   طوسی  شیخ  غیبت   کتاب   در  
 : است نشده  بیانهیچ لقبی 

  و   شد  گفته   بارهایندر   مفصل  طوربه   که  خدا   رسول  وفات  شب   وصیت  روایت  -1
 . نیست رارک ت  به  نیازی

  بن   علی  از  رازی  علی  بن  احمد  از  ،تلعکبری  از  نقل  به  جماعتی  :228ح،  263ص   -2
  بن   حبیب   از   ،نشده   بیان  نامش  ولی  است  قزوین   اهالی  از   شده  گفته   که  مردی   از  ، حسین
  ه ب  :گفت  صنعانی  شاذانیابن   ، ردندک  نقل   من  به   صنعانی  شاذان  بن  یونس  بن  محمد
  . پرسیدم  محمدو اب  آلدربارۀ    او  از   و   شدم  وارد  اهوازی  مهزیار   بن  ابراهیم  بن  علی   حضور
«.  ...پرسیدی بزرگی  امر از برادر،   ای :گفت ایشان

  صغری  غیبت   ۀ دور   معاصران  از   ه ک  است   « ایادی  ابوعلی»  همان  رازی،   علی   بن   احمد
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  صدوق   شیخ   شاگردان  از   اخیر   راوی  این   و   ؛ کندمی  نقل  روایت   او  از   تلعکبری   زیرا   ؛است
 1. کندمی نقل  روایت  واسطه با ،دوم  سفیر همان یا  مری ع  ابوجعفر از او و است

  کند می  بیان   تنهایی به   را   «حسین  بن  علی »  اسم  طوسی  شیخ  هرجا   شد   روشن   ترپیش 
  « رازی  علی  بن  احمد»  هک  «حسین  بن  علی»  از  منظور  پس  ؛است  بوده  «بابویهابن »  منظور

  تأکید  که   اینکته   دیگر.  کسهیچ   نه   و   است   « بابویهابن»   همان   کند می  نقل   روایت   او  از
  را   وی   نام  ولی  کرده  نقل  یروایت  « حسین  بن   علی »  از  غیبت،  تابک  در  طوسی  شیخ   کندمی

 است:  زیر  شرح به حدیث  دو  ،است نکرده  بیان   یقید   هیچ بدون  و ی یتنهابه 

  شنیده   شفاهی  صورتبه   ه ک  داد  خبر  ما  به   را   روایتی  عبدون  بن  احمد  :6ح ،  26ص   -1
  بن   اللهعبید   بن   احمد   :گفت  داد،   خبر  ما   به   ، اصبهانی  حسین   بن   علی   الفرجابو   از   بود: 
 «. ... پدرش از  ،نوفلی  محمد بن  علی  داد خبر  ما  به گفت:  من به  عمار 

  که  حالی  در   ؛ تنهاییبه   نه   ، است  کرده   ذکر  لقب   و   کنیه  با  را   وی  اینجا   در  طوسی   شیخ  
  بیان   بابویه ابن   به  اطالق  برای  تنهاییبه   را   «حسین  بن   علی »  معمول  طوربه   او  بینیممی
 .است کردهمی

  کرد،   راویت  داوود  بن  حسین  بن   علی  از  او  :سنان  بن  محمد  اما  :304ح ،  248ص   -2
  : فرمودمی  و  کردمی  یاد  نیکی  به  را   سنان  بن  محمدکه    شنیدم  دوم  ابوجعفر  از  :گفت

« .نکرد مخالفت  پدرم و من با هرگز او .هستم راضی او از من  که باشد راضی او از خدا»

  گفته   تنهاییبه   «حسین  بن علی»  اسم  وقتی  هک  کندمی  تأکید   بیشتر  ما  برای  روایت  این
  تنهایی به   نام   این   باشد   ی دیگر   شخص   منظور   اگر   و   است  « بابویهابن »  منظور   شود،می

بردهبه    و   ،شودمی   بیان  جد   اسم  و   لقب  با  ، بابویه  بن  حسین   بن  علی  گاهی   شود.نمی   کار 
  محض به   شنونده   ذهن  هک این  و   وی   شهرت   دلیلبه   و   ،پدرش  و  ش خود  اسم  با   فقط   گاهی
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  چنین   و   ،است  کردهمی  بسنده   صورت   همین   به   شودمی  متمایل   او  سوی به   او   نام  شنیدن 
   .است فراوان ، حدیث و  رجالی های کتاب  در کاربردهایی

گونه  آیا  ببینیم  تا   پردازیم می  طوسی  شیخ  «مالیا »  کتاب   به  اکنون   شیخ   ه ک  همان 
  همین   به  نیز  تابک  این  در   دانسته،  بابویهابن   را   حسین  بن  علی  ،هاتاب ک  ۀبقی  در  طوسی
 خیر؟  یا  است بوده صورت

  است  آمده تنهاییبهها آن در «حسین بن علی» عنوان که پردازیممی سندهایی به ابتدا 
بوده    «حسن  بن  علی»ها  آن  درست  و  شده  تحریف   ،دو  هر   و  هستند  مورد  دو  فقط  که

  .است
  علی  بن  عبدالله  ابوالقاسم  : داد  خبر  محمد  بن   محمد   :402ح ،  229  و  228ص   -1

  گفت:   ،داد   خبر  من  به  قزوینی  حاتم  بن   علی  لحسنا ابا  : گفت  داد،  خبر  من  به  موصلی
  از   گفت:  داد،  خبر  ما  به  علی بن  عباس  از  ،حسین  بن  علی :گفت  ما  به  عاصمی  محمدابن
  که   دهند  انجام  یجدید   گناهان  بندگان  هرگاه»  : فرمودمی  هک   شنیدم   موسی  بن   علی   رضا
 « .شناختندنمی  قبال   که  آیدمی فرود آنان بر جدیدی  بالهای دادند،نمی انجام قبال  

  بابویه  بن  حسین  بن  علی  عصرهم   ندارد  امکان  اینجا  در  شدهگفته   «حسین  بن  علی»
  روایت  رضا  امام  از  واسطه  یک  با  او  ۀطبقهم  افراد  و  بابویهابن   زیرا   ؛باشد  هبود

  «حسن  بن  علی»  آن  درست  و  شده،   نوشته  اشتباهبه   عبارت  این  ترتیب  این  به  .کردندنمی 
 است:  کرده نقل  زیر صورتبه   سند همان با را  روایت این کلینی  شیخ زیرا   ؛ است بوده

  غالم   شامی  هالل  بن  عباس  از   ،میثمی  حسن  بن  علی  از  ، کوفی  محمد   بن   احمد
جدیدی  بندگان گناهان  »هرگاه    : فرمودمی   رضا  امام  شنیدم  گفت:   موسی  الحسنو اب
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قبال   که  دهند  نمی  انجام  جدیدی    دادند، انجام  فرود  بالهای  آنان  قبال  میبر  که    آید 
 1« شناختند.نمی

  در  « عاصمی  محمد   بن   احمد»  همان   ،کلینی   شیخ   سند   در   « کوفی  محمد   بن   احمد»
  ، نجاشی  رجال  تابک  به  ؛ است  بوده  کوفی  اصل  در  او،  و  ستا   امالی  در  طوسی   شیخ  سند
  رجال   معجم   نیز   و  85  ۀشمار ،  73ص   ،طوسی   شیخ  فهرست  نیز  و   232  ۀشمار ،  93ص 

  ۀ شمار ،  36ص   و  821  ۀ شمار ،  36ص   و  35  و  34ص  و  32ص ،  3ج   ،خویی  سید  حدیث
  خویی،   محقق   . شود  مراجعه  950  ۀ شمار ،  127  و  126ص   و  877  ۀ شمار ،  74ص   و   822

   .است ساخته  روشن  را  بودنشانیکی و  ،داده توضیح  متعدد هایعنوان  در  را  او وضعیت

  بن   علی»  اسم  از  «عاصمی   محمد   بن   احمد»  که  است  کرده  روشن   خویی  محقق
  بن   علی»  و  «حسن  بن  علی»  از   بلکه  ؛ است  نکرده  نقل  نقل   هم  روایت  یک  حتی  «حسین
  متن  است.   کرده  پیدا   یقین  تحریف   وقوع   به   وی   و   است،  کرده  روایت   « فضال  بن   حسن
   :خویی  محقق  سخن

 و   است  ردهک  نقل  روایت  حسین  بن  علی   از  ،محمد   بن  احمد  از  ،یعقوب  بن  محمد  و»
  محمد   بن  احمد  یا  است،  قدهعُ   بن  سعید  بن  محمد  بن  احمد  یا  ،محمد   بن  احمد  ،این

  نقل   روایت  فضال  بن  حسن  بن  علی  و  حسن  بن  علی   از  هااین  دوی  هر  و  ،عاصمی
  وقوع   ترتیب  این  به  .اندنکرده  نقل  روایت  حسین  بن  علی   از  روایتیهیچ    دو  این  و  اندردهک

  حسن   بن  علی  : درست  عبارت  و  ،شود می  دانسته  موارد  این  تمامی  در  تحریف  و  اشتباه
 2« . ...نیمکمی  بیان  را مواردش  و ،است بوده

  روایت   در  امالی  در  خود  سند  در  طوسی  شیخ  آنچه  شودمی  ثابت مطالب  این  به توجه با 
  « حسن  بن  علی»  درست  و  است  اشتباه  ه، کرد  بیان  «حسین  بن  علی»  عنوان  ا ب  قبلی   سند



. 275، ص2، جکافی. 1
. 246، ص2، جمعجم رجال حدیث. 2
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  ؛است  داده   رخ   بسیار   طوسی  شیخ   سندهای   در   هاتحریف   و  اشتباه   قبیل   این   و   ، است  بوده 
   . است کرده بیان خود معجم در را  هاتحریف   این از  یبسیار   خویی محقق که  طور همان

  نه   ،اشتراکی داردبابویه  ابن   با  اسم  در  نه   شده،گفته  عنوان  شودمی   روشن  ترتیب  این  به
   .بودن عصرهم  و طبقه در

  عمر   بن  محمد  ابوبکر  گفت:  داد،  خبر  ما  به  محمد  بن   محمد  :332ح ،  195ص   -2
  بن   علی   :گفت  ما   به  سعید  بن  محمد  بن  احمد  ابوالعباس  گفت:  ،داد   خبر  ما   به  جعابی
  گفت:   ما   به   عمار   بن   اسحاق  از   ، رزق  بن   احمد   از   ،عامر  بن   عباس   گفت:  ما   به   حسین

 ؟« دهیمی چگونه را آن شد  آماده تمال  زکات وقتی  ،اسحاق ای»  :فرمود   من   به  ابوعبدالله
  تو  ار ک   این با ، اسحاق ای» :فرمود   من   به  .دهممیها  آن   به من  و   آیندمی   من  منزل   به   :گفت

  متعال   خداوند  که  کنی  چنین   مبادا   و  مبادا  .کنیمی  حقیرت   را  نامؤمن  که  بینمنمی  این  جز   را
 « .است برخاسته من  با جنگ  هب ندک  حقیرت را  دوستانم از یکی هرکس  :فرمایدمی

  علی »  درست  و  شده،  نوشته  اشتباه  و  شده   تحریف  نیز  سند  این  در  «حسین  بن  علی»
 :زیر  دلیلبه  ؛ است بوده  « حسن بن

  علی »  اسم  از   «سعید  بن   محمد   بن  احمد»  که  است  کرده  تصریح  خویی  محقق  .الف 
  گفته   قبل  اندکی  خویی  محقق  سخن  و  ،است  نکرده  نقل  هم   روایت   یک  حتی  « حسین  بن
معجم  توانیدمی  همچنین   ؛ کنید  مراجعه  آن  به  توانیدمی  و  شد   به  63ص ،  3ج   ،در 

   کنید.  مراجعه است کرده ارائه  وی از  ییخو که یحالشرح 
  شیخ  از   «حسین  بن  علی»  لفظ   با  و  ش سند  با  را   روایت  همین   عاملی  حر  شیخ   .ب 

  عنوان  این دربارۀ    وسائل،  کتاب   های نوشتپا   ۀنگارند  ولی  ؛است  کرده   نقل  طوسی
 : شودمی تقدیم  بعدش پاورقی  و  وسائل، کتاب  از روایت  متن  است. داشته  روا  تردید وشک

 : 12109 ح ، 316 و 315ص ،  9ج   ،بیت(ال)آل  الشیعهوسائل

  عمر   از  ، بکرو اب  از   ،مفید   از   ، پدرش  از   ( خود  مجالس)  در  طوسی،   محمد   بن   حسن
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  ، عامر  بن   عباس   از  ،( 1)حسین  بن   علی   از  ، سعید  بن  محمد  بن  احمد  العباسو اب  از  ،جعابی
  من   به   ابوعبدالله  گفت:  است،   ه کرد  روایت  ،عمار   بن   اسحاق   از   ، رزق   بن  احمد   از

  من   منزل   به   :گفت  ؟«دهی می  چگونه  را  آن  شد   آماده   تمال  زکات  وقتی  ، اسحاق  ای»  : فرمود
  بینم نمی  این  جز  را  تو  کار  این  با  ،اسحاق  ای»  :فرمود   من   به  . دهممیها  آن   به  من  و   آیندمی
« .  ...کنیمی  حقیرت  را نامؤمن که

  ۀکلم   روی   بر   تابک   اصل  ۀ نسخ  در   ملی اع  حر   شیخ  : 316ص ،  1  ۀشمار   پانوشت 
  بوده   «حسن»  درست  ۀکلم   که  است  دلیل  این  به   شاید  و  ، نوشته   را   «کذا »  عبارت  «حسین»

  عبارت  با   طوسی  امالی  تاب ک  از  را   روایت   این  و  کندمی   تأیید  را   آننیز    نوری   میرزای   .است
 . است کرده نقل  «حسین بن  علی » نه  و «حسن بن  علی»

 : 10360ح،  105ص ،  9ج   ،وسائلالمستدرک

  بن   عباس   از   ،حسن  بن   علی   از   ،عقدهابن   از   ، جعابی  عمر   بن   بکر واب   از  : امالی  در   و
  من   به ابوعبدالله  گفت:  ، است  ردهک  روایت   عمار،  بن   اسحاق   از   ، رزق  بن   احمد   از   ،عامر

  من   نزد  به  :گفت  ؟«دهیمی  چگونه  را  آن  شد  آماده  تمال  زکات  وقتی  ،اسحاق  ای»  :فرمود
  بینم نمی  این  جز  را  تو  کار  این  با  ،اسحاق  ای»  :فرمود   من   به  . دهممیها  آن   به  من  و   آیندمی
  یکی   هرکس  :فرمایدمی  متعال   خداوند  که  کنی  چنین  مبادا  و  مبادا  .کنی می  حقیرت  را  نامؤمن  که
 « است.  برخاسته من  با جنگ  هب کند  حقیرت  را دوستانم از

  علی »  لفظ  با   ولی  ،ش سند  با   را   روایت  همین   خود   امالی  تاب ک  در   مفید  شیخ  همچنین 
 . ستما یقبل المک  ای بر  دیگری  تأیید   هک ، ردهک نقل « حسین بن  علی» نه  و « حسن بن

 :7ح ،  177ص   ،مفید  شیخ امالی

  محمد   بن  احمد  العباسابو   : گفت  داد،  خبر  ما  به  جعابی  عمر   بن   محمد  ابوبکر  :گفت
  ، رزق  بن   احمد   از   ،عامر  بن  عباس   گفت:  ما   حسن  بن   علی  : گفت  ،داد  خبر  ما  به   سعید   بن
  ، اسحاق  ای»  :فرمود   من  به   ابوعبدالله  :گفت  ،است  کرده  روایت   عمار  بن  اسحاق  از
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ها آن   به   من   و   آیند می   من  منزل   به   :گفت  ؟«دهیمی چگونه را آن شد  آماده تمال  زکات  وقتی
  حقیر ت  را  نامؤمن  که  بینمنمی  این  جز  را  تو  کار  این  با  ،اسحاق  ای»  :فرمود  من  به  .دهممی
  حقیر ت  را  دوستانم  از  یکی  هرکس  :فرمایدمی  متعال  خداوند  که  کنی  چنین  مبادا  و  مبادا  .کنیمی
 « است. برخاسته من با  جنگ هب کند 

  : است  داده   توضیح   « عامر  بن   عباس »  حالشرح   در  خود  مجعم   در   خویی   محقق  .ج
 1. «حسین بن  علی» نه   است بوده «حسن بن  علی» کندمی  روایت او از که کسی

  این  در «حسین بن  علی» هک است روشن  ،شدهگفته مطالب  تمام از پوشیچشم  با حتی
  مشارکت  در طبقه  او  با  پس   ، نبوده  «بابویه  بن  حسین  بن  علی»  عصرهم   و  طبقه  از  سند

  شیخ   که  «عبدالله  بن  سعد »  که  است  مطمئن  خویی،  محقق  حتی  و  است،  نداشته
  پس ؛باشد  کرده  نقل روایت  واسطه  بدون   « عامر  بن   عباس »   از   ندارد  امکان  ، است  بابویه ابن

  کرده  نقل   روایت   عامر  بن   عباس  از  ایواسطه   هیچ  نبدو  ، بابویهابن   است  ممکن   چگونه
 ! باشد؟

 : خویی محقق  الم ک متن

   :6183 ۀشمار ، 247 و 246ص ، 10ج  ،حدیث  رجال معجم 

  روایت   قصیر  عبدالرحیم  از  ،قصبانی  عامر  بن  عباس   :گویممی  ...: عامر  بن  عباس»
  را   او  صدوق  شیخ  و  ، است  بوده    صادق   امام   و  باقر  امام   اصحاب  از   او  و  ؛است  کرده

  بن   سعد  ندارد  امکان  و  ؛است  کرده  بیان  قصیر  الرحیمعبد  به  خود  طریق  در  مشیخه  در
  کالم   از  واسطه  پس  باشد؛  کرده  روایت   او  از  است  کرده  وفات  301  سال  در  که  عبدالله
  و   ،باشد   بوده  کوفی  علی  بن  حسن   یا   نوح  بن  ایوب  او  شاید  و  ، است  افتاده  جا  نجاشی

  که   دارد  کتابی  ،قصبانی  عامر  بن  عباس   :(529)   گویدمی  شیخ  و  .داناست   وندخدا
  حسین   بن  علی  بن  محمد  از  نقلبه  ،است   هداد  خبر  ما   به  تابک  آن  از  مفید  ابوعبدالله



مراجعه شود. 6183 ۀشمار ، 10 لدبه ج. 1
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  بن   ایوب  و  کوفی  علی  بن  حسن  از  ،حمیری  جعفر  بن  عبدالله  از  ،پدرش  از  ،بابویه  بن
 شمردهبر   کاظم  امام   اصحاب  از   بار(  )یک  خود  رجال  تابک  در  را  او  و  ،او  از  ،نوح

  از   هک  ییهاآن   جزو  را  وی  (دیگری  جای  )درو  ،عامر"  بن  "عباس   :است  گفته  و  (38)
  : قصبانی  عامر  بن   "عباس  :است  گفته  و  ( 65)  شمردهبر   اند نکرده  روایت  معصومین

  از   را  مرد  یک  ،شیخ  هک  شده  دیده  بارها  :گویممی  ".است  کرده  روایت  او  از  نوح  بن  ایوب
  رد اشممیبر  کسانی  از  را   او  حال  عین   در  و  ،رد اشممیبر   معصومین  از  یکی  اصحاب 

  از   که  کسی  که  گمان   این  .است  آشکار  تناقضی  این،  و  اندنکرده   روایت  هاآن  از  که
  ؛ است  مردود  ،بوده  «قصبانی  عامر  بن  عباس »  از  غیر  است  شمردهبر   کاظم  اصحاب

  امام   اصحاب  از  دیگر  برخی   از  و  «قصیر  الرحیم عبد»  از  او  توسط  روایت  نقل  دلیل به
 « .صادق

  با   ، طبقههم    و  اسم  نظر  از هم    ،اینجا   در  « حسین  بن  علی »  که  است   روشن  بنابراین
  نیز   خود  امالی  تاب ک  در  طوسی   شیخ  شویم می  متوجه   ترتیب  این   به  و  دارد   تفاوت  بابویه ابن

   .است نکرده بیانتنهایی به  نیز   مورد یک  در  حتی  را  « حسین بن  علی» عنوان

  بن  علی»  عنوان  خود  امالی  تابک  در  طوسی  شیخ  که   پردازیممی  مواردی  به  اکنون
  هر  کند می  مشخص   ما  برای   این   . است  ردهک ن  رکذ  بدون هیچ لقبی  و تنهایی  به   را   «حسین

  ترکیب   صورت به فقط    را   او  باشد   بوده   بابویه ابن   از   غیر   شخصیتی  طوسی  شیخ   منظور   جا
  او  لقب یا کنیه یا جد باید بلکه ؛ندکنمی   بیان  «حسین بن علی» شکل به پدرش«  نام و نام»
  ذکر  را   موارد   این   خودمان  دلیل   و   حجتبه    بخشیدن استحکام  برای   . باشد  کرده   بیان  نیز   را 

   کنیم: می

   ... آبادیسعد  حسین بن علی  از . ..:165ح ، 108ص  -1

   ...اسلم بن   عبدالله بن حسین بن علی  از ... :199، ح126ص  -2

   ...همدانی کوفی  سفیان بن حسین بن علی  از ... :269، ح162ص -3

   ... بصری  حسین بن  علی الحسنو اب از ... :269ح ، 164ص -4
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   ...عبید بن حسین بن   علی از ...:501ح ، 269ص -5

 ... عبید بن حسین بن علی  از ... :504ح ، 271ص -6

 ... همدانی حسین بن علی  از ... :594، ح300ص -7

 . ...همدانی حسین بن علی  از ... :611، ح305ص -8

 ... همدانی حسین بن علی  از ... :612، ح305ص -9

   ...عبید بن حسین بن علی  از ... :674، ح335ص -10

 ... آبادیسعد  حسین بن علی  از ... :953، ح426ص -11

ح 427ص -12   بن   یعقوب   بن  شقیر   بن   حسین  بن  علی   الحسنو اب  از   ... :955، 
   ...همدانی ابراهیم

ح514ص -13   سود ال ا و با   بن  حربوالاب  بن  عون  بن  حسین  بن   علی  از...:1125، 
 ... لیئدو

ح627ص -14   سود ال ا و اب  بن  حرب والاب  بن  عون  بن  حسین  بن  علی  از  ...: 1293، 
   ...لیئدو

  تفصیلبه   و  پرداختیم  طوسی  شیخ  حدیث  هایکتاب  ترینمهم   ه ب  ترتیب  این  به
اطالق  برای را  «حسین  بن علی» نام  که بوده   این او معمول ۀروی  چگونه ه ک کردیم مشاهده

  ، بوده  او  از   غیر   شخصیتی   منظورش   وقتی   و   است   بردهمی  کار   به   یی تنها به   « بابویهابنبر »
 ردهکمی  بیان   هم  را   ...یا  اشکنیه   یا  جد  یا  لقب  بلکه   ؛ردهکنمی   بیان  تنهاییبه   را   نام  این

  وصیت   سند   در   شدهوارد  «حسین  بن   علی »  تنهای   ترکیب  شودمی   روشن ؛ در نتیجه  است
  بابویه   بن   حسین   بن  علی»  همان   کند می  بیان   غیبت   تابک  در   « طوسی  شیخ »  را   آن  که

 . است صدوق  شیخ پدر  «قمی
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  عده   این  البته   کهـ  کند  انکار   روز   روشنایی   در  را   خورشید   که   باشد   معاندی  اگر   حال
  بیان  آینده   در   و   نوشتم  گذشته   مطالب  در   را   آنچه   عکس  دلیل،   با  ما   برای   باید   ـبسیارند 
   .نکند  بسنده خوردگانشکست  هایگویییاوه به  و کند  ثابت  کرد، خواهم

  قمی  بابویه  بن   حسین  بن  علی  بن   محمد  صدوق،  شیخ  هایکتاب   سراغ  به  وقتی 
  « حسین  بن   علی»  ترکیب  از  خود   پدر  به   اشاره  برای  او  کنیمنمی   مالحظه   رویم،می

بلکه  استفاده   تنهایی به    گویدمی   پدرش   از   روایت  نقل  در  معمول   طوربه   او  بینیممی   کند، 
  را   صدوق   شیخ   سندهای   که   بود   نخواهد  فایده   از   خالی   ما  برای   ولی  «؛ ...گفت  ما   به   پدرم»

لقبی  و  ییتنها به   «حسین  بن  علی»  اسم  آیا  بفهمیم  تا  کنیم  پیگیری  هیچ    در   بدون 
  اگر  حال   نه؟  یا  شودمی  اطالق  ،بابویهابن   پدرش  ۀدور هم  و  طبقه   در  رجالی  بر  او  سندهای

  که   بود  خواهد  نکته   این  ای بر   قدرتمند   ایکننده تأیید   است  نداشته   ایرویه   چنین  او  بینیمب
  در  خصوصبه   ؛ است  دهشنمی   اطالق   «بابویهابن »  بر   جز  « حسین  بن   علی»  مجرد   ترکیب

  داشته   وجود   کار  این  برای  مشخصی  ۀ قرین  اینکه  مگر  ؛او  به   نزدیک   های دوره   و  او  ۀطبق
   . باشد

  تنها   صورتبه   را   «حسین  بن   علی »  عنوان  او  ندیدم   «صدوق   شیخ»  هایکتاب   در   بنده 
  عنوان  این  زیرا   است؛   برده   کار   به   ... یا  جد   یا  لقب   یا  کنیه   با   را   آن   بلکه  ؛ باشد  برده   کار   به
  بیان   نامش  با  را   او  وی  و  اوست  پدر  بابویه، ابن   و  ندکمی  بابویهابن   متوجه  را   ذهن   تنهایی،به 

  صدوق  شیخ   از   غیر   علمایی  که   حالی  در   «؛ ...گفت  ما   به   پدرم »  گوید می  بلکه   ،کندنمی 
  شد   خواهد  گفته   نیز   و  شد  گفته   و  اند، بردهمی   کار  به  تنهاییبه را    «حسین  بن  علی»  عنوان

  این   اطالق   عدم   بنابراین  ؛ است  بوده   قمی   بابویه ابن   ،«حسین  بن  علی »  ازها  آن   منظور   که
  ؛کندمی   تأیید  گفتیم   که  را   اینکته   بابویه، ابن   از   غیر  بر   صدوق  شیخ   توسط   تنهاییبه   عنوان
  ایقرینه   وجود  با  مگر  شود، می   برده  کار   به  بابویهابن   برای  فقط   ییتنها به   عنوان  این  اینکه

   . نندهکمتمایز  ومشخص 
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  روایت ها  آن  از   «حسین  بن   علی »  عنوان  با   خود  سندهای  در   صدوق  شیخ   که  کسانی
   :جمله  از  ؛ند بسیار  است  نشده  برده کار  به تنهاییبه  نام این  ولی ،کرده نقل

 ؛ آبادی سعد حسین  بن  علی -1

 ؛ بزاز  جنید  بن حسین  بن  علی -2

 ؛ برقی  حسین  بن  علی ابوالحسن -3

 ؛ یعقوب  بن  سفیان بن  حسین  بن  علی ابوالحسن -4

 ؛طالبابی  بن  علی  بن حسین  بن  علی -5

 ؛ میثمی حسین  بن  علی -6

 ؛ نحوی حسین  بن  علی -7

 ؛ ضبی جعفر بن حسین  بن  علی -8

 ؛دب ؤم شاذویه بن حسین  بن  علی -9

 ؛ ضالف بن حسین  بن  علی -10

 ؛ علوی حسین  بن  علی -11

 ؛ نیشابوری  خیاط  حسین  بن  علی -12

 ؛ بغدادی حسین  بن  علی -13

 .  ... و

  در   ، لقب  بدون  و  تنها  صورتبه   را   « حسین  بن  علی»  عنوان  صدوق   شیخ   ندیدم   بنده 
  و ؛ روشن و واضح ایقرینه   با  مگر ،باشد   برده کار  به آن، به  نزدیک  هایدوره  و پدرش ۀطبق
  او  از  را   زیر   هایکتاب   بنده   نروند.   فراتر  مورد   سه   یا  دو  از  شاید  و  هستند   نادر  بسیار   هااین



 احمدالحسن وصیت و وصی  ................................................................................ 526

   : کردم بررسی و خواندم

 ؛الفقیه یحضره  ال من جلدهای ۀ هم -1

 ؛امالی -2

 ؛ توحید -3

 ؛ خصال -4

 ؛ عمالاال ثواب -5

 ؛ شیعه صفات -6

 ؛ گانهسه  هایماه  فضایل  -7

 ؛ شیعه  فضایل  -8

 ؛ دینالکمال  -9

 ؛ عئشرا العلل  -10

 ؛ااخبارالرض عیون -11

 . خباراال معانی  -12

  تعریف   از   اشنویسنده  و   کتاب  که   رسیممی   قولویه ابن  زیاراتالمل اک  کتاب  به   اکنون
  بسیار   بابویه ابن  از  او  و  است،  قولویهابن   شیخ  بابویه،  بن  حسین   بن  علی  .هستند  نیازبی

  ولی  ؛ کندمی   بیان  کامل  صورتبه   را   ابویه بابن   نام   مورد  چندین  در   یو   کند.می   نقل   روایت
  « حسین  بن  علی»  عنوان  وقتی  «قولویهابن »  بدانیم  که  ستا   آن  اهمیت دارد  ما   برای  آنچه

  شاید   یا  دیگر؟   شخصی  یا   است   بوده   ابویه بابن   ش منظور   آیا  بردمی   کار   به   تنها   صورتبه   را 
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 . باشد  داشته وجود  متفاوتی هایحالت

  در   یلقب  هیچ   بدون  و  تنها   صورتبه   را   « حسین  بن   علی »  عنوان  قولویهابن   :گویممی
  روایت   او  از   که   کسی  و  راوی   ۀ قرین  با   و   ، است  کرده   بیان  مورد   21  در   زیاراتالکامل   کتاب
تمامِی    در   و   ،کندمی   روایت  « بابویهابن »  از  قولویه ابن   شویم می   متوجه   ، شواهد  دیگر   و   شده
  مثل   افرادی   ؛کرده است  نقل   روایت  بابویهابن   مشهور   مشایخ  از   «حسین  بن  علی»  هااین

  داللت   بر  عالوه  «؛عطار  یحیی  بن   محمد   و  عبدالله  بن   سعد  ،هاشم   بن  ابراهیم   بن  علی»
  بن  علی»  کنیه  و  لقب  و   جد   به  «قولویهابن »  شودمی  تصریحها  آن  در   که   روایات  دیگر

 .است کرده تصریح  «بابویه بن حسین

  از   «زیاراتالکاملکتاب »در    «قولویهابن »ها  آن  در   که  کنممی  بیان   را   مواردی   اینجا   در
   : است کرده روایت لقب  بدون و تنهاییبه  « حسین بن  علی» عنوان

 ؛ 35، ح57ص  -1

 ؛ 92، ح91ص  -2
 ؛ 104، ح107 ص -3
 ؛ 131، ح121ص  -4
 ؛ 194، ح156ص  -5
 ؛ 241، ح179ص  -6
 ؛ 362، ح244ص  -7
 ؛ 392، ح260ص  -8
 ؛ 439، ح279ص  -9

 ؛ 476، ح292 ص -10
 ؛ 515، ح306ص  -11
 ؛ 630، ح383ص  -12
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 ؛ 636، ح391ص  -13
 ؛ 642، ح425ص  -14
 ؛ 648، ح427ص  -15
 ؛ 666، ح434ص  -16
 ؛ 698، ح459ص  -17
 ؛ 715، ح469 ص -18
 ؛ 734، ح480ص  -19
 ؛ 772، ح497ص  -20
 . 782، ح501ص  -21

  نام  با  راویانی از «قولویهابن » که ستا  آن کندمی تأکید بنده   قبلی کالم بر  بیشتر آنچه و
  بلکه   ؛نکرده  بیان  تنهاییبه   هرگز  را   کدامهیچ   ولی  ،است  کرده  روایت  « حسین  بن  علی»

 .است کرده ذکر  هم را ها آن  ...و لقب  و جد حتما  

  « حسین  بن   علی»  عنوان  بردنکاربه   از   منظور   که   است  آن  ای بر   دیگری  دلیل   نیز   این
   . است بوده  «قمی بابویه ابن » فقط  ،تنهایی به 

  که   کنم می  ذکر   را   مواردی  گرامی  ۀخوانند  برای  مطلب  شدن  ترروشن   برای   حال   این  با
  یاد   ... یا کنیه  یا   جد   یا   لقب  با  همراه  « حسین  بن   علی »  نام با  راویانی  از  « قولویهابن»ها  آن   در

   : هستند تن  چهار فقط ها آن است. کرده

ح216ص  -1   عبداللهواب  بن   احمد   گفت:   ما   ه ب  آبادی سعد   حسین  بن   علی  : 314، 
 ... گفت: ما  به برقی

  به   رقاق  نیشابوری  حسین  بن  علی  :گفت  سعد  :گفت  پدرم  :789، ح506ص  -2
   . ...گفت: من  به عیسی بن شعیب  ابوصالح  گفت: من
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ح511ص  -3   از   ، عطار  یحیی  بن  محمد   از   گفت:  من   به   یعقوب  بن   محمد   :798، 
   ... ،محمد  بن   ابراهیم از  ، نیشابوری حسین  بن  علی

ح512ص  -4   گفت:  ، کرد  روایت  عبدالله  بن  سعد  از   گفت:  من  به  پدرم  :799، 
   ...: گفت من به  رئاب   بن  ابراهیم گفت: نیشابوری  حسین  بن  علی

   آخر. و  است اول که  است خداوندی آِن  از  ستایش و سپاس  و



  ارشاد   ، اختصاص  ،امالیها  آن   ترین مهم   که   پردازیم می  مفید   شیخ   های کتاب   به   اکنون
تنهایی  به   را   « حسین  بن  علی»  عنوان  وی  که  را   ی سندهای  قبلی  ۀ روی  طبق   و   ،هستند  مزار  و

  شخص  یا   است   بوده   «بابویهابن »  مفید   شیخ   منظورِ   آیا   ببینیم   تا   کنیم می   بررسی  است   آورده
   دیگری؟

  در   جز  تنهایی،به   «حسین  بن  علی»  نام  ندیدم  مفید  شیخ  الذکرِ فوق   هایکتاب   در  بنده
   : کنممی بیان  شانمنابع با  همرا را  ها آن که  ،باشد  آمده  مورد شش
  ما   به   جماعتی   و  قولویه  بن  محمد   بن   جعفر  و  هارون  بن   احمد  : 15ص  ،اختصاص   -1

  بن   احمد  از   ،حسن  بن   محمد   از  ، حمیری  جعفر  بن   عبدالله  از  ، حسین  بن   علی   از   گفتند:
  که   ه،گفت  او  به  که  کسی  از  ، فزاری  حکم  بن  صخر  از  ،حصیره  بن  حارث  از  ، صباح  از  ،نضر

  در  یا  الحراممسجد   در   و  کردمی   صحبت   ا خد  رسول   با   حمق   بن   عمرو  است  شنیده   او
  نشان  را بهشت  ۀنشان تو، به آیا ،عمرو ای»  فرمود: می   که  شنید   خدا   رسول   از   مدینه   مسجد

 غذا  که  دهمب  نشان  را  آتش  ۀنشان  و  ،رودمی  راه  دربازارها  و  نوشدمی  آب  و  خوردمی  غذا  که  دهمب
  به   را ها  آن  ، فدایت   به   مادرم  و   پدر  ،بله   :گفتم  ؟«رودمی راه بازارها  در  و نوشدمی  آب و خوردمی
  : فرمود  ایشان  پس  ،نشست   و  کرد  سالم  و  آمد  و  شد  وارد  علی  ! بدهید  نشان  من

  و  کرد   سالم  و  شد   وارد  معاویه   سپس  .«هستند  بهشت   ۀنشان  او  قوم   و  شخص   این  !عمرو  ای»
 « . ...هستند دوزخ ۀنشان او قوم و شخص این !عمرو ای»  :فرمود   پیامبر ، نشست سپس
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  همان   ، شده  روایت  او  از  که  کسی  و   راوی  ۀ قرین  به   توجه  با   اینجا   در  «حسین  بن  علی»
  بابویه ابن   از   او   شد   گفته  و   ، است  قولویه   بن   محمد   بن   جعفر  کننده روایت   . است  بابویه ابن

  « حمیری  جعفر  بن   عبدالله»  است  شده  نقل  روایت  او  از  که  کسی  و  کردمی   روایت  بسیار 
   .است معروف و بوده بابویه ابن  استاد و شیخ که است

   .کنممی  افهضا  مطلب این  به هم  را  قبلی ۀشدگفته مفصل مطالب

  بن   محمد   از  ،حسن  بن   محمد   از   ،حسین  بن   علی  از  :268  و  267ص  ،اختصاص  -2
  شده  روایت   سام  آل  غالم  صباح و اب  از   ،عمرو  بن  محمد  از  ، سندی  بن  علی   از  ، صفار  حسن
  ما   بر   ( کوفه)  سواد  اهل  از  مردی   که  بودیم   اباعبدالله  نزد  ،ءمغرا ابو   و  من   گفت:   است،

  ! باد  تو  بر   خدا   برکات  و  رحمت   و   ،ین مؤمنامیرال  ای  تو  بر  سالم  : گفت  و  شد  وارد
  در  را   او  حضرت  سپس  «.باد   تو  بر  خدا  برکات  و  رحمت  و  تو  بر  سالم»  :ودفرم  ابوعبدالله

 که  امنشنیده   و  ندیده   من  :گفت  من   به  ءغرا مابو  یا  ،گفتم  ءغرا مواب   به  من  ، نشاند  خود   کنار
  من   به  ابوعبدالله  .باشد   کرده  مسال  لیع   المؤمنینامیر   بر  جز  نام  این  با  کسی
  ه داشت  ما  اولیِن   هرچه  کند  درک   آنکه  تا  رسدنمی  ایمان  حقیقت  به  بنده  ، اباصباح  ای»  : فرمود

 «.دارد  هم ما  آخریِن  است

  آمده  «حسن  بن  علی»  عنوان  با  منابع  برخی  در  ،اینجا  در  شدهوارد   «حسین  بن  علی»
  این  قطعیت عدم ایبر  همین  و ـ1وسائل المستدرک  ،شیعه  حادیثاال جامع  ،بحار   مثلـ است

  »علی بن حسین«  عنوان  ،آن  از  پوشیچشم   با  ولی  ؛کندکفایت می   عنوان  این  به  شخص
   : زیرا   شود؛می  منطبق «یوسف بن  حسین  بن   علی» به

  این  با   ، ستا   آورده   10ص  ، اختصاص   کتاب   در   را   سند  همین   عین   مفید   شیخ   :اول
   :سند  متن  . است یوسف «حسین بن  علی» این  جد  که توضیح 



،  12ج، بروجردی ،شیعه االحادیثجامع؛ 327ص، 37و ج، 360و  359ص، 25ج،  االنواربحارکنید به:  مراجعه . 1
. 399ص، 10ج ،الوسائلمستدرک  ؛353ص 
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 « ...صفار حسن بن   محمد از ، حسن بن  محمد  از ، یوسف بن   حسین بن  علی»

  نیز  او  و  کند می  روایت  حسن   بن   محمد   از   اینجا   در  «حسین  بن  علی»  کنیم می   مالحظه
  مطالبی   به   توجه   با   علما   از  برخی  و  ما؛  بحث  مورد   سند   مثل  درست   ؛کندمی   روایت   ارصفّ   از

 وار خالصه   را   عناوین   و   سندها  معمول   طور به   اند، گفته   فصل  یاخود    کتاب   ابتدای   در   که
  ای بر   ایقرینه   است  شده  بیان   فصل  یا   کتاب  ی ابتدا   در  که  مطلبی  بنابراین  اند؛نوشته می

   .خواهد شد بیان نهایت   در که است چیزی 

  برخی  در  دارد.  وجود  اختالف  «یوسف  بن   حسین   بن  علی»  عنواندربارۀ    حتی  ولی
   :زیر   سند مثل  «؛یوسف بن حسن  بن  علی» است آمده گونهاین  مفید شیخ سندهای

 : 194ص  ،اختصاص

  محمد بن  حسین  از ،لوی ع  جعفر بن  محمد از گفت:  ما  به  یوسف بن حسن بن  علی و»
 « . ... گفت من به   مازنی ابوعثمان  گفت: ، عمی جمهور بن

  علی  شیخ  و 1،کرده  بیان  اختصاص  از  نقل  به  ،لفظ  این  با  را   سند  این  خویی  محقق
 : است کرده تأکید  آن بر  یوسف بن   حسین بن  علی حالشرح  در   شاهرودی نمازی

  ، او  از  10ص  در  اختصاص  در  مفید  .نکردند  بیان  را  او  :یوسف  بن   حسین  بن   علی»
  ، او   از   194ص   در  نیز  و  است،   هکرد  روایت  صفار  حسن  بن   محمد  از   ،حسن   بن   محمد   از
 2.« شودمی دیده حسن  سند: این در و ؛است  کرده رویت لویع جعفر بن محمد از

  است؛  کرده  بیان  اسم   این   برای  متمایز  صورتبه   عنوان   دو  نمازی  شیخ  همچنین
   زیر:  مطابق



شرح    ،ابطحی  ،المقالفرزدق؛ و نیز تهذیب  حالشرحدر    278ص،  14ج،  معجم رجال حدیثمراجعه کنید به:  .  1
. 483فحۀ ص
. 359ص، 5ج  ،مستدرکات علم رجال حدیث. 2
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 : 9877 ۀشمار ، 341ص،  5ج  ،حدیث  رجال علم مستدرکات

 لویع  جعفر  بن  محمد  از  ،او   از  ارشاد  در  مفید   شیخ  : یوسف  بن  حسن  بن   علی»
« 51ص،  2ج ،برار اال ةحلی  .است کرده روایت

 : 9878 ۀشمار ، 341ص،  5ج  ،حدیث  رجال علم مستدرکات

  . بود  قم اهل مشایخ  از او .اندنکرده بیان را او :قمی صائغ یوسف بن  حسن  بن علی»
  وجود   201ص  و  324ص ،  52ج  جد  نیز  و  86ص،  13ج،  کمبا   در  او  روایات  از  بخشی

 « .دارد

 . است  آمده «حسنلفظ » با   منابع برخی در   همچنین

 : 261، ح 308ص  ،طوسی  شیخ غیبت 

  ، بود  حاجی  وقتی   میق  هسور   بن  محمد   حسین   ابوعبدالله   :گفت  نوحابن»
  احمد   بن  محمد  و  ،قمی  صائغ   یوسف  بن  حسن  بن  علی  :گفت  من  به  و  آمد  ما  سویبه

 « .  ...گفتند  من به قم  اهل مشایخ دیگر و ،داللابن به معروف صیرفی محمد بن

همچنین  است  آمده  صورت   همین  به  نیز  324ص،  51ج   ، بحار  در  سند  این   در ؛ 
،  3ج  ،العلومبحر   سید «رجالی فواید » کتاب، 310ص،  4ج  ،مهدی امام حادیث اال معجم

  حسین   بن   لی ع  محمد   حالشرح   در  345ص،  17ج   ،معجم  در   خویی   محقق   ، 297ص
  خاتمه   و  ،155ص،  6ج  ،شیعهال اعیان   ،264صفحۀ    شرح  ، ابطحی  مقال  تهذیب   ،قمی

   .است آمده صورت  این  به  258ص،  3 ج  ،مستدرک

  گفته   ،باشد  آمده  جّد  از   مستقل   که  صورتی   در  او  نام در  اختالف   وجود   نیز  ترپیش   اندکی
   .شد

  « حسین  بن  علی»  یا   است  «حسن  بن   علی»  که  کنندهروایت   ایندربارۀ    اینکه   نتیجه
  اطالق   مسئلۀ   با   کند   ادعا  ،آن  دادنقرار   ویزادست  با  تواندنمی   کسی  و  دارد،   وجود   تردید 

   . است تعارض در  « قمی  بابویه ابن» بر  تنها  صورتبه  « حسین بن  علی» عنوان
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   . است واضح یدلیل با  آن اثبات بر  فرع  ، سئلهم این  به  استدالل  پس

  بن   محمد  گفت:  ما  به   معقل  بن  محمد  ابوالحسن  : 209  و  208ص  ، اختصاص  -3
  از  ، سراج  بن   عامر   از   ، مرزوق  بن   محمد   از   گفت:   من   به   حسین  بن   علی   گفت:   ما   به   عاصم 
  حذیفه   از  گفت:  است،  شده  روایت  شهاب  بن  طارق  از  ، مسلم  بن  قیس  از   ،ثوری  سفیان
  برسد   قائم  خروج  زمان  وقتی»  : فرمودمی   که  شنیدم   خدا   رسول   از  :گفتمی   که   شنیدم 
  امت   بهتریِن   و  رسید   پایان  به  شما   بر  ستمگران  زمان  !مردم  ای   که  دهدمی  ندا   آسمان   از  منادی 
  عصائب   و  شام  از  یابدال  و  مصر  از  یبرگزیدگان   .شوید  ملحق  مکه  به  ؛شد  امر  این  دارعهده  محمد
  شان یهاقلب  که  حالی   در  ،کنند می  خروج  ـ هستند  روز  شیران  و  ، شب  در  هبان ار   کهـ  عراق

  :گفت  حصین   بن   عمران  «.کنندمی  بیعت  مقام  و  رکن  بین  او  با  و  است   آهن  هایپاره  همچون
  فرزندان   از  مردی  »او  :فرمود  پیامبر  بفرما.   توصیف   ما  برای  را   مرد  این  ،خدا   رسول  ای

  او   .دارد  تن  بر  ُپرزکم  سپید  عبای  دو  است.   قدبلند 1"شنوءة"   ۀقبیل   مردان  مانند  و  است  حسین
  تخم   دریاها  در  ماهیان  و  هایشانالنه  در  پرندگان  که  است  هنگام  این  در  .است  من  نامهم
  محصول   برابر  دو  زمین  و   شودمی  آساسیل  و  سرریز  هاچشمه  آب  و  طوالنی  رودها  و  گذارندمی
  عدل از را  زمین  او و کنندمی  حرکت کنارش  در  اسرافیل و ،او  روی  پیِش   در جبرئیل  آنگاه . دهدمی

 « . است شده ُپر ستم و ظلم از که همان گونه  کندمی ُپر داد و

  از   عمیر ابی   ابن   و   ،است   کرده  یت ا رو     له اباعبدال  از  و   رضا   امام   از  « عاصم  بن   محمد»
  امکان  و  کنید؛   مراجعه  11032  ۀ شمار ،  206ص،  17  ج  ، معجم  به  ؛ است  کرده  روایت  او

  روایت   بابویه ابن   از  او  چگونه  حال   باشد؛   کرده  نقل   روایت  واسطه  بدون  او  از  بابویه ابن   ندارد
 !کند؟

  نبوده   بابویه ابن   عصرهم   و  طبقه   در   یقینا    ، اینجا  در   شدهگفته   « حسین  بن   علی »  پس



ه بن کعب َاْزدی هستند که به های قبیلۀ بزرگ َاْزد و فرزندان شنوءة بن عبد یمن و از تیره ای در  قبیله   :شنوءة .  1 اللَّ
( http://hadith.netاند. )مترجم، منبع: سایت بلندی قد مشهور بوده
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  .است

  از   ،مسعود  بن   محمد  بن  جعفر  از  ، قولویه  بن  محمد   بن   جعفر  : 65ص  ، اختصاص  -4
  ، بالدواب  بن  ابراهیم  گفت:  است،  کرده  روایت  عبید   بن  مروک  از  ، حسین  بن  علی  از  ، پدرش

  گذاشتید؟  را   پنجم  شرط  چگونه   ،اصبغ  ای   :گفتم  او  به  گفت:  من  به  اصبغ   از  ،مردی  از
 . تگذاش ما برای  را   فتح شرط او و گذاشتیم  را  ذبح   شرط ما :گفت

  اصحاب   از  5608  ۀ شمار ،  378ص  ،خود   رجال  در  را   «عبید  بن  مروک»  طوسی  شیخ
  روایت   رضا  امام  از   او  که  دارد   تصریح   خویی  محقق   حتی  و   است   شمرده بر   جواد  امام

   .کنید مراجعه12264 ۀشمار ، 137ص،  19ج  ،حدیث  رجال  معجم به  .است کرده

  قطعا    او  پس  ؛کندمی  روایت  « عبید  بن   مروک»  از  اینجا   در   شدهگفته   « حسین  بن   علی»
نتیجه   است؛   نبوده   « بابویهابن »  عصرهم   و   طبقه   از   داشته   اشتراکی  او  با   ندارد  امکان  در 

  و  «عبید  بن  مروک  از   ،حسن   بن   علی »  :است  آمده   گونهاین   منابع   برخی  در   بلکه   باشد. 
   .است نشده  گفته  «حسین بن  علی»

  گفت:   من  به   حسین  بن  علی  گفت:  من   به  ابوالقاسم  :135  و  134ص  ، مزارال  -5
  حسین   بن  محمد  گفت:  است،  هکرد  روایت  احمد  بن  محمد  از  ،عطار   یحیی   بن  محمد  از

  حرانی  علیو اب   از  ، مسلم  بن   هارون  از   ، احمد  بن   محمد  از   گفت:  من   به   جوهری   مت   بن
  زیارت   را   حسین  قبر  که  کسی  پاداش  :گفتم  اباعبدالله  به  ت:فگ  است،  هکرد  روایت

  یا   رکعت  دو  آنجا   و  کند   زیارت  را  او  و  برود  حسین  قبر   سویبه  هرکس»  : فرمود   چیست؟   کند
  آیا  و،  شوم   فدایت  : گفتم  .«شودمی  نوشته  شبرای  عمره   و  حج   پاداش   ،بخواند   نماز  رکعت  چهار
  است؟   گونه   همین  هم  بیاید   است   واجب  اطاعتش   که   امامی  قبر   نزد   که  ی هرکس  برای

 «.بله» :فرمود

  ابوالقاسم   که  راوی  ۀ قرین  به  است،«بابویهابن »  همان  روایت  این   در  «حسین  بن  علی»
  شیِخ   که  یحیی  بن  محمد  یعنی  شودمی  روایت  او  از  که  کسی  ؛ همچنیناست  قولویه  بن
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   .شد  گفته قبال   و ، است بوده  بابویه ابن

  است،  هکرد  روایت  ال جّم   صفوان  از  ، حسین  بن  علی  از   ، اّش وَ   : 219ص، 2ج   ، ارشاد  -6
  بیهوده   کار  امر  این  صاحب»  :فرمود   . پرسیدم  امر  این  صاحبدربارۀ    اباعبدالله  از  گفت:
  ایبزغاله   که  حالی  در  شد  وارد  الحسنابو   حین  این  در  «.کندنمی  بازی  و  دهدنمی  انجام
  را   او  اباعبدالله  .«کن  سجده  را   پروردگارت»  :گفتمی   بزغاله  آن   به   و   داشت   خود   با   مّکی

  بازی   و  دهدنمی  انجام  بیهوده  کار  که  کسی  فدای  به  مادرم  و   پدر»  :گفت  و  گرفت   آغوش  در
   «.کندنمی

  زیرا   ؛نیست  بابویهابن عصرهم  و طبقه  از قطعا   نیز اینجا در شدهگفته  «حسین بن علی»
   .است کرده روایت صادق  امام از واسطه بدون که کند می روایت یجمال صفوان از او

از   غیرکسی  هب  ،تنهاییبه  را  « حسین بن علی» عنوان  مفید شیخ ندیدیم ما اینکه  نتیجه
  غیر  رای ب  ییتنها به   را   عنوان  این   و  باشد،  کرده  اطالق  ،او  عصر  و  طبقه   در  ،قمی   بابویه ابن

 . روشن و واضح  ۀ قرین با  مگر  است نبرده کار  به او

  به   تنهاییبه   وقتی  «حسین   بن  علی»  اطالق  به  مفید   شیخ  سندهای  در  اکنون
 پردازیم. می  باشد   شده برده  کار  به  او عصرهم  و  طبقه در بابویهابن  از  غیر کسی

 ... کوفی عبید  بن  حسین  بن  علی   از ... :41ص،  1ج  ، ارشاد -1
   . ..کوفی عبید  بن  حسین  بن  علی   از ... :42ص،  1ج  ، ارشاد -2
  پیدا   اصفهانی  محمد  بن  حسین  بن  علی  الحسنو اب  خط   به  :190ص،  2ج   ،ارشاد  -3
  ...کردم
   ...عمر بن   حسین بن  علی از  ...:316ص،  2ج  ، ارشاد -4
 ... یمانی حسین  بن  علی  از  ...و : 358ص،  2ج  ، ارشاد -5
   ... آبادیسعد  حسین  بن علی  از ... :52ص ،امالی -6
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   ... بادیآسعد  حسین  بن علی  از ... :67ص، امالی -7
 ... واقد بن   حسین بن  علی از ... :246ص ،امالی -8
   ...آبادیسعد  حسین بن  علی از ... :280ص ،امالی -9

   ...یوسف بن   حسین بن  علی  : 10ص  ،اختصاص  -10
 ... فزاری حسین  بن  علی  از ... :66 و  65ص  ،اختصاص  -11
 ... یعقوب بن  حسین  بن علی  از ... :222ص ، مزار -12

  شیخ   و  طوسی   شیخ   و  قولویه ابن   شیخ   و  صدوق   شیخ   های کتاب   ۀ هم  به  بنده   اینجا   تا
  « حسین  بن   علی»  عنوان  نیست   ممکن   هاکتاب   این   تمام   در   شد   مشخص   و   پرداختم   مفید

  بن  حسین  بن  علی»  از  غیر   دیگری   شخص   برای  ای،قرینه  هیچ  وجود  بدون  و  یی تنهابه 
  کننده متمایز  ایقرینه  آنکه مگر ،باشد شده برده کار به ،عصر اوهم  و طبقه در  «قمی بابویه
  یا   کنیه  یا  جد  از  جدا   صورتبه   باشد  بوده  پدرش  و  او  نامهم  که  کسی  و  باشد،   داشته  وجود
   .است نشده  بیان ... یا لقب

گاهم  بنده    خوانندگان   برخی  برای  شاید   و  کردم   رویزیاده   موضوع  این  در  بسا   چه   که   آ
  دلیل   و   حجت  بیشتر   هرچه  شدنتر روشن   برای   را   کار   این   ولی  ؛ باشد  بوده   کننده خسته
  تنهاییبه   « حسین  بن   علی»  عنوان  گوییم می ما    وقتی   بدانند   معترضان  شاید   تا   دادم   انجام
  اگر   و  ، ایمنگفته   گزاف  و   بیهوده   ، دیگری کس  هیچ   نه   و   شودمنطبق می   بابویه ابن   به فقط  

  روشنی به   ، کردیم  روشن  ما  که  طور  همان  را   خود  حرف  باید  دارند  اصرار  خود  عناد  برها  آن
  مفصل  صورتبه   صریح،  دلیل   با   داشتیم  بیان   تفصیلبه   که   طور  همان  و  ، کنند   بیان 

  برایشان   پاسخی   ما  در حالی که   کنند می  پر   خاک  با   را   خود  هایدهان ها  آن  وگرنه   ؛ بگویند 
 « ...نیست  کاری جاهالن با را  »ما : مگر نداریم

 .وحده والحمدلله
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 دوم   ۀنکت
  شود می  روایت   او   از  که   کسی  و   راوی دربارۀ    بحثی   به   اکنون   ، بیشتر  دلیل   ۀ ارائ  برای

  بن  علی»  عنوان  حالشرح  قسمت  در   را ها  آن  خویی  محقق  که   کسانی  برای  عنه()َمروی
  که  است این اثبات بحث این  از غرض و پرداخت خواهم است کرده بیان یتنهایبه  «حسین
منطبق    او  رب  فقط  ،بابویه ابن   زمان  در  ،تنهاییبه   «حسین  بن  علی»  عنوان  یا  اسم  اطالق

 نیست.  وصیت روایت فقط  ما  منظور  و ؛دیگری   کس هیچ نه  و شودمی

  لقب   هیچ  بدون   و  تنهایی بهـ   «حسین  بن   علی »  از  که   کسانیدربارۀ    خویی  محقق
  ه، کرد  نقل   روایت ها  آن  از   وی  که  کسانی   نیز   و   ،ندا هکرد  نقل   روایت  ـ دیگری   فیضاا 

  برای   تنهایی به   وقتی   اسم،   این   که  شد   خواهد  روشن   و   ،است  کرده   ارائه  فصلی م  توضیحات 
  اطالق   او  به   فقط   تردیدی  هیچ بی   شود   برده   کار   به   بابویه ابن   ۀ طبق  در   و   عصرهم  کسی

   آمد. خواهد آن لیتفص  اللهشاء ان و است شدهمی

  بن   علی»  اسم   اطالقدربارۀ    را   دیگران  و  نوری   میرزای  سخن  بحث  این   شروع  از  قبل
 کنم: می  بیان  رجال و حدیث  های کتاب  در  لقبی، هیچ  بدون و تنهایی به  «حسین

 : است گفته  نوری  میرزای

  علی "  ،آمده  صدوق  شیخ  پدردربارۀ    رجال  و  احادیث  هایکتاب  در  که  عنوانی  »...
 1« . ...است بوده "بابویه بن علی"  یا "حسین بن

 : است آمده  چنین مستدرک خاتمه سوم  جلد پانوشت و

  پدر   رسدمی  نظر   به  که  کند می  روایت   حسین"  بن   "علی  از  ،شدهیاد  ۀ قولویابن  ... »



. 316، ص1، جخاتمه مستدرک. 1
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 1« .باشد  صدوق ما  شیخ

  جواد  قلمبه   مشرفه(  قم  ،بیتالآل  سسهؤ)م  «ضار ال فقه »  کتاب   تحقیق  ۀمقدم  در
 است:  آمده شهرستانی 

  های کتاب  در   که  عنوانی  که  باشید  داشته  نظر  در  نیز  را  نکته  این  عالوهبه  »...
  " بابویه  بن  علی"  یا  "حسین  بن  "علی  رفتهمی  کار  به  صدوق  شیخ  پدر  برای  رجال  و  حدیث

 2« .  است... بوده

،  12ج   ،حدیث  رجال  معجم   در   خویی  محقق  گویم:می   شد  تقدیم   که  مطالبی از    بعد
  کسانی  تمام   و  کندمی   تعبیر  «حسین  بن  علی»  عنوان  با وی  از  8048  ۀشمار   ذیل،  382ص

 : است گفته  نموده، بیان کنند می نقل  روایت  وی ازها آن یا   کندمی روایتها آن  از وی  که را 

  قمی:   تفسیر  است؛  هکرد  نقل  ابوعبدالله  بن  محمد  بن  احمد  از  حسین:  بن  علی»
ی    :تعالیحق  سخن   تفسیر  در  ،نور  ۀسور  ِنُسوا  َحَتّ

ْ
ُموا  َتْسَتأ ْهِلَها  َعَلی    َوُتَسِلّ

َ
 اجازه  تا)   أ

   .(گویید سالم آن اهل بر و بگیرید

شامل   مورد  124  کهـ  زیادی  روایات  سندهای  در  ایشان  :حدیث  در  او  ۀطبق    را 
  ، اورمه ابن  ،سنانابن  از  و  اباعبدالله  از  یو   .است  شده  ذکر  عنوان  این  با  ـشودمی

  حماد   ،بکر  بن  جعفر  ،خالد   بن  محمد   بن  احمد  ،ادریس  بن  احمد  ،ابوعبدالله   بن  احمد 
  علی   ،حمزه واب  بن  علی  ،جعفر  بن  عبدالله  ،عمیره  بن  سیف  ،عبدالله  بن  سعد  ، عیسی  بن
  بن   احمد  بن  محمد  ،حمزهوبا  بن  محمد  ،عثمان  بن  عمرو  ،موسی  بن  علی  ،حسان  بن

  بن   محمد  ،زیاد  بن  محمد  ،حسن  بن  محمد  ،صلت  بن  علی  بن  احمد  بن  محمد  ،علی
  مکناسی   محمد  و  ،یحیی   بن  محمد  ، علی  بن  محمد  ،عبید  بن   محمد  ،زراره  بن  عبدالله

 ،عثمان  بن  ابان  ،ارمنی  ابوعمران  ،ابوعبدالله  ،ابوجعفر  پسرش   و  است،  کرده  روایت
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  ، احمد   بن  عبدالله  ،خطاب   بن  ةسلم  ،مکی  محمد  بن  اسماعیل  ،محمد   بن  احمد
  علی   بن  محمد  ، محمد  ابوجعفر  ،پسرش   ،حاتم  بن  علی  ،علی   ،حسین  بن  اللهعبید

  که   آنجا  تا]  ...اند کرده   نقل  روایت  او  از  عوفی  و  ،خشاب   ،یحیی  بن  محمد  ،محبوب
  ز یتمی   و  ،است  مشترک   نفر  چند  میان  حسین،  بن  علی  عنوان  [است:  گفته  خویی  محقق

  پذیر امکان  است  شده  روایت   او  از  که  شخصی  و  راوی   از  استفاده  با  آن   تشخیص  و
 شود.« می

  اسم   ،خویی  محقق  منظور  که  نیست  پنهان  ،شد  خواهد  بیان  که  طور  همان  گویم:می
  گوید:می   مثال    زیرا   ؛استبوده    «قمی  بابویه  بن   حسین  بن  علی»  عنی ی  ، ما  بحث  مورد

  «، محمد  ابوجعفر  پسرش»  گوید:می   دیگر  جای  و  ه«کرد  نقل  روایت  او  از  ابوجعفر  پسرش»
   است. بابویه ابن  قمی  حسین  بن  علی  بن  صدوق شیخ همان محمد  ابوجعفر و

   : خویی محقق ۀ گفت این اما

  با   آن  تشخیص  و  زی تمی  و  ،است   مشترک   نفر  چند   میان  حسین،  بن   علی  عنوان»
 شود.«می پذیرامکان است شده روایت او از  که شخصی و راوی از استفاده

راویانطبق  چند   در   « حسین  بن   علی»  عنوان  که   است  دلیل   این   به   از  ؛ است  آمده  ۀ 
  و   ؛هاو دوره   طبقات  دیگر  در   و   ،کاظم  امام  زمان  در   نیز  و  صادق  امام  زمان در  جمله

  بنابراین   ؛هستند   مشترک  عنوان،  این  در   که  است  کسانی  ۀ هم  ذکر   به  زم تمل  خویی   محقق
  است   کرده  بیان  اند،شده  وارد  «حسین  بن  علی»  یعنی  عنوان  این  با  که  را   روایاتی  تمام  او

  روش   دلیل   همین  به  ؛باشد  شده  روایت   صادق  امام  از  مستقیم   طوربه   روایتی   اگر  حتی
)َمروی  وراوی    بررسی  به  را   تشخیص    ارجاع  ( است  شده  روایت  او  از  که  شخصیعنه 

  روایتها  آن   از  مستقیم  صورتبه   «حسین  بن   علی»  ندارد  امکان  که  را   کسانی  تا   دهد،می
  نقل   روایت  مستقیم  صورتبه   «حسین  بن   علی»  از  ندارد  امکان   که  را   کسانی  یا  باشد  کرده
 . کند  خارج  دایره این  از  و بزند  کنار باشند کرده

  که   است  آن  آیدمی  دست   به   آمد  خواهد   که  مطالبی  و  ه گذشت  مطالب  از  که  اینتیجه  
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  ۀ طبق  در   لقبی،   گونههیچ   بدون  و  تنهایی به   عنوان،  این  بردنکار به   ، حتمی   صورتبه 
  همین   به   نیز   خویی  محقق  تحقیق  ۀنتیج  و  ، شودنمی  منطبق   وی   بر   جز   ،بابویه ابن
   .باشد  نداشته  چه و  باشد داشته  یقصد   چنین وی  چه  انجامد،می

  کسانی  باید  است  بوده  «بابویه  بن   حسین   بن  علی»  او  کنیم  اثبات  بخواهیم  ما  اگر  پس
  بعد   که  را   کسانی  تمام  سپس  و  ، بشناسیم  اندکرده  روایت  « حسین  بن  علی»  عنوان  از  که  را 
  او از مستقیم صورتبه   باشد نداشته امکان که ایگونهبه   اند،بوده  او از پیش یا ندا هآمد او از

 ای گونه به   اندبوده   او  از  پیش  که  را   کسانی   ۀهم  همچنین  ؛ کنیم  استثنا   باشند  کرده  روایت
  روایت  او از مستقیم  صورتبه   بتواند تا  باشد   نکرده درک را   او «بابویه بن  حسین  بن  علی» که

   آمد. خواهد که هست  هم  دیگری  های قرینه  این،  بر  عالوه کنیم.  ا مستثن ،کند  نقل

  باقی   صغری   غیبت   ۀ دور   مثل   خصوصبه   زمان   یک   در   مرد  یک   فقط   ما   برای   اگر   پس
  ، باشد  نفر  یک  از  بیش  نتیجه  اگر  و  است  شده  مشخص  دقیق  طوربه   او  بماند،

  بررسی   مثل   هاییقرینه   شود؛  انجام   هاقرینه   بررسی  طریق  از   باید  وی  کردنمشخص
  نقل   روایتها  آن   از  وی  که  ی انکس  ۀمشیخ  یا  اند،کرده  روایت  او  برای  که  یراویان  ۀمشیخ

 .تاس کرده

  محقق   و  ندا ه بود  «بابویه  بن  حسین  بن   علی»  از  پیش  که  را   کسانی  تمام  اینجا  در   حال
  کنار   ، است  کرده  روایتها  آن  از   «حسین  بن  علی»  عنوان  و  کرده   ذکر  را ها  آن   خویی

 گذاریم. می

  بابویه ابن   از  غیر   کندمی   روایت   صادق  امام  از  که  کسی  قطعا    : اباعبداهلل  از 
 .است هنکرد  درک را  صادق  امام بابویه، ابن  زیرا  ؛است

  بن   حسین   بن   علی»  ندارد   امکان  و   است  کرده   روایت  رضا  امام  از   او   : سنانابن   از 
  ه یافت  وفات   220  سال  در  او  نجاشی،  ۀگفت  طبق   عالوهبه   ؛باشد   کرده  روایت   او  از   «بابویه
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 .است

  وی   نجاشی،   ۀنشدتأیید   نظر   طبق   ، باشد  بوده  طریف  بن   سنان   بن  عبدالله  همان   او  اگر
  چهار   با   نجاشی   و  است،   کرده  نقل   کاظم  امام  از   شده  گفته   نیز   و  صادق  امام  از

  سه  با   بابویه   بن   حسین   بن  علی   و   ، واسطه  پنج   با   طوسی  شیخ  و   ، کندمی  روایت   او   از  واسطه
  عبدالله  حالشرح  در طوسی شیخ که است مطلبی  همان  این و  ؛کندمی روایت او از واسطه

   است. گفته  سنان بن

 : است آمده صورت  این  به  فقط  کافی  کتاب در

  بن   علی  از  ،احمد  بن  عبدالله  از  ،احمد  بن  محمد  از  ،یحیی   بن  محمد  کلینی:»
 ... . »1صادق امام  از ،خنیس  بن معلی از  ،ولید بن  سابق از  ،سنانابن از ،حسین 

  و  است،   نبوده  قمی  ۀ بابویابن   ۀ دور   و   طبقه   در   قطعا    باشد   بوده   که   یهرکس  سنان ابن
   .باشد کرده  نقل روایت  او از واسطه بدون  ویهبباابن  ندارد امکان

 2: است آمده  گونهاین  کافی در مورد یک  در فقط  اورمه:ابن

  از   ،سعید   بن  حسین  از  ،اورمهابن  از  ،حسین  بن  علی  از   ،بحیی   بن   محمد  کافی:
 3... فرمود:   المؤمنینامیر است  کرده روایت که کسی

  بوده   جواد  امام  معاصر   شودمی   گفته   حتی   و   است  هادی  امام   معاصران  از   وی
  با   صدوق   شیخ   و 4، است  شمرده بر   رضا  امام  اصحاب  از   را   او  طوسی  شیخ   حتی  و  است

  بابویه ابن   ندارد  امکان  پس  ؛د نکنمی  روایت  او  از  واسطه  پنج  با   نجاشی  شیخ   و  ،واسطه  سه
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  « بابویه بن  حسین   بن   علی»  بدانیم  وقتی  خصوصبه  باشد؛  کرده   روایت  وی   از   واسطه  بدون
  پس   ؛ است  کرده  زندگی ، کشید  طول   سال  70  حدود  که   ،صغری   غیبت   زمان   تمام  در  تقریبا  

   باشد.  بوده  کودک  عسکری حسن امام حیات  زمان  در  باید  وی

  از   ، حسین  بن   علی  از   خود  تفسیر  در  قمی  ابراهیم   بن  علی   : ابوعبداهللن  ب  احمد
   است. کرده نقل  روایت  ابوعبداللهن ب احمد

  یا   274  سال  در  که  است  برقی  خالد  بن   محمد   بن  احمد   همان   ابوعبدالله  بن   احمد
 گاهی  است؛  کرده  روایت  او  از  واسطه  با  فقط  بابویه  بن  حسین  بن  علی  و  ،یافت  وفات  280
  حالت  این در    که   است  کرده   نقل  روایت   او  از   بادی آسعد  حسین   بن   علی   ۀواسط  با   وی

  ، عبدالله  بن   سعد   ۀواسط  با   گاهی   ؛ کندمی  نقل   ابوعبدالله   بن   احمد   از   را   بسیاری   روایات
  او  از   حمیری   جعفر   بن   عبدالله  ۀواسط  با   نیز   گاهی   ، ادریس  بن   احمد   ۀواسط  با   دیگر   گاهی
  و  ابوعبدالله  بن  احمد  تا  صدوق  شیخ  هایطریق   در  که  همان گونه  است؛  کرده  نقل  روایت

   است. آمده دیگران

  نقل  روایت  ابوعبدالله  بن   احمد  از   دیگران  از   بیش که    کسی  سندها،   بررسی   به   توجه   با
  ، بدّ ؤم  حسین   بن   علی  و   ، نحوی  حسین   بن   علی   ؛است  آبادی سعد   حسین   بن   علی   کرده،

   .اندکرده نقل  روایت  او از نیز  دیگران و

  نقل  روایت ابوعبدالله بن  احمد از واسطه با  فقط بابویه   بن  حسین بن علی صورت  هر به
  روایت   ابوعبدالله  بن  احمد  از   که  حسین  بن   علی  شودمی  مشخص  ترتیب   این  به   و  کند،می

  علی   از   بابویه ابن   که   است  این   گفت  توانمی   آنچه   نهایت   . است  بوده  بابویه ابن   از   غیر   کرده،
  ابوعبدالله  بن  احمد  به  او  ۀواسط  تواندمی  چگونه   پس  باشد؛  کرده  نقل  روایت  ابراهیم  بن

 ؟!ه استیافت  وفات 280 یا  274 سال  در  که باشد  برقی

  کنند نمی   یاد   بشانَس نَ   یا  هالقب   با   جز   را   ب دّ ؤم   و  ، نحوی  و   ، آبادیسعد   حسین   بن   علی
  داده  توضیح  ترپیش   که  طور   همانـ   مگر   ، کنندنمی   ذکر  لقب   بدون  و   تنهاییبه   را ها  آن  و
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  طریق  ازها آن  صورتی،  چنین در و کند، متمایز بابویهابن از  را  وی که ایقرینه   وجود با ـشد
  روایتها  آن  از  که  طریقی  به  توجه  با  یا  ـکنند می  روایت  او  از  که  کسانی  یعنیـ   مشایخشان

 . شوندمی شناخته  است شده  نقل

  به   تنهایی به   ، صغری  غیبت   زمان  در   « حسین  بن  علی»  وقتی   باشد   که   صورتی   هر   به 
  و  فضل   و   شهرت  خاطربه  این   و   ،ت اس  بوده  بابویه بن    حسین  بن   علی   منظور   ، شود  برده   کار

  علی »  که  وی  جزبه   دیگری  افراد  اما  .اوست  ...و  شخصیتی  جایگاه  و  علم  فراوانی  و  کمال
   .دنرومی  کار  به  صفت یا   لقب یا دَج  شان،نام همراهبه   ،شوند می نامیده  «حسین بن

  دونب   و  تنهاییبه   را   « حسین  بن   علی»  نام   ، خود  تفسیر  در   «قمی»  اینکه  نهایی   سخن
  روایت  «برقی  ابوعبدالله  بن   احمد »  ازها  آن   ۀ هم  که   است  آورده   جا   سیزده  در   لقبی،   هیچ 
  حسین   بن   علی   مشایخ   از   بلکه   ، نیست  قمی   بابویه ابن   مشایخ  از   ایشان  که   اند، کرده   نقل

  تفسیر   در  شدهگفته   حسیِن   بن  علی  تا  است  وافی  و  کافی  قرینه   همین  و  ،است   دآبادیعس
  مرحوم  سندهای   در   وی   با   اشتراکی  هیچ   و  شود   منطبق   بابویه این   از   غیر   فردی   بر   قمی 
  بوده   بابویه ابن   شیِخ   ،قمی  ابراهیم   بن  علی  یعنی  ،کتاب  ۀنویسند   چراکه  باشد؛  نداشته  قمی
   .برعکس نه  و است

  او  از  بسیاری   تاروای  و   بوده،  بابویه   بن  حسین   بن   علی  مشایخ   از   :ادریس   بن  احمد
 است.  کرده نقل

  احمد   ۀ واسط   با   نیز و   عبدالله  بن   سعد ۀواسط با  بابویه ابن : خالد  بن  محمد  بن   احمد
  کرده  نقل   وایت ر   او  از   بادی آسعد  حسین   بن   علی   و   حمیری   جعفر   بن   عبدالله  و   ادریس   بن 

  است.

  احتمال   به  است  کرده  نقل  «خالد  بن  محمد  بن  احمد»  از  که  «حسین  بن  علی»  این
  و   ،است  کرده   روایت  بسیار  او  از   زیرا   ؛است  « آبادیسعد  حسین   بن   علی »  همان  قوی

  ؛ است   بوده  خالد   بن  محمد  بن  احمد  هایکتاب   به  وی  طریق  او  که  است  گفته  نجاشی
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 :است گفته که آنجا  شود؛می  شامل را   بیشتر   ای  کتاب ودنَ  که  هاییکتاب

  بن   احمد  گفت:  است،  هکرد  باخبراو    هایکتاب  ۀهم  از  را  ما  ،الله عبید  بن  حسین»
  ی قم  ابوالحسن  سعدآبادی  حسین  بن   علی   مربی من  گفت:  ما   به  زراری  ابوغالب   محمد

 1« ... گفت:  ما  بهها آن  دربارۀ ابوعبدالله بن احمد گفت:  ما به

  بن   احمد   یعنی  خالد،  بن  محمد   بن   احمد  های کتاب  به   طوسی  شیخ  طریق  همچنین
  از  پس  الفهرست  کتاب  در   که  آنجا  ؛است  سعدآبادی  حسین  بن  علی  همان  ،ابوعبدالله
 :است گفته او های کتاب  برشمردن

  ابوعبدالله   شیخ  جمله   از  ما   اصحاب  برخی   را  وی  هایروایت  و   هاکتاب  این  همه »
  ، عبدون  بن  احمد  و  ،عبیدالله  بن  حسین  ابوعبدالله  و  ،مفید  نعمان  بن  محمد  بن  محمد

  بادی آسعد  حسین  بن   علی  از  ،زراری  سلیمان  بن  محمد  بن  احمد  از  نقل  به  دیگران،  و
 2«.گفت ما  به ابوعبدالله بن  احمد گفت: وی اند؛داده خبر ما  به قمی ابوالحسن

  غیر   کندمی  روایت  «خالد  بن  محمد  بن  احمد»  از  که  «حسین  بن  علی»  این  پس
  د، کنمی  نقل  روایت  خالد  بن  محمد  بن  احمد  از  خصیتش  این  زیرا   ؛است  بوده  «بابویهابن»

  تر پیش   آن  توضیحات  که است  کرده  نقل  روایت وی  از  واسطه  با فقط بابویهابن   که  حالی  در
 شد.  گفته

  در   وی   زیرا   ؛ بابویه ابن   نه   ، کند می نقل  از او روایت   تیمی   حسین  بن   علی : بکر  بن   جعفر 
   است: آمده  چنیناین ،  5ج  کافی سند

  از   ،سهلابی   بن   عبدالله  از  ، بکر  بن   جعفر   از  ، تیمی  حسین  بن  علی   از  ، محمد  بن   احمد
  همسر   است:   خوشبختی   از  چیز  سه»  : فرمود  اباعبدالله  گفت:   ،الکریمعبد   بن   عبدالله



. 77، صرجال نجاشی. 1
. 64، صشیخ طوسی ،الفهرست. 2
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ب  ش  و  صبح   هر  و  آورد  دست  به  خودش   شهر  در  را  اش روزی  مرد  اینکه  و  ،نیکوکار   اوالد  سازگار،
 1کند.«  آمدورفت اش[خانواده نزدبه]

  را   «حسین  بن   علی»   که  تفاوت  این   با  ولی  ،کندمی  نقل   را   روایت   همین  طوسی   شیخ
   :چنیناین  ؛ آوردمی تیمی  لقب بدون

  از   ، سهلابی   بن  عبدالله  از  ، بکر  بن  جعفر  از   ،حسین  بن  علی  از  ، محمد  بن   احمد
  همسر   است:   خوشبختی   از  چیز  سه»  فرمود:   اباعبدالله  گفت:   ،الکریمعبد   بن   عبدالله
ب  ش  و  صبح   هر  و  آورد  دست  به  خودش   شهر  در  را  اش روزی  مرد  اینکه  و  ،نیکوکار   اوالد  سازگار،

 2کند.«  آمدورفت اش[خانواده نزدبه]

  رسدمی  نظر   به   فقط  ؛است  سند   همان  با  و  روایت  همان  روایت،   این   که  است  واضح  و
  است،   تیمی همان  حسین،   بن  علی  این   شودمی   مشخص  پس  است؛  شده  تصحیف   اندکی

  «علی  بن   حسن »  نام  با   را   سند   همان   و   روایت   همان   نیز   عاملی  حر   شیخ   .نیست  بابویه ابن   و
   .است آورده  تیمی 

  بن  علی»  ، کندمی  نقل   روایت  « بکر  بن  جعفر»  از  که  کسی  است:   گفته  خویی   محقق
 3نیست.  « حسین بن  علی» و است «حسن

  با   اسم   نظر   از   حتی  اشتراکی  هیچ   کندمی   روایت  بکر  بن   جعفر   از  که   کسی  بنابراین  
 . ندارد  «حسین بن  علی»

  209  یا   208  سال   در جواد  امام  زمان   در   او   است  گفته  نجاشی  :عیسی   بن  حماد
  با او بلکه  ؛باشد کرده نقل  روایت او از واسطه بدون  بابویه،ابن  ندارد امکان پس  ؛ یافت وفات



. 258و  257، ص5، جکافی. 1
. 236، ص7، جحکاماال تهذیب. 2
. 7048 ۀشمار  383، ص12: جمراجعه کنید به. 3
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  474ص  ، صدوق  شیخ  امالی  در   که  طور   همان   ؛است  کرده  روایت  وی   از   ،واسطه  سه
  کتاب   در   دیگراحادیث    در   و   684  ۀشمار   حدیث   و  659  ۀشمار   حدیث   نیز  و   638  ۀشمار 

   است. آمده توحید 

  امام   از  واسطه  بدون  ، کندمی  نقل   روایت   او  از   «حسین  بن  علی »  که  عیسی   بن   حماد
  روایت   وی   از   مستقیم   طوربه   بابویه ابن   ندارد   امکان  پس   است؛   کرده   نقل  روایت   صادق

 1باشد.  کرده

   .است نبوده  بابویهابن  عصرهم  و  طبقههم  هرگز «حسین بن علی» این  پس

  بن  سعد   از   که  کسی و  است   ه یافت وفات   299  یا  301  سال   در  وی   : عبداهلل  بن   سعد 
  به   طوسی   شیخ  طریق  در   او  و  ، است  بابویه  بن   حسین  بن   علی   کندمی   روایت  عبدالله

  این   عبدالله  بن  سعد  حالشرح   در  طوسی  شیخ  و  دارد،  قرار  عبدالله  بن  سعد  هایکتاب
   است.  کرده بیان را  مطلب

 است. کرده نقل  بسیاری  روایات  ،عبدالله بن سعد  از  بابویه بن حسین  بن  علی

جمله کسانی است که از    از   ـکرده  بیان  نجاشی   که  طور  همانـ   او  :عمیره  بن  سیف
  او  از   مستقیم   طور به   بابویهابن   نیست   ممکن  پس  است؛  کردهمی   روایت   صادق  امام

  ۀشمار   حدیث ،  113ص  ، صدوق   شیخ   امالی  در  که   طور   همان  بلکه  ؛ باشد  کرده   نقل   روایت
   است. کرده  نقل روایت  او از واسطه چهار  با  بابویهابن  ، هست 92

   است: کرده  روایت گونهاین  عمیره بن  سیف از  ،حسین بن علی کافی، در

 مروان  بن   محمد   از   ،عمیره   بن   سیف   از   ، حسین  بن  علی  از   ، یحیی  بن   محمد   از   کافی:



. 23 و 22، ص 28ج و 331، ص9، جالشیعهوسائل. 1
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 1.  گفتم... اباعبدالله به گقت:  ،است کرده روایت

  با   وجههیچ به   ،کندمی  روایت   «عمیره  بن  سیف»  از  که  «حسین  بن   علی»  این  پس
   .است نبوده عصرهم  و طبقههم  بابویه ابن

 کردهمی  نقل   روایت  بسیار  او  از   بابویه ابن   و  ، است  ریمیَ حِ   همان  :جعفر   بن   عبداهلل
  چنین   را   او  بابویه،   بن  جعفر   بن  عبدالله   های کتاب   به  خود  طریق   در   طوسی  شیخ  .است
   کند:می ذکر

  بن   ابوجعفر  از  است،   کرده  مطلع  او  روایات   و  ها کتاب  تمام  از  را  ما  مفید  شیخ
 2« .او از حسن،  بن محمد  از ،پدرش از ،بابویه

  بطائنی   رسدمی  نظر به گرچه  ؛ثمالی یا است  بطائنی  یا  عنوان  این  :ابوحمزه  بن  علی
  بدونها آن از کدامهیچ   از بابویه ابن  ندارد امکان زمانی، عدبُ  دلیلبه   حال، این با  باشد؛  بوده

   باشد.   داشته روایتی واسطه

  در   و  بوده  رضا  امام  معاصر  و 4کاظم  امام  و 3صادق   امام  اصحاب  از  بطائنی 
 کردهمی   روایت  صادق  امام  و   باقر امام  از   ثمالی  و 5؛ است  رفته   دنیا   از   رضا امام  زمان
 6.است

  امکان  کندمی  نقل  روایت  ثمالی  یا   بطائنی  ابوحمزه   از   که  «حسین  بن  علی»  این   پس
   باشد.   بوده بابویه  بن   حسین بن   علی ۀطبقهم  و عصرهم  ندارد



. 503، ص2، جمراجعه کنید به کافی. 1
. 168و  167، صالفهرست. 2
. 3402 ۀشمار ، 245، صرجال طوسی. 3
. 5049 ۀشمار ، 339، صرجال طوسی. 4
و بعد از آن.  238، ص12:ج معجم رجال حدیث. 5

. 7849 ۀشمار ، 253ص  و 7848 ۀشمار ، 252، ص12، جمعجم رجال حدیث. 6
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  از   که   حسان   بن   علی   است:   آمده   اسناد  در صورت  چند  به عنوان این :حسان   بن  علی
  بوده   کاظم  امام  معاصر  که  کثیر   بن  حسان  بن  علی  و  ، کندمی  روایت   صادق  امام

  روایتی   راوی،   دو  این   از  کدامهیچ   از  ایواسطه  هیچ   بدون  بایویه ابن   ندارد  امکان  و  ،است
 2کرده   نقل   روایت   صادق  امام  از   که  واسطی  حسان   بن  علی  همچنین  1؛ باشد  کرده   نقل

  ۀ زمر   در  را   او  طوسی   شیخ  که  است  مغیرهابو  بن علی  همان  که  زبیدی  حسان  بن  علی نیز  و
  3است.  برشمرده   صادق  امام و باقر امام اصحاب

  نقل  « حسان  بن   علی»  از   حدیث   یک   فقط   ما   بحث  وضوعم   «حسین  بن  علی »  این
 کند:می

  بن  ناالرحمعبد   از   ،حسان   بن   علی   از   ،حسین   بن   علی  از   ،ما   اصحاب  برخی   کافی:
  خویلد  بنت  خدیجه  با  خواست  پیامبر  وقتی»  : فرمود  اند،هکرد  روایت   اباعبدالله  از  ، کثیر

 4« . ...کند ازدواج

  با   تنها  که  یحسان  بن   علی   از   ،حسین   بن  علی  این  کنیم می   مالحظه  که  طور  همان
  ۀ طبق  از  ندارد   امکان  پس  ؛ کندمی  نقل   است،   کرده   روایت  صادق  امام   از  واسطه   یک
 باشد.  بوده قمی   بابویه بن حسین  بن  علی

این    با  وی  که  است  کسانی  از  یعنی  ؛است  قمی   ۀ بابویابن   مشایخ  از  :موسی  بن   علی 
  کرده  نقل عمال  اال در کتاب ثوابها  آن  از   بسیاری  روایات  ـموسی«   بن  »علییعنی  ـ   عنوان
  ... جعفر  بن  موسی  بن  علی»  عنوان  با  نیز  خصال  و  توحید  و  امالی  هایکتاب   در  وی  است.

   است. کرده نقل  روایت  «کمندانی



. 7998  ۀو شمار  7997  ۀشمار ، 12، جمعجم رجال حدیث، خویی. 1
. 8000  ۀشمار ، 12، جمعجم رجال حدیث، خویی. 2
. 7999  ۀو شمار  7885  ۀشمار ، 12، جمعجم رجال حدیث، خویی. 3
.9باب خواستگاری ازدواج، ح ، 374، ص5، جکافی. 4
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  ـاست   شده  بیان  لقبی  هیچ  بدون  و  تنها   صورتبه   کهـ   «حسین  بن  علی»  مورد،  یک   در
،  1ج   ، تهذیب ال،  216ص،  1ج   ، استبصار )  است  کردهنقل    حدیث   موسی  بن   علی   از

 است. بوده   قمی  ۀبابویابن  شیخ  او که  شد  ثابت  قبال    و ( 454 و  453ص

  صادقامام    اصحاب  ۀزمر   در   را   اسمی   چنین   طوسی  شیخ   : عثمان  بن  عمرو
  عثمان   بن   عمرو  و 1،کوفی  نی هَ ُج   عثمان   بن  عمرو  زیر:  هایصورت   به   ؛ است  برشمرده

 3.عثمان بن عمرو و 2، همدانی جابری

  واسطه  بدون  وی  ندارد  امکان  پس  ؛نیستند  قمی  بابویهابن   ۀطبق  در  هااین  از  کدامهیچ 
   . باشد  کرده نقل  یروایتها آن از

 : است  گفته 8960 ۀشمار ، 14ج  ،معجم  در  خویی  محقق

  کرده   روایت   کاظم  موسی   امام  یعنی  اول  الحسنواب   از  ...رازی  عثمان  بن  عمرو»
 « .است

  نقل   یروایت  او  از   واسطه  بدون   بابویه ابن   ندارد  امکان  و  نیست   بابویه ابن   ۀ طبق  از  او  پس
 . باشد کرده

 4. است آمده کافی  کتاب در مورد دو در  « عثمان بن  عمرو از  ،حسین  بن  علی » ترکیب

  بن   علی»  کند، می  روایت   عثمان  بن   عمرو  از   که  کسی  است:   گفته   خویی  محقق  و



. 3476 ۀشمار ، 249، صرجال طوسی. 1
. 3519ۀ شمار ، 251، صرجال طوسی. 2
. 4902 ۀشمار ، 327، صرجال طوسی. 3
باب »کسی که از ازدواج با کردها کراهت داشته باشد«   352، ص5ج  ؛ و 2، حباب نوادر،  169ص،  4ج  ،کافی  .4
.2ح
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 1.«حسین بن   علی» نه  است بوده  «حسن

  بن   علی  ناِم هم   حتی  ،کندمی   نقل  روایت  عثمان  بن  عمرو  از  که  کسی  ترتیب  این  به
   .باشد بوده او ۀطبقهم  اینکه  به  برسد چه  ،نیست   هم بابویه بن حسین

  نیز   و   2است  برشمرده  باقر  امام اصحاب از را  او طوسی شیخ :ابوحمزه  بن  محمد
  صادق  امام  اصحاب  از  کوفی«  تیملی  حمزهابو   بن  »محمد   ترکیب  این  با  را   اسم  این

  نیز  و  «ثمالی  ابوحمزه   بن   محمد »  صورت   این   به  را   اسم  این  همچنین 3؛ است  برشمرده
  از   دسته   آن  جزو  ـیکدیگر   سر  پشت   مرتبه  دوـ   ، تنهاییبه  «ابوحمزه  بن   محمد »  صورتبه 

  4؛ اندکرده  نقل   روایت  ایشان   از   واسطه  یک با    فقط   که   برشمرده   صادق  امام  اصحاب
   .است نبوده  قمی بابویه ابن  ۀطبق در وی باشد   بوده که ی صورت هر  به  پس

   است:  آمده مورد یک در  فقط  « ابوحمزه بن  محمد  از  ، حسین بن   علی» ترکیب این

  محمد  از   ،حسین   بن  علی  از  ، ابّش َخ   از   ،احمد   بن  محمد  از  ، یحیی  بن   محمد  کافی:
  آیا   :گفتم   اباعبدالله  به   : گفت  است،  کرده  روایت  سنان  بن  عبدالله  از  ، حمزهواب  بن

  نباید   هم   او  صاحب  و  :کردم  عرض   «نه.»  :فرمود   بدهد؟  زکات  باید   ،دارد   مالی  که  ایبرده
 5ندارد.«  زکات هم برده  و ،است نرسیده او  آقای به مال آن زیرا ؛نه» :فرمود بدهد؟  را  آن زکات

   است:  هدکر  بیان زیر  صورتبه عئشرا العلل در  را   روایت همین  صدوق شیخ

  ،)حسین(  حسن  بن  علی  از  ،ابّش َخ   از  ،اشعری  از  ،ادریس  بن  احمد  از  ،پدرم   صدوق:
  اباعبدالله  به  :گفت  است،   کرده  روایت  سنان  بن   عبدالله  از  ،حمزه واب  بن   محمد   از



. 8048شماره  383، ص12، جکافی. 1
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  او  صاحب   و  : کردم  عرض  «نه.»  : فرمود  بدهد؟   زکات  باید   ، دارد  مالی  که  ایبرده   آیا  :گفتم
  زکات   هم برده و ،است نرسیده او آقای به مال آن زیرا ؛نه»  :فرمود  بدهد؟  را   آن  زکات   نباید  هم

 1ندارد.« 

  گونه این   ، دارد  قرار   بنده   برابر   در   که  عئشرا العلل   از   اینسخه   در   روایت،   این   که  حالی   در
   حسین.  بن علی نه و « حمزهواب بن محمد  از  ، حسن بن علی» آمده:

  بن  حسین   بن   علی»  پدرش   از   را   روایت   این   صدوق   خی ش   که   نیست   پوشیده   حال   هر   به 
  روایت   حمزه واب   بن   محمد   از   که  ی حسین  بن   علی   آن  و  ،او  میان   و  ، کندمی   نقل   « بویهبا

 . دارد وجود  واسطه سه کندمی

  بن   حسین   بن  علی»  ۀطبقهم   « حسین  بن   علی »  این  که   ندارد   وجود   شکی  هیچ   پس
  نداشته   هیچ اشتراکی  بابویهابن   با   اسم   در  حتی   نه   و   طبقه  در   نه   او  پس  است.  نبوده   « بابویه
 است.

 2.است «  بابویه ن ب حسین  بن  علی » مشایخ از  :علی بن احمد بن محمد

  بابویه ابن   مشایخ   از   و   ، قبلی شخصیت  همان  : صلت  بن   علی  بن  احمد  بن  محمد
 3است.

  یک   فقط   4« حسن   بن   محمد   از   ، حسین   بن   علی »  ترکیب برای  بنده  :حسن   بن  محمد
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  یصلهم   أو  حجته  في   إخوته  و  قرابته  یشرک  »من  باب ،  317ص،  4ج   ،کافی   کتاب  در  مورد
  « بپیونددها  آن   حج   به   یا  کند،   کی شر   خود   حج   در   برادرانش  و  خویشان   که   کسی:  بحجة
 کردم:  پیدا  10 حدیث

  بن   علی  از  ،ارمنی  عمرانو اب   از  ،ابوعبدالله  بن  احمد  از  ، عبدالله  بن  احمد :  کلینی
  ابوعبدالله»  : فرمود  است،   کرده  روایت  الحسنو اب  از  ، حسن   بن  محمد   از  ، حسین
  بدون  ،داشت   خواهد  حج  یکها  آن  از  کدامهر  کنی  شریک  خود   حج  در   را  تن   هزار  اگر  : فرمود
 .« شود کم  چیزی  تو حج از اینکه

  زیرا   است؛   نبوده   بابویهابن   ۀطبق  از   قطعا    اینجا   در   «حسین   بن   علی »  که  است   روشن
  که  « ارمنی  اباعمران»  ،کرده   بیان  برقی  و  طوسی   شیخ  قول  از   خویی  محقق  که  طور  همان

  همچون   نکته   این  و 1است  بوده   رضا  امام  اصحاب   از  کندمی   نقل   روایت   او  از   اینجا   در
 است. روشن  و  بدیهی  روز، میان خورشید 

 .نیست  قمی بابویه بن   حسین بن  علی ۀ طبق از  وی :زیاد  بن  محمد 

  ة سلم  از  ،یحیی  بن  محمد  کافی:  است:  کرده  روایت  گونهاین   او  از  حسین  بن  علی  زیرا 
  .2صادق امام  از ،مردی  از اد، ّم حَ  از ، زیاد بن   محمد  از ، حسین بن   علی از  ،خطاب  بن

  ؛کندمی   نقل   روایت  واسطه  دو   با   صادق  امام  از   سند   این   در   « حسین  بن   علی»  و
   . است نداشتهاشتراکی با وی  ،طبقه  در  و نبوده  «ویهبباابن » ۀطبق از قطعا   پس

  است  ممکن   چگونه  پس 3؛ است  بابویه ابن   شیوخ  جمله   از  « خطاب  بن  ةسلم»  و
 !باشد؟ بوده  او شیخ  «بابویهابن»
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  با   صادق   امام   از   زیرا   ؛ نیست   بابویه ابن  ۀ طبق از  وی : رارهز    بن  عبداهلل  بن  محمد
  در   را   او   شاهرودی   نمازی   علی   شیخ   که   طور   همان  ، کندمی  نقل   روایت   واسطه  یک 

  بن   علی  بن  حسن   از  که  بوده  کسانی   از  او  و   ، است  کرده  ذکر  40ص،  4ج  ، خود   مستدرکات
  شیخ   نیز  را   نکته  این  که  ،هکردمی   پیروی  یافت  وفات  ق224  یا  221  سال  در  که  فضال

  کرده  بیان   13724  ۀشمار ،  175ص،  7ج   ، خود   مستدرکات  در   شاهرودی   نمازی   علی
 است.

  وصیت   و   یافت   وفات  ـ باشد   کاظم  امام  رسدمی   نظر  به   کهـ   الحسنو اب  زمان   در   وی
 1. فرمود ترحم  او بر  و  پذیرفت او از  نیز   امام .برسد الحسن و اب  به شاموال ۀهم کرد

  حسین  بن   علی   والدت  از   قبل   هاسال   ،زراره  بن   عبدالله  بن   محمد   مرگ   کنممی   تأکید 
  روایت   زراره  بن   عبدالله   بن   محمد »  از   که   « حسین  بن   علی»  این   پس ؛  است   بوده   بابویه   بن 
   .است نبوده  او ۀطبق از وجههیچبه  و بوده،  «بابویه بن حسین  بن  علی » از غیر  «کندمی

  خویی   محقق   که  طور  همان  ه،کرد  نقل  روایت  رضا  امام  از  وی  : عبید  بن  محمد
  بدون  بابویه، ابن   ندارد   امکان  پس   ؛ است  گفته   11204  ۀشمار ،  282ص،  17ج   ، معجم  در 
   باشد. کرده نقل  روایت او از ایواسطه  چهی

 است: آمده زیر   منبع  در  عبید«  بن  محمد  از  حسین،  بن   »علی ترکیب این

  ، هارون  بن   عبید   از  ،عبید   بن   محمد   از   ، حسین  بن   علی  از   ، محمد  بن   احمد  کافی:
  ین مؤمن امیرال»  فرمود:  ، کرد  روایت   ما   ای بر   اباعبدالله  از   ، حصین  از   ، ابویزید  :گفت

  و   ، شودمی  دفع   شما   از   بال  دعا،  با  زیرا  ؛دعا  و   استغفار  زیادی  به   رمضان  ماه  در   باد   شما   بر   : فرمود
 2« کند.می  محو  را شما گناهان استغفار، اما



. 315ص  ،بهبهانیمقال المنهج ایبر توضیحات او  مراجعه شود به: . 1
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   است: کرده بیان   گونهاین  خود امالی کتاب در  صدوق  شیخ  را  روایت این

  بن   محمد   بن  احمد  گفت:  ما   به کمندانی  موسی  بن   علی  گفت:   ما  به   پدرم  صدوق:
  گفت:  هارون،   بن   عبید   از   عبید،  بن  محمد   از   ،حسین  بن   علی   از  گفت:   ما  به   عیسی
  :فرمود   ما  به  پدرانش  از  ،پدرش   از  ،محمد  بن  جعفر  صادق   از  حصین  از  ،ابویزید

  از   بال  دعا،  با  زیرا  ؛دعا  و  استغفار   زیادی  به  رمضان  ماه  در  باد  شما  بر  :فرمود  ین مؤمنامیرال »
 1« کند.می  محو  را شما گناهان  استغفار، اما و ، شودمی دفع شما

  واسطه  دو  با  را   روایت  این  «بابویه  بن  حسین  بن  علی»  کنید می  مالحظه   که  طور   همان
   کند.می  نقل «  ...عبید  بن  محمد از  ،ن یحس بن علی» از

  بن   حسین   بن   علی»  از   غیر   کرده،   روایت   عبید   بن   محمد   از   که   « حسین  بن   علی »  پس
   .است نبوده  او  ۀ طبق از وجههیچ به  و بوده   «بابویه

  بن   محمد  از  ،حسین  بن  علی»  به  مربوط  روایت  در  خویی   محقق  :علی  بن   محمد
   :است گفته  سخن صورت  دو به  «علی

  آنجا   ؛ نیست   «علی  بن  محمد »  و   است   بوده   «علی  بن  احمد   بن   محمد »  راوی   نام   -1
   :است گفته  وی که

   :386ص،  12ج  ، حدیث رجال  معجم
  روایت  صلت  بن  عبدالله از ،علی  بن محمد  از  ،حسین بن  علی  از  خود،  سند با  شیخ »

  این   به  ، چاپ  این  در  . 1431  حدیث  محتضر،  تلقین  باب ،  1ج  ، تهذیبال   .است  هکرد
  جای به  ،علی  بن  احمد  بن  محمد  ،خطی  ۀنسخ  و  قدیمی  چاپ  در  ولی  است،  صورت
  وجود   استبصار   در  که  است   روایتی   با   موافق  و  درست  که  ،است   آمده  علی   بن  محمد

  همراهش   دیگری  مرد   یا   زن  هیچ  که  حالی  در   میردمی  سفر  در   مردی   باب ،  1ج  ،دارد
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   «دارد. وجود هاروایت دیگر ۀقرین  با نیز وسائل و وافی در و ؛716  حدیث نیست...

  از « بابویه  بن  حسین بن  علی» که  است کسی «علی بن احمد  بن محمد» اساس این  بر
 آمد. توضیحش که  است؛ کرده روایت او

  نه   و   است  بوده  «حسن  بن  علی»  کندمی   نقل  روایت  « علی  بن   محمد »  از   که  کسی  -2
 :است گفته  که آنجا  «؛ حسین بن  علی»

   :11272 ۀشمار ، 311ص،  17ج  ، حدیث رجال  معجم

  ، محبوب   بن  حسن  از  ،علی   بن  محمد  از  ،حسین  بن  علی  از  خود،  سند  با  نیز  و»
  دیث ح  "،آن  از  بیشتر  و  کمتر  و  سومیک  به  وصیت"  باب ،  9ج  ،تهذیب  است.  کرده  روایت
  ولی   ؛457  حدیث  ،" سومیک  از  بیش  وصیت  به  جواز  عدم"  باب،  4ج  ،استبصار   و  ،783

  روایات،   دیگر  ۀقرین   با  این  و  ،است  آمده  حسین  بن  علی  جایبه  حسن  بن  علی  آن،  در
 .« است موافق  نیز وسائل و وافی با و است، درست

  با   نیز   اسم   در   حتی  کند می   نقل  روایت   « علی  بن   محمد»  از   که   کسی  اساس   این   بر 
   .است «حسن بن  علی » او اسم زیرا   ندارد؛ اشتراک  «حسین بن  علی»

  او   از   بابویه   بن   حسین  بن   علی   که   است   عطار  یحیی   بن   محمد   او  : یحیی  بن   محمد
   است.  مشهور و مشخص این و کرده، نقل زیاد  بسیار 

  از   ، حسین   بن   علی   از   ، علی   از  است: آمده مورد یک  در  کافی کتاب در  :کناسی  محمد
 1گفت.  ما به  رساند می  صادق امام به را  روایت  سند که کسی گفت: ، کناسی محمد

  ۀقرین با  ؛است  «یمانی  حسین  بن  علی»  همان  سند  این  در  «حسین  بن  علی»  از  منظور
   است: شده بیان  کافی کتاب همان در که بعدی   سند
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 1... یمانی  حسین  بن علی از ، علی  از کافی:

گونه  ؛ کندمی  نقل   روایت   صادق  از   ،ابوبصیر  از  ، حمزهو اب  بن  علی  از  او   که   همان 
   .202ح  ، روضه : است آمده شد گفته  که روایتی  از  بعد  بالفاصله

  در   بابویهابن   زیرا   ؛نیست  «قمی  بابویه   بن   حسین   بن  علی»  او  باشد   که  صورتی  هر  به
   است. نیامده   کافی در ییسندها چنین 

  از   که  باشد   «کناسی  عمر   بن  محمد»  اینجا   در  «کناسی  محمد»  رسدمی  نظر   به
  نقل   او  از  روایتی  ،ایسطها و   بدون بابویهابن  ندارد  امکان  و است  بوده  رضا  امام  اصحاب

  حسین   بن علی»  با  ایطبقه  اشتراک  هیچ  موارد  این  در  «حسین   بن  علی»  پس؛ باشد  کرده
 ندارد.   «بابویه  بن

  نتیجه:

  با   «بابویه  بن  حسین  بن  علی»  با  که  راویانی  ۀهم  شودمی   روشن  شد  تقدیم  آنچه  از
و  به   «حسین  بن   علی »  نا عنو    اند،داشته   اسمی   اشتراک  ، لقبی   هیچ  بدون تنهایی 

  امام  اصحاب   از ها  آن  از   ایعده   اند؛ بوده   ابویه بابن   از   ترقبل   بسیار  زمانی  در   بیشترشان 
  ـنفر   دو  یا  یکـ ها  آن  از  کمی  ۀعد  و  اند،بوده   ...و    رضا   امام  و  کاظم  امام  و  صادق
  به  است.  کرده   نقل   روایت  واسطه  با   فقط ها آن  از   وی  ولی اند،بوده   بابویه ابن   ۀدور   به  نزدیک 

  از   غیرها  آن   دندهمی  نشان  که  کنممی   اصافه  نیز  را   ایکننده متمایز   هایقرینه   ،نکته   این
  ، هایشاناسم  نوشتن   در  که   هستند   هم  کسانی   نیز  و   اند، بوده   « بابویه  بن   حسین  بن   علی»

  تبدیل  «حسین  بن  علی»   به  «حسن  بن  علی»  از  اشتباهبه   و  است،  آمده  پیش  اشتباهاتی
   کردیم.  نقل  خویی محقق قول  از را  مطلب این  که  همان گونه ؛اندشده
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  تنهاییبه   « حسین  بن  علی»  که   هاییشخصیت   یعنی  ، هااین   تمامی  کردنمطرح   از   بعد
   : از اندعبارت  و هبود نفر   15  بر  مشتمل که  است کرده نقل روایت هااز آن  لقبی  هیچ بدون و

  ، خالد  بن   محمد   بن  احمد   ، ابوعبدالله  بن   احمد   ،اورمهابن   ، سنانابن   ،اباعبدالله»
  عمرو   ، حسان  بن   علی  ،حمزهو اب  بن   علی  ، عمیره  بن   سیف   ، عیسی  بن  حماد   ، بکر   بن   جعفر

  بن   عبدالله  بن   محمد   ،زیاد   بن   محمد   ، حسن  بن   محمد   ،حمزه واب  بن   محمد   ، عثمان  بن
 . «کناسی محمد  و ،علی  بن محمد ، عبید  بن  محمد ،زراره

  واسطه   بدونها  آن  از  وی   که   ماندمی   باقی  « بابویه  بن   حسین   بن   علی »  مشایخ  فقط
   : از اندعبارت ها آن و  ؛کندمی  نقل روایت

  بن   محمد  ،موسی  بن   علی  ، جعفر  بن  عبدالله  ،عبدالله  بن  سعد  ، ادریس  بن  احمد»
 .«یحیی بن  محمد  و ،صلت  بن  علی  بن  احمد بن   محمد ،علی  بن  احمد

  ۀ طبق  در  لقبی،  هیچ  بدون  و  تنهاییبه   «حسین  بن   علی»  عنوان  القطا   ترتیب   این   به
  محقق  که  کسانی   از  کدامهیچ   و  شودمی   منطبق   وی   بر   فقط   « بابویه  بن   حسین   بن   علی»

  اشتراک  او  با   است  کرده  ذکر  حسین«  بن  »علی  یعنی  عنوان  این   تحت  را ها  آن  خویی
   . ندارند

  از  همیشه   که  است  صدوق  شیخ  ،علی  بن  محمد  ،پسرش   او  :ابوجعفر  پسرش
   .است کردهنقل  روایت  بابویهابن  پدرش 

 : کندمی  نقل  روایت صورت  این  به  حسین بن علی  از وی  :ابوعبداهلل

  بن   علی   از  ، ابوعبدالله  از  ، یحیی  بن   احمد  بن   محمد  از  خود،   سند  با  حسن  بن   محمد
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  .1 پدرش  از  ،محمد بن  جعفر از  ،عیسی بن اد حّم  از  ،حسین

  علی »  ۀطبق  از  قطعا    ، کندمی  روایت   او  از  «ابوعبدالله»  که   «حسین  بن  علی»  اینجا   در
  روایت   صادق  امام   از  واسطه   یک   با   فقط   او   زیرا   است؛  نبوده   « قمی  بابویه   بن   حسین   بن 
 ۀ طبقهم   قطعا    وی   پس؛ است   ممکننا  « بابویه بن  حسین بن   علی »  ۀ طبق  در   این   و   ،کندمی

   نیست.   «بابویهابن»

  از   خویی   محقق  که طور  همان  ؛ است رضا امام اصحاب از  وی  :ارمنی  عمران  ابو
   . است نبوده بابویه ابن  ۀطبق از یقینا   او پس 2؛ است کرده نقل  برقی  و طوسی شیخ قول

  قطعا    پس   ؛است کرده روایت کاظم امام و صادق امام از وی  : عثمان  بن  ابان
  حسین  بن علی» ۀطبق  از کندمی نقل  روایت او از عثمان بن  ابان که «حسین بن علی» این
   . نیست او ۀطبقهم  وجههیچ به  بنابراین ؛ است نبوده  «بابویه  بن

  روایت   او  از   « محمد  بن   احمد »  که  کسی  است  گفته  خویی  محقق  :محمد   بن  احمد
   «. حسین بن   علی» نه است، «تیمی حسن بن   علی »  کندمی نقل

   :8084 ۀشمار ، 383 و 382ص، 12  ج ، حدیث رجال  معجم

  ، حسن   بن  احمد   از   ،حسین   بن  علی  از   ،محمد   بن   احمد  از  ،یعقوب  بن  محمد»
 باطل  را  روزه  آنچه"  باب،  4ج  ،تهذیب ال  و  ؛4  حدیث  روزه،  کتاب،  4ج  ،کافی  .کرد  روایت

 آة« مر »  در  ولی  است؛  بوده  صورت  این  به  وسائل  و  کافی  قدیم  چاپ  در  .592ح  ،"کندمی
  روایات،   دیگر  ۀقرین   به  و  ،است  آمده  حسن  بن   علی  ،تهذیب ال   قدیم  چاپ  و  « وافی»  و

 « است. درست



. 23و  22، ص28، جبیت(ال)آل  الشیعهوسائلمراجعه شود به . 1
 ، و نیز مستدرکات علم رجال حدیث  ؛289و   288، ص22ج  و  47، ص20، جمراجعه شود به معجم رجال حدیث.  2

. 15315 ۀشمار  ،8ج ،نمازی
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 است:  کرده  بیان نیز 246  و 76ص ، 2ج   در را  نکته این

  کرده نقل    روایت  چند   ، حسین  بن   علی   از   ،محمد   بن   احمد   از   ،یعقوب   بن   محمد   و»
  یا  ، است عقده بن سعید  بن  محمد  بن  احمد  یا  ،اینجا  در شدهگفته  محمدِ  بن  احمد  است.
  علی »  و  «حسن  بن   علی »  از   مورد،   چندین  در ها  آن  دوی   هر   و  ؛عاصمی  محمد   بن   احمد 

  روایت   هم  مورد  یک  در  حتی  «حسین  بن  علی»  از  و   ،اندکرده  روایت  «فضال  حسن  بن
  حسن   بن  علی  و  ؛شودمی  فهمیده  موارد  این  ۀهم  در  تحریف  وقوعدر نتیجه،    ؛اندنکرده 

   «. ...کنیممی بیان راها آن موارد  که ، است بوده درست

  در   حتی ،کندمی روایت او از «محمد بن احمد» که «حسین  بن  علی» این ترتیب  این به
 است. «تیمی  حسن بن  علی» او اسم  زیرا   ؛ندارد یاشتراک بابویه ابن  با نیز اسم

  از   ، مکی   محمد   بن   اسماعیل   از   ، ابراهیم  بن  علی  کافی: :مکی  محمد   بن   اسماعیل
  کرده،   نقل  وی  رای ب  که  کسی  از  ، خالد   بن  حسین   از   ،عثمان  بن   عمرو   از   ، حسین  بن  علی

  .1صادق امام از  ،ربیع و اب از

  عمرو   زیرا   ؛کند   نقل  روایت  او  از  بتواند  تا  نیست  عثمان  بن   عمرو  ۀطبق  از   قمی  بابویهابن
   .شد گفته  قبال   نکته این که است بوده    کاظم  امام و صادق  امام اصحاب  از عثمان  بن

  علی »  کندمی  روایت  عثمان  بن   عمرو  از   که  کسی  :است   ه گفت  خویی  محقق  عالوهبه 
 2«. حسین بن  علی » نه است بوده  « حسن بن

  روایت   «عثمان  بن  عمرو »  از   که  «حسین  بن  علی»  شودمی   مشخص  ترتیب  این  به
 . ندارد اشتراک  «حسین بن   علی» با  ه طبق در  نه  و اسمدر    نه  ـابهامی هیچ بدونـ  کندمی

  بن   سلمة »  که   است  شده  گفته   روایات،   دیگر   ن ائقر   به   توجه  با   : خطاب  بن   ةسلم



. 352، ص5، جمراجعه شود به کافی. 1
. 8048 ۀشمار ، 383، ص12جمراجعه کنید به . 2
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همان طور    «، حسین  بن  علی »  از   نه   کند، می   روایت  «طاطری  حسن   بن   علی »  از   «خطاب
  4  ج   و   ،2264، ح325ص  و  ، 2250، ح321ص  و  ،2214، ح309ص،  2ج   ، وسائل  در  که

ح40ص ح451ص ،  13ج   و   ،4458،  ،  465ص  و  ، 18210ح  ،459ص  و  ، 18192، 
   است. آمده  18221ح

   «.حسن بن  علی» یا است آمده  «طاطری نحس  بن علی» یا  ، موارد این تمامی  در

  قمی   بابویه  حسین  بن   علی   ۀطبق  از   قطعا    حسین،  یا  حسن   بن  علی  این  ،صورت   هر  به
  است  ممکن   چگونه   پس  ؛است   بابویهابن   شیوخ  از   یکی  خطاب،  بن   سلمة   زیرا   است؛   نبوده 

   باشد؟! بوده   او شیخ ،ویه ب باابن

   : است زیر نحو   به خطاب بن   سلمة روایات  به صدوق  شیخ طریق  و

  بن   سعد   از  (، عنهما  اللهرضی )  حسن   بن  محمد  و  پدرش   او:  به  صدوق  طریق   و
   1. براوستانی  خطاب بن   سلمة از ، عبدالله

  کندمی   روایت  او  از  « احمد  بن  عبدالله»  که  «حسین  بن  علی»  : احمد  بن  عبداهلل
  ؛ کندمی  روایت   سنان ابن  از   او  زیرا   ؛ نیست   بابویه   بن   حسین   بن   علی   ۀ طبق  از   قطعا  

 : چنین این

  ،حسین   بن  علی  از  ، احمد  بن   عبدالله  از  ،احمد  بن   محمد  از  ،یحیی  بن  محمد  :کلینی
  .2صادق از  ، خنیس بن معلی  از ، ولید بن   سابق از  ،سنانابن  از

«   بدون  ندارد  امکان  و  ، نیست  قمی  ویهبباابن   ۀ طبق  از  قطعا    «سنانابن به هر صورت 
  که   اینجا  در  «حسین  بن   علی»  رسدمی   نظر  به  عالوهبه ؛  کند  نقل  روایت  او  از  واسطه

  ۀ قرین   به   باشد،   «طاطری  حسین  بن  علی»  همان   کندمی  روایت  او  از   «احمد  بن   عبدالله»



. 231، ص9ج  ،معجم رجال حدیثمراجعه شود به  . 1
.موسی بن جعفرالحسن باب تولد ابو، 477، ص1، جکافیمراجعه شود به . 2
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  حسین   بن   علی   از   ،احمد  بن  عبدالله  از   »...  است:  آمده  چنین   وسائل   در   اینکه
 1« ...طاطری

 . است نبوده بابویه بن   حسین بن   علی ۀ طبق در  وجه هیچ به  شخصیت این  بنابراین

  بن   علی   از او، از  «،حسین بن اللهعبید » که « حسین بن علی » :حسین  بن   عبیداهلل
 2کند. می روایت صادق  از  ،یقطین ابن  از ، حمزهواب

  روایت  حمزه واب  بن   علی  از   او  زیرا  است؛   نبوده   بابویه  بن حسین   بن   علی  ۀطبق  از   قطعا    او
   است.  بوده  قمی ه بابوی بن  علی  از پیش بسیار  که  کندمی نقل

  به  گفت:   ، کناسی  محمد   از   ، حسین  بن  علی   از   ،علی  از  : است  آمده   کافی   در   : علی
 3.  گفت...  ما ه ب ، رساندمی اباعبدالله به را  حدیث  که  کسی از نقل

  علی   از   ،حسین  بن  علی  از  ،او  از»  : است  آمده  202  حدیث  ، روایت  این  از  بعد  بالفاصله
   «. ...اباعبدالله از  ،ابوبصیر  از ، حمزهواب بن

  در   « حسین  بن  علی»  کافی،   همین   در   شدهگفته   بعدی  سند  ۀ قرین  به   رسد می  نظر   به
 . باشد  بوده  «یمانی حسین  بن   علی» سند این

 4... ،یمانی   حسین  بن علی از ، علی  از کافی:

  بابویه ابن   زیرا   ؛نیست  قمی  بابویه   بن  حسین   بن  علی  او،  باشد،   بوده   که   صورتی  هر   به
 طبقه. اختالف  دلیل  به نیز   و ،است نیامده  کافی در   ییسندها چنین  در



. 17875ح، 332، ص13، جالشیعهوسائلمراجعه شود به . 1
. 9979ح، 506، ص7، ج(بیتالآل)وسائل مراجعه شود به . 2
. 201ح، 178، ص8، جکافیمراجعه شود به . 3
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   شود.می خارج باشد   بابویه بن  حسین  بن علی طبقۀ اینکه هم  از  ،وی  پس

  از   ،حاتم   بن  علی»  ترکیب   این   با   طوسی   شیخ  تهذیب   در   عنوان  این   : حاتم  بن   علی
  ، 232، ح73  و  72ص  ،3ج  :است  آمده  جا  سه  در«  ابوعبدالله  بن احمد  از،  حسین  بن  علی

 . 247، ح 88 و 87ص ،3ج   و ،243، ح86ص، 3ج  و

  ، کندنمی   نقل   روایت  ـعنوان  این   در   کمدسِت ـ   ویه ب باابن  از  « حاتم  بن  علی»  که   شد   گفته
 1نیست. مطلب  این  تکرار به  نیازی  و

   است.  بابویه بن حسین بن علی بن محمد  صدوق  شیخ او : محمد ابوجعفر  ش، پسر 

  نظر   به  کهاین  به  کندمی  اشاره  روشنیبه   کرد(  روایت  او   از  )پسرش  خویی  محقق  ۀگفت
  ؛ دارد  اشاره  « صدوق  شیخ  پدر  ،قمی   ویه ب باابن »  به  «حسین  بن  علی»  اطالق  خویی  محقق

  ۀ طبق  غیر  در   عنوان  همین  با  که  کسانی   از  که شده    اشتراک  به  قائل   دلیل  این   به   وی  ولی
  هر  در که است چنین معجم در خویی محقق ۀروی زیرا   ؛کند دوری  دارند قرار  قمی  بابویهابن

  و  کندمی   نقل   روایت ها  آن  از   او  که   را   کسانی   ۀ هم  ، کندمی  بیان   را   حالششرح   که   عنوانی
   .کندمی  فهرست  شان،طبقه  از  نظرصرف ، کنندمی  روایت  او از که  را  کسانی ۀ هم نیز 

  او   از  محبوب   علی  بن   محمد   که  « حسین  بن  علی»  این   :محبوب  علی  بن  محمد
  بار   و  کند، می   نقل  رویات  صادق  امام  از   منصور   از  صفوان  از  بار   یک   ، کندمی  روایت
  از   یقینا    ، اینجا   در   شدهگفته  حسین  بن   علی   و  ،2صادق  امام  از   عیسی   بن   حماد  از   دیگر
 ندارد.  اشتراکی طبقه  در  او با  پس  ؛نیست قمی  ۀ بابویابن  ۀطبق

   کند.می روایت بسیار   او از بابویه ابن  که است عطار همان :یحیی بن محمد

  ، عمیره  بن  سیف   از  لقبی،   هیچ  بدون  و  تنهاییبه   «حسین  بن علی»  از  یحیی  بن  محمد



به مطالبی که در بررسی روایات التهذیب در ابتدای این پیوست بیان کردم مراجعه نمایید.. 1

. 12151ح،  331، ص9ج و، 4986ح، 225، ص4، جبیت(ال)آل  الشیعهوسائلمراجعه کنید به . 2
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 1. است هکرد نقل  روایت صادق  امام از ،مروان بن محمد  از

  از   ،اورمهابن   از  ، حسین  بن   علی  از  ،یحیی   بن  محمد  :است  هکرد  روایت  نیز   گونهاین  و
 2... سعید بن حسین

  از   او  زیرا   ؛ نیست  قمی  ۀ بابویابن   ۀ طبق  از   شده،گفته   «حسین   بن   علی»  اول،   طریق   در   و
   .است نبوده   عمیره بن  سیف  ۀطبق از قطعا   بابویهابن  و  ،کندمی  روایت عمیره  بن  سیف

  روایت   اورمهابن   از  او  زیرا   ؛نیست   بابویه بن ا   همان  «حسین  بن  علی»  هم  دوم  طریق  در
  از   اورمهابن   زیرا   است؛  نبوده   قمی  ۀ بابویابن   ۀ طبق  از  قطعا    اورمهابن   و   ،کندمی   نقل

  و  است،  بوده  جواد  امام  معاصر  شودمی   گفته  حتی  و  است  هادی  امام  معاصران
دربارۀ    که  چیزی  نهایت  .است  شمردهبر   رضا  امام  اصحاب  از  را   او  طوسی  شیخ  حتی

  در   ؛ است  بوده   عسکری  حسن   امام   معاصر   وی   که   است  این   شده،  گفته   قمی   ۀ ویب باابن
  بنابرایناست؛    بوده  عسکری   امام  معاصر  اورمهابن  است  نگفته  کسهیچ   که  حالی

  بن   حسین   بن  علی  ۀطبق  از  کندمی  روایت  او  از  یحیی  بن   محمد  که  «حسین  بن  علی»
  بن  محمد  که  امعن  این  به  ندارد؛  اشتراک  اشطبقه   در   وی  با  پس  است؛   نبوده  قمیۀ  بابوی

  نکرده   روایت   بابویه ابن   از   یحیی  بن   محمد   زیرا   ؛برعکس  نه   و   است  بابویه ابن   شیِخ   ، یحیی
  است.

  بن   عبدالله  از   ، حمزهواب  بن   محمد   از   ،او  از   ابّش َخ   که   «حسین  بن   علی »  : ابش  خ  
 3است. کرده روایت صادق امام از  ،سنان

  همان   ،کندمی   روایت  او  از   اینجا  در   « حسین  بن   علی»  که   «حمزهواب  بن  محمد »  این



. 9033ح، 171، ص7، جبیت(ال)آل  الشیعهوسائلمراجعه کنید به . 1
باب فضیلت آب فرات. ، 388، ص6، جکافیمراجعه کنید به . 2
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  4650، شمارۀ  13ص  ،خود   رجال   کتاب   در   طوسی   شیخ   1است.  ثمالی   حمزه واب   بن   محمد 
  ۀ طبق  در   قطعا    «حسین  بن   علی »  این   پس ؛  است   شمردهبر   صادق  امام  اصحاب   از   را   او

   ندارد. اشتراک طبقه،  در  او با  پس  گیرد؛نمی  قرار قمی   ۀبابوی بن حسین  بن  علی

  ، فضیل  بن  محمد   از   ،زراره   بن  عبدالله  بن   محمد   از  ،حسین   بن   علی  از   ،عوفی   :عوفی
 2کند.می  روایت  باقر امام از  حمزه،واب از

  ؛ نیست  « قمی  بابویه   بن   حسین   بن   علی»  ۀ طبق  از   «حسین  بن   علی »  این   کنممی   تأکید 
  یافت،  وفات الحسنو اب زمان  در  که  کندمی روایت زراره بن  عبدالله بن  محمد  از وی  زیرا 

 3است.  بوده  کاظم  امام الحسن، و اب است مشخص و

  طبقه   در  «قمی  بابویه بن  حسین  بن علی»  با  اینجا  در  شدهگفته   «حسین  بن  علی»  پس
   نیست.  یکی

   گیری:نتیجه

  لقبی،  هیچ   بدون   و تنهایی به   « حسین  بن  علی»  عنوان از  که   کسانی   ۀ هم  بررسی   ۀ نتیج
  روایت  «بابویه  بن  حسین  بن   علی »  ازها  آن  ندارد  امکان  که  است   این  اندکرده   نقل  روایت
   :است  هکرد بیان  را  دو آن خویی  محقق که مورد  دو مگر ، باشند کرده

   «محمد. ابوجعفر ، پسرش و  است؛ کرده روایت  او از ابوجعفر پسرش و»

  محمد   ابوجعفر   یعنی  ؛ است  بوده   بابویه   بن   حسین  بن  علی   فرزند   دو،   این   از   منظور  و
  «حسین  بن  علی»  عنوان  شودمی   مشخص   تمام  روشنیبه   ترتیب   این  به  ؛صدوق  شیخ
  بن  علی»  منظور   رودمی  کار  به  بابویهابن   عصر  در  و  لقبی  هیچ   بدون  و  تنهایی به   وقتی



. 961 ۀشمار ، 358، صرجال نجاشیمراجعه شود به  . 1
زخم.باب حرز و چشم ، 568، ص2، جکافیمراجعه شود به . 2

. 11117ح، 253، ص17، جمعجم رجال حدیثمراجعه شود به  . 3
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  تفصیلی   همان  با  ؛دیگریشخص    هیچ  نه  و  است  بوده   صدوق  شیخ  پدر  «بابویه  بن   حسین
  و   کرده،   نقل  روایتها  آن  از  تنهایی،به   حسین«  بن   »علی  عنوان  که  کسانی   بحث  در  که

   شد. بیان اندکرده نقل  روایت  لقبی،بدون هیچ  حسین«  بن  »علی ازها آن  که کسانی  بحث

  « حسین  بن  علی»  عنوان  بودنمنحصر   «شودمی  روایتها  آن  از  که  کسانی»  بحث  در
  کسانی   از   و   ؛ ندارد  اشتراکی  اسم   یا  طبقه   در   دیگران  با  او  اینکه   و   ، شد  مشخص   بابویه ابن به  
 کردن روایت  ،کندمی روایتها آن  از «حسین بن علی» که  است کرده بیان خویی محقق که

  اشتراک   او  با  ، طبقه  در  و  ه بود  بابویهابن   از   پیش ها  آن  زیرا   نشد؛   ثابت ها  آن  از   بابویه ابن
  روایت ها  آن  از   او  که   کسانی  و  وی   مشایخ   به   « حسین  بن   علی»  عنوان   پس   اند؛ نداشته 

 . شد گفته  قبال   توضیحش که  شد منحصر  کندمی

بود  « حسین  بن  علی»  عنوان  در   او  با  دیگری   راوی  اگر   او  ۀ طبق  در  حتما    ، مشترک 
  اطالق   نیز   او  بر   جّد   یا  َنَسبت   یا  لقب  یا   قرینه   از   جدای   ،عنوان  این   که   شدمی  پیدا   کسی
نیافتیم؛   شخصی  چنین  هرگز  ما  که   حالی  در  شود؛   عصرهم   که  کسانی  تمام  بلکه   را 

  یا  لقب یا  جد  با همراه فقط  یا  است، بوده   حسین« بن  »علی نیز   اسمشان و اندبوده  بابویه نبا 
  این   بدون  و  تنهایی به   یا  ـاست   بوده  صورت   همین   به  هم  غالبا    کهـ   اندشده   آورده   نسبت
؛  نیست  قمی  ۀ بابویابن   او  که  دهندمی   نشان  روشنیبه   هاقرینه   ولی  ،اندشده  گفته  القاب
  کندمی روایت  ابوعبدالله بن  احمد  از که  «حسین بن  علی»  دربارۀ  مطلب این  که طور  همان

 . شد روشن  کندمی  روایت او از حاتم  بن  علی  که « حسین بن  علی» و

  ازها  آن  است   گفته  خویی   محقق   که   کسانی   شد   گفته  « راوی»  بحث  در   قبل   اندکی
 از   ندارد  امکان  کدامشانهیچ   ،کنند می  روایت  لقبی، بدون هیچ    «حسین  بن  علی»  عنوان

  شیخ   علی  بن  محمد  ابوجعفر  او  پسر  مگر  ،کنند  نقل  روایت  «بابویه  بن  حسین  بن  علی»
  ابوجعفر   پسرش»  :«حسین  بن   علی»  عنوان  دربارۀ  خویی  محقق   ۀگفت  عالوهبه ؛  صدوق
  علی»  به   عنوان  این   اینکه  به   است   خویی   محقق   از   روشن  ایاشاره   « کرد  روایت  او   از  محمد 

   . شد گفته  ترپیش  که  گرددبازمی « بابویه  بن حسین بن
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  علی»  اسم   بردنکاربه  از  منظور   که  آمد  دیگران  و   نوری  میرزای   سخن   ، کالم  ابتدای   در
  ، شود  برده  کار  به  لقب  بدون   و   تنهاییبه   وقتی  ،حدیث   و  رجال  هایکتاب   در  «حسین  بن

   .است «قمی بابویه بن   حسین بن  علی»

  گویدمی   که  کسی  طرف  از   شدهمطرح   اشکال   شده،گفته   مطالب  تمامی   ۀمالحظ  با
  ، ندارد داللت بابویه ابن  به لقبی،  هیچ بدون و تنهاییبه  «حسین بن علی»عنوان  بردنکاربه 

 شود. نمی توجهی  آن به  و ندارد توجیهی  هیچ که است تراشیاشکال  و جدل  فقط

 سوم  ۀنکت
  بن   حسین   بن   علی» همان  «حسین  بن  علی»  اینکه   بر  کندمی   داللت که  دیگری  ۀنشان

  از   ، وصیت  سند   در موجود    « حسین  بن   علی »  که   است  نکته   این   به   توجه   است  « بابویه
  ۀ طبق  در  «خلیل  بن  محمد  بن  احمد»  این  و  ،کندمی  روایت  «خلیل  بن   محمد  بن  احمد»

  روایتها  آن   از  وی  که  گیردمی   قرار   کسانی   همان  یا   «بابویه  بن   حسین  بن  علی »  مشایخ
  جعفر  بن  عبدالله  و  ،ادریس  بن  احمد  ،عبدالله  بن  سعد  مثل  افرادی  است؛  کردهمی  نقل

   حمیری. 

  «همدانی  صالح  بن  محمد »  از   خلیل  بن محمد  بن  احمد  که  است  آن  نکته  این  بر  دلیل
  در  مهدی  امام  وکیالن  از  و  عسکری  حسن  امام  اصحاب  از  او  که  کندمی  روایت
  بن   محمد  از  حمیری  جعفر  بن  عبدالله  و  عبدالله  بن  سعد و  ،است  بوده  صغری  غیبت  زمان
   هستند.  بابویه بن حسین بن   علی مشایخ  از دو این  و کنند می  نقل  روایت همدانی  صالح

  بابویه ابن   مشایخ  ۀطبق  از  «خلیل  بن  محمد   بن   احمد»   که  دهدمی   نشانروشنی  به   این
  از   یا   وی،   مشایخ  از  او  پس   کند؛می   نقل  روایتها  آن   از  وی   که   است  بوده   کسانی   از  و

  خدا   رسول  وصیت  در  که  طور  همان  ؛کندمی  روایتها  آن  از  ویهبباابن  که  است  کسانی
  وقتی  « حسین  بن   علی»  عنوان  از  منظور   اینکه  داشتننظردر   از   بعد   خصوصبه   است؛  آمده
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  مشهورِ   بزرگوارِ   ۀبابوی ابن فقط »  ،شود  برده   کار  به   دوره  آن  در  لقبی  هیچ  بدون  و  تنهاییبه 
 است.  بوده  «روز میان  خورشیدِ  همچون

  محمد »  از   «خلیل  بن   محمد  بن  احمد»  آن  در   که  کرد  خواهم  بیان  را   روایتی  اینجا  در
  بن   سعد»ها  آن  در   که  را   سندهایی  آن  از  بعد  و  است،  هکرد  نقل  روایت  «همدانی  صالح   بن

  ذکر  اندکرده   روایت  «همدانی  صالح   بن   محمد»  از  « یریْم حِ   جعفر  بن   عبدالله »  و   «عبدالله
   کرد: خواهم

  از   ، کبریعُ لَّ تَ   از  ،جماعتی  طوسی:  شیخ  غیبت   کتاب  از  نقلبه   :االنواربحار   در   مجلسی
  بن   محمد  بن  احمد  از  ،موصلی  سنان  بن  علی  از   ،علی  بن  حسین  از  ،رازی   علی  بن  احمد

 ن االرحمعبد   و  ، مسلم  بن ذبال  از  ، احمد  بن   سلیمان   از  ،همدانی  صالح   بن  محمد  از   خلیل،
  شنیدم  گفت:می که شنیدم پیامبر  چوپان سلمیواب از : گفت ،سالم از ،جابر  بن  یزید  بن

  بلند   ستایشش  کهـ  عزیز  وندخدا  شدم،  برده  آسمان  به  من  که  شبی»  فرمود:می  خدا   رسول
  و   :کردم  عرض  .آورد  ایمان  شد  نازل  او  سویبه  که  چیزی  آن  به  رسول،  فرمود:  من  به  ـاست
  ؟ توست   جانشین  امتت  از   کسیچه  محمد!  ای  گفتی،  راست  فرمود:  تعالیحق  هم.  انمؤمن

  ای   فرمود:  پروردگار.  ای  ،بله  گفتم:  ؟طالبابی  بن  علی  فرمود:  تعالیحق  .شانبهترین  گفتم:
  تو   برای   را  خودم  اسامی  از   یکی  پس   برگزیدم.  را  تو  آن،  از  و  افکندم   نظری  زمین  هب  من   محمد!

  تو   و  هستم  محمود  من  شوی؛  یاد  من   با  تو   آنکه  مگر  شومنمی  یاد  جایی  در  من   پس   ؛کردم  جدا 
  او  برای  را خود  های اسم از  یکی  و  برگزیدم  را علی  ،زمین  از  و افکندم  نظری دوم  بار سپس .محمد

 است.  )بلندمرتبه( علی او و و هستم  )باالترین( أعلی من پس ؛کردم  جدا

  خود   نور  از  نوری  شبح  از   را  حسین  و  حسن  و  فاطمه  و  علی  و  ،آفریدم   را  تو  من   ، محمد  ای 
  نظر  از پذیرفت را آن هرکس پس ؛کردم عرضه هازمین و هاآسمان اهل بر را  شما والیت  و ،آفریدم

 است.  کافران از  من نظر از کرد انکار را آن هرکس  و است انمؤمن  از من

  گردد   یدهپوس   ُمشکی  همچون  که  کند  بندگی  چنانآن  مرا  بندگانم،  از  یابنده  اگر  ،محمد  ای 
  والیت   به   آنکه  تا  آمرزمنمی  را   او  باشد  کرده  مخالفت   شما  یتوال   با  که   یحال   در  ید آ  من   نزد   سپس  و
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  من!  پروردگار  ای   بله  :گفتم  دهم؟  نشان  تو   به  را ها  آن  خواهیمی  آیا  محمد!  ای   کند.  اقرار   شما
  و  حسین  و  حسن  و  فاطمه  و  علی  با  من  ناگاه  ؛کردم  توجه  پس  .کن   توجه  عرش   راست  به  فرمود:

  نور   در  روشنی  و  وضوحبه  مهدی   و  حسن  و  علی   و  محمد  و  علی  و  موسی  و  جعفر  و  محمد   و  علی
  درخشان   ایستاره  همچون  هاآن  میان  در  مهدی  که  حالی   در  خواندندمی  نماز  ؛بودیم

  ای  ، توست عترت ۀکنندقیام این،  و هستند  من  هایحجت  هااین محمد!  ای : گفت  .درخشیدمی
  من   دشمنان  از  گیرندهانتقام  و  من  اولیای  برای  واجب  حجت  او  جاللم،  و  عزت  به  سوگند  محمد!

 1« است.

  در   434ص،  1ج   ، حدیث   رجال   علم   مستدرکات  در   شاهرودی   نمازی   علی   شیخ 
   است: آورده  خلیل بن  محمد  بن  احمد حالشرح 

  احمد   از  ،عدل  موصلی  سنان  بن  علی  از  دیگر  یسند   با  103ص   ،غیبت  در  و  »...
  ها اسم  وها  آن   به   صراحت  برای  روایتی  همدانی  صالح  بن  محمد  از  ،خلیل   بن  محمد  بن

 2« . ...است آمده شانفضایل و

   است:  آورده گونهاین  الدینکمال  در صدوق شیخ

  عبدالله   گفتند:  ما  به  (عنهما  اللهرضی )  ولید   بن  احمد  بن   حسن   بن  محمد  و  ،پدرم »  ـ
  به   گفت:  ،داد  خبر  من  به  همدانی  صالح   بن  محمد  گفت:  ما   به  حمیری   جعفر  بن

  است   شده   روایت   شما   پدران  از   که   حدیثی  با   مرا   من،  بیتاهل   :نوشتم   الزمانصاحب
  شرورترین  ما  خادمان  و  قائمان  :اندفرموده  هاآن  اینکه  ؛کنند می  سرزنش  و  آزارندمی

  عزوجل  خداوند  خوانیدنمی  یاآ  !شما  بر  وای»  نوشت:  او  به  امام  .هستند   خدا   خلق
ِتي   اْلُقَری  َوَبْیَن   َبْیَنُهْم   َوَجَعْلَنا  :فرمایدمی ی  ِفیَها   َباَرْکَنا   اَلّ  که  شهرهایی  و  آنان  میان)  َظاِهَرة    ُقر 



. 262تا  260، ص36االنوار، جبحار. 1
چه و  «  احمد بن محمد خلیلی...موجود است نوشته شده: »کتاب غیبت  که در حال حاضر از  در نسخه چاپی  .  2

  که کتاب غیبت  خصوص بعد از نقل عالمه مجلسی و شیخ علی نمازی شاهرودی ازبهبسا اشتباهی رخ داده باشد؛ 
. «خلیلی» « منسوب شده باشد و گفته شودخلیل»به جدش این مرد و شاید ه شده است؛ آوردمتن  در
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  شهرهایی  آن  ما  سوگند  خدا   به  (.بودیم  دادهقرار    آشکار  اییشهره  بودیم  نهاده  برکتها  آن  در
 1« هستید. آشکار شهرهای همان  شما و نهاد،  برکتها آن در  وندخدا که  هستیم

  نامه[  حضرت  ]به   گفت:   ما   به   صالح   بن   محمد   از   ، عبدالله  بن   سعد   از   ، پدرم  ـ
  دعا   بود   ه کرد  زندانی  را   او  عبدالعزیز ابن   که   «باداشاله»  برای  خواستم  حضرت   از  و   نوشتم

  جواب  در  بیاورد.  فرزندی  من   برای  تا   کنم  اختیار  کنیزی  خواستم   اجازه  ایشان  از  و  بفرماید،
 و  ، کندمی  بخواهد  هرچه  خدا   و  ، کن  انتخاب  شدن  فرزنددار  برای   کنیزی »  : فرمود  و   آمد  چنین 
  و   رد،مُ   و  آورد  دنیا  به  را   بچه  و  کرد  حمل  وضع  کنیز  آن  پس   «کند.می  آزاد  وندخدا  را  زندانی
 2گردید.  آزاد شد صادر من برای  توقیع  این که  روزی همان در زندانی

  مشایخ   ۀ طبق  از  «خلیل  بن   محمد   بن  احمد»  که  بود   آن   ،شدهگفته   مطالب  از   غرض  و
 هااین   از  که  «حسین  بن  علی»  و  ؛ ...و  حمیری  و  ،عبدالله  بن   سعد  مثل  است؛  بابویهابن

  به   که  طور   همان   دیگر؛   کسهیچ   نه  و  است   بابویه  بن   حسین  بن   علی   همان   کند می  روایت
   شد. داده توضیح  نکته این  تفصیل

 شدهگفته  مطالب تکمیل 
  بن   محمد   بن   احمد »  از   واسطه  بدون   ، گذشته   روایت   در   « موصلی  سنان   بن   علی»
  ۀ طبق  در  «خلیل  بن  محمد  بن   احمد»  کهاین  به  توجه   با  و  است  کرده  نقل  روایت  «خلیل

  در   «موصلی  سنان  بن  علی »  که  شودمی  روشن   دارد،  قرار  بابویه   بن  حسین  بن   علی  مشایخ
   است.  بوده  « بابویه بن   حسین بن   علی» ۀطبق

اینکهنظردر   از  بعد   خصوصبه   ؛ندارد   وجود   تردیدیوشک   هیچ  مطلب   این   در   داشتن 
  غیبت   ابتدای  در   که  ،کرده  نقل  را   قم   اهل  هیئت  داستان پدرش،  از   موصلی  سنان  بن  علی



.2ح ، 45باب ، 483، صنعمهالو تمام الدینکمال . 1
.12ح ، 45باب ،497، صنعمهالو تمام الدینکمال . 2
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  است.  بوده   یصغر  غیبت  با  معاصر  ،راوی این  پس  است؛ ه داد رخ صغری

  ایشان   طرف   از  و   بوده  عسکری  امام  معاصران  از   نیز  بابویه  بن   حسین   بن   علی
  یعنی   «ستارگان  شدن»پراکنده  سال  در  ق329  سال  در  آنکه   تا  بود   زنده   وی  .دارد  اینامه 

   یافت.  وفات  ،سمری  محمد  بن   علی چهارم،  سفیر دوران  در صغری، غیبت اواخر

  ۀطبق  در  شک   بدون و  ، بابویه  بن   حسین   بن  علی   عصرهم   موصلی،   سنان  بن  علی  پس
 . است بوده او

  نیز  او پس ؛ است بوده  سوم، سفیر نوح،  بن  حسین معاصران از زوفری بَ   علی بن  حسین
  وصیت   سند   و   ،است  بوده   بابویه   بن  حسین  بن  علی  و  ،موصلی  سنان  بن  علی  معاصر

  بن   احمد   از   ، حسین  بن   علی   از   ، عدل  موصلی   سنان   بن   علی   از   ، زوفریبَ »  است:   گونه این
 « . ... خلیل بن   محمد

  ،هستند   طبقه  یک  در   ـشد   گفته  که  طور  همانـ  بابویهابن   و  موصلی  و  بزوفری بنابراین 
  ، عبدالله  بن  سعد  مثل  است؛   بوده  بابویهابن   مشایخ   طبقه  از  «خلیل  بن  محمد  بن  احمد»  و
  روایات ها  آن   از   وی   که   است   کسانی   از   ـشد   گفته   که  طور   همانـ   یعنی   ؛ جعفر  بن   عبدالله  و

  وجود   وصیت   راویان  میان  انقطاعی  و   زمانی   خلل   گونه هیچ  بنابراین   .کندمی   نقل  بسیاری
   . باشد مشکلی به وجود آمده ، دیگری ازها آن از  یکی روایت  نقل  در تا ندارد

  نشان   است  ابویه بابن  مشایخ  ۀطبق  از  «خلیل  بن   محمد  بن   احمد »  که  ما   ۀگفت  این
  « حسین  بن  علی»  عنوان  با   «خلیل  بن  محمد  بن   احمد»  از   کنندهروایت   شخص   دهدمی

»راوی  خصوصبه   ؛دیگری  کسهیچ   نه  و   است  بوده  «بابویهابن»  همان مبحث    و  در 
  نیز   و  اندکرده  نقل  روایت  ـحسین   بن  علی  یعنیـ   عنوان  این  از  که  راویانیدربارۀ  عنه«  َمروی

  بن   علی»  عنوان  که   باشیم   داشته   نظر   در   است  کرده   نقل  روایتها  آن  از   وی   کهرا    یانکس
  و  مهم  امور   به  توجه  با  همچنین   ؛کندمی   قمی  بابویهابن   به   منحصر  را   «حسین
 مستعان. والله ؛ شد گفته کالم  این  ابتدای در   که ایکننده متمایز 

 است  جهانیان پروردگار خداوند  آِن  از  ستایس و سپاس  و
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 باد! مهدیون  و ائمه  بر  خداوند تمام و تام  صلوات و سالم و
قیلیعُ  ناظم   شیخ  

ق 1431رجب28 : یکشنبه  
ش[ 1389تیر 20 با ]معادل  


