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  تقديم به
  ...امام مقدس

  ...شناس امام جمهول و نا
  ...قائم مأمول

  ؛فاطمه  و ىعل ،رمحت و سخاوت ىدو دريا ل پیوندحم
   ىعيس شبيه و طور بر کوه اء و سخن گفته با موسی يمعلم انب
 که حق حمض است و ىواليت ؛که خداوند با واليتش برما منت هناد یبنده صاحل، بنده ا

  ...منى دهد تن در یهرگز به بد
  آل حممد  ىميان احلسن امحدسرور ومواليم 

که مرا  ديامبا اين  ،کنم تالش اندک را به پيشگاه مقدس مشا تقديم می و کوششاين 
  .خود قرار دهيد تأييد جهلم نسبت به حق مشا، مورد قبول و و ىبا وجود کوتاه

  

  احسان خادم مشا ابو
  

  
  
  
  



 
  
  

  :مقدمه
 نييمهد وآل حممد ائمه  وحممد  بر خداوندا ؛يان استردگار جهانوآن پر از ،سپاس ومحد 

  .بفرست درود
 ومحد  نيزآخر  وال وز و ءدر فنا و ،ردگاروآن پر سپاس از ومحد ، نشأت خلق وآغاز  در

 از شکر و کند ىمنش ورا فرام ی خود هرندوآ اديکه ی آن داننده ا ؛ردگار استوآن پر سپاس از
 اميد و گريد یقرار منفی لطی ب مورد ،خواند میا ر وکه اکسی  و کند ىمنکم چيزی  وگزار ا
ی ت برابودنم که مهانا شاهد ريگ مىرا شاهد  وت خداوندا .سازد منیمبدل اميدی را به نا کسی 
 و اءيانبمتام  وحامالن عرشت  وها  آمسان ساکنانمالئکه و دارندگان  متام واست فی من کا

که من گريم  مىشاهد  و گواهرا  قاتتوخمل و صنف هامتام  ، وث شده اتومبع فرستادگان
 ىقوچ خمليه يی ومهتای ب وگانه ي وتنها  وت وست ين وجز تيی چ خدايدهم که هى شهادت م

چ يه ی خود هعدو ودر سخن  کند و منی ىبرابر وات ومسا وچ کس با تيه و ،ستين وت ىمهتا
شان يکه ا ؛ستوتی  هفرستاد ودهم که حممد بنده  مىشهادت  و .ىدهى قرار منيلی تبد و يريتغ
ی قيحقی به معنا ونددر راه خدا واداء کرد  یفرستاد خودبندگان ی آن را برا وآن چه که ت هر

 .داده است هشدار حساب و کتاب،به متام  وحق، بشارت او به متام  کلمه جهاد کرد و
ت يهدان که مرا يا بعد از وار گردان واست خودن يبر د ،ام زندهمرا تا آن زمان که  ،خداوندا

 وکه تی ببخشای به من رمحت خودتاز نزد  واحنراف قرار مده  وقلب مرا در لغزش  ،یکرد
  )١(.ن خبشندگاىنيتر

ص ودر خص ،انیميت مبارک ودع مورد در ،داستانی گفتگوی سومقسمت  :اما بعد
را به ،  ىامام مهدی  فرستاده و صىو،  اىنمي احلسن امحد ديت سودعهای   دانستنی

دهد تا به  مى ءمردم ندا ميانکه سال ها در ی فرستاده ا ؛کنم می ميتقد مىگرا وز يبرادران عز
  .ملتفت شوند ش شدهوعترت فرام قرآن وبه  وبنگرند  خود پشت سر

                                                
 .۵۵۶ص: صحيفه سجاديه چاپ ابطحی -١



 ى هدممام انصار اانتشارات  .....................................................................................................۶
 

انگر يرت آشکار بوه که بصيانميحکمت  وه ی حسن هريس ول يآن چه از دال وجودبا  
ی اير شدن در دنوطه وغ دليلاما مردم به  ،ردهوآ، است ی ن مرد آل حممديت ايحقان
 و ،اند ی نگذاشتهباق ی خودبرا ،درک حق از باطلی  وهچ قيند هوخدای شوفرام وات يماد
 .است ش کردهوآنان را فرام نيزند وخدا

ق يفوت، ستوت ايرضا وپسند  موردبه آن چه که  ،م که مهگان راياهوخ مى ندواز خدا
  .دهد

مما امتحنت به  عافينأمرك و لويل لني قليب بطاعتك، و استعملينعلى دينك و اللهم فثبتين﴿
أمرك أمرك الذی سترته عن خلقك فبإذنك غاب عن بريتك، و ويلعلى طاعة  خلقك، وثبتين

كشف اإلذن له، بإظهار أمره و فيه صالح أمر وليك يف يالعامل غري معلم بالوقت الذ تانينتظر و
 ما عجلت، وال اكشف عما ريخأال ت ال أحب تعجيل ما أخرت وعلى ذلك حىت سره، وصربين

  )٢(.﴾كلها إليك يأفوض أمورتدبريك، و ازعك يفسترت، وال أحبث عما كتمت، وال أن
 ،مرا در اطاعت از خودت مورد استفاده قرار ده ين خود استوار گردان ومرا بر د خداوندا( 

خلق را امتحان کردی،  ،آن چه که با آن ازمرا  قلبم را نسبت به ولی امرت نرم گردان و و
ولی که او را از بندگانت پنهان  ،و مرا در اطاعت از ولی امرت ثابت قدم گردان ،عافيت خبش

آن زمانی  بهتو عامل  نه منتظر امر توست وآي غائب گشت و هر مردمداشتی و به اذن تو از 
آن زمان آگاهی ندارد،  کس از حالی که هيچ در، باشد آن می هستی که صالح امر وليت در

 ءصرب و شکيبايی عطا ،خداوندا مرا تا آن روز .شود ظاهر و راز او کشف مى او زمانی که امر
ای و يا نسبت به   انداختهريخأعجله در امری که تو، آن را به ت کن تا دوست نداشته باشم

آشکار  را پنهان داشتی آن و آن چه که تو ، نکنمريخأکه تو در آن تعجيل قرار دادی، ت امری
و در جستجوی چيزی نباشم که تو آن را کتمان کرده ای و در تدبري با تو نزاع نکنم  ،نسازم

 ).و متام امر خود را به تو واگذار کنم
 آل حممد وها بر حممد درود ون سالم يتر ؛ان استيردگار جهانوآن پر سپاس ازو محد  و
  . بادنيمهدي وائمه 

* * *  
                                                

 .، دعاء در زمان غيبت قائم آل حممد ٣١٢ص: مصباح املتهجد -٢
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 :قسمت اول

  :ارزش وصيت
 نشسته اند، پس بر ود که منتظر ايرا د خودفرزندان  وپدر آمد ، هر شب هعدواساس  بر

  .بال پدر آمدند و بعد از آن نشستندبه استق و احترامبا سالم  نيزآنان  وآنان سالم کرد 
  ود؟ب چگونه ،ن شب هاياطول ما در ی گوگفت :پدر گفت

  .ميبردی اريبس ی ره ،جان پدر: فرزندان گفتند
  ؟ديدارسؤالی ا يآ :پدر

 ،اهللا  رسولفات وشب  وصيت مورد که در داديدعده وبه ما ی پدر جان، آر :اثقو
  ؟ه استرسيدا زمان آن فرا نيآ ؛ديح دهيضوان تميبرا

ون قانامور نه از يگز اولنيکه  ،اهم گفتوخوصيتی تان از ين براواکن ؛يزامنعزی آر :پدر
  .باشد کردمي، میذکر  ون گفتگيکه در اوی قسمت دوم در گفتگ ،اهلی ت هایمعرفت حج

ی  هآستان که دری عيقاو مورددر  ،انوميشب گفتگ اولنيد که در ياد داريبه يزم فرزندان عز
 خواست درای  صحيفه وات وآن هنگام که حضرت د، اتفاق افتاد اهللا  رسولفات و

اما عمر  ،ندونش گمراه قيامتز وشان تا ريا بعد ازتا مردم  ،سندويبنوصيتی آن  تا در ،کردند
 بعد از و ،را به زبان راند خودف و حال معرنيدر ع وزننده  وسخن زشت  و آنخمالفت کرد 

که آنان  مىهنگا وکردند  ش امرويج آنان از کنار خوبه خر ، اهللا ، رسولن سخنيا
م مردم ابالغ وعمر واستند در حضوش را که خويخ وصيتآن  اهللا  ، رسولخارج شدند

   .ذکر کردندرا ، کنند
  :فرمودکه حضرت  کند میت ياور  امري املؤمننيس از يبن ق سليم

، يبيد يبإمالء رسول اهللا وخط يكتابه على حممد عند يا طلحة، إنّ كل آية أنزهلا اهللا يف(
حتتاج إليه ء یش يكل آية أنزهلا اهللا على حممد وكل حالل أو حرام أو حد أو حكم أو أ تأويلو

  .حىت أرش اخلدش يمکتوب بإمالء رسول اهللا وخط يد ياألمة إىل يوم القيامة عند
 فهوالقيامة  يومإىل  کوني وعام، كان أ وخاص أ وكبري أ وء من صغري أیكل ش: قال طلحة

  ؟عندك مکتوب
مرضه مفتاح ألف باب من العلم يفتح كل  يف نعم، وسوى ذلك أن رسول اهللا أسر إيل: قال
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من حتت وقهم فوا من لوألك أطاعوين و اتبعوينأن األمة منذ قبض اهللا نبيه  ولو. باب ألف باب
يا طلحة، ألست قد شهدت  اهللا رسولالكتف بإمالء  يفما كتب . القيامة يومإىل  أرجلهم رغداً

إنّ : رسول اهللا حني دعا بالكتف ليكتب فيها ما ال تضل األمة وال ختتلف، فقال صاحبك ما قال
  ، مث تركها؟اهللا رسولفغضب  اهللا يهجرنيب 

  .بلى، قد شهدت ذاك: قال
ن يشهد عليها أأراد أن يكتب فيها و يبذلك رسول اهللا وبالذ فإنكم ملا خرجتم أخربين: قال
علی ، مث دعا بصحيفة فأملى ختالف والفرقةقد علم من األمة اإل ؛إنّ اهللا: فأخربه جربائيل. العامة

سلمان وأباذر واملقداد، ومسى من : أشهد على ذلك ثالثة رهطوالكتف  يفما أراد أن يكتب 
أدىن و - هذا ابينهلم مث وأ ينافسم. کون من أئمة اهلدى الذين أمر اهللا بطاعتهم إىل يوم القيامةي

كذلك كان يا أباذر و  - احلسني يعين -  هذا مث احلسني مث تسعة من ولد ابين - احلسنبيده إىل 
   . اهللا رسولنشهد بذلك على : يا مقداد؟ فقاموا وقالوا انت

ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء : قول أليب ذري اهللا رسولاهللا لقد مسعت من و: فقال طلحة
مل يشهدا إالّ على حق، والنت  أشهد أما أناو، هلجة أصدق من أيب ذر وال أبر عند اهللا يعلى ذ

  )٣(.)منهما يآثر عند أصدق و
نازل کرده، نزد من است ، د ای که خداوند در کتاب خود بر حمم آيهر ه ،ای طلحه(

 و تفسري هر تأويلمن امالء کرده و من با دست خود آن را نگاشتم و  بر، و رسول اهللا 
 يا هر احکام و ها يا حدود و حرام حالل ونازل کرده و متام ،  حممد ای که خداوند بر آيه

به آن حمتاج خواهد شد، مهه نزد من هستند که رسول اهللا  ،قيامتز وکه امت تا رچيز ديگر 
 ،را نگاشتم ها آنمن با دست خودم  بر من امالء کرده و.  

آن چه هست و  هر عام و تا خاص و ،بزرگ گرفته چيز از کوچک ومهه  :طلحه گفت
  مهه نزد تو نگاشته شده است؟ ،نيست

در هنگام بيماری خود به من کليدی دادند که  اهللا  رسول ،آن بر هوعال! یآر :فرمود
ديگر برومي گشوده شد و اگر امت بعد از وفات پيامربش، از  بعلم، هزار در بهزار در از هر
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بصورت مداوم تا روز قيامت  ،خود پا و باالی سر از زير کرد، من تبعيت و اطاعت مى
 تو خود شاهد ای طلحه مگر ،ی رسول اهللا نگاشتمبا امال) صحيفه(خوردند، در آن کتف  می

آن وصيتی بنويسند که  کردند تا در دواتی طلب صحيفه و ما از نبودی آن هنگام که رسول اهللا
 :گفت) عمر(حب تو نکنند اما صا هم اختالف پيدا هرگز گمراه نشود و با ،امت بعد از ايشان

  صرف نظر کردند؟ ،از نوشنت آن خشمگني شدند و اهللا  رسول و. ويدگ مىپيامرب هذيان 
  .شهادت مى دهم چنني بود ،یآر :طلحه گفت

به آن چه که  رسول اهللا  ،يدآن هنگام که مشا خارج شد: فرمودسپس حضرت 
خرب کردند و هم  دهد، مرا باآن شهادت  عامه بر خواستند در وصيت در حضور مشا بنويسند و

سپس  ؛)تفرقه امت آگاه است وند از اختالف وخدا(چنني جربئيل به ايشان خرب داده که 
خواستند، بر من امالء کرده و  طلب صحيفه و دوات کردند و آن چه را مى  اهللا رسول

 .و ابوذرفارسی، مقداد سلمان  :منردان بر اين وصيت شهادت دادندامن نوشتم و سه تن از جو
از آن مجله که اطاعتشان را تا روز قيامت به مؤمنان امر ، که پيشوايان هدايت هستند کسانی
  حسنحضرت به امام  –خنستني آنان خواند، و سپس اين فرزندم  مرا نام برد، و ،فرموده

 ياآ .نه تن از فرزندان او می باشند ،بعد از او و  ين فرزندم حسنيسپس ا -اشاره کردند
اين امر رسول  ی ما برآر: ای مقداد؟ آنان برخاستند و گفتند تو ای ابوذر و ،مهني طور است

  .شهادت مى دهيم اهللا
که به ابوذر  ،شنيدم  اهللا رسولاز  سوگندبه خدا : ويدگ مىطلحه  که در اين جا  

هرگز بر او سايه نيفکنده  ها آنآمس زمني هرگز زبان آوری بر پشت خود محل نکرده و :فرمود
 ،دو جز به حق آنشهادت مى دهم که  نيزمن  و ،باشد ذر ابیاز  که راستگوتر و نيکوکارتر

 .)هستی از آن دو نيکوکارتر و ی آنان راستگوتر مهه شهادت منى دهند و تو نزد من از
  طالبی بن ابعلی  املؤمنني امرينزد  شته شده که درونوصيتی  وجودبر  ،تياور و اين

کنند که در زمان  مى تأکيدن امر يا بر ،نيزگر يات دياور که رومهان ط ؛کند مى داللت، باشد مى
  .اهم کردومشا ذکر خی خاصش برا
چيزی آن  تا در ،کردند صحيفه وات ورا که هنگام طلب دی ا نوشته، اهللا  رسول

ی گمراه وحافظ امت از ضاللت وشته نگهدارنده وکه آن ن ندوصف کردنه ون گيرا ا سندويبن



 ى هدممام انصار اانتشارات  .....................................................................................................١٠
 

  )٤().أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده أبداً فتبك ائتوين(: فرمود ود، واهد بوخ

 .)تا برای مشا وصيتی بنويسم که بعد از من هرگز گمراه نشويد ،ای بياوريد مي صحيفهبرا(
   !؟باشد مىشته مهم ون نيچقدر ا بنا بر اين

بدواة وبياض ألزيل  توينئا(: فرمودکه است گر آمده ي دريت به تعبياور که در رومهان ط
: قيلوا الرجل فإنه ليهجر، عود: قال عمر. )عنكم إشكال األمر وأذكر لكم املستحق هلا بعدي

   )٥(.)ويهذ
از من  دفع کنم و آن چه را که بعد تا اشکال امر را از مشا ،مي دوات و کاغذی بياوريدبرا(

 ،کنيدآن مرد را رها  :گفت پس عمر .مستحق آن هستيد را ذکر کنمشويد و  به آن نيازمند مى
  ). ويدگ مىه واي :ا گفته شدي ود ويگ مىان يشان هذيکه ا

  .است منزهامور ن ياز ا  اهللا رسول و ؛اهللا استغفر
 خاطر مهنيد به ورا درک کرده ب، دبودناهان آن وخ  اهللا رسولآن چه را که  عمر

 رسولکه  کند مین امر داللت يبر ا وسخن ا مهني و )ما کافی استی کتاب خدا برا: (گفت
مهان عترت  و آنمهراه کتاب خدا قرار دهند،  ون يگر قريدچيزی قصد داشتند  اهللا 
  .آن عمر منکر گشت به خاطر و، باشد می

 رسول ،نشاپريو واعتراض عمر  اگر: ن استيا، درس نی میاکه در ذهن هر انسسؤالی  و
شد  میباز مانع آن هم  ايآ ر عامه مردم منع کرد، اماودر حض ،وصيتشنت آن واز ن را  اهللا
 وصيت ،مقداد وذر واب ومانند سلمان  ی خود هر اصحاب خاصوحض در  اهللا رسول که

  !؟سدويرا نن خود
مى ش حرص ويت امت خيدر هدا  اهللا رسولبلکه  ؛ستينمانعی  پدر جاننه  :اثقو
صرف نظر وصيتی شنت وممکن است از ن چگونهپس  ،امر نزد مهگان ثابت است و ايند نورزيد

  !باشد؟ ی میگمراه وجنات امت از ضاللت ی  يهکنند که ما
از  اهللا  رسولامتناع عمر به  و ز پنج شنبهوت ريآن مصب مورد گاه در هر ،قتيدر حق 

 خود با وم وش مىاد يتعجب ز دچار ،مى افتمبه فکر  ،دميکه شننی اسخن و وصيتشنت ون
                                                

 .دشوبه کتاب جزء اول از قسمت اول اين گفتگو مراجعه  -٤
نامه خليفة عمر بن خطاب نوشته  یاز زندگ. ليهذر: آن در ، و٢٨۴ص: یكتاب األربعني حممد طاهر قمى شرياز -٥

 .١١٨ص: یمحد البكراعبد الرمحن 
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 ،نکردندوصيتی چ يه ،شويفات خوهنگام  در  اهللا رسولا عاقالنه است که يآ :گومي می
نگرانی ن يا وافتم ين تعجبم نيای براپاسخی هرگز  و !ند؟ويگ مى ی شيعهر که علماومهان ط

 ومقداد  وکردند  وصيت طالب ابی بن علی به   اهللا رسولکه  فهميدمکه  مىهنگا
  .گشت بر طرف، ن امر شهادت دادنديا بر ،کرديدان يان بمير که براوان طمه ،ذرواب وسلمان 
 ،است بزرگيی نکردند، خطاوصيتی   اهللا رسول :که، دون که گفته شيبه ا: دوحمم
  را حضرتيز ؛ميرا از آن منزه کن پيامربد يبا و؛ اند کرده اشتباهدر آن ی اديزی  هکه عد

  .کند مىذکر  را وصيتب وجو قرآنکه ی قتو و آن کنند یخمالفت من قرآنهرگز با 
 كُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيراً الوصيةيكُتب عل﴿ :فرمايد مىند متعال وخدا

نيقتلَى الْمقّاً عح وفرعبِالْم بِنينِ واألقْريدلْوال٦(.﴾ل(  
 خوداز هنگامى که يکی از مشا را مرگ فرا رسد، اگر چيز خوبی  است شده مقرربر مشا (
است بر حقی اين  .رده، برای پدر و مادر و نزديکان، بطور شايسته وصيت کندگذای به جا

  ).پرهيزکاران
يا أَيها ﴿: فرمايد مى و کند میامر  نيز وصيت ان برهگوار وبه حض ،قرآنر که ومهان ط
اثْنان ذَوا عدلٍ منكُم أَو آخران  شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حني الوصيةالَّذين آمنوا 
رِكُمغَي ن٧(.﴾م(   

 وصيتقع مواز مشا فرا رسد، در يکی که مرگ  مىهنگا ،ايد ردهوکه اميان آی کسانی ا(
گواهی ن را به تاخودنفر از غري  ونفر عادل را به شهادت بطلبد؛ يا د ومشا، د ميانبايد از 

  ).بطلبد
با آنان به  وب کردند ين را تکذفرستادگاکه  ، کسانیصف کردهوشان ير که اومهان ط 

ند وخدا شود و یسفارش به آنان داده من و وصيتجمال فرصت و هرگز ، مبازه برخاستند
فَال يستطيعونَ توصيةً وال  *ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً تأْخذُهم وهم يخصمونَ ﴿: فرمايد مى

  )٨(.﴾إِلَى أَهلهِم يرجِعونَ
حالی گريد، در  آا را فرا) یآمسان(که يک صيحه عظيم  ،کشند منی انتظارجز اين  )اما((

                                                
 .۱۸۰ :البقرة -٦
 .۱۰۶ :املائدة -٧
 .۴۹-۵۰ :يـس -٨
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 ننداتو منی) یکه حت شوند میچنان غافل گري ( * .هستند) دنياامور در (جدال  مشغولکه 
   ).بازگردند خود سوی خانوادهيا به  ،کنندوصيتی 

 در امر و اينسفارش کنند  و وصيت خودتا به اهل  ،دهد ىبه آنان مهلت من ندوخدايعنی 
از يکی فات ودر هنگام  وصيتق در ذکر يفوعدم ت و باشد میء عاقبت آنان وس وباب مذمت 

 اوصافن يکه ايابيم  می جا در مهنياز  و، باشد میآنان  براهلی غضب خشم و ی نشانه ها
 در ونکردند وصيتی   اهللا رسولکه شود  میگفته چگونه ن امر، يا بعد از باشد، یمن مؤمنان
  ! ؟قات هستندوشان اشرف خمليکه احالی 

 رسولا ي :عرض کرد وآمد ی  که مردميدوب  اهللا رسولنزد : دويگ مىانس بن مالک 
سبحان اهللا كأا (: قال .بلى: اوقال )أليس كان معنا آنفاً؟(: قال. يافتفات فالنی و اهللا 

   )٩(.)أخذه على غضب، احملروم من حرم وصيته
 ؛سبحان اهللا: فرمود .یآر :گفتند نيست که تازه نزد ما بود؟ مهانیيا او آ: فرمودحضرت 

 ).از نوشنت وصيتش حمروم گشت جانش گرفته شد، و ،ی ايشان با حالت خشميگو
ی برای تأييد تواند می ، خودنکردندوصيتی   اهللا رسولن که يبه ا ،دو گفته شنيهم چن

 چگونهپس  .وصيت منع کندن يرا از ا،  اهللا رسول خواست مىکه با آن  سخن عمر باشد
  ! ؟استه اش برسدودهند عمر به خ مىاجازه  اهللا رسول

تنها  شيعهکه حالی  در ،نکردندوصيتی   اهللا رسولد که ويگ مى شيعه چگونهاما : امحد
  ؟شود مىثابت  وصيت وامامت با نص ، است که اعتقاد داردی مذهب

 تراشند، مى و انه عذر پيامربسط وت ،وصيت ه شدنوشتعدم نی برا، امحد جانی آر: پدر
 جلوید که وسبب ش ديبا، دبودنشنت آن وناهان وخ اهللا  رسولکه ای  نوشتهن که آن يبه ا

 ،را گفت خودکه عمر گفته  مىهنگا مسلمانان از و د،ريرا بگی گمراه و ضاللت واختالف 
استه به وخ  اهللا رسولگفتند آن چه را که ی برخ کردند، پيداشته اختالف ودر اصل ن

) وصيت( شتهوپس اگر در اصل ن ؛کردند تکرار ها سخن عمر رای برخ ود، يشان بدهيا
پس به  ؛نداشتی ده ايفا ،در نزدشان ،گر عمل کردن به آنيپس از آن د، کردند پيدااختالف 

  .صرف نظر کردند ،شنت آنواز ن  اهللا رسول ،خاطر مهني

                                                
  .٢٠٩ص ۴ج: جممع الزوائد -٩
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عدم ی به معنا وصيتدر اصل  ،پس فقط اختالف ؛خطاء است) یتراش دليل( ن عذريا و
  .دارد ی وجوداجبِ عبادی وامر وصيتن که در يص به اوخبص ،ستيکردن ن وصيت
به  ،داشتند اعتراضکه  ،در مقابل مردم وصيتشنت نوعدم  :دوگفته ش که ن استيحق ا و

 مىهنگا و آن ؛شته اندوننوصيتی  یگريقت دوهرگز در   اهللا رسولست که ين نياعنی م
هر انسان  و؛ مى کردندسفارش  وصيتشنت ون به خود  اهللا رسول و ميکرقرآن که 

 و ؛باشد می  اهللا رسول مهان ميکر قرآنل وه اوفکر اعتقاد دارد که اسروشن  ومسلمان 
ح يتصر )مرگ(فات ودر هنگام  وصيتشنت ون بودناجب وکه به  ،استقرآن ن يکه ا بينيم  مى
ن يندارد تا ا وجود  اهللا سوی رسولاز  وصيتشنت ودر باب عدم ندليلی چ يه وکند  می

دارد  وجودشان يای ن حق برايا پس ،ه خارج شدنديآ عموميتاز   اهللا رسول :موييکه بگ
 ان به اندازه تارشود و آن می گراميشخاندان  وشان يه شامل اين آيبلکه ا و ؛وصيتی نکنندکه 

 ها آنکه از يی ت هاياون خاطر است که در ريبه ا و کنند یمنی چيسرپ ،قرآنرات واز دستوی م
 .دنباش میقت ين حقيا مؤيد ، خودصادر شده

أيها الناس ما جاءكم ( :فرمودش ويخ ی هدر خطب اهللا  رسول: فرمود  اهللا عبد ابا
   )١٠(.)خبالف كتاب اهللا فلم أقله) عين(ما جاءكم  اهللا فأنا قلته، و افق كتابيو عين

 موافق قرآنمطابقت دهيد، اگر  آن را با قرآن ،آن چه از سوی من برای مشا آمد ،ی مردما(
  ).بود من آن را نگفته ام خالف قرآن بود، من آن را گفته ام و اگر

ثق تر وث که کدام مياختالف حد مورددر  ، عبد اهللا از ابا: ويدگ مىر وعفي یباابن 
من كتاب اهللا؛ أو من  كم حديث فوجدمت له شاهداًيعلرد وإذا (: فرمودحضرت ، مرسيداست پ

  )١١(.)جاءكم به أوىل به يقول رسول اهللا وإالّ فالذ
 کالم رسول اهللا  اگر حديثی بر مشا عرضه شد و شاهدی برای آن در کتاب خدا و(
  ).استتر سزاواربه آن  ،برای مشا آورده نه آن کسی که آن را گر به آن عمل کنيد، و ،يافتيد
ر آن وبر صحت صددليلی  ،ميکر قرآنت با ياوند که مقارنت ررسيدجه ين نتيمهگان به ا و 

عدم  بردليلی  ،ميکر قرآنت با ياور بودنخمالفت  و باشد می  آل حممد وت از حممد ياور

                                                
  . ١١١ص ٢٧ج: ، وسائل شيعة چاپ آل البيت۶٩ص ١ج: یكاف -١٠
  . ١١٠ص ٢٧ج: ، وسائل شيعة چاپ آل البيت۶٩ص ١ج: یكاف -١١



 ى هدممام انصار اانتشارات  .....................................................................................................١۴
 

  .باشد می ،ل آنوقب ور وبر صددليلی  قرآن افقت آن باوم ،تيپس در ا ؛باشد میت آن يحقان
اجب ود که بر وش قرآن مىآن خمالف ، دنکردن وصيت پيامربن که يبه ا، دون که گفته شيا و
ن که يد به اويست که بگيممکن نی کسی برا و ؛کند مى تأکيد هنگام مرگ در ،وصيت بودن
کافر  ،نازل شده  پيامربن که به آن چه که بر يمگر ا د،وخمالفت من قرآنبا   پيامرب

  .دوش
 ها آناز ی ، که بعضاند کرده تأکيدات ياوشتر ريدر ب ،وصيتشنت وبر ن  پيامرب نيمهچن

  :کنم میمشا ذکر ی را برا
ر فی االدنيا، ونار وشن عار يف ترك الوصية( :فرمود  پيامربت است که ياواز ابن عباس ر

  )١٢(.)اآلخرة
  . )شود مىباعث ورود به آتش جهنم  و ،شود مىسبب خواری در دنيا  ،ترک وصيت(
که حضرت ، کند میت ياور،  اهللا رسولاز  ،خود ةينهاالکتاب  در ،یسوط شيخ و 

  )١٣(.)مات بغري وصية، مات ميتة جاهليةمن ( :فرمود
  ).مرده است ،به مرگ جاهليت ؛هرکس بدون وصيت مبريد(
   )١٤(.)وصيته حتت رأسه المرئ مسلم أن يبيت ليلة، إالّ و يما ينبغ( :فرمود  نيز و
سر او  در حالی که وصيتی زير ،شايسته نيست يک شب را به صبح برساند ،مسلمان بر(
  ).نباشد
   )١٥(.)متام ما نقص من الزكاة الوصية( :فرمود  نيز و 
  ).باشد مکمل نقص زکات مى ،وصيت(
   )١٦(.)مروته وعقله سن وصيته عند املوت، كان نقصاً يفمن مل حي( :فرمود  نيز و
  .)نقص است در عقل و مروت او ؛نکند ءوصيت خود را مهيا ،کس در هنگام وفات هر(

                                                
  .٢١٢ص ۴ج: جممع الزوائد -١٢
 .۶٠۴ص: شيخ الطوسي :ةنهايال -١٣
  .۶٠۴ص: شيخ طوسي :ةنهايال -١٤
 .۶٠۵ص: شيخ طوسي :ةنهايال -١٥
 .۶٠۵ص: شيخ طوسي :ةنهايال -١٦
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 وخدا ی اجب است که از وپس بر مسلمان ( :ديوگ مى د يمف شيخ ،خاطر مهنيبه  و
 ورا آشکار سازد  خودن يد وحذر باشد  آن بر امهال در و وصيتترک  موردش در رسول

 واجتناب کند ی انگرياز عص وسفارش کند  واطاعت از ا ی اهلی واوبرادرانش را به تق واهلش 
اجنام دهند، سفارش کند  وای برا ،کفنش وحنط  ودر هنگام غسل  ،ست داردوبه آن چه که د

ين ثق در اجنام اوک فرد ميداشنت  و امر ريتدب وشان يابت ايبه ن ،صدق دادن وت وبه مر و
 وا افراط ي ی وسهل انگار وش امهام يها براين کارکه در اجنام ا، ش بعد از مرگشيبرا ،هاکار

  )١٧().شاء اهللا  ان ،نکندوی ر يادهز
: فرمودکه   اهللا ی رسول فرموده موردکه در ی مسئله ا :دويگ مى ی سوط شيخ و

: ه اشفرمود نيز و) کس مبريد و امام زمان خويش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است هر(
ز يبر آن جا ،توتفا و اين ،)کس بدون وصيت مبريد، به مرگ جاهليت مرده است هر(
 وح يده اش صحيهر چند که عق ؛دوش مى انميج از اوباعث خر ،را جهل به امامي؛ زشود ىمن

ان خارج ميبه سبب آن از ا ،کند ءخطا وصيتکس در ترک  هر و )١٨(،ک باشدياعمالش ن
اما در  ،باشنديکی عبارت در لفظ  وکه د مىهنگا ،ستين باره چيد در اوپس مقص ؛شود ىمن
 و اند کرده ريآن تفس موردجهل به امام کفر است که در  :با هم اختالف دارند؟ پاسخعنی م

آن مردن بر مهان  د ازومقص وصيت،اما ترک  .تمرده اس، کفر وبه مرگ ضاللت  وگفتند ا
د وش مى آن کافری  هن که اجنام دهندينه ا ؛است وصيتشنت ون نوبدنی اناد وت يت جاهلريس
که  و اينبه آن، ی رغبت یب به خاطر وصيتشنت وترک ن، آن د ازود که مقصور مىاحتمال  و

را يز ،باشد مىکافر ، نه باشدون گياگر ا و ؛غبت داده نشده استر آنبه  وسنت نشده  ،آن
 موردن يا در قرآنکه ی قتو و آن ؛استرا منکر شده  باشد می آن چه از شرع حممد وی 

للْوالدينِ واألقْربِني  كُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيراً الوصيةيكُتب عل﴿ :ه اندفرمود
نيقتلَى الْمقّاً عح وفرعمرگ فرا  ،هنگامى که يکی از مشا رااست  شده مقرربر مشا (، ﴾بِالْم

برای پدر و مادر و نزديکان، بطور شايسته  اگر چيز خوبی از خود به جای گذارده، ؛رسد
  .))اين حقی است بر پرهيزکاران ؛کند وصيت

                                                
  .۶۶۷ص: شيخ مفيد :املقنعة -١٧
 .باشد، و آن چه درست است را نوشتيم یچاپ یشايد خطا ، و)صح عقيدته(در مصدر  -١٨
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عاقالنه (: دويگ مى -)ياستس و ريمشش( اسهيالس وف يالس- خوددر کتاب  ،نیاردوصاحل  
 قرآن با ،ن امريا چرا که ؛وصيت ترک کرده باشدن وامت را بد،  اهللا ولرسکه  ،ستين

 پيامرب عنوانب ،شانينقش ا و مأموريتباعث اختالل در  وتناقض دارد  وردهآ خودمي که کر
كُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن يكُتب عل﴿ :ديفرما مى ميکرقرآن که  یقتو و آنشود  میخامت 

 است شده مقرربر مشا (، ﴾للْوالدينِ واألقْربِني بِالْمعروف حقّاً علَى الْمتقني ترك خيراً الوصية
اگر چيز خوبی از خود به جای گذارده، برای پدر  ؛مرگ فرا رسد ،هنگامى که يکی از مشا را

ز است يا جايآ ).است بر پرهيزکارانحقی اين  ؛و مادر و نزديکان، بطور شايسته وصيت کند
، کند مىامر  وصيتبه  ،آن کتاب وکه با آن آمده است  ميکر قرآنبا ،  اهللا رسولکه 

 مؤمنان یايدنامور آن چه به  و مرياث وال وام مورد در ،وصيتکه  مىهنگا !؟خمالفت کند
اجب وحق ، مسلمانان باشد واسالم ی  هنديط به آوآن چه که مرب موردا در يآ، دوش مىاجب و
جايز  بر مسلمان شايسته و(: فرمود اهللا  رسولکه  کند میت ياوری خبار !؟دواهد بوخن

  )١٩().نيست هنگامى که چيزی داشته باشد بدون وصيت دو شب را سپری کند
کدام ! ؟به آن عمل نکنند خوداما  ،فارش کنندسوصيت به   اهللا رسولا ممکن است يآ

يق از طر وصيت وجودکه به ی ن اشخاصيا اي ، اهللا رسول و قرآن ؟يمق کنيک را تصدي
 حلظات نيچن اره دروکه مه وج ی عذرفقها !؟شوند مىرا منکر  وج ی عذرهاصحابه و فق
قت يبه دنبال پنهان کردن حق ودهند  مىالن وبطالن حمض بر مردم ج ولعب  و وحساس با هل

ر که با ومهان ط ،اجهه شدن با عقلوز جهت ميهم انگوتی ها تأويل ورات يتربی در پ وهستند 
به ارث  ،خوداسالف  که ازی خط منش به خاطر حفاظت از و آن اند کرده درخو ص برونص

  )٢٠().ب آورده انديده به حساعق خودآن را از  و برده اند
   !نکردند؟وصيتی هرگز  ، اهللا رسولگفت که  توان می ،ن مههيا بعد از ايآ 
  .وصيتی نکردند، اهللا  رسولد وگفته ش که ستيسته نيهرگز شا :فرزندان 

ان اهد شد وشتر آشکار خيب ،ندهيآی در شب ها ومشا آشکار شده ی قت برايمهانا حق: پدر
  . اهللا  شاء 

                                                
  .، خبش وصايا١٨۶ص  ٣ج: یصحيح خبار -١٩
 .۴۴ص: یصاحل وردان: سياست سيف و -٢٠
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انش شکر يپای ند را خباطر نعمات بوخدا و کند میت يقدر کفا مهنيامشب  ،زميفرزندان عز
   .موييگ مى

سلم  و نيياملهد و ةئمآل حممد األ وحممد علی السالم  والصالة  و العاملنيهللا رب  مدحلا و
  . اًرياً کثسليمت

* * *  
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  :قسمت دوم
  :نشانه های آن مصادر و وصيت و
ارد وپدر  ود بودنمنتظر آمدن پدرشان  وشب گرد آمده  در مکتب پدر مانند هر ،فرزندان

پدر  :سپس امحد گفت ؛پدر را پاسخ دادند نيز ،فرزندان وفرستاد  درود وآنان سالم  بر وشد 
  .يمهست اهللا  رسول وصيتدن يمشتاق شنو ما منتظر 

 ،دواهد بوخ  اهللا حممد رسول وصيت موردان امشب در وميگفتگ ؛امحد جانی آر: پدر
  . يمان برسانين که آن را به پايتا ا

ت ياور) یسوبت طيغ(وم به سوم خوددر کتاب  ،یسوط شيخکه آن را  وصيتن منت واکن
 و )٢١(اند کردهشان نقل يدر کتاب ها آن را نيز، از علماءی اريبس کنم و میتان نقل يبرا را کرده
 ،باشد یم  تيدر اثبات امامت اهل بکه ات ياواز ری ا به مهراه جمموعه ، آن رایسوط شيخ

 ،اتياوجهت اثبات ر در )یکتاب نسخه عرب ۱۵۶ص (به دنبال آن در  و سپسنقل کرده 
از آن جهت اثبات مطلب ی بود که اتياواز مجله ر وصيتت ياور ،ها آن ميان ده که دروذکر من

اما آن چه : دويگ مى و دواستفاده من باشد می ت ين که امامت در اهل بيبر ای مبن ،شويخ
ن که يبه ا، )که آن را نقل کردندی ثيصحت احاديعنی ( کند میداللت  ها آنکه بر صحت 

ح يصحی  هقيطر و کنند يت میاور ديگر نسل ی پس ازنسل ،اتروجه توآن را بر  ،ی اماميه شيعه
ک ی ياوياست که مهه گ وجودم ، املؤمنني امريل از ومنقی نومت نيز و اماميهدر کتب  ،آن
  .قت هستنديحق

                                                
، شيخ حسن بن سليمان ۳۳ص: و در کتاب اإليقاظ من اهلجعة، ۵۴۹ص ۱ج:اهلداةحر عامل در إثبات  شيخ -٢١
 به صورت خمتصر، و ۱۴۷ص ۵۳ج: در حبار األنوار یعالمه جملس ،۱۵۹ص: درجاتالخمتصر بصائر  نوشته در یحل
 شيخ .کنم مشا نقل می یمهان طور که برا )فإذا حضرته الوفاة: (عبارت به استثناء به صورت کامل ۲۶۰ص ۳۶ج: در

، و در كتاب ۳۷۰ص ۱ج: رامامل ةدر کتاب غاي یسيد هاشم حبران ،۲۳۶ص ۳ج:عواملالدر کتاب  یعبد اهللا حبران
ه منودند به شارا و، ۷۱ص ۲ج :یمريزا نور ثاقبالجنم  ،۲۹۴ص: یفيض کاشان: خبارألنوادر ا ،۲۲۲ص: نصافألا

از امام صادق  خود به سند معترب یشيخ طوس يت کرداور: که گفت یسند معترب است؛ وقت یاين که وصيت دارا
، اهللا به امري املؤمنني رسول يت هایوص یبعض که ذكر منود یخرب  تاريخ ما بعد ). ...که وفاتش بود یشب در

. منود و ثابت کرد و آن را در کتابش ذکر منود یوصيت را بررس که سند ،۶۴۱ص: سيد حممد صادق صدر :ظهورال
  .۹۶ص ۲ج: شيخ مياجنی :رسولالمكاتيب 
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  :باشد میمبارک  وصيتن منت يا فرزندامن 
از ، اند داده خرببه ما ی مجاعت :گفته است) یسوبت طيغ( خوددر کتاب ی سوط شيخ 

 ازحسني، بن علی از ، عدلی صلوبن سنان معلی  از )٢٢(ی،فروان بزيبن سفعلی بن  حسني
، از امام پدرش ازعلی، بن  حسنش ويعم از، یبن امحد مصر جعفر از، ليامحد بن حممد بن خل

 مؤمنان امرياز ،  حسنياز امام ، از امام سجاد ، از امام باقر ،  جعفر صادق
يا أبا احلسن، أحضر  : يكانت فيها وفاته لعل الليلة اليت قال رسول اهللا يف( :فرمود علی 

، إنه ييا عل :وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع، فقال  رسول اهللا دواة، فأمألصحيفة و
عشر إماماً،  أول االثين ياً، فانت يا علياثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهد يکون بعديس

املرتضى، وامري املؤمنني، والصديق األكرب، والفاروق األعظم،  ياًعل :مسائه مساك اهللا تعاىل يف
  .هذه األمساء ألحد غريك ، فال تصحيواملأمون، واملهد

غداً، ومن  فمن ثبتها لقيتين يعلى نسائحيهم وميتهم، و على أهل بييت ي، انت وصيييا عل
إذا من بعدي، ف على أميت عرصة القيامة، وانت خليفيت م أرها يف و منها، مل ترين طلقتها فأنا برئ

احلسني  الوفاة فليسلمها إىل ابينا حضرته احلسن الرب الوصول، فإذ حضرتك الوفاة فسلمها إىل ابين
، فإذا يالثفنات عل ياملقتول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه سيد العابدين ذ يالشهيد الزك

حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الباقر، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه جعفر الصادق، 
 يى الكاظم، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علفإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه موس

الرضا، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الثقة التقي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه 
الناصح، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها  يعل

کون من بعده اثنا عشر يفذلك اثنا عشر إماماً، مث  .فظ من آل حممد إىل ابنه حممد املستح
 أيبواسم  ياسم کامس :ياً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة أساميمهد
  )٢٣(.پايان وصيت.)، هو أول املؤمننيياملهد :سم الثالثأمحد، واألو عبد اهللا: وهو

                                                
بزرگ از توابع قرسان  یفتح فاء منسوب است، روستاي فتحه و سكون واو و دو با ايشان به بزوفر :یالبزوفر -٢٢

  .١۶٣ص ٢ج: طرائف املقال. غرب دجله مى باشد نزديک شهر واسط در
شيخ ناظم  نوشته از انتشارات انصار امام مهدی  )توصي پريوزی(شناخت رجال وصيت به کتاب  یبرا -٢٣

 .خدا توفيقش دهد مراجعه مناييد یعقيلي
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اتى ود وكاغذ  احلسناى ابا  :فرمود به على ، دبودر شىب كه رحلتش   اهللا رسول(
كه  رسيدتا بدين جا  ،شتنومى   على و فرمودرا امالء  خود وصيتحضرت  ور وبيا

پس تو يا على . باشند میدوازده مهدى  ،ها آنبعد از من دوازده امام و بعد از ! يا على :فرمود
صديق ، املؤمنني امري ، ورا در آمسان على مرتضى توخداى تعاىل . باشى اولني دوازده امام مى

 ؛شايسته نيست تواين نام ها براى غري  واست،  ناميدهمهدى  ون مومأ ، وق اعظموفار ، واكرب
 کهسىت، هر يصى بر زنامن و نيز و ؛مرده ايشان هسىت وزنده  ،صى من بر خاندامنو تواى على 

را تو طالق  کو هر ي ؛فرداى قيامت مرا ديدار كند ،را كه تو به مهسرى من باقى گذارى
من از وى بيزارم و مرا خنواهد ديد و من نيز او را در صحراى حمشر خنواهم ديد، و تو  ،دادى

به فرزندم ) خالفت را(هر گاه مرگت رسيد  ؛پس از من خليفه و جانشني من بر امتم هسىت
 حسنيآن را به فرزندم  ،رسيدفاتش و ون اچو ،است )٢٤(ن، كه او بر وصولحسن واگذار ك
سيد العابدين  ،حسني رسيد آن را به فرزندش  ن هنگام شهادتچو ؛ل بسپاردتوزكى شهيد مق

م لوآن را به فرزندش حممد باقر الع ،رسد وفات اون هنگام چو ؛بسپارد على )٢٥(ذى الثّفنات
مرگ او ن چو و ؛اگذار كندورسد آن را به فرزندش جعفر صادق  ون مرگ اچو و ؛بسپارد

و چون وفات او فرا رسد به فرزندش على  ؛فرا رسد، به فرزندش موسى بن جعفر كاظم بسپارد
و چون هنگام وفات او  ؛به فرزندش حممد تقى واگذارد ،بسپارد؛ و چون مرگ او فرا رسد

او در رسد به فرزندش حسن فاضل  به فرزندش على ناصح بسپارد؛ و چون مرگ ،شود
كه مستحفظ شريعت و از مجله آل آن را به فرزندش حممد  ،و چون وفات او برسد ؛واگذارد

پس . بعد از آن دوازده مهدى مى باشند .و ايشان دوازده امامند ؛است، تسليم كند حممد 
 است مى سپارد، ينيآنگاه امر را به فرزندش كه اولني مهد ،را اجل دريافت وقىت كه قائم 

عبد  ها آنمن است و نامش مانند نام من، و نام ديگرش نام پدر  کي :و براى او سه نام است
   ).مهدى است و او اولني مؤمنان است سومنيند، و نام اهللا و امحد

چند نکته را ذکر  ،دوشتر قابل درک شيمشا بی برا ،يفشر وصيتن که منت يای برا
  :کنم می

                                                
 .پيوندكننده بني خويشاوندانصول، به معىن بسيار و وبر به معىن نيکو كار،  -٢٤
زيادى كه از كثرت سجده  پينهاسطه وآن حضرت را، به  ود نبند  پينه اى است كه سر زانو مىثفنه، به معناى  -٢٥

 .گفتند در اعضاى سجده اش مى بست، ذى الثّفنات مى
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 می باشند؛خليفه چهار  وست يب  ی پيامربذکر شده که خلفا وصيتدر  :لوای  هنکت
از من دوازده  ای علی بعد: (فرمود علی به  اهللا  رسول .مهدیازده ود وازده امام ود

کند،  میرا ذکر  ائمه ی نام ها وصيت و). دوازده مهدی خواهند بود ،از آنان بعد امام و
از  بعد ،نييمهدنقش ی فايزمان ا و ؛ذکر کرده است نيز را ل وای ر که نام مهدومهان ط

ت يا وند يآ مى از ائمه  بعد ها آنکه  زمانی و آن ؛رسد مىفرا  ی فات امام مهدو
  .دواهد بوخ  یعسکر سناحلامام حممد بن يعنی  ،ها آنخامت  با ائمه 

ل وای شان مهديفرزند ا ، مهدیل امام واوصی که  کند میذکر  وصيت :مودی  هنکت
سن عسگری احلامام حممد بن  –هنگامى که وفات او : (دويگ مى وصيتچرا که  باشد؛ یم
 –  ،تسليم کند نزديکاناول  ،را به فرزندش خالفتفرا رسد.(  
 مىبه خاطر نقش مه شان رايات اياور و باشد می ی فرزند امام مهد ،لوای پس مهد 

ن فرزند يای لذا برا و ؛ی دارندالتفات خاص وجه وت ،دنکن می ءفاير مبارک اوکه در عصر ظه
 صاحب الزمان ی برايح اجلنان دعايی در مفات مىعباس ق شيخ ، واستيی ذکر شده دعا

اللهم ( :آمده است ءن دعاياز ای ذکر کرده که در قسمت، باشد میف عهد يشری از دعا که بعد
  )....به نفسه وتسر به عينه رعيته ما تقر مجيعوأمته وذريته ولَده ووأهله ونفسه  يفأعطه 
افراد   کن درباره خودش و درباره خاندان و فرزند و نژاد و ملت و متام ءخدايا به او عطا( 

اش را بدان روشن کىن و دلش را بدان خوشحال  آن چه ديده) و فرمانربدارانش(رعيت 
 .)گرداىن

ی  يهشان ذرياز ا بعد واختصاص داده شده  ی ک فرزند امام مهديتنها به  ءن دعايا
  .کند مین فرزند داللت يا واالین امر بر مقام يا و کند میرا ذکر  حضرت 

ی در کتاب خود ذکر سوط شيخ وبت يدر کتاب غنی انعم شيخت که ياون ريفرزندامن به ا 
 حسند از قاسم بن حممد بن يبن سع امحد بن حممد: دويگ مىنی انعم شيخ ؛کنيدجه وتاند،  کرده

از مفضل  ريم بن مستنياز ابراهبن جبله  عبد اهللاز  ،ن هشامس بياز عب خودبن حازم در کتاب 
إنّ لصاحب (: فرمودکه حضرت  کند میت ياور الصادق  عبد اهللاأيب از فی بن عمر جع

: بعضهم يقول ل، وتقُ: مات، وبعضهم يقول: قول بعضهميإحدامها تطول حىت : هذا األمر غيبتني
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ال غريه،  و ذهب، فال يبقى على أمره من أصحابه إالّ نفر يسري، ال يطلع على موضعه أحد من ويل
  )٢٦(.)يلی أمره يإالّ املوىل الذ

: ويندگ مىکه برخی کشد  يکی به حدی طول مى: برای صاحب اين امر دو غيبت است(
رفته است، تا آن جا که از اصحابش : ويندگ مىکشته شده و برخی : ويندگ مىمرده و برخی 

 ،جايگاه ايشان آگاهی ندارد عده کمى باقی مى مانند و هيچ ولی و غريه از موضع و ،بر امرش
  ).ريدگ مىعهده  ايشان را بر جز آن ولی که امر

از : دويگ مى از مفضل ريم بن مستنياز ابراه) ريسي(ی  هتنها با اختالف کلم ،یسوط شيخ و
] من األخرى[إنّ لصاحب هذا األمر غيبتني إحدامها أطول ( :فرموددم که يشن  عبد اهللا ابا

قتل، فال يبقى على أمره إال نفر يسري من أصحابه، وال يطلع أحد : مات، وبعض يقول: حىت يقال
   ).على موضعه وأمره، وال غريه إالّ املوىل الذی يلی أمره

يکی طوالنی تر از ديگری است و آن قدر طول مى  ،غيبت است برای صاحب اين امر دو(
آنان بر امرش  کشته شده و هيچ يک از: ويندگ مىمرده و برخی : ويندگ مىکشد که برخی 

جز  ؛امر ايشان آگاهی ندارد هيچ کس از موضع و جز يک نفر از اصحابش و ،باقی منى مانند
  ).ريدگ مىبر عهده  آن ولی که امر ايشان را

 خودست دار ود مورد آن در از که ما ،استی حيصر ن خربيا :دويگ ی مىسوط شيخ
ب يمکات واخبار  لوبت ايکه در غ ،بت استيغ وشان ديای ن که برايبه ا، ميکن مىاستفاده 

يچ کس ه و، شود مىها قطع چيزاست آن طوالنی م که وبت ديغ د و درنشو میشان شناخته يا
   )٢٧().باشد واص اوکه از خکسی جز  ،شود یشان مطلع منيگاه اياز جا
ر که از ومهان ط، دريگ مىعهده  را بر ی امر امام مهديعنی  ،شانيکه امر ايی الوم و

ی گانه شخصي وکه تنها  باشد می ،فرزند ايشان، مهدی اولد، يافتي در اهللا  رسول وصيت
  .ی داردشان آگاهياز ا ی بت امام مهدياست که در زمان غ

ر ومهان ط ،دارد  امري املؤمننيبه جدش ی اريشباهت بس ،ل وای مهد :موس ی هنکت
 رسولرا از  فيشر وصيتد که وبکسی  اولني نيز و  اهللا وصی رسول اولني علی که 

                                                
 .١٧۶ص: یغيبت نعمان -٢٦
 .۶١ص: یغيبت طوس -٢٧
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 نيچن ی اول نيزمهد ؛دوافته بيم يعلت ورش ورپ ،اهللا رسولدامان  در وافت کرده يدر اهللا 
است که ی شخص اولني و ی به امام مهد ردندهوان آميا اولني نيز وا ،داردی اتيصوخص

اره وکه مه باشد می ی امام مهدی  هردودست پر نيز وافت کرد يرا از حضرت در وصيت
ردار وبرخ خبششن ي از انييی مهد يهکه بقحالی در  ؛می باشندت حضرت يترب وم يعلحتت ت

باعث ، خصلت مهني و -اند يافتهرش نوپری م در دامان امام مهدير مستقوبطيعنی –ستند ين
  .باشد می مهدينير يل از ساوای ز شدن مهديمتما

ز يکه باعث متا ،اختصاص داده است علی را به امام  ابیالق ونام ها  اهللا  رسول
و تو يا : (فرمود اهللا  رسول. يشان استخمتص ا ،آن نام ها وشده  ر ائمه يشان از سايا

، املؤمنني امري ، ورا در آمسان على مرتضى توعاىل خداى ت ؛على اولني دوازده امام مى باشى
شايسته  تواين نام ها براى غري  و ناميدهمهدى  ون مومأ ، وق اعظموفار ، وصديق اكرب

 مهدينير ياز سا يشانز ايکه باعث متا ،داد مهدينيل وبه ا ابیالق نيز  اهللا رسول ).نيست
ی ايشان سه نام است؛ برا( :فرمودحضرت  وست ين وک اين القاب شريچ کس در ايه وگشته 

   )....باشد و امحد و اسم سوم او مهدی می عبد اهللا آناسم پدرم و  امسى مهانند اسم من و
 موردا يله آسوت بزرگ که امت به يشخص ون ديا امهيتبه خاطر  ،امورن يای  همه 
امتحان قرار  مورد اءيی انبايصوامتها با ا از یارير که بسومهان ط؛ است گريند میش قرار يآزما
  .يمکن مىخ مشاهده يمطالعه تار که در است چيزین مهان يا و گرفتند، مى

آن  واست   امري املؤمننيه جدش يشب ،نيزگر يل از جهت دوای مهد: چهارمی  هنکت
  اهللا رسولرنده به وان آميا اولني  امري املؤمننير که ومهان ط ؛استآ انميجهت ا

و او اولني : (فرمود وصيتدر  مهدی اول مورد در اهللا  رسولخاطر  مهنيبه ، دبودن
  .باشد می ی به امام مهد ،رندگانوان آميا يعنی اولني ).مؤمنان است

ر د ديبا ل وای مهد: آن هم ،است امهيتکه حائز  ،ماند ی مىباقی ا ن جا نکتهدر اي
و او اولني مؤمنان ( :يشان باشدا مصداقن مجله يتا ا ،ر داشته باشدور مقدس حضوزمان ظه

ن کالم يا ،لد نشده باشندوا در آن زمان متي وام مقدس نباشند ياگر در زمان قبل از ق و ؛)است
که  ی بر انصار امام مهد ،صفون يا يشان باشد و بلکهمصداق ا تواند یمن  اهللا رسول
از ی ردن به امام مهدوان آميا ت متام انصار دريا در و ؛کند مىصدق ، باشند میتن  ۳۱۳

د يپس با. باشند مىتر سزاوار ،صفون يجه انصار به ايدر نت و ؛ی گرفته اندشيپ، شانياوصی 
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 وصيتاساس  شان بريا وا آمده باشد، يشان به دنيا از قيامقبل  ی امام مهدی ايصوا اولني
  .باشد میفرزند حضرت  اهللا  رسول
ه ساز در عصر ميانی زمينکه  کردميذکر  :ان کنميتان بيرا برا مىامر مه خواهم مین واکن

از  ، وک جهتين از يا ؛سپارد مى ی که پرچم را بدست امام مهد، باشد میر مقدس وظه
 جودمو هوردر عصر ظ ی فرزند امام مهد ،کردميکه ذکر ی اتياواساس ر گر بريجهت د

مطلع از  وپدرش وصی  وا ،بت امام يدر غ و گريد میعهده  که امر پدرش را بر ،باشد می
  .باشد میشان يال اواح

حجت ميانی ا يآ ؛حجت است ،یگريکدام بر د :کهشود  میحاصل سؤالی  ،ن جايدر ا 
ت داشته يحج ،یگريبر ديکی  ديحتماً با و ؟شان ياوصی  ی وا فرزند امام مهدياست 
  !؟استکسی حجت چه  !؟باشد

مهدی اول قرار می حجت زير ی مهد پس فرزند امام ،حجت استميانی د که ويياگر بگ
وصی  خود ،ی امام مهد فرزند چرا که ،ندارد وجود که امکان آن وميگ مىبه مشا  و ،گريد

 وصيتدر  ،شده ذکری ازده مهدول از دوای شان مهدياگر اباشد،  اهلی میحجت  وپدرش 
  باشد؟ ميانی میت يحج زيرچگونه ، باشد می  اهللا رسول
 و، باشد می وصيتشده در  ذکر ی که حجت مهان فرزند امام مهد ه شوداگر گفت و
در ی نقش اصلميانی که  کردميدر گذشته ذکر  :وميگ مىبه مشا  ؛يشان استحتت حجت اميانی 

  .دشو می ثانوی وجه نقش ايدر نت ،ل باشدوای مهد حتت حجتاگر  و ر مقدس دارد،وزمان ظه
ست وا واست،  ی امام مهد فرزند و ل وای مهد ،خودميانی که  ه شوداگر گفت و

 وچ شک يه وقت مطلق است ين مهان حقيا: وميگ مى؛ شوند میت يهدا وا بسویکه درفش ها 
، یانی مياز نام هايکی تان ذکر کردم که يبرا ،خاطر در گذشته مهنيبه  وست يدر آن نی ا شبهه
 ،شود میپنهان نی اير سفوکه در زمان ظهی ازده مهدول از دوای مهان مهديعنی است ی مهد

مشرق سوی از  که ،ی ت امام مهدياست از اهل بجوانی مهان  وا ومشرق  انقالبگر وا
  .کند میج وخر

  :ن است کهيا، ها اينفرزندامن خالصه مهه  
ی مهد ميانی و ومشرق  انقالبگرر که ومهان ط ؛ت هستنديک شخصي ،لوای مهد ميانی و

 کند میج وخر ، ت اماميمشرق از اهل بسوی که از جوانی آن  وک شخص هستند ي ،لوا
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  )٢٨(.باشد ميانی می خود، کند ی میه ساززمين  ی امامبرا و
: ها آنو ، سه نام هستند اند شدهذکر  وصيتکه در  ،لوای مهدی ها نام :پنجمی  هنکت
  . است یمهد و عبد اهللامحد، 

ی  هبنديعنی ، باشد میآن صفت ، عبد اهللاما نام ( :گفتند ن بارهيا در ،یاديدر زيح شيخ
از  لذا ،می باشندازده گانه ود مهدينياز  ،یمهد اولنيشان ين که ايا دليلبی نام مهد وخدا 

  )٢٩( ).ماند جز امحد ىمنی باقچيزی  وای ها نام
   :کند مىها را ذکر  ين سه ناما ،انميفه بن يت حذياور

در ذکر  اهللا  رسولاز : دويگ مىفه يائل از حذو یبااش از اعمش از يل بن عيامساع
، فهذه أمساؤه ياملهد وعبد اهللا واملقام، امسه أمحد وإنه يبايع بني الركن ( :فرمودکه  ،دميشنی مهد

  )٣٠(.)ثالثتها
 ؛و مهدی عبد اهللامحد و  :شود سه نام دارد مقام بيعت می کسی که با او بني رکن وآن (
  ).باشند سه نام او می ،ها اين

که ، کند میت ياور  امام باقراز  جابر، است ذکر شده) امحد(ات نام ياودر ر نيز و
خبراسان  إنّ هللا تعاىل كنزاً بالطالقان ليس بذهب وال فضة، اثنا عشر ألفاً( :فرمودحضرت 
أنظر  عصابة محراء، کأينلة شهباء، عليه هاشم على بغ من بيندهم شاب قوي أمحد أمحد: شعارهم

 )٣١(.)إليه عابر الفرات، فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج
بلکه دوازده  ،نقرهاز نه از جنس طال و نه  ،در طالقان گنجی فته است ،ی خداوندبرا(

 ،و جوانی از بنی هاشم باشد می امحد امحدکه شعارشان  ،خيزند مى هزار نفر از خراسان بر
سرخی بسته است،  که بر پيشانيش دستار ،کند مىرا فرماندهی  ها آن ،سوار بر قاطری سفيد

که در حال عبور از فرات هستند، اگر خرب آنان به مشا رسيد بسوی آنان  نگرم یگويا به آنان م

                                                
 یکه سيد ميان ٢انيد به توضيح عدد مشا، واضح شود، مى تو یاين که فکر و نظر به شکل دقيق، برا یبرا و -٢٨
 دوم، شرح داده، مراجعه مناييد یدر گفتگو.  
 .١١٣ص :حجة اهللا تعاىل یكتاب ميان -٢٩
، معجم أحاديث ۲۹۱ص ۵۲ج :، حبار األنوار۱۱۴۹ص: یراوند: جرائحالورائج اخل، ۴۵۴ص: یغيبت طوس -٣٠

 . ۴۵۳ص ۱ج: ی امام مهد
 .٣۴٣ص: ضيئةاملنوار ألمنتخب ا -٣١
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 ).بشتابيد حتی اگر بر برف ها خبزيد
قال ( :فرمودکه حضرت  ،فرمايند مىنقل  جدش  پدر بزرگوارش از از  امام باقر
ن، مشرب لوآخر الزمان أبيض ال يف يلدوخيرج رجل من  :- وهو على املنرب-   امري املؤمنني

ن لوشامة على : باحلمرة، مبدح البطن عريض الفخذين، عظيم مشاش املنكبني بظهره شامتان
أما وخيفى فأمحد،  ياسم يعلن، فأما الذواسم خيفى : ، له امساننيبالمة شا شبههشامة على وجلده 

  )....يعلن فمحمدی الذ
خروج  ،ی از فرزندممرد ،آخر الزماندر : فرمود -منرب کوفهبر -   امري املؤمنني(
هايی عريض  شانه هايی ن، و که پوستی سفيد و حماسنی سرخ، شکمى فراخ، ران ؛کند می

به خال رسول يکی هم رنگ پوستش و ديگری خالی شبيه ؛ خال است دارد که بر کمرش دو
نام آشکار  و مى آشکار و نامى پنهان، نام پنهان امحدنا :نام است ی او دواست؛ برا  اهللا

  ).حممد است
 ، اصحاب قائمی در ذکر نام ها امام صادق : است ت شدهياور ،ةمامالدر دالئل ا

وأمحد بن  من البصرة عبد الرمحن بن األعطف بن سعد،( :فرمود رد،ب مى نام ريبص یبای که برا
   )٣٢(.)مليح، ومحاد بن جابر

  ).محاد بن جابر مليح وامحد بن  ، وعطف بن سعدالرمحن بن األ از بصره عبد(
 از :دبو اهدخواز بصره  ،ی ل انصار امام مهدوکه ا ،اند کردهات ذکر ياو رنيهم چن و
ن أوهلم من البصرة وأخرهم من أأال و …( :ی طوالنی فرمودخرب در  علیامام 

  )٣٣(.)…األبدال
  )....از ابدال است ،از بصره و آخرين آنان ،آگاه باشيد که اولني آنان...(
آخرهم من وهلم من البصرة، وأ: ، قال اهللا رسولمسعت ( :فرمود  امري املؤمننياز  و

   ٣٤(.)اليمامة
از ميامه  ،از بصره و آخرين آنان ،اولني آنان: فرمودشنيدم که   از رسول اهللا(
  ).باشد می

                                                
 .۲۷ص ۴ج:  هدي املمام الحاديث اا، معجم ۵۷۴ص: ةمامالدالئل ا -٣٢
 .۳۳۱ص: ، جممع النورين۱۴۸ص: سالمالبشارت ا -٣٣
  .۱۰۴ص ۳ج:  مام املهدي ال، معجم أحاديث ا۲۸۹ص: فنت ابن طاووسال و الحمامل -٣٤
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شان يرا ايد؛ زوب اهدواز بصره خميانی که شود  میمشخص  ،آن چه که ذکر شده پس از
  .باشد می  نامش امحد وآنان از بصره  اولني :فرمايند مىات ياور باشند و می نيمنؤم اولني
نامش امحد  و ل وای مهد ورنده وان آميا اولنيمهان ميانی که  ،پدر ذکر شد :اثقو

  از بصره باشد؟، ميانی ممکن است چگونهپس ، باشد می
ه وعال و کردميط به آن است، اشاره وآن چه که مرب ،ول گفتگوفرزندم در قسمت ا :پدر

  :کنم میان يرا ب اضافهی اردوگر ميبار د ،آن بر
يعنی  ؛مين نسبت دهميات آن را به ياودر رميانی د لفظ وروست به خاطر يممکن ن :وميگ مى

نی اروکعلی  شيخ شيخ حممد سند ور که به آن ومهان ط ،وی ميانید لفظ لغوروفقط به خاطر 
 ،دارد ی وجودگريد دليلر که ومهان ط( :فتحممد سند گ شيخکه  قتو آن ده اند،وح منيتصر
نام  هب باشد می نمي سرزمنيجش از ون که خريا دليلآن هم ب و؛ کند میت به آن اشاره ياوکه ر
 )٣٥(.)باشد میش زمينساب به سرانتاساس  بر ونام ا، يعنی است شدهی گذارنام ميانی 
نقش ، به مهراه حجازيون انی ميبرای عير طبوبط ،جيخلی  هاما در منطق(: دويگ مىی گريد و
  )٣٦(.)ات آن را ذکر نکردندياواگر چه ر ،اهد داشتوخ ی وجوداساس
ر صراحت اعالم وات بطياوريعنی  ،)يات آن را ذکر نکردنداواگر چه ر( :اش گفته و

وی فقط از خالل لفظ لغ ،نمياز  وج اوفهم خر یآر؛ کند مىج ون خرمياز ميانی که  اند کردهن
  .استشده ده يمفهميانی 
که  مينيد ببيبا و ،باشد وی مین لفظ لغيفقط خباطر ا ،نميبه ميانی ساب انت ،ن جايپس در ا 

  ؟ميساز دوگاهش را حمديجا ميتوان ی ميانی میبرا ،ویاستفاده از لفظ لغ با ا فقطيآ
 ،هشبهن يدر پاسخ به ا - تول دعيجامع دال-  خوددر کتاب  ،یحممد انصار ودکتر اب

به (من يممکن است مرجع آن  ون باشد ميممکن است مرجع آن ميانی لفظ  به نسبت( :دويگ مى
ی دست راست شخصکه يعنی کسی  ،باشد نيميممکن است مرجع آن  نيز و، )تبرکعنی م

  امري املؤمننير که ومهان ط ؛باشد ی دست راست امام مهدميانی  تواند می وباشد 
صاحب دست ميانی ن باشد که ياعنی ممکن است به م و ؛بودند  اهللا رسولدست راست 

                                                
 .٢٨ص :ظهورالفقه عالئم  -٣٥
 .١١٣ص: ظهورالعصر  -٣٦
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د يصاحب دستان سف، شخص خبشنده چرا که ،باشد ميو کر و گشادهدست باز يعنی د يسف
ی بعضی د، بلکه براخبش يکی مىگران نيبه د خوداره با دست راست ومه شود و می ناميده

که  ،داشته باشد یاز نام گذاری گريد وجهممکن است  و ؛زشت باشد که با دست چپ بدهند
آن کلمه را به توان  یمن وارند ين باره بسيا احتماالت در و ،باشد میده يشوپ فی وما خمی برا
 )٣٧(.)ر کردوحمص ود وحمد ،عنیک مي

را بر يکی  توان یمن ؛)اقل حد(ني سه احتمال مردد است بوی لغ دليلآن جا که  پس از
امده است يات نياور که در مىآن هنگا ود آن، و مقصينيتعی  هنيجز به قر ،مقدم مشردی گريد

احتجاج وی لغعنی به م و اگر ؛وده اندح منيبه آن تصر و دواهد بون خميشان از يا ،ن کهيبه ا
 . کنند میمقدم وی لغعنی را بر م ،یشرععنی م ها آنم ود از قرار معليشا کردند،
 :دويگ مى ون پرداخته مياز انی ميفی  به نرين صغيجالل الد شيخکه  بينيم  مى ،خاطر مهنيبه 

م يمستق رير غوبط وم يمستق روبطی چ اشاره ايه ،معترب وثق وم وح يات صحياوم رور عموبه ط(
گمان کنند که  اه یباعث شده برخنی که ان گميبلکه ا ،اند اشاره نکرده مين ازی مرد وجودبه 

شان در يپر وسند الف يات ضعياور اي وات عامه ياور از، مهان ،کند میج ون خرمين مرد از يا
  )٣٨(.)گريد میکرد، نشأت  ها آنبه  توان یمنی چ اعتماديل که هوات جمهياوا ري ومنت 
به  ،شود میکه ذکر  مىهنگاميانی لفظ  ،ن کهيآن ا و رسيدبه ذهنم چيزی  ،پدر :اثقو
ن احتمال از يبر مقدم شدن ادليلی  تواند میالتفات  شود و اين مین ملتفت ميشخص از  وجود

ان آن يبه هنگام بميانی   از لفظنيچن ، و اين، باشدشده استميانی ر احتماالت که از لفظ يسا
  .دوش مىافت يدر عرف در

 مىند، هنگاويگ مىدن لفظ ياز شنی اعتماد ناش به آن ،یرا ذکر کرد آن چه ،پسرم: پدر
ن امر يا و کند میافت يدرچيزی از کالمش  ،وشخص مقابل ا ،دويگ مى مىنده کالويکه گ

ميانی ت يشخص ،نهون گياستند اوخ ن اعتبار ائمه ياساس ا آن بر ه بروعال ؛استفی عر
ن که يص اوخبص و ؛د ساختون حمدميرا به ميانی ت يشخص توان یپس من ؛ور مباندمست فی وخم
ت يشخص ميتوان یمن، دميانی بودنت يشخص خمفی کردنصدد  اره درومه ت ي اهل بميديمفه

                                                
 .ی نصار امام مهداات انتشار، از ٩۴ص: جامع داليل دعوت -٣٧
 .منتشر شده است) اليماين أهدى الرايات(عنوان  که در سايت با ،جالل الدينبحث م -٣٨
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اما  ،ن کالم را گفته باشنديچند ا هر  تياهل ب چرا که ،مير کنون حمصميرا فقط به ميانی 
  .ماست ري از تصورغچيزی مرادشان  ود ومقص

که  درس میبه ذهن  طورن يا ،دواگر گفته ش ،ميانین که لفظ يبه ا ،مومشا ش سليمت و اگر
  . ن هستندميشان ساکن يا

ی نسبت به مناطق ،هستندی اريبس چرا که ،ستميافق نواست که من با آن می ن سخنيا و
بلکه فقط خباطر  ،شوند دهيدحتی ا ي وکرده ی ن که در آن منطقه زندگين اوبد ،اند داده شده

 ،مثالً يمر که شاهد آن هستومهان ط ؛اند يدهآنان برگزی برای  نسبنيساب پدرشان به آن چنانت
ی عرب زندگة اليردر جز ودانند که آن د مىمهه  ،یا بالل حبشي ومىب ريصهی مانند اشخاص
سابش به انتآن هم به سبب  ،داردی ئولقب خفالنی م که ينيب مىز وامر و ؛افتنديفات و وکرده 

  .ده استيآن جا را ند ونت داشته واره در عراق سکومه وکه احالی در  ،آن منطقه
 ون ديا مورد به مهراه من در. اثق جانو ؛آن هستند ی مؤيداريات بسياوص که روبه خص 
  .دقت کن و تأملشتر يب ،شاهد

 :کند مىان يده از کعب بيح بن عبيشر: آمده استی زوبن مر محاد اثر ،در کتاب فنت: اول
در ی نسب واصل  وای قطعاً برا ؛مگر در آنان ،ستينی خالفت وش يمگر در قر ،ستينی مهد(
 )٣٩(.)ن استمي

آن  شان درين که اينه ا؛ کند مىن اشاره ميبه  ،ميانیع نسب ون نکته بصراحت به رجيا
 . کند مىی زندگ زمنيسر

 لشکر غضب امري( :س آمده استوود بن طاياثر س ،فنتال و ملالحماال در کتاب: مود
نه  وند که آن را نه انسان گفته وشن يی مىبلکه آنان صدا از آن؛نه  ون است ينه از ا ]خشم[

خليفه بلکه  ؛آن نه از ون است ينه از ا وا ،کنيدعت يب ود که با اويگ مىنام شخص را ، جن
  )٤٠(.)ميانی است

ر ود مهان طواهد بوخ ،لشکر غضب امريبه نام  حهين که صيبه ا کند مىان يب، ن شاهديا و
لشکر  امري ،قائم ود واهد بوخ که به اسم قائم  ،حهيص مورد که در خالل سخنمان در

                                                
 .٢٣١ص: كتاب الفنت ٣٩-

  .۸۰ص: الفنت ابن طاووس و املالحم٤٠- 
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که ، باشد می ی امام مهدی ه ساز برازمين و دممهِی مشرقی صاحب درفش ها و غضب
عراق  وران يمهان اجهت مشرق  از روکه منظ ؛کردميان ذکر وميل از گفتگودر قسمت ا

  .ميننه  ،باشند می
 ی وان نه ذی ميقرش :مهدیصف ودر ( :آمده است ،رواثر ابن منظ ،در لسان العرب: موس
، ان مالکان، و آنستين نی مياونسبش به اذيعنی  –نميهلجه مردم - )آن نه از ون ينه از ا( ونه ذ

که  ،استی نسبی قرشيعنی  ،انی ميقرش :، گفته اشباشد می نيرعوذ وزن ويآنان ذ ميانکه از 
  )٤١(.)نشأت گرفته استميانی از 

نه با  علی وف تشخيصنه با  ؛ن باشدمي زمنيساکن سرميانی که  ،ندارد دليلی وجودچ يه
  .شود میب ون از مکه حمسميکه  ،یقبل شخيصت

  !!!باشد مین مياز ميانی آن ذکر شده که  که در ،می خواندتياواما من ر ،پدر: دوحمم
ت ياور ،یسوط شيخآن را  و کنم میذکر  ، رایکه گفتی تياون رواکن ،پسرمی آر :پدر

  :کرده است
القائم (: فرموددم که يشن  باقرعلی جعفر حممد بن  از ابا: دويگ مى فیثق مسلمحممد بن 

منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر تطوی له األرض وتظهر له الكنوز، يبلغ سلطانه املشرق 
األرض خراب  له ولو كره املشركون، فال يبقى يفبه دينه على الدين ك يظهر اهللا  واملغرب، و

اهللا، مىت  رسوليا ابن : قلت: قال خلفه، يفيصل ينزل روح اهللا عيسى بن مرمي إالّ قد عمر، و
إذا تشبهه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، واكتفى الرجال بالرجال،  :قال ؟خيرج قائمكم

ذوات الفروج السروج، وقبلت شهادات الزور، وردت شهادات  والنساء بالنساء، وركب
ار خمافة ألسنتهم، وخروج العدول، واستخف الناس بالدماء وارتكان الزنا وأكل الربا، واتقی األشر

وخسف بالبيداء، وقتل غالم من آل حممد بني الركن  )٤٢(،من اليمن ماينيوالمن الشام،  يناالسفي

                                                
 ۱ج: ، الفايق يف غريب احلديث۳۷۴ص ۲۱ج: حبار األنوار و مانند آن در. ۴۵۲ص ۱۵ج: لسان العرب٤١- 

 .۴۰۷ص
(... : آمده است، و اين چنني آمده است) من اليمن(بدون عبارت  یطربس یاين روايت در اعالم الور: وميگ مى -٤٢
 یوتعليق عل، تصحيح ۴۴٨ص : إعالم الورى باعالم اهلدى). ...ج السفياين من الشام واليماين وخسف يف البيداءووخر

عالم اهم چنني در  ، وـم ٢٠٠۴ -هـ  ١۴٢۴چاپ اول، سال  –لبنان  –اعلمى، بريوت  ه، مؤسسیكرب غفارا
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کتاب اعالم الورى  یکه در نسخه چاپ ايران برا یحال ، در...امه نور موافق چاپ لبنان مى باشدالورى در برن

  !اند کردهو بدون گذاشنت پرانتز ثبت ) من اليمن(عبارت 
عالم الورى اصالً اين ا در، است بني پرانتز آمده در) من اليمن(که در آن عبارت  یهم چنني، در روايت ديگر و

ومن عالمات خروجه خروج السفياين ... : (در بني پرانتز هم وجود ندارد، بلکه فقط اين چنني آمده است یعبارت حت
  .۴١٧ص: رىعالم الوا )....، وخروج اليماين وصيحة من السماءمن الشام

  .عالم الورى چاپ لبنان، که امروزه چاپ شده است، مراجعه منايداخواننده حمترم مى تواند به كتاب  
ذکر  ینوشته ابن صباغ مالکة هماملبه نقل از فصول  ٣۴٢ص ١٣ج: قاحلحقاق ادر  یو اين روايت را، سيد مرعش

و اصالً لفظ  ..).الشام واليمن و خسف بالبيداء وخرج السفياين من ... ( :می باشدکه به اين صورت  است کرده
  .ذکر شده است" اليمن"يمانی نيامده است، بلکه جبای آن 

از امري املؤمنني  متعدد هستند و یصاً اگر دانستيم به اين که سفيانصحيح منى باشد، خصو) واليمن(و روايت با لفظ 
 از هجر مى باشد و ايشان  یاز شام و سفيانی شده بر اين که در آن جا، سفيان روايت بعد التحميد : (فرمود

سپس حوادث ) العظيم والثناء على الرسول الكرمي، سلوين، سلوين يف العشر األواخر من شهر رمضان قبل أن تفقدوين
سوختنش و نشر جسدش در قتل زيد فرزند امام سجاد و  و  بعد از آن را ذکر منود، و به قتل رسيدن امام حسني

عباس و آن چه از فتنه ها و حوادث،  یحکومت بن اميه و یسپس گريه منودند و زوال حکومت بنذکر منود،  هوا را
 :، و به ايشان گفته شد)أوهلا السفياين وآخرها السفياين: (افتد را ذکر منودند و فرمود مى اتفاق ،ها آنکه بعد از 

: وفنت املالحم .)جر، والسفياين صاحب الشامالسفياين صاحب ه: (فرمودهستند؟  یچه کسان یو سفيان یسفيان
  .٢٧١ص

بلد باليمن : واهلجر(...  :آمده است ٣٩٣ص ۵ج: معجم البلداندر و هجر نيز شهر در مين مى باشد؛ مهان طور که 
  .)...ثر يوم و ليلة من جهة اليمنبني عبينه و

هذه . اهلاء واجليم و كسر الراء يف آخرهابفتح : اهلجري: (ذکر منود ۶٢٧ص  ۵ج: در األنساب ینيز آن را، مسعان و
  .)...هجر معروفة النسبة إىل هجر، و هي بلدة من بالد اليمن من أقصاها وقالل

بعضی از نسخه برداران و غير آا دچار (، نظر دارد، کند مىديگر، که از مين خروج  یو روايت به خروج سفيان 
باشد، پس به آن اعتماد ) و يمانی از يمن(ت و شايد اصل آن توهم شدند که ممکن است اين روايت تصحيف شده اس

  ).کردند
همة و آن مهان املصل كتاب فصول اصحيح، در  شايد آن تصحيف و) اليمنمن (اگر گفته شود به اين که لفظ  و
  باشد؟) واليماين من اليمن(

 ١۴٠٩: چاپ دوم –دار االضواء–شده از چاپ بريوت  یمال وارد است؛ اما من بر نسخه کپبله، اين احت :وميگ مى
: نقل کرده است و آن اين چنني است یآن مهان طور که سيد مرعش م برخورد منودم؛ و روايت در ١٩٨٨ -هـ 

که در  یدر حال. ٢٩٢ص: فصول املهمة )....وخسف بالبيداء بني مكة واملدينةوخرج السفياين من الشام واليمن ... (
) واليماين من اليمن(، روايت را، با لفظ یهـ، حتقيق سامى الغرير١۴٢٢چاپ دوم، به سال  –ديثاحلدار –چاپ قم 

  !است تعجب آورو اين  يابيم مى
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   )٤٣()....احلسن النفس الزكيةواملقام، امسه حممد بن 
گنج  شود و مؤيد شده است، زمني در مقابل او پيچيده می یو پريوز ترسبا  ،قائم ما(

خداوند  و گريد بر می را در ،زمني غربو  شرقحکومتش  و کند هايش را برای او آشکار می
کراهت داشته مشرکان  حتی اگر ؛غالب مى سازد چريه و ،ی او دينش را بر متام اديان بواسطه
عيسی بن  ،روح اهللا مگر اين که آباد شود و ،زمني خرابه ای باقی منى ماند پس در ،باشند
چه هنگام قائم  رسول اهللا ای فرزند :گفتم .خواند ايشان مناز می پشت سر شود و نازل می ،مرمي
شوند و آن هنگام که زنان شبيه مردان و مردان شبيه زنان : فرمودحضرت  ؟کند مىخروج  مشا

 شهادت دروغ و و ها سوار شوند ها روی زين کنند و زن ءمردان به مردان و زنان به زنان اکتفا
امری  ،خونريزی در ميان مردم شود و گواه عادالن رد می شهادت و ؛برخالف واقع را بپذيرند

و زنا کاری و رشوه خواری  شوند از روی زور پذيرفته می ؛ابدرواج مى ي گردد و عادی مى
وخسف از مين  ميانیو از شام  ،و خروج سفيإنی ؛فزونی مى يابد و مردم از زبان اشرار بترسند

که نامش حممد بن  ،مقام بني رکن و  خاندان حممد در بيداء و کشته شدن جوانی از
  ). ...باشد می ،سن النفس الزکيهاحل

م به يما شک کن کهشود  میکه باعث چيزی ن است تنها مياز ميانی ت ذکر کرده که ياور
 :که باشد میچند امر يت اضافه شده است اوبه ر )ميناز (ين که لفظ ا

ن که يجز ا، ذکر کرده با مهان سند ت راياون ريا را قبل ازی تياور ،قوصد شيخ :لوامر ا
خاطر آن  مهنيبه  وحمقق اضافه شده سوی بلکه آن از  ،ذکر نشده) نمياز (آن لفظ عبارت  در

  :ن استيت اياور ، وقرار داده است انتزرا در پر
در  ،ارد شدمو  باقرعلی جعفر حممد بن  یبا بر: دويگ مىطحان فی حممد بن مسلم ثق

شان به يکه ابتداء ا ،بپرسم  قائم آل حممدی  هشان دربارياز اسؤالی استم وخ مىکه حالی 
نس بن يو: من الرسل هاً من مخسةالقائم من آل حممد شب يا حممد بن مسلم، إن يف( :فرمودمن 

                                                                                                                                                   
که گفته شود، به اين که منت روايت مشکوک مى باشد  یو به هر حال، بعد از آن چه که بيان کردمي، کمترين چيز

  .و به آن منى توان احتجاج منود
، حدثنا حممد بن حممد بن عصام : با اين سند، روايت کرده است. ٣٣٠ص: كمال الدين و متام النعمة ٤٣-

 حدثين: حدثين إمساعيل بن علي القزويين، قال: حدثنا القاسم بن العالء، قال: حدثنا حممد بن يعقوب الكليين، قال: قال
  .الثقفي د احلناط، عن حممد بن مسلميعلي بن إمساعيل، عن عاصم بن مح



   ٣٣..........................................................................جلد سوم ميانیدعوت  ی بارهگفتگوى داستانی در 

  .عليهات اهللا لوحممد صوعيسى، وسى، مو وب، قوسف بن يعيوومىت، 
من  ههشبهأما وشاب بعد كرب السن،  هووعه من غيبته جوفر: فأما شبههه من يونس بن مىت

على أبيه  هإشكال أمروته خواختفاؤه من إوعامته، وفالغيبة من خاصته : قوب بن يع يوسف
  .شيعتهوأهله وبني أبيه ومع قرب املسافة بينه   يعقوب
ن فدوام خوفه، وطول غيبته، وخفاء والدته، وتعب شيعته م أما شبههه من موسى  و

  .ظهوره ونصره وأيده على عدوه يف ن إىل أن أذن اهللا ابعده مما لقوا من األذى واهلو
لد، وما : فاختالف من اختلف فيه، حىت قالت طائفة منهم وأما شبههه من عيسى 

  .صلبوقتل : قالت طائفةومات، : قالت طائفةو
رسوله، واجلبارين  وأما شبههه من جده املصطفى فخروجه بالسيف، وقتله أعداء اهللا وأعداء

ج وخر: جهومن عالمات خر ناو. نه ال ترد له رايةانه ينصر بالسيف والرعب، واوالطواغيت، و
شهر رمضان، ومناد ينادی  وصيحة من السماء يف )من اليمن( يماينمن الشام، وخروج ال لسفياينا

  )٤٤(.)من السماء بامسه واسم أبيه
: است از پنج تن از انبيای اهلی شباهتی  قائم آل حممد مهانا در ،ای حممد بن مسلم( 

  .آنان باد خداوند بر درود ،حممد عيسی و موسی و يونس بن متی و يوسف بن يعقوب و
باشد،  ن میاغيبتش بصورت جو او بعد از بزرگسالی و بازگشت: اما شباهت يونس بن متی

حتی از  ،عامه و پنهان شدن او غيبت از خاصه و يوسف بن يعقوب  ،شباهت اما و
با وجود مسافت اندکی که بني يوسف و  ،برادرانش و مشتبه شدن امرش بر پدرش يعقوب

طول کشيدن غيبتش  مداوم بودن ترس و: اما شباهت موسی و ؛ش و شيعه اش بوداهل پدرش و
خواری که از  بر اثر آزار و ،از وی هايی که شيعيانش بعد خفای والدتش و آزار و اذيت و

د و او را ياری کند و اجازه ظهور او را ده ،جل تا آن گاه که خدای عز و ،دمشنان مى بينند
تا آن که طائفه  ،اختالفی است که درباره او رخ دهد ،روش عيسی در منايد و تأييدبر دمشنش 
اصال متولد نشده و دسته ای گويند مرده است و ديگران گويند کشته شده يا بدار  ،ای گويند

اين است که مششري بکشد و دمشنان خدای تعالی و ، و اما روش جدش مصطفی  ؛رفته
                                                

: قال حدثنا حممد بن حممد بن عصام : با اين سند، روايت شده است. ٣٢٧ص: كمال الدين و متام النعمة ٤٤-
حدثين علي : حدثنا إمساعيل بن علي القزويين، قال: حدثنا القاسم بن العالء، قال: قال) الكليين(حدثنا حممد بن يعقوب 

  .احلناط، عن حممد بن مسلم الثقفي الطحان محيدبن إمساعيل، عن عاصم بن 
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 ؛شد و با مششري و ترس در دل دمشنان ياری شودرسولش را و جباران و سرکشان را بک دمشنان
از شام و  ،ی استاناز نشانه های خروج او خروج سفي و هيچ پرى از او عقب ننشنيد و

بنام او و  ،دهنده ای که از آمسان در ماه رمضان و فرياد ،نیاو صيحه آمس )ز مينا( ميانیخروج 
  .)زندنام پدرش فرياد 

سط واضافه شدن آن تی اوين امر گيکه ا ،ز آمدهانتدر پر) نمي از(عبارت ، تياون ريا در
آن ، آمده ها هنه اضافون گيا ها آن که در ،نسخه های برخ هاعتماد ب دليلحمقق ب و باشد میحمقق 
وی که در ی آن به علت مترکز و باشد وی می های هن از اضافياوشته تا گفته نشود که را ن
ار ياحتمال بس و کند میج ون خرمين که از يا بری مبنميانی داللت لفظ  مهان ،آن و ،باشد می
ص وبه خص و؛ باشد ،کنند ی میکه از آن نسخه برداری از افرادی بعض از، ن امريد که اور مى
 ،ال کردندينسخه برداران خ و ،باشد میاز شام نی اين که سفيبه ا ،تياوح ريجه به تصروبا ت

بر حسب مترکز  ،نمياز ميانی که شود  میپس الزم  ،شام ازی انيسف بودننه يجه به قروکه با ت
  . اند کردهن را اضافه ميعبارت از  و، شود مى مشخصه يلوا

 نيبی مهاهنگ واد تفاهم جيق آنان به دنبال اين که در امر حتقيا ،م استوکه معلچيزی  و
 که دری ابه نسخه  ابند،ي مىگر يدی ها  نسخه ی که درروام ازی بعض و ؛نسخه ها هستند

که به خط ی آنان در صدد کشف نسخه اصل و ؛کردند مىاضافه  ،ق بر آن هستنديحال حتق
 لف آن نباشدؤچند که به خط م افتند هري مىرا ی گرياگر نسخه د و ؛يستندنباشد،  می مؤلف

چيزی که معلوم آن مهان  ، ودندوافز مى خودآن را به نسخه  ؛باشدی ا هافاضچيز آن  در و
 .است
ن يا ايکه آ، وميش مىدچار شک ) نمياز (يعنی ن عبارت يما نسبت به ا ،ن جايدر ا و

از  ن کهيا اي ،باشد می وجودم، باشد می مؤلفکه به خط ی اضافه شده، در نسخه ا عبارت
  ! شده است؟ نسخه بردار اضافهسوی 
ذکر شده ، سوی مؤلفن عبارت از يافت که اي اطمينان توان یمن ،ن احتماليد اوروبا  و
  .باشد
م واست که در امر دچيزی مهان ، کند مىوی ق ن عبارت رايا وجودکه عدم چيزی آن  و

  : ديآ مى
راء بأعالم ودر اعالم ال ،یطربس شيخ وصاحب کتاب کشف الغمه  ،یفتح اربل واب :موامر د
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بکار ) نمياز (يچ کدام لفظ اما در ه ؛ت را ذکر کردندياون ريا ،هريغ ی وعالمه جملس ی واهلد
  .کند مین نقل يکمال الد را ازآن  ،یجملس واست  برده نشده

علی جعفر حممد بن  یبابر : دويگ مىطحان فی حممد بن مسلم ثق: دويگ مىدر کشف الغمه 
بپرسم  قائم آل حممدی  هدربار ،شانياز اسؤالی استم وخ مىکه حالی در  ،ارد شدمو  باقر

هاً من مخسة من الرسل القائم من آل حممد شب بن مسلم، إنّ يفيا حممد ( :فرمودشان به من يپس ا
 .حممد صلوات اهللا عليهم أمجعني يونس بن مىت ويوسف بن يعقوب وموسى وعيسى و

فأما شبههه من يونس فرجوعه من غيبته وهو شاب بعد كرب السن، وأما شبههه من يوسف 
مع قرب   نيبأمره على أبيه يعقوب الفالغيبة من خاصته وعامته واختفاؤه عن إخوته وإشكال 

خفاء مولده على عدوه  فهو دوام خوفه وطول غيبته و أما شبههه من موسى  املسافة بينهما و
وحرية شيعته من بعده مما لقوا من األذى واهلو آن إىل أن يأذن اهللا فی ظهوره وأيده على عدوه 

ت طائفة ما ولد وطائفة قالت مات فاختالف من اختلف فيه حىت قال وأما شبههه من عيسى 
وطائفة قالت صلب، وأما شبههه من جده حممد فتجريده السيف وقتله أعداء اهللا وأعداء رسوله 
واجلبارين والطواغيت و آنه ينصر بالسيف والرعب و آنه ال ترد له راية و آن من عالمات خروجه 

فی شهر رمضان ومناد ينادی وصيحة من السماء  يمانیخروج السفيإنی من الشام وخروج ال
  )٤٥(.)بامسه واسم أبيه

: از پنج تن از انبيای اهلی است شباهتی  قائم آل حممد مهانا در ،ای حممد بن مسلم(
  .آنان باد خداوند بر درود ،حممد عيسی و موسی و يونس بن متی و يوسف بن يعقوب و

ن ابصورت جو ،غيبتش او بعد از بزرگسالی و بازگشت: اما شباهت يونس بن متی
عامه و پنهان شدن او حتی  غيبت از خاصه و ،شباهت يوسف بن يعقوب  اما باشد، و می

با وجود مسافت اندکی که بني يوسف و  ،از برادرانش و مشتبه شدن امرش بر پدرش يعقوب
 طول کشيدن غيبتش و ترس وت مداوم: اما شباهت موسی و .اهلش و شيعه اش بود پدرش و
خواری که از دمشنان  والدتش و آزار و اذيت هايی که شيعيانش بعد از وی بر اثر آزار وخفای 

د و او را ياری کند و بر دمشنش تا آنگاه که خدای عز و جل اجازه ظهور او را ده ،مى بينند
تا آنکه طائفه ای گويند اصال  ،روش عيسی اختالفی است که درباره او رخ دهد ؛منايد تأييد

                                                
 .۲۱۷ص ۵۱ج: ، حبار األنوار۲۳۳ص ۲ج: ، إعالم الورى۳۲۹ص ۳ج: كشف الغمة ٤٥-
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و اما روش  ؛نشده و دسته ای گويند مرده است و ديگران گويند کشته شده يا بدار رفتهمتولد 
رسولش را و  دمشناناين است که مششري بکشد و دمشنان خدای تعالی و  جدش مصطفی 

جباران و سرکشان را بکشد و با مششري و ترس در دل دمشنان ياری شود و هيچ پرى از او 
است و صيحه  ميانینی از شام و خروج اخروج سفي ،های خروج او و از نشانه ؛عقب ننشنيد

  .)دای که از آمسان بنام او و نام پدرش فرياد کش دهنده نی در ماه رمضان و فرياداآمس
از عصر اين علمای  بعدسط ناسخ آن هم وت) نمياز (د لفظ ورواحتمال  ،ن جايا در و 

  .شود میدا ويه ،بزرگ
مشرق را سوی  قومی از ،ندويگ مىر مبارک سخن وادث ظهوکه از حی اتياور :موامر س

به اطاعت از ی اه مشرقيسی ها ن درفشيکه حامالن ا کنند میبه صراحت اعالم  و کنند میذکر 
 مىر ودست، ها آنسنت به يوپ وات مردم را به شتاب ياو رنيهم چن وند يآ مى در ی مهد
 مياندر  ،ن کهيبه ا اند کردهح يتصر و ؛دنباشها  وی برفر دن بريخز بر روجمب اگرحتی  ،دهند

ن درفش ها يکه ا ،کردميدر گذشته ذکر  و ؛است ی مهدی اهلی   خليفه ،ن درفش هايا
 ،ها آن ميانممکن است در  چگونهپس ، دواهند بوخ ی امام مهدی برانی اه ساززمين

  ! باشد؟ ی حضرت مهد
 فردا بار اهللا  شاء  ان و ميرسان مىان يبه پا ،ن جايان را تا اوميامشب گفتگ ،فرزندامن: پدر

  .م دادياهوان ادامه خوميبه گفتگ ،اهلیق يفوبه ت ،گريد
سلم  و نيياملهد و ةئمآل حممد األ وحممد علی السالم  والصالة  و العاملنيرب هللا  احلمد و

  . اًرياً کثسليمت
* * *  
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  :قسمت سوم
  :شده استگفته ،مورد منت وصيت  رد آن چه که در

ع به دفع وشررسيد، ان يبه پا سط پدروت ،ل آنيدال و وصيتار وان خالصه يباينکه  بعد از
فرزندان  وآمد  پدر گمان داشتند؛ وصيتمنت  مورددر ی که برخ ،دندومنی اشکاالت وات شبهه
پدر  و ؛ديپاسخ شن درود وت يبا حت وآنان سالم کرد  بر ،دبودن وکه منتظر ا ،ديرا د خود
ی ن اشکاالتواکن :گفت و ؛دوگرفته اند، من وصيتاز ی که برخی اشکاالتی ان برخيع به بوشر

 مىعل برابر نقد در ابیوا جيم که آيببن تاکنم،  میرا ذکر ، گرفتند وصيتاز منت ی که بعض
  !؟ا نهيدارند 

ی کسی ن القاب برايکه ا: فرمود ودادند  ابیالق علی به   اهللا رسول :لواشکال ا
املرتضى، وامري املؤمنني،  يعل :مسائه مساك اهللا تعاىل يف( :فرمود ، وستيز نيجا واز ت ريغ

). ، فال تصح هذه األمساء ألحد غريكيوالصديق األكرب، والفاروق األعظم، واملأمون، واملهد
مؤمنان، صديق  ، و امريیها نام گذاری منود؛ علی مرتض تو را با اين نام ،خداوند در آمسان(

 ،برای احدی جز تو ها ناممهدی، و اين  ون مو، مأ)کننده بزرگ جدا(، فاروق أعظم اکرب
   ).صحيح نيست

را ی نام مهد  دعسکر سناحلفرزند امام حممد بن  به ،وصيتکه در آخر حالی  در
 :واسم أيب، وهو عبد اهللا وأمحد، واالسم الثالث ياسم کامس :يله ثالثة أسام( :فرمود ودادند 
 )....ياملهد
نام پدرم است و آن امحد و  مانندنام ديگرش  امسى مهانند اسم من و ،که او سه اسم دارد( 

    .)و او اولني مؤمنان است ؛باشد است و اسم سوم او مهدی می عبد اهللا
: فرمايند مى وبدهند  ابیالق  امري املؤمننيبه   اهللا رسول است ممکن چگونهپس  

سپس به فرزند  ؛اميدنی شان را مهديا وست يز نياز مشا جا ريغی برا وست ا وتی ن القاب برايا
  ! ؟ستين تناقض نيا ايآ ،دهد مى رای نام مهد،  سناحلحممد بن 
  : پاسخ

بر  مىنا ودر آمسان  مىنا ،نام است ود  اهللا ی رسولبرا :کنيدفرزندامن مالحظه  :لوا
وإِذْ قَالَ ﴿ :، فرمودکند مىف يتعر قرآنر که ومهان ط ،لياسرائی  به بنميبن مری سيع .زمني
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من التوراة ومبشراً  يرسول اللَّه إِلَيكُم مصدقاً لِّما بين يد إِسرائيلَ إين يعيسى ابن مريم يا بنِ
أْتيبِرسول ي دعن ببِني يمم رحذَا سقَالُوا ه اتنيم بِالْباءها جفَلَم دمأَح هم46(.﴾اس(  

 ،من فرستاده خدا! ای بنی اسرائيل: مى را که عيسی بن مرمي گفتگاهن) ريدوبه ياد آ(و (
 وباشم،  مىکه قبل از من فرستاده شده یباکتکننده  که تصديقحالی در  ،مشا هستمسوی به 

هنگامى که او با معجزات  .امحد است ونام ا وآيد  مىکه بعد از من رسولی دهنده به   بشارت
  .)!اين سحری است آشکار: و داليل روشن به سراغ آنان آمد، گفتند

 و ريبش وامحد  وچرا حممد : ندرسيدپ  اهللا رسولاز  ،انيدوهياز ی برخ :ت شدهياور و
   ؟ديشده ای نام گذار ،رينذ

السماء أمحد منه، وأما  يف األرض حممود، وأما أمحد فإين يف أما حممد فإين( :فرمودحضرت 
  )٤٧()....النذير فأنذر من عصى اهللا بالنارالبشري فأبشر من أطاع اهللا باجلنة، وأما 

امحد  ،آمسان هستم و اما در) شدهمورد مدح (چرا که در زمني حممود  ،نامم حممد است(
 ،اما بشارت دهنده و ؛است ستايشم به خدا از مهه بيشتر به خاطر اين که محد و ،هستم

انذار جهنم را به عاصيان  ،دهنده اهلی مى دهم و انذار اطاعت کنندگانبشارت شت را به 
  ). اهلی مى دهم

از  و دادند،  امري املؤمننيی در آمسان برايی نام ها ،شويخ وصيتدر   اهللا رسول
 و.. .ها نام گذاری منود؛ تو را با اين نام ،خداوند در آمسان: (فرمود واست ی مهد ،ای آ همجل

ی برا ،ن ناميندارد که ای چ اشکاليه و؛ )برای احدی جز تو صحيح نيست ها ناممهدی، و اين 
نی اناد وبه سفاهت  جا مهني از و ؛باشدزمني در  ی عسکر سناحلفرزند امام حممد بن 

  .يدبر ی مىپ، در آن اشکال است دويگ مىکه کسی 
ی معنااما  ،يستز نيجا  امري املؤمننياز  ريغی کسی برا ،ن امساءين که متام ايبه ا: مود

  .باشد يشان لقب فرزندان ا تواند یمن ،ها آناز حتی يکی  ست کهين نيا
يا ( :فرمود طالب  یبن ابعلی به   اهللا رسولکه  کند میذکر  وصيت: مواشکال د

غداً، ومن طلقتها  فمن ثبتها لقيتين :حيهم وميتهم، وعلى نسائي على أهل بييت ي، انت وصييعل
                                                

  .۶: صفال -٤٦
 .۳۶۵ص ۲ج: يقمالتفسري  -٤٧
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  .)يمن بعد على أميت انت خليفيتعرصة القيامة، و ومل أرها يف فأنا برئ منها، مل ترين
و نيز بر زنامن وصی من  ؛ها هستی ی آن زنده و مرده ،تو وصی من بر اهل بيتم ،ی علیا(

مرا مالقات  ،باقی گذاری فردای قيامت ،ازدواج من عقد پس هرکدام را که در ؛خواهی بود
ی قيامت خنواهد ديد و  مرا در عرصه او بيزارم، و من از ،که طالق بدهی کدام را و هر کند مى

  .)بر اُمتم هستی ،خليفه و جانشني بعد از من تو و .من او را نيز خنواهم ديد
تا ، باشد می شانيزنان ا وت ياهل ب بر  وصی پيامرب ،علی ن که امام يد از اومقص

طالق  علی کدام را که  هر و کند میکل به طالق آنان ورا م علی که امام آن جايی 
 ،نگه داشت علی  را کدام هر ود ياهد دوخن ی قيامت هدر عرص را  اهللا ، رسولداد
 هر ،وفات شوهرشزن بعد از  که حالیدر  ؟ستيد، چياهد دورا خ  اهللا رسول قيامتز ور

، و شده است هرش جداواقع از شوبه ناچار در ، دوهرش متام شومرگ ش )زمان الزم(گاه عده 
 پيامربه عنی فرمودپس م؛ ی ازدواج کندگريبا د ،امتام عده طالق بعد ازحق را دارد که  اين

  ؟دواهد بوچه خ ،نيمنؤامري املبه 
  :پاسخ

از مجله  ،می باشندشان يص اوکه خمص ،استی  خاصننياوق واعد وق اهللا  ی رسولبرا
 نيز و ؛اج کنندوزن ازد شتر از چهاريبا ب و چند مهسر داشته باشند توانند میشان يا :ن کهيا

ذکر  وصيتکه در  مىن حکيا و ؛باشد میشان يفات او بعد ازاج مهسرانش ون عدم ازدوقان
  .يم برداهوخی پ ،قت آنيبه حق ،منتق ياز طر و باشد میآن احکام ی  هاز مجل ،شده

 شان است،ياوصی  و پيامرب نين حکم از خمتصات جانشين که ايبه ا ،وييمم بگتواني میبلکه 
زنان حتی ن حق را دارد که يا وای برا وتر است،  سزاواران خودشبه  مؤمنانکه از کسی 
  .طالق دهد ،فات حضرتواز  را بعد  اهللا رسول
 ود ياهد دوخ قيامتز ورا در ر  اهللا ، رسولنگه داشت علی کدام را که  هر و 

هرگز  قيامتز ودر ر وزار است يب واز ا اهللا  رسول ،طالق داد علی که  کدام را هر
  .يداهد دورا خن وا

امامت را به  ،فرا رسد ی فات امام مهدوکه  مىهنگا :دويگ مى وصيت: مواشکال س
 ،نرسد ی فات امام مهدوکه زمانی که تا شود  می فهميده ،ن منتياز ا؛ کند سليمتفرزندش 

ی جبازمانی  ،وصیکه  ،نزد مهگان ثابت است وکند  سليمرا به فرزندش ت وصيتتواند  یمن
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در   احلسنامحد د يکه سحالی  در، باشد هرسيدفاتش فرا ودهد که  مىقرار وصی  خود
  ؟شده است ی وصيتمدع ی ات پدرش امام مهديزمان ح

  :پاسخ
 پدر نيجانش وصی و، اهللا رسول وصيتدر  ،ذکر شدن نامش دليلب  احلسن امحدد يس

چ ياست که در آن هچيزی  باشد، و اين میپدرش وصی که  شان هستنديا ، وباشند مىش ويخ
ن يبا ا و باشد می ،مردمسوی ب شان فرستاده پدرش ير که اوندارد، مهان ط ی وجوداشکال

مهان  بود، خواهد ،ميانی خود –است مردمسوی فرستاده پدرش ب ،شانين که ايبه ا–صفت 
مهان ، ات ثابت شدياواز خالل ر ،شانياز ای چيسرپ بودنحرام  کردمي، وان يبطور که قبالً 

که ی اتياوص روبه خص، اند کرده تأکيد ،شياريرفنت جهت  بودناجب و ات برياور که روط
قبالً آن چه که  از و ؛کنند میمشرق داللت سوی از  ی ت مهدياز اهل بجوانی ج وخر بر
 وصيتر در وشخص مذک و ی مهان فرزند امام مهد ،ناو که آن جميديمفه ،کردميان يب

  .باشد می  اهللا رسول
را  وا وصيتر که ومهان ط و ؛ودد نامش در آن احتجاج منورو دليلبه  وصيتشان با يا و

شان الزم يبر ا و باشد می انصار پدرش  اولنيباشد، يعنی  می نيمنؤم اولني ،صف کردهو
ی گذشته به احتاد الفاظ در و؛ ر داشته باشدور مقدس حضود در عصر ظهياست که حتماً با

ک شخص، ي وجوددر   سناحلمِ فرزند امام حممد بن وکه اسمِ سی مهد ميانی ون وچ
  .باشد می شخص امحدو آن  کردمياشاره 
ر داشتند، وحض خودزمان  پيامربات يکه در زمان ح ،يابيم مىاء را يصواره اوه بر آن مهوعال

  . دوب موسی ات يآن هم در زمان ح  وصی موسی ن وهار و
عني لَيلَةً قَات ربه أَربيم وواعدنا موسى ثَالَثني لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ فَتم﴿:فرمايد مىند وخدا و

 )٤٨(.﴾وأَصلح والَ تتبِع سبِيلَ الْمفِْسدين يقوم يف ياخلُفْنِ خيه هارونَألوقَالَ موسى 
ل منودمي؛ به يتکم) ديگر(و ما با موسی، سی شب وعده گذاشتيم؛ سپس آن را با ده شب (

: و موسی به برادرش هارون گفت. ، چهل شب متام شد)با او(عاد پروردگارش ياين ترتيب، م
   ).!و از روش مفسدان، پريوی منما! را اصالح کن) آا(و . در ميان قومم باشجانشني من 

                                                
  .١٤٢: األعراف -٤٨
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  .دواجب بو مهگان بر موسی اب يدر غ ،نواطاعت از هار
 ربكُم الرحمن نَاقَومِ إِنما فُتنتم بِه وقَبلُ يا  ولَقَد قَالَ لَهم هارونُ من﴿: فرمايد مىند وخدا و

  )٤٩(.﴾وأَطيعوا أَمرِي فَاتبعوين
مشا به اين وسيله مورد آزمايش قرار ! ای قوم من: ها گفته بود و پيش از آن، هارون به آن(
پس، از من پريوی کنيد، و فرمامن را اطاعت ! پروردگار مشا خداوند رمحان است! ايد گرفته
  .)!مناييد

  .دبودنشان ياوصی ،  اهللا رسولات يدر ح علی ر که امام ومهان ط
از ام ، در منزل ام سلمه آمد  اهللا رسولسلم نزد اام ی زور :کند مىت ياوری نيکل

ن رفتند وريه خمارج منزل بيی برا :گفت وام سلمه به ا را گرفت،  اهللا رسولسلمه سراغ 
ن که يماند تا ا  اهللا رسول ام اسلم نزد ام سلمه منتظر ؛گردند مى باز گريدی ساعت و

يی ها من کتاب ،يتانمادرم به فداوپدر   اهللا رسولا ي :بازگشتند، ام اسلم گفتحضرت 
 بعد از واتش يدر ح موسی حضرت ی برا ، ودارد، وصی یپيامربدانستم که هر  وم خواند

کسی مشا چه وصی  اهللا  رسولا ي ؛ یسي عنيهم چن وده است، وبوصی  ،فاتشو
 ؛ستايکی فامت و بعد از وامت يزمان ح من در، وصی ام اسلمی ا: وی فرموداست؟ حضرت به 

سپس ؛ وصی من هستندشان يا، ن کار من را اجنام دهديا ،ام اسلم هر کسی ا: فرمودسپس 
  درريبه حالت مخ وخرد کرده  خودبا انگشتان  وبرداشته ی خوش کلويحضرت با دست خ

شان يا، کار من را اجنام دهدن يهر کس ا: فرمود ورا زدند  خودآن خامت  بر و سپسردند وآ
  .دواهد بومرگم خ بعد از وامت يزمان ح در ،منوصی 
مادرم به وپدر : گفتم وآمدم   امري املؤمننيبه نزد  وشان خارج شدم ياز نزد ا و

حضرت  ،سپس. ام اسلمی ا ،یآر: فرمودحضرت  يد؟هست  اهللا وصی رسولمشا  ،تانيفدا
و ردند وآ ر دريبه حالت مخ وخرد کرده  خودبا انگشتان  وبرداشته ی خوش کلويبا دست خ

  )٥٠()....زدند را خودآن خامت  بر سپس
در   نين العابديامام ز ود بودنشان يا، وصی شويات پدر خيدرح  حسنامام  و

                                                
  .٩٠: طه -٤٩
  .٣۵۵ص ١ج: یكافاصول  -٥٠
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پدرش در  ىصو  احلسن امحد ديس نيزز وامر، دبودنشان ياوصی  نيز ،ات پدرشيزمان ح
  .هستند  يشانات ايزمان ح

 وصيت ،ن کهيهم ا و آندارد  وجودطراب ضای عون وصيتن يدر منت ا: اشکال چهارم
  يشان چهار نام ذکر شده است؟ای اما برا ؛سه نام دارد ی د که فرزند امام مهدويگ مى

  :پاسخ
 در! نداردنی ايپا ،نه سخنانون گيم از ايشگفت و ميآ مىاقعاً من به شگفت و ،فرزندامن

اقعاً و ،ر استوبلکه فقط سه نام مذک ؛هرگز چهار اسم ذکر نشده است ،تياوقت در ريحق
 ود يب بنگروخ ،تياوبه منت ر !است؟ دهيآن را تراش چگونهال ون سيدامن که صاحب ا ىمن
   :کنيدجه وت

 فليسلمها إىل ابنه) فاةلوفإذا حضرته ا(من بعده اثنا عشر مهدياً،  يکونمث (: فرمود حضرت
، ياملهد: الثالث االسموأمحد، وعبد اهللا  هوو أيباسم و يکامساسم : يله ثالثة أسامأول املقربني 

 به را آن )رسيدفاتش واگر  و(باشد  مهدی می دوازده ،ها بعد از آنسپس ( ).ل املؤمننيوأ هو
نام ديگرش مثل نام  اولني مقربني که سه نام دارد تسليم منايد، امسى مهانند اسم من و فرزندش

   ).و او اولني مؤمنان است باشد است و اسم سوم او مهدی می عبد اهللاپدرم است و آن امحد و 
 :کنيدمالحظه  ،فرزندامن

نامش  از روشان منظيا ومهنام من است  ،ونام ا: فرمود اهللا  رسولامحد که  :لواسم ا
که  ،استاهللا  رسوله فرمودی برای شرح ،لفظ امحد و امحد: فرمود وان کردند يرا ب

  .مهانند نام من: فرمود
مهانند نام ( مورد آن فرمود در  اهللا رسولاست که  مىمهان نا ،عبد اهللا: مواسم د

  .باشد می) مهانند نام پدرم: (ه اشی فرمودبرای شرح ،عبد اهللالفظ  و) پدرم
ی مهد وام ونام س و: (هفرمود وح کرده يبه آن تصر وصيتکه  ،یمهد: مواسم س

 ).باشد می
اما ، دويگ مىسه نام را  ،وصيتگفت که توان  می چگونه؟ پس کرديدفرزندامن مالحظه 

  ده است؟د کريچهار نام را ق
، کند میداللت  ،آنی  هندويسفاهت گ وتدبر  وعدم تعقل  ی واسوح یفقط بر ب ،ن امريا 
مى اشکال به حساب  ،را آن و دريگ مىراد ياامور ن ياضح ترود که به ينيب مىجهت  مهنيبه 
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  .آورد
 وامامت  امر ی ندارد که اعالم کند امام مهد حتی وجودت صراياودر ر: اشکال پنجم

حالی در  باشد، مهديني اولنيفرزندش  اگر، کند سليمر عام به فرزندش توبه ط ،را یفرمانده
ر که در ومهان ط ،هستند ت يان اهل بيعيش قومی ازکه آنان  اند کردهصف وات ياوکه ر

  :ت آمده استياون ريا
مسعت من أبيك  إين، رسوليا ابن : للصادق جعفر بن حممد  قلت( :دويگ مى ريبص یبا
 يقل اثنا عشر ملاثنا عشر مهدياً و :إمنا قال: فقال. بعد القائم اثنا عشر إماماً يکون: أنه قال 

  )٥١(.)مواالتنا ومعرفة حقناإماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل 
بعد از  :فرموداز پدرتان شنيدم که  ،ای فرزند رسول اهللا: معرض کرد به امام صادق (
دوازده : فرموددوازده مهدی و ن :فرمودپدرم : فرموددوازده امام خواهند بود؟ حضرت  ،قائم

حق ما دعوت معرفت  قومی از شيعيان ما هستند که مردم را به مودت و ،امام، اما آنان
  ).کنند می

ی برخ سليمت ،)کند سليمآن را ت(  اهللا رسوله فرمودد از وکه مقص، شود مىم ومعل و
  !!!عامه مردمی فرمانده ونه امامت  باشد می ،ینيدی ها يتلؤمس از

  :پاسخ
 ومهان منصب امامت عامه ، کند می سليمش تويبه فرزند خ ی که امام مهدی امر

يکی  وب آمدن کلمات يترت، کند مین امر داللت يا که برچيزی  و باشد میزمني خالفت بر 
خالفت از  وامامت  سليمتی  هاژو ،که در خالل آمدن کلماتی قتو ، و آنهاست آن بودن

 ود واهد بوخ، آن امر ی کردن امام مهد سليم تنيهم چن وگر آمده است، يبه امام دمى اما
، کرده سليمت ی امام مهد ،شويفرزند خ به ی عسکر حسنآن چه که امام  هر

در ابتدا تا  ،سليمم تفهوم عنی وکه م چرا، کند می سليمش تويآن را به فرزند خ نيزحضرت 
  .امامت است آن هم امر خالفت و و باشد میک امر ي ی وصيتهاانت

 ان آنانيعيشقومی از  ،مهديني: دويگ مى وشده  ذکر که از امام صادق ی تياواما ر و
 ای پايني تر از مقام ائمه در درجه مهدينيکه مقام  ،چه بسا بر اين داللت کند ؛هستند  
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 باالتر  جز حممد ،ءمقام انبيا منزلت ائمه از مهان طور که معلوم است مقام و، گريد قرار می
 ن که امام صادق يا اي و .رسد ىمن  اهللا رسول واالیچ کس به مقام يه وبرتر است  و

 ن راز بايا ازکسی استند وخ مى  ن که اماميا اي ،ه استفاده کردنديش از تقويدر کالم خ
 مهدينيامامت از فی هرگز در مقام ن و. فرمود نيچن ،فاش نشدن آن به خاطر و دوخرب نش

ازده ود( :ني فرمودچن رش امام باقر وبزرگ ن که پدريدند به اومن تأکيدبلکه  ،امده استين
، شود ىمن فهميده ،مهدينيامامت از فی ن کالم، نياز ا و ؛)ازده امامود( هرگز نفرمود و) یمهد

ص ما وخبص ،باشد می مهدينيامامت از فی جدا از نچيزی  ، اثبات کالم امام باقر و
يفی ش تعرويکالم خی برا ،یجهواز هر  وند ويگ مىجه سخن وبر هفتاد   که ائمه ميدان مى

  . کردميذکر  ون گفتگيا ،لول از قسمت اوای  هدر مقدمر که ومهان ط ،دارند
از مقام  ها آنندارد که مقام ی منافات و؛ باشند مىحجت  ی،ر حجج اهليمهانند سا ،مهديني و
اما مقام حضرت  ،حجت خدا هستند انبياء ،ر که منافات نداردومهان ط ،کمتر باشد  ائمه
  .باالتر است ،ها از مهه آن ، حممد
 ،ين کهبه ا ( )٥٢(،﴾من شيعته لَإِبراهيم نَإو﴿ آمده است ،ردگاروه پرفرمود ريدر تفس و

  .است طالب ی بن ابعلی  امري املؤمننيی  شيعهاز  م ياهحضرت ابر
من  نَإو﴿ند وه خدافرمود ريتفس مورد در  عبد اهللا از ابا ،فیجابر جع: دويگ ريبص یبا

يماهرلَإِب هتيعإنّ اهللا ملا خلق إبراهيم كشف له عن بصره فنظر فرأى نوراً إىل ( :دندوال منؤس ﴾ش
  .من خلقي صفويت ر حممدنوهذا : فقال له ؟رنوما هذا الي اهل: جنب العرش فقال

 طالب  أيببن علی  نورهذا : فقيل له ؟رنوما هذا الو ياهل: ورأی نوراً إىل جنبه فقال
 فاطمة نورهذا : فقيل له ؟ارنوما هذه األو ياهل: ار فقالنوأ إىل جنبهم ثالثةی رأو. ناصر ديين

أنواراً تسعة قد حفوا أرى و ياهل: فقال ،فطمت حمبيها من النار ونور ولديها احلسن واحلسني 
  .وفاطمة يمن ولد عل يا إبراهيم، هؤالء األئمة: م؟ قيل
يا إبراهيم، هؤالء : قيل انت؟ا م ال حيصى عددهم إالّ قواراً قد أحدنوأرى أ ةاهل: فقال

  . يعلشيعتهم شيعة 
هللا اجلهر ببسم اواخلمسني، وبصالة اإلحدى : قال ؟مب تعرف شيعتهو: فقال إبراهيم 

                                                
  .۸۳ :صافاتال -٥٢
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 .نيالرمحن الرحيم، والقنوت قبل الركوع، والتختم باليم
كتابه  يففأخرب اهللا : قال . املؤمنني مريامن شيعة  ليناجعاللهم : فعند ذلك قال إبراهيم

 )٥٣( .)﴾من شيعته لَإِبراهيم نَإو﴿: فقال
از مقابل چشمان او  هنگامى که خداوند ابراهيم را آفريد، پرده را: فرمود حضرت ( 

خداوندا اين نور چيست؟ : نوری در اطراف عرش ديد و فرمود ايشان نگاهی کرد و برداشت و
  .باشد از ميان خلقم میی من  برگزيده اين نور حممد : گفته شد به او
ی اين نور علی بن اب: يست؟ گفته شدخداوندا اين نور چ :کنارش ديد و گفت نوری در و 

خداوندا  :سه نور ديد و فرمود  سپس در جانب آنان. ياور دينم است ناصر و طالب 
 که او حمبانش را از آتش جدا مى كند ،است اين نور فاطمه : چيست؟ گفته شد اين انوار

 ها نه نور ديگر مى بينم که آن ،خداوندا :فرمود و .است حسني  فرزندانش حسن و نور و
  .هستند از فرزند علی و فاطمه  اينان ائمه  ،ای ابراهيم: اند؟ گفته شد را احاطه کرده

تنها تو به  دامن و تعدادشان را منى اند و که گرد آنان آمده ،بينم خداوندا انواری مى: فرمود
  .ی امام علی  اينان شيعيانشان هستند، شيعه ،ای ابراهيم: گفته شد ؟یتعداد آنان آگاه

 ی،يک رکعت پنجاه و با مناز: ؟ فرمودشوند مىی او با چه چيز شناخته  شيعه: ابراهيم گفت 
در دست راست ) انگشتر(بلند گفنت بسم اهللا الرمحن الرحيم و قنوت قبل از رکوع و خامت 

  .گذاشنت است
پس . قرار ده  امري املؤمننيی  خداوندا مرا از شيعه: آن هنگام ابراهيم گفت در و

  .))باشد و اين که از شيعيانش حضرت ابراهيم می(: خداوند در کتاب خويش به او فرمود
 علـی  امـام  ی  شـيعه از ،  حسـني  و حسـن  نيمکه امـا  ،ت شدهياوبلکه ر

  ی علـی  شـيعه عـان داشـتند از   ذکـه ا  کسانیبه   پاسخ امام رضا و آن هستند
أبـوذر وسـلمان    احلسـني و  حيكم، إمنـا شـيعته احلسـن   و ...( :فرمودحضرت  وهستند 

   )٥٤()....بكـر الـذين مل خيـالفوا شـيئاً مـن أوامـره       أيبواملقداد وعمـار وحممـد بـن    
مقـداد   حسـني و ابـوذر و سـلمان و    حسـن و  ی ايشان، امام مهانا شيعه وای بر مشا،... (

                                                
 .۱۷۱ص ۸ج: ، احلدائق الناضرة۱۸۷ص ۴ج: مستدرك الوسائل، ۴۹۶ص: اآليات تأويل -٥٣
 .۴٢۴ص ۶جم ٢٣ج: تفسري الربهان -٥٤
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خمالفـت   ،کسـانی کـه هرگـز بـا امـر ايشـان       ؛بکر هسـتند  یباحممد بن  و عمار و
  ).کردند منى

از  نيز مهدينيمقام  و ؛می باشند ی ائمه  از شيعه  مهديني ،ن اعتبارياساس ا بر و
  .آن شرح داده شد موردکه در ،باالتر است   اهللا حممد رسولجز  ،انبياءر يسا

 ءاعطا ی امام مهد بعد از مهدينيبه  نيزرا  ،عاميات خالفت و امامت او رنيهم چن 
  .اند ذکر کرده ]قوامون[پاسداران  وان را ائمه و آن ؛اند کرده

ليك القائم بأمرك لواللهم كن ( :فرمودش وير خومشهی از دعاهايکی در  امام صادق 
لياً وكل ساعة  يفوهذه الساعة  يفالسالم وعلى آبائه أفضل الصالة و عليه ياملهد احلسنحممد بن 

مؤيداً حىت تسكنه أرضك طوعاً ومتتعه فيها طوالً وعرضاً وجتعله وذريته وناصراً وقائداً وحافظاً و
  )٥٥(.)من األئمة الوارثني

آجنا که به  تا ،آل حممد وات بر حممد وصل و درودت يفيدر ک ی امام مهدی در دعا و 
عامته وخاصته ورعيته وشيعته وذريته ونفسه  يفاللهم أعطه ... ( :فرمايند مى، رسند مى خود

الة ووليك وصل على و: له قوإىل .. .تسر به نفسهوأهل الدنيا ما تقر به عينه  مجيعوه وعدو
بلغهم أقصى آماهلم دنيا وآجاهلم،  يفزد وأعمارهم،  يفمد ولده، واألئمة من وعهده 

   )٥٦()....آخرةو
 ترها و نزديک دستانش و زير و پريوانش فرزندانش و مورد خودش و خداوندا، در(

دلش را شادمان  و مهه اهل جهان، آن چه که چشمش را روشن کند دمشنانش و دورترهايش و
پيشوايان  واليان عهد او، و خودت، و ولیبر  و :جائی که فرمودتا .. .گرداند به او عطاء کن

 دنيا و در شان بيفزای و زندگیمدت  بر نی وآنان را طوال عمر از فرزندانش درود فرست، و
 )....هايشان برسانوآخرت به آرز

اللهم أعطه ( :آمده است ،بتيدر عصر غ ی امام مهدی برا  امام رضای دعا در و
ـَده ووأهله ونفسه  يف جتمع له ملك وتسر به نفسه ورعيته ما تقر به عينه  مجيعوأمته وذريته ول

اللهم صل على والة عهده واألئمة من بعده وبلغهم آماهلم وزد  :ن يقولأإىل .. .اململكات كلها

                                                
  .۳۸ص ۲ج: مكيال املكارم ،۳۴۹ص ۹۴ج: حبار األنوار -٥٥
  .٣٠١ص: ، مجال األسبوع١٨۶ص: یغيبت طوس -٥٦
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  )٥٧()....آجاهلم وأعز نصرهم يف
 متامى زير امتش و فرزندانش و فرزندش و اش و خانواده خودش و مورد در خداوندا،(

برايش ملک متامى  شادمان گرداند، و دلش را و دستانش، آن چه چشمش را روشن کند
ائمه بعد از ايشان درود  عهدت و واليانبر  خداوندا :فرمود کهجائیتا  ...مجع کنرا  ها مملکت

 پريوزهايشان را عزت و عمرشان را طوالنی و را به آرزوهايشان برسان و ها بفرست و آن
  )....هبدشوکت 

اساس روايات که آنان  بر  مهديني واالیبه مقام  ،چگونه ممکن است در اين روايات و
 ثابت آنان در روايات اهل البيت اما بعد از آن اوصاف ،کنيم اقرار مى هستندشيعيان ما قومی از 

 کنيد؟ را سلب مى!  
  .)فرزندش( هبنِای  هف در کلمياحتمال تصح: اشکال ششم

 ف شده باشديتصح هبنِاد لفظ ور مىاحتمال ... (: دويگ مى خوددر کالم ی ر عاملح شيخ
ات از ياوراز ی اريبس چرا که ،باشد  حسنآن امام  د ازومقص وده وب" هياب"در اصل  و

اند که حضرت را غسل  سخن گفته ی فات امام مهدودر هنگام   حسنيرجعت امام 
  )٥٨()....دهند مى

  :پاسخ 
 وجودبا ، دوه منيآن تک ست بريکه ممکن ن ک احتمال استيفقط  ،فيتصحی ادعا :لوا
ات عدم درست ياور وباشند،  مى ی از نسل امام مهد مهدينين که يات به اياوح ريتصر
ی امام مهدی برای فرزند وجودشان به  حيبه تصر و آناند،  دهوطرف من آن احتمال را بر بودن

شان يل امر اوکه مسئ ،هستنديی الوشان مهان ميا واطالع دارد وی بتش از يکه در زمان غ
  .است
يقول حىت ول تطأحدامها : لصاحب هذا األمر غيبتنيإنّ (: فرمود الصادق  عبد اهللابا  

ذهب حىت ال يبقى على أمره من أصحابه إالّ : بعضهمويقول قتل، : بعضهمويقول مات، : بعضهم
  )٥٩(.)أمره ييل يىل الذوال غريه إالّ املولده وضعه أحد من مونفر يسري ال يطلّع على 

                                                
 .۶۱۸ص: ، مفاتيح اجلنان۴۰۹ص: ، مصباح املتهجد۳۰۹ص: مجال األسبوع -٥٧
  .٣٧٠ص: اإليقاظ من اهلجعة -٥٨
   .١۶٢ص: یغيبت طوس -٥٩
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: ويندگ مىيکی به حدی طول مى کشد که برخی : دو غيبت است ،برای صاحب اين امر(
رفته است، تا آن جا که از اصحابش : ويندگ مىکشته شده و برخی : ويندگ مىمرده و برخی 

جايگاه ايشان  بر امرش عده کمى باقی مى مانند و هيچ کس از فرزندانش و غريه از موضع و
 .)گريد عهده مى بر ايشان را جز آن مواليی که امر ،آگاهی ندارد

ول تطإحدامها : إنّ لصاحب هذا األمر غيبتني( :ت کردهياور ،خودبت يدر غنی انعم شيخ و
ذهب، فال يبقى على أمره من : يقولبعضهم وقتل، : يقولبعضهم ومات، : بعضهميقول حىت 

 .)أمره ييل يىل الذوال غريه، إالّ املو ويلضعه أحد من مويسري، ال يطلع على  أصحابه إال نفر
لكان فيه كفاية ملن  ،الغيبة إالّ هذا احلديث يفى ومل يكن ير لوو: لهوبق يناالنعم عليهعلّق و

  )٦٠(.هتأمل
: گويند که برخی مى ،کشد يکی به حدی طول مى: دو غيبت است ،برای صاحب اين امر(

تا آن جا که از اصحابش  ؛رفته است: گويند کشته شده و برخی مى: گويند مرده و برخی مى
 ،جايگاه ايشان آگاهی ندارد مانند و هيچ ولی و غريه از موضع و بر امرش عده کمى باقی مى

   ).گريد عهده مى ايشان را بر جز آن ولی که امر
مگر ، دوت نشياوری ثيحد ،شانيبت ايغ مورددر  اگر و :دويگ مى ،آن مورددر نی انعم و

 . ديمنا تأملکه ی کسی برا، کند میت يکفا آن ثين حديا
من أشد  هوومث قام إليه رجل من صلب أبيه ... (: ی طوالنی فرمودثيدر حد  امام باقر
اهللا إنك لتجفل فويا هذا ما تصنع، : فيقولخال صاحب هذا األمر،  أشجعهم بقلبه ماوالناس ببدنه 

 واهللا لتسكنت أو: البيعة ويل يالذىل و املفيقول ! أم مباذا؟ اهللا رسولالناس إجفال النعم أفبعهد من 
 اهللا رسولعهد من ي معاهللا إنّ و يأسكت يا فالن، أ: القائمفيقول . ألضربن الذی فيه عيناك

رأسك اقبله،  يناهللا فداك أعط جعلين: العيبة، فيأتيه فيقرأ العهد من رسول اهللا فيقول هات يل
   )٦١()....البيعة، فيجدد هلم البيعةاهللا فداك جدد لنا جعلنی : يقولفيعطيه رأسه فيقبل بني عينيه، مث 

ن تري ترين مردم در جسم و شجاع مى خيزد که قوی بر او بر ،سپس مردی از صلب پدرش(
به خدا ! کنيد؟ مشا چکار مى: ويدگ مى از صاحب امر است، و و آن غري ؛آنان در قلب است

                                                
 .۱۷۶ص: یغيبت نعمان -٦٠
  . ٢٢٧ص: سالمالا ةبشار -٦١
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عمل   آيا طبق عهد رسول اهللا ؛کشيد مىسوگند که داريد مردم را مهانند چهارپايان به بند 
: ويدگ مىعهده گرفته،  مواليی که مسئول گرفنت امر بيعت را بر و !مى کنيد يا به چيز ديگر؟

فالنی آرام باش، : فرمايد مىقائم  و. کنم يا سرت را قطع  یساکت مى شو ،به خدا سوگند
را برامي بياوريد، و آن را صندوقچه  دارم و  عهدی از رسول اهللا ،آری به خدا سوگند

: گويد یو آن فرد م ند،اخو مى را ،دارد  رسول اهللا از عهدی که و برايش مى آورند
: ويدگ مىا مى بوسد و سپس رسپس پيشانی حضرت  ؛بگذاريد سرتان را ببوسم ،فدايتان شوم
  .)...کنند پس جتديد بيعت می ؛بگذاريد جتديد بيعت کنيم ،فدايتان شوم

بعض هذه الشعاب  لصاحب هذا األمر غيبة يف کوني( :فرمود علی حممد بن  ،جعفر یبا
كان معه حىت يلقى  يىل الذوجه أتى املوحىت إذا كان قبل خر - ى وط يمى بيده إىل ناحية ذوأو

 انتم ولوكيف : فيقول .من أربعني رجالً وحن: نفيقولو ؟ناهاهانتم كم : فيقولبعض أصحابه 
 :واهللا لو ناوى بنا اجلبال لناويناها معه، مث يأتيهم من القابلة ويقول :فيقولون ؟رأيتم صاحبكم

أشريوا إىل رؤسائكم أو خياركم عشرة فيشريون إليهم فينطلق م حىت يلقوا صاحبهم ويعدهم 
  )٦٢()....تليها الليلة اليت

به حضرت با دست خويش –ها است  غيبتی در يکی از اين دره ،برای صاحب اين امر(
خمصوص او  ]موال[کار  خدمت ،تا آن که قبل از خروجش -اشاره کردند ،طوی ی ذو منطقه

چند نفر هستيد؟  مشا: فرمايد مى و ديدار کنداوست بيايد که با برخی اصحابش  که پيوسته با
چه خواهيد کرد؟  ،را ببينيد مشا صاحب خود اگر: فرمايد مى. حدود چهل نفر: ويندگ مى
رکاب او  در ،کنيم را از جا بر ها را دستور فرمايد که کوه خدا سوگند اگر مابه : ويندگ مى

. ده نفر از خودتان را انتخاب کنيد: فرمايد مى آيد و نزد آنان مى ،سپس سال بعد. خواهيم کَند
تا اين که  ،بسوی صاحبشان مى رود ،به مهراه آنان پس موال ،کنند انتخاب می آنان نيز

 ). ...دهد ايشان را وعده فردا شب مى او صاحبشان را ببينند و
برايات من  کأين( :ديفرما مى و کند میت ياور امام رضا  در ارشاد از د يمف شيخ و
   )٦٣(.)الوصياتهدى إىل ابن صاحب الشامات فت يتأتخضر مصبغات حىت  تمقبالمصر 
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به فرزند  کنند و از مصر بسوی شامات حرکت می ،های سبز بينيم که درفش گويا مى(
  .)شوند مىصاحب وصايا هدايت 

که  ،فياحتمال تصحکنند،  میداللت  ی که بر فرزند امام مهد ،اتياومتام ر وجود با
  .رددگ مىباطل  ،ذکر کردهی حر عامل

پدرش به - )هيابی سلمها إليفل( عبارت ودارد  وجود ،فين که احتمال تصحيبعد از ا :مود
ن يبه ا: دويگ مىی حر عامل ،ن جايد، در اواهد بوخ ،-ابنه– )فرزندش(ی به جا، - کند سليمت

 ،کفن فرزندش وست که غسل وا چرا که، باشد می  حسنيامام  ،د از پدرشوکه مقص
نی انعم شيخاست که ی تياوبه سبب ر ، ون اعتقاد ايا و .ريدگ مىعهده  را بر  مهدی

بن علی از پدرش از ی ريبن جعفر مح عبد اهللاحممد بن  :ذکر کرده است خودبت يدر کتاب غ
 أيب احلسنعلى  ،محزةأيب بن  يعلدخل ( :دويگ مى ،خزازعلی بن  حسناز  ،ديان بن رشسليم

: يقول، مسعت جدك جعفر بن حممد  إين: ، فقال لهنعم: قال ؟إمامانت : فقال له الرضا 
، إمنا أنسيت يا شيخ أو تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر : فقال. له عقبواإلمام إالّ  يکونال 

 ، يعلبن  حلسينا عليهخيرج  يإالّ اإلمام الذ ،له عقبواإلمام إالّ  يکونال : قال جعفر 
 )٦٤(.)يقولهكذا مسعت جدك  ،جعلت فداك ؛صدقت: ، فقال لهفإنه ال عقب له

د؟ يمشا امام هست :عرض کرد وارد شد و  الرضا احلسن واب بر ،محزه یبابن علی (
امامى : فرمودکه  ،دميشن از جدتان جعفر بن حممد  :عرض کرد .آری: فرمودحضرت 

ردی يا فراموش ک ،ای شيخ: فرمودحضرت  .داشته باشد )فرزند(مگر اين که جانشينی  ،نيست
 ،شود منیکسی امام : فرمود، بلکه فرموداين چنني ن  جعفر !؟یخود را به فراموشی مى زن

وی خروج  بر به جزء امامى که امام حسني  ،داشته باشد) فرزند(مگر اين که جانشينی 
مشا درست  ،موتان شيفدا :عرض کرد ،بن ابن محزهعلی  .ندارد) فرزندی(او جانشينی  کند و
  ).يدمشن ب از جد مشايترت مهنيبه ، دفرمودي

 بر ،علی بن  حسنيکه امام  مىن که امايبه ا کند میان يب ،تياوکه ر مىهنگا و آن
ن يدر ا ،د از لفظ اماموکه مقص مىهنگا و آنندارد، ) فرزند(ی نيجانش، کند مىج وشان خريا
از ی مهد مهنيازدود وبلکه ا، باشد یمن ی عسکر سناحلحممد بن مهدی، ت امام ياور
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امام حممد ی  يهذر اثبات که بری اتياو رنيب ناوت مى نين چنيا و باشد می ی امام مهدی  يهذر
 حسنيکه  مىن که امايبه ا دويگ مىکه ی تياو رنيب و کند میداللت   یعسکر سناحلبن 
 ی وستگيوپی عون ،مهدينيات ياو رنيب و ؛نداردی ني، جانشکند مىج وخر وا بر علی بن 

  .شود میاد جيای مهاهنگ
 بعد از ،است کهن يه گنجانده شده اريغ ی وکه در ذهن حر عاملچيزی  ،تيقيدر حق

ات ياولذا در مقابل ر وردد، گ مىزمان رجعت آغاز  ،ی سن عسکراحلفات امام حممد بن و
را به  ها که آن، کسانی ات را رد کردندياون ريکه اکسانی  ؛داشتند ديدگاه منفیک ي مهديني

مهان حر  ،کردند ريرا به امر رجعت تعب ها که آنکسانی  مياناز  ودادند  مسئله رجعت ربط
  .دوبی عامل

د از وکه مقص–) هياب(را به ) ابنه(يف کلمه احتمال تصح ،ین که حر عامليا بعد ازسپس 
به  ،يفاحتمال تصح و آنفتد اُ مىگر يدی در خطا، دهد مى – حسنيامام يعنی پدرش 

 برن نام ها يچ کدام از ايه ؛دياشکال به حساب آ) یمهد و عبد اهللا وامحد (سبب ذکر سه نام 
، ميل کنوقب ف رايتصح ،لاجد باب ازاگر حتی  وستند، ين تبقاطقابل م  حسني امام

  .دوش ىثابت من، شوند مىات بر رجعت محل ياون که ريبر ا ،استه استوخی عامل که حرچيزی 
 و ديدفع منا خوداز  را  کردهريکرده آن چه که در آن گی سع ،ین جا حر عامليدر ا

 و ها نامن که احتمال تعدد يبه ا ،ندارد ی وجودآن سه اسم منافات وجودخباطر  و( :دويگ مى
به  و آن ندوه ظاهر نشيبق و دوها ظاهر ش از آنيکی  ، و اگرها باشد از آن هر يکی برا ،القاب

 اساس حکمت هم بر و آنده وب شان يای در آن زمان برا ،ها خاطر احتمال قرار دادن نام
  )٦٥().باشد اهلیی اقتضا

دهد که  مىشان احتمال يا وسازد،  مى ءاساس احتمال بنا را بر ،ومىه ديجو تنيچن و اين
د که ور مىن جا احتمال يدر ا و، باشد می  امام از ائمه هری برا ،القاب و ها نامن تعدد يا
 آن هم بر، دنباش میدر رجعت   حسنيامام ی ها نام )یمهد و عبد اهللا وامحد (ن سه نام يا

  .ی اهلیاقتضا وحکمت ی به مقتضا ،ها در زمان رجعت وضع ناماساس 
ل و قابل قبريغ ،یحر عاملسوی احتمال ذکر شده از  ود :دينيب مىر که ومهان ط ،فرزندامن
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 ،ینيقي ی وقطع دليلمقابل  در ديبا ،دارد وجودن احتمال يخالف ا بر استواردليلی اگر ، است
اگر درِ  و! یشخص ی واجتهادی ها حدس ونه در مقابل احتماالت  ،ردوآ دوم فريسر تعظ

  .ميبرداررا  ها ثابت آن دليلن که يمگر ا، شود ىبسته من ،دوه شگشوداحتمال  ی وه سازيفرض
 ،گريدی شب ها خدا اميدبه  و ؛ميرسان مىان يرا به پا خودامشب وی گفتگ ،ن جايتا ا و

  .يم داداهوادامه خ ،وی خودگفتگ وبه حبث 
   
سلم  و نيياملهد و ةئمآل حممد األ وحممد علی السالم  والصالة  و العاملنيهللا رب  مدحلا و

  . اًرياً کثسليمت
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ٥٣..........................................................................جلد سوم ميانیدعوت  ی بارهگفتگوى داستانی در 

  : قسمت چهارم
  :گفته شد ،مهدينياخبار  رد آنچه در مورد وصيت و

 شتريحبث ب وشناخت ی برا، اضح گشتو وفرزندان آشکار ی ع براوضون که ميبعد از ا
، که ناگهان ،دواثق در حال مطالعه در کتاب خانه بو و؛ يار مشتاق شدندبس ،موردن يدر ا

در ، کردی در فهرست آن نگاه وآن را برداشت  ،م افتادينگاهش به کتاب الصراط املستق
ات ياور و  اهللا رسول وصيتبر  ،ميافت که صاحب کتاب الصراط املستقيفهرست 

تا آن را به ، ردوکتاب را آ ، وگرفته استی اديها اشکاالت ز بر آن وصحبت کرده  مهديني
  .کردند عليکهم سالم  با وپدر آمد  ، وش نشان دهدپدر

سنده در ويدم که نيد وم خواندرا  ،ميکتاب الصراط املستق ،پدر جان: اثق به پدرش گفتو
  ! است ارد کردهی واشکاالت وصحبت کرده  مهديني و وصيتت ياور مورد

 ودم واجه شده بوم ،یکه ذکر کردی ن اشکاالتيبا ا نيزمن ! وت ن بريآفر ،فرزندمی آر :پدر
 کنم میل وکوم ،ندهيآی ها ه را به شبيبق ودهم  مىپاسخ  ،ها آن ازی امشب به برخ اهللا  شاء  ان
 و م،يکن مىارد ور کامل ورا به ط وعبارت ا، مين اشکاالت پاسخ دهين که به ايقبل از ا و
  .خبوان آن چه را که گفته ،اثق جانو

 اهللا رسولفات ودر هنگام  علی ذکر کرده که امام  خوددر رجال  ،یسوط شيخ :اثقو
 ،بعد از( :آن آمدهی قسمت های در برخ وشان امالء کرده يش را بر اويخ وصيت پيامرب 
به  ومشارد  مىش را بر ويسپس فرزندان خ ،یها مشا هست آن اولني ود واهند بوازده امام خومن د

، بعد از آنان و: فرمود ، وکند سليمش تويرا به فرزند خ ،شده که هر کدام امامت آنان امر
ات ياوخمالف ر و" شاذ"ی تياور ،ازدهوازده بعد از دوت دياور :گفتم ).هستندی ازده مهدود

 بعد از ود واهد بوخنی لتود قائم  بعد ازن که يبه خاطر ا ؛است رومشه واتر وح متيصح
عالمت آن  و ابد،ي مى يانپا ،شود میمرج  وآن هرج  ز که درور ا تا چهليشان دنيرفنت ا

 و :اش در گفته و آناست  گريبه خاطر مدت زمان د و آن ام ساعت است،يق وج مردگان وخر
فَمن يهديه من بعد ( :فرمايد مىند متعال ور که خداومهان ط، ندارد زمانی وجود ها آنبعد از 

ن که آنان در زمان اماميبه خاطر ا و) اللَّه   نائبان حضرتش  بعنوان وهستند  ،باشند
  .ز استيجا
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ر حضرت ومنظ، رسد فاتش فراوکه  مىپس هنگا( :يت گفته شدهاودر ر :دويياگر بگ
بر دليلی  و آن منافات دارد تأويلن يبا ا ،)کند سليمبه فرزندش ت، )امامت(آن را  ی مهد

به  مبريدر ، که اگشود مىظف وم ،شانيکردن بر ا وصيتندارد که  وجود ،شانياز ا ماندن بعد
مردم را به  و مباندی باقکسی  ،شانيکه بعد از اشود  می زيجا و ت مرده باشد،يمرگ جاهل
  .ندارد ی وجودپدرانش ضرر وی ودر  ،ازده امامودر حصر د و آن ديت مناوامامتش دع
 که آن درشود  میز يبلکه جا ؛دور ى مننياز ب ،شانيفات او ازبعد ف يتکل: دويگ مىی مرتض

 وام کنند يق ،ن آنيممصاحل مسل ون يظت از دفاحمبه ی ا آن ائمه بعد از مباند،ی ازده امام باقود
 ها ف شده که امامت آنيرا بر ما تکليز ؛سازد منیخارج  مىاما ازدهون داميدن سخن ما را از نيا

ما  کردمي، وان ير شفاف بوما آن را به ط و باشد مین اساس اختالف ما يا ، وميرياد بگيرا 
   .ميشده ا گر خمالفان آنان جداياز د ،)مىازده اماود(ن نام يما به خاطر ا وم يستيافق آن نوم

امامت اهلی  مس شود و میگمان  وجب شک وکه م ،استيکی ت ياون ريا: وميگ مىمن  و
 وجود با وآشکار نکردند  ،شانيها را با متام نام متأخرين اهللا  رسول نيز واست،  مىعل
به ، موردن يان در ايب تأخري و دارد، صفاتشان را آشکار نساختند، وجودکه به آنان ی ازمندين

عات گم يکه خمالف شا باشد میاضافه شاذه  موردن ي انيهم چن ، وشود مىآن الزم  نيازخاطر 
  . باشد یشده من
 بعد از(ات ياوشتر رين بومضم وم فهوم ، چرا کهستيها ن  آننيبی تناقضچ يه :دوييبگ اگر

 :وميگ مى .باشد می) هريغ ول ياسرائی بنی به تعداد نقبا ،من بعد ازائمه ( و) خليفهازده ومن د
 و شد، مىالزم ی راديا وعبث ی عون مىازده اماودر ذکر د ،قتوکه در آن  دواگر آن ممکن ب

 أآمده که در قرار گرفنت مبتد  حسنيامام  اننه نفر از فرزند ،اتياوشتر رين که در بيبه ا
  پيامرب و اند آن ذکر نشده ريغ واشعار قس  ورات وت ها در و آن، شود میاجب و در خرب

، شان يچرا ا و دهد ىرفتند، خرب من ی خودکه به معراج خدای در شب ،ها به مشاهده آن
د ومقص وردد گ ىمنی آنان  از زمني :فرمود  حسنبه امام  ومشرد،  ازده نفر بروائمه را د

د يشاوشت گ مىی آنان خال از زمني ،دوآنان ائمه ب بعد ازاگر  وف است يشان زمان تکلياز ا
ندارد که به ی ضرر و؛ باشد میز ين امر جايد که اوبر فرزندان آنان محل من توان را میر ومنظ
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  .دوب وسخنان ای  هن مهيا )٦٦( .اج داشته باشدياحتوی 
 ،واشکاالت ا موردن در واکن ونه اشکال است ، که ذکر کردهی اشکاالتی  هخالص: پدر

   :پردازمي مىک يک به ي
   .است هشاذ ،ازدهود بعد ازازده وت دياور: دويگ مى ،لواشکال ا

ن است که يا ،ن کلمه گفتنديا مورددر  ،تيدرای آن چه که علما :)الشاذة( ،لوای  هنکت
 ،انياوات رياوراز ی ارين آن با بسومضم و کند میت ياواست که ثقه آن را ری خرب ،آن

قرار  ،رودر مقابل مشه و آنداشته باشد  وجود ک سنديفقط  آنی برا و کند میخمالفت 
نزد اهل  ،د از شاذومقص ون امر صراحت کرده يبه ا ،هيائد الرجالوکه صاحب ف.گريد می
 راويان،ات ياوراز ی ارين آن با بسواما مضم ،ت کردهياوآن را راست که ثقه ی خرب ،تيدرا

ل ومقب ،ر مطلقوبطی در نزد برخ ،الشاذ و. دريگ یمقرار  ،رودر مقابل مشه و کند میخمالفت 
ن که يش گرفتند، به ايه را در پميانکه راه ی برخ ول است ومقب، گريدی اما نزد برخ، ستين

، دواگر برعکس ش ، ول نکردن آن استواز قب تر درست وتر  قيدق واگر چه حمافظ  ،خمالفت آن
هم  با ،قتودارد که در آن  وجودل وقب مورد وج يرای را در مهه آن صفتيز ؛شود ىرد من

   )٦٧(.شوند مىمتعارض 
عالمه  ،ما شيخ :دويگ مى) الشاذ(ف يدر تعری انصار شيخبه نقل از  ،صدر حسند يس و
آن را ، افرادی است که فقط اندکی امر ،از الشاذد ومقص: دويگ مىی انصاری مرتض

  )٦٨(.دانند مى
  .سخن اختالف کردند وبر د ،)الشاذ(ف يافراد در تعر :پدر

ت ياوآن را ر ،ثقهوی که را( مهان ،ن که شاذيآمده به ا ،هيائد الرجالوآن چه در ف :لوا
  ).گريد میر قرار وآن مقابل مشه وخمالف است  ،انويشتر راين آن با بواما مضم، کند می

است که ی امر :اند شان گفتهيکه ا ،آمده موردن يا در ،یانصار شيخآن چه که از : مود
  .دانند مىآن را  ،یفقط اندک

ک فرد آن يکه ی خرب ،ممکن است و ،شود مىساخته ی رون اختالف اميا ،ن اساسيا بر و
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 نيز، شود مىکه مرتب چيزی  در آخر و ؛ی شاذ نباشدگريدر نزد د اما د،صف کنورا شاذ 
که آن را شاذ ی گريد و کند میبه آن عمل  ،داند ىکه آن را شاذ منکسی  و د،واهد بوخمتلف خ

  . کند ىمن ءبه آن اعتنا ،داند مى
  .اقع شدواختالف  ،ستيت آن چيکه ماه ،قت شاذيجا در حق مهنياز  و
از  ،مهديني و وصيتت ياوکه ر و ايندارد،  يفی وجودتعر ،ها آن ازی يکی برا قطعاً و

  .ستنديآن منطبق ن م از شاذ برود ول وف ايرا که تعريستند، زيات شاذ نياور
ن يمگر ا ،شاذ باشد تواند یمنی خربيعنی  ،تعارض بکار رفتهی عوآن ن در ،لوايف اما تعر

گر يبا اخبار د ،مهديني و وصيتت ياوکه رحالی در  ؛گر تعارض داشته باشديکه با اخبار د
صدر  حسند يس ،خاطر مهنيبه  و اهد آمد؛وان آن خير که بومهان ط ؛نداردی تعارضچ يه

منحصر به فرد  تواند میبلکه  ،شاذ باشد تواند ید منت کنياور ،ون خمالفتاگر ثقه بد: دويگ مى
  )٦٩(.باشد
ت ياوبر ری چ اشکاليه نيز ،آن را ذکر کرده است ،یانصار شيخکه  ومىف دياما تعر و 

افراد  وت شده ياور ،شيعهکتب  نيکه در مهمتر مىهنگا کند، ىمن اردو مهديني و وصيت
قرار ی بررس موردآن را ، ها آن ريغ ی وعامل رح ی وطربس ی ومرتض ود يمف شيخمانند ی اديز

ن يکه بر ا ی،د افرادوجزء معد داند ىآن را منکسی که  ،شود یآن گفته من مورددر  و اند داده
  .شود مىم از شاذ خارج وف دياز تعر ،اساس
فی صونه تنها  ،ندوصف شوذ وبه شذ مهدينيات ياور و وصيتت ياون اساس اگر ريا بر و
مهان  و آن، شود مىمنطبق  بلکه بر آن اصطالح مفرد، باشد می دليلنه وگ از هری عار ی وخال
  : گفت خوده ياش در درا همودر منظ کاشانی،ف يب اهللا شرير که مال حبوط

  )٧٠(.اسم آن منفرد است ،آن به اصطالح و کند میت ياوک شخص ريآن چه که  هر و
  ! ري؟ا خيردد گ مىرفته يپذ ول وا قبيآ ،مواعد قواساس ق بر ،به فرد باشد که منحصرچيزی  و

از متام وی را ،است که با آنچيزی  ،مفرد از دومقص :دويگ مىی روکجی مهد شيخ
گر ياز اهل د ،ا بصرهي و مانند مکه نيمع زمنياهل سرر که ومهان ط ،شود میان منفرد ويرا
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بلکه از  ،شود یف منيضع خودث از جهت يآن حد به خاطر و. شوند منفرد میها  زمنيسر
  )٧١(.شود مىقت رد ود که آن ومهراه ش ذور که اگر با شذومهان ط ،ارد ضعفوان ميجهت ب

ن يمگر ا ،شاذ باشد تواند یشاذ من ود، ون که با شاذ مهراه شيمگر ا ،شود یپس منفرد رد من 
  .باشدی عارضت آنی که برا
 وچ تعارض يات هياوگر ريبا د ،مهديني وصيت وات ياوکه ر کردميدر گذشته ذکر  و 
  .دنشاذ باش دنتوان یپس من ،دننداری تناقض

  :دارد وجود گفتهسه  ،شاذ مورد در، ان شديه بيرجال ائدور که در فومهان ط: مودی  هنکت
  .شود می ر مطلق ردوبط :لوا
  .رددگ مى لوقبر مطلق وبط: مود
  .دريگ می ل قراروقب و رد نيبی حالت در: موس
 وکار  درست ودار  انتچند آنان افراد ام هر ،خمالف آن باشند ثيان حدوين که رايبه ا  - ۱

  . دوش مىرد و عادل باشند 
عادل باشند،  وکار  درست ودار  انتافراد ام ،شاذ ناويان که ريد، به اوامر منعکس ش  - ۲

  .ندوش مىقع متعارض هم وکه در م

اگر به  و دارد، وجود گفتهشاذ سه  موردن که در يبه ا ،بر اساس آن چه گفته شد :پدر
قت به و و آن شاذه باشند، مهدينيات ياور و وصيتت ياون که ري به اوميش سليمتی ر جدلوط

لذا  ها، نه بر مهه گفته کردمي، وک گفته که آن را ذکر يند، مگر بر اساس وش ىخاطر آن رد من
 ت يات اهل بياور چگونه ، ودارد فی وجوداختال مسألهک يعدم آن  ول شاذ وقب در مسأله

  ؟شوند مىرد  ،که در آن اختالف هستواعدی طبق ق
) ره(ق وصد شيخن که فقط يجه به اوت با ،اعتماد کردندی ت مسرياوآنان به ر: موسی  هنکت

کسی که ی ع مسريقواساس ت ان برو آن اند، شان نقل کردهياز ا نيزگران يد وبه آن منفرد شده 
ع از يقون تيکه احالی در  ،ا دادندوپاک فتی ها نونت خخيبه ر، داند جز اهلش ىآن را من حمکمِ
منفرد  )ره(ی سوط شيخکه چيزی به  چرا آنان ، وبرد مىرنج  )ویت رايلوا جمهي وارسال (فقر 
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عمل  وبه سخنان ا ،ديافزا مىکه بر صحتش ی ه بر قرائنوثاقت سندش عالو وجودبا  ،شده
  !کنند؟ یمن

ن آن وکه عمل به مضمچيزی مهان ، ل عمل کردندوبه مقب ءن که فقهايا :چهارم ی هنکت
عمر بن حنظله در  بودنل وقب مهانند ه باشد،ريا غيثق وت کننده آن مياوچه ر، شده رومشه

رش يپذ ول وقب موردآن را –ستنديثق نوکه سند آن افراد موجودی با –ی شاک و دنيحکم ب
 ،را و آن ل فقه قرار دادندين داليتر یبلکه آن را از اصل، ن آن عمل کردندوبه مضم وقرار داده 

که ی اتياور و کنند میرا ذکر  مهدينيکه ی اتياون مهه ريند، پس چرا ااميدل نوت قابل قبياور
را  ی امام مهد بعد ازام وات قياور و کنند میرا ثابت  ی امام مهدی برای ا  يهذر وجود

 ! کنند؟ میمصادر معترب رد  وجودبا 
می صحت آن ی اويکه مهه گ ،مهراه استی اريبا قرائن بس وصيتت ياور: پنجمی  هنکت

 ،دوب اهدومنفرد خن وات شاذ ياواز ر و سازند، مىمات مرباء ينه تقسون گيرا از ا باشند و آن
می  آن باشد، بودن صحيحجب وکه م نه قرائنوگ از هری عار ود منفرد هر وشاذ  چرا که

آن باشد، مهراه  بودنح يجب صحوکه می اريبا قرائن بس وصيتت ياوکه رحالی در  ؛باشند
آنان اتفاق نظر : دويگ مىی حر عامل شيخ و، کنند میاحد خارج وم خرب يتقس از را و آناست 

مهان تک خرب  –سنح وثق وم وح يصح وف يبه ضع م خربيتقسيعنی –م يتقس موردافتند که ي
مهراه ی اريبا قرائن بس وف واخبار کتب ما معر :ام که گفته ون باشد، ئاز قرای که خال بودن
 به آن و ،اند کردهآن را نقل  جاهای د در بعضيجد از اصحاب اصطالحی که برخ، است

ع آن در کتب قابل اعتماد وضوم وجودعدم  وم ذکر شده يضعف تقس و .کردند اعتراف
ر وث مذکياع حدوان شتريب: ن کهيذکر کرده به ا )یاملنتق( صاحب کتاب و. آشکار شده است

، شان ثيدر احاد ها آننی اع معوقو از بعد از استخراجات عامه، متأخرين نيب ،ثيداحلة يدر درا
را  اردول مين قبيم از ايتقس وجود کنيد تأمل و اگر. ندارد وجودث ما يدر احاد ها آنشتر يکه ب
  )٧٢(.ديافتي مى

  :قسمت هستند ون قرائن بر ديا و کنم میرا نقل  ،ين قرائناز ای ن برخواکن و
از قرائن ی ن قسمت تعداديدر ا و؛ کند مى تأکيد وصيت وجودآن چه بر اصل  :لوقسمت ا
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  .گريند میقرار 
  .ميکر قرآنافقت آن با وم :لوای  هنيقر

كُتب عليكُم إِذَا حضر ﴿: فرمايد مى و کند می تأکيد ،وصيتب وجو برقرآنی نص  ومنت 
   )٧٣(.﴾للْوالدينِ واألقْربِني بِالْمعروف حقّاً علَى الْمتقني أَحدكُم الْموت إِن ترك خيراً الوصية

هنگامى که يکی از مشا را مرگ فرا رسد، اگر چيز خوبی از خود به : شده نوشتهبر مشا (
است بر حقی اين  ؛جای گذارده، برای پدر و مادر و نزديکان، بطور شايسته وصيت کند

  .آن استی  هالزم ،ر شاهدانوحض و وجود و) پرهيزکاران
حضر أَحدكُم الْموت حني الوصيةاثْنان ذَوا عدلٍ منكُم يا أَيها الَّذين آمنوا شهادةُ بينِكُم إِذَا ﴿

رِكُمغَي نم انر٧٤(.﴾أَو آخ(   
هنگامى که مرگ يکی از مشا فرا رسد، در موقع وصيت ! ايد ای کسانی که اميان آورده(

  ).يا از غري خود، دو نفر عادل را به شهادت بطلبد و بايد از ميان مشا
 :فرمايد مى وه عنوان فرمود ،عذابی ها را از نشانه وصيت عدم ميکر قرآن ،آن ه بروعال

فَال يستطيعونَ توصيةً وال إِلَى أَهلهِم  *ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً تأْخذُهم وهم يخصمونَ ﴿
   )٧٥(.﴾يرجِعونَ

که حالی گريد، در  آا را فرا) یآمسان(کشند که يک صيحه عظيم  منی انتظارجز اين (
کنند وصيتی  توانند منی) حتیکه شوند  میگري  چنان غافل*( هستند) دنياامور در (جدال  مشغول

  .)بازگردند خود سوی خانوادهيا به 
 ،اهللا رسوليا : فجاءه رجل فقال اهللا رسولكنا عند ( :کند مىت ياور ،انس بن مالک لذا و

سبحان اهللا كأا أخذه على غضب، : بلى، قال: اوقال أليس كان معنا آنفا؟: مات فالن، قال
اهللا  رسولا ي :گفت وآمد ی  که مردميدوب  اهللا رسولنزد  )٧٦(.)احملروم من حرم وصيته

 يا مهان کسی نيست که ساعتی قبل نزد ما بود؟آ: فرمودحضرت  ؛افتيفات فالنی و 
 و جانش گرفته شد ،خشم خدا گويی ايشان به طور غصب و !سبحان اهللا: فرمود .یآر :گفتند
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  .)از وصيت کردن مرحوم ماند
وصيت بلکه لفظ  ،فقط به ارث اختصاص داده شده ،ن جايدر ا وصيت :دوش ىگفته من و 

  . خمتص شده باشدی مانند مسائل ارثی خاصی روان نشده که به اميب ومطلق است 

  .کنند میامر  وصيتکه بر ذکر ی اتياوافقت آن با روم :مودی  هنيقر
  .اهم کردوتان نقل خيرا برای ارند که برخيبس قت هستندين حقيانگر ايکه بی اتياور

 عار يف ترك الوصية( :فرمودکه حضرت ، کند میت ياور  اهللا رسولابن عباس از 
  )٧٧(.)اآلخرة شنار يف الدنيا، ونار و

  ).آتشی در آخرت است ترک وصيت، ننگی در دنيا و(
 :فرمودکه حضرت  کند مىت ياور  اهللا رسولاز  ،تيدر کتاب ای سوط شيخ نيز و

  )٧٨(.)من مات بغري وصية، مات ميتة جاهلية(

  ).هرکس بدون وصيت مبريد به مرگ جاهليت مرده است(
  )٧٩(.)وصيته حتت رأسه المرئ مسلم أن يبيت ليلة، إالّ و يما ينبغ( :فرمود نيز و  
سر او  در حالی که وصيتی زير ،نيست يک شب را به صبح برساندمسلمان شايسته  بر(
  .)نباشد

من مل حيسن وصيته عند املوت، كان ( :فرمايند مى  اهللا رسول: فرمود  امام صادق
 )٨٠(.)عقله مروته و نقصاً يف

                                                
  .٣١٩ص ۵ج: ، املعجم األوسط٢٠٩ص ۴ج: جممع الزوائد -٧٧
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ل منودن کام ی، که ما براکند مىآن حنوه وصيت کردن را اضافه  بر یو کلين. ۶٠۵ص: یطوسشيخ  :ةنهايال -٨٠

حدثنا علي بن إبراهيم، عن علي بن إسحاق، عن احلسن بن حازم الكليب ابن : ويدگ مى یو. فايده آن را ذکر مى کنيم
وصيته عند من مل حيسن (: که رسول اهللا فرمود: فرمود أخت هشام بن سامل، عن سليمان بن جعفر، عن أيب عبد اهللا 

إذا حضرته وفاته : ، فرمودکند مىيا رسول اهللا، فرد مرده چگونه وصيت : ، گفته شداملوت كان نقصاً يف مروءته وعقله
اللهم فاطر السماوات واألرض، عامل الغيب والشهادة الرمحن الرحيم اللهم إين أعهد إليك يف : واجتمع الناس إليه قال

ن النار حق، أون اجلنة حق، أن حممداً عبدك ورسولك، وأنت وحدك ال شريك لك، وال أدار الدينا أين أشهد أن ال إله إ
ن القول أن اإلسالم كما شرعت وأن الدين كما وصفت، وأزان حق، وين احلساب حق، والقدر واملأن البعث حق، وأو

اجلزاء، وحيا اهللا حممداً وآل  خري  نك أنت اهللا احلق املبني، جزى اهللا حممداًأن القرآن كما أنزلت، وأكما حدثت، و
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  .)نقص است در عقل و مروت او ؛نکند ءوصيت خود را مهيا ،کس در هنگام وفات هر( 
گفت که حضرت  توان می چگونه ،ميديرا شن  سخنان حضرت حممدن که يا بعد از

  )٨١(!د؟نکردنوصيتی 
  :کنند میداللت  وصيت وجودبر  ،تاياوراز ی اريبس :موسی  هنيقر
يا : (فرمودکه حضرت  کند میت ياور  امري املؤمننيس از يبن ق سليم :لوت اياور

 تأويل، ويبيد يخط بإمالء رسول اهللا و يكتابه على حممد عند طلحة، إنّ كل آية أنزهلا اهللا يف
ء حتتاج إليه األمة إىل یش يكل آية أنزهلا اهللا على حممد وكل حالل أو حرام أو حد أو حكم أو أ

 شیءكل : قال طلحة .حىت أرش اخلدش يمکتوب بإمالء رسول اهللا وخط يد ييوم القيامة عند
نعم،  :قال ؟عندك مکتوب فهوالقيامة  يومإىل  يکون وعام، كان أ وخاص أ وكبري أ ومن صغري أ

. مرضه مفتاح ألف باب من العلم يفتح كل باب ألف باب يف وسوى ذلك أن رسول اهللا أسر إيل
ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم رغداّ إىل  وأطاعوين اتبعوينأن األمة منذ قبض اهللا نبيه  ولو

 . اهللا رسولالكتف بإمالء  يفما كتب . يوم القيامة
يا طلحة، ألست قد شهدت رسول اهللا حني دعا بالكتف ليكتب فيها ما ال تضل األمة وال 

بلى، قد : قال مث تركها؟ اهللا رسولفغضب ) اهللا يهجر نيبإنّ : (ختتلف، فقال صاحبك ما قال
ن أأراد أن يكتب فيها و يبالذ بذلك رسول اهللا و فإنكم ملا خرجتم أخربين: قال. شهدت ذاك

، مث دعا )ختالف والفرقةقد علم من األمة اإل إنّ اهللا : (فأخربه جربائيل. عليها العامةيشهد 
سلمان وأباذر : أشهد على ذلك ثالثة رهطوالكتف  يفما أراد أن يكتب  يعلبصحيفة فأملى 

هلم مث وأ ينافسم. من أئمة اهلدى الذين أمر اهللا بطاعتهم إىل يوم القيامة يکونواملقداد، ومسى من 
                                                                                                                                                   
حممد بالسالم، اللهم يا عديت عند كربيت ويا صاحيب عند شديت، ويا ويل نعميت، إهلي وإله آبائي ال تكلين إىل نفسي طرفة 

فإنك ان تكلين إىل نفسي طرفة عني أقرب من الشر وأبعد من اخلري، فآنس يف القرب وحشيت اجعل يل عهدا يوم  عني أبداً
لَا ﴿: حباجته وتصديق هذه الوصية يف القرآن يف السورة اليت يذكر فيها مرمي يف قوله عز وجل يمث يوص. منشوراًقاك أل

ت، والوصية حق على كل مسلم أن حيفظ هذه الوصية يفهذا عهد امل ،﴾يملكُونَ الشفَاعةَ إِلَّا منِ اتخذَ عند الرحمنِ عهداً
 ٧ج: الكايف). علمنيها جربئيل :  علمنيها رسول اهللا وقال رسول اهللا: (فرمود امري املؤمنني  و). ويعلمها

  .٢ص
و آن چه که بر  :وميگ مى: ويدگ مى، کند مىکه ضرورت وصيت کردن را روشن  یبعد از نقل روايات یحر عامل -٨١

  وصيت کردند و هم چنني ائمه به اين که رسول اهللا  شه کند خواهد آمد، و احاديث وارد مىآن داللت 
 .٢۵٩ص ١٩ج: وسائل الشيعة چاپ آل البيت. )وصيت کردند زياد است، که از طريق عامه و خاصه متواتر است
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كذلك  .- سنياحللآ يعين- هذا مث احلسني مث تسعة من ولد ابين -احلسنأدىن بيده إىل و- هذا ابين
 . اهللا رسولنشهد بذلك على : اوقال وا وفقام يا مقداد؟ انتكان يا أباذر و
ما أظلت اخلضراء وال أقلت : (ذريب أليقول  اهللا رسولاهللا لقد مسعت من و: فقال طلحة

أشهد أما مل يشهدا إالّ على حق،  اناو، )ذر وال أبر عند اهللا أيبهلجة أصدق من  يذ الغرباء على
 )٨٢(.)منهما يآثر عندوأصدق  نتالو

نازل کرده، نزد من است و   بر حممد ،ای که خداوند در کتاب خود آيه ی طلحه هرا(
 و تفسري هر تأويلآن را نگاشتم و  ،امالء کرده و من با دست خود بر من رسول اهللا 

 يا هر احکام و ها يا حدود و حرام نازل کرده و متام حالل و  حممد ای که خداوند بر آيه
به آن حمتاج خواهد شد، مهه نزد من  ،قيامتز وکه امت تا ر )ی ترک حتی به اندازه(چيز ديگر 

مهه  :طلحه گفت .من با دست آا را نگاشتم من امالء کرده و بر هستند که رسول اهللا 
 ومهه نزد ت ،ستين وآن چه هست  هر وعام  وبزرگ گرفته تا خاص  وچک واز ک چيز

به من  ،در هنگام بيماری خود اهللا  رسولآن  بر وهعال! یآر :فرمود ؟نگاشته شده است
و اگر امت بعد از  ؛ر برومي گشوده شدگدي بعلم، هزار در بهزار در کليدی دادند که از هر

بصورت مداوم تا  ،خود پا و باالی سر کرد، از زير وفات پيامربش، از من تبعيت و اطاعت مى
ای طلحه آيا  ؛نگاشتم ی رسول اهللا با امال) صحيفه(خوردند، در آن کتف  روز قيامت می

که آن وصيتی بنويسند  تا در ،طلب صحيفه کردند  آن هنگام که رسول اهللا ،تو نبودی
) عمر(اما صاحب تو  ،نکنند هم اختالف پيدا هرگز گمراه نشده و با ،امت بعد از ايشان

از نوشنت آن صرف نظر  خشمگني شدند و اهللا  رسولپس  ؛گويد پيامرب هذيان مى :گفت
آن هنگام که مشا : فرمودسپس حضرت  .دو بنيدهم چن مىشهادت  ،یآر :طلحه گفت کردند؟

 خواستند در وصيت در حضور مشا بنويسند و میبه آن چه که  رسول اهللا  ،يدخارج شد
ند از وخدا(جربئيل به ايشان خرب داده که  خرب کردند و آن شهادت دهد، مرا با عامه بر

طلب صحيفه و دوات کردند و آن   اهللا رسولسپس ) تفرقه امت آگاه است واختالف 
بر اين وصيت  ،منرداناسه تن از جومن امالء کرده و من نوشتم و  چه را مى خواستند، بر

                                                
، ٢٢۴ص ١ج: ، احتجاج٨۴ص: ، غيبت نعماين٢١١ص: كتاب سليم بن قيس بتحقيق حممد باقر األنصاري -٨٢

  . ١٧٣ص ٢ج: ، مكاتيب رسول٢٧٧ص ٣۶ج: ، حبار األنوار۴٢۵ص ٣١ج: حبار األنوار
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آنان  ای که اطاعت از نام ائمه اهللا  رسول و .فارسی، مقداد و ابوذرسلمان  :شهادت دادند
خنستني آنان خواند، و  ]علی [ مرا را ذکر کردند و واجب است قيامت بر مهگان تا روز

بعد  فرزندم حسني وين سپس ا ،-اشاره کردند  حسنحضرت به امام –سپس اين فرزندم 
ای مقداد؟ آنان  تو يا مهني طور است ای ابوذر وآ .از او نه تن از فرزندان او می باشند

  .دهيم شهادت مى اين امر رسول اهللا ما بر ،یآر: برخاستند و گفتند
 :فرمودذر ودم که به ابيشن  اهللا رسولاز  سوگندبه خدا : فتگطلحه ، ن جايدر ا

که  ،هرگز بر او سايه نيفکنده ها ناآمس آوری بر پشت خود محل نکرده وزمني هرگز زبان (
 ،جز به حق ودهم که آنان د مىشهادت  نيزمن  و) باشد ذر یبا و نيکوکارتر از راستگوتر
  ). یهست وآن د از رکارتوکين و تروآنان راستگی  همه از ،نزد من وت ودهند  ىشهادت من

امري بر ی زوکه ر، کند مىنقل ی ثياز ابن عباس در حد ،یس هالليبن ق سليم :موت دياور
يا ابن ( :فرمود ورا خارج ساختند ای  صحيفهحضرت  وارد شدم وقار ی در ذ  املؤمنني
يا : فقلتالصحيفة،  يلَفأخرج إ: قال يبيد يرسول اهللا وخط يهذه صحيفة أمالها عل عباس،

من يقتله  و إىل قتل احلسني اهللا رسولمنذ قبض  شیءإذا فيها كل و ؟املؤمنني، أقرأها امري
وكيف  وكان فيما قرأه كيف يصنع به وكيف تستشهد فاطمة، ومن ينصره ومن يستشهد معه

القيامة وكان  إىل يوم يکونما  يقد بقيستشهد احلسني وكيف تغدر به األمة، مث أدرج الصحيفة و
ووقعة  يبويع عل ميلك كل إنسان منهم، وكيففيما قرأ منها أمر أيب بكر وعمر وعثمان، وكم 

ملؤمنني، لو ا مريأيا : قلت فلما أدرج الصحيفة: إىل أن قال.. .اجلمل ومسرية عائشة وطلحة والزبري
لدك ووأهل بيتك  قیمنها، ما يل نعينحمدثك ما مي ينلكوال، : بقية الصحيفة قال يكنت قرأت عل

وشؤم قدرم فأكره أن تسمعه فتغتم  ء ملكهمسووم وعداومن أمر فضيع من قتلهم لنا 
مما طلعت عليه  ذلك الكتاب أحب إيلَ يننسخ يکونألن : إىل أن قال ابن عباس... وحيزنك
   )٨٣(.)الشمس

من آن را با  من امالء کرده و بر  ای است که رسول اهللا اين صحيفه ،ی ابن عباسا(
 امري املؤمننييا : گفتم بريون آورد، و صحيفه را براميحضرت : ويدگ ی اور .دست خود نوشتم

تا شهادت امام  از زمان وفات پيامرب  ،آن مهه چيز بود در ،آن را خبوانيد؟ که معلوم شد

                                                
 .٢٧٧ص ١ج: اهلداة ةإثبا -٨٣
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وی  با ياری و را که ايشان یکسان، رساند کسی وی را به شهادت مىکه چه   حسني
 حضرت فاطمه  و شود مىآن آمده است که چگونه با وی برخورد  در و شوند مىشهيد 
امت به  چگونهکه  چگونگی شهادت امام حسني  نيز و؛ مى رسدبه شهادت  چگونه

، سپس حضرت صحيفه را مجع کردند و آن چه که تا روز قيامت کند مىستم  يشان ظلم وا
کدام چند سال حکومت  نيز که هر ،عثمان عمر و بکر و باقی ماند در خالل آن امر ابو بود،
 ی جنگ مجل و نيز کاری که عائشه و طلحه و کنند و واقعه با علی بيعت می کنند و چگونه می

مى که حضرت صحيفه را مجع هنگا و: ويدگ مىتا آن جا که  ؛نيز بوده است ...کنند زبري می
: فرمود؟ حضرت يدی صحيفه را نيز خبوان آيا امکان دارد بقيه ؛امري املؤمننيی ا: کردند، گفتم

برايت خواهم گفت و آن چه که اهل ، مورد آن وجود ندارد مانعی در اما آن قسمتی کهخير، 
 ها آنقدرت شوم  حکومت حنس و دمشنی آنان و و فرزندانت از امر فجايع از قتل ما بيت و
که بن  تا آن جا... دلتنگی مشا شود خواهم گفت که اکراه دارم که باعث نارحتی و ،است

را نسخه برداری کنم برامي از آن  ،داخل آن صحيفه بودتوانستم آن چه  میاگر  :ويدگ مىعباس 
 .)تر بود چه خورشيد بر آن تابيده است، دوست داشتنی

بعد ما قال   عليمسعت : يقولمسعت سلمان ( :دويگ مىس يبن ق سليم: موت سياور
 كان يعن الذ اهللا رسولأال نسأل : ودفع الكتف اهللا رسولغضب  وما قال ) عمر(ذلك الرجل 

 من يف  خيتلف اثنان، فسكت حىت إذا قامملالكتف مما لو كتبه مل يضل أحد و أراد أن يكتبه يف
 يأبوذر واملقداد قال لنا عل صاحيبوفاطمة واحلسن واحلسني وذهبنا نقوم و يعل يبقالبيت و
 :أما مسعت يخأيا : فابتدأه رسول اهللا فقال وحنن نسمع اهللا رسولفأراد أن يسأل . اجلسوا ،

ن اهللا ان صاحبه عجلها واهذه األمة و يأنه سامر قبل فأخربين جربئيل  أتايناهللا،  وما قال عد
أردت أن  يأن اكتب ذلك الكتاب الذ فأمرين يمن بعد على أميت قد قضى الفرقة واالختالف

أمساء األئمة  عليهفأتى ا فأملى . بصحيفة هؤالء الثالثة عليه أدع يل الكتف لك وأشهد أكتبه يف
 يووزير يخأأشهدكم أنّ  إين :خيط بيده وقال رسول اهللا  يرجالً وعل بعده رجالً اهلداة من

تسعة من ولد  بن أيب طالب مث احلسن مث احلسني مث من بعدهم يعل على أميت وخليفيت يووارث
  )٨٤()....احلسني

                                                
  .۳۹۸ص: كتاب سليم بن قيس بتحقيق حممد باقر األنصاري -٨٤
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حتی رسول نارا وبعد از سخنان آن مرد  علی امام  از :فتگ مىاز سلمان شنيدم که (
 مورد آن چه که رسول اهللا  در خواهيد منى ياآ: فرمودشنيدم که  ،و دفع کتف اهللا 

تا امت بعد از ايشان هرگز تا روز قيامت گمراه نشوند، از رسول اهللا  ،خواهان نوشنت آن بود
و در خانه غري از علی و حضرت خاموش شدند تا اين که مهه از آن جا برخاستند  و بپرسيم؟
خواستيم  مى دوستامن مقداد و ابوذر کسی باقی مناند و من و  حسني حسن و فاطمه و
ما  بپرسند و خواستند از رسول اهللا  ، وبنشينيد: فرمودبه ما   اما امام علی ،برخيزمي

 شنيديد، را ،آيا آن چه که دمشن خدا گفت ی برادر،ا :فرمود ابتدا رسول اهللا  بشنومي و
دوست وی گوساله آن  سامری اين امت است و وگفت که ا مدتی قبل جربئيل به نزدم آمد و

به من امر فرمود که آن  حکم کرده است و ،من بر امتم بعد از اختالف را خداوند تفرقه و و
آن شهادت  بر ،کتف برای تو بنويسم و اين سه نفر در خواهم چيزی می کتاب را بنويسم و

بعد از  ،ی هدايت های ائمه آورد و نام صحيفه راحضرت  و. برامي بياور صحيفه را پس ،دهند
 مى نوشتند و ،خودبا دست را  ها آن  علی و فرمودذکر  ،خويش را يکی پس از ديگر

امتم  ی من بر گريم که برادر، وزير، وارث و خليفه مى گواهمن مشا را  و :فرمود  رسول اهللا
 حسني ه تن از فرزندان ن و  حسني و حسنسپس  و  طالبی علی بن اب

  .)...هستند
که ، کند میت ياور  بن جعفرموسی از امام  ،فیدر کای نيکل شيخ: ت چهارمياور
عليه  ياململ اهللا ورسول الوصيةاملؤمنني كاتب  امريأليس كان :  قلت أليب عبد اهللا (: فرمود

  ؟ وجربئيل واملالئكة املقربون
كان ما قلت ولكن حني نزل برسول اهللا األمر  ، قداحلسنيا أبا : يالً، مث قالوط فأطرق: قال

، نزل ا جربئيل مع أمناء اهللا تبارك وتعاىل من املالئكة مسجالً من عند اهللا كتاباً نزلت الوصية
ـُر بإخراج من عندك إالّ : فقال جربائيل إليه تشهدنا بدفعك إياها وصيك ليقبضها منا ويا حممد، م

   )٨٥(.)البابوفاطمة فيما بني الستر و -  يعنی علي -هلا  ضامناً
  نويسنده وصيت و رسول اهللا امري املؤمننيمگر : مدعرض کر  به ابی عبد اهللا(

  ! جربئيل برآن شاهد نبودند؟ مقربون ومالئکه  ونکرد  ءامال ،برايشان 

                                                
  .٣١١ص ١ج: یكاف -٨٥
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اما  ؛گفتيد مهان گونه بود که مشا ،حسن ی ابوا: فرمودد و سپس مدتی ساکت مان: فرمود
بر  ،شده وصيت بصورت طوماری نوشته ،نازل گشت هنگامى که امر بر رسول اهللا 

نازل  ،نان مالئکه از سوی خداوندياز ام مجعی به مهراه آن جربئيل و و نازل شد  پيامرب
تا آن را از ما بگريد  ،مهه را جز وصی خود خارج ساز ، ی حممدا: جربئيل فرمود شدند و

 حضرت فاطمه ضامن آن باشد و  علی ما شهادت دهيد و بر ،دادن آن به ايشان و بر
 درب ايستاده بود پرده و بني ما.( 
احتجاجش بر  وفه وشان به کيد اوروهنگام ی ثيدر حد ، امام رضا: ت پنجمياور
اهللا ملا كان  رسول ناو: أن قال إىل... ( :فرمود ،یانشان به نصريکه ا ی،نصار ود وهی يعلما

 وقت وفاته دعا علي ا األمساء التی خ كانت فيها دفع إليه الصحيفة اليت أوصاه و و ص اهللا
  )٨٦(.)األوصياء نبياء واأل

را فراخواند  علی  ،فرا رسيد  هنگامى که وفات رسول اهللا و فرمودين که تا ا ...(
اء و نبيرا به ا ها آنکه خداوند  ،ی خاصیمآن اسا در ای که به ايشان وصيت کرده و صحيفه و

  ).را به وی دفع منود ،اوصيا اختصاص داده
عبد اهللا از  ريمعاذ بن کث :کند مىت ياور ،خودبت يکتاب غ درنی انعم شيخ :ت ششمياور

نزلت من السماء على رسول  الوصية( :فرمودکه حضرت  کنند میت ياور ،جعفر بن حممد 
يا : اهللا كتاباً خمتوماً، ومل ينـزل على رسول اهللا كتاب خمتوم إالّ الوصية، فقال جربئيل 

: يا جربئيل؟ فقال أهل بييت يأ: فقال رسول اهللا. بيتكأمتك إىل أهل  حممد، هذه وصيتك يف
  يليها خواتيم، ففتح علعلم النبوة قبل إبراهيم، وكان ع ذريته ليورثك يفجنيب اهللا منهم و

ومضى ملا أمر به، مث فتح احلسني  ينااخلامت الث اخلامت األول ومضى ملا أمر فيه، مث فتح احلسن 
 أن قاتل واقتل وتقتل واخرج بقوم للشهادة، ال شهادة هلم إال معك، : اخلامت الثالث فوجد فيه

: احلسني اخلامت الرابع فوجد فيهبن  يمضى، ففتح علو بن احلسني  يففعل، مث دفعها إىل عل
ففتح اخلامت اخلامس فوجد   يأن أطرق واصمت ملا حجب العلم، مث دفعها إىل حممد بن عل

اخلوف  أن فسر كتاب اهللا تعاىل وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع األمة، وقل احلق يف: فيه
 و؟ه انتو: له قلتف: ل معاذ بن كثريفقا يليه، يواألمن وال ختش إالّ اهللا، ففعل، مث دفعها إىل الذ
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اثنا عشر  يفترويه عين، نعم، أنا هو، حىت عدد عل -يا معاذ  -هذا إال أن تذهب  ما بك يف: فقال
  )٨٧(.)حسبك: فقال ؟مث من: قلتف امساً، مث سكت،

آن  بر نازل شد و ،به مهر به صورت نوشته سر بر رسول اهللا  ،آمسان وصيت از( 
 ی حممدا :فرمود پس جربئيل  وصيت نازل نشد، جزء ،سر به مهرحضرت هيچ نامه 

! و رسول اهللا بيتتراجع به اهل  ؛در امت تو است ،اين وصيت تو ، ی ا: فرمود
 تا وارث علم نبوت تو ،فرزندان او بزرگوارشان پيش خدا و: فرمودکدام اهل بيتم؟  !جربئيل

 و گشودل را ومهر ا امام علی  و بود، آن وصيت چندين مهر بر و پيش از ابراهيم باشد،
 گشودم را ومهر د  حسنسپس امام ، گذشت در ودر آن عمل کرد  موجودامر وبه متام ا

سوم را  مهر  حسنيامام  و سپسگذشت  در وعمل کرده  ،بود موجودآن  به آن چه در و
برای شهادت با شوی و  مىکشته  وبه قتل برسان  ومبارزه کن "آن چنني يافت  گشود و در

 ؛پس حضرت اجنام داد ،گروهی خارج شو که برای آنان شهادتی جز در رکاب تو نيست
آن  در و گشودچهارم را  حضرت مهر وداد  به فرزندش علی بن حسني  سپس آن را
به  خاموش باش، زيرا چهره علم در حجاب رفته، و سپس آنان را به زير افکن و يافت که سر
آن يافت، کتاب  حضرت حممد بن علی مهر پنجم را گشود و در ،علی دادبن  فرزندش حممد

به سازندگی امت  پدرت را تصديق کن و فرزندت را وارث علم گردان و را تفسري و خدا
هراسی نداشته باش، ايشان نيز  ،کسی جز خدا از امينی بگو و حق را در حال نگرانی و و پرداز

 تو: فرمود ؟ديهستمشا  وا و: دويگ مى ريمعاذ بن کث .دادسپس آن را به صاحبش ؛ چنني کردند
من او  ؛یآر. یکن و آن را از من بازگو غري از اين که بروی ای معاذ سخن چه کار؟ را با اين

بعد : پرسيدم .فرمودمشرد و سپس سکوت  تا اين که آن حضرت دوازده نام را برامي بر ،هستم
  ).برايت کافی است مهني قدر: فرمود ؟استکسی چه  ايشاناز 

 بعد از ،شود میکالم حضرت احساس  از ،)استفی ت کايبرا( :حضرت ی  فرموده
ر که در ومهان ط ،ه استرسيدفرا ن پرسندهدارد که زمان گفنت آن کالم به  چيزی وجودآن 
 .ث آمده استيحد

 ،نصری بااز امحد بن حممد بن ی نيکل شيخن چه که آ، کند می تأييدکه آن را چيزی  و
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 ،مرسيدپی ا مسئله مورددر   الرضا احلسن از ابا :دويگ مىنصر  یبات کرده که ياور
لو أعطيناكم كلّما تريدون كان (: فرمود و سپس ددنيرزوحضرت از پاسخ دادن به آن امتناع 

   )٨٨(.)شراً لكم واخذ برقبة صاحب هذا األمر
گردن  و شود میشر برای مشا آن چه را که مى خواستيد، به مشا مى داديم، قطعاً  اگر(

 ).شود برده میصاحب اين امر را 
ن امر يا و ،می باشند اهلیامر وغ ايتبل وق يان حقايج در بيتدر وب ياز مجله مسائل ترت و اين

آن  ،اردهواشکاالت ی که در رد برخ رومهان ط، ده استوف بوار معريدر صدر اسالم بسحتی 
 .م کردياهورا ذکر خ

 کنند میداللت   امري املؤمننيب نزد ومکت وصيت وجودبر  ،اتياون ريمتام ای اوحمت و
، شان را رد کردندپيامربشنت ون وصيتم ون که قيا بعد از ،فاتودر هنگام   اهللا رسولکه 

  .امالء کردند  امري املؤمننيبر ، آن را  اکرم پيامرب
است که ی قتيحق و اينکردند  وصيت ،خود ی بعد ازايصوبه ا انبياءمتام : چهارمی  هنيقر
 .کنند می تأکيدآن را  ،اتياور و ميکر قرآن
ين فَالَ إِنَّ اللّه اصطَفَى لَكُم الد يووصى بِها إِبراهيم بنِيه ويعقُوب يا بنِ﴿ :فرمايد مىند وخدا و

أَم كُنتم شهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبدونَ من  *مسلمونَ  منتأتموتن إَالَّ و
دعيب  لَه نحداً ونإِلَهاً واح اقحيلَ وإِساعموإِس يماهرإِب كائآب وإِلَه كإِلَه دبعقَالُواْ ن

  )٨٩(.﴾مسلمونَ
فرزندان خود را به اين آيني، وصيت  ،)اپسني حلظات عمرودر (و ابراهيم و يعقوب ( 

خداوند اين آيني پاک را برای ! فرزندان من:) گفتند خويشهر کدام به فرزندان  و(کردند؛ 
آيا *  .!يدواز دنيا نر] در برابر فرمان خدا تسليم[برگزيده است؛ و مشا، جز به آيني اسالم  ،مشا

 خوددر آن هنگام که به فرزندان ! ؟بوديد، مشا حاضر رسيدفرا  يعقوبکه مرگ  مىهنگا
خدای تو، و خدای پدرانت، ابراهيم و : گفتند پرستيد؟ پس از من، چه چيز را مى: گفت

  .)امساعيل و اسحاق، خداوند يکتا را، و ما در برابر او تسليم هستيم
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سيد  يأنا سيد النبيني، ووصي :قال النيب( :فرمود  عبد اهللاأيب  :ات آمده استياودر ر و
سأل اهللا تعاىل أن جيعل له وصياً صاحلاً، فأوحى  إن آدم . أوصياؤه سادة األوصياء الوصيني و

  .وجعلت خيارهم األوصياء ياء بالنبوة، مث اخترت خلقنبيأكرمت األ إين: إليه اهللا 
  .خري األوصياء ييا رب اجعل وصي:  فقال آدم 
أوصى و. يا آدم، أوص إىل شيث فأوصى آدم إىل شيث، وهو هبة اهللا بن آدم: اهللا إليهفأوحى 

ثا، يأوصی شبان إىل خملث، وأوصى خملث إىل حموق، وأوصى حموق إىل عثمو. شيث إىل ابنه شبان
وأوصى إدريس إىل ناحور، ودفعها ناحور إىل  ، نيبثا إىل أخنوخ وهو إدريس اليعثم أوصیو

عثامر إىل برعثباشا  أوصیسام إىل عثامر، و أوصینوح إىل سام، و أوصیو  نيبنوح ال
أوصی حفسه إىل بره إىل حفسه، و أوصیيافث إىل بره، و أوصیبرعثباشا إىل يافث، و أوصیو

إمساعيل  یأوصإبراهيم إىل ابنه إمساعيل، و أوصیو ،عمران، ودفعها عمران إىل إبراهيم اخلليل 
يعقوب إىل يوسف، وأوصی يوسف إىل بثريا،  أوصیإىل إسحاق وأوصی إسحاق إىل يعقوب، و

وأوصی موسى إىل يوشع بن  ،بثريا إىل شعيب، ودفعها شعيب إىل موسى بن عمران  أوصیو
داود إىل سليمان، وأوصی سليمان إىل آصف بن  أوصیيوشع إىل داود النيب، و أوصیالنون، و
عيسى إىل أوصی و ،آصف إىل زكريا، ودفعها زكريا إىل عيسى بن مرمي  یأوصبرخيا، و

حيىي بن زكريا إىل منذر،  یأوصمشعون إىل حيىي بن زكريا، و أوصیمشعون بن محون الصفا، و
نا أدفعها إليك يا أدفعها إلی بردة، وو: سليمة إىل بردة، مث قال أوصیمنذر إىل سليمة، و أوصیو
وصيك، ويدفعها وصيك إىل أوصيائك من ولدك واحداً بعد واحد، حىت  انت تدفعها إىل، ويعل

ك اختالفاً كثرياً شديداً، يولتكفرن بك األمة، ولتختلفن عل. تدفع إىل خري أهل األرض بعدك
 )٩٠(.)النار، والنار مثوى الكافرين والشاذ عنك يفي الثابت عليك كاملقيم مع

و اوصيای وی سرور  ،اوصياء و وصيم سرور ؛اءنبيار ومن سر: فرمايند مى  اهللا رسول( 
خداوند به او وحی  ی او وصی صاحل قرار دهد، وکه براخواستند وآدم از خدا .هستندء اوصيا

سپس ترين خلقم را برگزيدم و ترين آنان را  ،اء را با نبوت گرامى داشتمنبيامن  :کرد که
 .اوصياء قرار دادم

  !مرا ترين اوصياء قرار ده وصی ،ردگاراوپر: فرمود  و آدم
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نيز به فرزندش   به فرزندت شيث وصيت کن، و آدم ،ی آدما :خداوند به او وحی کرد
و شبان به  وصيت کرد ،به فرزندش شبان شيث و. او هبة اهللا بن آدم بود وصيت کرد و ،شيث

يس به ناحور و ادر و) یيس نبادر(ثا به أخنوخ يثا و عثميخملث و خملث به حموق و حموق به عثم
يافث عثباشا به  وعثامر به عثباشا  وسام به عثامر  وبه فرزندش سام  نوح و ناحور به نوح 

به  ابراهيم و  حفسه به عمران و عمران به ابراهيم خليل بره به حفسه و يافث به بره و و
فرزندش امساعيل و امساعيل به اسحاق و اسحاق به يعقوب و يعقوب به يوسف و يوسف به بثريا 

به يوشع بن النون و يوشع به  موسی و  و بثريا به شعيب و شعيب به موسی بن عمران
به سليمان و سليمان به آصف بن برخيا و آصف به زکريا و زکريا به  نىبو داوود  نىبداوود 

به مشعون بن محون اصفا و مشعون به حييی بن زکريا و حييی به منذر  عيسی، عيسی بن مرمي 
من  و ،برده آن را به من سپرد و: فرمودمنذر به سليمه و سليمه به برده وصيت کردند؛ سپس  و

پاريد و وصی مشا آن را به وصی خود مى س ای علی، و مشا آن را ،مى سپارم توآن را به  اکنون
 ،تا اين که به دست ترين اهل زمني ،مى سپارد ،فرزندت، يکی پس از ديگری از ىبه اوصيا

در مورد مشا دچار اختالف زيادی  و ؛رزدمى ونسبت به مشا امت کفر  و .بعد از تو برسد
در آتش خواهد  ،مهنشني من است و روی گردان از مشا ،واليت مشا و ثابت ماندن بر شوند مى

 .)بود، و جهنم جايگاه کافران است
يوشع بن  أوصیأوصى موسى إىل يوشع بن نون، و: (فرمايند مىکه  ،شان استياز ا نيز و 

له اخلرية خيتار ما يشاء ممن  نون إىل ولد هارون ومل يوص إىل ولده وال إىل ولد موسى أن اهللا 
إنه : قال املسيح هلم املسيح  فلما أن بعث اهللا  يشاء، وبشر موسى ويوشع باملسيح 

 و يوتصديقكم عذر يجيئ بتصديق امسه أمحد من ولد إمساعيل  نيب يمن بعد سوف يأيت
املستحفظني، ألم  منا مساهم اهللا ااملستحفظني و احلواريني يف يف يعذركم وجرت من بعد
فلما بعث اهللا حممداً أسلم له العقب من املستحفظني وكذبه بنو ... استحفظوا االسم األكرب
سبيله، مث أنزل اهللا جل ذكره عليه أن أعلن فضل وصيك  جاهد يفو إسرائيل، ودعا إىل اهللا 

اء نبييعرفون نبوة األال رب إن العرب قوم جفاة مل يكن فيهم كتاب ومل يبعث إليهم نبياً و: فقال
والَ تحزنْ ﴿ :فقال اهللا جل ذكره إن أنا أخربم بفضل أهل بييت وال شرفهم وال يؤمنون يب
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٩١(،﴾عليهم( ﴿َونلَمعي وففَس لَاموقُلْ س﴾،)فذكر من فضل وصيه ذكراً فوقع النفاق يف )٩٢ 
  :قلوم فعلم رسول اهللا ذلك وما يقولون فقال اهللا جل ذكره

ولَكن ﴿فإم ال يكذبونك  )٩٣(،﴾ولَقَد نعلَم أَنك يضيق صدرك بِما يقولونَ﴿ حممد، يا
وآت ذَا ﴿: مث قال جل ذكره. لكنهم جيحدون بغري حجة هلم )٩٤(،﴾ بِآيات اللّه يجحدونَنيالظَّالم

قَّهى حبيعل كان و ﴾الْقُر ، جعلت له، واالسم األكرب، ومرياث  اليت فكان حقه الوصية
 )٩٥(.)العلم، وآثار علم النبوة

يوشع بن نون به فرزند هارون وصيت  و ؛موسی بن عمران به يوشع بن نون وصيت کرد(
آن خداوند  و اختيار از عينيچرا که ت ؛وصيت نکرد ،يا فرزند موسی ،به فرزند خودش کرد و
يوشع به مسيح بشارت  ، و موسی وکند مىانتخاب  خواهد را که را مى اوست که هر ؛است

پيامربی خواهد  ،یدوبز ،من بعد از: به قوم خود فرمود ،دادند و هنگامى که مسيح مبعوث شد
بعد از  آيد، و مشا مى من و عذر باشد، با تصديق و فرزندان امساعيل می از که نامش امحد و ،آمد

 خداوند آنان را مستحفظني ناميده؛ ،اين علت ردد و بهگ مىمن در حواريون مستحفظني جاری 
 ،را مبعوث ساخت  مى که خداوند حممدهنگا و.. .زيرا آنان از اسم اکرب حفاظت کردند

مانده از مستحفظني به ايشان اميان آورد و بنی اسرائيل ايشان را تکذيب کردند و بسوی  باز
تعالی بر ايشان وحی  ارک وسپس خداوند تب ؛در راه خدا جهاد کرد خداوند دعوت کرد و

 قومیاعراب  ،خداوندا: فرمود رسول اهللا  ،ت وصی خود را علنی کنليکه فض ،فرستاد
 دانند اء را منىنبينبوده و پيامربی برای آنان مبعوث نشده و نبوت ا ىبادر ميانشان کت ؛کارند جفا

 آورند، و کنم، به من اميان منى خرب شأن اهل بيتم با ت وليآنان را از فض و اگر شرفی ندارند، و
پس بزودی خواهند  ،بگو سالم و( ؛)مباش اندوهگنيآنان  مورد در(: دفرماي مىخداوند 

نفاق در  و ؛ذکری بيان کردند ،شأن وصی خود از فضليت و  رسول اهللا ؛)دانست
خداوند خطاب به  آگاه شدند و ،از اين موضوع  و رسول اهللا ؛قلوبشان پديدار گشت

                                                
 .١٢٧: النحل -٩١
 .٨٩: الزخرف -٩٢
 .٩٧: احلجر -٩٣
 .٣٣: األنعام -٩٤
  .٢۶٨ص ۴ج: رامامل ةغاي -٩٥
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آنان ،  )می آيدبه تنگ  ،از سخنان آنان ی تو ما مى دانيم که سينه و(، ی حممدا: ايشان فرمود
اما آنان بدون حجت و دليل  ؛)کنند انکار می ،را یاما ظاملان آيات اهل(؛ کنند را تکذيب منی تو

 خويشاوندی، )را اداء کنيد خويشاوندانحق  و(: ی فرمايدمسپس خداوند  و ...کنند انکار می
علم نبوت هستند که برای  آثار وصيت و اسم اکرب و مرياث علم و وحق ا و، بود علی 
  ).اند شدهقرار داده  ،ايشان
 هيمابرا وبه سام  ح ون و کند می وصيت خود وصی بعد ازکه به  ،است  ن آدميا

سف به يو وسف يوب به وعقي وب وعقياسحاق به  ول به اسحاق يامساع ول يبه فرزندش امساع
 وا يان به آصف بن برخسليم وان سليمد به وودا ود ووشع به دايو وشع يوبه موسی  موسی و

 وصيت نين چنيا و ؛وصيت کردند ،ن صفاوبه مشعی سيع ی وسيا به عيزکر وا يآصف به زکر
 ديپس چرا با ؛يابيم مى دهيند آنان را بر خلق برگزوکه خداکسانی  ی،سنت حجج اهل را در

کردن  وصيت از؛ دادند تمشان خيرسالت را به ا ند امروکه خداکسی ،  حضرت حممد
 ! ؟نکنند وصيت خود بعد ازبه شخص  ود، ومنفرد ش
 و انبياءدر اهلی  سنت چگونهپس ! ؟ستيتر ن افضل ،انبياءاز متام   حضرت حممد مگر

 ؟ کند مى حججش را ترک
ی ن سنتيم اواز عم  که حضرت حممد ،دارد ی وجودخاص ين که دليل، مگر اخداوندا

گاه قرار ين جايشان در ايا و؛ خارج شده است، ا را ممتاز ساختهيصوا و انبياءآن  ند باوکه خدا
 .گريند یمن

م واز عمرا  که حضرت حممد ، استخراج کنند خوداز ی ثيکه حد ممکن استی آر
که ی قتو و آن ؛عمل کردند  پيامربر که در ارث ومهان ط، ان خارج کنندپيامرب هاى تسن
به اهل   ارث حضرت حممد بتوانندله آن يسوتا به  ،است قرآنکه خمالف د ی ساختنثيحد

  )٩٦(.)نديمنا و چپاول تش را مصادرهيب

                                                
از عروة بن زبري، از عائشة،  ها آنغري  و مسلم و ی، خباراند کردهبيشتر حمدثني روايت را ارث  یحديث نف -٩٦

بكر فرستاد  یبابنت رسول اهللا، به دنبال  هبه اين که حضرت فاطم: (ايشان را خرب داده است یروايت کردند، که و
ن چه از آ هرو داده است،  یکه خداوند در مدينه و فدک به و یتا طلب ميراثش از رسول اهللا بکند، و آن چيز

 ذارمي و هرگ ىمن یرا به عنوان ارث باق یما چيز: (مهانا رسول اهللا فرمود: گفت یبه و بكر بوا .مخس خبري باقي ماند
از  یو من به خدا چيز). و خاندان حضرت حممد از اين اموال مصرف مى کنند است، هچه که ترک کنيم، صدق
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 تأکيد ،وصيت وجودکه بر اصل  ،قرائن موردان در وميل گفتگوقسمت ا ،ن جايتا ا 
 ديگر، که قرائنی برخ مورددر  وبه گفتگ ،ندهيآی ها در شب وم يده مىان يرا پا ،کنند می
  .اهللا  شاء  ان ؛م پرداختياهوخ، ن مطلب استيت ايحقانی اويگ

سلم  و نيياملهد و ةئمآل حممد األ وحممد علی السالم  والصالة  و العاملنيهللا رب  مدحلا و
  . اًرياً کثسليمت

  
* * *  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                                                                                                                   
ه رسول اهللا، به آن بوده است، و مهان گونه ک کنم، از احوال که در زمان رسول اهللا  صدقه رسول اهللا کم منی

به خاطر آن  و. از آن، به حضرت فاطمه دفع کند یبكر خنواست که چيز بوا .عمل مى کرد، عمل خواهم منود
، مسند ١۵٣ص ۵ج: صحيح مسلم ،۴٢ص ۴ج: صحيح خباري .)...گردان شدی حضرت فاطمه از ابوبکر رو

 .٢۵ص ١ج: أمحد
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  : قسمت پنجم
  :گفته شد مهدينياخبار  رد آن چه در مورد وصيت و

 درود وآنان سالم  بر و د،بودن وکه مشتاقانه منتظر ا ،ديرا د خودفرزندان  وآمد  پدر
وی گفتگ مورد ا دريآ: گفت و رسيدپ ،قبلی ها شبوی گفتگ مورد آنان در فرستاد، سپس از

  . ه خرب دادندشبه وال ؤس وجوداز عدم  ،فرزندان ؟ديداری حيضوا تيال ؤس ،یقبل
ی بعض هستند که بری قرائن و آن ميپرداز مىقرائن  از ،موپس به ذکر قسمت د :پدر گفت و 

کتاب صراط ی  هسندويِ ن ومىسپس به دفع اشکال د و ؛کنند می تأکيد وصيتن ومضم از
  :پردازمي مىاام شده  شبهه ودچار  ،آن موردکه در  ،ميمستق

 .کنند می تأييدرا است  حمل اختالف خودکه  ،وصيت نيممضای برخ که قرائنی: مود  قسمت
ن يپس من به نکات ا، ديا دهيات را شنياون رياغلب ا ،که مشا فرزندامنيی آن جا از و 

  .کنم میاشاره ی رت امجالوبص ،قرائن آن و مؤيدهاقسمت از 
مت وحک زمنيبر  ی امام مهد بعد ازکه  ،مهديني وجودبر  وصيت :ی اول نکته

ی ن امريا وهستند ی ازده مهدوآنان د ،ميتفگقبالً ر که ومهان ط وداللت کرده است کنند،  می
  .ات ذکر شده استياواز ری اريبلکه در بس، به آن بسنده نکردهوصيت است که فقط 

 )٩٧(.)ياًمهدبعده اثنا عشر  يکونالقائم منا مث  يقوم(: فرمايند مى  حسنيبن علی  
  ).باشند از او دوازده مهدی می سپس بعد، کند قائم ما قيام می(
اً من ولد احلسني ياثنا عشر مهد ،إنّ منا بعد القائم (: فرمودکه   عبد اهللا یبا از و
(.)٩٨(   
  .)می باشند  حسني انی از فرزندازده مهدود مهانا برای ما بعد از قائم (

مسعت من  إين، رسوليا ابن :  قلت للصادق جعفر بن حممد :ويدگ مىبصري  و از ابی
 يقل ملاثنا عشر مهدياً و :إمنا قال(: فقال ).بعد القائم اثنا عشر إماماً يکون(: أنه قال أبيك 

   )٩٩(.)اثنا عشر إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا
                                                

 .۴٠٠ص ٣ج: خبارألشرح ا -٩٧
  .۴۹ص: درجاتالخمتصر بصائر  -٩٨
  .۱۱۵ص ۵۳ج: حبار األنوار ،۲۱۱ص: درجاتال، خمتصر بصائر ۳۵۸ص: كمال الدين -٩٩
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پدرتان شنيدم  ی فرزند رسول اهللا من ازا :معرض کرد  بن حممد به امام صادق جعفر
ی و ازده مهدود: فرمودپدرم ( :فرمودحضرت  ؛)باشند مىازده امام وقائم د بعد از( :فرمودکه 

به معرفت حق ما و  دوازده امام، اما آنان گروهی از شيعيان ما هستند که مردم را فرمودن
  ).کنند مودت ما دعوت می

ليك واخصص ويس، وعلى آله من آل طه و عليهاللهم صل ( :نديفرما امام رضا  و
 خلامت النبيني حممد الوصينيخامت وعهده إمام املتقني  ويلوزيره وو رسولکأخا ونبيك  يووص

 هدينيولني واآلخرين وعلى األئمة الراشدين املشباب أهل اجلنة من األ يوابنته البتول وعلى سيد
أرضك القائم  السالفني املاضيني وعلى النقباء األتقياء الربرة األئمة الفاضلني الباقني وعلى بقيتك يف

  )١٠٠()....األمناء اخلزنة هدينياليوم املوعود وعلى الفاضلني امل باحلق يف
خمتص قرار بده   درود بفرست، ونيسيا خاندانش از خاندان طاها و وی و بر ،خداوندا(

 ،خامت وصيني ولی عهدش امام متقني و وزير و رسول و برادر و وصی پيامربت و و ولی خود
 آخرين و از اولني و ،شتجوانان  سروربر  دخترش بتول و برای خامت پامربان حضرت حممد و

ابرار ائمه فاضلني باقی مانده  بر نقبای اتقياء و رفتگان و گذشتگان و مهديني بر ائمه راشدين و
 ،ن خودئامنای خزا ،مهدينيبر فاضلني  و در روز موعود ،قائم به حق در زمني و بر بقيه خود و

  )....درود بفرست
لتصلن هذه ( :فرمود وخارج شدند  ،هريحسوی ب  امري املؤمنني: دويگ مىی حبة العرن 
 ليبنني باحلريةوحىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري،  - احلريةوفة کومى بيده إىل الوأو-ذه 

ألنّ مسجد الكوفة ليضيق عنهم فيه خليفة القائم عجل اهللا فرجه؛  يلمسجداً له مخسمائة باب يص
  )١٠١()....وليصلني فيه اثنا عشر إماماً عدالً

 –حريه اشاره کردند حضرت با دست خويش به کوفه و و–اين به اين متصل خواهد شد (
 ،فروخته شود و در حريه مسجدی مى سازمبا دينار ) یمتر(ذراعی  ها آنتا اين که زمني بني 

زيرا مسجد کوفه گنجايش  ،ذاردگ مىمناز  ،ی قائم  که در آن خليفه شته باشددا بکه پانصد در
  ). ذارندگ مىآنان را ندارد و نيز دوازده امام عادل در آن مناز 

                                                
  . ۴٠٣ص: رضاالفقه  -١٠٠
 ٣ج:  هدي املمام ال، معجم أحاديث ا۵۴٠ص ۴ج: شيعةال، جامع أحاديث ٢۵٣ص ٣ج: ذيب -١٠١

  .١١٢ص
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ازده امام وکه د کند میان يب ود ويگ مىسخن  ،روظهاز عصر يت اواضح است که رو و
علت  واهد داشت وخ بپانصد در واهد شد وند که ساخته خناوخ می منازی عادل در مسجد

ازده امام عادل که ون ديپس ا ؛مردم منازگزار است از اجتماع ،فهومسجد ک بودنن امر تنگ يا
   !ند باشند؟توان می مهدينياز  ريغکسانی چه  خواند، خواهنددر آن جا مناز 

 يفيها مسجد سهيل الذ... (: فرمود ،فهودر ذکر ک  اهللاعبد  یبا و  جعفر یبا و
 يهومن بعده  القواموقائمه  يکونفيها ومنها يظهر عدل اهللا وصلى فيه، ومل يبعث اهللا نبياً إال 

   )١٠٢(.)الصاحلنيوصياء واألومنازل النبيني 
مناز آن  مگر در ،پيامربی را مبعوث نکرده هيچند وکه خدا ،در آن مسجد سهله است ...(

از  و قائمان به امر، بعد جا قائمآن  و در شود ر میاهظ ،عدل خدا آن جا از است، و هخواند
  ).باشد و صاحلني می ءمنزلگاه پيامربان و اوصيا ،کنند و آن حکومت می ،او

  !؟ند باشندتوان می ،گانه ازدهود مهدينياز  ريغکسانی چه  ، قائم بعد ازن قائمان يا
امام  ميالدز وبه مناسبت ر ی عسکر حسنکه از امام ، شعبانم وسروز ی دعا در 

-سيد األسرة و...( :فرمايند مى ،ی خودشان در دعايآمده است که ا ،ارد شدهو  حسني
تربته،  يفالشفاء ومن قتله أن األئمة من نسله،  املوضعالكرة،  يومد بالنصرة واملمد -احلسني يأ

عترته بعد قائمهم وغيبته حىت يدركوا األوتار ويثأروا الثار وصياء من األوبته، وأ يفمعه  الفوز
   )١٠٣(.)وا خري أنصاريکونو

آن که به انتقام  ،– امام حسنييعنی – بزرگ عامل بود قبيله و و آن کس که سيد(
پيشوايان دين از  امامان و خواهد يافت، و پايدار نصرت و ظفر و ،در رجعت ،خون پاکش

 و ؛رستگار است ،حمبت اوست که را هر و تربت او در بيماریشفای هر  نسل پاک اوست و
تا آن که به خون خواهی او  ،غيبتش خواهد بود بعد از قائمشان و ،صيای از عترتشوا

  ).ترين ياران دين خدا باشند و را خشنود سازند خدا برخيزند، و
 مهدينياز  ريغ کسانیچه ، کند می ذکر ،ی خودرا در دعا ها آن ،که امامی ئايصون ايا و
 ؟باشند توانند می!  

                                                
 .٢۵۵ص ۵ج :شيعة چاپ آل البيتال، وسائل ٧۶ج: ، كامل الزيارات٣١ص ۶ج: ذيب -١٠٢
  .۸۲۶ص: تهجدامل، مصباح ۵۴۳ص: مصباح كفعمى -١٠٣
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: هفرمود و ؛دارد ی وجودفرزند ی امام مهدی که برا ،ثابت کرده وصيت: مودی  هنکت
  ).کند سليمآن رابه فرزندش ت(

 و ايندارد،  ی وجودفرزند ونسل  ی امام مهدی که برا ،آن استی به معنا و اين
 ،استفاده تری که براکردمي، را ذکر  ها آنقبالً که ما ، کند مى تأييد ،یاديات زياور راعنی م

   :کنم میباره ذکر ود ،ن جايرا در ا ها آن
  :و آن کند مىداللت  ،مور عمونسل به ط وه يذر وجوداما آن چه که بر 

على آبائه أفضل و عليه، ياملهد احلسن، القائم بأمرك، احلجة حممد بن لوليکاللهم كن (
، حىت مريداًو الًودليناصراً وداً ئقاوحافظاً ولياً وكل ساعة،  يفوهذه الساعة  يفالسالم، والصالة 

  )١٠٤(.)وجتعله وذريته من األئمة الوارثنيعرضاً و الًطومتتعه فيها وعاً، وتسكنه أرضك ط
ى بفرمانت، حممد بنِ احلسن آن هدايت کننده، كه به  خواسته براى دوستت، بپا! خداوندا(

برترين درود و سالم باد، در اين ساعت و در هر ساعىت، دوست و نگهبان و او و به پدرانش 
آورى، و او را در طول  تا اين كه زمني را به اطاعت او در. پيشوا و ياور و راهنما و ياور باش

  .)او و نسلش را از پيشوايان و وارثني قرار دهى. و عرض آن امتداد خبشى
ن که به يتا ا ،آمده، آل حممد و ات بر حممدوصل تيفيدر ک ی امام مهد ازيی دعا در و
عامته وخاصته ورعيته وشيعته وذريته ونفسه  يفاللهم أعطه  ...(: ديفرما مى ورسد  مى خود

الة ووليك وصل على و:  قولهإىل .. .تسر به نفسهوأهل الدنيا ما تقر به عينه  مجيعو وهعدو
بلغهم أقصى آماهلم دنيا وآجاهلم،  يفزد وأعمارهم،  يفمد ولده، واألئمة من وعهده 

  )١٠٥().آخرةو
 نزديک ترها و زيردستانش و و پريوانش فرزندانش و مورد خودش و خداوندا، در(

دلش را شادمان  و مهه اهل جهان، آن چه که چشمش را روشن کند دمشنانش و دورترهايش و
پيشوايان از  واليان عهد او، و ولی خودت، و بر و :اش دهفرموتا .. .به او عطاء کن ،گرداند

 دنيا و در شان بيفزای ويمدت زندگ بر آنان را طوالنی و عمر درود فرست، و ،فرزندانش
   )....آخرت به آرزوهايشان برسان

                                                
  . ۳۴۹ص ۴۹ج: ، حبار األنوار۱۹۱ص ۱ج: إقبال األعمال -١٠٤
  .٣٠١ص: ، مجال اسبوع١٨۶ص: غيبت طوسي -١٠٥
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 عطهاللهم أ( :بت آمده استيغ رصدر ع ،ی امام مهدی برا،  امام رضای دعا در و
ـَده وذريته و يف رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وجتمع له ملك مجيع أمته ونفسه وأهله وول

اللهم صل على والة عهده واألئمة من بعده وبلغهم آماهلم وزد  :ن يقولأإىل ... اململكات كلها
  )١٠٦()....آجاهلم وأعز نصرهم يف

 متامى زير امتش و و فرزندانش فرزندش و اش و خانواده خودش و مورد در خداوندا،(
برايش ملک متامى ملوک  شادمان گرداند، و دلش را و را روشن کند دستانش، آن چه چشمش

درود بفرست و  ،ائمه بعد از ايشان واليان عهدت وبر ، خداوندا :ين فرمودتا ا ...را مجع کنيد
  )....عزيز بدار پريوزهايشان را عزت و عمرشان را طوالنی و به آرزوهايشان برسان و را ها آن

  :داللت دارند ی امام مهدی برا، فرزند وجود آن چه که بر اما و
ی برا ،فرزند وجودکه به ی راخيت ياور ،ها آنی  هکه از مجل دارد، ی وجوداتياور مورد در

که يلی ه بر دالوعال ، و آنخمتص کرده است ،ءشان را به دعايا وجمزا شده  ی امام مهد
  :ردوم آياهوخ

إنّ لصاحب هذا األمر ( :فرمودشان يکه ا ،ت شدهياور صادق  جعفر عبد اهللا یبااز 
ذهب حىت : بعضهمويقول قتل : بعضهمويقول مات : بعضهميقول حىت  تطولأحدامها : غيبتني

ىل وال غريه إالّ املولده وأحد من  موضعهال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري ال يطلّع على 
   )١٠٧(.)أمره ييل يالذ

: ويندگ مىکه برخی  ،يکی به حدی طول مى کشد: دو غيبت است ،برای صاحب اين امر(
 ،رفته است، تا آن جا که از اصحابش: ويندگ مىکشته شده و برخی : ويندگ مىمرده و برخی 

جايگاه ايشان  بر امرش عده کمى باقی مى مانند و هيچ کس از فرزندانش و غريه از موضع و
  .)ريدگ مىعهده  را برايشان  جز آن مواليی که امر ،آگاهی ندارد

حىت  تطولإحدامها : إنّ لصاحب هذا األمر غيبتني( :فرمودکه  ،دميشن  عبد اهللا ابااز 
ابه ذهب، فال يبقى على أمره من أصح: يقولبعضهم وقتل، : يقولبعضهم ومات، : بعضهميقول 

   .)أمره ييل يىل الذوال غريه، إالّ املو ويلضعه أحد من موإالّ نفر يسري، ال يطلع على 

                                                
  .۶۱ص: ناناجل، مفاتيح ۴۰۹ص: تهجدامل، مصباح ۳۰۹ص :سبوعالمجال ا -١٠٦
  .١۶٢ص: ىغيبت طوس -١٠٧
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إالّ هذا احلديث لكان فيه كفاية ملن  لغيبها يفى ومل يكن ير ولو: لهوبق يناالنعم عليهعلّق و
  )١٠٨().هتأمل

: ويندگ مىکه برخی  ،کشد يکی به حدی طول مى: دو غيبت است ،برای صاحب اين امر(
اصحابش رفته است، تا آن جا که از : ويندگ مىکشته شده و برخی : ويندگ مىمرده و برخی 

 ،جايگاه ايشان آگاهی ندارد مانند و هيچ ولی و غريه از موضع و عده کمى باقی مى ،بر امرش
   .)ريدگ مىعهده  ايشان را بر جز آن ولی که امر

مگر ، دوت نشياوری ثيحد ،شانيبت ايغ مورددر  اگر و :دويگ مى ،آن مورددر  و نعمانی
  .ديمنا تأملکه ی کسی برا، کند میت يکفا آن ؛ثين حديا

من أشد  هوومث قام إليه رجل من صلب أبيه  ...( :ی طوالنی فرمودثيدر حد  امام باقر
اهللا إنك  فويا هذا ما تصنع، : فيقولخال صاحب هذا األمر،  أشجعهم بقلبه ماوالناس ببدنه 

اهللا و: البيعة ی ويلىل الذواملفيقول ! أم مباذا؟ اهللا رسوللتجفل الناس إجفال النعم أفبعهد من 
عهد من ي معاهللا إنّ و يأسكت يا فالن أ: فيقول القائم. فيه عيناك يألضربن الذ ولتسكنت أ

رأسك  أعطيناهللا فداك  جعلين: العيبة، فيأتيه فيقرأ العهد من رسول اهللا فيقول هات يل اهللا رسول
البيعة فيجدد هلم  اهللا فداك جدد لنا جعلين: يقولاقبله، فيعطيه رأسه فيقبل بني عينيه مث 

  )١٠٩()....البيعة
ترين مردم در جسم و شجاع ترين  که قوی ،خيزد مى بر او بر ،سپس مردی از صلب پدرش(

به خدا ! مشا چه کار مى کنيد؟: گويد مى از صاحب امر است، و آنان در قلب است، و آن غري
عمل   آيا طبق عهد رسول اهللا ؛کنيد م مىاکه داريد مردم را مهانند چهارپايان ر ،سوگند

: ويدگ مىعهده گرفته،  را بر ،مواليی که مسئول گرفنت امر بيعت و! مى کنيد يا به چيز ديگر؟
 ؛فالنی آرام باش: فرمايد قائم مى و. کنم يا سرت را قطع  یساکت مى شو ،به خدا سوگند

بياوريد، و آن را چه را برامي قصندو دارم،  عهدی از رسول اهللا ،آری به خدا سوگند
 بگذاريد ،فدايتان شوم :ويدگ مىو آن فرد ، خواند را مى  رسول اهللا عهد و آورند برايش مى

بگذاريد  ،فدايتان شوم: ويدگ مىبوسد و سپس  سپس پيشانی حضرت را مى ؛سرتان را ببوسم

                                                
 .۱۷۶ص: غيبت نعماىن -١٠٨
  . ٢٢٧ص: سالمالا ةبشار -١٠٩
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  )....کنند پس جتديد بيعت می ؛جتديد بيعت کنيم
بعض هذه الشعاب  يفلصاحب هذا األمر غيبة  يکون( :فرمود علی جعفر حممد بن  ابی

كان معه حىت يلقى  يىل الذوجه أتى املوحىت إذا كان قبل خر - طوى يإىل ناحية ذمى بيده وأو-
 انتم ولوكيف : فيقول .من أربعني رجالً حنو: نفيقولو ؟ناهاه انتمكم : فيقولبعض أصحابه 
 :اجلبال لناويناها معه مث يأتيهم من القابلة ويقولواهللا لو ناوى بنا  :فيقولون. رأيتم صاحبكم

أشريوا إىل رؤسائكم أو خياركم عشرة فيشريون إليهم فينطلق م حىت يلقوا صاحبهم ويعدهم 
  )١١٠()....تليها الليلة اليت

حضرت با دست خويش به – ؛غيبتی در يکی از اين دره ها است ،برای صاحب اين امر(
خمصوص او  )موال(کار  خدمت ،تا آن که قبل از خروجش -اشاره کردند ،طوی ی ذو منطقه

چند  مشا: فرمايد مى و ديدار کنداصحابش از آيد که با برخی  می ،بيايد ،اوست که پيوسته با
چه خواهيد  ،را ببينيد مشا صاحب خود اگر: فرمايد مى. حدود چهل نفر: ويندگ مىنفر هستيد؟ 

 در ،کنيم ربرا از جا  ها را دستور فرمايد که کوه اگر ما ،سوگندبه خدا : ويندگ مىکرد؟ 
را  ،ده نفر از خودتان: فرمايد مى آيد و نزد آنان مى ،سپس سال بعد. رکاب او خواهيم کَند

تا  ،پس مولی به مهراه آنان بسوی صاحبشان مى رود ؛کنند انتخاب می آنان نيز. انتخاب کنيد
  )....وعده فردا شب مى دهد ،ايشان را او اين که صاحبشان را ببينند و

برايات  کأين(: فرمايد مى و کند میت ياور امام رضا  در ارشاد از) ره(د يمف شيخ و 
  )١١١(.)الوصياتالشامات فتهدى إىل ابن صاحب  يتأتت خضر مصبغات حىت مقبالًمن مصر 

به فرزند  کنند و از مصر بسوی شامات حرکت می ،های سبز بينيم که درفش گويا مى(
  .)شوند مىهدايت  ،صاحب وصايا

اهللا  رسول وصيتشده در   امحد ذکرريغکسی چه ،  شانيفرزند ا وا يصاوصاحب  و
 باشد؟ تواند می  

ر ومهان ط ،پرداختند وصيتر در وبه ذکر سه نام مذک ،اتياوری ن که بعضيا :موسی  هنکت
 ،یدر ذکر مهد اهللا  رسولاز : دويگ مىکه ميان آمده است فه بن يت حذياوکه در ر

                                                
 . ١٨٧ص: غيبت نعماىن -١١٠
 .٢۵٠ص: رشادالا -١١١
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، فهذه أمساءه املهدی وعبد اهللا  واملقام امسه أمحد وإنه يبايع بني الركن (: فرموددم که يشن
 )١١٢(.)ثالثتها
 ؛مهدی و عبد اهللا و امحد :سه نام دارد ،شود مقام بيعت می بني رکن و ،آن کسی که با او(
  .)می باشند نام اوسه ، ها اين

   :آمده است وصيتشده در  ذکر ،نام خنستني موردآن چه در  :ی چهارم نکته
وأمسه  ياحلقوا به مبكة فإنه املهد(: ی طوالنی فرمودثيدر حداهللا  رسول :لوت اياور
   )١١٣( .)أمحد
  ).باشد نامش امحد می چرا که او مهدی است و ،مکه بدنبال او برويدبه (
إنّ هللا كنوزاً بالطالقان، ( :فرمودکه حضرت  کند میت ياور ،امام باقر جابر از: موت دياور

هاشم  أمحد أمحد، يقودهم شاب من بين: ليس بذهب وال فضة، إثنا عشر ألفاً خبراسان شعارهم
أنظر إليه عابر الفرات، فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه  على بغلة شهباء، عليه عصابة محراء، کأين

  )١١٤(.)حبواً على الثلجولو 
بلکه دوازده  ،نه از جنس طال و نه نقره ،هايی فته است در طالقان گنج ،برای خداوند(

سوار  ،جوانی از بنی هاشم و است، امحد امحدکه شعارشان  ،خيزند مى هزار نفر از خراسان بر
گويا به آنان  ؛که بر پيشانيش دستار سرخی بسته ،ی آنان است بر قاطری سفيد فرمانده

بسوی آنان بشتابيد حتی  ،نگرم که در حال عبور از فرات هستند، اگر خرب آنان به مشا رسيد مى
  .)ها خبزيد اگر بر برف

نام  و  اهللا رسولمهنام ی ن که نام مهديا بر ،آن چه که داللت کرده و :ی پنجم نکته
  :که عبارتند از، باشد می  اهللا رسولمهنام پدر  ،پدرش
لو مل يبق من الدنيا إال ( :فرمود  اهللا رسول: دويگ مىد وبن مسع عبد اهللا :لوت اياور

ميأل  أيبواسم أبيه اسم  ييواطئ امسه امس يوم لطول اهللا تعاىل ذلك اليوم حىت يبعث رجالً مين
   )١١٥(.)ًاألرض عدالً كما ملئت ظلما

                                                
  .٣٠۵ص: ىغيبت طوس -١١٢
  .۶٨ص: فنتالو املالحم -١١٣

 .٣۴٣ص: ضيئةاملنوار ألمنتخب ا ١١٤-
 .١٨٠ص: ىغيبت طوس ١١٥-
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تا اين  ،کند آن قدر طوالنی میباقی مباند، خداوند آن روز را  فقط يک روز ،دنيا از اگر(
مهنام پدر من است، مهان  ،نام من و نام پدرش، که نام او ،من مبعوث شود ]نسل[که مردی از 

  ).کند مى داداز عدل و  پر ،ستم گشته گونه که زمني پر از ظلم و
واسم أبيه اسم  يامسه امس ياملهد( :فرمود  اهللا رسول: دويگ مىل يطف واب: موت دياور

  )١١٦(.)أيب
  ).نام پدر من است ،نام من و نام پدرش ،نام مهدی(
من فرزند ( ،)انا ابن الذبيحني(: فرمود  اهللا رسولن که يا ،ف استوکه معرچيزی  و

 من فرزند دو ،علی يا( ،)انا ابن الذبيحني ،ييا عل( :فرمود علی به امام  و) قربانی هستم دو
  )١١٧(.)قربانی هستم

ل بن يحضرت امساع ومىد و  پيامرب مستقيم پدر عبد اهللا مهان ،قربانی ود از دومقص و
  :ان کرده استيب آن را  ر که امام رضاومهان ط، باشد می م يابراه

 مورد در  الرضاموسی بن علی  احلسن از ابا: دويگ مى ،فضال از پدرش حسنبن علی 
: فرمودحضرت ، مرسيدپ ،هستمقربانی  ومن فرزند د: فرمودکه ،  اهللا رسوله عنی فرمودم
 )١١٨(.)عبد اهللا بن عبد املطلب و يعنی إمساعيل ابن إبراهيم اخلليل (

  .)املطلب هستند بن عبد عبد اهللاو  خليل خدا  ،منظور امساعيل بن ابراهيم(
 :فرمود ،ندشان را استهزاء کيا، استوخ مى کهکسی در پاسخ  بن جعفر موسی  و

النسب فأنا ابن حممد حبيب اهللا، ابن إمساعيل ذبيح اهللا، ابن إبراهيم يا هذا، إن كنت تريد ... (
   )١١٩()....خليل اهللا

پسر  ،فرزند امساعيل ذبيح اهللا ،من فرزند حممد حبيب اهللا ،اگر مرا منى شناسی ،ای فالن ...(
  .)...ابراهيم خليل اهللا هستم

  اهللا رسولمهنام پدر  ،نام پدرش و اهللا  رسولکه نامش مهنام ی پس آن مهد 
 حسنامام مهدی، نام پدر امام  چرا که ،ستين ی عسکر حسنامام حممد بن ، است

                                                
  .١۵٧ص: فنتالو املالحم -١١٦

 .٣۶٨ص  ۴ج: من ال حيضره الفقيه١١٧- 
 .۵۵ص: صالاخل١١٨- 

 .٢٨ص ٢ج: اهلدىإعالم الورى بأعالم  -١١٩
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 رسولمهنام پدر  ،نام پدرش و پيامربکه نامش مهنام ی آن مهد د ازوبلکه مقص ،استی عسکر
فاتش وکه در شب   اهللا رسول وصيتدر کسی که  ،لوای مهان مهد، است  اهللا

 و عبد اهللا وامحد ( :ذکر کرده است شان سه ناميای برا و ؛ذکر شده است، شته شدهون
 بر اهللا رسول وصيتکه با  ىکس ،می باشند  احلسن امحد ديمهان س ،شانيا ، و)یمهد

جهت  مهنيبه ؛ باشد میل يامساع نيزنام پدرش  و که نامش امحد، رايز د،ومهگان احتجاج من
 ی سيحضرت ع کهکسی  وشان را با نام امحد ياقرآن که کسی  ،اهللا رسولنامشان مهنام 

ل اللَّه سور إِسرائيلَ إين يوإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِ﴿ .ديد، گردوشان را داده بيبشارت ا
دي نيا بقاً لِّمدصكُم ميإِلَي أْتراً بِرسول يشبوم اةورالت نيم دعن بم  يماءها جفَلَم دمأَح هماس

بِنيم رحذَا سقَالُوا ه اتني120(.﴾بِالْب(  
من فرستاده خدا ! ای بنی اسرائيل: گفت ،هنگامى را که عيسی بن مرمي) به ياد آوريد(و (

]  تورات[که قبل از من فرستاده شده  یباکننده کت در حالی که تصديق ،به سوی مشا هستم
هنگامى که او  .امحد است آيد و نام او دهنده به رسولی که بعد از من مى  باشم، و بشارت مى
  )!اين سحری است آشکار: و داليل روشن به سراغ آنان آمد، گفتند آياتبا 

 ل مهان پدريامساع ول يامساع .باشد می اهللا  رسول شان مهنام پدريا ر که نام پدرومهان ط
 و آن ،کند مى کردمي، تأکيدان يکه ب را یقبل قتيحق راعنی ن ميا و. باشد می اهللا  رسول

ات باشد، بلکه ياوری در بعضی ر آن امام مهدوست که منظيممکن ن ،ین که لفظ مهديا
  .باشد می ی امام مهد ی هفرستاد وصی وامحد  ،لوای آن مهد د ازومقص
ن يد به اويگ مىکه ی اتياو رنيگمان تعارض ب وهم وتکردمي، ان ياز خالل آن چه که ب و 

نام پدرش مهنام ، ندويگ مىکه يگری ات دياو رنيب و ی عسکر حسنامام ی که پدر مهد
نام  ،که گفتندکسانی از  شبهه نيهم چن و ؛شود مىبر طرف  ورفع ، است اهللا  رسولپدر 

به  ندويگ مىکه  اهللا رسول تياور به استناد ، و آنرددگ مىطرف  بر نيز است عبد اهللاپدرش 
عبد  ، اهللا رسوله فرموددر  ،ر از هم نام پدرمومنظ ، ونام پدرم است، ن که نام پدرشيا

  .باشد میل يامساع ،د حضرتوبلکه مقص ،ستين اهللا
 ،ذکر کردهم يکه صاحب کتاب صراط مستق ،ومىاشکال د هان رد بيدر ب جا مهنياز  و 

                                                
  .۶: الصف -١٢٠
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 واتر وح متيات صحياوبا ر ،مهدينيات ياور و وصيتت ياون که ريا :که خالصه آن،رسيم می
 بعد ازکه  و اينندارد،  ی وجودلتود ،لت قائمود بعد ازن که يبه ا ؛باشد میخمالف  ورمشه

ج وخری  هنشان شود و میمرج  وکه در آن هرج  زوش از چهل ريا بيدن ،شانيدرگذشت ا
  .م استواشکال دی  هن خالصيا. ماند ىمنی اقب، ام ساعت استيق وات وام

ت ياور ،ه بر آنوعال وآن را ذکر کرده  ،گريديی جا در ،ميصراط املستقی  هسندوين و
ن که يا جز ؛ستينی لتود ی مهد بعد از( :ويدگ مى و کند میرا اضافه   اهللا رسول

 رسولکه ابن عباس از چيزی مهان  و آن ،باشد میشان ياز ا بعد ،فرزندانش اميت شاذه از قياور
عيسى بن مرمي آخرها،  لن لك أمة أنا أوهلا، و( :فرمودکه حضرت ، کند میت ياور  اهللا

   ).وسطها يف يواملهد
هرگز هالک  ،آن و مهدی وسط آن باشد امتی که من اول آن و عيسی بن مرمي آخر(
  . )شود منی

لت قائم هستند، ود بعد ازلت ود وجودبر دليلی  ود و اينت شده ياواز انس مهانند آن ر و
آن  وماند  ىزنده من شتريب قيامت ز قبل ازوچهل ر که حضرت تا ،ات آمدهياوری اريدر بس و

   )١٢١(.)استی حسابرسی برا ،اتوج اموخری  هنشان ومرج  وزمان هرج 
که ، کند مىز داللت واز حجت خدا در مدت چهل ر ،زمنيشدن ی ات بر خالياون ريا
که  ،رده استوآی متعددی ها ابوج وده وق منعليت ،کالم گفته شده مورددر  ،یحر عامل شيخ

قاظ من اهلجعه يبه نام اال ،شانيبه کتاب ا دتواني میمشا  وم وييرا بگ ها آن مينداری ما سع
  . کنيدمراجعه ، )۳۶۵ ص( ةرجعالعلی بالربهان 
  :است نکته وان ديب، دارد امهيتما ی که براچيزی اما 

                                                
، ٧٧ص: واليدامل، تاج ٣٨٧ص ٢ج: رشادال، ا۴٧٨ص: ىكتاب سليم بن قيس به حتقيق حممد باقر انصار -١٢١

 یزياد یکه اين اشکال را ذکر کردند، علما یو کسان. ٢۶۶ص: ، روضة الواعظني٢۵۴ص ٢ج: صراط املستقيمال
و اين (: کنم مشا نقل می یگفته را برا یآن چه طربس .هستند یطربس، شيخ مفيد و شيخ ها آند که از ميان نمى باش

مگر از آن  ديگر وجود ندارد؛ یکس یبرا یدولتبه اين که بعد از دولت قائم، : روايت به طريق صحيح آمده است
روايت شده است، و روايت برآن به صورت قطع و يقني گفته نشده است، و ) اهللا ان شاء(چه که از قيام فرزندش 

، به اين که ايشان از دنيا منى روند، مگر به فاصله چهل روز از قيام قيامت، که در آن اند کردهبيشتر روايات بيان 
 ٢ج: م الورىإعال .)اهللا اعلمو قيام قيامت است و  مردگانو عالمت آن خروج  شود مىمرج  مدت هرج و

  .٢٩۵ص
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ح يات صحياوبا ر ، مهدينيات ياور و وصيتت ياوخمالفت ری ادعا :لوا ی نکته
  .دواهد بوخنی لتوقائم د بعد ازکه  ،رومشه واتر ومت

ن يا مورد در و ،باشد می) شاذ( کهن يبه ا وصيتت ياور بر ،شانياوصف  :مود ی نکته
  .ستيان شده که آن شاذه نيب و ميا پاسخ داده ،گذشتهی ها در شب ،هموت

فرع  وبه د خودکه  ،رددگ مىر ول حمصوا ی در نکتهفقط  ،ن جايجا کالم ما در ا مهنياز  و
  .شود می ميتقس

اتر وح متيات صحياوبا ر  مهدينيات ياور و وصيتت ياوخمالفت ری ادعا: لوفرع ا
  .رومشه

  .قائم  بعد از ،لتود وجودعدم ی ادعا: ومفرع د
چ يه ،حيات صحياوبا ر  مهدينيات ياوکه ر ، و اينل متعلق استوآن چه به فرع ااما 

  :پنج قسمت هستند  نيومات از حلاظ داللت بر معصياوکه ر چرا ؛نداردی خمالفت
  .اند کردهان يب، ازده نفرود که ائمه رای اتياور: لوقسمت ا
  .زده ائمه داللت دارنديکه بر سی اتياور: موقسمت د
  .داللت دارند مهدينيازده وکه بر دی اتياور: موقسمت س

  . ت استياوک ريفقط  و آن داللت دارند مهدينيازده يکه بر ی اتياور :قسمت چهارم
ت ياور و آن داللت دارند ،مهدينيازده ود نيز وازده ائمه ود که بری اتياور: قسمت پنجم

  .آن را نقل کرده استی سوط شيخکه ، باشد می  وصيت
  :نيِب روتص عان شده ممکن است بهذخمالفت ا و
 قسم نيب وازده نفر هستند، ون که عدد ائمه ديبه ا، کند میکه داللت ولی  قسم انيب :الًوا

  .زده نفر هستندين که عدد ائمه سيبر ا، کند میکه داللت  ومىد
ان که در ين بيبا ا اب داد،وج ها آنبه  ،قسم و دنيتعارض ب وخمالفت فی بر ن نتوا می و

است ی ن امريا وندارد  وجودازده تن ور ساخنت ائمه به دوبر حمصدليلی  ،لوات قسمت اياور
نه خمالفت وچ گيه و؛ يم برداهوخی پ ها آنبه  ،موات قسمتِ دياوبه ر مای که در هنگام بررس

 فی و ننيب توان می ديشا ،باشدی تعارض ، و اگراهد داشتوخن وجود ،قسم و دنيتعارض ب و
  .ندارد ی وجودتعارض ها آن نيب وح هستند يقسم صح ونه هر د گر و د،ور منواثبات تص

م گفته ود ول وقسمت ا موردکه در  ؛دارد چيزی وجودمهان  ،چهارم وم و سنيب: مود
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  .شده است
ن تقابل يکه در ای راز ، ودارد نه تعارض وجودتقابل ی عون ،موس وم و قسم دنياما ب: موس
به   ئمهدر مشار ای گاه را، مهدينيازده ول از دوای ن که مهديبه ا مهان ،دارد وجود

 ،مهدينيدر مقابل عدد  ود، واهد بوزده نفر خيقت تعداد ائمه سوکه در آن ، رندوآ مىحساب 
ازده نفر ود مهدينيعدد  و ؛رندوآ مىبه حساب  مهدينيبه مهراه ی گاه و د،واهد بوازده نفر خي

  . اهد شدوازده نفر خود ،عدد ائمه و شود مى
 ومنزلت  ومقام  بودنمهان باال ، گريد میقرار  ،ائمه عدد ل را در مشاروای که مهدی راز و

  .ميثابت کردقبالً ر که و، مهان طباشد میند، يآ مىشان يا بعد ازکه  ،مهديني مىش بر متاتليفض
 مهديني وائمه  بودنازده گانه وکه آن قسمت هم بر د ،ماند ی مىفقط قسمت پنجم باق و
  ن قسمتي انيبی چ تعارضيه باشد، و میات ياو متام رنيجامع ب ،ن امريا و کند میداللت، 

  .ندارد وجود ،یبا چهار قسمت قبل
  ! کجاست؟، کرده ءکه صاحب کتاب ادعای پس آن خمالفت 
 ،مهدينيلت ون که ديا و آن ،وهم حمضک تياز  ريغ ،ستينچيزی ن يقت ايحق در و
لت آخر وآن د خودکه  ،است ی عسکر سناحلبن  حممدی لت امام مهدودی برای امتداد

بعد  از رون که منظيا: (دويگ مى وکرده  ذکر ،یحر عامل شيخکه چيزی مهان  باشد، و اين یمن
، ستيخمالف مسئله رجعت ن دارد، که وجود يريتغی عون، ندارد ی وجودلتود ،یلت مهدود از
   )١٢٢().لت باشدود و دنيبه فاصله ب ،ديشا ،زوچهل ر ، واستم ولت دورا آن ديز

ی عون؛ ندارد ی وجودلتود ،یلت مهدواز د بعد از رون که منظيا( :رمو، منظون سخن ايا و
ت برآن ياون ريا؛ وم استلت دورا آن ديز، ستيکه خمالف مسئله رجعت ن دارد وجود يريتغ

  :کند مىداللت 
  اهللا رسولکه  کند میت ياور ،یاز سلمان فارسی هاللس يبن ق سليمابان بن تغلب از 

 أميت فاعلموا أن اهللا تعاىل يبعث يف: قال. بلى: اوقال ؟يباملهد -أيها الناس-أال أبشركم : (فرمود
وهو التاسع من . سلطاناً عادالً وإماماً قاسطاً ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً

هاء دولته انت يکوناحلياة بعده، وال  أال وال خري يف. كنيته كنييت و ياحلسني، امسه امس يولد ولد

                                                
 .٣۶٧ص: اإليقاظ من اهلجعة بالربهان على الرجعة -١٢٢
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   )١٢٣(.)إالّ قبل القيامة بأربعني يوماً
بدانيد که : فرمود ؛آری: گفتند! مشا را به مهدی بشارت دهم؟ خواهيد منى ،ای مردم(

 داد زمني را پر از عدل وکه  کند در امتم مبعوث می ،خداوند حاکمى عادل، امامى دادگر
او مني فرزند از فرزندم حسني است،  و. مهان گونه که پر از ظلم وستم گشته است ،کند می

خريی  ،آگاه باشيد که زندگی بعد از او. ی من است کنيه ،اش کنيه که نامش مهنام من و
   .)خواهد بود ،خنواهد داشت و انتهای دولت او چهل روز قبل از قيامت

ی اديامتداد ز ديبا ، ولت استون ديلتشان مهان آخرون که ديا ،م استوکه معل چيزی و
وی  شخص بر ،ی شهادت امام مهد بعد ازز وچهل ر قيامتن که يگفته ا وداشته باشد 

کنند، و  میاهد خالف آن را ثابت وبرهان است، بلکه ش و دليلاز ی خالی  هگفت، شود مى برپا
به آن ی ر که اعتبار کمکومهان ط ؛کند مىن گفته را باطل يا مهدينيات ياوکه ر مىهنگا آن
ظار انتبه ی ج امام مهدوخری برا ،طوالنیمدت زمان  ،مسلمانان واسالم  چگونهلذا  ،کند ىمن

چند مشرکان کراهت داشته  هر؛ غالب سازد ،انيمهه اد بر ،را خودن يند دوخدا تا نديبنش
 وات آمده است ياوری که در بعض رومهان ط، ديفات مناوهفت سال  بعد از و سپس باشند،
  ! د؟واهد بوآن مسئله رجعت خ بعد از

، هم شده استوت دچار ،ات رجعتياور و مهدينيات ياو رنيبه منافات ب ی نيزاما حر عامل
  .وجود نداردی منافات ،ها آن نيقت بيحق اما در
 بر ،اند کردهازده ائمه داللت ود که بری اتياون که ريشان مهان اعتقادش به ايهم اوسبب ت و

که ائمه ی ثياحاد و( :گفته است وح کرده يکه به آن تصر رومهان ط، گرفته استيی حصر جا
 راگانه  ازدهوحصر به ائمه د وجودعدم  و )١٢٤(.)ادنديار زيبس ،دانسته اند ،ازده امامورا فقط د

 ،آنان داللت کرده بودنزده يکه بر سی اتياوری بررس مىکه هنگا رومهان طکردمي، ذکر قبالً 
  .اهد آمدوخ نيز

بت يدر کتاب غ نعمانی شيخاست که ی تياوآن ر وکه علت گمان ا ،دور مىاحتمال  و 
ان بن سليمبن علی از پدرش از  ،یريبن جعفر مح عبد اهللاحممد بن  :ذکر کرده است خود

                                                
 .۴٧٨ص: ینصارسليم بن قيس بتحقيق حممد باقر اكتاب  -١٢٣
 .٣۶۵ص: اإليقاظ من اهلجعة بالربهان على الرجعة -١٢٤
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 الرضا  احلسنأيب محزة على أيب بن علی دخل ( :دويگ مىخزاز علی بن  حسناز  ،ديرش
 يکونال : يقول مسعت جدك جعفر بن حممد  إين: فقال له نعم،: قال ؟إمامانت : فقال له

، إمنا قال أنسيت يا شيخ أو تناسيت؟ ليس هكذا قال جعفر  :فقال .له عقبواإلمام إالّ 
فإنه ال   يعلبن  حلسينا عليهخيرج  يله عقب إالّ اإلمام الذواإلمام إالّ  يکونال : جعفر 

   )١٢٥(.)يقولصدقت جعلت فداك هكذا مسعت جدك : فقال له عقب له،
: فرمودد؟ يمشا امام هست :عرض کرد وارد شد و  الرضا احلسن واب محزه بر یبابن علی (
ای  مگر اين که برای او ذريه ،امامى نيست: فرمودکه  ،دميمن از جدتان شن: عرض کرد .آری
اين چنني  ،جعفر! ؟دیفراموش کردی يا خود را به فراموشی ز ،ای شيخ: فرمودحضرت  .باشد

جبز آن امامى که حسني  ،ای باشد مگر اين که برای او ذريه ،امامى نيست: فرمودبلکه  ؛فرمودن
از  ،نين چنيا ،موتان شيفدا :عرض کرد .ای ندارد چون ذريه ،کند خروج می بر او بن علی 

  .)دميجدتان شن
 ، یامام مهد بعد ازکه  ،شده متمرکزگونه ن يا ،یعامل ذهن حر که دريی آن جا از و

مگر اين که  ،امامى نيست( :تياوشده از امام در ر اردولفظ  ود، واهد بومسئله رجعت خ
چون ذريه ، کند او خروج می بر  جبز آن امامى که حسني بن علی ،ای باشد برای او ذريه

ی امام مهدی ه برايذر وجودکه ی اتياوآن که ر حال ود،محل من  یامام مهد بر .)ای ندارد
  ان خودشنزد  ،فواعد معروت بر اساس قياون ريا وهستند،  اديز اريبسکنند،  میرا ثابت
ات ياوکه رحالی در  د،واهد بوح خنيردد، صحگ مىآغاز  ی مهد بعد ازن که رجعت يبه ا

 مى ،عهد پدر واليانکه آنان  و اين کنند میثابت  پدرشان را بعد ازامامت  ، مهديني
  .باشند
ن ي انيب وند ويگ مىسخن  ،مهدينيمت وکه از حکی اتياو رنيالزم است که ب ،نيهم چن و

محل  ،ازدهمودی ن که آن بر مهديبه ا ؛مجع بست ،ت کردهياور نعمانی شيخکه ی تياور
او  بر که حسني بن علی  ،جبز آن امامى( :ه اشفرمودبه  ،از لفظ امام منظور آن و ،شود مى

  .باشد میشان يا ،).ای ندارد چون ذريه، کند خروج می
مهان . رددگ مىم ومعل ،رجعت و  مهدينيات ياو رنيتعارض ب وجودت عدم يدر ا و 

                                                
  .۴۳۵ص: ةمامال، دالئل ا۲۲۴ص: ىغيبت شيخ طوس -١٢٥
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  .ندارد ی وجودتعارض ،مهدينيات ياور وگانه  ازدهوات ائمه دياو رنير که بوط
اما آن  و( :دويگ مى ون اشکال پاسخ داده يا مورد در ،د حممد صادق صدرير که سومهان ط

را ي؛ زيح استصحی امر ،ستينی لتودی کسی برا ،لت قائمود بعد ازچه که ذکر شده که 
بدنبال آن  وابد ي مىاستمرار  ،بشری ت زندگينظام دادگر تا ا ولت با حکم عادالنه ون ديا
  .)صاحب امر استآن  فقط از ،لتوآن د بلکه حکم در ،ديآ ىمن مىچ حکيه

ی که زندگی قتو و آن اهد،ورا خب کندی زندگوی که  زمانی متش تاوحک رومنظ و اگر
است که ی را آن امريز ،ستياست که حمتمل نی امر و آن ،شود مىشان متام ياز ا ت بعديبشر

ات ياور ، واءيلوات اياور ، وات رجعتياومانند ر ،ندويگ مىآن سخن فی بر نی بسيارات ياور
آن  بلکه بر، مانند آن است وخلق  بر اشرار مگر ،شود یپا من بر ]قيامت[ن که ساعت يابه 

زمان امام  خودم که آن در يدان مىن که ما يا بعد از ،ه دابه ارضيمانند آ ،قرآنات ياز آی بعض
  . داللت دارند کند، ىج منوخر ی مهد

د ومقص وافت ياهد واستمرار خ نيز ی از امام مهد بعد ،م آننظ وت يبشری پس زندگ
ر ومنحرفان که قبل از ظه وک از کافران يچ يهی برای لتود ، قائم بعد از :ن کالم کهياز ا
  .دواهد بود، خنبودن

 قيامتز قبل از وشان فقط تا چهل ريات آمده که اياوشتر ريدر ب و وکالم ا و(: دويگ مى
 زمني ن است که حجت ازيا ع آنوضوکه م ،ديم شنياهوات را خياون ريا و ...مانند مىزنده 

 ،د از حجتود که مقصيم دياهوخ و .شود مىمرتفع  ،قيامتز قبل از وچهل ر -فاتيعنی و–
طوالنی بعد مدت زمان  بعد ازکه  ،استی گريبلکه شخص د ؛ستين ی شخص امام مهد

  )١٢٦(.)ابدي مىفات و ی مهد از
 عبد اهللا ابا :کند مىاشاره  ،آمده تياون آن چه که در روبه مضم ،د صدريس: وميگ مى
 ی  که بواسطه ،آن باشد مگر اين که برای خداوند حجتی در ،زمني باقی منى ماند(: فرمود

منقطع  ،او حالل و حرام شناخته شود و بسوی پروردگارش دعوت کند و حجت بر زمني
توبه بسته  بدر ؛عروج يابد ،ردد مگر چهل روز قبل از قيامت و آن هنگام که حجتگ ىمن

 ؛)....شود مگر اين که قبل از آن به وی اميان آورده است شود و اميان هيچ کسی قبول منی می

                                                
  .۴١۵ص: تاريخ ما بعد الظهور -١٢٦



 ى هدممام انصار اانتشارات  .....................................................................................................٩٠
 

  )١٢٧(.)شود که قيامت بر آنان برپا می ،آنان شرورترين خلق خدايند(
 ی وهرگز نام مهد و باشد می زمنياز انقطاع حجت  ،وجود استکه در آن مچيزی  و

  .نشده استذکر ، نيزحجج  مهديني
  )١٢٨(.)باشنداهلی ج حج  ،ی ائمهايصوا و ءايانبی ايصوا ،نيزچه  اگر(: دويگ مى یعالمه جملس
ات حر ياود لفظ حجت در روروخباطر  وهستند اهلی حجج  نيزن که آنان يبه ا، ثابت شد

جه ون يومد در و آن دو منريبه عقل تفس حجت را، )قاظ من اهلجعهياال( خوددر کتاب  ،یعامل
که ی اتياو رنيب ،حجت از زمني بودننی  عدم خالنيکه ب، دورا ذکر من ها آنکه  عیه مجوجواز 

سخن  ،شود مىبرپا  قيامت ،آن بعد ازکه  زوبه مدت چهل ر ،آن از زمنيشدن ی به خال
چيزی ؛ دومحل ش ،ا عقلي ور عام ومهان امام به ط ،آن حجت در ديشا و :دويگ مى و ويندگ مى

 ظاهرة و: هللا على الناس حجتنيا إنّ( :اند کردهت ياور  يشانه که از اريغ وی نيکه کل
  )١٢٩(.)العقل: اء واألئمة، والباطنةنبياأل: باطنة، والظاهرة

اء نبياما ظاهر ا ؛ديگری باطن يکی ظاهر و ؛بندگان است حجت بر دو ،مهانا برای خداوند(
  ).عقل آدمى است ،و باطن ؛ائمه و

 با اهللا  شاء  انفردا شب  وم يرسان مىان يان را به پاوميگفتگ ،ن جايتا ا ،زميفرزندان عز
  . ميکن مىمالقات  گريکدي

سلم  و نيياملهد و ةئمآل حممد األ وحممد علی السالم  والصالة  و العاملنيهللا رب  مدحلا و
  . اًرياً کثسليمت

  
* * *  
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   : قسمت ششم
  :گفته شد ،مهدينياخبار  رد آن چه در مورد وصيت و

 چگونهند که وبشن نيزرا  وا سخنان امشبتا  ؛بودندمنتظر آمدن پدر  ونشسته  فرزندان 
احترام  وبا ادب  نيزفرزندان  ود وفرزندان سالم من هب و آمد پدر ،کند مىم را دفع واشکال س

سؤالی  ،زميفرزندان عزی ا :گفت ونشست  ی خودپدر در جا ، واب سالم پدر را دادندوج
  د؟ يدار

   .اضح استواما احلمدهللا  ،دار است نکته وق يار دقيچند که کالم بس هر ؛پدر ريخ :فرزندان
   .پردازمي مى ،مواشکال س رفع مورد پس در: پدر

  .د پدرييبفرما :فرزندان
که  )١٣٠(،)بعدهم من( اش فرموده در ،)آنان بعد از(م مهان واشکال س ی هخالص: پدر

 و(، ﴾فَمن يهديه من بعد اللَّه﴿ :ه باشدين آيمصادق ا تواند میبلکه ، ستينزمانی  بعد دومقص
زمان امام  ند درتوان میآنان  ،اساس آن بر و) ؟کند مىاو را هدايت  ،چه کسی بعد از خداوند

  .هستند شان ياب اون و ر داشته باشندوحض ی مهد
فإذا ( :ت گفته شدهياور در :دويياگر بگ :دويگ مى و دريگ مىاشکال  ،آن بعد ازسپس 

 ،رسد فرا ]امام مهدی [ هرگاه زمان وفاتش( ،)الوفاة فليسلمها إىل ابنه ياملهد حضرته يعين
دليلی  :وميگ مى ،کند مىفی را ن ريتفس و تأويلن يا) تسليم منايد ،به فرزندش )امامت امر(آن را 

 وصيتفه يظی وبه خاطر ادا ،استممکن  ديشا وندارد،  وجود ،شانيا بعد ازماندن  وجود بر
 ،مباند تا مردم را به امامتشی باقوی  کسی بعد از تواند می ورد، يت منيتا به مرگ جاهل، باشد

  ). رساند ىمنی ضرر ،پدرانش وی و ازده امام درود به حصر و آن ديت مناودع
  :ميچند نکته دار ،آن مورد ما در

  :قسم است وبر د ،)بعد از وی(ن که يا :لوای  هنکت
ر که ومهان ط ؛شود میده يآن د در تأخريی عون ،که آن از حلاظ زمان: )یبعد زمان( :لوا

، استزمانی  بعد ،فیاز حلاظ عر ،م آنفهوکه م و اين )از حممد آمد بعدعلی (: دويياگر بگ
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  . افته استيحتقق ، بعد از زمان آمدن حممد ،علیزمان آمدن : یعني
نه ود، مهان گواهد بوخ تأخري ،)بيترت( حلاظ رتبه آن از که در :))ترتيب(بعد رتبه (: مود
 وصيت است که در بعد از آن و(، ﴾من بعد وصية يوصني بِها أَو دينٍ﴿ :ندوه خدافرموددر 

 تأخريقرض م و وصيتارث از ی  هن که مرتبيا :یعني؛ )کند مىقرض يا چيز ديگر وصيت  مورد
 سپس مرتبه ارث فرا؛ شود مىمقدم  ،کند وصيتچه که فرد مرده  و آنقرض ی ادا و .است

  . رسد مى
اما ( :دويگ مى ،زمان مرگ بعد از ،در حبث خارج کردن مخسی ئود خيس ،خاطر مهنيبه 

ردن وآ اقع شدن دروآن  دليلکه  ،باشدزمانی بعد  تواند یمن، تيد از بعدون که مقصيا در ظاهر
، باشد می) بيترت( بعد مرتبه ،دو، بلکه مقصباشد می ،استه شدهوخ مورداز اخراج ، خرأمخس مت

 ،آن بعد از و(، ﴾من بعد وصية يوصني بِها أَو دينٍ﴿ :فرمايد مىکه  ونده خدافرمودکه مانند 
مخس ی  هن که مرتبيايعنی  ؛)کند مىوصيت  ،قرض يا چيز ديگر مورد وصيت است که در

 وصيتنسبت به  مرياث ور که مرتبه ارث ومهان ط است، خرمتأ ،استه شدهوخ موردنسبت به 
  )١٣١().افتاده است تأخريبه  ،قرضی ادا و

  :وميگ مى م،يافتيبعد را در ود از دون که مقصيا بعد از و
مهان  و آن دارد آن اشکال وجود در ،ذکر کرده ،يفهه شريکه در آی ن که بعديبه ا: الًوا

او را  ،چه کسی بعد از خداوند و( ،﴾فَمن يهديه من بعد اللَّه﴿ :فرمودمتعال که ی ه خدافرمود
 وند خارج از زمان ون که خدايبه خاطر ا، ستيآن زمان ن رومنظ ؛)کند مىهدايت 

ند وست که خداوا ومرباست  ،ق استوص خملوکه خمصی از مهه صفات بلکه، ستها آنزم
  .است چيزآخر مهه  ول وا وها ی انتبی ابتدا

ی خال وتی اسيق ،).باشد دوازده مهدی می ،بعد از او: ( حضرتی  فرمودهاس يدر ق و
منزه  یمکان و یزمان هدودحم نهوگ ند از هروخدا چرا که ،ز استيبعد جا تأويله يآ در و ؛است
  !؟اجب نکرده استی وتأويل ،)یازده مهدود وا بعد از( حضرتی  ی فرمودهاما برا ،است
نه يقر وجودصاحب اشکال ب خود و ار است،واست تأويلن يا خالف بر دليلن که يبه ا :ماًود

آن  نيز اولشان يا چرا که، کند مى را باطل ريتفس و تأويلن يکه ا ،وصيتت ياور خوداز ی ا
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ن يد وک احتمال است يفقط  و آنندارد،  وجودآن  بر دليلی نيز ،دومن تأويلرا به آخرش 
اگر ( :گفت وبه آن معتقد باشد،  ،گريفرد د ايک شخص يست که ين از احتماالتی ا عهوجمم
گاه  هر( ،)الوفاة فليسلمها إىل ابنه ياملهد فإذا حضرته يعين( :ت گفته شدهياور در: دوييبگ

ن يا ،)به فرزندش تسليم منايد، )امامت امر(آن را  ،رسد فرا ]امام مهدی [ زمان وفاتش
  ...ی آخرال و کنند فی میرا ن تأويل
 ،و آنان دوازده امام مى باشند، سپس بعد از او( :فرمود  اکرم پيامربن که يا: ماًوس

   ).دوازده مهدی خواهند بود
 ،ین حرف در زبان عربيا خودکه  ،استفاده شده ،-سپس- )ثُم(ث از حرف يحد در

ی هروج .کند مىب داللت يترت ودر حکم  بودنک يشر بر شود و می هخواندحرف عطف 
ی اوين امر گيکه ا )١٣٢(،)کند میداللت اخی تر وب ياست که بر ترتفی حرف عط مثُ: دويگ مى
  :امر است ود

 ،آن است که ائمه عنی به م،  مهديني نيب و   ائمهنيبی رتبه بند :لوامر ا
  .ديآ مى مهدينيمرتبه  ، آنان بعد از و دارند ل راوای  همرتب

  . مهانند ائمهاهلی حجج عنوان ب ،مهدينيک دادن يشر: مودامر 
  .دول منمح ،یرا بر بعد رتبه بند ها آنامکان ندارد  وگر آمده است يات دياون معنا در ريا 
يا أبا محزة، إنّ منا بعد ( :فرمودشان يآمده است که ای طوالنی ثيدر حد  عبد اهللا یبا از

  )١٣٣(.) احلسنيالقائم أحد عشر مهدياً من ولد 
   .)باشد می يازده مهدی از فرزند حسني  ،برای ما بعد از قائم ،محزه ای ابا(
  )١٣٤(.)اثنی عشر مهدياً من ولد احلسني  إنّ منا بعد القائم ( :فرمودشان که يا از و
  ). است حسني  اندوازده مهدی از فرزند ،بعد از قائم  برای ما(
اهللا، مسعت من أبيك  رسوليا بن : للصادق جعفر بن حممد  قلت(: دويگ مى ريبص یبا

اً ومل يقل إثنا عشر يعشر مهد اثين: إمنا قال: ، فقالعشر إماماً بعد القائم اثين يکون: أنه قال
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  )١٣٥(.)إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا
 :فرموددم که ياز پدرتان شن اهللا  رسولفرزند ی ا: معرض کرد به امام صادق (

: فرموددوازده مهدی و ن :فرمودپدرم  :فرمودحضرت  .دوازده امام خواهند بود ،بعد از قائم
دعوت  ،معرفت حق ما که مردم را به مودت و ،از شيعيان ما هستند دوازده امام، اما آنان قومی

   ).کنند می
 با را ها آن و !؟سخن گفتی بعد رتبه بندسته است از يشا ،اتياون مهه ريا وجودا با يآ

او  ،چه کسی بعد از خداوند و( ،﴾فَمن يهديه من بعد اللَّه﴿ :فرمودند متعال که وه خدافرمود
ر وابد که منظي مى ات درياون ريا از ،ا انسان عرب زبانيآ و ؟اس کرديق )کند مىرا هدايت 

  !؟زمانینه بعد  ،استی بعد رتبه بند ها آن
 ،حسنامر کرد که آن را به فرزندش امام  ،علی به امام   اکرم پيامرب: امر چهارم

 و د،يمنا سليمت خود بعد از هر امام به امام نين چنيا و حسنيبه امام  حسنامام  وکند  سليمت
ی ا بعد مرتبه و اگرد، وب اهدو خنيچن نيز مهديني مورد در ،دهوب یزمانبعد  ،گريامام د در اگر

  .است ،اق کلماتيبه خاطر س و آن د،وب اهدوخ مهديني مورد در نيزآن  ،دهوب
 ر که درومهان ط ؛شود مىب ثابت ومطل ی،ا چه مرتبه وباشد زمانی چه  ،بعد: امر پنجم

من سره أن حييا حيايت، وميوت ممايت، ويسكن جنة عدن ( :فرمودکه اهللا  رسوله فرمود
 )١٣٦(.)خلقوا من طينيت بعدي، وليقتد باألئمة من بعدي، فإم عتريتغرسها ريب، فليوال علي من 

هايی که پروردگارم  در شت مهانند من مبريد و مهانند من زندگی کند و ،خواهد مىکس  هر(
اقتداء کند، آنان  ،ی بعد از من من علی را پريوی کند و به ائمه آفريده سکنی گزيند، بعد از
  ).خلق شدند گل من عترمت هستند و از سرشت و

  امري املؤمننيی برا ،تيالود که نده مىخرب   به مارين تعابيا( :دويگ مىی نيمعالمه ا
ات ثابت ولويا وت ولويمرتبه ا و دنيت بوصاحب رسالت، مهراه با حفظ تفای  همهانند مرتب
افت يدر ،مرتبه عدب ازمانی ي عدب، )من بعد از(: )یبعد(م از لفظ ياهوچه خب، شده است

  )١٣٧().ميکن
                                                

 .۵١۶ص ١٠ج :مستدرك سفينة حبار، ٢١٢ص: درجاتال، خمتصر بصائر ٣٨۵ص: كمال الدين -١٣٥
 .۵ص ٣ج: مناقب ابن شهر آشوب -١٣٦
 .٣٧٧ص ١ج: غديرال -١٣٧
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 ايث يمهه الفاظ حد در ،)من بعد از(ی  هکلم وجودبه خاطر : دويگ مى النیيمعلی د يس
 ا بعدي و یزمان ا بعد، يین که بعديبه ا ؛ح شدهيتصرعنی ن ميا در )یبعد(کلمه  ، وشتر آنيب

علی (، )يبعد کميلو يعل( د،وش مى ظاهر ای مرتبه ل در بعدودرجه ا د دريشا و :باشد ای مرتبه
 اما اگر .مشاستعلی ولی  ،من از مرتبه کمتر در، يعنی من ريغيعنی ). ولی مشاست ،من از بعد

امر  بر اينن کلمه يا، مشاستولی  ،من علی بعد از مکان باشد، وزمان عنی به م )یبعد(کلمه 
 نيچن اگر و باشد میمنان ؤم ىلوفاصله  بال ،اهللا رسول بعد از امري املؤمننيکه ، کند میداللت 

ف يآن را حتر ورا ساقط کرده  ،ثيدر حد وجودم) من بعد از(ی  هها کلم ىد چرا برخونب
  )١٣٨(.)کردند

اثنا عشر إماماً ومن  يبعد يکون، إنه سييا عل( :که فرمود حضرت ى فرموده نيهم چن
   ).بعدهم اثنا عشر مهدياً

  ).بود دوازده مهدی خواهد ،بعد از آنان از من دوازده امام و بعد ،ىعل ىا(
 ، از ائمه بعد مهدينيکه  کند میثابت  ،ای مرتبهچه  زمانی وچه  ،که باشدی هر بعد در

  .می باشند ىحجج اهل
م ياهوخب اگر ،ىبيترت ىچه در بعد و زماىن چه در بعد ،طالب  بن اىبعلی ر که ومهان ط

 و ىصو احلسن امحدد يس مورد امر درن يا؛ باشد می اهللا رسول نيجانش خليفه وم، يکن ريتفس
 بعد  طالب ىببن ا ىکه عل ىيآن جا از و .باشد می ىجار نيز  ىامام مهدی  فرستاده

 نيز  احلسن امحدل وا ى مهدنيهم چن باشد، می ىا مرتبه و حلاظ زماىن از ،اهللا رسولاز 
ت گفته ياور در: دوييبگ اگر: (شود مىاضح وگفته اش  بودنباطل   جانيمه از ود، وب اهدوخ

 سليمبه فرزندش ت، )امامت امر(آن را ، رسد فرا ] ىامام مهد[فاتش وگاه زمان  هر: (شده
  )....ندارد وجودشان ياز ا ن ماند بعديبر ا ىدليل :وميگ مى .کند مى ىنف را تأويلن يا ).ديمنا

در آن  يدبا، )من بعد( :گفته اش ب استيعج ،یعامل حر شيخمقام گفته  که درچيزی  و
ا ي وبتش باشد ياز غ ا بعدي ،الدتش باشدواز  بعد موردممکن است در  و مضاف باشد، ريتقد

 ، وبتش باشديمدت غ در ی شيعها خاصان علماي و انس، والن بر جن يکو وان رياشاره به سف

                                                
  .١۶۵ص ١ج: عتقاداتالا حماضرات يف -١٣٨
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  )١٣٩().دواهند بوخ جش باشند که نائبانشوخر بعد ازممکن است  اي
الن يکو واشاره به سفرا ، الدتشو بعد ازد که مباند، اما واهد بوتا ابد خن ير مضافتقد و

بتش يدر مدت غ ،ی شيعهان علماياع وان رياشاره به سف، بتشيغ بعد از ريتقد اما ود، وب اهدوخ
  . دواهند بوشان خياب اون، جشوخر ر بعد ازياما تقد و د،وب اهدوخ

ی برای را شاهد، ان ما هستنديعيش قومی از مهديني :دويگ مىکه ی تياوشان ريا اويگ
  . ارد کرده استو ،اش از گفته آن را بعد ،شانيکه ای قتو و آن دهد مىم قرار واحتمال س

ات ياوبا ر ،ک جهتياز  مهدينيات ياوگمان کرده که ری ن که حر عامليا :جهينت و
 ،نداردی ا هيچ ذريه  یگمان کرده که امام مهد ،گرياز جهت د ، ودنرجعت منافات دار

  .م کردياهوبه آن اشاره خ نيز ور که ذکر شد ومهان ط
ت يتا به مرگ جاهل، باشد وصيتفه يظی وممکن است به خاطر ادا ديشا و وگفته ا: ششم

که امام وصيتی رت ون صيا که در، فهمم ىن کالم منيای برا مىجه علوچ يقت هيدر حق! رديمن
 !؟اهد داشتوخی ا دهيچه فا ،کند وصيت ،که حجت نباشدی ص شخصوبه خص ی مهد

مرج  وز هرج وبه مدت چهل ر ،ین که بعد از امام مهديند به اويگ مىکه آنان ی قتو و آن
  ؟شود مىپا  بر قيامتسپس  ،شود می

د يبا و، کند مى وصيت ،خودبعد از وصی به وصی ن که يبه ا ،م استور که معلومهان ط و
ن يا و ،باشد ، وصی میکرده وی وصيتبه  ،ی که امام مهدکسی آن  ن کهيم به اوييبگ

ن سنت ياز ا  مهدید امام يپس چرا با ،ف استوده که نزد مهگان معروب ءايصوسنت ا
وصی وی که ی شان به شخصين که ايبه ا ،بر منفرد شدنشدليلی چه  و !؟ندوشی مستثن

  کند؟ وصيت ،ستين
ت ين که به مرگ جاهليتا ا( :عجبم که گفتهتسخت در  ،ی شيخ هن گفتي من از انيهم چن

رت ون صيا که در د،منري وصيتن وبد، فاتودر هنگام  ی امام مهد :ن کهيايعنی  ،)!دريمن
 وبه ا ی که امام مهدی شخص: دويگ مى نيز ود، واهد بوت خيمرگش به مرگ جاهل

ت يمرگ جاهل دفع ضرری ن امر فقط به معنايبلکه ا ،ستيشان نيا، وصی کرده وصيت
! ؟نکردندوصيتی  ،فاتودر هنگام   اهللا رسولکه  ندويگ مىقت ودر مهان  نيز و!!! است

                                                
  .٣۶٩ص: يقاظ من اهلجعة بالربهان على الرجعةاال -١٣٩
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تر از بر ی ا امام مهديآ و ،منريدت ين که به مرگ جاهليبه ا ،تر است سزاوارکسی چه  و
که  ،وصيتن ونسبت به مرگ بد  ن که حضرت حممديا اي ؟گشته  اهللا رسولجدش 

 ده که حضرت حممدوبی خاص دليلا ي و ده است؟وباهد داشت، غافل وخ ،تيمرگ جاهل
 ؟ساخته استی مستثن ،وصيتشنت ورا از ن !  

  .کنم میاگذار واالت را به مشا ؤن سياب اوج ،فرزندامن
ترک  ،وصيتن وامت را بد  اکرم پيامرب، دويبگی ن که عاقلياعتقاد ندارم به ا: اثقو

  .کردند
تعجب ، نکردندوصيتی فات ودر هنگام   پيامربگفته که اين من از ، پدر: دوحمم

 ينيفاتشان به تعوکه هنگام  ،کردند مىائمه سفارش  به ارهوشان مهيکه ای قتو کنم، و آن می
  نکنند؟ وصيت خود چگونه واقدام کنند،  خود وصی بعد از

شان در هنگام مرگ به عمر يکه ا ،ام مطالعه کرده بکر را یبای  هنامی زندگقبالً  ،پدر :امحد
 علی امام  ،آنان ميانکه از  ،شان امر کردميانرا در وش عقدبه  عمر و، اند کرده وصيت

گفت توان  می چگونه ،اند ی نکردهتاهوک خود وصيتعمر در  وبکر وکه اب مىد، پس هنگابودن
 يمىن تان عظيقت ايدر حق ،نکرده استوصيتی ت خملوقار وسر حضرت حممد  که

 و آند ويبگی  سخننيکه چن کسیاهللا از  استغفر ، وشود مىگفته  اهللا  رسولکه به  ،است
  .نسبت دهد  اهللا رسولرا به 

  .کنند می  اهللا رسولکه در حق  مىاهللا از ظل استغفر: پدر
ت کند وشان دعيبه امامت ا ومباند ی شان باقياز ا بعدکسی  ،ز استيجا( :ويدگ مى: هفتم

  .)زند ىمنی ضرر ،پدرانش وشان يبه ای  هگان هازدوحصر د مورددر  ،ن امريا و
شان يبه امامت ا وماند  ی مىباق ی امام مهد بعد ازکه  شود کسی میر وتص: وميگ مى

  :است وحن وبر د ،ت کندودع
  .دی بودنبت صغرياب اربعه که در غومهانند ن وباشد ی ن شخص، انسان عاديا: لوا
که آنانی  ،شود میز يجاو : (ويدگ مى واحتمال داده ی عامل حر شيخکه  ،استی ن امريا و
ک ياز  ،ک از آناني هر وشان باشند، ياب اون عنوانبه  ،)وصيت در مهديني( اند شدهذکر 
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  )١٤٠().نائب باشندی نيا مدت معي وجهت 
فات و بعد اززمان  ات ازياوکه ر مىهنگا ،رفتيپذ آن را توان یاست که منی سخنو اين 
ابت ين و اهد داشت؟وخعنی چه م ،فاتشانو بعد ازابت ين ، وندويگ مىسخن  ی امام مهد

  .فاتو از نه بعد ،ات استيدر ح
د يپس با ، باشدنياگر چن وشان باشد، ياوصی ماند،  ی مىشان باقيا بعد ازکه  کسی: مود
  .م باشدومعص

  .ندارد دليلی وجودچ يل هوق ايدر طر اما
ن يبر ا ،مهدينيات ياور و وصيتت ياوپس ر، ار استوآن است بر دليل :موق دياما در طر

 بعد ازان ائمه و آنعهد  واليان و ی امام مهدی ايصوا  که آنان ،کنند میامر داللت 
  .باشند می ،شانيا

 ،کنند میاثبات  خالف آن را اهدوبلکه ش، باشد دليلاز ی که خالی احتمال چگونهپس 
 وشان يبه ای  هگان هازدوحصر د مورددر  ،ن امريا و: (شانياما گفته ا وگردد؟  مى تر مقدم

  مهدیامام يعنی شان يا ، وستينفی چ خالين امر هي، که در ا)زند ىمنی ضرر ،پدرانش
است که چيزی ن يا و .کند فی منیآن را ن ،مهديني وجودسخن به  و باشد می  خامت ائمه

در هنگام : دويگ مىی مرتض( :نقل کرده است خود گفتهدر  ،ید مرتضيصاحب اشکال از س
شان يازده امام در اوکه دشود  می زيرسد، بلکه جا ىان منيف به پايتکل ی فات مهدو

 ،سخن و اين ؛يزندخ مى به پا ،مصاحل آن ون يحفظ دی برای ا ائمه ،آن از بعد ود، ور شوحمص
ن که امامت آنان يا ف شده بهيرا بر ما تکليز ،کند منیخارج  ،مىازده اماوبه دن اميدرا از ن ما

افق وما م و ،ميان کرده اير شفاف بوکه ما آن را به ط ،ضع خالف استوپس آن م ،ميرا بدان
  )١٤١().ميا شده جدا و خمالفامنان منفرديعنی  ، مارين اسم از غيما به خاطر ا و ؛ميستيآنان ن
 اميدفردا به  وم يرسان مىان يمان را به پا امشبوی گفتگ ،زميفرزندان عز، جا مهنيتا  و 
  .م دادياهوادامه خ ،وی خودبه گفتگ ،خدا

ني و سلم تسليماً ياملهد و ةئمآل حممد األ السالم علی حممد و الصالة و هللا رب العاملني و مدحلا و
  . کثرياً

                                                
 .٣۶٩ص: يقاظ من اهلجعة بالربهان على الرجعةاال -١٤٠
  .٣۶٨ص: يقاظ من اهلجعة، اال١۵٢ص ٢ج: ستقيماملصراط ال -١٤١
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  : قسمت هفتم
 :گفته شد مهدينياخبار  رد آن چه در مورد وصيت و

 در مورد ،ها دهيشن يدنشنی برا برادرسه  هم آمدن وعده گردگذشته ی ها مانند شب 
 وگفتگ وبا هم حبث  ،ل آنيدال موردصانه در يآنان حررسيد، فرا  یانمي ت مبارکودع
ن يتر واب پدر را با سالم وج وآنان سالم کرد  هب وهنگام پدر آمد  مهني در ، وکردند مى
   .پاسخ دادند ،اتيحت

ه ود تا فنجان قهياجازه ده، ميکن را آغاز ون که گفتگيقبل از ا ،جان پدر :امحد گفت 
  .ميشورا بن خود

  !؟یرس مىبه نظر خسته ، چه شده را وز توامر ،امحد: پدر گفت
ار يبسی اريشوه وبه هنگام دفع اشکاالت از طرف مشا، به دقت ولی  ؛جان نه پدر :امحد 

وی ع گفتگوضوم انيامتام آن، پدر به ب بعد از ودند، يشورا ن ی خود وهقه و! ميازمندين
از اشکاالت صاحب کتاب صراط  ؛به اشکال چهارم ؛فرزندامن :گفت ، وشان پرداخت امشب
 ؛ان کردهيرا ب  اهللا رسول وصيتکه ی تياور :ن استياشکال ای  هخالص و رسيدمي ميمستق

 وبا قطع  و جزاست  مىامامت علاهلی  مس و ؛گمان است وظن  مورد و باشد میت ياوک ري
  .شود ىثابت من ؛نيقي

ک يرت ورا به ص و آنم يکن مىقف وت ؛ن سخنيا مورد در، فرزندامنی ا جا مهني از و
ا ممکن يم آينيبب ، ووميخارج ش مىجه عليک نتين که با يتا ا ؛ميکن ی مىبررسی عوضومی بررس

  مت کند؟ومقا تواند می ؛مىن اشکال در برابر نقد علياست ا
 مورداحد و خرب واحد است ی واز مجله خربها،  اهللا رسول وصيتکرده که  ءادعا وا
ق ينه از طر ،ثابت گرددی قطع و نيقيق علم يد از طريامامت با مسأله ، وگمان است و ظن

 ی امام مهد بعد ازکه ی کسانی امامت را برا تواند یمن ،وصيتت ياور و ،گمان وشک 
گمان  ی وبلکه حالت ظن ؛شود یمن حاصلني قي وآن حالت قطع  را ازيز ؛ثابت کند، نديآ مى

  .دارد
  :چند نکته دارد ،ن سخنانيپاسخ به ا

ات ياور ازی ا عهوجمم و وصيتت ياوذکر ر ی بعد ازسوط شيخن که يا :لوای  هنکت
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  :دويگ مى
ح يکه اخبارتان صح کنيدثابت  وده واستدالل من، ن اخباريصحت ا بر :دوگفته ش اگر و
که اثباتشان ی روام در و احد هستند،و، خرب کرديدت ياوکه ر ن اخباريمتام ا ، چرا کهاست

بلکه  ؛ستير نوعلم آ ،احدون خرب وچ( ؛ستيقابل اعتماد ن احدو خرب، ازمند به علم استين
  .است مىعل مسألهک يهم  ،مسأله و اين) است ورحداکثر ظن آ

است که کسی مهان  ،اخبارن يای ن که معنايا بری مبن، ديروايب دليل واستدالل کرده : ايثان
ی اتياور شتريب نيز و کرديدت ياور تان نخمالفاکه از ی ن اخباروچ د،يبه امامتش معتقد هست مشا

صحت اعتقاد  بردليلی  ،ها آن در، ميريرا بپذ ها آنن که يبا فرض اکرديد، ت ياور شيعهکه از 
 ند، پس مشا ازويگ ىن را منيا ريغچيزی  و هستند انگر عددين اخبار فقط بين اوچ، ستيمشا ن
  ؟شود ىرا شامل من گريامام د وات است ياوازده عدد روان مهان دانتکه امام دوييگ مى کجا

ن يا ،اماميه شيعهن است که يا، کند مىداللت  ن اخباريصحت ا اما آن چه که بر :موييگ مى
ح يقه تصحيطر و اند کردهت ياور واتر نقل ورت توبه ص ،ات آن را نسل به نسلياور وع وضوم
 وجودم  امري املؤمننيت يالو ات برحيتصر وص ونص و اماميهدر کتب  ،ن دسته از اخباريا

ستند، بلکه ياحد نو خرب ،ن بابين اخبار ايا بر بنا(است يکی ات هم ياون ريقه ايطر و باشد می
   )١٤٢(.)ندباش می اترومت

تر  فوشان معريا ، وت کرده استياور ،یسوط شيخرا وصيت ت ياون که ريا: مودی  هنکت
چرا نقل کند،  که بر آن اعتماد نداردی تياوست ريممکن ن و دود شناخته شياز آن است که با

حر  شيخفه نسبت داد، يطا شيخبه توان  یاشکال است که من امور موردآن از مجله  که
نقل  ، معتمدريکتب غآنان از  :م است کهوخ معلياروت و ريسی ق بررسيبلکه از طر: دويگ مى
به  توان می چگونهپس ؛ ند از کتب قابل اعتماد نقل کنندتوان می وجودی که آا با ،کنند یمن

  )١٤٣(؟فه گمان بد داشتيطا شيخ وثقه اسالم  و نير حمدثوسر
نی ابيپشت ،گريد احد اگر با قرائنو ن که اخبار خربيا ،م استوکه معلچيزی : موسی  هنکت

 شود و میخارج کنند،  میم يث را طبق آن تقسيکه حدی مات رباعيتقسی  هريدا از ،شده باشد
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 خرب که نيبه ا توافق نظر کردندآنان : (ويدگ مى و ذکر کرده است ،یعامل شيخم را فهون ميا
از ی که خالزمانی  ؛حسن وثق وم وح يصح وف ياحد به ضعوم خرب يتقسيعنی  ،ميتقس مورد

نی ابيبا قرائن پشت، ر ماون که اخبار کتب مشهيا: ام يان کردهبقبالً  و .قرائن باشد ونه يقر
که ما ، اند کردهخمتلف به آن اعتراف ی در جاها ،یزو، که اصحاب مصححان امراند شده
در  ،ارد اضافه شدهوم وجودعدم  وم ذکر شده يضعف تقس و .ميرا نقل کرده ا ها آناز ی بعض

ث ذکر ياع حدوشتر انيب :ذکر کرده که ،)یاملنتق(صاحب  و. دياضح گردو اعتماد موردکتب 
ش در ا یع معانوقو ، بعد ازمستخرجات عامه از متأخرين نيب ،ثيداحلة يشده در درا

ر وم مذکيتقس ،کنيد تأمل و اگرندارند،  وجودث ما يشترشان در احادين که بيا وشان  ثياحاد
  )١٤٤(.)افتيم ياهول را خين قبياز ا

صحت آن است،  دليلی براز قرائن که ی اريبا بس ،وصيتت ياون که ريبه ا کردميذکر  و
  .ندارد وجودآن  ان جمدديبی برای رتو، پس ضرباشد می  راهمه

ق علم يکه مگر از طر ،است مىک مسئله علي ،امامت مسئله( وای  هگفت و: چهارمی  هنکت
  ).رددگ ى ثابت مننيقي

  :وميگ مىشان ياب اوج در 
پس  ،رددگ مى ثابت نيقي وفقط با علم  ود وب مىک مسئله عل، يمسئله امامت اگر :الًوا 

ع يقوآن هم به سبب ت ، زمانال وعصر الت صاحب يئوعدم ر بری مبن ی خود هچرا به گفت
ش وآن خمد بلکه سند آنان است، نزد در احدو ک خربحالی که آن ي؛ در اعتماد کردند ،یمسر
 چ ارزش قطعيه ،اعدشانوطبق ق وت کننده آن، ياوت ريلودر جمها ي واما در ارسال،  ،باشد می
 مىعل مسأله نيز ،شانياسوی سفارت از ی ادعا وامام ی  همسئله مشاهد وندارد؟ ی نيقي و

  .باشد می
که ی اريقرائن بس با وصيتت ياورا ريز ؛ حاصل شده استنيقي ون که قطع يبه ا :وماًد 

بر امامت  ها آنی  هليسوب توان میاساس آن  بر و کردمياجب کرده، مهراه است که ذکر وآن را 
  .دواستدالل من

ان يتان بيبرا ،اشکال پنجم را ورسد  مىان يپاسخ رد اشکال چهارم به پا ،ن جايتا ا و
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ا يدارد پاسخی  مىا در برابر نقد عليکه آ ،ميکن مى وآن گفتگ مورددر  ، و سپساهم کردوخ
  باشد؟ می ،همواز ت خودخالص کردن ی آن هم برا ،صاحبشسوی از ی هيجوآن ت فقط

ذکر  شانيها خران را با متام نامأهرگز مت  اهللا رسول :ن است کهياشکال ای  هخالص و
 تأخريرت ون صيان نکردند، که در ايصفاتشان را ب، م معرفت آنانولز وجود باحتی  ونکردند 

  .شود مىهنگام حاجت الزم 
  :مستلزم چند نکته است ،ن گمانيا موردح در يضوت و

، چيز هری بلکه برا ستند،ين چيزان مهه يملزم به ب ائمه  و اهللا  رسول: لوای  هنکت
ی ادياسرار ز ،بلکه در آن جا؛ ترند از ما آگاه ،زمان آن ان از، و آناهل آن الزم است وزمان 

 ها نگه داشنت آنفی خم دری سع ت يکه اهل ب دندار وجود ی ط به امام مهدومرب
را  خودامام  ،دنتوان می ها آنله يسوکه امت به ، مادر ی ومسائل اصلی فقط به برخ وداشتند 

آشکار  وم ومعل ،اتياوشتر ريکه از ب است چيزیمهان  و اين، اند کرده ءبشناسند، اکتفا
  :کنم میان يب ،مشا فرزندامنی برا ات راياون رياز ای برخ ، وشود مى

له علم إذا حان وقت  سبيل القائم  يکونوهكذا ... (: کند مىت ياوق روصد شيخ
  )١٤٥()....خروجه انتشر ذلك العلم من نفسه

که اگر زمان انتشار  ؛و برای او علمى است بود خواهد و اين چنني روش قائم  ...(
  ).کند فرا رسد، آن را از خود منتشر می ،آن

 که در ،دارد وجود مىعلزمانی  وقت وهر ی را برايز ؛حکمت استی مهان اقتضا و اين
  :تياون ريا ،ها آن که از مجله،شود  میمنتشر  وپخش ی گرياز زمان د ريزمان غ

ع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يالعلم سبعة وعشرون حرفاً، فجم( :فرمود  عبد اهللا یبا
الناس  ج اخلمسة والعشرين حرفاً فبثها يفقائمنا أخريعرف الناس حىت اليوم غري احلرفني فإذا قام 

  )١٤٦(.)ضم إليها احلرفني حىت يبثها سبعة وعشرين حرفاًو
تنها دو حرف  ،خود آوردند بيست و هفت حرف است و متام آن چه که رسوالن با ،علم(

پس هنگامى که قائم ما  ؛فقط دو حرف از علم را مى دانند ،مردم تا به امروز و باشد علم می از
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و دو حرف  کند بني مردم منتشر می علم را خارج ساخته و بيست و پنج حرف از ،قيام کند
  ).کند شرنتتا اين که بيست و هفت حرف علم را م ،کند می ديگر را ضميمه

 که حضرت قائم ، دارد ی وجوده شده اريعلم ذخ که: کند میان يبه صراحت ب و آن
ات ياوری در برخ، جا مهنياز  و( :دويگ مى ی ئود خيجهت س مهنياهد آمد، به وبا آن خ

 ،شوير خوظه بعد ازکه  ،ماندهی باق نزد صاحب امر  در مىن که احکايبه ا ،ارد شدهو
  )١٤٧(.)سازند مىمردم آشکار ی آن احکام را برا

امام  گذاری  نامن که عدم يبه ا: دنکن مىان يکه ب بينيم مىات را ياوری ن، بعضيبه خاطر ا و
 ابیبن علی از امام  اهللا  رسولاست که ی عهد وجود ، علیسط امام وت ی مهد

   .گرفته است  طالب
ما  ياملهدعن  ينأخرب: فقال سأل عمر بن اخلطاب امري املؤمنني ( :فرمود  جعفر واب
   )١٤٨(.)يبعثه اهللاأن ال أحدث به حىت  يلعهد إ ييبأما امسه فإن حب: فقال  ؟أمسه

؟ حضرت سازنام مهدی خرب  مرا از: پرسيد  علی امري املؤمنني طاب ازاخل عمر بن(
نام او سخن  که از ،اند گرفته و پيمان من عهد از  اما نامش، حبيبم رسول اهللا :فرمود
  ).نگيزدا بر را او که خداوند یتا زمان ،نگومي
رجل من ولد احلسني ال يسمى وال يكىن حىت  وأشهد على(: فرمود  امري املؤمنني نيز و

  )١٤٩()....يظهر أمره فيمألها عدالً كما ملئت جوراً
 اش گفته برده و کنيه که نامفرزندان امام حسني  مورد مردی از در ،دهم شهادت مى(

مهان طور که پر از ظلم ؛ کند  داد ، تا اين که امرش ظاهر گردد و زمني را پر از عدل وشود ىمن
  .)گشته است ،ستم و

در کتمان ی سع ،ت ين که اهل بيبه ا ،شود میافت يات ياور که در رومهان ط
  .باشد میچرا که آن از مجله اسرار  ،ت صاحب امر داشتنديشخص

م، رسيدپی مسئله ا مورددر  الرضا  احلسن از ابا: دويگ مى ريبص یبابن  بن حممد امحد
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لو أعطيناكم كلما تريدون كان ( :فرمود و سپسده يرزوامتناع  ،حضرت از پاسخ دادن به آن
   )١٥٠()....أخذ برقبة صاحب هذا األمرشراً لكم و

 ،گردن صاحب اين امر برای مشا شر شده و ؛به مشا مى داديم ،اگر آن چه را مى خواستيد(
  .)را مى برد

اين شخصيت را به خاطر   که آل حممد کنند می تأکيد ،هريغ وات ياون ريای  همه
مهان  در و مبهم نگه داشتند،، خمفی نگه داشتند، و در بسياری از امور مربوط به آن را ،امهيتش

سط ود در يرشومانند خ ،اضحو وشفاف  انیيبشان را با يا که امر يابيم مىرا  وقت آنان 
 ،ن که آنانيبه خاطر ا ابد،ي ی مىحکمت خاندان حممد جتل ،جا مهني در و اند، روشن کردهز ور

 وشفاف  انیيب شان را بايکه ای قتو و آنان آن شدند، يمانع مدع و را حمکم نگه داشتند امر
  .ان کردندياضح بو

که باطن آن ، شد مىظاهر آن اطالق  بر، ن که سخنان ائمه اطهاريبه ا( :دويگ مىد يمف شيخ
اضطراب  وه يکه به خاطر تقچيزی از ظاهر آن  و دواقب آن بونگه داشنت عی برا، افق امروم
 ود، والزم ب واجب ی وکه در ظاهر آن امرچيزی  .ديردگ مىافت يخالف باطن آن در د، بروب

چيزی  ها آن از و. شد مى بودنمباح  وخبشش  و ءثنا وآن امر به مباح  خود قت درومهان  در
ی اتياور ها آناز  و؛ اجب استی وکه آن امرحالی  در، دوب ءثنا ود که در ظاهر آن خبشش وب

 و، باشد می نظر عام مد از خاص امر روکه منظی اتياور ، ور از عام امر خاصود که منظبودن
ی گفته برا تعرض در ، وقت کالم استيگاه حقياز جا ريغ در مستعار ظاهر کالم امر در

ی روآون چيزک ي وب يامر عج و آن ده استوبی زين رواز خی ريگوجل ومدارات  واصالح 
 ظاهر در ،است چيزان هريب و در آن شفا وک کالم خداست يکه قرآن  خود ، وستين از آنان

  )١٥١().م استوآن معل معانیاعتقاد  ان مردم دريتب از ، واند کردهآن اختالف 
د ذکر يمف شيخر که ومهان ط ن يقت مقاصد ائمه ديبردن به جهل ما به حقی پ بعد از و

، روط به عصر ظهومربامور در  ت ين که اهل بيبه ا شناخت ما و ،ک جهتيکرده از 
  اهللا رسولچرا  :ميويست که بگيح نيگر، صحيجهت د امور از خمفی ساخنتدر ی سع

                                                
 .٧٧ص ٧٢ج: ، حبار األنوار٢٢۴ص ٢ج: یكاف -١٥٠
  .٧۶ص: مسائل السروية -١٥١



   ١٠٥..........................................................................جلد سوم ميانیدعوت  ی بارهگفتگوى داستانی در 

ان کردند که آن يات بياوکه رحالی است، در  وصافشان ذکر نکردها وها  ن را با ناميخرأمت
اهان آشکار شدن آن وخ ،ناوفرای ها علت که به خاطر، باشد می  ی از اسرار آل حممدراز
  .ستنديمردم نی برا

  ايشان ، واستزمانی  واهل  مىهر علی ن که برايبه ا، آن چه که ذکر شد: ها آناز 
  .ترند به زمان آن آگاه

   .فاش شدن رازشان هراس از: ها آناز  و
ی اريبس تأکيد ،اسرارشان پنهان کردندر مسئله  ت ياهل بکه بينيم  مىخاطر  مهنيبه 
  .داشتند

افتديت  وددت واهللا إين( :فرمودکه حضرت ، کند مینقل  محزه از امام سجاد  یبا
   )١٥٢(.)النـزق وقلة الكتمان: الشيعة لنا ببعض حلم ساعدي خصلتني يف

ن دستم اگوشت استخو ،شيعيان ما هست که در خبدا دوست دارم كه براى دو خصلت بد(
  .)و كمى راز نگهدارى خلقیکج  :رفع شوند تا ؛عوض بدهم را

 ، وأسرها جربئيل إىل حممد، ووالية اهللا أسرها إىل جربئيل ( :فرمود جعفر  یبا و
أمسك حرفاً  يمن شاء اهللا، مث انتم تذيعون ذلك، من الذ إيل ي، وأسرها عليأسرها حممد إىل عل

مالكاً لنفسه، مقبالً على  يکونللمسلم أن  يحكمة آل داود ينبغ يف: مسعه؟ قال أبو جعفر 
   )١٥٣(.)شأنه، عارفاً بأهل زمانه، فاتقوا اهللا وال تذيعوا حديثنا

 به علی  و حممد  به حممد جربئيل آن را سر واليت را به جربئيل داد و خداوند(
 و علی  کنيد، کدام  سپس مشا آن را تباه مى ؛سپرد به کسانی که خداوند اراده کرده

 آلحکمت  در: فرمود  جعفر ابو کند؟ پنهانحرفی را که مى شنود  تواند میيک از مشا 
 به کار خود خويش باشد، و که برای مسلمان شايسته است که مالک نفس ،داوود است

را تباه  شه کنيد و حديث ماپي تقوای اهلی را شود و آگاه به اهل زمان خويش باشد و مشغول
  ).نکنيد
 )١٥٤(.)نا أذله اهللايثاق، فمن هتك عليأمرنا مستور مقنع باملإنّ ( :فرمود  عبد اهللا یبا
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ی اسرار ما را بدرد، خداوند  کس پرده هر حفاظت شده و ميثاقدر  مهانا امر ما پوشيده و( 
  ).رداندگ مىاو را ذليل 

نفس املهموم لنا املغتم ( :فرموددم که يشن  عبد اهللا از ابا: دويگ مىر وبن منصی سيع
  )١٥٥(.)سبيل اهللا تسبيح ومهه ألمرنا عبادة وكتمانه لسرنا جهاد يفلظلمنا 

رفته غمگني باشد، نفس  که برای ما اندوهناک باشد و خباطر ستمى که بر ما کسی(
جهاد در راه  ،در مورد سر ما کشيدنش تسبيح است و مهّت او برای امر ما عبادت و کتمان او

  ). خداست
 بر آن ، وآن اختالف است در ،از به آنيزمان ن ان دريب تأخريی ن زشتيبه ا :نقطه دوم

 و، اند کردهآن را رد ی بعض ول به گفته آن هستند ئقا ،از آنانی بعض، شده است اردواشکال 
 مورد در وقت گفتگوآن ، ان ندارندميبه آن ا و اگر شود مىرد  ،اساس آن اشکال گفته شده بر

 .شود مىآن الزم 
که  قتو آن، باشد میصاحب معامل ی عالمه حلاند،  ی آن قائلزشتکه به کسانی  ميان از و

 ريف که غينه تکل گر وست، يز نياز به آن جايزمان ن در تأخري بيان: (... دويگ مىل وشان ايا
  )١٥٦()....شود مىقابل حتمل است الزم 

 ان دريب تأخري بودن زيدر عدم جا ،اهل عدل ميانن که در يا :بدان و( :يوم وگفته د و
ر وم آن را به طوق، از به آنيزمان ن ان تايزمان ب از تأخري آناما  و .ستينفی از خاليقت نو

  )١٥٧()....اند کردهمنع  ،ر مطلقوگران به طيد و اند مطلق اجازه داده
که  دوبی نيحمقق نائ؛ دبودنل ئن قاعده قايا بودنح يکه به عدم صح کسانیمجله  از و

چه  و اگر ان باشنديمقام بدر که ی نيح ن عقال دريبه ا، دواگر گفته ش حتقيقاما ( :دويگ مى
 ش ازتأخريعدم  و ها آنبه آن چه که به احکام ی نه دخالتوچ گيباشد، هی ان کامليب ها آنان يب

ق وسی متکلم را به مست ،ن که آن عادتيا مگر .ندارد ،حاجت و ازيمقام ن از مقام خماطب جدا
آن ی که مقتضاحتی به خاطر مصل ،مرادش با متام قرائن منفصل آن و دوندهد که متام مقص

ء مصلحت اقتضا وجودکه با است ن يا ،استی روآن چه که ضرولی آشکار کند،  را ،است
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زمان خماطب،  از زمان حاجت جدا ان دريب ريخأت دری بد ی ونه زشتوچ گيآن ه در تأخريشده 
 وشان مراعات حکمت يا و باشد  يمیمتکلم فرد حکن که يد به اوفرض ش و اگر باشد، ديبا

دش در واز مقصی بعض تأخري ص اگروبه خص، کند مىمهه زمان  دش دروان مقصيمصلحت در ب
  ١٥٨(.)زمان حاجت زشت نباشد

 ی ون که زشتيا :دون که گفته شيدر مقام ا و حتقيق( :دويگ مىی ئوخ ديسوی شاگرد  و
  .ندارد ومىس م امر باشد که امرودی برا خود ديت شاجقت حاو ان دريب تأخريی بد

اقع و آن دری ن اقتضاوعذاب در شخص مکلف بد ورنج  واد زمحت جيا موجبآن  :لوا
 اما، است ظاهر ل حکم الزم درون که عام مشميبه ا ،مير که اگر فرض کنومهان ط، است
فرد مکلف را  ست کهيحمال ن و آنهستند، ی صيل حکم ترخواقع مشمو از افراد آن دری بعض

 بودناجب ون وبدی سخت ومشقت  را دری آن افراد ه بروها گرفتار نکند، عالی در سخت
  .ر استوم به دياز فرد حک و ايندهد،  مى قرار ،آنی مقتضا
وی دست دادن مصلحت  ا سبب ازي وشدن مکلف در مفسده  آن سبب گرفتار :مود

اما ، است ظاهر دری صيشامل حکم ترخ ن که علميم به اير که اگر فرض کنومهان ط ،شود می
 جب ازول موفرد ا بر و آن آن گرفتارند، بودنحرام  واجب ودر اقع و از افراد آن دری بعض

ش در يجب گرفتاروم ومىبر د و، شود مىفرد مکلف  بر ،دست دادن مصلحت الزم شده
  .دواهد بوزشت خ ،ميحکی آقای برا ها آنوی د هر و، شود مىمفسده 
ن که مصلحت يرت آن اوضر و، باشد میقابل رفع ی ن زشتيا ،م استوکه معلچيزی اما 

 دست دادن مصلحت در ا ازي وامر مفسده  آن گرفتار شدن مکلف دری اگر اقتضا ،باشدوی ق
 ان دريب تأخريی بد و اگر .ستينی بد مشقت که در آن اصالً ی ودر سختی وی ا القاي وی و

ی نباشد، بلکه آن مانند بد، شود مىشدن آن  جب جداوکه م مىظلی مانند بد ،قت حاجتو
  .که به آن اضافه کننديکی ن عنوان جدا از ،است بد خودبه  خودآن يعنی ، غ باشدرود

وی ق و آن قت حاجتو ان دريب تأخريی که مصلحت سبب مقتضا نيم به ايفرض کن و اگر
 تأخري حال نيع که در، آن باشد از تر ویقی ان مفسده اي بميتقد ا دري و تأخرياز مفسده  تر

 ان دريب تأخريی بد نتيجهدر  ، واست الزم وک يد، بلکه آن نواهد بوزشت خن و ش بدبودن

                                                
  .۵٠٨ص ١ج: سيد خوئي: نائيينالتقرير حبث  -١٥٨



 ى هدممام انصار اانتشارات  .....................................................................................................١٠٨
 

مانعی چ يه ون علت تامه است واقتضاء بدعنی به می ذاتی که آن امريی آن جا قت حاجت ازو
آن شد، ی مقتض تأخرياز مفسده  تروی که ق مىمصلحت الز قت حاجت اگرو در تأخري در

 .ندارد وجود
سخن مانند حال  خود قت حاجت درو ان دريب تأخرين که حال يا گريبه عبارت د و
ی جيرت تدروآن به ص ان احکام دريکه بی قتو و آن باشد يعت مقدس میاصل شر ش درتأخري

فی ک دفعه آن عريان ياز ب جدا، مردم است ل بريجهت مصلحت تسه ،یگريد يکی بعد از
عدم رغبت به  ون ياز د گردانی ویر و نفرتجب وم ست که طبعاًها آناست که سبب مشقت 

د تا وان شيبی جيرت تدروکه به ص کند می ءن مفسده اقتضايحال ا عتيو در طب .شود مىآن 
ل وا از مفاسد ول مصاحل ون که متعلقات آن مشميجه به اوسبب رغبت مردم به آن با ت

سبب  و آن–آن است  هکه الزمحتی د به خاطر مصليش شابودنج يتدر و خري بيانأت و باشد می
 ،ن مصلحتين که اياضح است اوکه چيزی  و –ن استيرغبتشان به د ومردم ی برا تسهيل

  .شود مىدست مکلف خارج  که ازی اقعواز مصلحت  تر ویق
 نزد صاحب امر در مىاحکا :ات آمده است کهياواز ری بعض جاست که در مهني از و
 شان يمانده که ا باقی چيزی  و، کند مىان يمردم بی آن احکام را برا ظهورش از بعد

که ی ا ا مفسدهي وآن است  که درحتی د به خاطر مصليشا تأخرين ين که ايا ،م استوکه معل
 در ،ارده شدهوسنت  وات کتاب يموص عميختص در اشکالیاساس آن  بر و باشد، انيب در

 وقتی ، و آنندارد وجود  زمان ائمه اطهار شده در اردوخمتصات  با اکرم  پيامربزمان 
 ، آنميتقد ا دري وعمل  وقت حاجت و آن در تأخريی است که مقتضاين مصلحت که ا

  )١٥٩(.)جب منع آن شده استومی ا مفسده
و ذکر نشده باشد،  مهدينياگر نام ، حتی اند کردهان يبی ئوخ ی ونيکه نائ سخنانیطبق  و

 اگر د،واهد بوبد خن وزشت  ، وقت حاجت استو ان آن دريب در تأخريکه ی اردول مياز قب آن
  . نگه داشتندفی خم، ان آن استياز ب تر ویکه قحتی به خاطر مصل اکرم  پيامرب

ست، يان در هنگام حاجت نيب تأخريل يقب از  مهديني های نامعدم ذکر  :موسی  هنکت
  :ز استير امجاع جاوبط و باشد میان از زمان خطاب يب تأخريل يبلکه از قب
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ان از يب تأخري ازوبه ج ،ءنفر از علما يکاز  ريان از زمان خطاب غيب تأخري بودن زياما جا 
ان در هنگام خطاب يدر نزد ما ب( :دويگ مىی سوط شيخ وکرده است  تصريحزمان خطاب 

  )١٦٠(.)باشد یز منيجا ،اما در هنگام حاجت ؛ز استيجا
است که در چيزی ما، آن  حاضرحال  مورد ان در هنگام خطاب دريب تأخري وجوداما 

 خودبت يکتاب غ در نعمانی شيخاست که ی تياور، آن ه بروعال .ل ذکر شده استوای  هنکت
که حضرت  کنند میت ياور عبد اهللا جعفر بن حممد  از ريمعاذ بن کث :کند مىت ياور

نزلت من السماء على رسول اهللا كتاباً خمتوماً، ومل ينزل على رسول اهللا كتاب  الوصية(: فرمود
فقال رسول . أمتك إىل أهل بيتك يا حممد، هذه وصيتك يف: خمتوم إالّ الوصية، فقال جربئيل 

علم النبوة قبل إبراهيم،  جنيب اهللا منهم وذريته ليورثك يف: أهل بييت، يا جربئيل؟ فقال يأ: اهللا
اخلامت  اخلامت األول ومضى ملا أمر فيه، مث فتح احلسن   يليها خواتيم، ففتح علوكان ع

أن قاتل واقتل وتقتل واخرج : اخلامت الثالث فوجد فيه ومضى ملا أمر به، مث فتح احلسني  يناالث
ومضى، ففتح  بن احلسني  يبقوم للشهادة، ال شهادة هلم إال معك، ففعل، مث دفعها إىل عل

أن أطرق واصمت ملا حجب العلم، مث دفعها إىل حممد بن : بن احلسني اخلامت الرابع فوجد فيه يعل
أن فسر كتاب اهللا تعاىل وصدق أباك وورث ابنك العلم : ففتح اخلامت اخلامس فوجد فيه  يعل

فقال  اخلوف واألمن وال ختش إالّ اهللا، ففعل، مث دفعها إىل الذی يليه، واصطنع األمة، وقل احلق يف
فترويه عين،  -يا معاذ  -هذا إال أن تذهب  ما بك يف: فقال و؟ه انتو: له قلتف: معاذ بن كثري
  )١٦١(.)حسبك: فقال ؟مث من: قلتاثنا عشر امساً، مث سكت، ف يعلحىت عدد  نعم، أنا هو،

 آن حضرت بر به مهر نازل شد و به صورت نوشته سر آمسان بر رسول اهللا  وصيت از(
 پس جربئيل  وصيت نازل نشد، جز هيچ نامه سر به مهر ی حممد ا :فرمود  اين

ی جربئيل کدام اهل ا: فرمود رسول اهللا  ،بيتتراجع به اهل  .وصيت تو در امت تو است
 پيش از ابراهيم باشد، تا وارث علم نبوت تو فرزندان او خدا و پيش بزرگوارشان: فرمودبيتم؟ 

در  موجودامر وبه متام ا و گشودل را ومهر ا امام علی  و مهر بود،آن وصيت چندين  بر و
آن  به آن چه در ا گشود وم رومهر د  حسنسپس امام  ؛گذشت در وآن عمل کرد 
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آن  در و گشودرا  سوممهر   و سپس امام حسني ؛گذشت در موجود بود عمل کرده و
شوی و برای شهادت با گروهی خارج شو  مىکشته  وبه قتل برسان  ومبارزه کن "يافت  چنني

فرزندش  را بهسپس آن  ؛پس حضرت اجنام داد ،"که برای آنان شهادتی جز در رکاب تو نيست
 به زير افکن و يافت که سرآن  در و گشودچهارم را  حضرت مهر وداد  سني احلعلی بن 

 ،بن علی داد حممدبه فرزندش  خاموش باش، زيرا چهره علم در حجاب رفته، و سپس آنان را
پدرت را  را تفسري و آن يافت، کتاب خدا حضرت حممد بن علی مهر پنجم را گشود و در

حق را در حال  و به سازندگی امت پرداز گردان و تصديق کن و فرزندت را وارث علم
سپس آن  ؛کسی جز خدا هراسی نداشته باش، ايشان نيز چنني کردند از امينی بگو و نگرانی و

 ين سخن چه کار؟ا با را تو: فرمود ؟هستيدمشا  وا و: دويگ مى ريمعاذ بن کث .صاحبش داد را به
ن که آن يتا ا .ی من او هستمآر. یکن و آن را از من بازگو ای معاذ ،غري از اين که بروی

چه  ،شانيا بعد از: پرسيدممن  .فرمودت وسک و سپس برمشرد ميازده نام را براود ،حضرت
 ).مهني قدر برايت کافی است: فرمود ؟استکسی 
که به آن چه در آن  ،استی مهر مىهر امای م که برايکن مىت مالحظه ياون ريا در 
 هستند که به آن چه که در مهر ند مکلفوخداسوی از   را آناني، زکند مىعمل ، است

حاجت  ان در هنگاميب تأخرين مستلزم يا وند، يقت خاصش عمل مناو وحسب زمان  است بر
ن ي، سپس اباشد میامت ی فرمانده وغ يامر تبل در بودنج يتدری ن امر به اقتضايست بلکه اين

 مىکال، ن دارد که بعد از کالمشانياشاره به ا ،)مهني قدر برايت کافی است: (اش فرمودهکه 
  .ه استرسيدفرا ن ،الؤنده سپرسزمان  قت آن درواست که 

،  آنان اولنير ومگر در زمان ظه نيستيم،مکلف   مهديني ما به شناخت نيهم چن 
هنگام حاجت  ان دريب تأخريل يقب از تواند می ،شانيها يان در عدم ذکر نامب تأخري چگونهپس 

 ،ع گذشتهيدر شرا  نيومائمه معصی ذکر امسا تأخريمستلزم  ،دو بنيچن گرا و! د؟وشی تلق
آن را  کسیست ياست که ممکن نی سخن نيکه ا ،شد مىان در هنگام حاجت يب تأخريل ياز قب

  .ردوبه زبان آ
ف سخن يال تکلوبه زتوان  یمن ی به هنگام رحلت امام مهد( :دويگ مىی مرتض ديس

مصاحل اهل آن  ون يکه به حفظ د مبانندی باقی ا شان ائمهيا بعد ازشود که  مىز يگفت، بلکه جا
مي که را که ما مکلف شدي؛ زکند مىخارج ی عشری ن به اثناميدرا از ن نه ما گر وند، يعمل منا
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  )١٦٢(.)ميان کرده اياضح بو ور شفاف وآن را به طقبالً که ما ، ميرياد بگيرا  ها امامت آن
کتاب به آن پاسخ  مهنياز يی جا ن که صاحب اشکال دريا ،جه استوت موردکه چيزی 
 ن باشد، خداياز دی رکنت من که امايبه ا: دواگر گفته ش ،ويدگ مىکه  مىهنگا وداده است 

الْيوم أَكْملْت ﴿ :، اگر در حق آن نازل کردهاند کردهر خم به آن امهال يقبل از غد ،شرسول و
كُميند بودنبه خاطر ن ، ورا ملزم کرده است ،فات کرده استوکه قبل از آن  کسی و ﴾لَكُم 

 و اگر حاجت است،" زمان" يان درب تأخريآن  در ، وده استومن نبؤان به آن مميا ون رکن يا
تا ، باشد میرکن  پيامربفات و بعد از ،آن :موييگ مى. نداردی رکن نباشد، ترک کردن آن ضرر

ن يست که دينی شک وحاجت است  از تأخرينه  ، ودريرا بگ )يعنی پيامرب(گاهش ين که جايا
آن قبل ن که يا اي ، ول شده استيمادث تکوحسب ح بر ی وجير تدروبه ط حضرت حممد 

خطاب به  و  يامرينشان با پيد ريمردگان قبل از غد ، وف کامل شده استياز فرض تکل
ن که يمگر ا، وجود نداردشان ريغی ن برايآن کامل شدن د در ، ون کامل شده استيحاضر
  )١٦٣()....ده استوامر نص منی در ابتدا ،خمتلفی در جاها علی بر حضرت   پيامرب

  .کند میصدق   مهديني موردقاً در يگفته دقوی که  مىن کاليا: وميگ مى
 یخلفاعنوان را ب  مهدينيامر ، خاندان پاکش واکرم  پيامربن که يبه ا :چهارمی  هنکت
، ند رايآ مىل وای مهد بعد ازکه  مهدينيی ها اما آنان نام ،يان کردندب ی امام مهد بعد از

 از امور کهی اريبس ر که درومهان ط، ميمبنای ان امجاليد ما آن را بيبگذار ، وذکر نکردند
ن که يا مگر ؛جهنم وشت  و، مانند عامل برزخ باشد می یان امجاليب ،ان کردهيب را ها شرع آن

يلی مهان علم تفص عدم انکار، مالک در اگر، ميامل را انکار کنوست که ما آن عيسته نيشا
الزم  اند داده ش خربئايصوا و انبياء خداوند وکه ی قياز حقای اريبس نه انکار گر ونباشد، 

 واضح ور ون که به طينه ا ،ميان دارميبر آن ا دليلما به مسئله رجعت به خاطر اقامه  وشد،  مى
  .ان شده استيکامل ب
 امامی ايصورا ا مهديني ت ياهل ب، دوب اهدوخ مهنيما سخن  حاضرحال  مورددر  و
ات نقش آنان ياور وصف کردند وشان يا بعد ازقائمان  و ی عسکر حسنحممد بن ی مهد

                                                
  .١۵٢ص ٢ج: املستقيمصراط ال -١٦٢
  .٣١۴ص ١ج: صراط املستقيمال -١٦٣
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 ا اما در ان کردند،يبواضح ار يرا بساز آنان مىت امر ناي  ،چه معتقد اگر و-  نربدند 
اما آن  –ميبه آن جهل دار خوداما  ،اند کردهان يات بياور شان را دريا که آنان  ،هستم
ان يب ذکر آن در گذشته وست يسخن گفته، ن  ها آن موردکه در ی ثيرد مهه احاد بردليلی 

  .شد
ق يفونده به تيدر شب آ ورسد  مىان ين جا به پايما امشب تا اوی گفتگ ،زميفرزندان عز

  .م پرداختياهوخ وبه گفتگاهلی 
سلم  و نيياملهد و ةئمآل حممد األ وحممد علی السالم  والصالة  و العاملنيهللا رب  مدحلا و

  . اًرياً کثسليمت
 ** *  
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   : قسمت هشتم
  :گفته شد  مهدينيرد آن چه که در مورد روايت وصيت و روايات 

 وگفتگ وبه حبث  ،ت حقودع مورد در وهم آمدند  فرزندان گرد ،شب مانند هر و
آنان تبادل سالم  با وپدر آمد  وند، ورا بشن ود، تا سخنان ابودنظار پدر انتدر  ، وپرداختند

اشکال پنجم را ذکر : اثق گفتو ؟مداديان يان را پاوميتا کجا گفتگ شبيد :پدر گفت .دومن
  .رسيدميبه اشکال ششم  و کردمي

و دارد،  وجود هاضافی عون وصيتت ياوکه در ر :ن استياشکال ششم ای  هخالص :پدر
 مهدينيمهان ذکر  ها هاضاف و آن ی نداردعه گمشده تعارضيبا شا وشاذه هستند  ها هاضاف اين
 اهللا رسولسط وت  ی مبن ،ه طائفه استوگر و دنيب امر متعارض آن چه باشد، و اين می
شهادت امام  بعد ازندارد، بلکه  ی وجودلتودی کسی برا لت قائم ود بعد ازن که يبر ا
  ).وصيتمگر با رد شود  ین تعارض رفع منيا وردد گ مىمسئله رجعت آغاز  ی مهد
  :کنم می روشنکه با چند نقطه آن را باشد،  مین اشکال ششم يا

شاذه خمالف  و اين دارد، وجودشاذه  های هاضاف وصيتت ياور ن که دريای ادعا :لوا نکته
  .ستيعه گم شده نيشا

پس ( :دويگ مى وصيتن است که يا وصيتدر  وجودم های هاز اضاف ود اومقص: وميگ مى
آن را به فرزندش تسليم کند که سه نام دارد؛  ،رسيد –مهدی –هنگامى که وفات ايشان 

و او اولني اميان  باشد و امحد و نام سوم او مهدی می عبد اهللانامى مهنام من و مهنام پدرم و او 
  ). آورندگان است

بلکه در  ،ستين وصيتر تنها منحصر به ومذک های هکه اضاف ،کردميدر گذشته ذکر  و
مان که مهان سه نام يالفه بن يت حذياور :از مجله .کردميآمده که به آن اشاره ی اريات بسياور

  .رده استوآ  اهللا رسول وصيتر در ومذک
که در عصر ، دارد ی وجودفرزند ی امام مهدی برا ؛ان کردهيکه بی تياور: مجله از و

  .ارتباط است در ،وی بای بت کربيغ
 ا اهداءيصاوها به فرزند صاحب  ن که درفشيا بری مبن ،ان کردنديکه بی اتياور: مجله از و

شان اهداء يها به فرزند ا درفش می باشند و ی امام مهد مهان ،ايصاوصاحب  وند، وش مى



 ى هدممام انصار اانتشارات  .....................................................................................................١١۴
 

  . شده است ذکر وصيتشان در يا و شوند مى
؛ داللت يندآ مى ی امام مهد بعد ازکه  ،یمهدازده ود وجودکه بر ی اتياور :مجله از و

  .کنند می
ت ياز اهل ب و کند مىج ومشرق خرسوی که از  ،جوانی وجودکه بر ی اتياور: از مجله و

  .کنند میداللت باشد،  می ی حضرت مهد
ه يذر و اين، دنکن مىداللت  ی امام مهدی برای ا هيذر وجودکه بر ی اتياور :از مجله و
  .دنباش دنتوان یمن ،مهدينيازده ود مگر

ن يکه مهه ا ،کنند میداللت  ی امام مهد بعد ازقائمان  وجودکه بر ی اتياور :از مجله و
  .کردميگذشته ذکر ی ها ات در قسمتياور

  .پدر جانی آر: فرزندان
،که کنند می تأکيد کرده؛ رای تلق اضافه عنوانبوی آن چه که  ،اتياون مهه ريا بعد از :پدر

ه يبا اشاره بق اي ، وشدهکه به آن اشاره  ،يمانالفه بن يت حذياومانند ر ،نص بر آنان با اي
  ؟نديآ مىشاذه به حساب  ،ها هآن اضاف چگونهقت وکه در آن  گر،يات دياور

 ، و اينفومعر وع يات شاياور با –که گفته شد رومهان ط– ها هاما به نسبت خمالفت اضاف 
 مهدينيات ياوکه ر کردميدر گذشته ثابت  .باشد می دليلن وال بديخ وهم وتک يامر فقط 

 وات رجعت تعارض ندارد، ياور ر که باومهان ط، دنندار عشر اات ائمه اثنياوبا ری چ تعارضيه
ی تعارض ، نيزاند سخن گفته ،زودر مدت چهل ر زمني که از رفع حجت ازی اتياو با رنيهم چن

  .م گفتياهوباز هم سخن خ وم يگفتقبالً ر که ومهان ط د،نندار
ی ها از مثل یمثَل و ،باشد میهم حمض وت وگمان  ،ها آن نيسخن گفنت از تعارض ب و 

  .باشد می دليلن وکه بدی ظن اجتهاد
؛ تعارض دارد ،افتهياج وه روگر و دنيشاذه با آن چه که ب های هن اضافيا :مودی  هنقط
  .ستينی لتوچ کس ديهی برا  لت قائمود بعد از :ندويگ مى  که کسانی
فی در نی اما سع ،اند کردهان يرا ب مهدينيات ياور ءاز علمای اريسب: والًا ،پاسخ به آندر 

نکردند، پس فی را ن ی امام مهد بعد ازف ير که استمرار تکلومهان ط امدند،يبر ن ها آن
  .دنديمتعارض را نفه وجود ها آن چرا از
ز يد، بلکه جاور ى مننيب ف ازيتکل ی فات امام مهدوبه هنگام : دويگ مىی د مرتضيس 
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ام يمصاحل اهل آن ق ون يحفظ دی برا ،ائمه بعد ازمباند، که  عشر اثنائمه ا است در حصر
ف شده به يرا بر ما تکليز ،کند ىخارج من ،یعشری ن به اثناميداز ن را سخن ما و اين، کنند می

ان يشفاف بر وضع خالف است که ما آن را به طوآن م وم ين که امامت آنان را بدانيا
 جدا و خمالفامنان منفرديعنی  ما رين اسم از غيما به خاطر ا ، وميستيافق آنان نوما م ، وميا کرده
  )١٦٤(.)ميا شده
ی لت قائم براود بعد ازن که يبه ا :ح آمده استيت صحياودر ر( :دويگ مىی طربس شيخ و

آن  با وت شده، ياوام فرزندش رياز ق اهللا  شاء  انست، مگر آن چه که ينی لتوچ کس ديه
ند تا ور ىا منيشان هرگز از دنيات آمده که اياوشتر ريب در و، شود ىمنني رد قي وت با قطع ياور

ام يق وات وج اموخری  هنشان شود و میمرج  وهرج  ايکه در آن دن ،قيامتز قبل از وچهل ر
  )١٦٥(.)وند داناتر استخدا وساعت است 

 خود )دمشن(صدد حماججه با خصم  دروی م است که وار معليبس ،ید مرتضياز کالم س 
د ويگ مى خودلذا  ،باشد می عشری فرقه اثن گذاری به نامفاظت از حمهم به خاطر  و آن. باشد می

ز يبلکه جا، رسيدمين ی شهادت امام مهد بعد ازف يال تکلوز مورد در نيقي وما به قطع 
ن بپردازد، اناممصاحل مسل ون يبه حفظ د تا، مباندی باقکسی  شان يشهادت ا بعد ازاست 

ن امر علت قرار يای برا ، وميهستی عشر ان که ما اثنيبه اکند  منیرا خارج  ن امر مايا و
چيزی مهان  و اينم، يهست عشر اائمه اثن که ما مکلف به شناخت امامت دويگ مى ودهد  مى

 اعتقاد ندارند ما به امامت ائمه  ريغ ، چرا کهما شده است ريغ وه اختالف ما ياست که ما
  ).وميآنان منفرد ش از نامن يا ما با و ميما به آن اعتقاد دار و

   :دويگ مىاضح است که وی وکالم  و
  .ی شهادت امام مهد بعد از ،فيال تکلوز وعدم قطع  :لوا
ن يد از فاظتحممباند که به ی باقکسی  ی شهادت امام مهد بعد ازز است که يجا: مود

  .ن بپردازداناممصاحل مسل و
ی عشر ان که اثنيا عنوانبه  امر ما را ون دين که التزام به ايبه ا: دويگ مىی د مرتضياما س 

                                                
  .٣۶٨ص: ، االيقاظ من اهلجعة بالربهان على الرجعة١۵٢ص ٢ج: صراط مستقيمال -١٦٤
 .٢٩۵ص ٢ج: إعالم الورى بأعالم اهلدى -١٦٥
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آن  وم ين که امامت آنان را بدانيف شده که به ايرا بر ما تکليز( .سازد منیخارج  ،ميهست
ما به  ، وميستيافق آنان نوما م ، وميان کرده اير شفاف بوضع خالف است که ما آن را به طوم

  ).ميشده ا جدا و خمالفامنان منفرديعنی  ما رين اسم از غيخاطر ا
 وده وه بيعشری اثن گذاری نامبا  ،شيعهشدن  ان منفرديدر صدد ب ی د مرتضيکالم س و

  .باشد ی میعشر ااثن گذاری نامن يا فاظت ازحم وفقط دفاع  وهدف ا
کالم  تأييدی براوی که  مىهنگا و آن، شود مىظاهر  از صاحب اشکالحتی ن امر يکه ابل 
 مىپس هنگا(ت گفته شده ياور در :دويياگر بگ :دويگ مى و ردوآ ی مىد مرتضيعبارت س خود
، کند مىفی را ن تأويلن يا). سليم کندآن را به فرزندش ت ،رسيد فرا -یمهد–شان يفات اوکه 
 وصيتفه يظی وادای د فقط برايشا و باشد یشان منيا بعد ازبقاء ی برادليلی ن يا :وميگ مى

ت وبلکه به امامتش دع ؛مباندی باق ،شانيا کسی بعد از ديشا و رٰديت منيتا به مرگ جاهل باشد،
  .رساند ىمن پدرانش وی و در ،یعشر ااثن بودنبه حصر ی ضرر و آن کند

ز يبلکه جا د،ور ى مننيب ف ازيتکل ی فات امام مهدوبه هنگام : دويگ مىی د مرتضيس
ام يمصاحل اهل آن ق ون يحفظ دی ائمه برا بعد ازمباند، که ی عشر اثنائمه ا در حصر ،است

ف شده به يرا بر ما تکليز ،کند ىخارج منی عشر ان به اثناميدز نا را و اين سخن ما، کنند می
ان ير شفاف بوضع خالف است که ما آن را به طوآن م وم ين که امامت آنان را بدانيا

 و منفرد ،خمالفامنانيعنی  ما رياز غ ،ن اسميا ما به خاطر ، وميستيافق آنان نوما م ، وميا کرده
  .ميا شده جدا

ی که از فرزندان امام مهد کسانی ،مهديني وجودهرگز  وکه ا ی کالم طربسنيهم چن و
 ثابت نشده نيقي وبه درجه قطع وی ن امر در نزد يا ديشا و ،کند ىمنفی را ن، باشند مى 

ز قبل وحجت چهل ر( ويندگ مىکه ی اتياو رنيتعارض ب وهم اوسبب ت ود علت يشا واست، 
ن که يا ،آن است مؤيدکه چيزی  و باشد، مهدينيات ياو رنيب و )يابد مىفات و ،قيامتاز 

 ؛شانيا بعد از ام فرزند اماميکه بر قی اتياو از رنيقي وقطع  وجودذکر عدم  بعد ازشان يا
ز قبل ومگر چهل ر، ندور ىا منيشان هرگز از دنيکه ا اند کردهان يات بياوشتر ريب و( :دويگ مى
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  )١٦٦(.)باشد می قيامتاز 
 نيب و مهدينيلت ود وجودگفنت به  نيتعارض ب وجودبه عدم  ،گذشتهوی در گفتگ: ماًود

  .ستيآن نی  هباروبه شرح دی ازين کردمي، وگفنت رجعت اشاره 
  .رددگ مىرجعت آغاز  ی فات امام مهدو بعد ازن که يا: موسی  هنقط

امام  بعد از ،که مسئله رجعت ، و اينميا ان کردهيگذشته بی ها ن نقطه در شبيپاسخ به ا و
 و، باشد می مهديني ازی مهد مهنيازدود بعد ازبلکه ، دواهد بوخن املهدی  سناحلحممد بن 

ی از مهد دومقص و، کند مىج وشان خريا بر  حسنيکه امام  ،هستندی شان مهان مهديا
  .ستينای  يهذری وی ات براياوکه در رکسی مهان 

  .)وصيتت ياومگر با رد ر ،شود یتعارض رفع من( :چهارمی  هنقط
ات ياو رنيد که بياضح گردومشا ی ن که برايبعد از ا ،اضح استون نقطه يپاسخ به ا و 

 وهم وک تيتعارض فقط  فرض و ندارد ی وجودنه تعارضوچ گيه ،ات رجعتياور و مهديني
  .دويگ مىخالف آن سخن  بر ،تيحج وبلکه برهان  ،باشد می تيحج واز برهان ی ال خاليخ

در  و آن ،)وصيتت ياوجز با رد ر: (دويگ مىکه  ،ندارد مىاش تعجبم متا سپس از گفته
 وسفارش  خودات ياوبه عدم رد ر فراوان،ن ومت وص ودر نص ت يات اهل بياوکه رحالی 
   :کنم میان يب ،فرزندامنی ا مشای ات را براياون رياز ای برخ ،کنند می تأکيد
 يباأما واهللا إنّ أحب أصح( :فرموددم که يشن  جعفر یباد، از ويگ مىده احلذاء يعب یبا
إذا مسع  يالذ حاالً وامقتهم إيل ين أسوأهم عنداههم وأكتمهم حلديثنا، وأورعهم وأفق إيل

                                                
: در كشف الغمة یفتح اربلابی ، و هم چنني فرزند ٣٨۶ص ٢ج: آن را نيز شيخ مفيد در ارشاد گفته است -١٦٦

  .٢۶۶ص ٣ج
مهانا که تعداد ائمة، دوازده تا هستند که : (... گفته است ٧٧و شيخ صدوق، در كمال الدين و متام النعمة ص 

 یکند، مبن آن چه که ذکر مى ی، سپس بعد از وکند مى و داد عدلاست که زمين را پر از  یدوازدهم آنان مهان کس
 یبر اين که امامى و يا قيام قيامت، خواهد بود و ما از آن امر در تعجب نيستيم، جز به اقرار به دوازده امام اعتقاد

  .)...دوازده نفر ديگر باشند  یکه بعد از و شود مىکه ذکر 
است که  یشاهرود یمناز ی، شيخ علمنود اشاره  یهدمه بر وجود مهديني بعد از امام ک یو از مجله کسان

 ١٠ج: به کتاب مستدرك سفينة حبار). ص شده استن وجود ندارد و بر آن در روايات نبر آ یاشکال: (گويد مى
  .مراجعه فرماييد ۵١۶ص
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احلديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله ومل يقبله قلبه، امشأز منه وجحده، وكفر مبن دان به، 
  )١٦٧(.)بذلك خارجاً من واليتنا يکونإلينا أسند، فلعل احلديث من عندنا خرج، و يوهو ال يدر

ين اصحامب کسی است که نسبت به حديث ما زيرک، دارتر ستود ،سوگندند وبه خدا( 
د به ما هرگاه حديثی بشنو ،که و بدترين آنان نزد من کسانی هستدانا و خربه و رازدار باشد 

کند و قلبش آن را  کنند و هرگز در مورد آن تعقل منی دهند و از طرف ما روايت می نسبت مى
داند  ورزد و او منى و به صدق آن کفر مى کند میشود و انکارش  پذيرد و از آن هراسان می منى

پس به مهني سبب از واليت ما خارج  ؛که شايد حديث از ما باشد و سند آن از ماست
  ).شود مى

 فأنا خماصمه يوم القيامة، فإذا بلغكم عين من رد حديثاً بلغه عين( :فرمود  اهللا رسول و 
 )١٦٨(.)اهللا أعلم: حديث مل تعرفوا فقولوا

 من در روز قيامت با وی خماصمت و؛ کس حديثی که از ما ابالغ شده را رد منايد هر(
دمشنی خواهم داشت، پس هنگامى که حديثی از من بسوی مشا ابالغ شد و آن را درک 

  ).خداوند داناتر است: نکرديد، بگوييد
 يآتاكم مرجئال تكذبوا حبديث ( :فرمودشان يکه ا کند میت ياور ،از ائمهيکی  از ريبص ابی

فوق  نسبه إلينا فإنكم ال تدرون لعله شیء من احلق فتكذبوا اهللا  يوال خارج يوال قدر
   )١٦٩(.)عرشه
غ رويا به ما نسبت داد د و خارجی آورد يا يا قدری و حديثی که آن را فرد مرجئی و(

 را در خداوندآن وقت  که در ،حق باشد چيزی از که آن شايد دانيد مشا منى زيرا ؛نپنداريد
  . )تکذيب خواهيد منود ،باالی عرشش

  .ميرسان مىان يبه پا ،اشکال ششم مورد را در خودن جا شرح يا تا و
 حسنيهفت تن از فرزند  و( يان کردندات بياوشتر ريب :ن استياشکال هفتم ای  هاما خالص
 (اجب استودر خرب  ،اکه ادات حصرِ مبتد.  
  

                                                
  .۵۵٧ص: درجاتالبصائر  -١٦٧
  .۵۴٩ص ١ج: ميزان احلكمة -١٦٨
 .۵۴٩ص ١ج: ميزان احلكمة -١٦٩
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  :پاسخ آن و
  .ندارندی چ منافاتيه  مهدينيات ياوبا ر و نظر دارند،  بر ائمهات ياوآن ر: لوا
 ست که مبتدا دريالزم ن و مهيشه ن قاعده هستند،يها منکر طرح ا ین که بعضيبه ا :مود

ها  يغهصی برخ مورد در ،خودکتاب حدائق  در حبرانیی حمدث بزرگ آقا و د،ور شوخرب حمص
ی تيدوحمد و در خربش حصر ن حصر مبتدايبر ا و: (دويگ مى، دهد رخ مى ها آن که اطالق در

  )١٧٠(.)حمقق شده است ،خودکه در حمل  رومهان ط ،مطرح نشده را که آنيز ندارد، وجود
خربش  وکه اگر مبتدا معرف به جنس  ديبدان( :آمده استی قوسی  يهدر حاش جا مهنياز  و

 ومانند کَرم  مبتداء در خربحصر يعنی  ؛شود میحصر الزم  ر باشد،وجمر و ا جاري وظرف 
عرب  جز دری خبشش وچ کرم يهيعنی  ،باشند میش ياز قر  ائمه واست  یعرب خبشش در

  )١٧١(.)ستيش نيدر قر جزی ا ائمه ، وستين
  .بر جنس استی مبنی  حملريغ و آن )تاست هن(ن جا يدر امبتدا  و
به آن چه  واست  ینباج وگانه ين قاعده بيا، ومين قاعده شيا سليمتی ر جدلوبه ط اگر: موس
 موردب وجو و ح باشد،ينص صح وجوداگر آن با عدم  ندارد،ی ارتباط حبث ماست موردکه 
ص ونص وات ياوکه رحالی در  –ب حصر مبتدا در خربوجودم ومقص–شود  می آشکار نظر
م وات معلياور و اين ،اند کردهداللت   حسنياز فرزندان   مهديني وجودبر ی اريبس

  .کند مىرا باطل  نظر موردشدن حصر 
ش را به عمل کردن به ويان خيعيش شان يت شده که اياور  تياز اهل ب :چهارم

-أرأيتك لو حدثتك حبديث ( :فرمود  عبد اهللا یبا .اند کردهسفارش  خوده آخر فرمود
فقال . باخلريكنت آخذ : قلت: قال من قابل فحدثتك خبالفه، بإيهما كنت تأخذ؟ مث جئتين -العام

   )١٧٢(.)رمحك اهللا: يل
 نزد من بياييد و ،بعد از آن سپس روز -عام– حديثی بگوييم را مشا، هنگامى که امروز(

 :عرض کردم :گفتخالف آن به مشا بگوييم، مشا به کدام يک عمل مى کنيد؟  بر حديثی را
  . )خداوند مشا را رمحت کند: فرمود .گيريم آخر مشا را بر میکالم 

                                                
 .٢٠٣ص ٢۵ج: احلدائق الناضرة -١٧٠
 .۴١۵ص ۴ج: حاشية الدسوقي -١٧١
  .۶٧ص ١ج: یكاف -١٧٢
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  عبد اهللا یبابه : دويگ مى و کند میت ياور  عبد اهللا یباس از يبن خنعلی م و
خذوا به حىت : قال ؟حديث عن آخركم بايهما نأخذولكم وإذا جاء حديث عن أ( :معرض کرد

إنا واهللا ال : عبد اهللا  ابومث قال : قال .فخذوا بقوله يفإن بلغكم عن احل ييبلغكم عن احل
 ). فيما يسعكم ندخلكم إالّ

 ؟ميک عمل کنيبه کدام ، ن مشا به ما برسدياز آخری ثيحد ومشا  اولنياز ی ثياگر حد(
پس هنگامى که از معصوم با  ؛برسد) معصوم(زنده  فرد تا خربی که از ،آن را برگرييد: فرمود

چيزی را که قدرت  که ما ،به خداوند سوگند :فرمودسپس  .خرب شديد، سخن او را برگرييد
  .)کنيم بر مشا عرضه منى ؛درک آن را نداريد

خذوا ( :فرمودگر يث ديدر حد و :است گفته ،ن خربينقل ا بعد از ،فیدر کا 
  .)عمل کنيد ،)اخير(به خرب جديد ( )١٧٣(.)باألحدث

 ی پيامربها هفرمودن يدتريجد ون يآخر ،وصيتت ياون که رياضح است به اوار يبس و 
 گفته شده در صفحه قبلروايات پس طبق  ،کند مى روشنفاتش را ون ساعات يدر آخر، 

   .تر استسزاوار ،عمل به آن از مهه
ی اون که فتيرت اوص در، ف استومعر در حال حاضر ،هيمزه علوفقه ح سپس آن چه در 

 رسولن که يبه ا ر کنندوتص و اگر، شود مىاجب و آخری اوعمل کردن به فت، دي منايريجمتهد تغ
 شان ير که اومهان ط -  ؛باشد )هدهندا وفت(ی مفت خاندان پاکش  و مىمرد را 

شتر يحال آن که ب ؛يندمنا فی مىم عريمفاه سخنان آنان را محل بر ورند وآ مىعارف به حساب 
که از رسولی نه  – ؛نديآ ىفهمد، من مىبر اساس آن چه که عرف آن را  کلمات آنان 

ه که يمهانند فق وی  که با ؛شود میاجب و والزم  ها بر آن ، وند آمده استوطرف خدا
ی اواجب است که به فتو ها آنبر  و ؛يند، معامله مناشود مىض وع رأيشی ا مسأله در یگاه

 ؛فاتشودر شب  د که حضرت حممد وبچيزی ن يآخر ؛وصيت و اين ند،يعمل منا خرأمت
  ؟ستيچی برا ؛مهه اصرار بر رد آن فرمود، و اينسخن 

در  وجودن ميممضا وم يمفاه بر؛ اند آمده اهللا  رسول بعد ازکه ی ا ن که ائمهيجدا از ا
  .اند کرده ، تأکيداشاره شده است ها آنکه به  شويات خياور از یاريدر بس ،وصيت

                                                
 .۶٧ص ١ج: یكاف -١٧٣
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  !د؟ول نشوقب وصيتن يح است که ايصح ،سنت قرآن واز يلی ن مهه داليا وجودا با يآ 
آن را ذکر   اهللا رسولکه  ،ندويسخن بگ ومىثقل س وجود از ،ها آنن که يجز ا

له آن يسوبه  وسنجند،  مىآن  ات را باياوکه ر ،است ميزانی و يرياز مجله معا ، و آناند کردهن
 ؛کنند میخمالفت ، عترت کردند قرآن وبه  روفقط حمص ت رايکه هدا  ی پيامرب فرمودهبا 

  ).استفی ما کای برا ،کتاب خدا(: د که گفتندواهند بوخکسانی قت مهانند حال يدر حق
از يکی تنها به  و )استفی ما کای برا ،کتاب خدا( :که گفتکسی آن  ت امريدر ا

 و آنرا اضافه کردند  ومىثقل س، ها آنحالی که  در ،است قرآنمهان  و آنکرد  ء اکتفانيثقل
 و ديدر عقاحتی  چيزدر مهه ء شدند که سخنان فقهاکسانی ل به يتبد ،است ءی فقهاأمهان ر

  .کردند مىعبادت  ول وست، آن را قبيز نيجا ها آند در يتقل ،فقهاء خودکه در نزد ی اتيروضر
م چنگ وکه به ثقل سکسی  وبت زده شد يمص، کرده ءاکتفاقرآن که به  کسیجه يدر نت

  .بت زده شده استيهم مص ،نکرده ء اکتفانيبه ثقل وزده 
را  وصيت ود ومن ءاکتفا ،قرآنکه فقط به کسی د يابي مى در ،کنيداگر دقت  ،جا مهني از و 

 و - منزه است وآن پاک  از  رسول و– ،ان زديمت هذ  اهللا رسولبه  ورد کرد، 
 و ه استرسيدجه يهم به مهان نت ،م اضافه کرده استوثقل س، نيثقل که برکسی  نيهم چن
  .لش نکردوقب ود ورد من را اهللا  ی رسولبرا وصيت وجود
 نيز وه ذکر نشدند ريغ ورات وهرگز در ت مهدينين يا :آنی  هکه خالص ،هشتماما اشکال  
که در يی از آن جا و .خرب ندادند ها آندن يبه د، که داشتندی در شب معراج  پيامرب

 ؛استبه آنان خرب داده ، خودبه هنگام معراج   پيامربنه  و، اند شدهآن ذکر ن ريغ ورات وت
  . دومن را ذکر کردند، عمل مهدينيکه ی اتياور و وصيتت ياوبه ر توان یپس من
  :همون تيپاسخ ا در و 
ی  هندويد بر جهل گيشا؛ ودگفته ش، در کتب گذشته مهدينين که به عدم ذکر يبه ا :لوا

 وبر ائمه  ،دارد وجودکه در کتب گذشتگان  هايی منتحال آن که  ن سخن داللت کند،يا
  .کنم میذکر  را ،کتب گذشتگان های منتنه از وچند من ،مشای برا واشاره شده است،  مهديني

باز ی در ،دم که در آمسانيد ون نگاه کردم، يا بعد از - ۱( :اصحاح چهارم آمده است در 
دم که به يشن ،)وق استش مانند بيصدا( دويگ مىق سخن وب که مانندولی ای صدا و باشد می

 .را به مشا نشان دهم، افتد مىآن اتفاق  بعد ازتا آن چه  ؛اين جا باال بيبه ا :دويگ مىمن سخن 
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کسی  بر آن ختت و ؛بر آمسان قرار گرفتی هنگام ختت و آنشدم ی حوکه ناگهان مانند ر - ۲
در  نني کمارنگ و باشد می يقعق وشب يه سنگ يشب ،دوکه نشسته بکسی  و -۳ .دونشسته ب

 و. دوب چهار ختت وست يب ،اطراف ختت در و - ۴ .ه زمرد استينگاه شب در ،اطراف ختت
 اند يدهشوده پيکه لباس سف ،دبودننشسته  چهار مرد بزرگ بيست و ،ها وی ختتر دم که بريد
خارج يی صداها وها  برق و از ختت رعد و -۵. دواز طال بيی ها آنان تاج بر سر و

  )١٧٤()....شد مى
 احلسنامحد د ير که سومهان ط ؛می باشند  مهديني وائمه  ،چهار تن وست يب و اين 
 ان کردنديب ،تيدر نامه هدا آن را.  
  .باشد میافق وم ،وصيتم فهون منت با متام ميفرزندامن که ا ،کنيد مىمالحظه  و 
دن يبه د ،رفتند خداسوی که به  در شب معراج اکرم  پيامرب و( وای  هاما گفت: مود

   ).خرب نداده است ها آن
  :وميگ مىوی رد  در
، باشد میمصلحت ی برای امر ،قت حاجتوان در يب تأخريکه  ،کردميدر گذشته ذکر  - ۱
است ی امر و اينزمان خطاب  از تأخريجدا از  ؛شود ىده منيدی بد و نه قبحوچ گيآن ه که در

ل يقباز اين  نيزما  مورد و ،سخن نگفته است ،ر مطلقوبه طبودنش  بد وح ياز قبکسی که 
ما مکلف  :که گفتندی قتوآن  وآن شرح دادند  بر ،یطربس ی ور که مرتضو، مهان طباشد می

د که يايب  مهدیامام  کسی بعد از ،شود یمانع من ، و آنميگانه هست ازدهوبه شناخت ائمه د
  اهللا رسول و ؛ان کردميبقبالً مشا ی سخنانشان را برا ود، وشخليفه  زمنيشان در يبعد از ا

خرب دادن  ددنياز ندين اي و تر باشد، آنان خرب ندادند،که ممکن است مصلحت کتمان آن مهماز 
کشف حقائق بر اهل آن  واحکام  بودنج يتدروی ر که از ومهان ط در آن زمان باشد، ،به آنان

مهان  است، ريگ سخت وسخت  ،ها آنرا که امر يز که تاب حتملش را دارند، عهد کرده است؛

                                                
 .٣٩٩ص: چهارم باباجنيل،  -١٧٤
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إنّ أمرنا صعب مستصعب، ال حيمله إالّ عبد مؤمن امتحن اهللا ( :فرمود  نيمنوامل امرير که وط
 )١٧٥(.)نة وأحالم رزينةيحديثنا إالّ صدور أم يال يعقلبه لإلميان، و

ای  مگر بنده ،کند کسی آن را حتمل منی و ؛است گري سخت مهانا که امر ما سخت و(
های راز دار و  تنها سينه ،اميان امتحان کرده باشد و حديث ما را هکه خداوند قلب او را ب

 . )کنند اهل صرب محل می
 یبوبه خ ،ق رائان حقايدر بی جيتدری اقتضا ، واست يمىحک فرد اهللا  رسول

فهمشان سخن  ودرک ی  هکه با مردم به انداز ،امر شده  به آنان چرا که ؛داند مى
اء أمرنا أن نكلم الناس على قدر نبيإنا معاشر اال( :فرمود  پيامربر که ومهان ط ؛ندويبگ

 )١٧٦(.)عقوهلم
  ).گوييمسخن  ی عقلشان که با مردم به اندازه ،مور شدميأم اءنبيما ا(

ما در  و )١٧٧(،فرمود امام صادق  ر کهومهان ط. ترند  ور که آنان به زمان اعلممهان ط
فات وشب  را جز در مهدينيکه چرا  ،ميم کنوکرا حم  اهللا رسولکه  ،ميستينی گاهيجا

                                                
 .١٢٩ص ٢ج: ج البالغة بشرح حممد عبده -١٧٥
حسن بن  محد بن حممد بن عيسى، ازاصحاب ما، از از ا یمجاعت: با اين سند روايت منود.٢٣ص ١ج: یكاف -١٧٦

 .عبد اهللا  یباصحاب ما، از ا یفضال، از بعضالابن  یعل
نزد  در: (حديث منود و گفت یمأمون رق از همحز یبابراهيم از ا: کند ر آشوب، در مناقب روايت مىابن شه -١٧٧

عرض وارد شد و سالم منود و سپس نشست و به ايشان  یبودم که سهل بن حسن خراسان آقامي، امام صادق 
مانع  یتر هستيد؛ چه عاملسزاوارت مشاست و مشا اهل بيت به امام یفت و رمحت براأفرزند رسول اهللا، ر یا :کرد

مشا مششري  یهزار نفر را مى يابيد، که پيش رو ميان شيعيان خود به تعداد صد که در یشده که مشا بنشينيد در حال
حنفيه، تنور را  یا: ، سپس فرمود، بنشينيد که خدا مشا را حفظ منايدیخراسان یا: به ايشان فرمود بزند؟ امام 
، بلند شو نیخراسا یا: بر آن قرار گرفت، سپس فرمود یتنور را روشن منود، تا گداخته گرديد و سفيد .روشن کن

گذر، که خدا از بآتش عذاب نکن؛ از من  فرزند رسول اهللا، مرا با یآقامي، ا یا: گفت ی، خراساندر تنور بنشني و
که  یدر حال یهنگامى که ما در چنني احوال بودمي که در آن وقت هارون مک .گذشتماز مشا : فرمود .مشا در گذرد

امام صادق به ايشان  .فرزند رسول اهللا یسالم عليکم ا: در دستش بود، تشريف آورد و گفت) نعل(پوش  پای
و امام ، نعل خود را کنار گذاشت و سپس در تنور نشست: گفت .نعل خود را کنار بگذار و در تنور بنشني: فرمود

برخيز و در  یخراسان یا: سپس فرمود که ايشان آن را مشاهده مى منود؛ یمنود که گوي یبا خراسان گفتگوشروع به 
در درون تنور نشسته بود و از آن جا  یبرخواستم و به درون تنور نگاه کردم و ديدم که و :گفت .تنور نگاه کن
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ال قرار ؤس مورد، دهند مىاز هر چه اجنام ،  هستندنين چنيآنان ا ، و اگرذکر نکردند
 و کند میرده است، امر وآ  پيامرببه عمل کردن به آن چه  ند ما راو، بلکه خداگريند یمن

عنه فَانت هوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد وما آتاكُم الرسول فَخذُوه وما نهاكُم ﴿ :فرمايد مى
  )١٧٨(.﴾الْعقَابِ

 ،، و از آن چه ی کرده)و اجرا کنيد(بگرييد  ،برای مشا آورده آن چه را رسول خدا (
   .)!خدا بپرهيزيد که خداوند کيفرش شديد است) خمالفت(اری مناييد؛ و از دخود

دادن از  خرب بودنز يعدم جاعنی به م معراج ودر شب اسراء  ،مهدينيت يؤعدم اخبار ر
د به ناوکه بت ،ت دارديالو  اهللا رسولبر  یکسا يآ و، باشد یفاتش منودر هنگام  ،شانيا

 شانيا ، وان استخودشن مردم به يترسزاوار شان ين که ايا اي د،يش اقدام مناياجنام کارها
 م که عدم يکن مى آشکارجا  مهنياز  ، وکند مىرا مراعات  مصلحت اسالمی عير طبوبه ط

 که عائد اسالم است،حتی مصل وآن زمان به خاطر هدف مهم  در ،مهديني اطالع دادن از
  )١٧٩(.﴾بلْ يرِيد كُلُّ امرِئٍ منهم أَن يؤتى صحفاً منشرةً﴿ :ديفرما مىند وخدا. باشد می

برای او فرستاده ) از سوی خدا(ای  نامه جداگانه ،انتظار دارد ،ها آنبلکه هر کدام از (
 ).!شود

   )١٨٠(.)كأم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم( :فرمايند مى  امري املؤمنني و 
   .)که کتاب پيش روی آنان نيست ،گويا آنان ائمه کتاب هستند(
ی سخن امشبمان ا ،له آنيسوبه  و رسد مىان يپاسخ به اشکال هشتم به پا، جا مهنيتا  و

   .العاملنياحلمدهللا رب  و. شود مىمتام  ،زان منيعز

                                                                                                                                                   
به خدا : معرض کرد؟ یخراسان مانند اين چند نفر مى يابدر : خارج شد و بر ما سالم منود و امام به ايشان فرمود

ه خارج منى شومي که در آن پنچ نفر ک یرا منى يابيد؛ ما در زمان نه به خدا، يک نفر: فرمود. را منى يامب یقسم، نفر
 .٣۶٢ص ٣ج: مناقب آل أيب طالب). ، ما به زمان آن آگاه ترمييابيم ىرا من مهدست ما باشند

  .٧ :احلشر -١٧٨
  .٥٢: املدثر -١٧٩
  .٣١ص ٢ج: ج البالغة -١٨٠
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  : قسمت هنم
  :گفته شد  مهدينيمورد روايات وصيت و روايات  دفع آن چه که در

ت مبارک ودع موردرا در  وسخنان اتا  ؛بودند منتظر آمدن پدر وفرزندان حاضر شدند 
 :پدر گفت ، ودندوهم تبادل سالم من با وآنان سالم کرد  بر وپدر آمد  و ند،وبشن یانمي

  رسيد؟تا به کجا  فرزندامن سخن ما
  .رسيدميتا اشکال م  ،پدر: اثقو

بر  ازده ائمه راوتعداد د  پيامربکه  مىهنگا :ن استياشکال م ای  هخالص و :پدر
شان زمان يد اومقص و ؛رددگ ىمنی  ی وخال ،از آنان زمني: فرمود  حسنبه امام ، مشرد
محل شدن ، شتگ مىی از آنان خال زمني ؛دوشان بيا ی بعد ازا ، و اگر ائمهده استوف بيتکل
 آن از جماز راي، زباشد میاقع ور از ود ،ر فرزندان آنان استون که منظيبه ا زمنيشدن ی خال
  .دو شريتعب آنان ندارد که بری رتوضر و باشد می

  :وميگ مىپاسخ آن  در
  :با سه لفظ آمده است ،اند سخن گفته  از آنان ،زمني ی بودنکه بر ی اتياور
ال ختلو األرض من قائم هللا (: فرمود  امري املؤمننير که ومهان ط، "لفظ حجت" :لوا
   )١٨١(.)بيناتهمغموراً، لئال تبطل حجج اهللا و إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً. حبجة
مغمور  چه پنهان و چه ظاهر و مشهور باشد و. رددگ ىزمني از قائم به حجت خدا خالی من(
  ).نات اهلی نشود، تا اين که باعث بطالن حجج و بيباشد

األرض إالّ اثنان لكان أحدمها احلجة على  لو مل يبق يف( :فرمايند مى  عبد اهللا یبا و
 )١٨٢(.)صاحبه
  ).يکی حجت خدا بر ديگری خواهد بود ،فقط دو نفر باقی مبانند ،روی زمني گر برا(

                                                
  .٣٧ص ۴ج: ج البالغة بشرح حممد عبده -١٨١
  .۵٢ص ٣٢ج: حبار األنوار -١٨٢
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 :مث تال هذه اآلية، تون من احلقيفيها ما مي يلن ختلو األرض من حجة عامل حيي( :فرمود نيز و
   )١٨٤( )١٨٣(.﴾يرِيدونَ أَن يطْفؤواْ نور اللّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللّه إِالَّ أَن يتم نوره ولو كَرِه الْكَافرونَ﴿

ن يسپس ا) شود خالی منى ماند ی او حقِ مرده، زنده می هرگز از حجتی که بواسطه ،زمني(
را با دهان خود خاموش کنند؛ ولی خدا جز  ،خواهند نور خدا مى ها آن( :ت کردندوه را تاليآ

  ).!کافران ناخشنود باشند ،خواهد که نور خود را کامل کند، هر چند اين منى

زالت األرض إالّ وهللا تعاىل فيها حجة يعرف احلالل من احلرام، ويدعو ما ( :فرمايند مى نيز و
إىل سبيل اهللا، وال تنقطع احلجة من األرض إالّ أربعني يوماً قبل القيامة، وإذا رفعت احلجة، أغلق 

أولئك شرار خلق اهللا وهم الذين يقوم . باب التوبة فال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل اآلية
  )١٨٥(.)هم القيامةعلي

که حالل را  ،حجتی باشد ،برای خدا ،آن جز اين که در ؛ماند زمني هرگز استوار باقی منى(
 ،جز چهل روز قبل از قيامت ،حجت از زمني از حرام بشناساند و بسوی خدا دعوت کند و

به   اميان کسی شود و ديگر توبه بسته می بدر ،ردد، و هنگامى که حجت رفع گرددگ ىقطع من
 ،هستند آنان شرورترين خلق خدا .قبل از آن اميان نياورده باشد اگر ،حالش سودی ندارد
  ).د شو پا می بر ،آنان کسانی که قيامت بر

ن وبد زمنيا يآ :معرض کرد  عبد اهللا به ابا: دويگ مىی محزه مثال یبا، "لفظ امام": مود
  )١٨٦(.)لساخت لو بقيت األرض بغري إمام( :فرمود ؟ماند ی مىامام باق

  .)رديدگ مىبا اهلش ويران  ،اگر زمني بدون امام باقی مباند(
نقل  ،از جدش ،ارشواز پدر بزرگ  باقر جعفر امام حممد یبا، "لفظ دوازده": موس

 أيبابن  يأوهلم عل من أهل بييت واثنا عشر إين: قال رسول اهللا( :فرمودکه حضرت ، کند مى

                                                
 .۳۲: التوبة -١٨٣
  .۵٠٧ص: بصائر الدرجات -١٨٤
 .٣٣٩ص: كمال الدين -١٨٥
  .۵٠٨ص: بصائر الدرجات -١٨٦
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ساخت  يامسكها اهللا ا أن تسيخ بأهلها، فإذا ذهبت اإلثنا عشر من أهل طالب أوتاد األرض اليت
  )١٨٧(.)األرض بأهلها ومل تنظروا

که اولشان علی بن  ،اهل بيتم ازده تن ازبه راستی که من و دو :فرمايند مى رسول اهللا (
حمکم نگه ها زمني را  ی کوه که خداوند بواسطه ؛زمني هستيم رااستو یها کوه ،طالب استی اب

 رود و مى زمني با اهلش فرو ،مردمش نريزد، و هنگامى که اين دوازده تن بروندبر  تا ،داشته
  ).شود ای به آنان مهلت داده منی حلظه
له آن اشکال گرفته را مشاهده يسوبه  ،که صاحب اشکالی تياودر ر ،ن خاطريبه ا و

 و سپسهستند   که آل حممد، کند مىرا ذکر   گر تيآن عترت هدا الًوکه ا ،ميکن مى
ساخته  علی ف به امام ولفظ حجت را معطی گريد وامام عطف کرده  لفظ حجت بر

 ؟ماند ىمنی از حجت خال زمنين که يبه ا :مشای  فرموده ، اهللا رسول اي :گفتم( است؛
چيزی  .)ديهست وا بعد ازحجت  وامام  وت ومن است  بعد ازحجت  وامام علی ، یآر: فرمود

 رسولر که واند، مهان ط قرار گرفته زمنير بحجج  عنوانن که آنان به يبر ا: کند میکه داللت 
ی خال ،بر خلقتی را از حجت زمنيمشا  و( :اند ودهح منيت تصرياور خوددر  اهللا 

رسيده ا تي و گريد یاطاعت قرار من موردآشکار است که  ،مردم ميانکه در کسی  ی،ذارگ ىمن
  .)استکه پنهان شده 

  خطبنا رسول اهللا(: فرمود علی بن  حسن :کنم میت را نقل ياور خودمشا ی برا و
: ك فيكم الثقلنيتار ينافأجيب، و يادع معاشر الناس، کأين: يوماً، فقال بعد ما محد اهللا وأثىن عليه

أهل بييت، ما إن متسكتم ما لن تضلوا، فتعلموا منهم وال تعلموهم فإم أعلم  كتاب اهللا وعتريت
أعلم أن العلم ال  اللهم إين: لساخت بأهلها، مث قال لو خلت إذاًاألرض منهم، ومنكم، ال ختلو 

أرضك من حجة لك على خلقك، ظاهر ليس باملطاع، أو خائف  ينك ال ختلأال ينقطع، ويبيد و
يبطل حجتك، وال يضل أولياؤك بعد إذ هديتهم، أولئك األقلون عدداً األعظمون مغمور، لكيال 

يا : يا رسول اهللا، أما انت احلجة على اخللق كلهم؟ قال: فلما نزل عن منربه قلت. قدراً عند اهللا
                                                

 .۵۳۴ص ۱ج: لكايفا -١٨٧
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يا : اهلادي، قلت يفأنا املنذر وعل )١٨٨(﴾إِنما انت منذر ولكُلِّ قَومٍ هاد﴿ :حسن، إنّ اهللا يقول
هو اإلمام واحلجة بعدي، و  ينعم، عل: إنّ األرض ال ختلو من حجة؟ قال: رسول اهللا، فقولك

اللطيف اخلبري أنه خيرج  ينأهو اإلمام واحلجة بعدك، ولقد نب انت احلجة واإلمام بعده، واحلسني
ابنه،  يألمر بعده علا مضى احلسني قام با، فإذيجده عل يله علی مس: من صلب احلسني ولد يقال

وحكمه  يعلمه علموأشبهه الناس يب،  ييولداً مس ية واإلمام، وخيرج اهللا من صلب علوهو احلج
، وهو اإلمام واحلجة بعد أبيه، وخيرج اهللا من صلبه مولوداً يقال له جعفر أصدق الناس يحكم

  .قوالً وفعالً، وهو اإلمام واحلجة بعد أبيه
جعفر مولوداً مسى موسى بن عمران، أشد الناس تعبداً، فهو اإلمام وخيرج اهللا تعاىل من صلب 

علی، معدن علم اهللا وموضع : واحلجة بعد أبيه، وخيرج اهللا تعاىل من صلب موسى ولداً يقال له
  .حكمه، فهو اإلمام واحلجة بعد أبيه
يه، وخيرج اهللا حممد، فهو اإلمام واحلجة بعد أب: مولوداً يقال له يوخيرج اهللا تعاىل من صلب عل

هللا تعاىل من ، فهو اإلمام واحلجة بعد أبيه، وخيرج ايمن صلب حممد مولوداً يقال له عل تعاىل
احلسن، فهو اإلمام واحلجة بعد أبيه، وخيرج اهللا تعاىل من صلب : مولوداً يقال له يصلب عل

مره قوم ويثبت عليه احلسن احلجة القائم إمام زمانه ومنقذ أوليائه، يغيب حىت ال يرى يرجع عن أ
ولو مل يبق من الدنيا إالّ يوم واحد  )١٨٩(،﴾ويقولونَ متى هذَا الْوعد إِن كُنتم صادقني﴿ آخرون

لو ها قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً، فال خيذلك اليوم حىت خيرج قائمنا فيمأل لطول اهللا 
 اهللا تبارك وتعاىل أن جيعل العلم والفقه يف، ولقد دعوت يوفهم ياألرض منكم، أعطاكم اهللا علم

 )١٩٠(.)زرع زرعي ومن زرعی و وعقب عقيب عقيب
: فرمودما را مورد خطاب قرار داد و بعد از محد و ثنای خداوند   روزی رسول اهللا(

 يعنی زمان مرگم فرا(که بايد اجابت کنم  ،ای مردم گويی که من مورد دعوت قرار گرفتم
اهل  کتاب خدا و عترمت ،ذارمگ مى یدر ميان مشا دو چيز گران اء به جاو من  ؛)رسيده است

شويد، و از آنان بياموزيد و به  هرگز گمراه منى ،شويد متمسک مى ،ها بيتم، مادامى که به آن

                                                
 .٧: الرعد -١٨٨
 .٤٨: يونس -١٨٩
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ردد، و اگر خالی گ ىها خالی من از آنزمني  ها از مشا داناترند، و چرا که آن ،ها ياد ندهيد آن
دامن که علم هرگز کهنه  من مى ،خداوندا: فرمود، سپس شد با اهلش ويران مى ،شتگ مى
کسی  ؛کنی منى بر خلق رها ،تو هرگز زمني خود را بدون حجتت ردد وگ ىزايل من شود و منی

يا ترسيده که پنهان شده  و گريد که مورد اطاعت قرار منی ،که در ميان مردم آشکار است
اوليای خود بعد از هدايتشان گمراه نشوند، آنان  و نشود،باطل  تتا اين که حجت است،

هنگامى که  و ؛منزلت بزرگی دارند اما نزد خدوند قدر و ،کسانی هستند که تعدادشان اندک
: فرمودی خلق حجت هستيد؟  مهه مشا بر  يا رسول اهللا: معرض کرداز منرب پايني آمدند، 
و برای هر گروهی هدايت ! یا بيم دهنده مهان که تو فقط(: فرمايد مىای حسن؛ خداوند 

يا رسول اهللا : معرض کرد .باشد دهنده من هستم و علی هدايتگر می ، و انذار)ای است کننده
 حجت  ، علی مهان امام ویآر: فرمودردد؟ گ ىخالی من ؛زمني از حجت: فرموده مشا و
و حسني حجت و امام بعد از مشاست، و  ؛دامام بعد از او هستي حجت و ؛مشا من است و بعد

 ،کند فرزندی خروج می به من خرب داده که از صلب امام حسني  ،دانا خداوند لطيف و
فرزندش بعد از  ،يابد و هنگامى که امام حسني وفات مى باشد، که نامش علی و مهنام جدش می

فرزندی خارج  ،لب علیباشد، و خداوند از ص امام می و او حجت و کند او به امرش قيام می
باشد، که علم وحکمت وی علم و حکمت من  ترين مردم به من می که مهنام من و شبيه کند می
 ،کند فرزندی خارج می حجت بعد از پدرش است و خداوند از صلب او او امام و باشد، و می

حجت  و او امام باشد، و عمل می ترين مردم در قول و که صادق شود مىکه به وی جعفر گفته 
که مهنام موسی بن  ،کند خارج می یفرزند ،بعد از پدرش است، خداوند از صلب جعفر

و  باشد حجت بعد از پدرش می که در عبادت از مردم برتری يافته و او امام و ،عمران است
او معدن علم  ،شود که به وی علی گفته می کند فرزندی خارج می ،صلب موسی خداوند از

  .باشد حجت بعد از پدرش می او امام و خدا و موضع حکمت اوست و
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 او حجت و شود و که به او حممد گفته می کند فرزندی خارج می ،و خداوند از صلب علی
که به او علی  کند فرزندی خارج می ،باشد، و خداوند از صلب حممد امام بعد از پدرش می

فرزندی  ،باشد، و خداوند از صلب علی بعد از پدرش میامام  او حجت و شود و گفته می
و  باشد، امام بعد از پدرش می حجت و او شود و که به او حسن گفته می کند خارج می

ئم، امام زمانش و جنات خبش که حجت قا کند مولودی خروج می ،از صلب حسن خداوند
و افراد  شوند مىامرش خارج  تا ديده نشود و گروهی از ،کند باشد، او غيبت می ش میئاوليا
، اين وعده یگوئ اگر راست مى: گويند و مى( .ثابت و استوار مى مانند امر ویبر  ديگر

خداوند آن را آن قدر  ؛فقط يک روز باقی مباند و اگر از دنيا )د؟کی خواهد بو) جمازات(
گونه که پر از  مهان، کند  دادتا قائم ما خروج کند و زمني را پر از عدل و  کند طوالنی می

فهم مرا به مشا  ردد، خداوند علم وگ ىخالی من ستم گشته است، و زمني از مشا ی و ظلم و
که علم و فقه را در فرزندامن و فرزند  ،تعالی طلب کردم داده است، و از خداوند تبارک و

  .)فرزندامن و در کَشتم و کشت کشتم قرار دهد
ر به ومهان ط وهستند، اهلی حجج  نيز مهديني، هستند حجج خدا  ر که ائمهومهان ط

هنگامى که حسني  و(: کند مىان يت بياون رير که اومهان ط، ام هستندوق ن که ائمه يا
 مهديني ،)باشد امام می و او حجت و کند فرزندش بعد از او قيام به امرش می ؛وفات مى يابد

ت امر يدر اولی  باشند، مىائمه ، شده ثابتقبالً نه که ومهان گ نيز مهديني ، و هستندنيچن نيز
ان ير که در گذشته بومهان ط؛ گريند میت قرار يتر از اهل ب ينيپا ای مرتبه ودر درجه  مهديني
  .کردمي

 ر ازود ،نان استآر فرزندان ون که منظيبه ا ،زمنيشدن ی محل شدن خال :وای  هاما گفت
  ).دو شريتعب آنان ندارد که بری رتوضر و باشد می آن از جماز رايزباشد،  میاقع و

اهلی ازده ائمه که حجج ود از دون که مقصيا ،ميديمن که فهيا بعد از ،آن بودنباطل 
  .شود میآشکار ، رددگ ىمنی  ندهيآ نه در وگذشته  از آنان نه در زمني باشند و می
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عترت  که آنان  نيبه خاطر ا ؛ذکر شدند  پيامربسط وکه ت ائمه ی ها نام و 
 چيزنه به خاطر  ائمه بر خلق هستند، اهلی وان حجج و آن ؛هستند  پيامرب ت کنندهيهدا

  .دواهد بوخی جماز ،محل بر فرزندانش :دوتا گفته ش! گريد
فرزند  ن که امامت دريان کردند به ايب خودات ياودر ر ت يه بر آن، اهل بوسپس عال

  .دواهد بوخ ،فرزندان

دم که يشن  عبد اهللا اباز ا :دويگ مى ود و بنيبن اععلی األ عبدنزد  ،یسيمحاد بن ع
له  خص علي بوصية رسول اهللا، وما يصيبه له فأقر احلسن واحلسني  إنّ اهللا ( :فرمود

بذلك، مث وصية للحسن وتسليم احلسني للحسن ذلك حىت أفضی األمر إىل احلسني ال ينازعه فيه 
وأُولواْ اَألرحامِ بعضهم :﴿ بن احلسني لقول اهللا  يواستحقها علمن السابقة مثل ماله أحد 

ابِ اللّهتضٍ فی كعأعقاب  األعقاب، ويف بن احلسني إالّ يف يفال تكون بعد عل )١٩١(،﴾أَولَى بِب
  )١٩٢(.)األعقاب

خمتص منود، و آن چه که   را با وصيت رسول اهللا مهانا که خداوند امام علی (
سپس به امام حسن و مطيع  به آن اقرار منودند، حسني  بود که امام حسن وخمتص وی 

کسی از  و رسيد تا اين که امر به امام حسني  ؛را وصيت منود بودن امام حسني 
مستحق آن گرديد،  ،سنياحلعلی بن  بعد از امام حسني  و کند ىبا وی جمادله من ،نزديکان

) از ديگران(و خويشاوندان نسبت به يکديگر (: فرمايد مىو آن فرموده خداوند متعال است که 
فرزند فرزندان خنواهد  در فرزندان، و جز سني احلبعد از امام علی بن  ، و)سزاوارترند

  ).بود
فرزند ( :حضرتی  فرموده واشاره دارد،  به ائمه ) در فرزندان: (ول حضرتق و 

از  وستند، ين ائمه ی م برايفرزندان مستق ،را آنانيز ؛اشاره دارد یمهدازده وبه د) فرزندان

                                                
  .۷۵: األنفال -١٩١
در اين مورد ذکر کرده ی ، بابیدر کاف یو کلين. ٢۵٧ص ٢۵ج: ، حبار األنوار۴٨ص: امامت وبصريت -١٩٢
  .٢٨۵ص ١ج: رددگ ىمن ثبات امامت در فرزندان، که آن به برادر و عمو براباب : با ناماست 
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از فرزند يعنی  ی ل از نسل امام مهدوای به مشا گفتم که مهد ،فرزندامنی جا ا مهني
  .باشد می ،فرزندان

، )از ما(از آنان با لفظ  ،اتياوخاطر در ر مهنيگر هستند، به  تياز عترت هدا مهدينين يا و
  .آمده است ت ياز اهل بيعنی 

اثنا عشر مهدياً من ولد احلسني  إنّ منا بعد القائم ( :فرمايند مى امام صادق 
(.)١٩٣(  
  ).مى باشند ،دوازده مهدی از فرزند حسني بعد از قائم  ،برای ما مهانا(
 امريأتيت (: دويگ مىشان يا :ديابي مى ت اصبغ بن نباته را درياون رومضم ،جا مهني از و

األرض،  يفأراك متفكراً تنكت  يلما : قلتاألرض، ف يفجدته متفكراً ينكت وف املؤمنني 
مولود  فكرت يف الدنيا يوماً قط، ولكين ال واهللا ما رغبت فيها وال يف: فقال ؟أرغبة منك فيها

ميأل األرض عدالً وقسطاً، كما ملئت  يالذ يعشر من ولدي، هو املهد يمن ظهر احلاد يکون
 تکونكم و: فقلت .فيها آخرون يله غيبة وحرية، يضل فيها أقوام ويهتدجوراً وظلماً، تكون 

نعم،  :هذا لكائن؟ فقال ناو :قلتف !ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنني: قال ؟الغيبةواحلرية 
: قلتف .ىن لك ذا األمر يا أصبغ، أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترةأو كما أنه خملوق،

مث يفعل اهللا ما يشاء، فإن له بداءات وإرادات وغايات : فقال ؟بعد ذلك يکونمث ما 
 )١٩٤(.)وايات

سر عصا يا  با( ؛ديبوک مى زمنيبه  ودم يشه ديشان را در انديا وم رسيد امري املؤمننيخدمت 
به  و نميب مىمشا را متفکر  چرا ،امري املؤمننيا ي :معرض کرد ).کشيد بر زمني خط مى ،انگشت

ای به  که حلظه ،به خداوند سوگند: فرمود ؟از خالفت است درک ا به خاطريآ د،يبوک مى زمني
 فرزند يازدمهني من است، مى انديشم، او از مولودی که مورد رغبتی نداشتم، اما در دنيا آن و

ستم  ظلم و مهان گونه که پر از، کند می دادکه زمني را پر از عدل و  ؛مهان مهدی است
برخی  آن زمان گمراه شده و که بسياری در ؛بود او حريت و غيبتی خواهد که برای گشته،

                                                
 .١۴٨ص ۵٣ج: حبار األنوار -١٩٣

 . ٣٧٩ص /١ج: یكاف١٩٤- 
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شش : فرمود ؟کشد طول مىبت چقدر يغ نی وان سرگرديا :معرض کرد .شوند مىهدايت 
، چنان چه آن یآر: فرمود ؟است مىن امر حتيا: معرض کرد .روز يا شش ماه يا شش سال

مهراه  آنان برگزيدگان اين امت و !ای اصبغ آن روز را خنواهی ديدولی  ؛مقدر شده است
سپس : فرمود ؟دواهد بوآن چه خ بعد ازسپس : معرض کرد ؛ابرار اين عترت هستند نيکان و

آن  از ،ها ها و اهداف و غايت که متام اراده ؛دهد خداوند آن چه را که اراده کرده اجنام مى
  .)اوست

  :گر آمده استيبا لفظ د ،تياور و اين
ختصاص إلا و ةمامإلدالئل ا فی ولفظ در کا و اين )از نسليعنی از پشت ( )من ظهر( :لوا

طريق  و ی ث امام مهديمعجم احاد ی وبياثر خص ،اهلداية الکربی ی وسوبت طيغ ود يمف
  )١٩٥(.آمده است ،ال املکارميمک ی ودواثر حمم السعادة

ی ها نسخهی  در برخنيچنن عبارت هم يا ،)از نسلميعنی پشتم  از) (يمن ظهر( :مود
ر ومهان ط ؛است قرار داده ،زانتپر و دنيب را "اءي"ی  هکه حمقق کلم بينيم  مى وارد شده و ،فیکا

  .ف استون امر معريق ايکه در حتق
  : وميگ مى ،دومشا آشکار شی شتر برايب ،ن که مطلبيای برا و
ی اريحمقق در بسی برا، ها آنشنت ون روشدر  و ميدر کتب قد ،م استوکه معلچيزی : لوا
 وجودبه  حمقق و ،شود مىه هبتشمی ا مسئله ،ميىشنت کتب قدوعت نيبه خاطر طبی رواز ام

در نقطه  ءممکن است خطا وست ينه نون گيا قتيحق که درحالی در ، کند مىاء شک يحرف 
به سبب  و آن باشد مؤلفنظر  که مدفی مشابه حر ،یگريک حرف ديا ي ا فاصله باشد،ي

سند، وين مى ها آنکه با  گريدامور  وقلم  ول يساو و ميىقدی ها شنت کتابوعت حال نيطب
  .باشد می

                                                
هم چنني، هدايت  ٣٣٩ص: ، و در١۶۵ص: ی، غيبت طوس٢٠٩ص: ، اختصاص۵٣٠ص: ةمامالدالئل ا -١٩٥

: ، مكيال املكارم۴۶۴ص ٧ج: ةسعادال طريق، ۶٢ص ٣ج:  هدي املمام ال، معجم أحاديث ا٣۶٢ص: الکربی
  . ١١٣ص ١ج



 ى هدممام انصار اانتشارات  .....................................................................................................١٣۴
 

   :کند مى ييدأرا ت ن امريکه ا چه و آن
ی که دارای کسی ن امر برايا و، ها آن ف دريع تصحوقواحتمال  وها  اختالف نسخه :لوا

  .ستيده نيشوق دارد، پيحتق وعت کتب يطبمورد  کمتر اطالع در
ی از خالل آن برا و، کنند یم را نقل منواما لفظ د ،کنند میل را نقل ولفظ ا ءعلما: مود

نان حاصل يماط ،اضافه کرده ،فیت نسخه کاياور که حمقق به ،اءي وجودانسان از عدم 
 و د،ريگ مىان سرچشمه ی مؤلفاز خطاها، دارد وجودها  نسخهی چه که در برخ و آن ،شود مى

ی شتريکه قدما به آن عادت کردند، شناخت بی خط وشنت وعت نيبه طب ديمف ی وسوط شيخ
 بعد ازشده  ذکر "اءي"دم از اضافه مهان حرف ون اضافه را نقل نکردند، مقصيان او آندارند، 

  .باشد می) هيذر(ظهر ی  هکلم
من (نه ، )ازدهمياز نسل فرزند ) (عشر ياحلاد من ظهر( :ح مهانياساس آن لفظ صح بر و
  .دواهد بوخ ،)ازدهياز نسلم ( )عشر ياحلاد يظهر
د يمف شيخ و )١٩٦(،ک سند آمده استيبا  ،ةمامإلدالئل ا فی وت در کاياون که ريا: موس 

سند نقل شده  وت با دياوذکر کرده که ری سوط وشيخت کرده ياوآن را ر ،در اخصاص
  )١٩٧(.است
 ،–ظهری  هاضافه شدن به کلماء ي–ن اضافه را يا ،یسوط ی وطرب ی ونيآن کل ه بروعال و

  .ت نکردندياور

                                                
حممد بن مهام، از عبد اهللا بن جعفر، ی عل یباسني حممد بن هارون، از پدرش، از ح بوامنود  مرا خرب :و ايشان -١٩٦

 یبا، از ی، از منذر بن حممد بن قابوس، از نصر بن سندیاز عبد اهللا بن حممد بن خالد كوف، یزبري یاز حسن بن عل
 .ه، از اصبغ بن نباته، از حارث بن مغريیجهن کمون، از ماليبن م هداود، از ثعلب

داود ی با، از یبن حممد بن قابوس، از نصر بن سند، از منذر یو عبد اهللا بن حممد بن خالد كوف: و گفت -١٩٧
و . روايت منود ه، از اصبغ بن نباته، از حارث بن مغريیجهن کبن ميمون، از مال هسليمان بن سفيان مسترق، از ثعلب

، یجهن کبن ميمون، از مال هبن فضال، از ثعلب یعلخطاب، از حسن بن  یبان عبد اهللا، از حممد بن حسني بن سعد ب
 .١۶۴ص: یغيبت شيخ طوس. روايت منود هاز األصبغ بن نبات
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 خاطر در مهنيبه  هستند، زده نفريکه ائمه س، ن دارديداللت بر ا ،تياون که مفاد ريا: مود
 )يلدوعشر من  ياحلاد(ت که در آن لفظ ياون ريا مورد دری برخ وآمدند،  آن بر تأويلصدد 
که  و اين، باشد یازدهم منی يبرا بيانی، )يلدومن (ه اش فرمود(: دويگ مى وده وق منيتعل، آمده

يعنی ، باشد ی میضيف تبعواز حر )من(بلکه باشد،  میفرزند م از فرزندش  ی امام مهد
  )١٩٨().باشد میازدهم از فرزند من يامام 
ی لذا آنان سع و ،باشد می  لوای مهد وجوداب تفکر به يغ به خاطر ،قعليت و اين 

بعد از امام  ،مهديني فی وجودن بری اساس اعتقادشان که مبن بر ات راياور تأويلکه  دندومن
زده ائمه يکه بر سروايات ر که ومهان ط ؛باشد، اجنام دهند می سن احلحممد بن ی مهد

   .آمد اهدوخ ،اتياوباب آن ر سخن در و ،اند کرده تأويل، کنند میداللت 
نظر  مورداز آن چه که  و داللت دارد ،ضيبر تبع )نم(ن که ين که گفته به ايجه به اوبا ت 

 و اين ،شود مى ريجب متزلزل شدن تعبوم "اءي"ر که اضافه ومهان ط، ر استوديلی خ ،ماست
  .ستينفی خم ،اهل علم بر

 ياحلاد من ظهر( :عيني ،باشد میل ومهان لفظ ا ،اساس آن؛ آن چه که درست است بر و  
  ).عشر
 سناحلکه آن بر امام حممد بن شود  میکه باعث ، باشد میت ياودر منت ری ا نهيقر :موس 
 بود که  برای او حريت و غيبتی خواهد( :ه اشفرمودنه مهان يقر و اين داللت نکند

بت چقدر يغ و سرگردانین يا :گفتم.شوند مىبرخی هدايت  بسياری درآن زمان گمراه شده و
ن که يا ،اضح استوکه چيزی  و .)شش روز يا شش ماه يا شش سال: فرمود ؟کشد طول مى

                                                
هم چنني در حاشيه کتاب غيبت (: ،۲۰۹ص: کتاب اختصاص آمده است )نويس يرز(اين تعليق در حاشيه  -١٩٨
آمده  یو در حاشيه غيبت طوس ).لديويکون من ظهري احلادي عشر من (حديث  ه هاینسخ یبعض و در یطوس
از فرزندم از مولود  یمولود؛ نه اين که آن به يازدهم متعلق باشد؛ يعن یبرای صفت ،)من ولدي: (قوله :۳۳۶ص: است

 .مى باشد  پشت يازدهم از ائمه
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اساس آن الزم  بر وده است، وشش سال نب وا شش ماه يز وشش ر ی بت امام مهديغ
، گريشخص د و اين ،باشد میمهان حق  و اين ؛ی باشدگرير آن شخص دوکه منظشود  می

 علی فرزند امام  مهنيازديا ي ، وازدهموکه از نسل امام د باشد میل وای مهان مهد
  .باشد می

  .ذکر شده است  اهللا رسول وصيتکه در ، هستند يشان مهان امحدا و 
فردا  ،خدا اميدبه  ورسد  مىان يامشب ما به پاوی گفتگ ،زميفرزندان عزی ا ،جا مهنيتا  و

  .پردازمي مى وی خوددن گفتگوشب به کامل من

سلم  و نيياملهد و ةئمآل حممد األ وحممد علی السالم  والصالة  و العاملنيهللا رب  مدحلا و
  . اًرياً کثسليمت

* * *  
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   : قسمت دهم

  :گفته شد  مهدينيرد آن چه که در مورد روايت وصيت و روايات 
ع وهم شر با و دنشستن و آمدند،، دويبگ خواهد مى دن آن چه که پدريجهت شن ،فرزندان

ن مهه يد که ابودنق کجا ئن مهه حقايا :گفت خوددند، امحد به برادران ومن وگفتگ وبه حبث 
ی خطبا و ءهرگز از علما ،ميديشن خودآن چه که از پدر  ود فی بودنخم وده يشومدت از ما پ

  !؟ميدوده بينشن، جمالس
 تواند یمنکسی  و، باشد می  مهان علمِ آل حممد ،ن علمياما ا ،درست است ؛بله :اثقو

ن که ظاهر يص به اوبه خص .بادآنان  ند بروخدادرود ان که خودش جز، آن را کشف کند
 ورا پنهان داشتند، عنی ن ميم افهوم عنی وم ها آن ،ان کردي بميبرا ،ر که پدرموات مهان طياور

  :تياور ون ديمجله ا را ذکر کرد از، کند مین امر داللت يا که بری اتياوان رميپدرمان برا
   )١٩٩(.)العلم من نفسهله علم إذا حان وقته انتشر ذلك ... ( :فرمود  اهللا رسول

  ).کند مىمنتشر  ،آن علم را از خود ،رسد که اگر زمانش فرا ،برای او علمى است... (

 إنا نصف صاحب هذا األمر بالصفة اليت:  جعفر يبقلت أل( :ويدگ مىمالک جهنی  و
حيتج عليكم  يهو الذ يکونذلك أبداً حىت  يکونال واهللا، ال : فقال .ليس ا أحد من الناس

  )٢٠٠(.)بذلك، ويدعوكم إليه
که  ،کنيم ای وصف مى را به گونه ما صاحب اين امر :عرض کردم  جعفر ابیبه (

نه خبدا سوگند اين خنواهد  :فرمودحضرت  .دنشريک او نباش ،اين صفت احدی از مردم در
  ).دانخبو ،خود را به سوی مشا تا اين که خود بر مشا بدان احتجاج کند و ،شد

  !ق برسند؟ئن حقايکه به ا ،امکان داردی مردم عادی براچگونه پس 

                                                
  .٢۶٨ص: كمال الدين -١٩٩
  .٣٣٧ص: یغيبت نعمان -٢٠٠
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د، يپاسخ سالم شن ود وآنان سالم من هب ود، پدر آمد بودن وکه آنان سرگرم گفتگحالی  در
   ؟ديدارکردمي، آنچه ذکر  مورددر ی الوا سئيآ :گفت ونشست  خود گاهيدر جا و

  .نه پدر :فرزندان
مشا ذکر ی برا گفته را وصيت مورد در ،یحر عامل شيخآن چه که ، خواهم میز وامر: پدر

ق يطراز نه  ،)ق اهل سنتياز طر(از طُرق عامه  وصيتن که يبه ا دويگ مىکه ی قتو ، و آنکنم
  .ت استياوف سند رياهان تضعوشان خيا گويی ، وت شده استياور شيعه
 ائمه در نص بر ،ق عامهيطرکه از ی ثيمجله احاد در–بت يدر کتاب غ شيخ و: (دويگ مى 
 یفروان بزيبن سفعلی بن  حسنياز  اند، داده به ما خربی مجاعت :دويگ مى -يت کردهاور ،

بن امحد  جعفر از، ليامحد بن حممد بن خل از ،حسنيبن علی  از، عدلی صلوبن سنان معلی  از
از  و، پدرش از، از امام جعفر صادق ، پدرش از علی،بن  حسنش ويعم از، یمصر

يا أبا احلسن  :فرمودد وب فاتش وکه ی در شب :فرمودشان يکه ااهللا  رسولاز ، پدرانش
يا أبا : - فأملى رسول اهللا وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال-أحضر دواة وصحيفة 

  )٢٠١(.)اخل.... احلسن
تا اين  ،وصيت خود را امالء منود رسول اهللا  و ای بياور، قلم و صحيفه ،سناحلای ابا (

  .).... يا ابا حسن : -فرمود رسيد و جاکه به اين 
ادعا کرده  ود، وح منيتصر گريديی در جا ،وصيتت ياور از تيحجفی در ن ،یعامل شيخ

  .باشد میکه آن از طرق عامه 
يبت از طُرق عامه الً از کتاب غوا ،شدهيث نقل ن که حديبه ايست ده نيشوپ و: (دويگ مى

نص  در تيست، بلکه آن مهان حجيآن ن در یچ حجتيهعنی ن ميدر ا و، باشد می) اهل سنت(
 وآن  بعد از شيخ و، باشد میات خاصه ياوافقت با روم دليلبه  باشد، و آن می عشر ابر ائمه اثن

                                                
 .٣۶٢ص: اإليقاظ من اهلجعة -٢٠١
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ح يه صريبق وت شده، ياواز طرق عامه ر ها آنکه  کند میذکر  ،ثياحادی از تعداد بعد
  )٢٠٢(.)يستندن

را در  خودت يحج و، باشد می وصيتت ياوالً مهان روا :ث نقل شدهياز حد ود اومقص و
، علت آن را ود، وثابت من ،عشر ادر نص بر ائمه اثن خودت يحج ود، ومنفی ن مهدينياثبات 

  .قرار داد، کند میرا اثبات  عشر اائمه اثن وجودات خاصه که ياوبا ر ،شانيافقت اوم
ات ياوذکر کرده مهان ر ،وصيتنقل بعد از شيخ که ی اتياواز ر ود اور که مقصومهان ط

  .باشد می ی امام مهدی  يهات ذرياور و مهديني
 ؛ميداشته باش توقفی ،یحر عامل شيخبر کالم  است يزم الزمفرزندان عزی ا ،جا مهنياز  و

  ؟خريا يثابت مباند  ،مىعل نقد برابر در تواند می ايم که آينيبب تا
  :داشت خواهدحبث ما چند نکته 

ک ، يد باشديبای عيا شی يسن ،ت کنندهياون که ريا وف يتضع وق يثومسئله ت :لوای  هنکت
بن علی بر ی حيضودر تی ئود خيس ، وگر استيدی هاچيزکه خمالف  ،استی مسئله اجتهاد

  .است ل داشتهيمتا وا ی بودنبه سن، عدلی صلوسنان م
از علی بن  حسني و کند میت ياول رياز امحد بن خل :عدلی صلوبن سنان معلی : دويگ مى

 .استرا ذکر کرده  واقفه او سخن بر در ،خودبت يدر کتاب غ ، شيخت کردهياور وا
 کرده تصريحبه آن ، ۹۶ص ر که در ومهان ط ؛استی فرومهان بزعلی بن  حسني: وميگ مى

افت يدر، شدهق ذکر وصد خياساس آن چه که در مشا بر ،ی عدل هکلم ازسپس . است
 وست که ايد نيپس بع ،ده استوعامه بی از علمای برخی برايفی صون کلمه تيکه اشود  می

  )٢٠٣(.اهل سنت باشدی از علمايکی  )بن سنانعلی (

                                                
 .٣۶٨ص: اإليقاظ من اهلجعة -٢٠٢
 .۴٩ص ١٣ج: ديثاحلمعجم رجال  -٢٠٣
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ی صلوبن سنان معلی : دويگ مىث يمعجم رجال حد د ازيدر کتاب مف ،یاهروحممد ج و
در کتاب  ، شيخت کردهياور واز اعلی بن  حسني و کند میت ياول ريعدل از امحد بن خل

ی برايفی صوت ،کلمه عدل: وميگ مى، ذکر کرده است شان رايا ،واقفه در سخن بر خودبت يغ
 ؛آنان باشد جزءمقام  هم در )بن سنانعلی ( وست که ايد نيپس بع ،دهوعامه بی از علمای برخ

  )٢٠٤(.ل باشدوجمهيعنی 
 وات احسن واز کمال  ورا مدح گفته  وث ايکه در مستدرکات علم رجال حدحالی  در

  )٢٠٥(.)سخن گفته است
 و اختالف است، وی موردرا ی بودنا سني شيعه مورد که مسئله دريی پس از آن جا

 مورد خودکه  ،نظرات وحسب آراء  که برنی ازيمطبق  را وصيتت ياوممکن است ر چگونه
  ود؟رد من، اختالف است

 يفشان برتضع وق يثوا تي ومدح آنان  وان وياان ريکه در جهت بی کتب رجال: مودی  هنکت
ارده شده که ی واديز تناقضات ،ها آندر  و باشند مىمتناقض ی نيممضای دارا خود ،اند آمده

از ی يکی آرا بلکه تناقض را در ،اعتماد داشته باشدنتواند  ها آنبر ، کند می ورانسان را جمب
 شيخ ، ويابيم مىه هم ريغ ی وسوط شيخنزد  را در ر که آن تناقضومهان ط، يابيم مىهم  ءعلما

سهل ی  يهکن(: دويگ مى و کند فی میثق معرواد را ميسهل بن زخود، در کتاب رجال ی سوط
م وکه در کتاب دحالی  در )٢٠٦(.)باشد ی میراز وثق وم وا ود است يسع ؛ ابامىآد اديبن ز

: ويدگ مى را تضعيف کرده و او ،ايشان که يابيم مى باشد، میفهرست الشان که مهان کتاب يا
  )٢٠٧(.)باشد سعيد است، ضعيف می سهل بن زياد آدمى رازی که کنيه اش ابا(

                                                
 .٣٩٨ص: ديثاحلمفيد من معجم رجال  -٢٠٤
حفظه  یوصيت، نوشته شيخ ناظم العقيل از دفاعو به کتاب ، ۳۸۳ص ۵ج: مستدركات علم رجال حديث -٢٠٥

 .اهللا مراجعه مناييد
 .۵۶٩٩، رقم٣٨١ص -٢٠٦
 .٣٣٩، رقم١۴٠ص -٢٠٧
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خمتلف بر حسب  ومتناقض ی که به کالم اجتهاد ،ما امکان نداردی اساس آن برا بر و
اهل  مرياث ،رجالی از آراوی ريبه پ وم، ياعتماد کنی قرائن احتمال نی واگم ی واجتهادات ظن

  .ميساقط کن ود وت را نابيب
ی در برخ ،کردند رجال ذکری که علمای فاتيعتض وقات يثون که تيبه ا: موس ی هنکت

 ؛ درپيدا کردندهم اختالف  با ،اردوم شتريکه آنان در ب بينيم  مىلذا  ، وقات متعارض هستندوا
در  ود وثق منورا م وای سوط شيخکه حالی  در: دچار اختالف شدندی  رقريد بن کثودا مورد
 بينيم  مىرا  ،یجناش شيخکه حالی در  )٢٠٨(.)ثق استواسد، می بنولی م( دويگ مىشان يا مورد

د بن ودا(: دويگ مى وده وف منيرا تضع وا، ی رقريد بن کثوبر دای حيضودر ت خودکه در رجال 
در  احدوال امحد بن عبد و. کنند میت ياور وا ازی اندک وف است يضعيلی خ.. .ی الرقريکث

 يابيم مىرا ی ر که حر عاملومهان ط )٢٠٩()....ده اميحمکم ندی ثيحد وا از :دويگ مى وا مورد
فش صادر يبر تضعی مبن ،یاديال زوکه اق مىهنگا و آنده وثق منوحممد بن سنان را م ،شانيکه ا

اساس بر وی ف ين که تضعيگفته شده به ا( :دويگ مىی عامل حر شيخکه حالی در ، شده است
  )٢١٠(.)آمده استی ردوجای ديابن عقده زی أاعتماد بر ر

به خاطر  واست ی ک مسئله اجتهادي ،فيتضع وق يثون که مسئله تيبه ا :دواگر گفته ش
  .باشد میمتعدد  ،یر مسائل اجتهاديآن مهانند سا موردسخن در  مهني

 چه نيهم چن ؟ستيبه شکل عام مباح کرده، چ که اصل اجتهاد رای شرع دليل: وميگ مى
  !مباح دانسته است؟ ه گفته شده رايدارد که اجتهاد در مسائل رجال دليلی وجود

  !ندارد وجودآن  دردليلی  ،یعير طبوبط

                                                
 .۵٠٠٣، رقم٣٢٩ص -٢٠٨
 .۴١٠، رقم١۵۶ص -٢٠٩
 ).خامتة( ۴٧٣ص ٣٠ج: شيعة چاپ آل البيتالوسائل  -٢١٠



 ى هدممام انصار اانتشارات  .....................................................................................................١۴٢
 

حر  شيخن که يبه ا، از آن چه که در سه نکته ذکر شدی شوبا چشم پ :چهارمی  هنکت
 ،آن از طرق عامهی درستا به يآ ، واست ذکر شده ،از طُرق عامه وصيتکرده که  ءادعای عامل

  ؟دچار اشتباه شده است شيخن که يا ايذکر شده 
ت ياوازده ريبا  ،وصيتت ياور ذکر قبل از  یسوط شيخ! ی فرزندامنقت ايدر حق

ات گفته ياوقبل از نقل ر و، باشد می يعنی شيعهاز طرق خاصه  وصيتن که يبه ا ،ح کردهيتصر
قابل مشارش  ريتعدادشان غ ،ت شدهياوخاصه ر قيطر اما آن چه که از و: (ويدگ مى ،شده
  )٢١١()....است

، سپس کند مىت نقل ياوآن پنج ر از بعد و ،کند مىرا نقل  ،مبارکه وصيتت ياوسپس ر
که از ی اتياوم متام رياهوخب ، و اگردهواز اخبار بی فقط خبش ،آن چه که ذکر شده: (دويگ مى
فقط  و .شود می بزرگ یباکت حتما ؛ميان کنيرا ب ،ن باب آمده استيدر ا) شيعه(ق خاصه يطر

ات ياوبر نقل ری تا بر گفته ما مبن ،ميدوان منيب ،ن بابيع اخبار اوات را از جممياومقدار ر مهني
 مهه اخبار اهد بروخبکسی اگر  وصحه بگذارد ی سن و شيعهطائفه  وسط هر دون باب تيا

که در  مراجعه کند ،شته شده استون موردن يا که دری ست به کتبيبا مىکند،  ی پيدادسترس
  )٢١٢().کند مى پيدا ،ت گفته مايبر حقانی اديات زياورت رون صيا

، باشد میق خاصه ياز طر وصيتت ياون که ريبه ا، کند میان يب به صراحتی سوط شيخ و
يت اور )اهل سنت(از طرق عامه  آن رای سوط شيخ کند می ءادعای حر عامل شيخکه حالی در 

 ،آن رای سوط شيخکه  يابيم مىدر  ،ميبت مراجعه کنيکتاب غی ها به نسخه و اگر؛ کرده است
 شيخن که يا بری مبن ،یعامل ی شيخ هگفت ، وق عامهيت کرده نه از طرياواز طرق خاصه ر

با مراجعه  و آن ،باشد ی میعامل شيخاز ی اشتباه، ت کردهياوآن را از طرق عامه ری سوط
  . شود مىشناخته  ،ر که گفته شدهوط بت مهانيدن به کتاب غومن

                                                
 .١٣٧ص: یغيبت شيخ طوس -٢١١
  .١۵۶ص: یغيبت شيخ طوس -٢١٢
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   .دوب اهدوت از طرق عامه خنياور ،اساس آن بر و
ق عامه يت از طرياون که ريم به اوييبگ وم ييايتاه بوکی رت جدلوبه ص و اگر: پنجمی  هنکت

پس  ،باشد می غودری د ادعاهاوعلت آن نب و، شود ىارد منو ،یا هم به آن خدشه بازباشد،  می
ت ياور ،که خمالف اعتقادشان باشد رای عامه خربشود  میکه باعث  است وجودمی چه عامل

  کنند؟
 شيعهافق مذهب ورا که می تياور )سنت(که اگر اهل عامه  ،ن نظر را دارنديای بلکه بعض

که به عدم  مىهنگا و آن رند،وآ مىبه حساب  ،آن را به نشانه صدقش د،يت مناياورا ر، باشد
که ی قتی ونه که حر عاملومهان گ ،کردميذکر ی قبالً اونزد ر غ درودر ادعاهای وجود

 بودنافق وبه خاطر عدم م، ستيت متهم نياوت کننده در آن رياوکه ريی از آن جا( :دويگ مى
 ومعجزات  وص بر ائمه وت عامه بر نصياون باب ري آن که در اريا غي وآن با اعتقادش 

ف ي آن افراد ضعرياما به نسبت غ ،ثق هستندوات مياون ريبه نسبت ا ها آنشان که  يلفضا
  )٢١٣(.)هستند

بر حساب  ثرؤکه می نسب های ويژگی آن را از ،د حممد باقر صدريسعنی ن مياساس ا بر و
از  رومنظ و... : (ويدگ مى وقرار داد، ، شود مىاستفاده  بودن اتروتمدر  ها آن که ازی احتماالت
است که بر ی حسب احتمال عامل شکل گرفنت برعنی در م وصيتمهه خصی نسب های ويژگی

ند، مانند يجه مناورد توآ مىکه خرب را ی که به شخص مىاگر هنگا ،ا کذب آني وصدق خرب 
ن يم افهوم ود، يت داللت منايکه بر امامت اهل ب ،ديرا نقل منای چيزی عي شرياگر فرد غ :آن

ش بر بودنکه صدق  کند میکه کمک ی عامل ونقل کننده خرب  وصيتانگر خصيب خود خرب
 ءر به افتراورا جمبوی که  ک مصلحت خاصيرا که اگر ي، زکند مىحسب احتمال را ثابت 

 وصيتخص وعامه  وصيتخص و. دواهد بور از ذهن خوم، که آن دييرا فرض منا کرده است
 اگر، ر که در مثال ذکر شده استومهان ط، شوند مىهم مجع  به خاطر صدق خرب بای نسب

مانع گفنت  کردند ی مىکه سع ،ها آنامثال  وه يمای مت بنوه حکيم که خرب در سايکنفرض 

                                                
 .٩۵ص: وسائلالخامتة  -٢١٣
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م فهوم وصيتن خصيا و؛ صادر شده است ،شوندق ويتش ود يرت دوبه ص ،ی اخبارنيچن
از مذهب  م جدافهوم وصيتخص وبر صدق وی شاهد ق گواهی و خرب رسانجدا از مذهب 

  )٢١٤(.)دواهد بوخ بر آنوی قی شاهد و گواهکه  خرب رسان
ت ياوق عامه ريت از طرياون که ريبر ای مبن ،وميشی حر عامل سليماساس آن اگر ت بر و

  .دواهد بوخ ،بر صدق آنوی شاهد ق و گواه، باشد مین که عامه يبه خاطر ا ، خودشده است
 ،دهد میل قرار ياز داليکی منت را ، قيدر نقطه هفتم از مقدمه حتقی رورزا نيمر که ومهان ط

ت ياور اگر، ع از منتيتش ، وثاقت از سندواثبات ( :دويگ مى وباشد  ی شيعهون که رايبر ا
ا يلت يفضوی در وی ااگر ر و باشد، ميگفتقبالً که ی ر که در مطالبومهان ط، کننده از بزرگان

 ،کنند میار وت را دشيخاندان اهل ب بر کينهر وصد ت کننده آن را برياوکه ر،باشدی منزلت
  )٢١٥(.)شتر استي که بريغ و) ۲۰۲۵(ر که در ومهان ط

دليلی ث منت را يدر مستدرکات علم رجال حد ،یدوشاهری منازعلی  شيخر که ومهان ط
رجال ی بعضی براوی که در ذکر  است چيزیمهان  ، و اينقرار دادی اوده ريعق سنحبر 
  )٢١٦(.)يابيم مى

                                                
 .۲۴۳ص ۱ج: صولالعلم ا يف دروس -٢١٤
 .، مقدمة حتقيق۷۲ص ۱ج: مريزا النوري: ستدركاملخامتة  -٢١٥
از حممد بن عيسى بن عبيد، از  ۶۹راه ماند ص دركامل زيارات . کند ىآنرا دکر من :يوب بن عبد الرمحنا -٢١٦

حسن عقيده اش مفيد  یزكريا مؤمن، از ايشان و زيد بن حسن و عباد، از سعد اسكاف، روايت شريف است و برا
 .است

است که حسن و کمالش  یکند و روايت شريف ابان روايت مى از ايشان، فرزندش .کند ىآنرا ذکر من: بانا پدرتغلب 
  .شود مراجعه ۲۵۷/ ۴۴ج :جد، و۱۵۹/ ۱۰ج: به . دارد یرا فايده ا

، از حارث بن از اواز حسن بن حسني،  ۲۳۷/ ۲ج: و شيخ در اماليش در راه ماند. کند ىآنرا دکر من: خالد بن خمتار
سحاق بن ااز  ۳۶ص کند مىروايت  یمالاو مفيد در . ۳۰/ ۳۸ج :جد و، ۲۶۶/ ۹ج :حصرية حديث فضائل كمبا

: علم رجال احلديثمستدركات . است که حسن و کمالش را فايده است ید، از ايشان، از اعمش روايت شريفيزي
 .۷۱۵ – ۷۱۲ص ۱ج
 ۲ج :کند مىمهان طور که صدوق در اكمال روايت  کند مىاز پدرش روايت : بو حسن معدلا یبن سنان موصل یعل
هنگامى  :ويدگ مى، از ايشان، از پدرش که یعبد اهللا، از حسني بن زيد بن عبد اهللا بغدادمحد بن احلسني بن ااز  ۱۵۲/

و از ايشان در حبار نقل منود، از زيد بن عبد . اخل -رسيد فرا  یبو حممد حسن عسكراکه زمان رحلت سرور ما 
 :اثر امحد بن حممد بن عياشمقتضب . ۴۷/ ۵۲ج :جدو، ۱۱۶/ ۱۳ج :كمبا. اخل - پدرش ، از ايشان، ازیاهللا بغداد
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چيزی  اگر ،از عمل به اخبار عامهودر جی سوط شيخکه  است چيزیآن ه بر وعال و اين
اما اگر در اعتقاد، ( :دويگ مى، ده استوح منيق خاصه نداشته باشد، تصريدر طری معارض

ت کند ياود به آن چه که ريبا ،ت کندياوجه به آن از ائمه روبا ت ، وخمالف اصل مذهب باشد
طرح خربه  خمالف آن است، باشد، خودکه  ،ثق باشدؤميی هاچيز در آن جا و اگرد، وجه منوت
که چيزی در آن  ونباشد،  اجب کندوطرح خربه  که چيزیدر آن  و اگر. شود مىاجب و
که خرب را گفته باشد ی ا آن فرقه در و اگر ،شود مىاجب وعمل کردن به آن ، افق آن باشدوم

ندارد، عمل کردن به  وی وجود مورددر ی سخن و خمالفت نکند، آن با وافق آن باشد وکه م
  )٢١٧(.)رددگ مىاجب و ،نيزآن 

 د،ورض آن نشااسناد مع اگر ،لينقل شده عمل طائفه به مراس ی سوط شيخبلکه از 
رض آن اح معياسناد صح ل اگريعمل طائفه به مراسی سوط شيخ( :دويگ مىيفی ن غريالديی حم
که ی ت مرسل مطلق به شرطيآن حجی مقتض و .دومن ءمهانند عمل به اسناد آن را ادعا، دونش

  )٢١٨().ح نباشديمعارض سند صح
 وف ون آن معرواگر مضم ،في ضعريبه خحتی از عمل وبه ج دومد ير که شهومهان ط

اگر  ،فياجازه عمل به خرب ضع ،یاديمجاعت ز( :دويگ مى ، ور باشد، داده استومشه
 وظن وی ق بودناجب وعلت آن  و اند نش در کتب فقه باشد، دادهومتضمن به شهرت مضم

ن آن واگر مضم ،فيق ضعيکه طر و اين ف باشد،يچه طبق آن ضع گر ،تياوگمان به صدق ر
  )٢١٩(.)شود مىخرب آن ثابت  ،م باشدومعل واضح و

  .صحيح بايد باشد ،زان روايت وصيتيبه کدام م و
داللت ی عشری به آن چه که بر امامت ائمه اثن مونصف د ازی حر عامل :ششمی  هنکت

من بعده اثنا عشر  يکونمث ( :مهان و آند، وت را ترک منياوم روقسمت د و دوعمل من، کند می

                                                                                                                                                   
 ۹ج :سن و کمالش را فايده است، و كمبااست که ح یروايت شريف یمحد بن حممد خليلااز ايشان، از  ۱۰ص

رجال المستدركات علم . ۲۶۰ و ۳۶/۲۱۶ج :جدو، ۱۳۵ص :ن مهم استآو روايت آخرش درباره  .۱۲۵/
  .۳۸۳ص  ۵ج: حديث
  .٣٧٩ص ١ج): ق.ط(عدة اصول  -٢١٧
 .۷۳ص: ديثاحلقواعد  -٢١٨
 .٢٧ص: درايةال -٢١٩
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 أيباسم و يکامساسم : يمل املقربني له ثالثة أساوفليسلمها إىل ابنه أ) لوفاهفإذا حضرته ا(مهدياً، 
  )٢٢٠(.)ل املؤمننيوأ هو، ياملهد: سم الثالثاإلوأمحد، وعبد اهللا  هو و

اولني آن را به فرزندش  ،)و اگر وفاتش رسيد(باشد،  مهدی می وی دوازده بعد ازسپس (
نام  امحد و و عبد اهللانام پدرم و آن  مى مهنام من ونا: د تسيلم منايدرنزديکان وی که سه نام دا

  ). تسليم کند منيني استؤکه ايشان اولني م؛ باشد سوم وی مهدی می
ی آن اضافات نوبد، باشد شيعهات ياور وافقکه مچيزی ن امر را عمل کردن به يعلت ا و
  .ستياتشان نياوافق رون که آن ميبه ا ،دهوال منيکه خ
که ی قتو و آن کند میخالف آن ثابت  بر دليلحمض است، بلکه ی ن ادعايکه احالی  در

را  ل وای که مهدی اتياور و مهدينيات ياور و کند مىرا ثابت ی  يهذر وجودکه ی اتياور
ی که شاهد کند میگمان  چگونهپس ، باشند مى شيعهات ياوه که اغلب از رريغ و کنند میذکر 

  ندارد؟  وجود شيعهات ياواز ر ،آمده وصيتکه در ی بر آن اضافات
  .ندارد وجودان جمدد ياز به بين و کردميان يبقبالً ، کند مى تأييدچه آن را  و آن
را ذکر  ،کنند میکه بر صحت خرب داللت ی ع قرائنوجمم ،هريغ ی وحر عامل: هفتمی  هنکت

  :ميکن مىان يرا ب ها آناز ی کرده که برخ

رت وبر ضری مبن، ندوت با کتاب خداياوافقت روم و موافقت آن با کتاب خدا: اوالً
كُتب ﴿ :فرمايد مىند وخدا وست يده نيشوچ کس پيفات بر هوبه هنگام  ،وصيتب وجو
يلع رضإِذَا ح كُمراً الويخ كرإِن ت وتالْم كُمدأَحصلَى  ةيقّاً عح وفرعبِالْم بِنينِ واألقْريدلْوالل

نيقت٢٢١(.﴾الْم( 
 يکی از مشا را مرگ فرا رسد برای پدر و مادر ون چوکه  ،ر داده شدهتوبه مشا دس(

 ).اين کار سزاوار مقام پرهيزکاران است ،خويشاوندان به چيزی شايسته عدل وصيت کند
نه وچ گيه وصيتت ياون که ريبه ا ،کردميگذشته ذکر  در ،عدم وجود تناقض: مود 

بر ی مبن ،کنند میکه داللت ی اتياو رنيب بودنمجع  بری نها شاهدت خودبلکه ، نداردی معارض
که  مهدينيات ياو رنيب وزده نفر يکه داللت بر سی اتياو رنيب وازده نفرند ون که ائمه ديا

                                                
 .١۴٩ص: یغيبت طوس -٢٢٠
 .۱۸۰: البقرة -٢٢١
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  . باشد میازده نفر دارد، يکه بر ی تياور و ازده نفرندود مهدينين که يبر ای مبن ،کنند میداللت 
تعارض شده  عنوانبه  ،ات رجعتياو رنيب و مهدينيات ياو رنيهم بوچه که سبب ت و آن

 مهديني وجود آن بر رايز د،واهد بوخ ات رجعتياوخمالف ر وصيتت ياورت روآن ص که در
ه بر وعال و اين! باشد میمترکز اشتباه  هم حمضوت وجز گمان  ،ستينچيزی  و آن داللت دارد

بناء  ات رجعتياوبر ر ،مهدينيات ياودن رومن مقدمدر  حممد صادق صدر  ديکه سچيزی 
  .دارد وجود ها آن نيکه بی خمالفت وجود با و آن دومن

م در آن احتمال وييست که بگيممکن ن وصيتت ياور و :حمتمل نبودن خرب برای تقيه :موس
 وی ولت امود ود شدن اساس دوت سبب نابياودر ر ،هينه تقوگ را هريز دارد، وجوده يتق

 تيدار مذهب اهل ب که طرفی که بر اساس آن مذاهبی نه که بناومهان گ، شود مىی عباس
 ونه نقل  شود و وصيت میجب کتمان وم ،هيتقی ادعا ، وکند مىد وناب نيزرا ، هستند 

  .کشف آن است
از  تواند می، بلکه شود ىمنحصر من ،فقط به صحت سند ،ت خربين که حجيبه ا :نقطه هشتم

  .اند دهيبه آن رس ،متأخرينی که علماچيزی مهان  و آن برد،ی به صحت آن پ نيزمنت 
 ومىجه سو ،در آن جا و ( :دويگ مى خوددر علم رجال  ،اتيدر کتاب کلنی اسبح شيخ

م ون که از معصيثق شده به اون که حجت مهان خرب ميا و آن دارد، وجود متأخرينقات يثودر ت
لذا اگر گفتم به  ،باشد ی میاضحوفرق ، ها آن نيکه ب، ثقوص خرب مونه در خص وصادر شده 

خرب  خوداگر چه ، دواهد بوثاقت مرد خوال کار ور، باشد میت يثق حجوم ن که سخنيا
  . ثق نباشدوصادر کننده آن م

 ديبلکه شا ست،ين ثق باشدور آن مون که خرب در صديبه ا و اویثاقت رو نيبی ا مالزمه
که فرد  ، و ايندهدگواهی ر خرب از امام وبر عدم صد ها نشانه واما قرائن  وثق باشد، ومی اور
ن يال کار به اون ريبه ا ،ميکه ما گفتچيزی بر خالف  و اين د،يده گرديشوپوی امر بر  ،ثقوم

از يکی ت کننده ياوثاقت رو ،ن هنگاميثق باشد،که در اواز صادر کننده آن م ديکه خرب با
ثق وت به خرب ميحج و د،واهد بوثق باشد، خور آن مود از صدين که خرب بايبر ای مبن ها نشانه

آن  صحت وقرائن بر صدق خرب  و دوت کننده احراز نشياوثاقت رو، بلکه اگر شود ىمنحصر من
  .شود میز يعمل کردن به آن جا، داللت کند

اخذ به خرب  بر ها آنت ريبلکه س، ستير از ذهن نود ،ت عقالريبا نگاه به س ،سخن و اين
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 ثاقت خربورا يز، ثاقت خرب احراز نشده استواگر ، شده استی جار ،ر آنوثق به صدوم
به  ،قوثواساس آن عمل کردن به مطلق  بر و ،باشد میاحراز صدق خرب ی برای دهنده راه

  )٢٢٢().شود مىز يدهند، جاگواهی آن  اگر قرائن بر، ر خربوصد
افراد  ،وصيتت ياوت کننده رياون که ريبر ای مبن ،وميش سليمتی رت جدلوبه ص و اگر

صحت آن از منت آن به  تواند میبلکه ، ستيدن آن نوساقط منعنی اما آن به م هستند،يفی ضع
 ،ها آنت ياورا به سبب ر وصيتت ياوث ريبلکه صاحب مستدرک معجم رجال حد برد،ی پ

  )٢٢٣(.ده استوش منيستا وبر آن مدح 
از ی ا نهيست مگر قرينچيزی  –بنا به سخن از اعتبار آن–نقل کننده خرب  رجالثاقت و
، باشد میرد  ول ومالک در قب خود و آن کند مىما کشف ی ث را برايکه صحت حدی قرائن

لذا  شهرت آن عمل کردند، وف ومعر وجودضعف سند با ی دارا کهمهني جا به خربی از  و
ا ي ول کنند واران قبيبه آن چه که  و ؛باشد میتر  ه درستميانراه ( :دويگ مى ی حمقق حل

 متنفرا ي واران از آن اعراض کنند يبه آن چه  کنند، و می عمل د،يقرائن بر صحت آن داللت منا
 چند کههر  و اين( :دويگ مى و ،)عمل نکنندوی به (شود  میاجب وکنار کردن آن  بر ،دشون

  )٢٢٤( .)ا دهندون آن فتواصحاب به مضمی د فضاليبا، ه باشدرسيد
  
سلم  و نيياملهد و ةئمآل حممد األ وحممد علی السالم  والصالة  و العاملنيهللا رب  مدحلا و

  . اًرياً کثسليمت
  

* * *  
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