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﴿كُمبن رةٌ منيكُم باءتج قَد﴾.   
  )١().مشا را از جانب پروردگارتان برهاىن روشن آمده است  در حقيقت(
  

﴿...  ضِ اللّهي أَرأْكُلْ فا توهةً فَذَرآي لَكُم اقَةُ اللّهن هذه كُمبن رةٌ منيكُم باءتج الَ قَدو
يمأَل ذَابع ذَكُمأْخٍء فَيوا بِسوهسمت﴾.   

براى  اهللاشتر   در حقيقت براى مشا از جانب پروردگارتان دليلى آشكار آمده است اين ماده(
خبورد و گزندى به او  اهللاى شگرف است پس آن را بگذاريد تا در زمني   مشاست كه پديده

  )٢().فرو گريد کناعذاىب دردمشا را ] مبادا[نرسانيد تا 
  
﴿و كُمبن رةٌ منياءكُم بج فَقَد مهنى مدا أَهلَكُن ابتا الْكنلَيا أُنزِلَ عأَن قُولُواْ لَوت ى أَوده

 ينزِي الَّذجنا سهنع فدصو اللّه اتبِآي ن كَذَّبمم أَظْلَم نةٌ فَممحروَء وا سناتآي نفُونَ عدصي
   .﴾الْعذَابِ بِما كَانواْ يصدفُونَ

حجىت از تر بودمي اينک   يافته  از آنان هدايت شد قطعاً  يا نگوييد اگر كتاب بر ما نازل مى(
كارتر از آن كس  ستم  جانب پروردگارتان براى مشا آمده و رهنمود و رمحىت است پس كيست

ها روى گرداند به زودى كساىن را كه از آيات ما روى  را دروغ پندارد و از آن اهللاكه آيات 
  )٣().اعراضشان به عذاىب سخت جمازات خواهيم كرد] مهني[گردانند به سبب   مى

  
  
  

                                                
  .۸۵: األعراف .١
 .۷۳: األعراف .٢

  .۱۵۷: األنعام .٣
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  : فرمودند رسول اهللا 
  

اً وظلماً، بعث اهللا رجالً مين، امسه امسي، رن األرض جوراً وظلماً، فإذا ملئت جولتمأل(
  .)فيملؤها قسطاً وعدالً، کما ملئت جوراً وظلماً

به حق که زمني پر از ظلم و ستم خواهد شد پس هنگامی که از ظلم و ستم لربيز گشت، (
 دادکند که نامش مانند نام من است و زمني را پر از عدل و  مردی از من را مبعوث می اهللا
  )٤().طور که پر از ظلم و ستم گشته است کند مهان می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .۱۵۲۹برقم : السلسلة الصحيحة لأللباين. ٤
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  در نزديک شدن ساعت - ۱
ی اهلی  يک شدن و آمدن خليفههائی پرداخته که از نزد بسياری از احاديث به ذکر نشانه

در پيش  ها، ی مفيد و خمتصر برخی از اين نشانه دهد و مطالعه خرب می امام مهدی يعنی 
  :است عزيز خوانندهمشا  روی
  
  ها فزونی فتنه -۱

کردمي در حالی به سر صبح : از نعمان ابن بشري روايت کرده به استنادامحد در سند خود 
إِنَّ بين يدي الساعة فتنا كَأَنها قطَع اللَّيلِ : (بودمي و شنيدم که فرمودند که نزد رسول اهللا 

ويمِسي مؤمنا، ثُم يصبِح كَافرا، يبِيع أَقْوام كَافرا،  ، ثُم يمِسيالْمظْلمِ، يصبِح الرجلُ فيها مؤمنا
واللَّه لَقَد رأَيناهم صورا ولَا عقُولَ، : قَالَ الْحسن. خلَاقَهم بِعرضٍ من الدنيا يِسريٍ، أَو بِعرضِ الدنيا

لَاملَا أَحا وامسأَج، بذارٍ ون اشنِفَريمهرونَ بِددغعٍ، ينِانَ طَميمهرونَ بِدوحريو ، مهدأَح بِيعي ،
   .)دينه بِثَمنِ الْعنزِ

اول صبح مؤمن  ،انسان آورند؛ ا مهانند شب تاريک هجوم میه در نزديکی ساعت، فتنه(
مؤمن است و پايان شب دهد و اول شب  یكه آخر روز اميانش را از دست م یباشد، در حال یم

از متاع دنيا  کاند یاز مردم، دين خود را به چيز یاقوام. شود یاميانش از او گرفته م
صرب و  عقل و خرد و اجسامی بی سوگند آنان را به مردانی بی اهللابه : حسن فرمود .دفروشن یم

 ها ه سبب آند و باند و مگس طماع، به دو درهم اقتداء کنن بردباری ديدمي آتش بيار معرکه
  )٥().فروشد گردند، هر يک از آنان دين خود را در قبال هر چيز پست می خاطر می  آسوده
  

إن بني يدي الساعة : (فرمودند و ابو داوود از سند خود روايت کرده که رسول اهللا 
کقطع الليل املظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً وميسي کافراً وميسي مؤمناً ويصبح کافرا القاعد  فتناً

فيها خري من القائم واملاشي فيها خري من الساعي فکسروا قسيکم وقطعوا أوتارکم واضربوا 
   .)سيوفکم باحلجارة، فإن دخل يعين علی أحد منکم فليکن کخري ابين آدم

در آن روزگار . باشند شب تار مى ی كه مثل پاره واقع شود ئیها فتنهقبل از وقوع قيامت (
                                                

  .۲۷۳ص ۴ج: مسند امحد .٥



 ٧......................................................................  خليفة ا مهدی ،دیآمخوش 

. شام مسلمان بوده به وقت صبح كافر شود صبح مسلمان بوده به وقت شام كافر گردد و هك
كننده از شخص در  شخص در آن ميل كننده و شخص كنار گرفته از آن از شخص در آن ميل

 نيکوتركمتر داشته باشد حالش  سهمه در آن ك يعىن هر. (باشد كننده تر مى آن شركت
يعىن تا سبب (ه سنگ بزنيد مششريها را ب هاى خود را بشكنيد و در آن روزگار كمان) است

يد پس عمل ترين دو فرزند آدم را اختيار آمشا در ی هاگر كسى به خان) خون نشود نترخي
  )٦().كنيد
  
  :برتری زير دستان بر باال دستان -۲

فَأَخبِرنِي  :نيبلان جربئيل قال ل(: کند مسلم در صحيح خود از عمر بن خطاب روايت می
ا قَالَ أَنْ تهتارأَم ننِي عبِرلِ قَالَ فَأَخائالس نم لَما بِأَعهنئُولُ عسا الْمقَالَ م ةاعالس نا عهتبةُ رالْأَم دل

   ).... الْعراةَ الْعالَةَ رِعاَء الشاِء يتطَاولُونَ في الْبنيان )٧(وأَنْ ترى الْحفَاةَ
كه  آن: خرب ساز؟ فرمود قيامت با یها مرا از نشانه: سؤال کرد جربائيل از رسول اهللا (

كه به برافراشنت  یكه پا و تن برهنگان بينوا و چوپان گوسفندان را ببين كنيز آقايش را بزايد و آن
  )٨().بپردازند) در ساختمان یرو و زياده( كاخ

  
  :رفع علم -۳

تکون بني يدی الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل اجلهل ويکثر فيها اهلرج واهلرج (: ۳۸۴۴۹
  .)القتل
و هرج و  علم برداشته شود ابد ويکه در آن جهل انتشار ، ى هستئامت روزهاياز وقوع ق(

                                                
  .۳۰۴ص ۲ج: داود سنن ابی .٦
فقر و : و العالة .کسانی که لباس به تن ندارند: و العراة .کسانی که نعلني به پا ندارند: احلفاة يعنی پا برهنگان .٧

و مقصود اين حديث، برتری يافنت زير دستان بر باال دستان و : اين حديث گويد حابن رجب در شر. (دستی است تنگ
ين و النووی نيز ا). کنند های بزرگ می ها و معماری  کاخنتباشد تا جائی که آن را صرف ساخ شان می فزونی اموال
فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية . در هنگام ذکر اين حديث، ياد کرده است) شرح صحيح مسلم(معنا را در 

  .۳۸۴ص ۴ج: ءواالفتا

 .۲۹ص ۱ج: صحيح مسلم. ٨
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  )٩().کشتار در آن فزونی يابد مرج و قتل و
  
  :به آن عملفزون تالوت قرآن و ترک  -۴

يقلّ الفقهاء و يقبض العلم و يكثر اهلرج ى أميت زمان يكثر فيه الفقراء وسيأيت عل(: ۳۸۴۵۷
مثّ يأيت من بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال من أميت ال جياوز تراقيهم مثّ يأيت من بعد ذلك زمان 

   .)ك باللَّه املؤمن يف مثل ما يقولجيادل املشر
بر امت من زماىن بيايد كه فقريان فراوان شوند و فقيهان كم شوند و علم بر گرفته شود و (

از پس آن زماىن بيايد كه مرداىن از امت من قرآن خوانند كه از  گاه آنآشوب فزوىن گريد 
با مؤمن جمادله كند و  اهللاه ب کاز پس آن زماىن بيايد كه مشر گاه آنگلويشان باالتر نرود 
  ).سخناىن نظري او گويد

  
   ).يکون يف آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة(: ۳۸۴۸۱

  )١٠().فاسق خواهند بود یانينادان و قار یدر آخر زمان، بندگان(
  
  :ی ارحام انتشار فحشاء و قطع صله -۵

األمني وائتمان  من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وختوين(: ۳۸۴۶۸
   .)اخلائن
کار دانسنت  ی رحم و خيانت و دشنامی و قطع صله ءاز شروط قيام ساعت، گسترش فحشا(

  )١١().ر و اطمينان به خائن استاد امانت
  
  :گو دروغگو پنداشنت  گو و راست پنداشنت راست گو دروغ -۶

سيأيت علی الناس سنوات خداعات يصدق فيها (: فرمودند رسول اهللا : ۳۸۴۵۲

                                                
  .۲۱۶ص ۱۴ج: يف اشراط الساعة الصغری: کنز العمال، الفصل الثالث. ٩

 .مهان. ١٠

 .مهان .١١
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   ).الکاذب ويکذب فيها الصادق، ويؤمتن فيها اخلائن وخيون فيها األمني وينطق فيها الروبيضة
شود  یصادق مشرده م گو دروغها  خواهند رسيد که در آن سال ئیبر مردم ساهلا یزوده ب(

داران به خيانت متهم  امانت شود و یشود و به خائنني اطمينان م یتکذيب م گو، و راست
 یمرد: روبيضة چيست؟ فرمود: شد عرض .گويد یگونه سخن م شوند و روبيضة بدين یم

  )١٢().گويد یسخن م) مردم(کثيف و فاسد که در امور عامه 
  

 فيه يخون و الكاذب فيه يصدق و الصادق فيه يكذب زمان الناس على نيتألي(: ۳۸۴۷۵
 أسعد يكون و يستحلف لم إن و يحلف و يستشهد لم و المرء يشهد و الخئون يؤتمن و األمين
  ).رسوله و بالله يؤمن ال لكع بن لكع بالدنيا الناس
 را امين و كنند تصديق را گو غدرو و كنند تكذيب را راستگو كه رسد مردم بر زمانى(
 و دهد شهادت خواهند او از شهادت که نآ بى مرد و پندارند مؤتمن را خائن و شمرند خائن

 كه باشد فرومايه پسر مايه فرو ،مردم خوشبختترين و خورد قسم خواهند او از قسم که نآ بى
  )١٣().ندارد ايمان پيغمبرش و ابه خد
  
  :ديگر بر يک مساجد تفاخر -۷

  .)ال تقوم الساعة حتی يتباهی الناس يف املساجد: (۳۸۴۸۴
تفاخر ) به عبادت در آننگار نه  با نقش و(نت دادن مسجدها يكه مردم به ز تا زماىن(

  )١٤().امت بر پا نشودينكنند ق
  
  :خواری و شراب آرايش و پريايشفزونی  -۸

سيكون يف آخر الزمان خسف و قذف و مسخ إذا ظهرت املغازف و القينات و : (۳۸۷۳۴
  .)استحلّت اخلمر

  گران گران و آرايش كه رامش و قذف و مسخى خواهد بود، هنگامىدر آخر زمان خسف (

                                                
 . مهان .١٢

 .مهان .١٣

 .مهان .١٤



 مهدى  امامر نصااانتشارات  ...........................................................................................................١٠

 

  ).مشار آيده پديد شوند و شراب حالل ب
  

ويشهدون أن يا رسول اهللا : خ قوم من أميت يف آخر الزمان قردة وخنازير، قيلميس(: ۳۸۷۳۵
... : فما باهلم يا رسول اهللا؟ قال: قيل. نعم: قال !اهللا و أنک رسول اهللا و يصومون؟ال اله اال 

األشربة فباتوا علی شرم وهلوهم فأصحبوا وقد يتخذون املعازف والقينات والدفوف و يشربون 
. شوند در آخر الزمان قومی از اُمت من به بوزينه و خوک مسخ می( .)مسخوا قردة وخنازير

و رسالت مشا شهادت  اهللاشوند در حالی که به وحدانيت  يا رسول اهللا مسخ می: عرض شد
آنان آالت هلو و : ول اهللا؟ فرمودندآنان را چه شده يا رس: عرض شد. آری: ندفرمود! دهند؟ می

کنند  مانند و صبح را می کنند پس بر هلو و لعب خود می خواری می گريند و شراب لعب را برمی
  )١٥().اند ر حالی که به بوزينه و خوک تبديل شدهد

  
  :ديگر ارضای مردان با يک -۹

م بريح محراء خترج من قبل إذا استغنی النساء بالنساء ورجال بالرجال فبشره(: ۳۸۴۹۹
  .)کانوا يعتدوناملشرق 

شوند  میشوند و مردان با مردان ارضاء  ء میی زنان ديگر، ارضا آن زمان که زنان به وسيله(
کند پس برخی از  در آن هنگام آنان را به باد سرخ بشارت ده که از سوی مشرق خروج می

  ).باشد شان می تعدی و طغيانگردند و آن به سبب  ها خسف می آنان را مسخ و برخی
  

التذهب الدنيا حتی يستغنی النساء بالنساء و الرجال بالرجال والسحاق زنا النساء : (۳۸۵۰۰
  .)فيما بينهن

گرائی شيوع يابد و مردان با مردان  ی مهجنس يابد تا آن هنگام که پديده دنيا زوال منی(
  ).و زنان در ميان خود، مساحقه کنند ،لواط
  

  :ندنک برای ابن مسعود بازگو می رسول اهللا  -۱۰
 ،أَنْ يكُونَ الْولَد غَيظًا، وأَنْ يكُونَ الْمطَر قَيظًا: وإِنَّ من أَعالمِ الساعة وأَشراطها(: ۳۸۴۹۵

                                                
 .مهان .١٥
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وأَنْ  ،وأَشراطها أَنْ يؤتمن الْخائنيا ابن مسعود، إِنَّ من أَعالمِ الساعة . وأَنْ يفيض اَألشرار فَيضا
نينَ اَألموخي . قَاطَعأَنْ تو ،اقلَ اَألطْباصوا أَنْ تهاطرأَشو ةاعالمِ السأَع نإِنَّ م ،ودعسم نا ابي

امحاَألر .رأَشو ةاعالمِ السأَع نإِنَّ م ،ودعسم نا ابوقٍ يكُلَّ سا، وقُوهافنم كُلَّ قَبِيلَة ودسا أَنْ يهاط
يا ابن مسعود، إِنَّ من أَعالمِ الساعة وأَشراطها أَنْ تزخرف الْمحارِيب، وأَنْ تخرب . فُجارها
الْقُلُوب . ةاعالمِ السأَع نإِنَّ م ودعسم نا ابيقَدالن نأَذَلَّ م ي الْقَبِيلَةف نمؤكُونَ الْما أَنْ يهاطرأَشو .

يا ابن . نساِءيا ابن مسعود، إِنَّ من أَعالمِ الساعة وأَشراطها أَنْ يكْتفي الرجالُ بِالرجالِ، والنساُء بِال
إِنَّ من  ،يا ابن مسعود. ومؤامرةُ النساِء ،الساعة وأَشراطها ملْك الصبيان مسعود، إِنَّ من أَعالمِ

نإِنَّ م ،ودعسم نا ابي ،ابِرنالْم لُوعأَنْ تو ،اجِدسالْم كَثَّفا أَنْ تهاطرأَشو ةاعالمِ السالمِ  أَعأَع
يا ابن مسعود، إِنَّ من أَعالمِ الساعة . شراطها أَنْ يعمر خراب الدنيا، ويخرب عمرانها الساعة وأَ

اعالمِ السأَع نإِنَّ م ،ودعسم نا ابورِ، يمالْخ برشو ،ربالْكو ازِفعالْم رظْها أَنْ تهاطرأَشو ة
های ساعت و شروط آن،  ای ابن مسعود آگاه باش که از نشانه( .)شراطها أَنْ يكْثُر أَوالد الزناوأَ

برند ای ابن  چيز را به غارت می  شود و شروران مهه ها اندک می رحم گردد و باران فرزند بی
گو  درروغگو را  و راست ،گو را راست گو دروغهای ساعت و شروط آن؛  مسعود از نشان

ای ابن مسعود از  .زنند دار مت خيانت می کنند و به امانت دانند، به خائن اطمينان می می
ی ارحام است و از  های ساعت و شروط آن، هم طبقه درآمدن مردم و قطع صله نشانه
، منافقان خود را رهربی کرده و هر فاجر و بدکاره را های ساعت و شروط آن، هر قبيله نشانه
های ساعت و   انهای ابن مسعود از نش .تر از نقد است ؤمن در قبيله ذليلدهند، م سوق میبدان 

مردان به مردان و زنان . هاست ها و ويرانی دل متجمل ساخنت خانهو دادن شروط آن، زينت 
و  مساجد مزين و رنگارنگ گشته ؛)گرائی ی مهجنس اشاره به پديده(کنند  ءبه زنان اکتفا

های ساعت و شروط آن، آبادانی دنيا و ويرانی  ای ابن مسعود از نشانه. ال رودهايش با مناره
از ! ابن مسعودای . خواری آشکار گردد آالت هلو و موسيقی و شراب. عمرانش است

جويان و دو به هم  چنيان و عيب های ساعت و شروط آن گسترش قمار بازی و سخن نشانه
  )١٦().زنان و فزونی فرزندان زناست

******  

                                                
 .مهان .١٦
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  اميان به مهدی  - ۲
شود که مسلمانان با وجود اختالف در جزئيات، بر  د مشرده میاميان به مهدی از اصول عقائ

دانند پس  د میاز اصول عقائموافقند و آن را بر اميان به مهدی آنان . اين امر اتفاق نظر دارند
که مردم جهان در  طور شود مهان به مهدی، وجه مشترک بني مسلمانان شناخته می اعتقاد

  .عقيده هستند ديگر هم جهانی، با يک خصوص آمدن منجی
  

های متمادی مشهور  ميان متام اهل اسالم در طول قرن چه آنبدانيد : (ابن خلدون گويد
ؤيد داشته و ند که دين را مک در آخر الزمان، مردی از اهل بيت ظهور می: است اين بود که

های اسالمی  کنند و بر سرزمني د و مسلمانان از او تبعيت میساز عدالت را آشکار می
  )١٧().شود کند که مهدی ناميده می رانی می حکم

ابن حجر به : (گويد و آقای امحد امني ازهری مصری در اين باره با او موافق بوده و می
  )١٨().مهدی دست يافته که بالغ بر پنجاه حديث هستندهائی در خصوص  احاديث و روايت

  

التوضيح يف تواتر ما جاء يف املنتظر (ابی نگاشت و نام آن را طور که شوکانی کت مهان
و دجال و ) مهدی(در خصوص منتظر  چه آنی تواتر  توضيحی در باره"، )والدجال واملسيح
  )١٩().ناميده است "مسيح آمده است

  

و شيخ عالمه حييی : (گويد می "الربهان يف مهدی آخر الزمان" کتاب خودو متقی هندی در 
و اما : گويد را انکار کند، فتوا داده و می بن حممد حنبلی به کافر بودن کسی که مهدی 

  )٢٠().کسی که مهدی موعود را تکذيب کند به راستی که حضرت به کفر او خرب داده است
  

شود، احاديث  احتجاج می ها بر خروج مهدی  آن احاديثی که با: (و ابن تيميه گويد
از حديث ها، ابو داود و ترمذی و امحد و ديگر  يان آنعترب و دارای سند صحيح هستند و راوم

                                                
  .۵۲: ، فصل۳۱۱ص ۱خلدون ج نتاريخ ب .١٧
  .۴۸ص: املهدوية و ياملهد .١٨
 .۱۱۰ص: املهدوية و ياملهد. ١٩

  .۱۰۴ص: للمتقي اهلندي - الربهان. ٢٠
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: ۵۳۴ص: للذهيب -عتدالچنني در املنتقی من منهاج اإل و هم ).ابن مسعود و غريه روايت شده
تصحيح  را هستند و احاديث خروج مهدیيان حديث گفتم که اين پنج تن از بزرگان راو(

هايشان که برامي مقدور  کردند و عالوه بر آنان، پيشينيان و معاصران نيز هستند که برخی از نام
  )٢١().اخل... کنم است را ذکر می

  

پرسيده شد و اين منت سؤال و  ی اميان به مهدی  و نيز از ابن باز در مورد عقيده
أجوج و مأجوج را يو  ی سيو نزول ع یدجال و مهد حي، مسیشخص( :باشد جوابش می

ث در يکه در احاد چه آنعدمِ صحت  یندارد و و ادعا یچ کدام اعتقاديکند و به ه یانکار م
ندارد و  یا چ احاطهيگر هيث و علوم ديکه او بر علم حد یکند، در حال یمورد آنان آمده را م

ن باب يث مذکور در اياذعان دارد که متام احادگو کردند، اما و گفت وی ن امر علماء بايدر ا
که او  یدر حال. اند افتهي وروداسالم  بهاست که   کذب و افترا بر رسول اهللا ی به منزله

پناه  - ی شخصنيچنست؟ يباشد؛ حکم در مورد او چ یم واجباتبه  پايبنداهل مناز و روزه و 
صادر شده را   رسول اهللا یکه از سو یرا که امر ثابتيباشد؛ ز یکافر م -به اهللابرم  یم

ها  ب و انکار آنيان و آشکار کردند اما او مهواره بر تکذياو بی اگر اهل علم برا انکار کرده،
ب يرا تکذ  را که هر کس رسول اهللايباشد؛ ز یکافر م ی حالتنيدر چن ،ورزد یاصرار م

در   دروغ بندد کافر است، و اخبار متواتر رسول اهللا اهللاکند، کافر است، و هر کس بر 
أجوج و مأجوج و يخروج  ح از آمسان در آخر الزمان وي و نزول مسميح بن مريمورد نزول مس

 یخروج مهد. باشند ین چهار امر از ثوابت ميآمده و ا یدجال در آخر الزمان و خروج مهد
پر از ظلم و ستم گردد، و  که اينکند بعد از  یعدل و داد م  را پر ازنيدر آخر الزمان که زم

ن امور يأجوج و مأجوج، متام اي و خروج دجال در آخر الزمان و خروج ميبن مر یسينزول ع
 یانکارشان کفر و گمراه .اند ثابت شده ح و متواتر از رسول اهللا يث صحيدر احاد

ن سه يکه به ا چه آناول، در مورد سؤال . ميدار یمسئلت م اهللات و سالمت را از يعاف - است
ل تواتر اخبار از يدله شود ب یأجوج و مأجوج مربوط مي و ميح بن مريت دجال و مسيشخص

ی ، اخبار متواتریها وجود ندارد، و اما در مورد مهد در مورد آن یچ شکيه  رسول اهللا
 یاما براباشند،  یم  ات از رسول اهللاين روايست بلکه تواتر ايک خرب نيوارد شده است و 

                                                
  .۲۱۱ص ۴ج: منهاج السنة .٢١
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که  یشک وجود دارند، و ممکن است گفته شود کس یمردم در مورد آن اشکال و جا یبرخ
أجوج و مأجوج يا ي ميح بن مريا مسيکه دجال  یرا منکر شود کافر است، اما کس یفقط مهد

است، پس  یست، بلکه توقف فقط در انکار مهدين یرا انکار کند در کفر و وقوف او شک
بر آن اشکال  یرا که شخصيتوقف، کفر و ارتداد از اسالم گفته شود، زن در يممکن است ا

) ديترد(ی ا از علماء در مورد آن وقفه یکن بعضيک به آن کفر و ليو ظاهر و نزد وارد منود
از  یکي هر کس که منکر ميابن مر یسيأجوج و مأجوج و دجال و عيدارند، و اما در مورد 

به وجود  اهللا -ميدار یمسئلت م اهللات و سالمت را از يعاف - باشد ین سه مورد شود کافر ميا
  ٢٢(.)مشا برکت دهد

  

  

  مهدی در قرآن - ۳
  .﴾هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ﴿
دين درست فرستاد تا آن را بر هر چه دين او كسى است كه پيامربش را با هدايت و ( 

  )٢٣().است پريوز گرداند هر چند مشركان خوش نداشته باشند
  

آن در هنگام خروج مهدی است پس چون خروج کند هيچ : سدی گويد: (قرطبی گويد
  )٢٤().وارد اسالم گردد که اينماند جز  احدی باقی منی

  

اى  و مهانا آن نشانه(، ﴾تمترنَّ بِها واتبِعون هذَا صراطٌ مستقيموإِنه لَعلْم لِّلساعة فَلَا ﴿): ب
پس زار در آن ترديد مكن و از من پريوى كنيد اين است راه رستاخيز است ] فهم[براى 
  )٢٥().راست

   

و مقاتل بن سليمان و پريوانش از مفسرين : (گويد کنجی شافعی در کتاب خود، البيان می
] فهم[اى براى  و مهانا آن نشانه(، ﴾وإِنه لَعلْم لِّلساعة﴿: تعالی اهللای  در در تفسري فرموده

                                                
٢٢. http://www.binbaz.org.sa/mat/۱۸۱۰۰ 

 .۳۳: التوبة .٢٣

 .۱۲۱ص ۸ج: تفسري القرطبی. ٢٤

  .۶۱: الزخرف. ٢٥
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در آخر الزمان است و بعد از خروجش، قيام ساعت  گويند که او مهدی . )است رستاخيز
  )٢٦().باشد های آن می و نشانه

  
۴ -  مهدی در احاديث رسول ا  
جنود از زر بن حبيش از عبداهللا بن مسعود نقل  شيبه و طربانی از عاصم بن ابی ابن ابی - ۱

ال تذهب الدنيا حتی يبعث اهللا رجالً يواطئ امسه امسي، : (فرمودند کنند که رسول اهللا  می
کند که نامش مانند  مردی را مبعوث می اهللا که اينرود تا  دنيا از بني منی(، )واسم أبيه اسم أيب

  )٢٧().نام من و نام پدرش مانند نام پدرم است
  

عمرو دانی و خطيب بغدادی هر دو از عاصم بن ابی النجود از زر بن حبيش از  ابو - ۲
التقوم الساعة حتی ميلک الناس : (فرمودند کنند که رسول اهللا  عبداهللا بن مسعود نقل می

مردی  که اينگردد تا  قيامت برپا منی(، )يواطئ امسه امسي، واسم أبيه اسم أيبرجل من أهل بييت، 
رانی کند که نامش مانند نام من و نام پدرش مانند نام پدرم  از اهل بيتم، بر مردم حکم

  )٢٨().است
  

  )٢٩(.اند را روايت کرده و بسياری از حمدثان و علماء، روايات مهدی 
                                                

  .۵۲۸: البيان يف أخبار صاحب الزمان .٢٦
  .۵۵ص ۲: ج ۳۶۰: وسط للطرباين املتويف، املعجم األ۶۷۸ص ۸ج: ۲۳۰شيبه املتويف  املنصف إلبن ايب .٢٧
  .۳۸۷ص ۱ج: ۴۶۳، تاريخ بغداد للخطيب البغدادی املتويف۹۴- ۹۵: سنن ابی عمرو الداين .٢٨
ابن : ی اين حمدثان و علماء را استخراج منودند از مجله بسياری از حمدثان و علماء، روايات و احاديث مهدی . ٢٩

م (، خباری )هـ ۲۴۱م(، امحد بن حنبل )هـ ۲۳۵م(شيبه  و ابن ابی) هـ ۳۲۰سعد صاحب الطبقات الکربی متوفی 
 ۲۷۵م (و ابو داوود ) هـ ۲۷۳م (، ابن ماجه )هـ ۶۲۰م(، ابوبکر اسکافی )هـ ۲۶۱م(و مسلم ) هـ ۲۵۶

 ۳۰۷م (و ابو يعلی املوصلی ) هـ ۲۹۲م (و بزار ) هـ ۲۷۹م (و ترمذی ) هـ۲۷۶م (ابن قتيبة دينوری ) هـ
در کتاب ) هـ ۳۲۹م (، براری )هـ ۳۲۸م (، نعيم بن محاد )هـ ۳۲۲م (و عقيلی ) هـ ۳۱۰م (، طربی )هـ

م (ابواحلسن ابری ) هـ ۳۶۰م (، طربانی )هـ۳۵۵م (، مقدسی )هـ ۳۵۴م (و ابن حبان بستی ) شرح السنة(خود 
، ابو نعيم اصهبانی )هـ ۴۰۵م (و حاکم نيسابوری ) هـ۳۸۸م (و خطابی ) هـ ۳۸۵م (و دار قطنی ) هـ ۳۶۳

، ابن عبد الرب )هـ ۴۶۳م (، خطيب بغدادی )هـ ۴۵۸م (، بيهقی )هـ ۴۴۴م (و ابو عمرو دانی ) هـ ۴۳۰م (
و خوارزمی ) هـ۵۴۴م (قاضی عياض ) هـ ۵۱۶يا  ۵۱۰م (، بغوی )هـ ۵۰۹م (، ديلمی )هـ ۴۶۳م (مالکی 
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۵ - نسِب مهدی خليفة ا  
  :است و از فرزند فاطمه  هاشم و از عترت رسول اهللا  ايشان از قريش و از بنی

  :مهدی کنانی، قريشی و هامشی است :)الف
  

از : گفتم. حق است: مهدی حق است؟ گفت: (به سعيد بن مسيب گفتم: قتاده گويد
 يکی را بعد از ديگری. از قريش: از کيست؟ گفت: گفتم. کنانه: ی کيست؟ گفت طايفه

سپس از کيست؟ : گفتم. هاشم از بنی: سپس از کيست؟ گفت: داشت سپس گفتم مقدم می
  )٣٠().از فرزند فاطمه: گفت
  
  :است مهدی از اهل بيت رسول اهللا ): ب

املهدي منا أهل البيت : (فرمودند که رسول اهللا  کند یامحد بن حنبل از علی روايت م
شبه امر او را به سامان  کي اهللامهدى از ما اهل بيت است و (، )يصلحه اهللا يف ليلة

  )٣١().آورد مى
  
  :است مهدی از عترت پيامرب ): ج

متأل : (فرمودند کند که رسول اهللا  سعيد روايت می امحد در سند خود به استناد از ابی
، )وعدالً رض ظلماً وجورا مث خيرج رجل من عتريت ميلک سبعا أو تسعا فيمأل األرض قسطاًاأل
کند که هفت يا نه سال  شود سپس مردی از عترمت خروج می زمني پر از ظلم و ستم می(

  )٣٢().کند می دادکند و زمني را پر از عدل و  رانی می حکم
الس، ستکون بعدي فنت؛ منها فنت األح: (فرمودند رسول اهللا : سعيد خدری گويد ابی

                                                                                                                                                   
و ابن ) هـ ۶۰۶م (و ابن اثري جزری ) هـ ۵۹۷(و ابن جوزی ) هـ ۵۷۱م (و ابن عساکر ) هـ۵۶۸م (حنفی 
، ابن ابی حديد )هـ ۶۵۴م (، عالمه سبط ابن جوزی )هـ ۶۵۲م ( و حممد بن طلحه شافعی) هـ ۶۳۸م (عربی 

  .و بسياری ديگر) هـ ۶۵۵م (معتزلی حنفی 
 . ۲۲ص: خبار املنتظرأعقد الدرر يف  .٣٠

  .۱۳۶۷ص ۲ج: ، سنن ابن ماجه۸۴ص ۱ج: مسند امحد .٣١
 .۲۸ص ۳ج: مسند أمحد .٣٢
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منها، کلما قيل انقطعت متادت، حتی ال يبقی يکون فيها هرب وحرب، مث من بعدها فنت أشد 
 ئیها پس از من فتنه(، )بيت من العرب إال دخلته وال مسلم إال وصلته حتی خيرج رجل من عتريت

خواهد بود در آن  ینينش و خانه یچارگيو ب یدست ها فتنه تنگ از آن فتنه یکي. رخ خواهد داد
گر يد ای تر و پس از آن فتنه سخت یا از آن فتنهوندند و بعد يپ یزها به وقوع ميفتنه، جنگ و گر

که  یابد تا جائي یشتر ميد گسترش بيان رسيفتنه به پا گريشود د یچه گفته م خواهد بود هر
ست مگر آن که ين یچ مسلمانيد و هريگ یآن را در م ای ماند مگر آنکه فتنه یمن ای چ خانهيه

  )٣٣().ام کندياز خاندان من ق ین که مردياتنگ ساخته باشد تا  زده و دل ها او را دل فتنه
  
   :مهدی از فرزند فاطمه ): د

املهدی من عتريت، من ولد : (شنيدم که فرمودند از رسول اهللا : گويدام سلمه 
داوود بن سليمان بن اشعث . از او خشنو باد اهللا). مهدیِ عترمت، از فرزند فاطمه است(، )فاطمة

سجستانی در سنن خود و ابوعبد الرمحن النسائی در سنن خود و حافظ ابوبکر بيهقی و 
عقد الدرر يف اخبار : به کتاب. در کتب خود چنني استخراج کردند ابوعمرو الدانی 

  .مراجعه شود ۱۵ص: االمام املنتظر
  
  .صفات مهدی - ۶

  :صفات جسمی ):الف
  ).بنيهالبلند قامت و قوی (رنگ پوستش عربی و جسمش اسرائيلی است 

  

مهدی ( :و رويانی و طربانی و غريشان چنني استخراج کردند: ابن حجر در الصواعق گويد
ی درخشان و رنگ پوستش عربی و جسمش اسرائيلی است،  اش مهانند ستاره از فرزندم، چهره

کند و اهل آمسان و زمني و پرندگان به پرواز درآمده از  می دادکه زمني را پر از عدل و 
  )٣٤().کند روائی می گردند و به مدت بيست سال فرمان داری او خشنود می خالفت و حکومت

                                                
  .۵۰ص: خبار املنتظرأعقد الدرر يف . ٣٣
  .۱۶۴ص: لکیامي املإلبن حجر اهليثالصواعق احملرقة . ٣٤
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  :دارای پيشانیِ بلند و بينیِ باريک است -
نف، ميأل املهدي مين أجلی اجلبهة، أقنی األ: (فرمودند رسول اهللا : سعيد خدری گويد

مهدی از من است که صاحب (، )األرض قسطاً وعدالً کما ملئت جوراً وظلماً ميلک سبع سنني
طور که پر از ظلم و  کند مهان می دادپيشانی بلند و بينی باريک است که زمني را پر از عدل و 

  )٣٥().کند داری می ستم گشته و به مدت هفت سال حکومت

  
  .صفات معنوی): ب
  :مبعوث شده اهللامهدی از جانب  -۱

أبشرکم باملهدي يبعث يف أميت علی : (فرمودند رسول اهللا : سعيد خدری گويد ابی
اختالف من الناس و زالزل فيمأل األرض قسطاً وعدالً کما ملئت جوراً وظلماً يرضی عنه ساکن 

او در هنگام اختالف مردم و  ،دهم میمشا را به مهدی بشارت (، )...السماء وساکن األرض
طور که پر از  کند مهان می دادرا پر از عدل و  زمني شود؛ ها در اُمت من مبعوث می زلهوقوع زل

  )٣٦()....گردند و اهل آمسان و زمني از او خشنود میظلم و ستم گشته 
  

 کند که رسول اهللا  عبيد اهللا بن موسی از زائده از عاصم از زر از عبداهللا نقل می
ث اهللا فيه رجالً مين أو من لو مل يبق من الدنيا إال يوم لطول اهللا ذلک اليوم حتی يبع: (فرمودند

آن  اهللاگر از دنيا چيزی جز يک روز باقی مناند (، )أهل بييت يواطئ امسه امسي واسم أبيه اسم أيب
کند که نامش  میيا از اهل بيتم را مبعوث مردی از من  که اينگرداند تا  روز را طوالنی می

  )٣٧().مانند نام من و نام پدرش مانند نام پدر من است
  
  :مهدی خليفة اهللا است -۲

عن ثوبان : کنند در سنن ابن ماجه و حاکم در مستدرک، هر دو به استناد از ثوبان نقل می

                                                
 .۳۱ص ۲ج: داود سنن ابی .٣٥

، عقد الدرر يف اخبار املهدي املنتظر ليوسف بن ۳۱۳ص ۷ج: ، جممع الزوائد للهيثمي۳۷ص ۳ج: مسند امحد .٣٦
  .۶۲ص: حييی املقدسی

  .۱۳۵ص ۱۰ج : الطرباين يف املعجم الکبري. ٣٧
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واحد منهم  یکلهم ابن خليفة مث ال يصري ال ثالثةتتل عند کنزکم قي(: قال رسول اهللا : قال
اذا  :فقال مث ذکر شيئاً. مل يقاتله قوم مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوم قتاالً

مشا سه تن از  یها در کنار گنج( ،)الثلج فانه خليفة اهللا املهدي یعل لو حبواًرأيتموه فبايعوه و
سياه از جانب  یها پرچمرسد سپس  یکنند و آن گنج به هيچ کدام من یفرزندان خلفاء کارزار م

 گاه آننکرده باشند  یکنند که هيچ قوم یکارزار م یا و به گونه. گردد یمشرق منودار م
ديدار کرديد با او بيعت کنيد اگر ) یمهد(و چون او را : ندو فرمود هذکر کرد یحضرت چيز

). است  یمهد اهللاد خويشنت را به او برسانيد که او خليفه برف کشيدن باش یرور چه ب
را روايت اين استناد صحيح بوده و رجالش ثقه و حاکم در املستدرک خود آن : در الزوائد

  )٣٨().شيخني، صحيح استبه شرط : کرده و گويد
  
  :های سياه مشرقی است خليفة اهللا مهدی، صاحب درفش -۳

عبد الرزاق از سفيان ثوری از خالد خذاء از : گويند حممد بن حييی و امحد بن يوسف
تتل قي: (فرمودند رسول اهللا : کنند که گويد امساء الرحبی از ثوبان نقل می  قالبه از ابی ابی

واحد منهم مث تطلع الرايات السود من قبل  یکلهم ابن خليفة مث ال يصري ال ثالثةعند کنزکم 
الثلج  یعل لو حبواًاذا رأيتموه فبايعوه و :فقال مث ذکر شيئاً. مل يقاتله قوم املشرق فيقاتلوم قتاالً
کنند و آن  یمشا سه تن از فرزندان خلفاء کارزار م یها در کنار گنج( ،)فانه خليفة اهللا املهدي
 یا و به گونه. گردد یسياه از جانب مشرق منودار م یها رسد سپس پرچم یگنج به هيچ کدام من

و : ندو فرمود هذکر کرد یحضرت چيز گاه آننکرده باشند  یکنند که هيچ قوم یکارزار م
د برف کشيدن باش یرور اگر چه ب ديدار کرديد با او بيعت کنيد) یمهد(چون او را 

  )٣٩().است  یمهد اهللاخويشنت را به او برسانيد که او خليفه 
  

زياد از ابراهيم از علقمه از عبداهللا  حممد بن فضيل و عبداهللا بن ادريس و جرير از يزيد بن ابی
 نزد رسول اهللا : (گويد هاشم از کنار ما  بنی ی ازبودمي که در آن حلظه جوانان

يا رسول اهللا : عرض کردمي. رخسارش رنگ باختهنگامی که حضرت آنان را ديد،  گذشتند،
                                                

  .۴۶۴ص ۴ج :، املستدرک للحاکم۱۳۶۷ص ۲ج: سنن ابن ماجة. ٣٨
 .مهان .٣٩
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براى ما اهل  اهللا: حضرت فرمودند. بينيم که براميان ناخوشايند است ی مشا می چيزی در چهره
زودى بعد از من بالء و سخىت ه ، آخرت را بر دنيا اختيار منوده است و اهل بيت من ببيت
ايشان حتت . دنآي مى از ناحيه مشرق جا قومی از اين که اينشوند، تا  بينند و طرد و منزوى مى مى

برای بار . دهد طلبند و دمشن حق ايشان را منى مى، حق و عدالت هاى سياه، جمد و عظمت پرچم
پس براى احقاق حق و بسط عدالت شود،  طلبند اما به آنان داده منی دوم و سوم حق خود را می

چه به  هر، گريند خود را با قدرت از دمشن مى حقِه ب هاىِ شوند، خواسته جنگند و پريوز مى مى
زمني را پر از کنند،  به مردی از اهل بيتم دفع میآن را  که اينپذيرند تا  شود را منی آنان داده می

طور که پر از ظلم و ستم گشته لذا هر کس از مشا که زمان آنان را  کند مهان می دادعدل و 
   )٤٠().که او مهدی است ها چرا سوی آنان بشتابد ولو با خزيدن بر برفه درک کرد، ب

  

وتقبل الرايات السود من قبل : (آمده است) ۱۱۷ص: عقد الدرر يف أخبار املنتظر(در کتاب 
و از سوی (، )املشرق کأن قلوم زبر احلديد، يعيد اهللا تعالی م من اإلسالم کل حلق جديد

به  اهللاهای صاحبانش مهانند آهن حمکم است و  آيند که قلب می هائی به اهتزاز در مشرق، درفش
  ).گرداند می ی آنان، اسالم را از نو باز وسيله
  

که از دريای سفيد تا نواحی شرقی  ميانیی شرق  معلوم است که مشرق بر جزئی از منطقه
عراق، ايران، سوريه، فلسطني، اردن و لبنان است : ايران، امتداد يافته و کشورهای واقع در آن

ی  دهند به اين سبب که منطقه بينيم روايات مشرق را به خراسان اطالق می جا که می و آن
  . خراسان واقع در آن است

  

 تميأذا رإ(: فرمودند رسول اهللا : کنند که گويد امحد بن حنبل و غريه از ثوبان نقل می
اهللا  ةفيها خليالثلج، فان ف یعل توها ولو حبواًأات السود قد اقبلت من خراسان، فيالرا

ش يآمده، به سو اه از طرف خراسان به حرکت دريس یها د پرچمينيکه بب یهنگام( )٤١(،)ياملهد
                                                

 ۶ج: ، سري اعالم النبالء۵۸ص ۶ج: ، الدر املنثور۲۶۷ص ۱۴: ، کنز العمال۱۳۶۶ص ۲ج: سنن ابن ماجة .٤٠
  .۱۸۸ص: ، الفنت لنعيم مب محاد املروزی۱۶۱ص
اين حديث به شرط دو : (، املستدرک للحاکم النيسابوری و بعد از نقل حديث، گويد۲۷۷ص ۵ج: مسند امحد .٤١

، کنز ۱۰۰ص ۱ج: ، اجلامع الصغري للسيوطي۵۰۲ص ۴ج): است و هرگز استخراجش نکردند شيخ، صحيح
  .۹۰ص ۱ج: ف اخلفاء للعجلوين، کش۲۶۱ص ۱۴ج: العمال
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  ). ستا ان آنيدر م یمهد اهللا ةفيها، که خل برف یرو برز رفنت ينه خيد ولو با سيبشتاب
  

های سياه از سوی    رق تنها به خراسان نيست بلکه درفشمش کردن حصرمناين به معنای 
باشد  خروج خليفة اهللا مهدی از سوی عراق است که در مشرق واقع می اند، اما مبدأ خراسان

طور که مطرح شد و دانستيم، لذا منتظر خروج مهدی بايد انتظارش را در گروه توجه به  مهان
   .ازد و آن سرزمني انبياء است ال غيرمست مشرق معطوف س

  
  :مهدی، امام است -۴

 کند که ابوهريره  نافع مولی ابی قتاده انصاری نقل می: خباری استخراج کرده ):الف
، )کيف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيکم وأمامکم منکم: (فرمودند رسول اهللا : گويد

  )٤٢().ايد آن هنگام که عيسی بن مرمي در ميان مشا نزول کند و امامتان از خودتان است چگونه(
  

قتاده انصاری مرا  ابن شهاب گويد نفع مولی ابی: مسلم از سند خود استخراج کرده ):ب
کيف أنتم إذا نزل ابن مرمي فيکم : (فرمودند رسول اهللا : هريره گويد باخرب کرده که ابو

ايد آن هنگام که عيسی بن مرمي در ميان مشا نزول کند و امامتان از  چگونه(، )وأمامکم منکم
   )٤٣().خودتان است

  

 و حارث بن اسامه در مسند خود با استناد از جابر بن عبداهللا گويد، رسول اهللا  ):ج
تعال صل بنا، فيقول ال، إن بعضهم أمري  يينزل عيسی بن مرمي، فيقول أمريهم املهد: (فرمودند

: فرمايد  ینزول کنند و امري مسلمانان مهد  یعيس(، )بعض تکرمة اهللا هلذه األمة
ديگر به  یاز مشا بر برخ یفرمايد هان که برخ  یو با ما مناز بگذار، عيس ینزديک آ
   )٤٤().باشيد یروا و امري م که بر اين امت دارد فرمان اهللا تعالیکرامت 

  .استنادش خوب است: ابن قيم گويد
 

                                                
  .۱۳۴ص ۴ج: صحيح خباری .٤٢
  .۹۴ص ۱ج: صحيح مسلم .٤٣
  .۱۴۷ص: املنار املنيف إلبن القيم .٤٤
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  تکليف مسلمانان در قبال مهدی - ۷
و  اهللای  آيد و او خليفه کند به حتقيق به امر اهلی می مهدی را مبعوث می، اهللاجا که  از آن

 بر خلق واجب است بلکه حتی فراتر از آن، عيسی  اوامامی است که اطاعتش از جانب 
طور که روايات چنني بيان  کند مهان می ءلوالعزم در مناز به حضرتش اقتداويکی از انبيای ا

  :بينيم که بر نصرت و ياری ايشان تأکيد شده است و لذا در روايات می .کنند می
  

کلهم  ثالثةتتل عند کنزکم قي(: قال رسول اهللا : عن ثوبان قال: (ن ماجه گويداب - ۱
مل  واحد منهم مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوم قتاالً یابن خليفة مث ال يصري ال

  .)لو حبوا علي الثلج فانه خليفة اهللا املهديرأيتموه فبايعوه واذا  :فقال مث ذکر شيئاً. يقاتله قوم
کنند و آن گنج به هيچ کدام  یمشا سه تن از فرزندان خلفاء کارزار م یها در کنار گنج(

کنند  یکارزار م یو به گونه ا ،گردد یسياه از جانب مشرق منودار م یها رسد سپس پرچم یمن
) یمهد(چون او را : ندو فرمود هذکر کرد یحضرت چيز گاه آننکرده باشند  یکه هيچ قوم

د خويشنت را به او برسانيد که برف کشيدن باش یرور اگر چه بديدار کرديد با او بيعت کنيد 
اين استناد صحيح بوده و رجالش ثقه و حاکم در : در الزوائد). است  یمهد اهللاو خليفه 

   )٤٥(.به شرط دو شيخني، صحيح است: درک خود آن را روايت کرده و گويداملست
  

ذکر کردند که اهل بيتش با بالهای بسياری مواجه  رسول اهللا : (و حسن - ۲
کس آن را ياری  سازد که هر پرچم سياهی را از سوی مشرق مبعوث می اهللا که اينشوند تا  می

ه ب که اينسازد تا  او را خوار می اهللاو را ياری کرده و هر کس آن را خوار سازد،  اهللاکند، 
او  اهللاکنند، پس  آيند که نامش مانند نام من است و امرشان را به او واگذار می سوی مردی می

  )٤٦().گرداند را پريوز و مؤيد می
 

املالئكة يف السماء فيأمر اهللا فتضطرب : (طالب در حديثی طوالنی فرمودند علی بن ابی - ۳
قد ، أمة حممد أال قد جاءكم الغوث يا: فيصيح على سور مسجد دمشق وجل جربيل  عز

                                                
  .۱۳۶۷ص ۲ج: سنن ابن ماجة .٤٥
 .۱۳۰ص: ، عقد الدرر يف اخبار املنتظر۱۸۹ص: الفنت لنعيم بن محاد .٤٦
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قال  .خارج من مكة فأجيبوه ، وهو املهدي اءكم الفرج، قد جأمة حممد جاءكم الغوث يا
: وإلينا ترد عهوده، ) ولنا أخذت(حدوده، ) فينا قسمت(، أال وإن الدهر أال أصفه لكم

أال  ،وجل سيطلبون لنا بالفضل، من عرف عودتنا فهو مشاهدنا شهوده، أال وإن أهل حرم اهللا عز
وامسه على امسه، واسم أبيه على اسم أبيه، من ولد  وجل برسول اهللا  فهو أشبه خلق اهللا عز

  .)أال فمن تواىل غريه لعنه اهللا. ، من ولد احلسنيفاطمة ابنة حممد 
کند که بر ديوار  جل به جربئيل امر می و عز اهللاگردند و  مالئکه در آمسان مضطرب می(

آگاه باشيد که منجی امت حممد آمد، ای امت حممد جنات مشا آمد، : مسجد دمشق صيحه کند
. باشد که خارج از مکه است پس او را اجابت کنيد می فرج مشا رسيده است و او مهدی 

ن خملوقات به يتر هياو شب... ؟ مشا وصف نکنم یرا برا) یمهد(او  ايآ: فرمود  یسپس عل
اسم پدر رسول اهللا است و  مانندامرب و نام پدرش ياسم پ مانندبوده و اسم او  رسول اهللا 

 از ريغ یاست و هر کس تول  نيو از فرزندان حس او از فرزندان فاطمه دختر حممد 
  )٤٧().دياو را لعنت منا اهللاو را داشته باشد 

  

 خرجتات السود يتم الراياذا را(: کند که نعيم بن محاد در سند خود از ثوبان نقل می - ۴
د ينيکه بب یهنگام( )٤٨(،)ياهللا املهد ةفيها خليالثلج، فان ف یعل توها ولو حبواًأخراسان، فقبل من 

ز رفنت ينه خيلو با س د ويش بشتابيآمده، به سو اه از طرف خراسان به حرکت دريس یها پرچم
  ).ستا ان آنيدر م یحضرت مهد اهللافه يها، که خل برف یرو

  

کلهم ابن خليفة مث ال  ةتتل عند کنزکم ثالثقي(: قال رسول اهللا : عن ثوبان قال - ۵
مث ذکر . مل يقاتله قوم واحد منهم مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوم قتاالً یيصري ال

 یها در کنار گنج( ،)نه خليفة اهللا املهدياف الرکب یاذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا عل :فقال شيئاً
 یها رسد سپس پرچم یکنند و آن گنج به هيچ کدام من یمشا سه تن از فرزندان خلفاء کارزار م

نکرده باشند  یکنند که هيچ قوم یکارزار م یا و به گونه ،گردد یسياه از جانب مشرق منودار م
ديدار کرديد با او بيعت کنيد ) یمهد(چون او را : ندو فرمود هذکر کرد یحضرت چيز گاه آن

                                                
  .۹۴ص: عقد الدرر يف اخبار املنتظر. ٤٧
  .۱۸۸ص: فنت املروزي لنعيم بن محاد .٤٨
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  )٤٩().است  یمهد اهللا ةشنت را به او برسانيد که او خليفخوي ا خزيدن پاهااگر چه ب
  

ال کلهم ابن خليفة مث  ثالثةتتل عند کنزکم قي(: قال رسول اهللا : عن ثوبان قال - ۶
مث ذکر . مل يقاتله قوم واحد منهم مث تطلع الرايات السود من قبل املشرق فيقاتلوم قتاالً یال يصري
 یها در کنار گنج( ،)الثلج فانه خليفة اهللا املهدي یعل لو حبواًاذا رأيتموه فبايعوه و :فقال شيئاً

 یها سپس پرچمرسد  یکنند و آن گنج به هيچ کدام من یمشا سه تن از فرزندان خلفاء کارزار م
نکرده باشند  یکنند که هيچ قوم یکارزار م یا و به گونه ،گردد یسياه از جانب مشرق منودار م

ديدار کرديد با او بيعت کنيد ) یمهد(چون او را : ندو فرمود هذکر کرد یحضرت چيز گاه آن
  یمهد اهللا ةد خويشنت را به او برسانيد که او خليفبرف کشيدن باش یرور اگر چه ب

  )٥٠().است
  

خيرج املهدي علی رأسه : (فرمودند رسول اهللا : گويد و عبداهللا بن عمرو  - ۷
 یکند باال یخروج م  یمهد(، )هذا املهدي خليفة اهللا فأتبعوه: عمامة، فيها ملک ينادي

است متابعت از  اهللا ةخليف  یاين مهد: کند یکه فرياد م ای باشد در آن فرشته  عمامهسرش 
  )٥١().او کنيد

  

بر بيعت با ايشان و ياری ايشان و عدم ختلف از حضرتش  شويقتأکيد و ت که اينو بعد از 
ای که ما را به  الزم است آن وسيله باز شناختيم، اهللای مبعوث از جانب  را به عنوان خليفه

دهد را نيز بشناسيم تا از مجله کسانی نباشيم که روايت  سوی معرفت و شناختش سوق می
  . مورد لعن و نفرين قرار دادهها  آنقبلی 

  يفة اهللا مهدی را بشناسيم، چيست؟ی آن خل پس ميزانی که به وسيله
  
  

                                                
  .۵۵۱حديث رقم : السنن الواردة يف الفنت للداين. ٤٩
  .۱۳۶۷ص ۲ج: سنن ابن ماجة. ٥٠
  .۱۳۵ص: عقد الدرر يف اخبار املنتظر .٥١



 ٢۵......................................................................  خليفة ا مهدی ،دیآمخوش 

  خليفة اقانون شناخت  - ۸
پا افتاده، ميزان سنجش و شناختی   شکی نيست که امروزه برای امور بسيار ساده و پيش

ی آن، به عيارش  دهند تا آن را از هم تکفيک کنند، طال نيز ميزانی دارد که به وسيله قرار می
طبيعی دارای ميزان و قانونی است که  های پديدهکشانند و  کشانند و ميوه را نيز به عيار می می

سبحان نيز برای  اهللام و طبيعی است که شود لذا از امور مسلّ ی آن قانون شناخته می به وسيله
  .دهد مردم، ميزانی قرار می ایشناساندن اولياء و خلفايش بر

  

قانونی برای شناخت داعی حق وضع  اهللاآيا (: فرمايد می  امحد احلسنخليفة اهللا مهدی، 
زيرا او ! در هر زمان را بشناسيم؟  ی آن، بتوانيم وصی و فرستاده کرده است که به وسيله

و معصيت او معصيت  اهللاباشد و اطاعت از او، اطاعت از  در زمني بر بندگان می اهللاحجت 
و تسليم او شدن است و کفر و  اهللاو اميان به او و تسليم او شدن، مهان اميان به ... است اهللا

  . استاهللا او، کفر و رويگردانی از  ازرويگردانی 
رهنما تنها گذاشته، مانند کسی که سکان کشتی را رها کرده  بندگان را بی اهللا که اينيا 
او حکيمی مطلق و قادر به متام مقدرات خويش ) از اين امور پاک و منزه است اهللاو (باشد 

اى  و هر چيزى نزد او اندازه(، ﴾وكُلُّ شيٍء عنده بِمقْدارٍ﴿: باشد، آن هم با ترين تقدير می
  )٥٢().دارد

السماوات ولَا في الْأَرضِ ولَا أَصغر عالمِ الْغيبِ لَا يعزب عنه مثْقَالُ ذَرة في ﴿: و هم اوست
زمني از وى ها و نه در  اى نه در آمسان وزن ذره كه هم(، ﴾من ذَلك ولَا أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِنيٍ

در كتاىب روشن  که اينتر از آن است مگر  تر از آن و نه بزرگ پوشيده نيست و نه كوچک
  )٥٣().است] درج شده[

در زمني و  اهللا ةدر نتيجه، از روی علم و حکمت است که بايد قانونی جهت شناخت خليف
از ابتدای خلقت قرار داده و از مهان روز خنست که  را اين قانون اهللادر هر زمان باشد و 

توان گفت که اين قانون  ، قانون را نيز وضع کرد و منیی خود را بر زمني قرار داد خليفه

                                                
 .۸: الرعد .٥٢

 .۳: سبأ .٥٣
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قرار داده  ی خود انتخاب آدم به عنوان خليفهها که بعد از  ضرورتاً در خصوص يکی از رسالت
هم به جهت وجود مکلفني در آن زمان، برای مثال که برای مهه به يقني ثابت شده   شد، آن

مکلّف  باشد و او زمنيدر  اهللا ةکلفني در زمان خلقت اولني خليفماست وجود ابليس يکی از 
نه در عدم تبعيت از خليفه و  باشد وگر جهت شناخت صاحب حق میی است که در به قانون

 که اينای مبنی بر عدم توانائی خود در تشخيص او خواهد ساخت و  صاحب حق عذر و انه
  )٥٤().را بشناسد اهللای منصوب از جانب  ی آن، خليفه قانونی نداشت تا به وسيله

  

پس بايد اين قانون، قانونی دارای داليل قطعی بر صاحب خود در زمانش باشد و اين 
قانون، بنا بر متايز ميان حق و باطل، ادعای هر صاحب باطلی را افشا کند و بايد کسی که 
شامل اين قانون گشته، حتماً به حق سزاوار اوست؛ بر حسب منطق عقال، قانون هرگز 

کند و هر کس با آن بيايد، قطعاً صاحبش است و  خود ختلف منی اختالف ندارد و از چارچوب
ولَو ﴿: سبحان در اين خصوص فرموده است اهللالذا . يابد هيچ احدی غري از صاحبش با آن منی

اى  پاره] او[و اگر ( ،﴾ثُم لَقَطَعنا منه الْوتني*  لَأَخذْنا منه بِالْيمنيِ*  تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ
سپس رگ قلبش را پاره *  گرفتيم دست راستش را سخت مى*  ها بر ما بسته بود گفته
  )٥٥().كردمي مى

  

يعنی وقوع امتناع دومی به سبب وقوع : است حرف امتناع برای امتناع) اگر(پس کلمه 
پاره سپس رگ قلبش را *  گرفتيم دست راستش را سخت مى: (ی و يا گفته خنستامتناع 

دانيم که در طول تاريخ اشخاص بسياری  می .به سبب وقوع حرف و حديثش است) كردمي مى
کردند از مجله مسيلمه و سجاح و اسود  بستند و ادعای نبوت می می ءافترا اهللابودند که بر 

در حالی که  !؟از آنان به سبب اين افترا و ادعای دروغني، از آنان انتقام نگرفت اهللاعنسی، آيا 
! سبحان است؟ اهللاآيا خالف وعده عمل کردن، در شأن ! اش وفادار است؟ ه نسبت به وعد

چيز ديگری باشد که با ادعای نبوت که  ها گفتهيا مقصود از آن . عامليان اهللاپاک و منزه است 
بار ادعای نبوت يا خالفت اهلی يا   مدعی يک: به عبارت ديگر. ست متفاوت است مقام اهلی

                                                
 .۲ق ۳ج: های فرستادگان گری از دعوت روشن. ٥٤

  .۴۴-۴۶: احلاقة .٥٥
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نبوت و خالفت و امامت اهلی با آن شود که  ديگر مدعی قانونی می یکند و بار یامامت را م
پس هيچ احدی مدعیِ قانونی  ،ی ممتنع است لذا ادعای قانون، مهان گفته. گردد اثبات می

و به مهني سبب در  ؛کند مگر مدعی صادق خالفت خلفايش را با آن اثبات می اهللاشود که  منی
در کتب  ی حممد  ه هيچ احدی نتوانسته مدعی وصيت و ذخريهبينيم ک طول تاريخ می

وجود داشتند  طور که ذکر شد در طول تاريخ مهانچند مدعيان نبوت  هر بق گردد؛آمسانی سا
دليل و حجتی برای اثبات ادعای خود در  که ايناما آنان فقط مدعی مقام نبوت بودند بدون 
چون موسی  ی اهلی هم طور که حجج گذشته مهاندست داشته باشند و از اثبات نبوت خويش 

  .اثباتش کردند، عاجز بودند و عيسی 
شوند، برای اهل باطل امری حمال  بنابراين ادعای قانونی که خلفای اهلی با آن شناخته می

کنند و اين  تنها تصرف زبانی را به آنان داده يعنی تنها با زبان آن را ادعا می اهللاست و بلکه 
جاست که بايد قانون  امر با عقل و شرع موافق بوده و در طول تاريخ ثابت است لذا در اين

که خليفة اهللا مهدی با اين  يابيم می ی اهلی در هر زمان را بشناسيم و در پايان در شناخت خليفه
  .شود اخته مین شنقانو

  
  قانون معرفت حجت اهلی در قرآن

در ميان خلق و قرار دادن او به   حق انتخاب و برگزيدن خليفهکند که  قرآن کرمي بيان می
  .سبحان است اهللازمني، تنها خمتص  درواجب الطاعه عنوان خليفه 

از  اهللا(، ﴾الناسِ إِنَّ اللَّه سميع بصرياللَّه يصطَفي من الْملَائكَة رسلًا ومن ﴿: فرمايد می اهللا
   )٥٦().شنواى بيناست اهللاگمان  گزيند و نيز از ميان مردم ىب مى ميان فرشتگان رسوالىن بر

ها آگاه است؛ و هرگز مردم را به حال خود وا نگذاشته تا  درون سينهاز اوست که 
فرجام آنان را به تباهی بکشاند بلکه ای از ميان خود برگزينند و به سبب خطايش،  خليفه

  .انتخاب و اختيار خليفه را به خود حمصور کرده است
  

شود  وحى مى چه ناام پس بد و من تو را برگزيده(، ﴾وأَنا اخترتك فَاستمع لما يوحى﴿

                                                
  .۷۵: احلج .٥٦
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  )٥٧().گوش فرا ده
بِرِساالَتي وبِكَالَمي فَخذْ ما آتيتك وكُن من قَالَ يا موسى إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ ﴿

رِيناكروزگار[بر مردم ] با تو[ها و با سخن گفتنم  فرمود اى موسى تو را با رسالت(، ﴾الش [
 )٥٨().گزاران باش را به تو دادم بگري و از سپاس چه آنبرگزيدم پس 

  

﴿ ابتى الْكوسا منيآت لَقَدو اهندأَيو اتنيالْب ميرم نى ابيسا عنيآتلِ وسبِالر هدعن با منقَفَّيو
ا بِروحِ الْقُدسِ أَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ بِما الَ تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقً

سر هم   را دادمي و پس از او پيامرباىن را پشت] تورات[سى كتاب و مهانا به مو(، ﴾تقْتلُونَ
ييد كردمي خبشيدمي و او را با روح القدس تأ هاى آشكار معجزهفرستادمي و عيسى پسر مرمي را 

پس چرا هر گاه پيامربى چيزى را كه خوشايند مشا نبود برايتان آورد كرب ورزيديد گروهى را 
  )٥٩().خوانديد و گروهى را كشتيد گو دروغ
  

  :دهد ی خويش را انتخاب و در زمني قرار می است که خليفه اهللاپس 
ك عن يا داوود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضلَّ﴿

اى داوود (، ﴾الَّذين يضلُّونَ عن سبِيلِ اللَّه لَهم عذَاب شديد بِما نسوا يوم الْحسابِسبِيلِ اللَّه إِنَّ 
گردانيدمي پس ميان مردم به حق داورى كن و زار از ] و جانشني[ما تو را در زمني خليفه 

روند  به در مى اهللابه در كند در حقيقت كساىن كه از راه  اهللاهوس پريوى مكن كه تو را از راه 
  )٦٠().خواهند داشت  اند عذاىب سخت آنكه روز حساب را فراموش كرده] سزاى[به 

  

الزكَاة وكَانوا وجعلْناهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا وأَوحينا إِلَيهِم فعلَ الْخيرات وإِقَام الصلَاة وإِيتاء ﴿
ينابِدا عكردند و به ايشان اجنام  و آنان را پيشواياىن قرار دادمي كه به فرمان ما هدايت مى(، ﴾لَن

 )٦١().بودند پرستنده ما آنان ومناز و دادن زكات را وحى كردمي برپاداشنت  و کكارهاى ني دادن

                                                
 .۱۳: طه .٥٧

  .۱۴۴: عرافاأل. ٥٨
 .۸۷: البقرة .٥٩

  .۲۶: ص. ٦٠
 .۷۳: نبياءاأل .٦١
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جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني ﴿
وعلَّم آدم اَألسماء *  ويسفك الدماء ونحن نسبح بِحمدك ونقَدس لَك قَالَ إِني أَعلَم ما الَ تعلَمونَ

قَالُواْ سبحانك الَ *  ئكَة فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسماء هؤالء إِن كُنتم صادقنيكُلَّها ثُم عرضهم علَى الْمالَ
يمكالْح يملالْع أَنت كا إِننتلَّما عا إِالَّ ملَن لْمع  * هِمآئمبِأَس مأَها أَنبفَلَم هِمآئمم بِأَسأَنبِئْه ما آدقَالَ ي

وإِذْ قُلْنا *  أَلَم أَقُل لَّكُم إِني أَعلَم غَيب السماوات واَألرضِ وأَعلَم ما تبدونَ وما كُنتم تكْتمونَ قَالَ
رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاسى وأَب يسلواْ إِالَّ إِبدجفَس مواْ آلددجاس كَةالَئلْمن و چو(، ﴾ل

گفتند آيا در ] فرشتگان[پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمني جانشيىن خواهم گماشت 
ستايش تو  باكه ما  ها بريزد و حال آن گمارى كه در آن فساد انگيزد و خون آن كسى را مى

و *  دانيد دامن كه مشا منى پردازمي فرمود من چيزى مى كنيم و به تقديست مى تنزيه مى] تو را[
ها را بر فرشتگان عرضه منود و فرمود اگر  سپس آن ها را به آدم آموخت نام] معاىن[مهه ] اهللا[

به ] خود[ چه آنگفتند منزهى تو ما را جز *  دهيد ها به من خرب گوييد از اسامى اين راست مى
فرمود اى آدم ايشان را از اسامى آنان خرب *  اى هيچ دانشى نيست توىي داناى حكيم ما آموخته

ها و  شان خرب داد فرمود آيا به مشا نگفتم كه من فته آمسانايشان را از امساي] آدم[ده و چون 
و چون *  دامن  میداشتيد  را پنهان مى چه آنكنيد و  را آشكار مى چه آندامن و  زمني را مى

جز ابليس كه سر باز زد و كرب ورزيد و از ه بفرشتگان را فرمودمي براى آدم سجده كنيد پس 
  )٦٢().به سجده درافتادند] مهه[كافران شد 

                                                
  : کند و آن اثبات وجود خليفة اهللا در هر زمان است ی کرميه امر قعطی را بيان می آيه. ۳۰-۳۴: البقرة .٦٢
و او، سبحان است و نه غري  اهللاپس قرار دادن تنها خمتص ) خليفة... جاعل إين: (فرمايد جل می و عز اهللا: اجلعل: اول

 اهللای خويش نص کند پس وصيت و نص  اگر گماردن و قرار دادن به دست اوست لذا از ملزمات است که بر خليفه
است و صاحب نص  اهللاماردن خمتص جا که گ کند که خليفه از جانب اوست و در عني حال از آن بر خليفه ثابت می

جا که وصيت کاشف امر خليفة اهللا است الزم است  رود و از آن به کار می اهللا باشد پس نص برای تشخيص خليفة یم
وصيت به دست که  ال اين امکان وجود داردااين وصيت را از مدعيان دروغني حمفوظ و مصون بدارد و  اهللاکه 

و اکيداً اين امر در خور حکمت  ؛باعث گمراهی و ضاللت مردم با اسم وصيت اهلی گرددد و مدعيان دروغني بيفت
ی خويش قرار داده و از آن برای او حفاظت  ی خليفه اين وصيت مقدس را تنها ذخريه تعالی اهللامتعال نيست لذا  اهللا
طول تاريخ هيچ يک از مدعيان کند که در  دهد و ثابت می کند و اين حقيقتی است که تاريخ بدان گواهی می می

  .دروغني قادر نبودند وصيتی برای اثبات ادعای خود ارائه دهند و بدان دست درازی کنند
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طور که در تاريخ هم آمده  توان گفت و مهان به يقني می: (فرمايد می خليفة اهللا مهدی 
ی خود را در زمني منصوب  خليفه اهللادر خنستني روزی که ست و برای مهه روشن شده، ا

  :کند بدين گونه است می
ی او در زمني  کند که آدم خليفه در حمضر مالئکه و ابليس در يک فرمان تصريح می اهللا - ۱
  .است
  .آموزد ها را به او می بعد از خلق آدم، متام امساء و نام - ۲
کردند، مالئکه و ابليس  به متام کسانی که آن موقع او را عبادت می اهللا ،بعد از آن - ۳

سبحان برای معرفت  اهللاو اين سه مورد مهان قانون ... سجده کنند اهللا ةدستور داد بر آدم خليف
سبحان برای معرفت خليفه از روز  اهللادر زمني است و اين سه امر سنت  اهللاحجت يا خليفه 

  . ارد و باقی خواهد ماند تا دنيا متام گردد و قيامت به پا خيزداول خلقت است و ادامه د
در باره كساىن كه پيشتر (، ﴾سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا﴿
  )٦٣().هرگز تغيريى خنواهى يافت اهللا  است و در سنت] جارى بوده[ اهللا  سنت] مهني[اند  بوده

سنت اهلى از پيش مهني بوده و (، ﴾سنةَ اللَّه الَّتي قَد خلَت من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلًا﴿

                                                                                                                                                   
کند  باشد که بر استمرار و جتدد داللت می اسم فاعل می) جاعل(استمرار دهنده فعل  قرار دادن و تعيينطور که  مهان 

گردد بلکه حاجت و نيازی که در ارسال رسوالن وجود دارد مهان  پس فعل گماردن استمرار داشته و هرگز قطع منی
ی خويش  است که به خليفه کسی هناسبح اهللا) و به آدم آموخت: (و دوم .باشد عامل استمرار و بقای خليفة اهللا می

کند و اال هدف از استخالف و جانشينی او  باشد که با آن قيام می ی خليفة اهللا می آموزد و علم اهلی عصاره علم می
ای بر زمني و در ميان خملوقات قرار داد که در  خليفه اهللابدين سبب خليفه است؛ زيرا  که اينگردد و  ضايع و تباه می

طور که در کالم خليفة اهللا مهدی  کند مهان بر علم خلفای اهلی تأکيد می اهللابينيم که  کم کند و میميان آن خالفت و ح
  .يابی چنني می

حق ) اهللا(مورد اطاعت قرار گريد و  اهلیی  پس خليفة اهللا بايد به عنوان خليفه. پذيری يعنی اطاعت ): سجود: (و سوم
شخصی را اهللا سبحانه ی استخالف مفهومی نداشت و ممکن نيست که ال معناابه خلفای خويش خبشيده و  خالفتش را

طور که مفهوم مفصل آن را در کالم خليفة اهللا  مهان. به خالفت برگزيند اما اطاعتش را بر بندگان واجب نسازد
بينيم  چون انبياء و رسوالن و غريشان می پس اين سه امور را در هر خليفه از خلفای اهلی هم. خواهيد ديد مهدی 

تشخيص صاحب حق ز و و وجود اين سه عامل، در مدعی خالفت امری ضروری است که خود به تنهائی عامل متاي
  .ی اهلی، مهراه نبوده است باشد بدين سبب که با غري خليفه می

  .۶۲: حزاباأل. ٦٣
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 )٦٤().در سنت اهلى هرگز تغيريى خنواهى يافت
که در آن طور که اگر شخصی شرکت توليدی يا مزرعه و يا کشتی داشته باشد  مهان

ها باشد و  يس آنول و رئکارگرانی مشغول کارند، بايد کسی را از آنان انتخاب کند که مسؤ
آيد و اين شخص بايد داناتر و  بايد اين شخص را با اسم انتخاب کند و گرنه اختالف پيش می

کنند تا شان گرداند تا مهه امر او را اطاعت  ها را امر به طاعت صاحب تر از مهه باشد و آن
کوتاهی  شخص در يکی از اين امور يا کارهاب را به دست آورد و اگر اين ی مطلو نتيجه

 اهللاپس چگونه مردم پنداشتند و مباح دانستند که . شود کند، حکمت او تبديل به سفاهت می
  !!!د در حالی که او حکيم مطلق است؟؟؟در يکی از اين سه امور کوتاهی کرده باش

که اين نص صريح اهلی به آدم به  بينيم صيل به اين قانون اهلی بنگرمي، میاگر با اندکی تف
ی بعد از خود به امر  وصيت تبديل شده است؛ زيرا بعد از آن، خليفه سابق به وصی و خليفه

إِنَّ ﴿: فرمايد می اهللای اهلی در زمني است و  کند و اين ضمن واجبات آن خليفه وصيت می اهللا
رأْمي االلّههلإِلَى أَه اتانواْ اَألمؤدأَن ت ها را به صاحبان  دهد كه سپرده به مشا فرمان مى اهللا(، ﴾كُم

  )٦٥().آا رد كنيد
های اهلی و جتلّی و متجلّی شدن در  ها به آدم، مراد معرفت حقيقت آن نام اما تعليم آن نام

ها را عرضه داشت  بر زمني گردد و وقتی به مالئکه حقيقت نام اهللای  باشد تا خليفه ها می آن
اند  ها از اين امساء خلق شده ها را بر آنان عرضه داشت که آن بدين معناست که معرفت به نام

ی  يعنی واسطه(آموخت و آدم به مالئکه آموخت؛  ها را به آدم  آن اهللادين سبب که ب
  ).درساندن تعليمات اهلی به فرشتگان گردي

  

  .سبحان سجود مالئکه و ابليس بر آدم بود اهللادر اين قانون امر : و اما امر سوم
خليفه در نقش کسی باشد که به امر آن مستخلف  که ايناين امر ممارست عملی بوده بر 

در نقش خود يعنی ) مالئکه(سبحان  اهللاگزاران  قيام کرده است و ممارست عملی بر خدمت
  :يابيم گردمي و می می و اکنون به يوسف باز... قرار گريند) آدم(متعلم و معلم نزد اين خليفه 

  :وصيت -۱
                                                

 .۲۳: الفتح .٦٤

  .۵۸: حزاباأل. ٦٥
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وكَذَلك يجتبِيك ربك ويعلِّمك :﴿ به فرزندش يوسف  ی يعقوب نبی   در فرموده
 متيو يثادأْوِيلِ اَألحن تم يماهرلُ إِبن قَبم كيولَى أَبا عهما أَتكَم قُوبعلَى آلِ يعو كلَيع هتمنِع

يمكح يملع كبإِنَّ ر اقحإِسگزيند و از تعبري  مى و اين چنني پروردگارت تو را بر(، ﴾و
 گونه كه قبالً كند مهان متام مىآموزد و نعمتش را بر تو و بر خاندان يعقوب  ها به تو مى خواب

  )٦٦().است بر پدران تو ابراهيم و اسحاق متام كرد در حقيقت پروردگار تو داناى حكيم
طور واضح  به کند که يوسف وصی اوست و امتداد دعوت ابراهيم  يعقوب بيان می

وإِسحاق ويعقُوب ما كَانَ  واتبعت ملَّةَ آبآئي إِبراهيم :﴿ی يوسف نبی  باشد و در فرموده می
اسِ الَ يالن أَكْثَر نلَكاسِ ولَى النعا ونلَيع لِ اللّهن فَضم كٍء ذَلين شم بِاللّه رِكشا أَن نونَلَنكُرش﴾ ،

ى را ى ما سزاوار نيست كه چيزام برا و آيني پدرامن ابراهيم و اسحاق و يعقوب را پريوى منوده(
گزارى  بر ما و بر مردم است وىل بيشتر مردم سپاس اهللا  كنيم اين از عنايت اهللا شريک

و استمرار  روشکند و او بر  تأکيد می خويش به انبياء  يوسف بر تعيين )٦٧().كنند منى
  .کند حرکت می های ايشان  دعوت
  
  :علم و معرفت -۲
﴿ اما طَعيكُمأْتي قَالَ الَ يي إِنبنِي رلَّما عما مكُما ذَليكُمأْتلَ أَن يقَب هأْوِيلا بِتكُمأْتبإِالَّ ن قَانِهزرت
كْترونَ تركَاف مه ةرم بِاآلخهو ونَ بِاللّهنمؤمٍ الَّ يلَّةَ قَوگفت غذاىي را كه روزى مشاست (، ﴾م

به مشا ] تعبري آن[كه  دهم پيش از آن كه من از تعبري آن به مشا خرب مى آورند مگر آن براى مشا منى
 اهللابرسد اين از چيزهاىي است كه پروردگارم به من آموخته است من آيني قومى را كه به 

  )٦٨().ام رها كرده اعتقاد ندارند و منكر آخرتند
  

﴿ مدتصا حا فَمأَبد نِنيس عبونَ سعرزأْكُلُونَقَالَ تا تميلًا مإِالَّ قَل هلنبي سف وهي *  فَذَرأْتي ثُم
ثُم يأْتي من بعد ذَلك عام * من بعد ذَلك سبع شداد يأْكُلْن ما قَدمتم لَهن إِالَّ قَليلًا مما تحصنونَ 

صعي يهفو اساثُ النغي يهونَفرا درويديد جز  چه آنكاريد و  سال پى در پى مى  گفت هفت(، ﴾ر
                                                

  .۶: يوسف. ٦٦
 .۴۸: يوسف .٦٧

 .۳۷: يوسف .٦٨
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آيد  سال سخت مى  پس از آن هفت گاه آن*  اش واگذاريد خوريد در خوشه اندكى را كه مى
كنيد مهه را خواهند  ايد جز اندكى را كه ذخريه مى از پيش اده] ها سال[را براى آن  چه آنكه 

رسد و در آن  باران مى] سال[رسد كه به مردم در آن  پس از آن ساىل فرا مى گاه آن*  خورد
 )٦٩().گريند آب ميوه مى

  

﴿يمليظٌ عفي حضِ إِننِ اَألرآئزلَى خلْنِي ععهاى اين  گفت مرا بر خزانه] يوسف[(، ﴾قَالَ اج
  )٧٠().سرزمني بگمار كه من نگهباىن دانا هستم

  
  :اهللابيعت برای  -۳
﴿ن رم رأْكُلُ الطَّيفَت لَبصفَي را اآلخأَما ورمخ هبي رقسا فَيكُمدا أَحنِ أَمجيِ السباحا صي هأْس

انيفْتتست يهي فالَّذ راَألم يقُض  *آؤآبو ما أَنتوهمتيماء سمإِالَّ أَس ونِهن دونَ مدبعا تلَ ما أَنزكُم م
 مالْقَي ينالد كذَل اهواْ إِالَّ إِيدبعأَالَّ ت رأَم لّهإِالَّ ل كْمالْح إِن لْطَانن سا مبِه اسِ الَ اللّهالن أَكْثَر نلَكو

ديگرى به  نوشاند و اما اى دو رفيق زندانيم اما يكى از مشا به آقاى خود باده مى(، ﴾يعلَمونَ
از من جويا شديد خورند امرى كه مشا دو تن  سرش مى] مغز[شود و پرندگان از  دار آوخيته مى

ها را  پرستيد كه مشا و پدرانتان آن را منى] چند[هاىي  مشا به جاى او جز نام*  حتقق يافت
نيست  اهللاها نازل نكرده است فرمان جز براى  آن] حقانيت[دليلى بر  اهللايد و  گذارى كرده نام

  )٧٢().)٧١()دانند دستور داده كه جز او را نپرستيد اين است دين درست وىل بيشتر مردم منى

  

است و  )اهللا، علم و پرچم بيعت برای وصيت: (اهلیپس بنياد و اساس قانون معرفت حجت 
را بسيار واضح چنني خواهيم يافت، ها  ل در کتب سنت باشيم، آناگر خواهان بيان اين سه اص

  .که بيانش خواهد رسيد
  

                                                
  .۴۷-۴۹: يوسف. ٦٩
  .۵۵: يوسف .٧٠
  .۳۹-۴۰: يوسف .٧١
 .۲ق ۳ج: های فرستادگان روشنگری از دعوت. ٧٢
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  .شود خليفة ا مهدی با قانون معرفت حجت شناخته می - ۹
کند و  ذکر شد که قانون معرفت حجت به طور قطعی مصاديق خلفای اهلی را آشکار می

اهللا  که خليفة) اهللاوصيت و علم و حکمت و پرچم بيعت برای (جا، سه اصل اساسی  در اين
  :بينيم با آا احتجاج کرده را می مهدی 

  

  :وصيت -۱
برخی از . کنند نام مهدی، امحد يا حممد است روايات متواتر بسياری آمده است که بيان می

  :روی مشاست اين روايات در پيش
  

امسه کأمسي، وکنيته کنييت، ميأل األرض عدالً  يمن ولدرجل خيرج يف آخر الزمان ( ):الف
کند که نامش  در آخر الزمان مردی از فرزندم خروج می(، )يکما ملئت جوراً وذلک هو املهد

طور که  کند مهان می دادی من است پس زمني را پر از عدل و  هم کنيهاش  کنيهمانند نام من و 
  )٧٣(.) باشد پر از ظلم و ستم گشته است و او مهدی می

  

ال تقوم الساعة حتی يلي رجل من أهل بييت يواطئ امسه : (فرمودند رسول اهللا  ):ب
مردی از اهل بيتم که نامش شبيه نام من است  که اينگردد تا  برپا منی) قيامت(ساعت (، )امسي

  )٧٤().رانی را به دست گريد زمام حکم
  

التنقضي الدنيا حتی ميلک العرب ال تذهب الدنيا أو قال : (فرمودند رسول اهللا  ):ج
مردی  که اينيابد تا  رود يا فرمود دنيا پايان منی دنيا منی(، )رجل من أهل بييت ويواطئ امسه امسي

  )٧٥().رانی کند از اهل بيتم که نامش شبيه نام من است، بر عرب حکم
  

  :و در اين احاديث، اموری ذکر شده است
  .نامش، نام من است

                                                
 .۳۲ص: عقد الدرر يف اخبار املنتظر .٧٣

  .۳۷۶ص ۱ج: مسند امحد. ٧٤
  .۳۷۴: ص ۱ج: مسند امحد. ٧٥



 ٣۵......................................................................  خليفة ا مهدی ،دیآمخوش 

  .است نامش شبيه نام من
  .ی من است اش مانند کنيه نامش مانند نام من و کنيه

  .و چيزی که در اين اختصار حائز امهيت است، مواطئه يعنی تشابه و مهانندی است
  

لن تذهب الدنيا حتی ميلک الدنيا : (کند که فرمودند روايت می عبداهللا از رسول اهللا 
اين دنيا (، )يشبه: الرمحن، ما يواطئ؟ قال عبديا ابا : قلت. رجل من أهل بييت، يواطئ امسه امسي

. داری کند که نامش با نام من مواطئه دارد مردی از اهل بيتم حکومت که اينيابد تا  پايان منی
  )٧٦().شباهت: ای ابا عبد الرمحن مواطئه چيست؟ فرمود: عرض کردم

  

شود نامی شبيه نام  و بدين معناست که آن خليفة اهللا مهدی که در آخر الزمان متولد می
امحد  :حممد، و نام مهدی: لذا نام رسول اهللا . دارد و نه نام شخص پيامرب پيامرب 

و الزم است بدانيم که لفظ . است طور که نام پدرش مانند نام پدر پيامرب  باشد مهان می
بينيم  کند به مهني سبب می ی نسبی داللت می هم بر پدر و هم بر پدر بزرگ در سلسله" األب"

هستم  یمن فرزند دو قربان(، )أنا ابن الذبيحني عبداهللا وامساعيل: (فرمايند می که رسول اهللا 
فرزند امساعيل و فرزند  سول اهللا پس ر )٧٧().املطلب امساعيل بن ابراهيم و عبداهللا بن عبد

کند، مهدی از فرزند فاطمه است در  يابيم که بيان می عبداهللا است بلکه روايات ديگری را می
باشد اما مصداق  حالی که فرزند مستقيم حضرت فاطمه نيست بلکه از امتداد نسل حضرتش می

  . فرزندش شده است
 اهللايابيم که  دانيم و در قرآن می می) ابو البشر(طور که حضرت آدم را پدر خود  مهان

يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لباسا يوارِي سوَءاتكُم ورِيشا ولباس التقْوى ذَلك خير ﴿: فرمايد می
يا بنِي آدم الَ يفْتننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج أَبويكُم من الْجنة *  رونَذَلك من آيات اللّه لَعلَّهم يذَّكَّ

نا جعلْنا ينزِع عنهما لباسهما ليرِيهما سوَءاتهِما إِنه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ الَ ترونهم إِ
نياطيونَ الشنمؤالَ ي ينلَّذاء ليلاى فرزندان آدم در حقيقت ما براى مشا لباسى فرو فرستادمي (، ﴾أَو

تقوا ] لباس[ترين جامه ] ىل[زينىت است و] براى مشا[دارد و  هاى مشا را پوشيده مى كه عورت

                                                
 .۳۰ص: عقد الدرر يف اخبار املنتظر ليوسف بن حييی املقدسي .٧٦

  .۱۶۴ص ۹ج: للشوکايننيل األوطار . ۵۵۹ص ۲ج: املستدرک للحاکم. ٧٧
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آدم زار تا اى فرزندان *  باشد كه متذكر شوند اهللا است،] قدرت[هاى  نشانه است اين از
شان را از  كه پدر و مادر مشا را از شت بريون راند و لباس شيطان مشا را به فتنه نيندازد چنان

جا كه  اش مشا را از آن هايشان را بر آنان منايان كند در حقيقت او و قبيله ايشان بركند تا عورت
 )٧٨().آورند دادمي كه اميان منىبينند ما شياطني را دوستان كساىن قرار  بينيد مى ها را منى آن

لفظ پدر بر او اطالق يافته و  که اينپدر مهگی ماست اما نه پدر مستقيم و  پس آدم 
  .هستند بنی آدم يعنی فرزندان آدم 

  

آيني پدرتان (، ﴾ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمني﴿: فرمايد سبحان می اهللاچنني  و هم
  ) ٧٩().مشا را مسلمان ناميد او بود كه قبالً] نيز چنني بوده است[ابراهيم 
هك أَم كُنتم شهداء إِذْ حضر يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنِيه ما تعبدونَ من بعدي قَالُواْ نعبد إِلَ﴿

 يماهرإِب كائآب إِلَهونَوملسم لَه نحنا وداحا وإِلَه اقحإِسيلَ واعمإِسآيا وقىت كه يعقوب را (، ﴾و
مرگ فرا رسيد حاضر بوديد هنگامى كه به پسران خود گفت پس از من چه را خواهيد 

معبود تو و معبود پدرانت ابراهيم و امساعيل و اسحاق معبودى يگانه را  :گفتند ؟پرستيد
   )٨٠().پرستيم و در برابر او تسليم هستيم مى

باشد  نيز پدر مسلمانان است؛ زيرا دين اسالم يک دين حنفی ابراهيمی می ابراهيم 
يافته در حالی  قاطال طور که آيه دوم بر حضرت ابراهيم به عنوان پدر يعقوب نبی  مهان

   .باشد پدر مستقيم حضرتش منی
خواهد بود و نام پدر مهدی  جاست که نام مهدی، شبيه نام جدش رسول اهللا  در اين

باشد اما ضرورتی ندارد که مقصود از آن، پدر مستقيمش باشد  نيز ماننده نام پدر پيامرب می
ی نسب باشد و لذا  طور که دانستيم بلکه چه بسا مقصود از پدر، آخرين مرد از سلسله مهان

  . چند که اين رابطه امتداد داشته باشد رِ پدر هرشود پد گفته می
و نام پدر ممکن است ) امحد(است يعنی نامش  بنابراين نام مهدی شبيه نام پيامرب 

  .باشد عبداهللا و يا امساعيل باشد و نام خليفة اهللا مهدی ممکن است امحد عبداهللا يا امحد امساعيل
                                                

  .۲۶-۲۷: عرافاأل .٧٨
 .۷۸: احلج. ٧٩

 .۱۳۳: البقرة .٨٠
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به پيامرب بشارت داده و  م که عيسی يابي و اين حقيقت آشکار را در کتاب اهلی می
وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم مصدقًا ﴿: کند نامش را ذکر می

 همي اسدعن بي مأْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت نم يدي نيا بقَالُوا لِّم اتنيم بِالْباءها جفَلَم دمأَح
رحذَا سه بِنياهللاو هنگامى را كه عيسى پسر مرمي گفت اى فرزندان اسرائيل من فرستاده (، ﴾م 

اى كه پس از من  كنم و به فرستاده به سوى مشا هستم تورات را كه پيش از من بوده تصديق مى
م پس وقىت براى آنان داليل روشن آورد گفتند اين سحرى رگَ تآيد و نام او امحد است بشار مى

  )٨١().آشكار است
شان آمد لذا هيچ عذری از کسی که به حممد اميان  یبه سو و در مهان زمان، حممد 

شود و امروز نيز  پذيرفته منی ه نه به حممدنياورد، با اين حجت که عيسی به امحد بشارت داد
ای برای رويگردانان از او با اين حجت که  چنني است که اگر امحد بيايد هيچ عذر و انه

  .شود است، پذيرفته منی) حممد(بشارت داده که مهدی نامش مانند نام او  رسول اهللا 
شبيه نام پيامرب ی اهلی مهدی مانند و  بلکه دليل و برهان ثابت و قائم است که اسم خليفه

  .يعنی شبيه و مانند مترکز کرده است) يواطئ(است نه نام شخص پيامرب و لذا احاديث بر کلمه 
  

  :علم -۲
و اين  ؛ی اهلی بر آن استوار است و هر کدام بر حسبش علم چيزی است که خالفت خليفه

نِي من الْعلْمِ ما لَم يأْتك يا أَبت إِني قَد جاء﴿: امری است که قرآن کرمي بر آن تأکيد داشته
آمده كه ] وحى حقايقى به دست[اى پدر به راسىت مرا از دانش (، ﴾فَاتبِعنِي أَهدك صراطًا سوِيا

 )٨٢().راست هدايت مناميتو را نيامده است پس از من پريوى كن تا تو را به راهى 
  

﴿ إِنَّ اللّه مهبِين مقَالَ لَهو نحنا ونلَيع لْكالْم كُونُ لَهى ياْ أَنكًا قَالُولم طَالُوت ثَ لَكُمعب قَد
طَةً فسب هادزو كُملَيع طَفَاهاص الِ قَالَ إِنَّ اللّهالْم نةً معس تؤي لَمو هنم لْكبِالْم قلْمِ أَحي الْع

ؤي اللّهمِ والْجِسويملع عاسو اللّهاُء وشن يم لْكَهي مو پيامربشان به آنان گفت در حقيقت(، ﴾ت  
كه  طالوت را بر مشا به پادشاهى گماشته است گفتند چگونه او را بر ما پادشاهى باشد با آن اهللا

                                                
  .۶: الصف. ٨١
  .۴۳: مرمي .٨٢
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پيامربشان ما به پادشاهى از وى سزاوارترمي و به او از حيث مال گشايشى داده نشده است 
بدىن بر مشا برترى ] نريوى[او را بر مشا برترى داده و او را در دانش و  اهللا  گفت در حقيقت
گر  گشايش اهللادهد و  پادشاهى خود را به هر كس كه خبواهد مى اهللاخبشيده است و 

  )٨٣().داناست
  

﴿ تفَشإِذْ ن ثري الْحف انكُمحانَ إِذْ يملَيسو وداودوينداهش هِمكْمحا لكُنمِ والْقَو مغَن يهف 
 *رالطَّيو نحبسالَ يالْجِب وداود عا منرخسا ولْمعا وكْما حنيا آتكُلانَ وملَيا ساهنما  فَفَهكُنو

نيلزار كه گوسفندان  كشت هنگامى كه در باره آن] ياد كن[و داوود و سليمان را (، ﴾فَاع
پس *  شاهد داورى آنان بودمي] ما[كردند و  هنگام در آن چريده بودند داورى مى  مردم شب

كردمي و  ءحكمت و دانش عطا] از آن دو[ کرا به سليمان فهماندمي و به هر ي] داورى[آن 
 )٨٤().بودمي] اين كار[داشتيم و ما كننده  پرندگان به نيايش واها را با داوود و  كوه

  

يؤتي الْحكْمةَ من يشاُء ومن يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيرا كَثريا وما يذَّكَّر إِالَّ أُولُواْ ﴿
شود، به خبشد، و به هر كس حكمت داده  به هر كس كه خبواهد حكمت مى) اهللا((، ﴾اَأللْبابِ

  )٨٥().گريد ، كسى پند منى خردمندان ؛ و جز خريى فراوان داده شده است  يقني
  

و از آن منبع اهلی فيض هائی مملو از علم و حکمت هستند  متام خلفای اهلی دارای سينه
ی اهلی قرين و مهراه بوده و به مهني سبب در روايات  برند، علم و حکمت با هر خليفه می
شان حکم  اهل تورات با توراتشان و با  خوانيم که خليفة اهللا مهدی بني اهل اجنيل با اجنيل می
  .کند؛ زيرا او امتداد صاحب تورات و اجنيل است می

  

املهدي يبعث بقتال الروم ( :عن كعب قال: استخراج کرده گونه اينسندش  بهابن محاد 
يعطي قوة عشرة يستخرج تابوت السكينة من غار بأنطاكية فيه التوراة اليت أنزل اهللا على موسى 

  .)حيکم بني أهل التوراة بتورام وبني أهل اإلجنيل بإجنيلهم أنزل اهللا على عيسىواإلجنيل الذي 

                                                
  .۲۴۷: البقرة .٨٣
 .۷۸- ۷۹: نبياءاأل .٨٤

  .۲۶۹: البقرة .٨٥
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ه مرد داده شده قدرت د یفرستد، و به و یرا به جنگ روم م یا عده یمهد(: کعب گويد
بر  اهللاست که  یدر آن تورات ،آورد یدر انطاکيه بريون م یاست؛ تابوت سکينه را از غار

شان و بني  و بني اهل تورات با تورات نازل فرمود یبر عيس اهللاکه  ینازل کرد و اجنيل یموس
  )٨٦().کند شان حکم می اهل اجنيل با اجنيل

  

إمنا مسي املهدی ألنه يهدي الی (: قال رسول اهللا : عن کعب: و نيز استخراج کرده
اليهود، فيسلم علی تلک الکتب ، يستخرجها من جبال الشام، يدعو اليها سفار التوراةأأسفار من 

   .)مجاعة کثرية، مث ذکر حنواً من ثالثني ألفاً
مهدی به اين دليل مهدی ناميده شد؛ زيرا به اسفاری از اسفار (: فرمودند رسول اهللا 

ها  کند و يهود را به سوی آن های شام خارج می از کوه را ها کند که آن تورات رهنمون می
ورند سپس ذکر کرد که تعدادشان  آ ها اميان می بسياری به آن کتابکند و مجاعت  دعوت می

 )٨٧().سی هزار نفر است
 

  حاکميت اهللا -۳
و  ءاست لذا دستور و حکم معصومني بدون خطا اهللابه اين معناست که قانون از جانب 

  . اشتباه است تا رسالت آمسانی پاک و خالی از هرگونه شک و ترديد به مردم برسد
مبعوث گشته يا  اهللای ظلم از سوی  شائبه بنابراين خليفة اهللا مهدی برای تطبيق احکام بی

ها و احتاد مردم بر يک کلمه،  ی حق و نابودی بدعت او را برای اقامه اهللابگوييم که  گونه اين
ا وبينكُم أَالَّ نعبد إِالَّ اللّه والَ قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَواْ إِلَى كَلَمة سواء بينن﴿: سازد مبعوث می

، ﴾بِأَنا مسلمونَنشرِك بِه شيئًا والَ يتخذَ بعضنا بعضا أَربابا من دون اللّه فَإِن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ 
را  اهللاسان است بايستيم كه جز  کبگو اى اهل كتاب بياييد بر سر سخىن كه ميان ما و مشا ي(

 اللهیبه  اهللاو نگردانيم و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى  کنپرستيم و چيزى را شري
  )٨٨().]نه مشا[اعراض كردند بگوييد شاهد باشيد كه ما مسلمانيم نگريد پس اگر 

: ذکر شد قبلطور که در احاديث  لذا عدالت در ميان مردم گسترش خواهد يافت مهان 
                                                

 .۱۰۲۲حديث رقم : فنت املروزي .٨٦

 .۱۰۳۵حديث رقم: فنت املروزي. ٨٧

  .۶۴: آل عمران .٨٨
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داری او خشنود و راضی  آمده از حکومت و پرندگان به پرواز در و آمسانهر زمني (
 )٨٩().گردند می

 

و رويگردانی از اين دو عامل  دوریاز ظلم و ستم به مردم رسيده فقط به سبب  چه آنو 
اهلی را در ميان  روشو خليفة اهللا مهدی، به زودی ) آن جاری ساخنتدستور اهلی و (است 

پس . سري خواهد يافت مردم اقامه خواهد کرد و با آنان به شيوه و سنت رسول اهللا 
دعوت  اهللاسوی ه گشته و ب تعيين اهللاکند؛ زيرا از جانب  حکم می ،سبحان اهللامهدی با حکم 

  .افراشد می را بر اوکند و پرچم بيعت برای  می
قال يف راية املهدي مکتوب البيعة : (بکالی گويدنوف : مروزی در سند خود روايت کرده

 )٩٠().نوشته شده است اهللابر پرچم مهدی، بيعت برای : گويد(، )هللا
  

  خليفة ا مهدی، اکنون در ميان ماست - ۱۰
تقدمي شد، کالم  چه آندر خصوص جانب نظری و مفهومی سخن گفتيم و از  که اينبعد از 

ضامن حفاظت و  اهللای قانون اهلی، و  ی شناخت مدعی حق از باطل به وسيله آخر را در باره
بر ماست که به مصداق اين قانون در  حق از دست شروران بوده، دانستيم؛ مصونيت صاحب

را  اهللای  اين فرموده دهد، نظری بيفکنيم و می ءهاست در ميان مردم ندا زمان کنونی که سال
ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي ﴿: شعار خويش برگريمي

يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح﴾.  
كه نيكوتر ] اى شيوه[ارت دعوت كن و با آنان به با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگ(

كسى كه از راه او منحرف شده داناتر و ] حال[است جمادله مناى در حقيقت پروردگار تو به 
  )٩١().تر استدانا] نيز[يافتگان   راه] حال[او به 
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  ......................................................................۴١ خليفة ا مهدی ،دیآمخوش 

  خليفة ا مهدی کيست؟
 :مسلمانان اهل سنت بهنسبت  ...: (دنفرماي می  امحد احلسنخليفة اهللا مهدی، سيد 

آنان را به ياری و نصرت مهدی فراخوانده و او را خليفة اهللا ناميد  مهانا رسول اهللا 
ام در حالی که  به سوی آنان آمده .طور که در روايات صحيحِ کتبِ اهلِ سنت آمده است مهان

است ) امساعيل( ر رسول اهللاست و نام پدرم مهانند نام پد) امحد( نامم شبيه نام رسول اهللا 
من فرزند دو قربانی عبداهللا و امساعيل : (فرمايند چنني می که روايات رسول اهللا  گونه مهان

و  چنگ زده به آناز گمراهی برای   کتاب بازدارندهو با وصيت متمايز و موصوف به ) هستم
  .ام به سوی مشا آمده اهللاپرچم بيعت برای  يگانگیبا علم و حکمت و با 

تقوای اهلی پيشه کنيد و تسليم حق شويد و از خليفة اهللا مهدی که ! ای اُمت حممد هان
اطاعت  ها فراخوانده است مشا را به نصرت و ياری او ولو با خزيدن بر برف رسول اهللا 

  )٩٢().کنيد
  

با سه اصل قانون معرفت و شناخت حجت در هر   امحد احلسنمهانا خليفة اهللا مهدی، 
  :زمان آمده است

چنني نام پدرش  است و نامش شبيه نام پيامرب و هم) امحد(که او  و تقدمي شد :وصيت
من : (فرمودند باشد به اين دليل که رسول اهللا  می مانند نام پدر پيامرب ) امساعيل(

  ).فرزند دو قربانی، عبداهللا و امساعيل بن ابراهيم هستم
  

باز تاکنون هيچ پاسخی برای  که از ديربا علم خويش از امور عظيم پرده برداشت  :علم
به، در تفسري قرآن، ای علوم، تأليفات خمتلفی منتشر کرده، در احکام متش ها نبود و در زمينه آن

در  ،)توحيد(د حق، در معارف اهلی مباح شده بر خلفای اهلی، در عقائ های ها و موقف داستان
 نعقائد ملحديگوئی به  ده است، در پاسخآم) تورات، اجنيل و قرآن(در کتب اهلی  چه آنبيان 

کنند و ديگر علوم خمتلفی که  که در طول زمان، با اين علوم استدالل می )منکران وجود خدا(
  .کنيم پوشی می ها چشم به دليل اختصار از ذکر آن

  
                                                

  .۲۵ص: وصيت مقدس، نوشته بازدارنده از گمراهی .٩٢
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عومت مانند دعوت د: (فرمايد می  امحد احلسنخليفة اهللا مهدی،  :بر زمني حاکميت اهللا
حضرت عيسى  ، و، و حضرت موسى ، و دعوت حضرت ابراهيم حضرت نوح 

 و حضرت حممد ، اين زمني منتشر شود، هدف انبياء  ید در مهه جايو توح. باشد یم
که در مورد آن دچار اختالف  چه آنن و آو تورات و اجنيل و قر. و اوصياء هدف من است
ها از  نم، و احنراف علماى يهود و نصارى و مسلمني و خروج آنشديد را براى مشا تبيان ك
ارادت من، ارادت و  .را آشكار سازم هاى انبياء  ها با وصيت شريعت اهلى و خمالفت آن

سبحانه و  اهللا که اينرا خنواهند مگر  یزي چنياهل زم که اينو . ست یسبحانه و تعال اهللات يمش
که از ظلم و ستم پر شده باشد،  گونه مهانپر شود  داد از عدل و نيزم که اينخبواهد، و  یتعال
مان بعد از غصه و درد يتيمنانند، و  عريانان ينواي شوند، و فقراء و بريگرسنگان س که اين

 که اينو ... و... ، وگرددخامنان با عزت و کرامت بر طرف  یب یازهايشاد شوند، و ن یطوالن
  )٩٣(.)اجراء شوند یعدل و رمحت و راستعت؛ ين موارد در شريتر مهم

  

   وحده وحده احلمد و

                                                
 .۲ص ۱ج: گرانه های روشن جواب .٩٣


